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Araştırma Yöntem Ve Teknikleri / Önsöz                                  Metin ARSLAN 

 

ÖNSÖZ 
Günümüzde bilgiye ulaşmada en etkin yollardan biride araştırma yapmaktır. Araştırma, ilmi ve 

iktisadi kalkınma ve yeni teknolojilere ulaşmada önemli bir yol olarak kabul edilmektedir.  
Doğru ve faydalı bilgilere ulaşmada araştırmacılara araştırma kavramı ve yöntemi konusunda 

bilgi aktarımı hedeflenmektedir. Araştırma ve geliştirme (AR-GE) faaliyetleri bilimsel ve teknolojik 
alanda gelişmişliği yakalamada ülkelerin önem verdiği konular içerisine girmiştir.  

Araştırma sonucu ulaşılan bilginin uygulamada nasıl kullanıldığını görmesini sağlayabilme, 
ezbercilikten kurtulup, düşünmeyi, sorun çözmeyi kavrayabilme, öğrencilerin araştırma yapmayı, 
fikirlerini savunmayı, karşısındaki kişileri ikna etmeyi, dinlemeyi kavrayabilme sağlamaktır.  

Araştırma ile öğrenci işletmenin temel sorununu bilir ve nedenleri nelerdir bunları belirtmeyi ve 
çözüm üretmeyi kavrar. Yine bu yolla öğrenciler farklı işletmeler için pazarlama planlaması yapmayı 
kavrarlar. Böylece öğrenci; öncelikle örnek olay çözüm yöntemlerini ve farklı örnek olayları sınıftaki 
tartışma ortamında çözmeyi kavraması sağlanacak. Grup araştırması sonucu ortaya çıkan bulguların 
düzenlenerek her grup kendi sunuşunu hazırlayacak ve sunacaktır. 

İşletmeler üzerinde yapılacak pazarlama araştırması yoluyla öğrenci; işletmelerin başarıya 
ulaşmış veya ulaşmamış faaliyetlerinde hangi stratejileri nasıl uyguladıklarını inceleyebilme imkânı 
bulur. İşletmeyi incelemede edinmiş olduğu bilgileri rapor olarak belli bir gruba sunmayı bilgi 
alışverişinde bulunmayı öğrenir. Araştırma ile ilgili temel bilgiler öğrencilere verildikten sonra 
sunuşlar için herkesin inceleyeceği konular verilerek son ayda sunuş yapılacak şekilde hazırlamaları 
için süre tanınır. Burada amaç çok fazla işletmenin incelenmesi değil birkaç işletmenin derinlemesine 
incelenmesi esastır. Yine öğrenci basılı her türlü kaynaktan faydalanması sağlanır, gözlem yapar, 
işletmeye giderek araştırma yapar. Araştırma yapan grubun çalışmaları dâhilinde işletme 
yöneticilerinin derse gelip tecrübelerini öğrencilerle paylaşması sağlanabilir. Araştırma yapan öğrenci 
grubu araştırma danışmanlarıyla koordineli olarak işletmelere gezi düzenleyebilirler.  

Bu çalışmada konular iki ana bölümde incelenecektir. Birinci bölümde; araştırma yöntem ve 
teknikleri konusunda bilgi verilecek, ikinci bölümde ise, araştırma yöntem ve teknikleri ile bir örnek 
olay üzerinde gerçek hayatta yaşanmış veya yaşanma ihtimali olan, işletmelerin pazarlama faaliyetleri 
ile ilgili sorunlarına sınıf ortamında çözüm önerileri üretebilmeyi sağlayan bir çalışmanın yürütülmesi 
sağlanacaktır. 

Tüm öğrencilerimize başarı dileklerimle…                                                 Metin ARSLAN   
                                                                                                                          Birecik- 2012 
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GİRİŞ 
Araştırma, çevreyi tanımaya, profilini çıkarmaya, değişkenlerle ilgili ilişkileri ortaya çıkarmaya 

çalışan, bir problemin ortaya çıkmasına yol açan etkenlerle ilgili neden, niçin, nasıl, ne zaman, nerede 
gibi sorulara cevap veren uğraşlar ve bilimsel bilgi üretme işlevi olarak görülmektedir. 

Araştırmalar, çevredeki değişkenleri uluslararası bilim standartlarına uygun şekilde ölçerek, 
tartarak veya sayarak rakama olarak tespit ve bu sayı değerlerini kullanarak, bir değişkenin ana 
eğilimini belirleyerek geçerli ve güvenilir sonuca ulaşmak, genellemeler yapmak ve kanunlar ortaya 
koymak amacıyla yapılan çalışmalardır. 

Bilgiyi öğrenme, kullanma ve sahiplenerek hükme dönüştürme süreci araştırma konularında da 
önemli bir yer tutmaktadır. 

Mesleki ara eleman yetiştirmede verilen teorik bilgiler yanında bu bilgilerini bir noktada 
uygulamada test edilmese ve teorinin yanında uygulama pratiğini kazanması önemlidir. Bu açıdan 
meslek konusunda görülen konuların bir işletme üzerinde incelenmesi, düzenlenmesi ve bir araştırma 
sonrası elde edilen çalışma bir rapor haline getirilerek sınıf ortamında sunulması mesleki yeterlilik 
açısından gerekli bir çalışmadır.  

Herhangi bir konuyla ilgili yapılan araştırma sonuçları hakkında bilgi vermek ve bu bilgiler 
üzerinde tartışma amacıyla birkaç yetkilinin yönetimi altında düzenlenen toplantılara seminer denir. 
Seminer, bir konu ile ilgili bilgi vermek ve bu bilgiler üzerinde tartışmak amacıyla birkaç yetkilinin 
yönetimi altında düzenlenen toplantı olarak da ifade edilmektedir.  

Özellikle yükseköğrenimde öğretim elemanı yönetimi altında, öğrencilerin yaptıkları 
araştırmalarla ilgili rapor hazırlama, tartışma şeklinde yürütülen grup çalışması yani toplu çalışıma da 
seminer olarak görülür. Süresi konuya bağlı olarak değişen seminerler, genellikle akademik özellik 
taşırlar. 

Araştırma teknikleri ve genelde bu çalışma ile öğrencilere ve ilgilenenlere araştırma kavramı ve 
yöntemi konusunda bilgi aktarmak hedeflenmiştir. Bilim ve araştırmanın tanıtılması, ekonomik 
gelişme araştırma ilişkisi, araştırmaların planlanması yani araştırma süreci, veri toplama, analizler, 
değerlendirme ve rapor yazımı yeteri kadar ayrıntı verilmiştir.  

Araştırma yöntem ve teknikleri konularına daha geniş perspektiften bakıp doğru 
değerlendirmeler ortaya koyabilmek için eleştirel yaklaşan görüşlere ve değerlendirmelere de 
gerektiğince yer vermek gerekir. Dünyadaki çok yönlü gelişmelere bağlı olarak artan bilinçlenme ile 
toplumun geniş kesimlerinde yönetimlere, sistemlere ve düzenlere eleştirel yaklaşımlar artmaktadır. 
Kişilerdeki hoşnutsuzluğun dünya ölçeğinde yaygınlaşmasına bağlı olarak güç otoriteleri yeni 
arayışlara yönelmektedirler.   
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BİRİNCİ BÖLÜM 
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ  
1. Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetleri 
Bu çalışmada araştırma sürecini incelemek, temel araştırma yöntemlerini gözden geçirmek ve 

öğrencilerin belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken araştırma sorusu bulma, 
hipotez kurma, olayı kavrama, kabullenme, ölçme, veri toplama, veri analizi, verileri değerlendirme / 
yorumlama ve rapor yazma tekniklerini öğrenmelerini sağlamaktır.     

Araştırma, verilerin toplanması, analizi ve yorumuna dönük faaliyetleri kapsar. Araştırma 
objektif tarzda ilmi usullerle yapıldığında faydalı sonuçlar ortaya çıkarır. Sözlük anlamıyla araştırma 
“bir gerçeği ortaya çıkarmak için aramalarda bulunma” şeklinde ifade edilir. Geliştirme ise var olan 
kaynakları daha etkin konuma getirme yani, temel ve uygulamalı araştırma sonuçlarının daha 
ekonomik ve kârlı maddelere, araçlara, mallara, hizmetlere, sistemlere ve üretim süreçlerine 
dönüştürülmesine yönelik teknik çalışmalar olarak tanımlanabilir. Bunun içinde işin teknik yönü öne 
çıkar. 

İşletmeler üzerinde yapılacak pazarlama araştırması yoluyla öğrenci; işletmelerin başarıya 
ulaşmış veya ulaşmamış faaliyetlerinde hangi stratejileri nasıl uyguladıklarını inceleyebilme imkânı 
bulur. İşletmeyi incelemede edinmiş olduğu bilgileri rapor olarak belli bir gruba sunmayı bilgi 
alışverişinde bulunmayı öğrenir. Araştırma ile ilgili temel bilgiler öğrencilere verildikten sonra 
sunuşlar için herkesin inceleyeceği konular verilerek son ayda sunuş yapılacak şekilde hazırlamaları 
için süre tanınır. Burada amaç çok fazla işletmenin incelenmesi değil birkaç işletmenin derinlemesine 
incelenmesi esastır. Yine öğrenci basılı her türlü kaynaktan faydalanması sağlanır, gözlem yapar, 
işletmeye giderek araştırma yapar. Araştırma yapan grubun çalışmaları dâhilinde işletme 
yöneticilerinin derse gelip tecrübelerini öğrencilerle paylaşması sağlanabilir. Araştırma yapan öğrenci 
grubu araştırma danışmanlarıyla koordineli olarak işletmelere gezi düzenleyebilirler.  

2. Araştırmalarda Ahlâkî Prensipler 
Bilim ahlâkı-etiği-, bir yandan bilimsel araştırma ve geliştirmenin, yani bilim üretiminin, ne 

olduğu ve nasıl yapıldığının tanımı içinde yer alan, kurucu unsurlardan biri olurken diğer yandan da 
bilim insanlarının meslek etiğini, yani mesleklerini icra ederken yerine getirdikleri, çok çeşitli 
görevleri yaparken uymaları gerek kuralları kapsar.  

Bilim ahlâkı, araştırma yaparken ve bulgularını yayınlarken kişiye uyması gereken ahlâki yolu 
gösterir. Her araştırmanın mutlaka etki ettiği bir kişi ve toplum olmasından sosyal sorumluluk 
bilincinin önemsenmesi gerekir.  

Sosyal sorumluluk, iş ahlâkının gereğidir, yani iş ahlâkı, sosyal sorumluluğu da içine alan bir 
anlam taşır. Bir işletme sahibinin doğru ve dürüst olması, sözünde durması, üretimde ve satış 
aşamalarında hileli yollara başvurmaması, iç ve dış çevreye görev ve sorumluluklarını bilmesi çok 
takdir edilmesi gereken ahlâki davranışlardır.  

Etik yani ahlâk; doğru ve iyinin ne olduğunu veya yanlış ve kötünün ne olduğunu açıklayan ve 
davranış kodunu oluşturan kural koyucu ilkeler dizisi olarak ifade edilir. İş ahlâkı ise iş dünyasında 
insan davranışlarına yol gösteren ahlâki ilkeler ve standartlar olarak, doğru ve haklı olmayı esas alan, 
kanun ve düzenlemelere itaatin daha ilerisine giden davranış kuralları bütünüdür.  Farklı bir alana 
bakan yönüyle iş ahlâkı, bir personelin çalıştığı işyerine karşı dürüst olması ve işletmeye zarar 
verecek davranışlardan uzan durması demektir.  

İş ahlâkı genellikle özel teşebbüslerin mal ve hizmet üretiminde ve satışında ahlâki 
davranmalarının önemi üzerinde durmaktadır. İş ahlâkı aynı zamanda “şirket ahlâkı”, “firma 
ahlâkı” “işletme ahlâkı”, “ticaret ahlâkı” gibi ve saire adlar ile de ifade edilmektedir. Buna ilave 
olarak, “esnaf ahlâkı”, “meslek ahlâkı”, “üretici ahlâkı”, “işveren ahlâkı” ve benzeri ifadelerde iş 
ahlâkı içerisinde değerlendirmek mümkündür. 

Bilimsel araştırmaların yapılma ve sonuçlarının yayınlanması sürecinde etki edeceği alanları göz 
önünde bulundurarak aşağıdaki etik kuralları uyulması gerekir:  

1. Araştırmacı beklediği değil, gözlemlediği sonuçları sunmalı, 
2. Araştırmacı araştırmanın tüm süreçlerinde objektif olmalı, 
3. Araştırmada bulunmayan veriler ve uydurmalar verilmemeli, 
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4. Araştırmada faydalanılan bilgi, metot ve fikirlerin kaynağının gösterilmesi, 
5. Araştırma sürecinde kişilerden toplanan bilgilerin gizliliği korunmalı, 
6. Özel hayatın gizliliği korunmalı ve saygı duyulmalı, 
7. Araştırmanın kendi içerisinde etik bir kurallar dizisi oluşturulmalı, 
8. Araştırma sonuçları tarafsız şekilde analiz edilerek yorumlanmalıdır, 
9. Araştırma sonuçlarının taraflı yorumlanmasına alet olunmamalı, 
10. Araştırma yapan kişi araştırma sonucunu toplumda çatışma oluşturacak şekilde 

sunmamalıdır.  
Bilim ahlâkı, başkalarının yalnız hür düşünmesini değil, düşüncelerini hür olarak söylemesini, 

yaymasını da içermelidir. 
3. İktisadi Gelişme Ve Bilimsel Araştırma İlişkisi 
İktisaden gelişme, bilim ve teknoloji alanında ilerleme ile sağlanır. Bilim ve teknolojik gelişme 

de temelde araştırma faaliyetlerine bağlıdır. Günümüz ülkeleri gelişme düzeylerini ancak 
araştırmalarla yükseltebileceklerini bildikleri için araştırma çalışmalarına önemli büyüklükte 
kaynaklar ayırmaktadırlar. Bilgi toplumlarında, bilgi bir değer ve güç olarak kabul edilmekte ve 
kullanılmaktadır. Bu anlamda iktisadi gelişme ile bilimsel araştırmalar ve inovasyon çalışmaları 
birebir ilişkilidir. 

İnovasyon, fiziki ve işlevsel özellikleri daha önce bilinmeyen, ekonomik değeri olan bir mal 
veya hizmeti ortaya çıkarma ve bilginin ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüğü süreçtir.  
İnovasyon Latince bir sözcük olan “innovatus” tan türetilmiş ve Türkçe de yenilik, yenilenme 
sözcükleriyle ifade edilmeye çalışılmaktadır. İnovasyon yeni ve değişik bir şey yapmak anlamında; 
bilim ve teknolojinin ekonomik ve toplumsal fayda sağlayacak şekilde yenilenmesi, yeni veya 
iyileştirilmiş ürün süreçlerini geliştirmek, uygulamak ve ticari olarak gelir elde edecek hale getirmek 
için yürütülen tüm süreçleri kapsar. 

İnovasyon ekonomisi, 21. Yüzyılda ülkelerin geleneksel ekonomilerini ‘inovasyon 
ekonomisi’ne dönüştürmedeki başarıları, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve toplumsal gelişme 
performanslarını belirliyor. İnvasyon ekonomisi kendini, nitelikli iş gücü; bu iş gücü için yüksek 
getiriler vadeden iş imkânları ve bu iş imkânlarını oluşturan hızla büyüyen firmalar ve çok sayıda 
yeni kurulan işletmelerle gösterir.  

Bilimin sanayiye uygulanması ve ürünlerin geliştirilmesi olarak da ifade edilen teknoloji 
ekonomik için çok önemli hale gelmiştir. Teknoloji, genel olarak girdileri çıktılara çevirmeye 
yarayan araçlar topluluğu olarak sadece tekniklerin bir toplamı olmadığı, dar anlamda üretim 
teknikleri olarak, geniş anlamda ise süreç olarak ele alınması gerekir. Teknoloji, temelde insanın 
kendi gücüyle yapamadığını, aklını kullanarak bulduğu metot ve araçlarla yapabilmesini ifade eder. 

Milli gelirin bir yıldan diğerine artış göstermesi iktisadi büyümeyi gösterirken,  iktisadi 
gelişme, milli gelir artışı yanında yani ekonominin fiziksel büyümesinin ötesinde yetenek, bilgi ve 
anlayışın olumlu değişimidir. 

İktisadi gelişme, milli gelir artışı yanında yani ekonominin fiziksel büyümesinin ilerisinde 
yetenek, bilgi ve anlayışın olumlu değişimi ifade eder. İktisadi gelişmenin anlaşılması açısından, 
iktisadi büyüme kavramına da değinmek gerekir. İktisadi büyüme, bir ekonomik yapının nicelik ve 
nitelik olarak gelişmesi yani milli gelirin bir yıldan diğerine artış göstermesini ifade eder. Kalkınma 
kavramını da içine alacak anlamda büyüme, belli bir ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmişlik 
düzeyinden derece olarak daha iyi sayılabilecek duruma ulaşma; tüm hayat alanlarında var olandan 
daha farklı ve ileri olduğu düşünülen bir yapılanmaya dönüş sürecidir.  Büyüm, kişi başına düşen 
üretim hacminde (milli gelirde) bir yıl içinde meydana gelen artışı ifade eder. Bu manada büyüme, 
işletmenin yapısında nitelik ve nicelik olarak değişmelere neden olarak, işletmenin mal veya hizmet 
üretim artışlarına veya ürün farklılaştırmaya yönelmesine ve çalışanların yeni durumlara 
uyabilmesine imkân sağlar.  

İktisadi büyüme ve gelişmenin en önemli ölçüsü, ülkedeki milli gelir (MG) veya Gayri Safi 
Milli Hâsılanın (GSMH) artış oranıdır. Milli Gelir, belirli bir dönemde bir ekonomide üretilen mal ve 
hizmetlerin para ile ifade edilen brüt değeri toplamıdır.  Diğer bir ifade ile Safi Milli Hâsıla’dan 
(SMH) dolaylı vergilerin düşürülmesiyle elde edilen değerdir. SMH, bir milli ekonomide belirli bir 
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dönem içinde üretilen mal ve hizmetlerin toplamı sayılan Gayri Safi Milli Hâsıla’dan (GSMH) üretim 
araçlarının yıpranma payı "amortisman" ın düşülmesiyle elde edilir. GSMH ve MG miktarı ve aynı 
zamanda kişi başına düşen tutarları zenginlik ve ekonomik kapasite göstergesidir. Kişi başına milli 
gelirin yüksek olduğu ülkeler, düşük olan ülkelere oranla daha yüksek miktar satın alma ve tüketim 
gücünü yansıtır.  

Milli gelirin önemli bölümünün tarımdan değil de sanayi ve hizmetler sektöründen gelmesi, 
tarımda çalışanların sayısının ve oranının azalması, ihracatın tarımsal ve hammaddelerden değil de, 
sanayi mallarından oluşması ve hizmet sektörünün payının sürekli gelişimi iyi göstergelerdir.  

İşletmenin sürekliliği, varlığı ve başarısı, büyük oranda araştırma ve geliştirme işlevinin sağlıklı 
çalışmasına bağlıdır. Günümüzde küçük, büyük bütün işletmelerin, yeni bir mal ve hizmet veya yeni 
bir üretim yöntemi ortaya koyabilmek veya eldekileri geliştirebilmek için araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerine büyük önem vermektedirler. Bu faaliyetler, dış çevredeki değişimlerin ve eğilimlerin 
sistemli bir şekilde incelenmesinden yeni ilke, ürün, üretim aracı ve üretim yöntemi bulunmasına 
kadar değişen bir takım çalışmaları içerir. Bütün işletme işlevlerinin yürütülmesinde araştırma ve 
geliştirme bulgularından faydalanılır. 

Günümüz endüstri işletmelerinde AR-GE, büyük önem taşıyan bir faaliyet alanı olmuş ve bu 
alanda büyük para ve insan kaynağı kullanılmaktadır. Ekonomik gelişmede araştırma ve teknoloji 
göstergeleri önemli hale gelmiş, kamu ve özel sektör kuruluşlarının bu alana ayırdıkları para milli 
gelire oranı ile değerlendirilmektedir.  

Türkiye'de Ar-Ge faaliyetlerinde kamu kuruluşları ve üniversitelerin önemli bir payı 
bulunmaktadır. Üniversiteler toplam Ar-Ge harcamalarının %69'unu yaparken kamu kuruluşlarının 
payı %13; özel sektörün payı %18'dir. Üniversiteler dışında Ar-Ge faaliyetlerini yürüten kamu 
kurumlarının başında   ulusal bir araştırma kurumu olan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK) gelmektedir. TÜBİTAK, doğa bilimlerinin çeşitli alanlarında bilimsel araştırma 
ve teknolojik gelişmeyi, ulusal ekonomik kalkınma hedeflerine göre düzenlemek, koordine etmek ve 
özendirmekle görevli, merkezi bir kuruluştur. Bu çerçevede Kurum, Türkiye'nin bilim ve teknoloji 
politikalarının belirlenmesine katkı sağlamakta, akademik Ar-Ge desteği vermekte, özendirmekte ve 
izlemekte ve ulusal öncelikler doğrultusunda Ar-Ge enstitüleri işletmektedir. Üniversite sanayi 
ilişkilerinin gelişimine de önemli katkılar sağlamaktadır. 

TÜBİTAK, Türkiye’nin bilim ve teknoloji politikasını belirleyen en üst organ olan  Bilim ve 
Teknoloji Yüksek Kurulu’nun sekreterya görevini de yürütmektedir. Özel bir kuruluş kanununa sahip 
olması nedeniyle mali ve kısmi idari özerkliği olan TÜBİTAK, doğrudan Başbakana ya da Başbakan 
Yardımcısına bağlı çalışmaktadır. Kurum, Türkiye'nin uluslararası alanda bilimsel ve teknolojik 
rekabet gücünü artırmak, bilimsel araştırmaların teknolojik yeniliklere süratle dönüşebilmesi için 
yöntemler geliştirmek ve özel sektörün araştırma ve geliştirmeye etkin ve ağırlıklı olarak katılımını 
sağlamak üzere çeşitli teşvikler sağlamaktadır.  Sağlanan destekler için Tübitak'ın web sitesine 
bakınız. 

Sanayi sektöründe ticari Ar-Ge bilincini artırmak üzere kullandırılması amacıyla kurulmuş 
bulunan Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), özel sektör ve kamu sektörünün ortak 
çalışmasının başarılı bir örneği olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.  Bu kapsamda Vakıf, sanayi 
kuruluşlarının Ar-Ge faaliyetlerini teşvik etmekte, teknolojinin ticarileştirilmesi ve pazarlanabilir bir 
ürün, sistem ya da hizmete dönüştürülebilmesi için gerekli altyapının oluşmasına katkıda bulunmakta, 
finansman desteği sağlamakta, mevzuatın ve kurumsal çerçevenin iyileştirilmesi yönünde çalışmalar 
yapmaktadır. TTGV tarafından sağlanan destekler için TTGV'nin web sitesi'ne bakınız.  

Türkiye’de Ar-Ge çalışmaları yürüten bir başka kuruluş ise Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi 
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)’dir. KOSGEB,  küçük ve orta ölçekli sanayi 
işletmelerinin teknolojik yeniliklere süratle uyumlarını sağlamak, rekabet güçlerini yükseltmek ve 
ekonomiye katkılarını ve etkinliklerini artırmak amacıyla görev yapmaktadır. Bu çerçevede kuruluş, 
 küçük ve orta ölçekli işletmelerin Ar-Ge faaliyetlerini desteklemekte, küçük işletmeler arasında Ar-
Ge kültürünün gelişimini teşvik etmektedir.  Kuruluş hakkında ayrıntılı bilgi ve sağlanan destekler 
için KOSGEB'in web sitesi'ne bakınız.  

 Kaynak: Hazine Müsteşarlığı / http://www.investinturkey.gov.tr/cms/index.php? 
4. Araştırmada Temel Kavramlar 

http://www.tubitak.gov.tr/�
http://www.ttgv.org.tr/tur/05_sanayici_rehberi/501.htm�
http://www.kosgeb.gov.tr/�
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4.1. Bilgi  
Bilim, bilgi, bilmek, öğrenmek sadece insana özgü kavramlardır. Bilgi, bilim sürecinin sonunda 

elde edilen bir üründür. Bilgi teorisi açısından bilgi ve özelliklerinin ne olduğunu anlamak, bilginin 
şartlarını incelemekle mümkündür. Bilgi felsefesi sayesinde bilginin sınırları ve nelerin bilinip, 
bilinmeyeceği anlaşılabilir.  

İnsanlar bilgiyi; duyu-tecrübe, akıl, sezgi, bellek, inançlar, otorite, ideoloji gibi birçok 
kaynaktan elde edebilir.  

Günümüzde başta insanlar olarak tüm organizasyonların bilgiye büyük ihtiyacı bulunmaktadır. 
Bilgi çağı olarak ifade edilen günümüzde bilgi bir güç olarak kullanılmaktadır. Bilgiyi üreten, 
geliştiren ve buna tüm yönleriyle sahip olan her tür kişi ve kuruluşlar güçlü olmaktadır.  

Bilgiye ulaşma ve onu elde etmeyi ve kullanmayı sağlayan tekniklerin tamamını içerin bilişim 
teknolojileri işletmeler açısından önemli bir konudur. İşletmeler kârlı ve sürekli müşterileri elde 
tutmak istiyorlarsa teknolojik altyapı imkânlarını geliştirmek durumundadırlar. Teknolojik altyapıyı 
kuran işletmeler elde edilen bilgileri işletme içerisinde bölümler arasında etkin ve verimli kullanırlar. 
İletişim teknolojileri sürekli gelişmekte yani internet gibi işletmelerin faaliyetlerini yüksek oranda ve 
hızla etkilemekte ve hemen hemen her türlü bilgi de dijital ortamda aktarılabilmektedir.  

Bilgi ile ilgili tanımlar: 
Bilgi: Kişilerin öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile çaba sarf ederek elde ettiği olguları 

ifade eder. 
Bilgi: Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile edinilen gerçekler.  
Bilgi: Çeşitli hissî yaşantıların mantıkça bir örnek düşünce dizgesine uydurulması için 

gösterilen çabalara verilen isim olarak ifade edilir.  
Bilgi: Bilgi işlemde, kullanılan üzerinde anlaşma sağlanmış kurallardan faydalanarak kişinin 

veriye yönelttiği anlam olarak ifade edilir.  
Bilgi: İnsan aklının kapsayabileceği olgu, gerçek ve ilkelerin tümüne verilen isimdir.  
Bilgi: Bir yargılamada bulunabilmek için bilinmesi gereken unsurların her birine verilen isimdir.  
Bilgi: İnsanların toplumsal iş ve düşünme etkinliklerinin bir ürünü olan; değişen objektif 

çevredeki tarafsız yasal ilişkilerin dil şekli altında fikri düzeyde yeniden üretilmesine dayanan 
olgudur. 

Önceleri kıt faktör olarak görülen bilgi eğitim-öğretim alanında bu anlayış ürerine 
tasarlanıyordu. İlkokuldan üniversiteye kadar tüm müfredat programları öğrenciye bilgi aktarmak 
üzerine dizayn edilmiş programlar idi ve hâlâ da öyle olduğu görülmektedir. Bu anlayışa bağlı gelişen 
algı Türkiye’de iyi üniversite Batı’da üretilen bilgiyi çabuk ve iyi aktaran, kötü üniversite ise aynı 
bilgiyi geç ve kötü aktaran kurum olarak değerlendirilmektedir. Bu durum özellikle 1980’ler sonrası 
internet sisteminin günlük hayata girmesi ve hızla yaygınlaşması ile bilginin niteliğini değiştirdi ve 
bilgi artık kıt kaynak olmaktan çıktı, serbest mal yani ulaşımı adeta zahmetsiz bir mal haline geldi.  

4.2. Bilim 
Bilim insanlık kadar eski ve insanlığın başlangıcından beri süregelen, anlamı ve içeriği zamanla 

gelişerek gelen bir olgudur. Bilim insan ve toplumla ilgili olduğu için anlaşılması ve yorumu da 
tekâmül etmiş, gelişmiştir. İnsanoğlunun hem kendisini hem de evreni anlama çabası kesintisiz bir 
şekilde devam ede gelmiştir.  

Bilim, bilgi, bilmek, öğrenmek sadece insana özgü kavramlardır. Bilgi bir ürün olarak bilim 
sürecinin sonucudur. Bilgi teorisi açısından bilgi ve özelliklerinin ne olduğunu anlamak, bilginin 
şartlarını incelemekle mümkündür. Bilgi felsefesi sayesinde bilginin sınırları ve nelerin bilinip, 
bilinmeyeceği anlaşılabilir.  

Bilim alanındaki gelişimin tetiklediği teknoloji ile hız kazanan sosyo-ekonomik gelişim 
1990’lardan sonra bilgiyi nedret/kıt-nadir kuralına tabi bir mal olmaktan çıkardı. Ulaşımı maliyet ve 
zahmet gerektiren nadirlik faktörü bilgi için geçersiz hale geldi.  

Bilim ile ilgili farklı tanımlar şöyledir: 
Bilim: Çevreyi anlama ve açıklama gayretlerinin tamamını ifade eder.  
Bilim: olayların ve nesnelerin oluşum, yapı ve gelişimindeki kanunları açıklamaya çalışan, 

olguları, mantıki düşünceyi temel alan, tarihi nitelikte bilgi düzeni olarak ifade edilir. 
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Bilim: evrenin bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak 
yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgidir. 

Bilimin temeli; tecrübe, deney ve araştırmadır. 
Bilimin temel işlevleri: 
1. Anlama 
2. Açıklama 
a. İdiografik: Spesifik bir olayın açıklanması  
3. Nomotetik: Daha çok olayın genel olarak açıklanması  
4. Kontrol 
Bilimin temel özellikleri: 
1. Gerçeği ifade eder 
2. Mantıksaldır 
3. Nesneldir 
4. Genelleyicidir 
5. Bilim seçicidir. 
6. Temel kabullere dayanır 
7. Olguları bol gerçek bir dünya vardır ve bu dünya araştırılabilir durumdadır.  
8. Bilimde miktar her zaman vardır. 
Bilimin amaçları: 
1. Bilim gerçekleri tasvir eder ve anlatır. 
2. Gerçeğin açıklanması ve anlaşılır şekilde ifade edilmesi 
3. İlişkilerin ve değişmelerin tahmin edilmesi 
4. Olayların ve olguların kontrol edilebilmesi 
Yukarıda sıralanan amaçların özü evreni anlamak ve açıklamak olarak ifade edilebilir. 
Bilim dalları çeşitli faydalar gözetilerek farklı şekillerde sınıflandırmak mümkündür. Zamanla 

yeni bilim dalları ortaya çıkarak daha yeni sınıflandırmalar ortaya çıkabilir. Günümüzde daha çok 
akademik amaçlı beş yüzün üzerinde bilim ve sanat dalı isimleri bulunmaktadır. 

Bilimlerin genel bir sınıflandırması aşağıdaki gibi verilebilir: 
1. Maddi bilimler (fizik, biyoloji gibi) / Manevi bilimler (Din bilgisi, ahlâk bilgisi gibi) 
2. Fen bilimleri (kimya gibi) / Sosyal bilimler (sosyoloji gibi) 
3. Deneysel bilimler (fizik gibi) / Teorik bilimler (felsefe gibi) 
4. Temel bilimler (matematik gibi) / Uygulamalı bilimler (mühendislik gibi) 
5. Fen bilimleri (kimya gibi) / Sosyal bilimler (ekonomi gibi) / Sanat ve Estetik (sanat 

gibi) 
Birleşmiş Milletlere bağlı UNESCO’ya göre bilim ve teknoloji dalları; doğal bilimler, 

mühendislik ve teknoloji, sağlık bilimleri, tarım bilimleri, sosyal bilimler ve beşeri bilimler olarak altı 
grup altında yapılmaktadır.  

Günümüzde bir değer ve güç olarak kabul edilen bilginin etkinliği ve verimliliği için mutlaka 
yönetilmesi gerekir.  

Bu süreçte bilgi teknolojileri yoğun olarak kullanmakta ve veri, veri madenciliği, bilgi çalışanı 
ve bilgi paylaşım tekniği ve bilgi toplumu gibi kavramlar öne çıkmaktadır. 

4.3. Araştırma 
Araştırma, bilinmeyeni bilmeye, öğrenmeye yönelik yapılan bilimsel-teknolojik faaliyetlerdir. 

Geliştirme ise, mevcut bilgiyi ya da teknolojiyi yeni düzenlemelerle daha iyiye doğru yönlendirme 
faaliyetidir. 

Bir amaca yönelik, belirli aşamalar içerisinde ve bir yöntem dâhilinde yapılan ilmi çalışmalara 
araştırma adı verilir.  

Araştırma denildiğinde, objektif kriterlerle tekniğine dikkat edilerek yapılan bilimsel 
araştırmalar ifade edilmektedir. Bir amaca yönelik, belirli aşamalar içerisinde ve bir yöntem dâhilinde 
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yapılan bilimsel çalışmalara araştırma adı verilir. Sözlük anlamıyla araştırma ise “bir gerçeği ortaya 
çıkarmak için aramalarda bulunma” şeklinde ifade edilir.  

Araştırma tekniklerinin kapsamı; araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, sunuşu, yaygın 
olarak kullanılan araştırma tekniklerini, araştırma basamaklarını, veri toplama ve analiz, yorum ile 
rapor yazma esaslarını, kaynakça ve dipnot gösterme tekniklerini kapsamaktadır.  

Araştırma tekniklerinde temel amaç, araştırma sürecini yani sorun belirleme, veri toplama, 
veri analizi ve sonuçları yorumlama olarak incelemek, temel bilimsel araştırma yöntemlerini gözden 
geçirmek ve belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmek için gereken literatür bulma, veri 
toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma tekniklerini anlatmaktır. 

Araştırma ve ilgili kavramlar: 
Araştırma: Bilgi arama işinin sistematik şekilde yani bir düzen içerisinde yapılmasıdır. 

Sistematik bir araştırmanın bilimsel olabilmesi için mutlaka rasyonel ve deney esaslarına dayanması 
gerekir. 

Araştırma: Problemlere güvenilir çözümler aramak için, planlı ve sistemli olarak verilerin 
toplanması, çözümlenmesi, yorumlanarak değerlendirilmesi ve rapor edilmesi sürecidir.  

Araştırma: Tahkik etmek, sormak, aslını aramak, izini takip etmek, beklemek, gözetmek, teftiş 
etmek. 

Araştırma: Belirli bir ticari amaca ulaşmak, kârı ve etkinliği artırmak için yapılan faaliyetlerdir.  
Araştırma: Bir gerçeği ortaya çıkarmak için aramalarda bulunma faaliyeti olarak ifade edilir.  
Araştırma: Bir hedefe dönük belirli aşamalar içerisinde ve metot dâhilinde yapılan 

çalışmalardır. 
Araştırma yapmanın gerçek hedefi getirdiği kazançlar doğrultusunda; merak, takdir görme, 

kaynak elde etme ve maddi kazanç sağlama gibi pek çok neden gözetilebilir.  
Araştırmada temel amaçlar: 
1. Bir sorunu çözmek, 
2. Yeni bir ürün ortaya koymak, 
3. Yeni bir yöntem veya teknoloji ortaya koymak,  
4. Yeni bir bilgi ortaya koymak, 
5. Ekonomik fayda sağlamak. 
Günümüzde araştırma işleminin gün geçtikçe büyüyen bir önem arz etmesiyle devlet 

kuruluşlarının, sendikaların ve hatta işyerlerinin asli görevleri yanında kendi sahalarında çeşitli 
araştırmalar yapma veya yaptırma görevini de yüklendiği görülür. Bunların yanında asli görev olarak 
araştırmalar yapmak üzere sırf bu amaçla kurulmuş tesislerde vardır. 

Araştırmaya genel olarak, ya bizzat araştırmacının kendinin lüzum görmesi veya bu işle bir 
başkası tarafından görevlendirilmesi suretiyle başlanır. Araştırma bir kişi veya bir gurup tarafından 
yapılır. Araştırmaların değerlendirilmesinde araştırmanın bir kişi veya bir gurup tarafında yapılmış 
olması önem kazanmaz. Bu konuda önemli olan husus araştırmacıların durumudur. Araştırmacılık her 
şeyden evvel ancak belli bir kültür seviyesinde bulunan kişiler için söz konusu olabilecek bir 
husustur. Bunun yanında araştırmacının kendisine yardımcı olacak araştırma metotlarını da iyi 
bilmesi ve yapılacak araştırmaya en uygun araştırma metodunu seçebilip bunu uygulayacak 
niteliklere de sahip olması gerekir. Bunun yanında araştırmacı olacak kişinin her şeyden evvel eldeki 
malzemeyi becerikli ve ustalıkla kullanacak şekilde yetişmiş ve araştırma sonuçlarıyla bir gerçeği 
ortaya koyacak çapta, anlayışlı ve sezgili olması önemlidir.  

Bir ülkede bilim ve teknolojinin gelişmesinin ön şartlarından biri bunun için gerekli alt yapının 
mevcut olmasıdır. Bilgiye dayalı ekonomilerde en önemli özelliği bilginin istenilen zamanda, 
istenilen miktarda ve kalitede üretilmesidir. Bu iyi işleyen bir AR-GE sistemi gerektirmektedir. 

Bilimsel araştırma konusunda sık kullanılan kavramlar: 
1. Tez: Bir konu hakkında ortaya konmuş tartışmalara ve iddialara dayanarak bir öneri veya 

bir fikir öne sürmektir. Ayrıca tez, bir önermenin doğrulayıcı yorumlar kümesi olarak da ifade edilir. 
Tez, verilen belirli varsayımlar altında kanıtlanması önerilen genel sonuç olarak da ifade edilebilir. 
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1. Hipotez: Karşılaşılan veya ele alınan bir probleme getirilen, doğruluğu henüz 
ispatlanmamış, deney ve gizlemlere açık olan geçici çözümlerdir. Hipotez, araştırmanın 
başlangıcında henüz doğruluğu veya yanlışlığı kestirilemeyen bir öneri veya ön beklenti olarak da 
ifade edilir.  Hipotez, konuya veya problemle ilgili önceki araştırma ve gözlemler sonucunda ulaşılan 
bilgilere dayanılarak kurulur ve test edilmeye çalışılır.  

2. Teori: Çok sayıda gözlem ve deneylerle desteklenebilen, doğrulanabilen bir hipoteze teori -
nazariye, kuram- denir. Teori başka bir ifade ile kökleşmiş bir hipotez olarak ifade edilir. Teori, olay, 
bir yapı veya düzenin nedenlerini açıklamak isteyen genel düşünce, görüş, nazariyedir. Diğer bir 
ifade ile teori, belirli gerçekleri açıklama, yorumlama veya belirleme şeklinde ortaya çıkan; olayları 
denenmemiş, yalnızca düşünce ile kurulmuş temeller üzerine oturtan, ama olaylara egemen olarak 
yeni olguları bulma yolunu gösteren bilimsel öğreti olarak ifade edilir.  

3. Veri (data): İşletmenin iç ve dış çevrelerinden toparlanan işlenmemiş ham haldeki bilgilere 
veri (data) denir. Veri, değişik kaynaklardan gözlem, mülakat ve anket yoluyla elde edilebilen 
bilgilerdir. 

4. Bilgi (information): Verilerin bir takım işlemlere tabi tutularak faydalı ve anlamlı şekle 
sokulmasıdır. Bilgi, öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile edinilen gerçekler.  

5. Bilgi Paylaşımı Tekniği: çalışanların, örgütün başarı durumu, piyasadaki rekabet gücü, 
yaptığı faaliyetlerin içeriği, eş deyişiyle ürünleri, teknolojisi, örgütsel öncelikleri, işletmenin rekabet 
durumu vb örgütsel strateji ve taktiklerindeki değişiklikler gibi konularda bilgilendirilmesine dayanan 
yaklaşım. 

6. Bilgi Yönetimi: Bilginini üretilmesi, geliştirilmesi, düzenlenmesi, saklanması, transfer 
edilmesi, paylaşımı, yayılması ve kullanılması gibi süreç ve teknikleri ifade eder. 

7. Bilgi Toplumu: Sosyal gelişme çizgisinde sanayi toplumundan sonra gelinen, ekonomideki 
tüm ağırlığın hizmet sektörüne kaydığı, mesleki ve teknik araştırmacı sınıfın ön plana geçtiği, her 
türlü politika ve yeniliklerin bilimsel bilgiden kaynaklandığı, entelektüel teknolojiye dayanan bir 
toplum safhasıdır. 

8. Bilgi Teknolojileri: Bilginin üretimi, gelişimi ve yaygınlaşmasında yoğun olarak 
kullanılabilen; verilerin kayıt edilmesi, saklanması, belirli bir işlem sürecinden geçirmek suretiyle 
bilgiler üretilmesi, üretilen bu bilgilere ulaşılması, saklanması ve paylaşılması gibi işlemlerin etkili ve 
verimli yapılmasına imkân tanıyan teknolojilerdir.  

9. Veri Madenciliği: Daha önce bilinmeyen geçerli ve ulaşılabilir bilgiyi geniş veri 
tabanlarından süzerek elde etme ve bu bilgiyi önemli iş kararlarında kullanma işlemidir. Kuruma ait 
veri kaynaklarının kısa sürede analiz edilmesi ve kuruluşla ilgili stratejik kararlar alınmasını mümkün 
kılan 'Veri Madenciliği Çözümleri' de işte bu noktada işletmelere kılavuzluk ediyor.  

10. Teknoloji: Mal ve hizmetlerin tasarımı, yani planlanması, üretimi, geliştirilmesi, dağıtımı 
ve pazarlanması gibi işlemleri mümkün kılan mühendislik ve yönetime ilişkin bilgilerin tümü olarak 
tanımlanır. Üretim yönetimi olarak da ifade edilen teknoloji, ürün üretiminde kullanılan yöntemlerdir. 

11. Teknik: Mal ve hizmetlerin üretim, dağıtım ve tüketim şekli veya yöntemidir.  
12. Temel Araştırma: Yeni varsayımlar, teoriler, bilgiler, genellemeler, eğilimler ortaya 

koyarak varlıkların ve olayların değerini, yapısını ve iç bağlantılarını çözümlemeyi hedefleyen 
araştırmalara denir.  

13. Uygulamalı Araştırma: Bilinen bilgilerin göz önünde bulundurulmasını ve bunların belirli 
problemlerin çözümü gayesiyle genişletilmesini ve derinleştirilmesine yapılan araştırmalardır. 

14. Geliştirme: Temel ve uygulamalı araştırma sonuçlarının daha ekonomik ve kârlı 
maddelere, araçlara, mallara, hizmetlere, sistemlere ve üretim süreçlerine dönüştürülmesine yönelik 
teknik çalışmalar olarak tanımlanabilir. 

15. Veri Madenciliği Yazılımı: Kısaca büyük şirketlerin stratejik adımlar atarken çok büyük 
veri yığınları arasından, kendilerine yol gösterecek kritik verileri ayıklayarak, analiz etmelerine 
dayanmaktadır. 

16. Bilgi İşçisi/Bilgi Çalışanı: iş sürecinde bilgi üzerinde yoğunlaşan, bilgilerle uğraşan, 
bilgileri depolayan, analiz eden, koordine eden, ilgililere ulaşmasını sağlayan, yeni bilgiler üreten 
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kişi. Örgütün entellektüel sermayesinde önemli bir rol üstlenen bilgi işçisinin etkili çalışması, verimli 
olması için bazı temel örgütsel şartların da sağlanması gerektiği ileri sürülmektedir. 

4.4. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Türleri 
Bilinmeyene uzanarak, bilinenleri arttırma çabalarının tümü, araştırma adı altında toplanabilir. 

Bir yönüyle araştırma, bilinmeyenlere uzanmak için tutulan yolların ortak adıdır. Bu açıdan 
bakıldığında, bütün bilimlerde araştırmadan faydalanıldığı görülür. Adı ve konusu ne olursa olsun, 
her ilmi çalışmada araştırmadan bir araç olarak faydalanılır.  

Bilimsel Araştırma: Araştırmacının sistematik bir şekilde veri toplaması ve bu verileri analiz 
etme süreci olarak yukarıda verilen tüm araştırma açıklamaları bilimsel araştırma olarak kabul edilir.  

Bilimsel araştırma, problemlere güvenilir çözümler aramak amacıyla; 
–planlı ve sistemli olarak,  
–verilerin toplanması,  
–analizi,  
–yorumlanarak değerlendirilmesi  
–ve rapor edilmesi sürecidir. 
Araştırma yoluyla, yeni bilgi, teknoloji, metot veya yeni ürünleri daha uygun şartlarda elde 

etmek mümkün olur.  
Bilimsel araştırma yaklaşımları: 

1. Niceliksel yaklaşım. Nicel araştırma, olgu ve olayları nesnelleştirerek gözlemlenebilir, 
ölçülebilir ve sayısal olarak ifade edilebilir bir şekilde ortaya koyan bir araştırma türüdür. 

2. Niteliksel yaklaşım. Nitel araştırma, gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri 
toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir 
biçimde ortaya konmasına yönelik bir sürecin izlendiği araştırma türüdür.  

Günümüze kadar araştırmacılar daha çok nicelik yönünden yani sayısal teknikleri kullanarak 
araştırmalara yoğunlaşırken günümüzde nitelik yönünden yapılan araştırmalarda bir artış 
görülmektedir. Bununla birlikte nitel araştırmayı tercih edenler arasında nitel araştırmanın unsurları ve 
genel çerçevesi hakkında görüş birliğine varılan bir tanımlama yoktur. Bu konuda araştırmacıların her 
iki yöntemi de yakından tanımasında büyük fayda bulunmaktadır. Araştırılması istenen olayın 
durumuna göre her iki araştırmayı gerektiği şekilde yürütmek önemlidir.  

Matematik, biyoloji, kimya, fizik, mühendislik gibi bilimleri alanlarında araştırmalar gözlem ve 
ölçmeye yani deneye dayanır. Gözlem ve ölçmelerin tekrarlanabildiği ve objektif yapıldığı 
araştırmalara niceliksel, sayısal araştırma olmaktadır.   

Sosyoloji, psikoloji, antropoloji ve eğitim gibi sosyal bilim alanlarında insan ve toplum 
davranışları incelenmektedir. Bu davranışları sayılarla yani rakam vererek açıklamak zordur. Sosyal 
konuların ölçümleri bize kaç kişinin nasıl davrandığını gösterir, ancak bunların neden böyle 
davrandığını göstermez yani “niçin?” sorusuna cevap veremez. İnsan ve grup davranışlarının 
“niçin”ini anlamaya yönelik araştırmalara niteliksel araştırma denir. 

Nitelik yönlü araştırmalar dünyanın sosyal yönü ile ilgilenir ve şu sorulara cevap arar: 
1. İnsanlar niçin böyle davranır? 
2. Kanaatler ve vaziyet alışlar nasıl oluşur? 
3. İnsanlar çevrelerinde olup bitenden nasıl etkilenir?  
4. Kültürler niçin ve nasıl gelişir?  
5. Sosyal gruplar arasındaki farklar nelerdir? 
Temelde, nitel araştırma niçin, nasıl, ne şekilde sorularına cevap arar. Bunun için kişilerin, 

değerleri,  kanaatleri, tecrübeleri, algıları ve duyguları gibi sübjektif verilerle yani bilgilerle meşgul 
olur. Nitel araştırma bir sosyal olayı doğal ortamı ve doğal oluşumu içinde tasvir eder,  bir durumu 
ilişki bağlantıları içinde anlamaya çalışır ve bir olayı etkileyen değişkenleri kendisi ortaya çıkarır.  

Araştırma literatürüne göre nitel araştırmanın temel bölümleri: 
1. Veri: Değişik kaynaklardan gözlem, mülakat ve anket yoluyla elde edilebilen bilgilerdir. 

Nitel araştırmalar zaman alıcı olması dolayısıyla küçük örneklemler üzerinde çalışılır. 
2. Analitik-tahlili- veya yorumlayıcı prosedürler: Bunlar bulgulara veya teorilere ulaşmak 

için kullanılırlar. Bu prosedürler verilerin kavramlaştırılmasını da içerir. 
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3. Yazılı veya sözlü raporlar: Bu raporlar bilimsel dergilerde veya konferanslarda sunulabilir.  
Nitel araştırmada kullanılan başlıca yöntemler: 
1. Tracer (iz sürme) çalışmaları 
2. Paydaş analizi (stakeholder) 
3. Örnek olay (vaka) yöntemi 
4. Sözlü tarih 
5. Odak (focus) grupları yöntemi 
Başka bir açıdan bilimsel araştırmaları gruplandırmak gerektiğinde, bunu bilim dallarına veya 

araştırma metotlarına göre yapmak mümkündür. Ancak, araştırmaları, uygulanan araştırma 
yöntemine göre gruplandırma çoğu zaman daha anlamlı olmaktadır.  

Bilimsel araştırmaların genel ve özel durumuna bağlı olarak farklı yöntemler kullanılmaktadır.  
Bilimsel araştırma türleri: 
1. Deneye Bağlı Araştırma Yöntemi: Fen bilimlerinde yaygın olarak kullanılan bir araştırma 

yöntemidir. Gruplara ayrılmış veya tek grup halinde mevcut alna materyali herhangi bir işleme tabi 
tutmadan ölçmek, tartmak, saymak, görmek, tatmak, koklamak v.b. yollarla sağlanan bilgileri 
kaydetmek ya da; aynı materyali bir işleme tabi tutmak suretiyle denemeler gerçekleştirilir. Deney ve 
çözüm verileri analiz edilerek sonuçlar değerlendirilir. 

2.   Alan Araştırma Yöntemi: Kütüphane dışında birinci el veri (özgün veri) toplamak 
amacıyla, kendi doğal ortamında yapılan araştırmalar bu gurupta yer almakta ve bu yönteme saha 
araştırma yöntemi de denilmektedir.   

Alan araştırma yöntemlerinin başlıca çeşitleri şunlardır: 
1. Yüz yüze görüşme 
2. Mektup (posta) yoluyla yapılan araştırmalar 
3. Telefonla görüşme yöntemi 
4. Gözleme dayalı araştırmalar. 
5. Örnek olay incelemesi 
3. Kütüphane Araştırmaları Yöntemi: Bu araştırmada kullanılan verilerin önemli kısmı 

kütüphanelerdeki kaynaklardan, özellikle yayınlardan elde edilmektedir.  
4. İçerik Analizi Yöntemi: Başkaları tarafından ortaya konulan iletişim materyalinin içerdikleri 

mesajlar, karakterler, simgeler, kimlikler, bilgiler, sloganlar vb. gibi açılardan incelenmesi ve 
sayısallaştırılmasıdır.  

5.Araştırmanın Gereği Ve Önemi 
Hayatın her aşamasında yer alan AR-GE çalışmaları doğrudan insan yaşamıyla ilgilidir. AR-GE, 

ülkelerin, toplumların mevcudiyetini ve yaşam kalitesini dert edinir. İsrail ve İrlanda gibi ülkeler AR-
GE’ye verdikleri önem sonucu başarılı AR-GE politikaları geliştirmiş ve toplumlarının refah 
seviyesini en az üç-dört kat arttırmayı başarmışlardır. 

Dünyada yaşanan krizler incelendiğinde ortaya ilginç bir sonuç çıkmaktadır. AR-GE’nin 
krizlerden etkilenmeyip aksine kriz zamanlarında daha çok getiri sağlayan bir faaliyet alanı olduğu 
görülmektedir. Bu nedenle de AR-GE'nin verimsiz bir yatırım olduğu, harcanan kaynağın boşa 
gideceği zihniyeti mutlaka terk edilmelidir. AR-GE yatırımlarına harcanan paranın kısa vadede 
olmasa bile orta ve uzun vadede çok daha fazlasıyla geri döndüğü artık herkesçe bilinen bir gerçektir. 

Ekonomik değişimin itici gücü teknolojik yenilikler olmuştur. Teknolojik buluşlar sayesinde 
insanlar, tarım toplumuna, tarım toplumundan da sanayi toplumuna geçiş yapmayı başarmışlardır. 
Şimdi de sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişlerin uğraşısı verilmektedir. Bilgi toplumunun 
uğraşısı ise, "Araştırma-Geliştirme (AR-GE)" adını verdiğimiz kavramın içinde odaklaşmaktadır. 
Teknoloji, ekonomik ilişkileri, toplumların sosyal yapısını çok yakından etkiler ve insanların refahını 
artırmaktadır. Bu nedenle ülkeler arasında "Teknolojik rekabet" yarışı yapılmaktadır. Yarışta üstünlük 
sağlayan ülkeler ekonomide "lider" durumuna girmektedir. Teknolojik gelişmeler çok hızlanmış ve 
izlenme imkânı kalmamıştır. Klasik teknoloji anlayışı yerini "yüksek teknoloji" anlayışına 
bırakmıştır. Yüksek teknoloji anlayışı mikro elektronik, enformasyon teknolojileri, ileri malzemeler, 
bio teknoloji gibi alanlara yöneltmiştir. Teknolojik rekabet stratejileri de, bağımlı, fırsatları izleme, 
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taklitçi, yenilikçi olabilmektedir. Türkiye’de henüz yüksek teknoloji anlayışının tamamen 
benimsendiği söylenemediği gibi rekabet stratejisi olarak da bağımlı, taklitçi, fırsatları izleme 
aşamaları içinde olduğu gözlenmektedir. Amaç, yenilikçi yüksek teknolojiler üretme olmalıdır. Zira 
gelişen ekonomimizi üstün teknoloji rekabet yarışına sokabilecek şekilde yapılandırılamaz ise 
"Dünyanın globalleşmesinde" layık olduğumuz yeri elde etmemiz mümkün olamayacağı gibi, yarışta 
olan ülkelerin hegemonyasına girmekten de kurtulmamız mümkün olamayacaktır. Türkiye son 
yıllarda "yüksek teşvike yönelik “tedbirler" alma gereğini duymuştur.  

6. Araştırma Süreci 
  Araştırmalar hangi amaç ve hangi alanda yapılırsa yapılsın bütün araştırmalar belirli bir plan 

dâhilinde olması gerekir. Araştırmanın planlanması, araştırmanın baştan sona kadar olan faaliyetlerin 
aşama aşama birbirini izleyen bir süreci ifade eder. Dolayısıyla araştırma süreci, yapılan araştırmanın 
başından sonucuna kadar olan faaliyetlerin aşama aşama planlamasını ifade eder. 

Bir konuyu sistematik olarak inceleyen çalışmalar bilimsel araştırmalardır. Bu ifadede yer alan 
sistematik ifadesi, araştırmanın belirli bir düzen, tertip ve yöntem izlenerek yapılması durumunu ifade 
etmektedir. O halde bilimsel bir araştırma aynı zamanda sistematik bir çalışmadır ve aşağıdaki yol 
izlenmelidir.  

6.1. Araştırma Konusunun Belirlenmesi 
Araştırmanın konusu ortaya çıkan ve çözülmesi gereken problemin kendisidir. 
Araştırma sürecine başlayabilmek için önce ortaya çıkarılması istenilen gerçeğe ilişkin konunun 

tespiti gerekir. Hangi konuların araştırma konusu olarak ele alınabileceği önceden sınırlamak 
mümkün değildir. Üzerinde söz söylenen, yazı yazılan, eser meydana getirilen her şey, yani her 
düşünce, her duygu, her durum, her sorun, her olay bir konu teşkil edebilir. Araştırma için seçilecek 
konu bunları içerisinden ilgi ve zorunluluk duyulanıdır. Araştırmacı ilgi duyduğu konuya eğilmelidir. 
Araştırmacının ilgi duymadığı bir konuda yapacağı araştırma isteksiz yapılacağı için sönük kalır çoğu 
zamanda başarısız olur.  

Seçilecek konunun sınırlandırılmasında etkisi olacak bir husus da araştırma raporunun belli bir 
sayfa veya kelime adediyle veya süreyle sınırlandırılıp sınırlandırılmamış olması meselesidir. Bir 
sınırlandırma varsa şüphesiz bu sınır dışına çıkılmaz. Bu bakımdan araştırma konusunun da aynı 
ölçüler içerisinde sınırlandırılması zorunluluğu ortaya çıkar. 

 Konu seçimi ve sınırlandırılmasında üzerinde durulması gereken bir başka husus da konu ile 
ilgili kaynaklar meselesidir. Yani konunun geliştirilmesinde faydalanabilinecek kaynaklar 
meselesidir. Burada araştırmacı mevcut bütün ilimlerin verilerinden faydalanacağı gibi, üzerinde 
çalışacağı konu ile ilgili kendinden önce yapılmış çalışmalardan da faydalanıp, kendinden öncekilerin 
konusu ile ilgili bulgularını tespit suretiyle gerçek problemini değerlemiş, tanımış ve tespit etmiş olur.  

6.2. Araştırma Problemini Tanımlama 
Araştırma konusunun belirlenmesinden sonraki aşama, üzerinde araştırma yapılacak olay için 

bir fikir üretme ve o olayı veya sorunu tanımlama aşamasıdır. Konu seçilirken dikkat edilmesi 
gereken hususlardan biri de konunun yalnız tespit edilen amacı kapsayacak şekilde 
sınırlandırılmasıdır. Bu açıdan genel konuların alınmasından kaçınılıp özel konulara yönelmek 
gerekir.  

Araştırmacıya, problem durumunu değerleme, tanıma ve tespit imkânını verecek yerli veya 
yabancı raporlara, ders kitaplarına, makalelere ve hatta sözlü olarak alınan bilgilere kaynak 
denilmektedir. Kaynakları elde etmede de ilk başvurulacak yer kütüphanelerdir. Kaynaklardan 
konuya ilişkin elde edilen bilgiler yazılı olarak tespit edilir. 

Konunun seçilmesinde gösterilen titizliğin konu için kullanılacak başlığın seçiminde de 
gösterilmesi gerekir. Konu başlığı araştırılacak konuyu düşünülen şekliyle tam olarak verebilmeli, 
konunun özünü belirleyecek özellik ve herkesin ilgisini çekecek nitelik göstermelidir. Bu bakımda 
konu başlığının kısa ve yeteri kadar açıklayıcı olması gerekir.  

6.3. Araştırma Konusuyla İlgili Kaynakların Taranması 
Araştırma konusunun belirlenmesi ve tanımlanması aşamalarından sonra üçüncü aşamada 

araştırma konusu ile ilgili kaynakların taranması gerekir.  
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Araştırma planı çerçevesinde konu ile ilgili literatür taranması, eski ve yeni araştırma raporları 
ve başka doküman ve belgelerin titizlikle tespit edilmesi gerekir. 
Kaynaklar, problemle en az ilişkili olandan en çok ilişkili olana doğru, yani, genelden özele doğru ele 
alınmalıdır. Bu çalışma hipotezin yazımı için önemli bir süreçtir.  

6.4. Hipotezlerin Yazılması 
Karşılaşılan veya ele alınan bir probleme getirilen, doğruluğu henüz ispatlanmamış, deney ve 

gizlemlere açık olan geçici çözümlere hipotez denilmektedir. 
 Hipotez, araştırmanın başlangıcında henüz doğruluğu veya yanlışlığı kestirilemeyen bir öneri 

veya ön beklenti olarak da ifade edilir.  Hipotez, konuya veya problemle ilgili önceki araştırma ve 
gözlemler sonucunda ulaşılan bilgilere dayanılarak kurulur ve test edilmeye çalışılır.  

Hipotez, araştırmacının araştırma faaliyetine başlamadan önce, ön inceleme ve gözlemlerden, 
alayların irdelenmesinden, kaynak incelemeleri ve tecrübelerden hareketle yürütülen tahmin olarak 
ifade edilebilir. 

İstatistikî manada hipotez bir veya daha fazla ana kütle hakkında ileri sürülen, doğru veya yanlış 
olması mümkün olan iddia veya ifadedir. Hipotez testi bir hipotezin doğruluğundan veya 
yanlışlığından yüzde yüz emin olmak için değil, belli bir ölçüde hatayı içerecek şekilde yapılır. 
Aslında sınırlı bilgiden verilecek kararda hata payı vardır.  

6.5. Araştırma Yöntem Ve Modelini Belirleme 
Bu safhada, belirlenen konun araştırılmasında izlenecek usulün kararlaştırılması yapılır. 

Araştırmada hangi verilere ihtiyaç var, bu veriler hangi şartlarda ve nasıl bir yöntemle elde edileceği 
belirlenir. Burada kastedilen yöntem veri toplama ve bu verileri analiz metodunu ifade etmektedir.  

Kaynaklar üzerinde ilk çalışmalar yapıldıktan sonra açık ve seçik şekilde problemi ortaya koyan 
sınırlandırılmış bir konunun tespiti, tanımlanması, kaynakların taranması ve hipotezlerin yazılması 
aşamasından sonra, beşinci safhada; bölümler, kısımlar, paragraflar mantıki bir sıra içerisinde 
birbirini tamamlamalı, fikri kopukluklara meydan verilmemeli, konuya ilişkin makro düzeyde 
söylenecek şeyler planın önüne alınmalıdır. Plansız bir çalışmada konu kolaylıkla dağılır, amaçtan 
uzak araştırmalara girişilir ve büyük güçlükler ortaya çıkar. 

Araştırmanın türüne göre verilerin nasıl elde edileceği ve bu süreçte uyulması gereken esaslar 
bilimsel metotlara oturtulur. Bu çalışma sonrasında verilerin elde edilmesinde kullanılacak yöntem 
açık olarak belirtilir. Diğer yandan verilerin hangi ana kütle içerisinden, hangi yöntemle, ne kadar 
olacağı gibi veri elde örnek grubunun belirlenmesi süreci de bu çalışanın içeriğindedir. 

Araştırmanın türü bu süreçte temel kriter olmaktadır.  Araştırmalar kendi içerisinde farklı 
şekillerde sıralanabilmesine rağmen temelde iki şekildedir; 

1.Araştırma düzeyine göre 
a. Terori üreten araştırmalar-Temel araştırmalar. 
b. Teknoloji üreten araştırmalar-Uygulamalı araştırmalar.  
Temel Araştırmalar: Mevcut bilgi veri tabanını genişletmek ve bilinmeyenleri ortaya çıkarmak 

amacıyla yapılan araştırmalardır.  
Uygulamalı Araştırmalar: İşleme dayalı, problem çözücü ve daha çok Ar-Ge olarak bilinen 

iyileştirici türden araştırmalardır. 
2. Araştırmanın amacına göre 
a. Nedir-nasıldır? 
b. Neden? 
3. Veri toplama yöntemine göre 
a. Anket yöntemi 
b. Gözlem yöntemi 
c. Görüşme yöntemi 
d. Deney yöntemi 
e. Tarama yöntemi  
f. Belgesel tarama yöntemi 
g. Bilgi arama 
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6.6. Verilerin Toplanması Ve Analizi 
Araştırmanın bu safhasında, bir plan dâhilinde bilgiler toplanır ve bu bilgiler analiz edilir.  

İhtiyacımız olduğu halde hazırda bulamadığımız verileri elde etmek gayesiyle yapılan çalışmaları 
veri toplama adı verilir.  

Araştırmalarda çok gerek olan bilgilerin/verilerin elde edilmesinde birçok kaynaktan 
faydalanılır. Konuyla ilgili verilerin eksiksiz toplanması için plan çerçevesi içinde çalışılır. Veriler 
iyice tetkik edilerek güvenli olmayan veriler kullanılmaz. 

Araştırma ile ilgili bütün veriler elde edildikten sonra toplanan veriler üzerinde araştırmacının 
düşünüp, bu verileri analiz edip, araştırma konusu problemin çözümünü sağlayacak sonuçları tespit 
etmesi elde edilen verilerden bir sonuca ulaşılmazsa araştırmacının yeniden kaynaklar bulup, yeniden 
veriler toplaması gerekir. 

Yapılacak araştırma için gerekli bilgiler, yazılı kaynaklardan, insanlardan diğer canlı ve cansız 
kaynaklardan elde edilir. Araştırmacı bu bilgileri, kaynak tarayarak, anket uygulayarak, görüşme veya 
gözlem yaparak elde edebileceği gibi deney yoluyla da elde edebilir. 

Bilgi toplama yollarından bazıları olan; yazılı kaynaklardan bilgi toplama, gözlem yoluyla bilgi 
toplama, mülakat yoluyla bilgi toplama ve anketle bilgi toplama yöntemleri yakından tanınmalıdır. 

Kavram, kelime, harf, renk, işaret, rakam vb. her türlü bilgi ve belge veri olarak kabul edilir.  
Bilgi veren, karar vermeye veya sorun çözmeye yardımcı olacak her türlü bilgi veya olguya veri adı 
verilir. Veri (data), değişik kaynaklardan gözlem, mülakat ve anket yoluyla elde edilebilen 
bilgilerdir. Rakam, harf, kavram, durum, tutum gibi konulardaki bilgilerin tamamı veri olarak kabul 
edilir. Veri, araştırma sürecinde işlenmek ve değerlendirilmek yani yorumlanmak üzere toplanır.  

Veriler; kişiler, aileler, bilim adamları, firmalar, kurumlar, yayınlanmış kaynaklar, tabiat, 
yayınlanmamış belge, bulgu, doküman gibi kaynaklardan temin edilir.  Bu kadar değişik olan 
kaynaklardan veri toplamanın çok değişik yöntemleri olması normaldir.  

Veri toplama yöntemleri; deney, gözlem, görüşme, mektup (yazışma),  telefon, faks, bilgisayar 
ağı, içerik analizi, belgeler veya arşiv tarama gibi yöntemler kullanılmaktadır.  

Veri toplamada konuya ve amaca göre değişik veri toplama yöntemi seçilebilir. 
Araştırmalarda veri/bilgi toplama yöntemleri: 
1. Yazılı Kaynaklardan Bilgi Toplama. Bilgi toplamaya, genellikle yazılı kaynaklara 

başvurarak başlanır. Öncelikle, faydalanılacak kitaplar hangi kitaplıklardadır ve bu kitaplıklar hangi 
sisteme göre tasnif edilmiştir? Bu kitaplıklardan nasıl faydalanabiliriz? Bunu belirlememiz gerekir.  

Bu yolla elde edilen kitaplardan faydalanırken; başvurulan kaynaktan elde edilecek bilgilerin 
tasnifi gibi bazı kurallara uymak gerekir. Bu amaçla, faydalanılan her kitapla ilgili fişler hazırlanır ve 
bu fişlere bu eserin yazarının adı ve soyadı, kaynağın adı ve yayın bilgileri yazılır. Gerekirse bu 
fişlerin üstüne ilgili kaynaklardan yapılacak alıntılar ve sayfaları da yazılır. Fişlerden, rapor 
yazılırken faydalanılabileceği gibi ilgili kaynağın yeniden bulunmasında da kullanılabilir. 

Bilgi toplarken uyulması gereken diğer bir kural da, hangi kaynaklardan faydalanıldığının 
belirtilmesidir. Bu amaçla araştırmacı, faydalandığı kaynakları kaynak fişinde belirtildiği şekilde 
alfabetik sıraya göre araştırma raporunun kaynakça kısmında verir. 

2. Gözlem Yoluyla Bilgi Toplama. Gözlem, araştırmacının gerçek hayat içinde olanları bir 
plan dâhilinde izlemesi ve kaydetmesidir. Bu teknikle, karmaşık insan ilişkileri, hayvan ve bitkilerin 
gelişimleri hakkında gerçekçi bilgiler alınabilir. Mesela;  müşteri-satıcı ilişkileri, kuşların beslenmesi, 
bitkilerin gelişimi gibi konularda gözlem yoluyla sağlıklı bilgiler toplanabilir. 

Gözlem tekniğiyle bilgi toplamada ilk adım plan yapmaktır. Bu planda, kimin veya neyin 
gözleneceği, ne zaman, gözleneceği, hangi şartlar altında gözleneceği, hangi durum veya 
davranışların gözleneceği, gözlemin kimin tarafından yapılacağı belirtilir (Kaptan, 1973). 
Araştırmacının, gözlemle ilgili şartları hazırladıktan sonra yapacağı en önemli şey gözlem sonuçlarını 
iyi not etmek ve bunları iyi yorumlamaktır. Gözlem tekniğinin en önemli özelliği, gözlenen şeylerin 
kendi doğal ortamı içinde bulunmasıdır. Bu nedenle gözlem sonucunda gerçekçi bilgilere ulaşılır.  

3. Görüşme (Mülâkat) Yoluyla Bilgi Toplama. Görüşme, yüz yüze, telefonla veya benzeri 
iletişim araçlarıyla bilgi toplamaktır. Etkili bir bilgi toplama yolu olan mülakat yolu ile bilgi 
toplamada, görüşme tek kişiyle olabileceği gibi grupla da yapılabilir. Bu yöntemin geniş uygulama 
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alanı vardır. Bir pazarlama görevlisinin müşteri ile, öğretmenin öğrencisiyle, bir avukatın 
müvekkiliyle, bir doktorun hastasıyla görüşmesi buna örnek verilebilir. Bunun dışında yöneticilerle, 
uzmanlarla ve halkla görüşme yapılarak bilgi toplanabilir. 

Görüşmeyi yapacak kişi öğrenmek istediği konuya ilişkin soruları önceden hazırlar, görüşme 
zamanını ve yerini kararlaştırır. Bilgi almak üzere hazırlanan sorular, kısa, açık ve konu ile ilgili 
olmalıdır. Görüşmeci, sorulara aldığı cevapları hemen kaydetmelidir.  

4. Anketle Bilgi Toplama. Anketle bilgi toplama eski bir bilgi toplama tekniği olarak esası, 
kendilerinden bilgi alınacak kimselerle yüz yüze gelmeden, bir soru listesi aracılığıyla bilgi almaktır. 
Sorulara cevap veren kişi dilerse ismini belirtmeyebilir. Bu nedenle bir baskı altında olmadığı için 
daha gerçekçi cevaplar verebilir. Bu olumlu bir yöndür. 

 Anket yoluyla bilgi toplamanın olumsuz yönü ise, ilgililere cevaplandırılmak üzere gönderilen 
anketlerin dönmeme ihtimalinin olmasıdır. Buna rağmen bizden uzakta olan çok sayıda kişiden bilgi 
almamız gerekiyorsa bu teknikle bilgi toplamak zorunda kalırız. Anket, hangi konuda bilgi 
toplanacaksa sadece o konuyu kapsayacak şekilde kısa olmalıdır. Bunun yanında çalışmanın amacını 
belirten bir açıklama yazısı olmalıdır. 

Ankette yer alacak sorular kapalı veya açık türde sorular olabilir. Kapalı soruların cevapları da 
birlikte verilir. Anketi cevaplayan, soruların cevabını seçenekler arasından işaretler. Belirlenen 
araştırma konusuna ilişkin olarak nereden kimlerden, hangi yolla bilgi toplanacağı yazılır.  

Araştırmanın, mevcut problemin çözümünü ortaya koyan bir sonuca ulaşıncaya kadar 
yürütülmesi esastır. Elde edilen sonuçlar üzerinde araştırmacı tekrar tekrar düşünür. Bir sonuca 
ulaşıldığı anlaşıldıktan sonra araştırmanın son safhası olan rapor yazma safhasına geçilir. 

6.7. Araştırmanın Sonuçlandırılması ve Araştırma Raporunun Yazılması 
Araştırma kim veya kimler tarafından yapılırsa yapılsın araştırmada tek amaç gerçeği ortaya 

çıkarmaktır. Araştırmacı veya araştırmacıların elde ettiği sonuçları sadece kendilerine saklaması 
uygun değildir. 

Araştırma sonucu elde edilen bilgilerin başkalarının da istifadesine sunulması gerekir. Biz nasıl 
bizden evvelkilerin bize bıraktıkları bilgi hazinesinden istifade ediyor isek, biz de bizden sonrakilere 
bilgi aktarması yapma ahlâki bir davranıştır. Gelecek kuşaklara bu bilgi aktarımı araştırma 
bulgularının yazılı hale getirilmesi ile mümkündür.  

Yapılan araştırmanın bitmiş sayılabilmesi için araştırma sonuçlarının yazılı bir rapor halinde 
başkalarının bilgisine de sunulmuş olması gerekir. Bu sunuşun şüphesiz başkalarının araştırma 
sonuçları üzerinde kontrolün sağlanması sonucunu da ortaya çıkaracağı açıktır.  

Bir araştırma ne kadar mükemmel yapılmış olursa olsun, yazıya dökülüp, yani bir rapor haline 
getirilip, ilgililerin istifadesine sunulmadıkça, o araştırma için sarf olunan bütün çabaların yerini 
bulmuş sayılamayacağı bir gerçektir. Nitekim bunun içindir ki raporu yazılmadıkça bir araştırma 
hiçbir zaman bitmiş sayılmaz. 

Yazılacak raporlarda üzerinde durulması gereken en önemli bir husus da, şüphesiz, yazılan 
raporların belli bir tertip ve şekle uyularak hazırlanması meselesidir. Zira ancak bu sayede raporlarda 
neyin nerede bulunacağı önceden bilinir. Herkes ancak bu sayede elindeki raporun kendisinin ilgisini 
çekebilecek kısmını kolaylıkla bulup inceleyecektir. Bu suretle de rapor hedefine ulaşmış sayılacaktır.  

Araştırma konusu ile ilgili bilgiler toplandıktan sonra, bu bilgiler değerlendirilir, yorumlanır ve 
sonuçlar çıkarılır. Bu aşamadan sonra en önemli iş bu bilgileri ve varılan sonuçları raporlaştırma 
tekniğine göre yazmaktır. Uygun bir şekilde yazılan bir raporun etkisi ve faydalanılma düzeyi 
yüksektir.  

Rapor, araştırma sürecinin bütün safhalarını sonuçlarıyla birlikte tam ve doğru olarak yansıtan, 
ilimde birikimliği sağlayan yazılı belgelerdir.  

Raporun yazılması araştırma sürecinin san safhasını oluşturur. Yazmasında ve yazım işleminde 
temel kuralları dikkat edilmesi gerekir. Rapor yazma edebi dille değil, öğretici yazma türünde yapılan 
bir yazma işlemi olmasından üslup güzelliği değil anlatımda sadelik ve açıklık aranmalıdır.  

Araştırma raporları alınan konuya ilişkin problemin sebeplerini ortaya çıkarıp analiz eden, 
probleme uygun çözüm yolları getiren raporlardır. Mezuniyet tezleri, seminer bildirileri, master 
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tezleri, doktora tezleri ve bunlara benzeyen diğer çalışmalar araştırma raporlarına birer örnek teşkil 
ederler.  

Araştırma raporları hazırlanan ve uygulanan planın kesin şekle gelmiş şekline paralel bir şekilde 
yazılır ve açıklayıcı olacağına inanılırsa yazım aşamasında planda değişiklik yapılabilir. Fakat bu 
değişimin yeni bir araştırma gerektirmemesine dikkat edilmelidir.  

Araştırma raporlarında araştırma faaliyetinin yürütülüşü sade bir dille eksiksiz, objektif, sivri 
düşecek kelime kullanılmadan açıklanmalı, kişisel olmayan ifadeler kullanılmalıdır. Rapor yazımında 
kesin yargılardan kaçınılmalı ve varılan sonuçlarla bunların nedenleri okuyanda hiçbir tereddüt 
oluşturmayacak şekilde açık ve seçik belirtilmelidir.  

Raporun, özellikle varılan sonuçların, araştırma üzerinde yapılan tüm çalışmaların sona 
ermesinden sonra yazılması gerekir. Raporun yazılmasıyla birlikte son ve kesin halini aldığı 
düşünülmemelidir. Zira yazılan henüz bir taslak rapordur. Bu raporun üzerinde çalışma yapılarak 
gerekiyorsa düzeltilmesi ve geliştirilmesi, gereksiz bilgilerin rapordan çıkarılması icap eder. Bunun 
için yazılan taslak raporun yeniden ve titizlikle gözden geçirilmesi gerekir. Rapor gözden geçirilip 
eksiklikler giderildikten sonra cümleler uygun ve etkili hale getirildikten sonra yazım gerçekleştirilir. 

Araştırmacının bizzat kendisi raporu yazamayacaksa, araştırma raporlarının yazımında şekle 
ilişkin kuralları iyi bilen birini bulmak durumundadır. Zira rapor yazımında yapılacak her türlü hata 
kuşkusuz araştırmacıya aittir. Rapor yazıldıktan sonra dipnotları ile birlikte yeniden bir daha titizlikle 
okunması gerekir. Her türlü kontroller yapıldıktan ve her türlü hatadan salim olduğu anlaşıldıktan 
sonra hazırlanan raporlan ancak ilgililerin görüşüne sunulacak hale gelmiş olur. Bunda sonra rapor 
ilgililerin görüşüne sunulur.  

7.  Raporun Yazılışında Uyulması Gereken Genel Yazı Kuralları 
Yazı kurallarını iyi bilen genel kültür sahibi bir kimsenin rapor yazması mümkün ise de, 

raporlar en azından ilgili kimselerin görüşlerine sunulacağı için, onları tarafından okunacağı gerçeği 
göz önüne alınarak yazılmalıdır. Raporların aynı zamanda okuyanlara kolaylık sağlaması 
bakımından, gerek yazan ve gerekse okuyan tarafından önceden bilinen belli tertip ve şekli kurallara 
da uygun yazılması gerekir.  

7.1. Yazım Dili ve Yazım Kuralları 
Araştırma raporlarında başvurulan anlatım ve yazım dili çok önem taşımaktadır. Dikkatli bir 

seçim yapılmadığı takdirde bazı olumsuz durumlar ortaya çıkabilir. Doğru anlamaya yönelik olduğu 
için, bilimsel raporlarda da cümle kuruluşu ve noktalama işaretlerine azami dikkat göstermelidir.  

Yazımda dikkat edilmesi gereken noktalar: 
1. Büyük Harflerin Kullanımı. Cümlelerin ilk harfi, özel isimler, üst üste iki noktadan sonra 

gelen kelimenin baş harfi, kurum ve kuruluşların ilk harfleri, unvanlar ile ay ve günlerin ilk harfleri 
büyük yazılmalıdır. 

2. Yabancı Kelimelerin Yazılışı. Yabancı kelimelerin yazılışı dikkat ister, okunduğu gibi 
yazılmadığı unutulmamalıdır.  

3. Sayıların Yazılışı. İstatistiksel sayılar kaynakta nasıl yer almış ise aynen aktarılır. Büyük 
rakamlı sayıları kısaltarak yazmakta fayda vardır. Küçük ve uzun olmayan sayılar da yazıyla 
yazılabilir. Sayı ile yapılmış özel isimler de yazıyla yazılır. Ondokuzmayıs Üniversitesi gibi 

4. Kelimelerin Bitişik Yazılışı. Yer adları, unvanlar, tek anlamlı kelimeler, bitişik yazılır. 
Tuzluçayır, binbaşı, karatahta vb. gibi 

5. “de” ve “ki” Yazılışı. Bağlaç olan “de” ve “ki” ayrı yazılır. “Ben de gördüm”. “Fatma ki o 
çok çalışkandır”. 

Noktalama işaretlerinin hepsi çok önemli olmakla beraber rapor ve tez yazımında en çok dikkat 
çeken (“.........”) tırnak işareti ve  (..........) noktaların kullanılışıdır. Faydalanan kaynaktan aynen 
aktarma yaparken, aktarılan kısım iki tırnak “......” arasına yazılır. Örnek: “Ekonomide U dönüşü 
başladı”. Eğer alıntı yaparken ilgili kısmın tümü aktarılmadan bir kısmı atlanarak aktarılıyor ise, 
atlanan kısımlar (.........) halinde gösterilir. Örnek: “Ekonomide U dönüşü başladı. ..............Yabancı 
sermaye yatırımlarında artış beklenebilir”.  
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7.2. Kaynak Gösterme Yöntemleri 
Bilimsel araştırmalarda ve her türlü proje çalışmalarında, değişik yoğunlukta başkalarının daha 

önce yapmış oldukları çalışmalardan faydalanılmaktadır. Bu normal ve faydalı bir olaydır. 
 Faydalandıkları kaynaklardan derleme yapmadan öte, yeni bir eser ortaya çıkarmaya, üzerinde 

çalıştıkları konuda kendilerinden önce yapılmış olan çalışmalardan farklı bir yorum yapmaya, aynı 
konunun değişik bir yönünü araştırmaya çalışırlar. Dolayısıyla ortaya çıkardıkları araştırma metninin 
büyük kısmı daha önce o alanda yapılmış ve yayınlanmış olan eserlerden esinlenmeler taşır ve hangi 
eserden ne kadar alıntı yapılmış olduğu araştırmada açık seçik görülmelidir. 

Kaynak göstermenin temel amaçları: 
1. Ahlâki ve kanuni zorunluluklar. Bu zorunluluklar aslında dürüst davranmayı da zorunlu 

kılmaktadır. Kendimize ait olmayan bilgi, belge ve verilerin asıl sahibini açıklamak dürüstlüğün 
gereğidir. 

2. Kontrole yardımcı olmak. Bildirilen kaynağın gerçek olup olmadığını, alınan bilginin doğru 
olup olmadığını kontrol etmek isteyenlere kolaylık sağlamaktır. 

3. Destek sağlamak. Savulan teze veya görüşe destek sağlamak ve ilgilileri ikna etmek. 
4. Araştırmanın bilimsel değerinin göstergesi olması. 
5.  Araştırmacının savunduğu görüşlerin doğruluğunu ve güvenirliliğini desteklemesi. 
6. Araştırmacının faydalandığı kaynaklara hâkim olup olmadığının tespiti. 
7. Aynı konuda araştırma yapanlara faydalanabilecekleri kaynakları göstermiş olması. 
Kaynaklardan faydalanmanın gerçekleştiğini gösterecek birtakım karineler bulunmaktadır. 
Kaynaktan faydalanmayı belirleyen durumlar: 
1. Başkasının eserinden bir aktarma yapılası, 
2. Başkasının bulduğu yöntem, sonuç veya amaçtan faydalanılması, 
3. Başkasının eserinden rakam, katsayı, şekil, grafik, resim vb. alınarak kullanılması, 
4. Az veya çok başkasının eserinden esinlenilmesi, 
5. Yukarıdakilerin dışında başkalarının eserlerinden doğrudan ve dolaylı olarak 

faydalanılması. 
Genel kurallar, prensipler veya uygulamalar konusunda kaynak göstermeye gerek yoktur. 

“Yardın severlik bir fazilettir” veya “hava şartları piknik yapanların sayısını etkiler”, gibi örnekler 
böyledir. Ayrıca herkesin bildiği, açık ve seçik olarak fark edilen bilgiler için; “Ankara Türkiye’nin 
başkentidir” gibi kaynak göstermek ihtiyacı yoktur.  

Bilim araştırmalarında kaynak bildirimi dört ayrı yerde yapılabilmektedir: 
1. DİPNOTU şeklinde aynı sayfanın SONUNDA 
2. Cümle içerisinde veya CÜMLE SONUNDA 
3. Bölümün sonlarında KAYNAKÇA LİSTESİ 
4. Kitap veya makalenin sonunda (KAYNAKÇA LİSTESİ) 
Kaynak bildirimi hangi bölümde ve nerede verilirse verilsin, burada bir önemli husus vardır. O 

da, eğer ilk defa kaynak bildiriliyorsa, kaynağı tam olarak vermek gerekmekte, ancak ilk değil de 
ikinci, üçüncü kez aynı kaynak bildiriliyorsa, kaynakla ilgili tüm bilgiler her defasında aynen tekrar 
etmeye gerek olmamasıdır.  

İlk defa kullanılan kaynağa ait tüm bilgiler ifadesinden şu bilgiler anlaşılmalıdır: 
1. Yazar (lar) veya sorumlu ekip 
2. Yayının veya kaynağın adı (başlığı, varsa alt başlığı) 
3. Çeviren (ler) 
4. Editör 
5. Baskı sayısı (kaçıncı baskı olduğu) 
6. Seri adı veya seri sayısı 
7. Cilt numarası  
8. Sayı numarası 
9. Yayıncı (yayınlayan firma veya kurum adı) 
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10. Yayın tarihi 
11. Toplam sayfa sayısı veya ilgili sayfa numaraları 
Metin içerisinde kaynak gösterme, kitabın veya makalenin sonundaki KAYNAKÇA listesinden 

farklı özellikler taşımaktadır. Çok yer işgal etmeyecek şekilde kısa tutulması, aynı kaynağa tekrar 
işaret etmek için kısaltma yoluna gidilmesi,  metnin uygun yerinde yer verilmesi, en sondaki 
kaynakça ile bir bağlantı kurulması ve bir defa benimsenen şeklin rapor boyunca aynen devam 
ettirilmesi gibi hususlar belirtilen özelliklerin temelidir.  

Metin içerisinde veya sayfa düzeni içerisinde kaynak göstermede başvurulan yöntemler: 
Kaynak göstermede birbirinin alternatifi olan; dipnot yöntemi ve soyadı, tarih ve sayfa  

yöntemi olarak iki farklı yöntem vardır.  
1.  Dipnot Yöntemi. "Dipnot", "sayfanın altına yazılan not'' anlamına gelir ve dipnota "alt 

yazı” da denilebilir. Kaynak dipnotlarından farklı özelliklere sahip, bir de açıklama dipnotlarının 
bulunur. Açıklama dipnotlarında, belirli bir konuda metne sokulmasında fayda görülmeyen 
ayrıntılarla, metinde geçen ancak iyi bilinmeyen kavramların açıklamaları veya metinde açıklanan 
görüşün zıddı görüşler vb. gibi çeşitli bilgilere yer verilir. Hatta açıklama dipnotlarında verilen 
bilgilerin ayrıca kaynağı da gösterilebilinir. 

Geleneksel yöntem de denilen dipnot yönteminde alıntının sonuna bir numara yazılmakta veya 
işaret (yıldız vb.) konulmakta ve aynı sayfanın altına numara veya işaretin konulduğu alıntının hangi 
kaynağın hangi sayfasından alındığı dipnot şeklinde yazılmaktadır. 

Bir bilimsel araştırmada çok sayıda eserden faydalanan araştırmacı, yaptığı her alıntının 
kaynağını dipnotlarda gösterir. Ancak, sayfa altındaki kaynak dipnotlarının hangi alıntıya ait 
olduklarının kolayca bilinmesi gerekir. Bunun için alıntılara ve dolayısıyla alıntıların kaynağını 
gösteren dipnotlarına numaralar verilir. 

Eğer bir araştırmada dipnotu sayısı azsa ve dört beş, sayfaya bir veya iki dipnotu düşüyorsa, her 
sayfadaki dipnotlarına bir rakamından başlayarak numaralar verilebilir. 

Bir eser ilk defa dipnotu halinde kaynak gösterilecekse ilgili yere veya cümle sonuna parantez 
içerisinde bir rakam yazılır ve aşağıda sayfanın altında çizgi ile metinden ayrılmış yere kaynak adı 
belirtilir. Yazarın soyadı, adı, kitap adı, yayıncı, yayın yeri, yayın tarihi ve sayfa numarası gibi tüm 
bilgiler bir kaynaktan ilk defa bahsederken kullanılmalıdır. 

2. Soyadı, Tarih ve Sayfa Yöntemi. Son yıllarda dipnot yöntemine, dipnotlarının sayfa 
altlarında çok yer kapladığı ve estetik olmadığı gerekçesiyle tepkiler başlamış ve bu sakıncaları 
ortadan kaldırmaya yönelik yeni bir yöntem olan soyadı, tarih ve sayfa yöntemi kullanılmaya 
başlanmıştır. 

“Modern yöntem” veya “kaynakça ayracı yöntemi” de denilen soyadı, tarih ve sayfa yönteminde 
faydalanılan tüm kaynaklar sadece kaynakça verilmekte ancak metin içinde kaynak gösterilecek 
yerde açılan bir ayracın içine, faydalanılan eserle ilgi kısa bilgi (yazarın soyadı, eserin yayın yılı) ve 
yararlanılan sayfa numarası yazılmaktadır. Böylece kaynakçadaki eserle, söz konusu eserden 
yapılmış olan alıntı arasında bağ oluşturan kaynakça ayracı nedeniyle bu şekilde kaynak göstermeye 
kaynakça ayracı yöntemi de denilmektedir". 

Tüm referanslar metin içinde, sırasıyla yazarın soyadı, tarih ve gerekiyorsa sayfa numaraları 
yazılarak verilmelidir. Aynı kaynaklara yapılan göndermelerde de bu yöntem uygulanmalı ve 
“a.g.e.”, “ibid.”, “op. cit.” gibi kısaltmalar kullanılmamalıdır. 

Metin içinde numaralandırılan notlar metnin sonunda, numara sırasına göre ve kaynakça 
bölümünden hemen önce verilmelidir.  

Yazarın adı metinde geçmiyorsa ve kitaba atıf yapılıyorsa, yazarın soyadı ve tarih verilmelidir 
(Ekici 1996).  

Yazarın adı metinde geçmiyor ve belli sayfalar söz konusuysa, yazarın soyadı, tarih ve sayfa 
numarası verilmelidir (Güneş 1996: 111).  

Yazarın adı metinde geçmiyor ve birbirini takip etmeyen sayfalar söz konusuysa, yazarın 
soyadı, tarih ve sayfa numaraları ayrı ayrı verilmelidir (Arslan 1996: 111-3).  

Yazarın adı metinde geçiyorsa ve kaynakçada yazarın birden fazla eseri mevcutsa sadece bahis 
konusu olan kitabın yayın tarihi ve sayfa numarası yazılmalıdır (1996: 111).  
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Yazarın adı metinde geçiyorsa ve kaynakçada bu yazarın bir eseri mevcutsa sadece sayfa 
numarası verilir (111).  

İki yazarlı kitaplarda her iki yazarın da soyadları yazılarak verilmelidir (Gül ve Güler 1996: 89).  
Yazarlar ikiden fazlaysa ilk yazarın soyadından sonra “ve diğerleri” anlamında “v.d.” ibaresi 

kullanılmalıdır (Ahmet Güneş v.d. 2000: 89).  
Yazarın aynı yıl içinde yayınlanmış birden fazla eserine gönderme varsa, basım yılına a. b. c 

gibi harfler eklenerek kaynaklar birbirinden ayrılmalıdır (Güşeni 1991a: 34).  
Birden fazla kaynağa yapılan göndermeler noktalı virgülle ayrılmalıdır (Uğur 1996: 234; Yavuz 

1991: 45; Nergiz 2000: 456).  
Metin içindeki alıntılar için çift tırnak kullanılmalıdır. 40 kelimeden uzun alıntılar, tırnak 

kullanılmadan girintili paragrafta ve ana metne göre bir küçük punto ile verilmelidir. Alıntı içinde 
vurgulanan sözcükler ise tek tırnak ile verilmelidir. Kitap, film isimleri gibi özel nitelemeler italik 
harfler ile yazarın vurgu yapmak istediği sözcükler ise tek tırnakla belirtilmelidir. 

7.3. Kaynakça Listesini Düzenleme 
Araştırmalarda kaynakçanın hazırlanması önemli bir konudur.  
Kaynak bildirme şekillerinin başında, makalenin veya kitabın sonunda yer alan kaynakça listesi 

gelmektedir. Bu listede faydalanılan kaynakların tümüne ait bilgiler eksiksiz olarak yer almaktadır. 
Eğer nadiren bazı durumlarda yayın üzerinde tarih, yer, yazar adı vs. gibi yer almayan bilgiler istisna 
teşkil eder. Kaynakça listesi, faydalanılan eserlere ilişkin derli toplu bir arada bilgilendirmeyi sağlar. 
Bu liste soy ada göre alfabetik bir sıra izler. Soy isimleri aynı olan yazarlar için isimlerine göre 
adlarına göre sıralama yapılır. Soyadındaki harflerin (A) ‘dan (Z)’ye kadar sıralanışı kaynakça 
listesini belirler.  

Kaynakça listesinde yer alacak eserler konusunda iki görüş mevcuttur: 
Birinci görüşe göre, daha önce metin içerisinde herhangi bir şekilde adı geçen, kendisine atıf 

yapılan, alıntı yapılan, faydalanıldığı dipnotu, numaralama, yazar adı, tarih vb. gibi yöntemlerle 
belirtilmiş olan eserler kaynakçada yer almalıdır. Bunun dışındaki eser adlarına kaynakçada yer 
vermeye gerek yoktur.  

İkinci görüşe göre ise yukarıdaki eserlere ek olarak, konuyla ilgili tüm kaynakların listede yer 
almasında bir sakınca yoktur. Böylece arzu eden okuyucu ve araştırmacılara daha geniş bir kaynak 
listesi sunulmuş olmaktadır.  

Bu iki yoldan hangisinin benimseneceği, tez öğrencileri ile danışmanları arasında 
kararlaştırılacak bir husustur.  

Çeşitli durumlarda en çok kullanılan farklı kaynakların nasıl sıralandığı örnekleri: 
 1. Tek yazarlı kitap                      
 Hiç, Süreyya (1988), Türkiye Ekonomisi. Menteş Kitabevi, İstanbul, 222 sayfa 
 2. İki ve daha çok yazarlı kitap     
Arıkan, Rauf ve Odabaşı, Yavuz (1993) Tüketici Davranışları ve Tüketici Bilinci. Anadolu 

Üniversitesi AÖF Yayını No: 321, Eskişehir, 219 sayfa 
 3. Yazarı kurum olan   
 Hazine ve Tış Ticaret Müsteşarlığı (1993), Avrupa Topluluğu ve Türkiye. 2. Baskı, HDTM 

Avrupa Topluluğu Koordinasyon Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara, 238 sayfa 
4. Komisyon raporu olan kitap    
 TBMM Araştırma Komisyonu (1991), 10/15 Nolu Çevre Komisyonu Raporu. Ankara, 411 

sayfa 
5. Tercüme edilmiş kitap              
Illich, Ivan (1978), Tüketim Köleliği (Çev. Mesut Karaşahan). Pınar Yayınları: 48, İstanbul,  

s.212. 
6. Yazarı ve yayınlayana belirtilmemiş kitaplar   
 Kitap adıyla başlanır ve kitap tanıtılır.  
7. Ansiklopediler (Madde yazarı belirli)             
Tokgöz, E. (1984) Nüfus Teorileri. Ekonomi Ansiklopedisi, Cilt: 2, Ate Yayınları, İstanbul 
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1.  Ansiklopediler(Madde yazarı belirsiz)       
Teknokrasi. Ak İktisat Ansiklopedisi, Cilt: 3, Paymaş Yayınları, İstanbul, 1973 
9.  Günlük gazete makalesi     
25 Temmuz 1995 Tarihli Milliyet Gazetesi, Ankara. 
10. Dergide tek yazarlı makale    
Arıkan, Rauf (1994) “ Soru Formu Düzenleme ve Soru Sorma Teknikleri”, Pazarlama Dünyası 

dergisi, yıl: 8, Sayı: 42, Ocak 1994, s. 17–22. 
11. Yayınlanmamış konuşma        
      Konuşmayı yapan, yer ve tarih belirlenir.  
12. Anayasa maddeleri     
     1921 Tarihli T.C: Anayasa Maddeleri 
13. Kanun maddeleri     
     709 Sayı ve 7.11.1982 Tarihli Kanun Maddeleri 
14. T.C. Resmi Gazete    
      Kasım 1982 Tarih ve 17863 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete       
15. Elektronik ortamdaki metinler 
Elektronik ortamdaki metinlerin kaynak olarak gösterilmesinde, güvenirlik açısından, yazarı, 

başlığı ve yayın tarihi belirtilmiş olanlar yeğlenmelidir. Künye bilgileri şu sırayı izler: yazar adı; 
metnin başlığı; varsa kaynağın tarihi; erişim tarihi; sitenin adresi. Aşağıdaki örnek izlenmelidir. 
<http://www.zaman.com.tr>www.die.gov.tr  25.02.2010 /    www.birecik.gov.tr  25.02.2010   

16. Ses ve görüntü kayıtları 
Tezlerde ses ve görüntü kayıtlarına yapılan göndermelerin künye bilgileri yazılırken, katkısı öne 

çıkarılacak kişinin (yönetmen, senarist, oyuncu, yazar, besteci, şarkıcı, vb.) soyadı ve adından sonra 
yapıtın başlığı, katkısı bulunan diğer kişi ya da kurumlar, formatı (plak, videokaset, VCD, DVD, vb.) 
ve yayın ya da dağıtım bilgileri verilir. 
Ceylan, Nuri Bilge, yön. Uzak. Sen. Nuri Bilge Ceylan. Oyun. Muzaffer Özdemir,  
Mehmet Emin Toprak, Zuhal Gencer Erkaya ve diğer. DVD. Artificial Eye  
Film Company, 2004 

17.  Başka dillerdeki yayınlar 
Türkçe dışındaki kaynakların künyelerinde, editörü, çevirmeni, cilt ve baskı sayısını gösteren 

ifadeler Türkçeleştirilir. Şehir adlarının Türkçe kullanımlarına yer vermeye özen gösterilir (ör. 
Londra). 

8. Bir Tezin Ana Bölümleri 
Aşağıda sıralanmış olan BİR ARAŞTRIRMA/TEZİN ANA BÖLÜMLERİ belirlenirken göz 

önünde bulundurulan örnek, Türkiye içerisinde ve dışarıda bilim kamuoyuna açık, akademik değeri 
olan bitirme tezi, master tezi ve doktora tezi gibi çalışmalardır. İşletmecilik, pazarlama vb. gibi 
alanlardaki çalışmalarda bu bölümlerin ihtiyaca göre bazılarından vazgeçilebilir.  

Bir tezin ana bölümleri şöyledir: 
I. KAPAK SAYFASI  
II. ÖZET VE ANAHTAR KELİMELER 
III. YABANCI DİLDE ÖZET  (ABSTRACT)  VE KEY WORDS 
IV. ÖNSÖZ VEYA TEŞEKKÜR 
V. İÇİNDEKİLER  (Başlıklara Göre) 
VI. TABLOLAR LİSTESİ 
VII. GRAFİKLER VEYA ŞEKİLLER LİSTESİ 
VIII. KISALTMALAR VEYA SİMGELER 
Bizim burada pazarlama araştırmalarında temel olarak kabul ettiğimiz örnek verilmeye 

çalışılacaktır.  

http://www.die.gov.tr/�
http://www.birecik.gov.tr/�
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8. 1. Kapak Sayfası 
Kapak sayfası, raporun ilk sayfasıdır Raporu okuyan, bazı önemli bilgileri kapak sayfasından 

edinir ve ilk etkilerin olumlu olması çok önem taşır. Kapak sayfasında bazı bilgiler yer alması 
zorunludur. Bu bilgiler, cilt kapağının (cilt kapağı yapılmışsa) üzerinde aynen yer alacaktır. Seminer 
araştırmalarında aşağıda verilen kapak sayfası örneğinde yer alan bilgiler ve şekliyle bulunması 
gerekir.  

8.2. Önsöz / Teşekkür 
Araştırma raporlarında veya tezlerde önsöz başlığı altında bir sayfaya her zaman gerek yoktur. 

Ön sözde daha ziyade çalışmanın hazırlanış ortamına, nedenlerine ve bundan doğan ilişkilere yer 
verilir, kişisel duygu ve yorumlara değinilir. Çalışmayı kimin teşvik ettiği, kimlerden yardım 
gördüğü, hangi zorluklarla karşılaştığı, eserin hangi amaca yönelik olduğu, varsa eksiklikleri veya 
sınırlılıkları, teşekkür borçlu olunan kişi ve kurumlar belirtilir. 
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Kapak sayfası örneği: 

 
 
 

T.C. 
HARRAN ÜNİVERSİTESİ 

İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ 
PAZARLAMA PROGRAMI 
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8.3. İçindekiler 
Rapor içeriğinin bir sıra dâhilinde ve sayfa numaralarına göre yer aldığı kısımdır. Belirli bir 

sayfa sıralaması yoktur. Konu başlıkları ve alt başlıkları ondalık sistemine göre sırayla numaralanır 
ve başlık yazıldıktan sonra karşısına da hangi sayfada yer aldığı yazılır. 

İçindekiler Örneği: 
ÖNSÖZ  
İÇİNDEKİLER 
GİRİŞ  
BİRİNCİ BÖLÜM 
PAZARLAMA STRATEJİSİ İLE İLGİLİ BİR İŞLETME UYGULAMA ÖRNEĞİ 
1. X İşletmesi Pazarlama Stratejisi Uygulaması 
2. Geçmiş Uyguladığı Pazarlama Stratejisi 
3. Uygulamadaki Pazarlama Stratejisi 
4. Gelecekte Uygulamayı Planladığı Pazarlama Stratejisi 
 İKİNCİ BÖLÜM 
1. UYGULAMA ÖRNEĞİNİ DEĞERLENDİRME  
1.1. X İşletmesi Pazarlama Stratejisi Uygulaması Değerlendirilmesi 
1.2. X İşletmesinin Geçmiş ve Uygulanan Pazarlama Stratejisinin Değerlendirilmesi 
1.3. X İşletmesinin Uygulamayı Planladığı Stratejisinin Değerlendirilmesi  
2. ARAŞTIRMA BULGULARI 
SONUÇ 
KAYNAKÇA 
8.4. Giriş 
Bir raporun giriş bölümü konunun genel olarak ortaya konulduğu ve tanıtımının yapıldığı 

bölümdür. Giriş bölümüne ayrılacak sayfa sayısı bakımından herhangi bir sınırlama yapmak doğru 
değildir. Ancak girişte üç hususun itina ile vurgulanmasında fayda vardır. 

Öncelikle tezin / araştırmanın amacı belirtilmelidir. İkinci olarak tezin/araştırmanın önemi 
üzerinde durulur. Son olarak da, tezin / araştırmanın kapsamı vurgulanmalıdır.  

8.5. Sonuç / Araştırma Bulguları 
Kademeler halinde planlanarak tamamlanmış olan araştırmada, toplanan verilerin analiz 

edilmesi neticesinde bazı sonuçlara ulaşılmış olması tabidir. Bu sonuçlara ”ARAŞTIRMA 
BULGULARI” adı da verilmektedir. Elde edilen bulguların, araştırmanın amaçlarıyla uyumlu halde 
olması gerekir.  

8.6. Kaynaklar 
Araştırmada/tezde doğrudan ve dolaylı olarak faydalanılan tüm yayınların ve belgelerin bir 

düzen içerisinde belirtildiği listeye kaynakça adı verilmektedir. Kaynakça düzenlemenin amaçları ve 
yöntemleri önceki konularda açıklanmıştı. 

9. Araştırmanın Sunumu 
9.1. Araştırmanın Sunumuna Hazırlık 
Yapılan araştırma raporu yazılıp hazır hale geldikten sonra bu araştırma istenilen yerde 

belirlenen topluluğa uygun materyallerden faydalanılarak sunulur.  
Verilerin toplanmasında kullanılan; gözlem, görüşme, yazışma, deney ve belge taraması gibi 

çalışmalardan elde edilen bilgiler, bulgular ve müşahedeler sınıflandırılır. Bu sınıflandırma sonrası 
veriler uygun olan yöntem ile grafik, tablo, yüzdelik vb. gibi gösterilir. Tüm bu bilgiler, bulgular 
sunum sırasında en uygun yöntem; Powerpoint slâytları, ses, resim ve başka uygun araçlar ile 
izleyici-dinleyici kitleye sunulur.  

Sunum odasının kontrolü, ışık, ısı ve ses durumu kontrol edilmelidir. Sunumda kullanılacak 
teknik alet ve edevatlar önceden test edilerek etkin kullanımı sağlanmalıdır. Konuya hâkimiyet, geri 
besleme ve özetleme gibi destekler göz önünde bulundurulması gerekir. Ayrıca, sunumlarda 
yapılması ve yapılmaması gerekenlere dikkate edilmesi gerekir.   
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9.2. Araştırma Sunumunda Kullanılan Değerlendirme Kriterleri 
1. Sunu tarihi, sunu zamanı, araştırma projesinde belirtilen hususlara uyma, (10 puan) 
2. Konu için gerekli ön araştırma, grup çalışmaları ve gerekli kaynakların kullanımı, (10 puan) 
3. Yazım kuralları, bölüm ve numara, dipnot, kaynak kullanımı ve kaynak çeşitliliği, (10 P.) 
4. Kişisel gözlem, bilgi toplama yöntemleri ve genel değerlendirmeler, (10 P.) 
5. Konu sunumu, konuya hâkimiyet ve konu ile ilgili soruları cevaplama becerisi, (10 P) 
10. Pazarlama Araştırması 
Pazarlama genç bir bilim olarak pazarlama alanında kavram, teknik ve yenilikler geliştirir ve 

ilkeler koyar. Pazar, bir mal veya hizmetin fiili veya potansiyel alıcılarının oluşturduğu topluluktur. 
Pazar araştırması;  Pazar - Müşteri - Üretici, üçgeni ve çevresindeki sosyal, siyasi, ekonomik, 
teknolojik ve kültürel faktörlerin en iyi şekilde takip edilerek değişimleri zamanında doğru tespit 
edip, en uygun yöntemlerle yeniliklere ve yeni ihtiyaçlara öncü olabilmektir. 

Piyasa dinamiklerini çok iyi takip etmek, rekabetçi ortamda uzun vadeli dayanabilmek, dış 
çevrede oluşan hızlı gelişmelere tepki verebilmek için pazar araştırmalarının doğru ve sağlıklı 
yapılması gerekir. Piyasa araştırmaları tüketiciden bilgi akışını sağlayıp pazarlama performansını, 
sorunlarını ve fırsatlarını belirlemede kullanılır. 

Pazar araştırması sadece Pazar analizini içeren ve pazarlama araştırmasına göre dar ve ondan 
farklı bir kavramdır. 

Pazar ve pazarlama araştırması ile ilgili farklı tanımlar aşağıda verilmektedir: 
• Pazar Araştırması: Hedef alınan Pazar, muhtemel müşteriler ve rakipler hakkında sual sorma, 

bilgi toplama ve sonuçları çözümleme sürecidir.  
• Pazar Araştırması: Pazarlamacının karşılaştığı ürün, piyasa ve tüketici ile ilgili sorunların 

çözümüne yardımcı olabilecek bilgilerin sistemli ve objektif bir şekilde toplanması ve analiz 
edilmesidir. 

• Pazarlama Araştırması: Pazarlama işlevlerinin tümünü kapsayan mal veya hizmetlerin 
satışını etkileyen, tüm pazarlama etkenleriyle ilgilenen geniş bir kavramdır.  

• Pazarlama Araştırması: İşletmenin pazarlama işlevinin gerektiği şekilde, yerine getirilmesi 
ve pazarlamaya ilişkin problemlerin tespit edilip çözümü için, gerekli bilgilerin toplanması, analiz 
edilmesi, yorumlanması ve pazarlama kararlarında kullanılmasıdır.   

• Pazarlama Araştırması: Pazarlama ile ilgili problemlerin tespiti ve çözümü ile pazarda 
mevcut fırsatların ortaya çıkarılmasında pazarlama yöneticilerine karar vermede yardımcı olacak 
bilgilerin sistematik ve objektif bir şekilde tespiti, toplanması, analizi ve dağıtımı sürecidir. 

Pazar araştırması pazarlama süreci içinde, ters istikamette çalışan bir yönetim unsuru olarak mal 
ve hizmete ilişkin tüketici bilgileri yöneticilere iletilir.  

Pazar araştırmasında elde edilen bilgiyi diğer bilgilerden ayırt eden özelliklerden biri bu bilginin 
ön yargı veya sezgiye dayanmayıp, ilmi metotlara uygun olarak tasarlanıp toplanmasıdır. İlmi 
metotların en önemli iki özelliği ise objektif yani önyargılardan uzak olması ve sistematik bir 
inceleme sonucunda elde edilmiş olmasıdır.  

Pazar araştırması süreci; problemin tanımlanması, model seçimi, araştırma dizaynı, veri 
kaynaklarının belirlenmesi, veri toplama metodunun belirlenmesi, veri toplama ve analiz ile 
raporlama ve yorumlama aşamalarını içerir.  

Araştırmacı, Pazar - Müşteri - Ürün ve çevreleri üzerine araştırmalar düzenler, uygular ve 
yürütür. Araştırma tamamlandıktan sonra toplanan veriler bilgiye dönüştürülerek sadece araştırmayı 
yaptıran işletmeye sunulur. İşletmelerin çok önemli kararlarını pazar araştırmaları sonuçlarına bağlı 
olarak vermelerinden dolayı araştırma verilerinin doğru, sağlıklı ve güvenilir olması çok önemlidir.  

Gelişen Pazar şartlarında işletmeler Pazar araştırmalarına sürekli ihtiyaç duyarlar.  
Pazar araştırması sonucunda ürün ile ilgili şu temel bilgiler toplanacaktır:   
1. Pazar ile ilgili bilgiler, 
2. Ürün ile ilgili bilgiler, 
3. Pazarlama yöntemleri ile ilgili bilgiler, 
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4. Pazarlama stratejisi ile ilgili bilgiler. 
Pazar/piyasa araştırmasının gerekliliği ve amacı; belirli bir pazar içinde belirli bir iş için 

ulaşılabilecek uygun satış miktarını belirlemektir. Piyasadaki gelişimi yakından izleyip ona göre 
stratejiler geliştirmek için işletmeler Pazar araştırmalarına ihtiyaç duyarlar.  Araştırma, kendi müşteri 
trafiğini geliştirmeyi planlayan işletmeler için her zaman gereklidir. Eğer fiyatlar, firmanın satış 
politikasına, promosyon-özendirme- harcamalarına, özel servislere, farklılıklarına dayanmıyorsa, o 
zaman kusursuz, özel bir piyasa araştırması yapılmalıdır. 

1. Pazarla İlgili Bilgiler 
Pazar, bir mal veya hizmetin fiili veya potansiyel alıcılarının oluşturduğu topluluktur. Yani 

pazar, bir mal veya hizmeti satın alan veya almaya ikna edilebilir kişiler ve/veya örgüt birimleridir. 
Heterojen büyük pazar ortamlarını, benzer ihtiyaçları olan veya pazarlama karması etkinliklerine 
benzer şekilde cevap veren homojen alt gruplara ayırmaya da Pazar bölümleme denir. 

Ödemelerin peşin yapıldığı ve çoğu kez yüzergezer mekânı olan pazarlara “spot pazar” veya 
“spot market-piyasa” denilmektedir.  Pazarla ilişkili bir kavram olan borsa ise, menkul değerlerin 
veya çeşitli ürünlerin değerlerini belirlemek ve/veya bu değer ve ürünlerle ilgili işlemleri yapmak 
üzere ilgililerin belirli zamanlarda bir araya gelmesi veya bir araya geldikleri yerdir. 

Pazar ile ilgili araştırma aşağıdaki sıralanan temel soruları cevaplamalıdır: 
1. Tüketiciler planlanan ihraç ürününü alacak mı? 
2. Tüketicilerin satın alma imkânının artırmak için ürün ne şekilde değiştirilebilir? 
3. Ne miktarlar da almaları beklenebilir? 
4. Ürün en iyi nasıl pazarlanabilir ve ne tür pazarlama harcamaları gerekir? 
5. Ürünün değiştirilmesi gerekiyorsa ne miktarda yatırım planlanmalıdır.  
2. Ürün İle İlgili Bilgiler 
Ürün, belli bir fiziki veya zihni çabanın sonucunda elde edilen çıktılardır.  Yani ürün, satışa 

sunulan ve müşterinin satın aldığı (malların, hizmetlerin veya fikirlerin) özellikleri ve maddi ve 
manevi faydalarının tümünü ifade eder. İnsan ihtiyaçlarını karşılayan vasıtalar somut yani elle tutulup 
gözle görülen şeyler-mal-  olabileceği gibi, soyut yani, elle tutulup gözle görülmeyen şeylerde-
hizmetler- olabilir.  Mal, insan ihtiyaçlarını karşılamaya yarayan ve genellikle para ile veya başka bir 
ekonomik madde ile değişilebilen kıt ekonomik maddelere denir. Hizmet ise, insan ve makineler 
tarafından insan gayretiyle üretilen ve tüketicilere doğrudan fayda sağlayan ve fiiziki olmayan 
ürünlerdir. 

İşletme bir ürünü pazarlamaya başlamadan önce şu soruların cevabını araştırmalıdır:  
1. Ürünümüzü nasıl bir tüketici alabilir? 
2. Tüketicinin ihtiyacı olan ürünü biz üretebilir miyiz? 
3. Tespit edilen üretici tipinden yeterli sayıda var mı? 
4. Onlara ürünü tanıtmak için gerekli mesajı nasıl ulaştırabiliriz? 
5. Pazarda rakiplerimizin durumu nasıldır? 
6. Hedef pazara ihracat mümkün mü ve karlı mı? 
3. Pazarlama Yöntemleri İle İlgili Bilgiler 
 Pazarlama usulüne ilişkin bilgiler aşağıdaki gibi sıralanabilir. 
1. Taşıma 
2. Satış ve Dağıtım Kanalları 
3.  Fiyatlar 
4. Teknik Hizmetler 
5. Reklâm Ve Satış Promosyonları 
4. Pazar Stratejileri İle İlgili Bilgiler 
Stratejik planlama araştırmaları mevcut pazarların büyüme veya daralmalarını izler ve ne çeşit 

mal veya hizmetlerin hangi stratejilerle başarılı olabileceğini tahmin etmeye çalışır.  
İşletmelerin ürünlerini etkili olarak sunabileceği pazarları belirleyebilmeleri için bu pazarları 

ayrıntılı bir şekilde araştırmaları gerekir. İyi bir pazar araştırmasıyla işletmeler ürünlerine olan talebi 
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ve ürünün hedef pazarda göstereceği performansı kolayca tahmin edebilir. Pazarı demografik, 
coğrafi, siyasi, ekonomik, yasal yapılarına ve ürün potansiyeline göre bölümlere ayırarak ayrıntılı bir 
şekilde incelenebilir. Ülke nüfusunun ne kadarının kentte veya kırsal kesimde yaşadığı belirlenir ve 
hedef kitle olarak belirlenen yaş grubunun nüfus içerisindeki payı araştırılır. Sonra coğrafi yapıyla 
ilgili ürünü etkileyecek iklim değişiklikleri araştırılır ve pazarın ulaşım ve haberleşme alt yapısının 
yeterli olup olmadığını ve yerel dağıtım ağları incelenmelidir.  

Ülkenin siyasi yapısını incelerken devletin özel sektör iş bağlantılarına ne oranda müdahale 
ettiğini ve özel sektöre destek olup olmadığını araştırılır. İhracat ve ithalatın daha yüksek seviyelere 
çıkarılmasını teşvik etme konusunda ülkenin tavrı öğrenilir. Ayrıca siyasi sistemin düzenli veya 
değişken olması da yapılan ihracatı etkileyecektir. Ülkenin ekonomik yapısını incelerken ülkenin 
ithalat ihracat oranı, enflasyon oranı, Pazar ve kambiyo mevzuatı ve kişilerin gelir düzeyleri hakkında 
bilgiler toplanır ve ayrıca pazarın yabancılara ne kadar açık olduğunu araştırılmalıdır. Yasal yapıyı 
araştırırken ülkenin ticari düzenlemeleri, vergi yasaları ve ticaret hukuku konularında yeterli bilgi 
toplanmalıdır. Son olarak pazara sunulacak ürüne olan talebi ve rakipler araştırılır. İhracatın 
gerçekleştireceği ülkeyle ilgili yapılan ayrıntılı araştırma sonrasında pazarda kalıcı ve başarılı olma 
imkânı yüksek olacaktır.  

11. Pazar Araştırması Türleri 
Pazar araştırması;  genelde masa başı araştırması, piyasa araştırması, tüketici araştırması ve fuar 

araştırması olarak dört ana grupta toplanarak incelenebilir.  
Masa başı ve piyasa araştırması daha ekonomik bir yapıdadır ve küçük ve orta boy işletmeler bu 

araştırmaları kendileri yapabilmektedir.  
İşletmeler masa başı ve piyasa araştırmaları ile hala kararını veremedi ve karar için ayrıntılı 

bilgiye ihtiyaç duyuyorsa uzman kişiler kullanarak tüketici eğilimlerini belirleyen araştırmalar 
yaptırılmalıdır.  

Özellik olarak tüketici araştırmaları ise daha geniş kaynak ve uzmanlık gerektirdiğinden 
genellikle bir araştırma kuruluşuna yaptırılır. 

1. Masa Başı Araştırması 
Dış pazar araştırmasında ilk tür olan masa başı araştırması, Pazar ve ihracı düşünülen ürün ile 

ilgili;  pazar ile ilgili, ürün ile ilgili, pazarlama yöntemleri ile ilgili, pazarlama stratejisi ile ilgili, 
temel bilgiler toplanacaktır.  Masa başı araştırması kısa sürede ve daha az gider ile masa başında 
ulaşılabilecek temel bilgi kaynaklarından gerekli bilgileri toplamaktır. Masa başı araştırması yardımı 
ile daha önce yapılan bir araştırmanın tekrar büyük masraflar yaparak araştırılması engellenir, 
zamandan ve harcamalardan tasarruf yapılır.  

Masa başı çalışması ile işletme önce hedef pazarını seçmekte, daha sonrada bu pazarın 
uygunluğu konusunda bir ön araştırma yapmakta, hedef pazar potansiyelini ölçmektedir. 

Masa başı araştırması üç basit yolla gerçekleştirilmektedir: 
1. Dünyadaki olayların günü gününe takibi: Firmanın faaliyet alanı ile ilgili global pazardaki 

gelişmeleri ve özel projelerle ilgili haberleri sürekli izlemelidir. 
2.Ticari ve ekonomik istatistiklerin analizi: Ticari istatistikler genelde ürün gruplarına veya 

ülkelere göre hazırlanmaktadır. Gerek nüfus, nüfus dağılımı gibi demografik yapıyla ilgili göstergeler 
gerekse kişi başına milli gelir düzeyi, sektörlere göre üretim miktarı gibi genel ekonomiyle ilgili 
istatistikler bir firmanın ürünü için potansiyel pazarların belirlenmesinde en önemli göstergelerdir. 
İnternet’teki web sayfaları ve e-mail ile elde edeceğiniz bilgiler elektronik ortamda sağlayacağınız 
verilerdir. İhracatı geliştirme kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları, dış ticaret müşavirlikleri, 
kütüphaneler ve diğer kaynaklardan sağlayacağınız bilgiler ise yayınlanmış kaynakları 
oluşturmaktadır. 

Masa başı araştırmasına yönelik kaynaklar çok önemli bilgiler içermekle birlikte bazı 
eksiklikleri olacağı da unutulmamalıdır. Bazı ülkeler için yıllara ilişkin istatistik bilgiler en az 2 yıl 
önceye aittir ve hizmet sektörü için bilgi çoğu kez mevcut değildir. Nüfus ve nüfusun dağılımı, kişi 
başına gelir düzeyi gibi demografik yapı ve genel ekonomiyle ilgili pek çok ticari istatistik 
ücretsizdir. Ancak özel raporlar ve çalışmalar için 100 dolar ile 1000 dolar arasında değişen bir 
maliyetin ödenmesi gerekebilir. 
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3. Uzmanların görüşlerinin alınması: Uzman görüşlerini öğrenmek için çeşitli yollar vardır.  
• Seminerler, workshoplar ve global ticari faaliyetlere katılma.  
• Global ticaret ve pazarlama danışmanlarından faydalanma. 
• Benzeri ürünleri ihraç eden başarılı ihracatçılarla görüşme. 
• Ticaret ve sanayi odalarındaki uzmanlarla görüşme. 
Masa başı araştırması araştırmacının hedef pazara daha hazırlıklı ve donanımlı gitmesini 

sağlayarak, bu bilgileri araştırmakla pazarda zaman kaybetmesini önleyecektir. Masa başı pazar 
araştırmasında verilerin toplanması ve değerlendirilmesi zor ve sıkıcı olabilir. Ancak artık internet 
kullanımı bilgi kaynaklarına ulaşmada müthiş bir imkândır.  

Masa Başı Araştırması aşağıda kısaca açıklanan beş ayrı aşamadan oluşur: 
1. Amaç. Hedef bir ülkenin ve bu ülkedeki potansiyel müşterilerin belirlenmesidir. Pazar 

araştırması ile işletme hedef pazarlarla ilgili stratejisine karar verecek ve bu pazarlarda uygulanacak 
pazarlama karmasını belirleyebilecektir. 

2. Ürünün Sınıflandırılması. Etkili ve bilinçli bir pazar araştırmasına başlamanın ilk adımı 
ürünün global literatürde bilinen şekliyle sınıflandırılmasının yapılmasıdır. Ticari istatistiklerin 
birçoğu kaynaklarda ürün sınıflandırması ile yer alırlar. Bu kaynaklar sizlere ürününüz için uygun 
ülke ve pazarları bulmanızda yardımcı olacaktır. 

3. Bilgi Kaynaklarının Tespiti.  Pazar potansiyelinin ölçülmesi ve pazarın değerlendirilmesi 
için yapacağımız araştırmada faydalanacağımız bilgi kaynakları da çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. 
Bilgi kaynakları, dış pazarlarda gerçekleştirilecek pazar araştırması sırasında kişi veya kuruluşların 
kendi özel gayretleri ile topladıkları orijinal bilgilerin kaynakları olabileceği gibi yurtdışındaki 
müşterilerle yapılan yazışmalar, proformo faturalar gibi firmanın kendi bünyesinde yer alan 
bilgilerden, yurtdışındaki araştırma kurumlarından, ulusal ve global örgütlerden ücretli veya ücretsiz 
olarak sağlanabilen etüt ve araştırmalar gibi hazır veriler olabilir.  

4. Verilerin Sınıflandırılması ve Değerlendirilmesi. Hedef pazar seçiminde kullanılacak 
veriler iki grupta toplanmaktadır. Pazardaki makro ortamla ilgili veriler ve pazar bölümü ile ilgili 
veriler. İşletme masa başı araştırması ile makro ortam ile ilgili verileri elde ederken, alan araştırması 
aşamasında Pazar bölümü ile ilgili bilgilere ulaşmaktadır. İşletme bir ürüne olan talebi araştırırken 
genel olarak ülke ve bölgesel çevre ile ilgili verilere bakar. Firmanın ürünü ihraç edeceği pazarın 
önemli kültürel özellikleri, uyulması gereken standartlar veya iklim şartları gibi pazar çevresi ile ilgili 
konuları araştırmaya ihtiyacı olacaktır. İhracata yönelmeye karar veren firmanın, ürününün yabancı 
pazarlarda beğenilip beğenilmeyeceğini araştırması da önemlidir. İşletmenin ürünü 
pozisyonlandırma, global marka olma ve pazarlama karması ile ilgili taktik kararları verirken ise 
tüketiciler, rakipler veya dağıtım kanalları gibi pazar bölümüyle ilgili bilgilere ihtiyacı olacaktır. 
Mesela, İtalya’daki kadın nüfusun ve bu nüfusun gelecekteki tahminlerinin bilinmesi İtalya’da kaç 
çift kadın çorabı satılacağını yani ürüne olan talebi açıklayabilir. Ancak aynı bilgi kaç çift X marka 
çorabın satılacağını, yani bir işletmenin belli bir ürününe olan talebi açıklayamaz. X marka çoraba 
olan talebi öngörebilmek için İtalya’daki çorap tüketicileri, rakip şirketlerin ürünleri ve dağıtım 
kanalları yani pazar bölümü ile ilgili detaylı bilgilere ihtiyaç vardır.  

5. Veri Bankasının Oluşturulması.  Masa başı araştırmasında beşinci ve son aşama olarak 
yukarıda sıralanan çok çeşitli veri kaynakları düzenli bir şekilde sınıflandırılıp sıralayarak işletme 
bünyesinde bir veri bankası oluşturulur.  

2. Piyasa Araştırması 
İhracata yönelen bir işletme mutlaka gireceği Pazar konusun da araştırma yapmak veya 

yaptırmak zorundadır.  
Piyasa araştırması ile işletme piyasa ile ilgili sorunların çözümüne yardımcı olabilecek bilgilerin 

sistemli ve objektif bir şekilde toplanması ve analizini sağlar. İhracata başlama, yeni bir ihraç 
pazarına girme veya mevcut dış piyasaya yeni bir ürün çıkarma kararları genellikle ürünün 
geliştirilme ve değiştirilmesini zorunlu kılar bu durum da piyasa araştırmasını gerektirir. 

Piyasa araştırmasını işletmeler bizzat kendileri yapabilecekleri gibi, uzman kuruluşlara da 
yaptırabilirler. 
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Piyasa araştırması günümüzde uyguladığı çoğu teknik için ileri düzeyde istatistik bilgisi ve 
bilgisayar kullanımı gerektiren bir uzmanlık dalı olmuştur.  

Piyasa araştırmaları işletmelerin önlerindeki sis bulutlarını dağıtır, risklerini azaltır. Piyasa 
araştırmaları işletmelerin tüketici odaklı olmalarını, yeni imkânları belirlemelerinde kolaylık sağlar ve 
uygulanan yöntemlerin doğruluğunu denetler. Piyasa araştırmasının bu avantajlarına mukabil zaman 
kayıpları, yüksek maliyet, bilgilerin doğruluğunun kesin olmayıp sadece tahmin düzeyinde kalması 
gibi birçok dezavantajı da beraberinde getirebilir.   

Pazarlamacı dış pazara girmeden evvel ve girdikten sonra da belirli zaman dilimlerinde piyasaya 
çıkıp son piyasa gelişmelerini, ürünün piyasada gerçek durumunu bizatihi görmek, ürün, ambalaj ve 
tanıtım sorunlarını, dağıtımın etkinliğini, satış teşvik çalışmalarının sonuçlarını incelemek 
durumundadır.  

Piyasa ile ilgili her türlü ayrıntı sadece belirli satış noktalarını ziyaretle elde edilemez. Öncelikle 
piyasadan ne öğrenilecek bunlar planlanır, sorular hazırlanır ve araştırmanın durumuna göre ziyaret 
yerleri belirlenir. Ziyaret yerlerinde yani ürünün dağıtım ve satış noktalarında ayrıntılı bilgilere 
ulaşacak sorularla öğrenilmek istenilen konular ve yeni açılımlar elde edilir.  

Dağıtım noktaları, mağaza ve çeşitli satış noktalarından elde edilen veriler sonuç olarak ilmi 
metotlarla değerlendirilir.  

3. Tüketici Araştırması 
Araştırma çeşitlerinden; masa başı araştırması ile çeşitli kaynaklardan genel bilgiler 

toplandıktan sonra, piyasa araştırması ile de; ürünün yerinde tespiti yapıldı. İşletme hala kararını 
veremedi ve karar için ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyuyorsa uzman kişiler kullanarak tüketici 
eğilimlerini belirleyen araştırmalar yaptırılmalıdır.  

Tüketici araştırmalarında uzman kişiler; ürün deneyi ve deneme pazarlaması araştırması 
yapabilirler.  

Ürün deneyi ile ürünün tat, koku, renk, ambalaj ve şekil gibi ayrıntılarının hedef alınan tüketici 
kesimince beğenilme durumunu anlamak veya ürün üzerinde yapılması planlanan yeniliği kabul 
derecesini ölçmek için çeşitli tip ürün deneyleri yapılabilir.  

Deneme pazarlama yoluyla, ihracı planlanan ürünün kapasite, satış gibi önemli yatırımları 
yapmadan önce ürünün başarılı olup olamayacağını öğrenmek için dış pazardaki sınırlı bir bölgede 
bir deneme pazarlaması yapılabilir ve tespit edilen süre sonunda; satış raporları, dükkân 
kontrolleri, dükkân sayımı ve tüketicinin kullanım ve davranış araştırmaları yardımıyla bir 
değerlendirme yapılabilir. 

Pazar dinamiklerinde de hızlı bir gelişim yaşanmakta ve günümüz pazarlama sorunlarının 
çözümü giderek zorlaşmaktadır. Bu karmaşa hem tüketicilerin hem de tüketim ortamlarının 
değişiminden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, geleneksel araştırma usullerinin tek başına kullanımı, 
artık bu karmaşık tüketicinin ve pazarlama sorunlarının çözümlenmesinde yeterli olamamaktadır. 

Son dönemde, bu sorunların üstesinden gelmek için kullanılan alternatif yöntemlerden birisi de 
etnografik araştırmalardır. Özellikle 2000’li yılların başından bu yana Türkiye’de de bu tip 
araştırmaların kullanımı giderek artmaktadır.  

Günümüzde araştırma yapmak isteyen işletmeler; rekabetçi ortamda ürünlerini farklılaştıracak 
ve rakiplerine kıyasla bir adım öne çıkartacak yeni açılımlar istemektedirler. Bu istekler sürekli 
kendini tekrarlayan geleneksel yöntemlerle değil, taze bir bakış açısı sağlayabilecek etnografik 
araştırmalarla mümkün olabilecektir. 

Etnografinin temeli antropolojiden gelmekte ve Etnografi (etnography) kavramı, “etno (insan)” 
ve “graphy (betimlemek, tasvir etmek)” kelimelerinden oluşmaktadır. Etnografi, insanların kendi 
dünyalarını kendi kavramlarıyla anlatmalarına izin vererek ve onları evlerinde, işyerlerinde, yolda 
veya alış veriş yerlerinde gözlemleyerek, araştırmayı insanlara taşımaktadır. 

Etnografi, incelenmesine karar verilen belirli insan topluluklarının ve/veya segmentlerinin 
“ilişkilerini” ve “davranışlarını”, bulundukları kendi tabi ortamında “inceleyen”, “gözlemleyen”, 
“belgeleyen” ve “yorumlayan” bir bilim dalı olarak ifade edilir.  
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Etnografi, antropolojinin en yaygın olarak kullandığı sosyal araştırma yöntemlerinden birisidir. 
Bu araştırma yönteminde antropologlar yani araştırmacılar, “hedef kitle ile belirli bir zaman süresi 
geçirirler” ve “onlarla ve onlar gibi yaşarlar.”  

4. Fuarlar.  
Fuarlar özellikle global fuarlar bir ürünün dış pazarlarda durumunu öğrenmede iyi bir araştırma 

laboratuarı olarak bilinir.  
Genel fuarlar toplumun değişik kesimlerinden ziyaretçi çektiklerinden özellikle dayanıklı ve 

dayanıksız tüketici ürünlerinin tanıtılmasında faydalıdır. Bu tür fuarlara katılan ülkeler genellikle 
mallarını bir pavyonda toplarlar. Bu yolla ülke sanayinin gücü ve ürünlerinin genel bir imajı da 
iletilir. 

Bir Araştırma Projesi Örneği 
ARAŞTIRMA KONUSU                : 
AMACI VE ÖNEMİ : 
ARAŞTIRMA YÖNTEMİ  : 
HAZIRLAYANLAR : 
ARAŞTIRMA YAPILACAK          : 
 KURUM/KONU-OLAY : 
ARAŞTIRMA SUNU ZAMANI : 
Araştırma İçin Zaman Planı  /  Öğrenci Örneği 
1. Hafta ..… /……/……. 
1. Grupların oluşturulması 
2. Pazarlama araştırması ile ilgili çalışmanın proje  sunumu.  
2. Hafta ..… /……/……. 
 Pazarlama araştırması  projenin kesinleştirilmesi.  
1. Firma yerinin tespiti ve firma hakkında genel bilgiler. 
2. Firma yetkilileri ile tanışma. 
3. Firma ile ilgili hangi kaynaklardan faydalanılabileceğini öğrenme. 
4. Firmanın organizasyon şeması çıkarılır. 
5. Pazarlama bölümü çalışanlarının kısa CV’leri öğrenilir.   
3. Hafta ..… /……/……. 
1. İşletmenin geçmişte uyguladığı pazarlama stratejileri neler? 
2. Pazarlama araştırması yapıyorlar mı? Yapıyorlarsa buna neden gerek duyuyorlar? 
3. Pazara ve müşteriye uygun ürün geliştirme modelleri neler? 
4. İşletmenin ürün markalama stratejisi nasıl?  
5. İşletmenin Pazar hedefi? 
6. Pazarda kullandıkları temel araçlar neler? 
4. Pazarı hangi kriterlere göre seçiyorlar? 
7. Bayii ve distribütörleri var mı? Varsa seçimlerini nasıl yapıyorlar? 
8. Ürünlerini pazarda tanıtırken kullandıkları yöntemler neler? 
9. Şu anda uyguladıkları stratejileri yeterli buluyorlar mı? 
10. Müşteri ilişkileri bölümü var mı?  
11. Ürünlerini dağıtmak için hangi dağıtım kanallarını kullanıyorlar? 
3. Hafta ..… /……/……. 
1. İşletmenin müşteriye bakış açısı nasıldır? 
2. Ürün fiyatlandırma sistemi? 
3. Ürün kalitesini arttırmak için nelere başvuruyorlar? 
4. Seçtikleri dağıtım kanallarını yeterli buluyorlar mı? Bununla ilgili planları neler? 
5. Tutundurma faaliyetleri çerçevesinde yaptıkları çalışmalar neler?  
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6. Müşteri geri dönüşümleri oluyor mu eleştiriye maruz kaldıkları durumlar oldu mu? 
7. Müşteri veri tabanlarını oluştururken öncelikle nelere dikkat ediyorlar? 
8. Müşteri ziyaretleri yapıyorlar mı? Yapıyorlarsa bu ziyaretlerin getirileri neler oluyor? 
9. Bu güne kadar başarısızlıkla sonuçlanan stratejileri oldu mu? Varsa neler? 
4. Hafta ..… /……/……. 
1. Pazarlama bölümü çalışanları ile görüşmeler yapılarak neden bu firmayla çalışmayı tercih 

ettikleri öğrenilecek. 
2. Pazarlama bölümü çalışanlarının personel eğitim programlarında edindikleri bilgiler sorularak 

genel bir değerlendirme yapılacak. 
3. Firmanın basılı ve yazılı kaynakları temin edilecek. 
4. Uygulanan stratejilerde karşılaşılan olumsuzluklar çalışanlar gözünde değerlendirilecek. 
5. Firmanın pazardaki güçlüklerle baş etmedeki ana politikaları neler? 
6. Şu andaki Pazar hedeflerine ulaşmak için nasıl bir yol izliyorlar? Hedeflerine ne kadar 

yakınlar? 
7. İşletmenin rekabet ortamında karşılaştığı en büyük zorluklar neler? Rakiplerinin çalışmalarını 

incelerken nelere dikkat ediyorlar? 
8. Kaybettikleri müşteriyi geri kazanma yöntemleri neler? 
9. Türkiye’de sahip oldukları konumu hangi stratejik uygulamalara borçlular? 
10. Pazarlama yaparken temel amaç ne olmalıdır?  
5. Hafta ..… /……/……. 
1. Toplanan verilerin birleştirilip ana taslağın oluşturulması. 
2. Son eksiklerin gözden geçirilerek giderilmesi. 
3. Sunumdan önceki halinin grup üyeleri tarafından değerlendirilmesi. 
4. Araştırma raporunun danışman hocaya sunularak eksik taraflarının birlikte giderilmesi ve 

sunum öncesi son hazırlıkların tamamlanması. 
5. Araştırma raporunun yazılması. 
6. Hafta ..… /……/……. 
Sunuların yapılması. 
Hazırlayan: Zeynep KÜSMÜŞ / 061201011  /  Harran Ünv. Birecik M.Y. O Pazarlama II 
Araştırma Yöntem Ve Teknikleri İle İlgili Örnek Sorular 
1.  
2.  
3. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
VAK’A METODU VE VAK’A ÖRNEKLERİ 
1. VAK’A METODU 
1.Vak’a –Olay- Metodu Ve Önemi 
Olay metodu birçok alanda verimli bir şekilde uygulanan bir yöntemdir. Bu anlamda pazarlama 

akademik eğitiminin her alan ve kademesinde kullanılan pedagojik araç ile metotların başında gelir. 
Günümüz pazarlama eğitim aktivitelerinde uygulama yani tatbikat çok sık kullanılmaktadır. Vaka 
metodu uygulamanın bir kısmı olup temelde bizleri ayrıntılı analiz ve tartışmalara taşıyacak hareket 
noktalarını teşkil eder.  

Vaka metoduyla uygulamanın arkasındaki mantığı yani iş hayatının neler kapsadığını 
öğrencilere göstermek açısından önemlidir. Vak’a yazmak değerlemek uzun ve yorucu bir iş olmasına 
rağmen pedagojik açıdan verimli bir çalışma alanıdır. Öğrencilerin saati ve zamanları dikkate 
alındığında derli toplu akademik vakalar daha iyi sonuç verir. Bu noktadan hareketle uygulama-
akademik hayat kopukluğunu ortadan kaldırmak veya en aza indirmek vak’alar üzerende çalışmakla 
mümkündür.  

Örnek olay yöntemi ve "Case-work", "case-study", "case-method"  yani vak’a metodu, gerçek 
hayatta karşılaşılan problemlerin sınıf ortamında çözülmesi yoluyla öğrenmenin sağlanmasıdır. Bu 
yöntem öğrencilere bir konuyu veya bir beceriyi, tecrübeyi kazandırmak ve o konuda uygulama 
yaptırmak veya günlük hayatta karşılaşılan gerçek bir problemin çözümü için de kullanılır. 

Öğrenci etkinliğine dayalı motive edici bir öğretme yaklaşımı olan, öğrencinin öğrenme 
sürecine etkin olarak  katıldığı; buluş yoluyla öğrenme yaklaşımını  temel alır. Kavrama düzeyindeki 
davranışların kazandırılmasında kullanılır. 

Bu tekniğin amacı toplumdaki farklı görüşlere, farklı değerlere sahip insanların birbirleriyle 
konuşarak farklılıklardan kaynaklanan problemleri çözmede kullanabilecekleri becerileri 
kazandırmaktır.  

Örnek olaylar görsel, yazılı birçok kaynaktan derlenebilir, öğrenciler veya ders hocası bir 
pazarlama ile ilgili olayı sınıf ortamına getirip çözüm yolu aranabilir. Kısa bir sunumdan sonra 
öğrenciler bu konu hakkındaki fikirlerini, yani olayın nedenlerini, gelişimini ve mümkün sonuçlarını 
ortaya koyup tartışırlar. Seçilen pazarlama olayı iyi bir olay ise bunun geliştirilip yaygınlaştırılması 
yolları, kötü bir olay ise bunun engellenmesi ve düzeltilmesi yolları hep beraber ortaya konmaya 
çalışılır.    

Bu yöntemle öğrenciler,  olayı öğrenir, verileri analiz eder yani analitik-tahlili- beceri kazanır ve 
sorunu değerlendirirler. Tartışarak olayın nedenlerine ilişkin veya çözümüne ilişkin örnekler getirilir. 
 Hemen her alanda rahatlıkla uygulanabilecek ve verimli öğretim sonuçları alınabilecek bir metottur. 
Öğrenciler burada problem çözme tekniklerini, işbirliği içinde öğrenme, rol oynama gibi teknikleri de 
rahatlıkla kullanıp uygulama fırsatı bulurlar. 

Öğrencilerin hepsi bir konuda veya olay üzerinde yoğun bir zihinsel çaba gösterirler; bilgi ve 
tecrübelerini burada uygulamaya koymaya çalışırlar. Soyut düşünceler burada pratiğe, uygulamaya 
dönüştürülebilir. Daha önce elde edilen bilgiler ve kazanılan  tecrübeler ışığında iş hayatında ve 
özellikle pazarlama konularında olaylar analiz edilmeli, yorumlanmalı ve ideal çözümler ortaya 
konulmalıdır.  

Örnek olay yöntemi ile öğrencilerde bağımsız düşünme, orijinal fikir üretme ve bunu ortaya 
koyma ve tartışma özellikleri gelişir. Örnek olay çözümü kişiye sağladığı fayda ise burada olayla 
ilgili birebir deneyim, tecrübe değil daha çok analitik-tahlili- yetenek yani analiz etme çözümleme ve 
yargıların geliştirmesidir.  

Örnek olay yönteminin faydaları daha düzenli olarak aşağıdaki gibi sıralanabilir: 
1. Kişinin, sorunları tartışarak çözme yeteneği geliştirir. 
2. Örnek olay güdülemeyi ve ilgiyi sağlayıcı bir yöntemdir. 
3. Örnek olay yöntemi kişilerin ders kitapları dışındaki materyaller kullanmasını sağlar. 
4. Sınıftaki tüm öğrenciler örnek olay çözüme katılır. 
5. Kişilerin problem çözme yetenekleri gelişir.  



Araştırma Yöntem Ve Teknikleri / İkinci Bölüm                     Metin ARSLAN 

 35 

6. Örnek olay yöntemi kişilerin konuları kavrama ve anlama yeteneğini geliştirir.  
7. Örnek olay yöntemi kişilerin analitik yani çözümleme yeteneğini geliştirir.  
8. Örnek olay ile kişiler bilgilerini gerçek bir duruma uygulama imkânına sahip olurlar. 
9. Bir problemi çözmeyi, analiz edip sonuca ulaşmayı öğrenirler. 
10. Eleştirel düşünme, sentezleme ve karar verme becerileri gelişir. 
11. Örnek olay yöntemi ile grupla da olabildiğinde birlikte çalışma imkânı verir.  
Örnek olay yönteminin sıralanan bu faydalarına mukabil aşağıdaki sakıncaları da söz 

konusudur: 
1. Örnek olay metodu uygulamada uzun zaman alır. 
2. Dersi yürüten kişinin önceden hazırlanmasını gerektirir. 
3. Kalabalık sınıflarda uygulanmasında zorluklar yaşanır. 
4. Ders yöneticisinin liderlik yapamayacağı durumlarda olayın ayrıntısını bilen lidere ihtiyaç 

duyulur. 
5. İncelenmesi düşünülen olaya tam uyacak bir örnek olay yazmak bazen güç olabilir. 
6. Tartışmayı yönetmede, analiz etme ve değerlendirmede zorlukla karşılaşılabilir. 
Örnek olaylar farklı kaynaklardan tedarik edilebilir veya yaşanmış, yaşanması muhtemel bir 

olay kurgulanarak yazılabilir.  
Bir örnek olayı kaleme alma süreci başlıca dört aşamada gerçekleştirilir:  
1. Serbest yazım aşaması. Bu devrede, olay yazacak kişi, kendi tecrübeleri ile ilgili olarak 

yazacakları bir konu hakkında bir grup içerisinde beyin jimnastiği yaparak çeşitli fikirler not alırlar ve 
bir taslak oluşturmaya çalışırlar.  

2.  Örnek olayı kaleme alma aşaması. Bu evrede, gruptaki öğrenciler, sessiz bir şekilde ilk 
evrede tespit ettikleri gerçek-hayat yaşantısı ile ilgili olarak yaklaşık bir sayfalık bir hikâyeyi veya 
dilemmayı yazıya dökerler.  

3. Örnek olayı paylaşma aşaması. Bu dönemde, gruptaki öğrenciler, kendi hikâyelerini 
anlatırlar, diğer hikâyeleri dinlerler ve grupta paylaşılan bütün hikâyeleri tartışırlar.  

4. Grupla çalışma sürecinin değerlendirilmesi ve sonuç aşaması. Bu aşamada, grup 
içerisinde hikâye yazma, diğer hikâyeleri dinleme ve kendi hikâyelerini diğerleri ile paylaşma 
faaliyetleri değerlendirilir ve tavsiyeler geliştirilir. Ayrıca, grup üyeleri varılan sonuçlar hakkında 
birbirlerine geribildirim sağlarlar.  

Öğrenciler vakayı hazırlar ve tartışırken şu konularda dikkatli davranmalıdır: 
1. Vakanın temel konusu ortaya çıkan esas sorun ile yan faktörlerin ne olduğu sağlıklı bir şekilde 

tespit edilmelidir. 
2. Gerektiğinde ilgili yönetici veya yöneticilerin yerine kendisini koya bilmelidir. 
3. Sağlıklı çözümler üretebilmek için öncelikle durum tespitinin doğru yapılması gerektiğini 

bilmesidir. 
4. Uygulamaya yönelik aksiyon(hareket) planları ortaya koymak gerektiği unutulmamalıdır. 
5. Çoğu vakalarda karşılaşılacak “eksik bilgi” ve “kısıtlı zamanda karar verme zorunluluğu” gibi 

faktörler normal karşılanmalıdır. 
6. Alternatif çözümlerin sınıf ortamında tartışılmasına ve yapılacak sunuşlara önem verilmeli, 

bunların gerçek iş hayatına hazırlık egzersizleri olduğu bilinmelidir. 
7. Sonuçta şu veya bu şekilde karar vermek riskli bir iş olduğu ancak ilerdeki iş hayatında 

karşılaşılacak risklerin habercisi olduğu bilinmelidir.     
2. Mesleki Eğitimler Ve Vaka Çalışmasının Ana Hatları 
Son dönemde mesleki eğitimlerde vaka çalışmaları popülerliğini daha da artırmaktadır. Mesleki 

eğitimler gücünü uygulamadan almaktadır. Geleceğin yöneticilerinin yetiştirilmesinde vaka 
çalışmalarını önemi büyüktür. Vaka çalışması ağırlıklı mesleki eğitimler, bireylere olumsuz ve 
beklenmedik olaylar karşısında paniğe kapılmadan en uygun çözümü sağlama, sağduyulu tutum ve 
davranış sergilemede büyük katkı sağlamaktadır. Sektörden yaşanmış veya senaryo tabanlı her bir 
vaka analitik-tahlili- ve eleştirel düşünme yeteneği kazandırma amacıyla hazırlanmaktadır. Vaka 
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hakkında düşünme egzersizinin yapılması, mesleki eğitim sonrasında katılımcılara iş hayatı ve 
kariyerleri açısından destekleyici bir ön hazırlık oluşturmaktadır.  

 Mesleki eğitimlerde pratik iş hayatından gelen örnek olaylar;  
1. Problem çözme, 
2. Doğru karar alma, 
3. Farklı perspektif kazanma, 
4. Alternatif plan üretme -konularında teorik eğitimi zenginleştiren, katılımcıların motivasyon 

ve öğrenme isteğini artıran unsurlardır. 
Mesleki eğitim katılımcı profili, çoğunlukla farklı eğitim ve disiplinlerden gelen yetişkinlerden 

oluşmaktadır. Yetişkin eğitimi, özellikli eğitim alanlarından biridir. Sektörde yer alan çalışanlar, gün 
içinde işletme, departman ve müşteriler için en iyi çözümü üretebilme amacı ile yoğun çaba sarf 
etmektedirler. Yetişkinlere yönelik hazırlanan mesleki eğitimlerde, katılımcıların uygulamadan 
geldikleri, operasyon bilgisi ve konu hâkimiyetleri nedeniyle özel eğitim içerikleri hazırlanmalıdır. 
Yetişkin eğitimi konusunda yapılan araştırmalar göstermektedir ki, vaka çalışmaları, bu tür 
eğitimlerin ayrılmaz bir parçasıdır.  

1.Vaka Hazırlık Aşaması. Mesleki eğitimlerde katılımcılar, öncelikle zihinsel ve bedensel 
olarak hazır olmalıdır. Eğitim yeri, lojistik sektörünün yoğun iş temposu nedeniyle mümkünse 
işletme dışında bir noktada seçilmelidir. Eğitim süresinde katılımcıların aklı kendi çalışma 
ortamlarında ve yetiştirmeleri gereken işlerde kalmamalıdır. Bu nedenle eğitim saati, motivasyon ve 
katılımı destekleyecek en uygun zaman dilimi düşünülerek tespit edilmelidir. 

Söz konusu vaka çalışmalarına başlamadan önce katılımcılara çözüm yöntemleri sırasında 
gerekli olabilecek teorik altyapı verilmelidir. Daha sonrasında katılımcılara vaka kavramının ne 
olduğu, eğitim süreci içerisindeki yeri ve öğrenme amaçları kısaca aktarılmalıdır. 

Mesleki eğitimlerde moderatör, yönlendirici konumundadır. Moderatör, eğitim ortamında analiz 
ve tartışma atmosferini sağlayarak, öğrenme hedeflerine en yüksek düzeyde ulaşılması için enerji 
harcamalıdır.  

2.Vaka Analiz Aşaması. Vak’a çözümünde ilk aşama, örnek olayın dikkatli bir biçimde 
okunması ve detayların gözden kaçırılmamasıdır. Anlaşılamayan veya belirsiz gibi görülen metinler 
için tekrar göz gezdirmek faydalı olacaktır. Vaka analiz çalışmalarında, örnek olay üzerinde kısa 
notlar alma, problemi tanımlama, kritik alanları belirleme ve sorunun özüne yoğunlaşma, çözüm 
yolunda kolaylaştırıcı faktörlerdir. 

Vaka çalışmalarında “örnek olayda yer alan karakterlerin yerinde ben olsaydım nasıl hareket 
ederdim ?” sorusu çok önemlidir. Söz konusu taraflar, örneğin müşteri, işletme, ilgili yöneticiler ve 
diğer bölüm çalışanları gibi birçok bileşene ait sorumluluklar hakkında düşünceler geliştirilmelidir. 
Analizin son aşamasında uygulanabilir çözüm alternatiflerini kâğıt üzerinde sıralama, vaka tartışma 
öncesinde en iyi yöntemdir. 

3. Vaka Tartışma Aşaması. Eğitim ortamında katılımcıların daha fazla inisiyatif almaları için 
gerçek iş hayatının aksine vaka çalışmalarında hata yapmanın herhangi bir maliyeti olmadığı 
vurgulanmalıdır. 

Meslek içi eğitim vaka çalışmalarından en yüksek verim, tartışma yoluyla alınabilmektedir. 
Öğrenmenin kalbine giden yol vakaların katılımcılar tarafından çok yönlü tartışılmasından 
geçmektedir. Her katılımcının her eğitim saatinde konuşması zorunlu olmamakla birlikte, öğrenme 
isteği, dikkat ve motivasyonunun sürdürülmesi gereklidir. Mesleki eğitimlerde katılımcıların vaka 
üzerinde sektör tecrübelerini eğitim ortamına aktarması; gözlem, analiz, değerlendirme ve eylem 
planları açısından son derece faydalı olmaktadır. 

Tartışma sürecinde katılımcıların örnek olaylara “her gün yaşadığımız olaylar !”, “bu kadarı da 
olmaz !”, “hangi şirket bu hatayı yapar ?”, “yeterli bilgi yok !” gibi önyargı ile yaklaşan tutumları 
grubun dikkat ve motivasyonunu dağıtabilmektedir. Vaka tartışma ortamında “dinleme”, “diğer 
fikirlere saygı ile yaklaşma”, “olumlu tutum ve davranış sergileme” faktörleri grup öğrenme 
dinamiklerinin pozitif yönde gelişmesini sağlayacaktır. Her bir vakanın kendine özgü şartları ve 
dinamikleri vardır. Özgür tartışma ortamı içerisinde, katılımcılar tarafından dile getiren farklı 
düşüncelerle vakaların çoğu zaman tek ve en doğru çözümler içermediği görülecektir.  
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Klasik işletme-yönetim vak’aları, yoğun bilgi ve sayısal veri içeren kapsamlı vak’alardır. Bu tür 
vak’alarda, işletme muhasebe-finans kayıtları, maliyet analizleri,  üretim programları, pazarlama 
taktik ve stratejileri, ürün satış rakamları gibi her bir bölüm ve rakipler ile pazar şartları hakkında 
geçmiş-güncel durum bilgileri verilebilmektedir. 

Örnek olay çalışmalarında gereksiz ayrıntılarla katılımcıların dikkatini dağıtabilecek karmaşık 
unsurlardan kaçınılmalıdır. Tam zamanlı gerçekleştirilen eğitimlerde eğitime ayrılan süre içerisinde 
tartışılan vaka sayısını arttırmaya yönelik, kısa fakat öz olaylara yer verilmesi daha uygundur. Bazı 
vakalarda çelişkili unsurların kalması faydalı olacaktır. İş hayatının da benzer şekilde çevresel 
faktörlerle donanmış olduğu unutulmamalı, söz konusu vakalar birer fırsat olarak görülmelidir.     

Kaynak: Doç. Dr. Murat ERDAL.. merdal@istanbul.edu.tr  / İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 
İşletme Bölümü 34116 Beyazıt - İstanbul 

3. Pazarlama Yönetimi Tartışma Konuları 
1. Ekonomik canlılık için etkin pazarlama; etkin pazarlama için düzenli reklâm gerekir. 
2. Modern pazarlama anlayışına göre amaç müşteri memnuniyetidir.  
3. Pazarlama organizasyonunda esas alınacak en doğru kriter “bölgelere göre organizasyon” 

dur. 
4. Reklâmın son ve kesin hedefi “satışları artırmak” tır. 
5. Tüketicinin satın alma kararlarında esas aldıkları temel kriter “fiyat” dır.  
6. Fiyatların düşürülmesi için girdilerin ucuz tedarik edilmesi gerekir. 
7. Hizmetlerde ve hizmetlerin pazarlanmasında “standartlaşma” dan bahsedilemez. 
8. Sosyalist ülkelerde pazarlamadan bahsedilemez. 
9. Denetimsiz kapitalizm tekelleşmeyi getirir. 
10. Kar amaçlı olmayan organizasyonların pazarlamaya konu olmaları mümkün değildir.  
11. Tüketiciyi korumak gereklidir. 
12. Modern pazarlama anlayışında iç Pazar, dış Pazar ayırımına gerek yoktur. 
13. Pazarlama ile ekonomik kalkınma arasında bir ilgi bulunmamaktadır.  
14. Çevre koruma ile modern pazarlama anlayışı arasında bir bağlantı yoktur.  
15. Pazarlama, üretimden önce başlar ve satıştan sonra da devam eder.  
16. Tüketicilik vasfı doğumla birlikte kazanılır, ölümle beraber son bulur.  
17. “İyi malın reklâma ihtiyacı yoktur”. 
18. Tüketiciler, satın alma tercihlerinde “kalite-fiyat” ı temel alırlar. 
2. VAK’A ÖRNEKLERİ 
 Vak’a- 1 / Müşteri Memnuniyeti  
Ortalıkta çok dolaşan bir hikâye var. Bir adam mağazaya gelip bir otomobil lastiğini geri 

getiriyor ve adama parasını iade ediyorlar. Ancak sorun şu: Nordstorm’da otomobil lastiği satılmıyor. 
Adamın duygularını incitmek istemedikleri için alıyorlar lastiği. 

Yine müşterinin biri Japonya’ya gitmeden önce Nordstorm’dan takım elbise almaya gidiyor, 
çünkü karısı oraya gitmelisin diyor. En iyi mağaza o… Ve bu takım elbisenin iki günde hazır 
olacağını söylüyorlar. Kendi üzerine göre hazırlanmış bir biçimde. İki gün sonra geliyor bir Cuma 
günü takım elbise hazır değil, mağazadan özür diliyorlar. Bütün mağazalar hata yapabilir. Dolayısıyla 
adam Japonya’ya uçacak Cumartesi günü ama takım elbisesi yok. Hazır değil. Tokyo’daki oteline 
geldiği zaman, kendini bekleyen bir paket olduğunu görüyor. Takım elbise var bu paketin içinde, iki 
gömlek konmuş, iki kravat konulmuş ve hiçbir faturada yok paketin içinde. Bir hata yapmışlar ve 
lütfen kabul edin demişler. Sizce bu adam tekrar Nordstorm’dan ürün satın alır mı? Elbette satın alır. 
Tekrar da keşke geç kalsalar diye dua eder.  

Sorular:  
1. Konudaki her iki olayda da işletme nasıl bir pazarlama stratejisi uygulamıştır. Açıklayınız. 
2. Olaydaki stratejiyi Türkiye’deki pazarlama anlayışı ile kıyaslayınız. 
Kaynak: Mücahit YILDIZ, Yeni Asya Gazetesi, 29.05.2005, Aktaran: İbrahim Halil SAVAN 

/Paz. P. 081201049 

mailto:merdal@istanbul.edu.tr�
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Vak’a- 2 / Güzel Hizmeti Yok Eden Kötü Davranış 
Bir akşam yemeği için ailece lokantaya gidildi. Karşılama, davranış, yemeklerin kalitesi, 

temizlik, zamanlama, her şey çok güzeldi. Yemeklerden hemen sonra masadan tabaklar alındı.  
Çiçekler  yerleştirildi ve çaylar geldi. İçmek isteyenler çaylarını aldılar ve yudumladılar. Bu sırada, 
hizmet veren garsondan hesabın getirilmesi istendi. Garson, bir tabak içerisinde hesap pusulasını 
getirdi. Kendisine, verdiği hizmetten dolayı teşekkür edildi ve hesabın kesilmesi için gerekli para 
tabağa bırakıldı. Tabak alındı ve yemek bedelleri kasaya verildi. Kalan paranın üstü ve hesap fişi 
garson tarafından tekrar getirildi ve masaya konuldu. 

Adam, bu güzel hizmetin karşılığında garsona büyük miktarda bir bahşiş bırakmayı 
düşünüyordu. Fakat garson para iadesini getirdikten sonra masanın başından bir türlü ayrılmadı ve 
bekleme bir süre daha devam etti. Belli ki adam, garsonun gözü önünde tabağa bahşiş bırakmayı onur 
kırıcı bir davranış olarak düşünüyordu. Masadakiler, havadan sudan sohbet etmeye başladılar. Bu 
sohbet, garsonun oradan uzaklaşması için yapılan öylesine bir konuşmayı içeriyordu. Ama garson, 
para tabağına gözünü dikmiş beklemekte ve bir türlü de oradan ayrılacağa benzemiyordu. Bunun 
üzerine, masadan kalkıldı ve arzulanan miktarın çok altında bir para bahşiş olarak bırakıldıktan sonra, 
son hareket hariç herşeyin çok mükemmel olduğu garsona ifade edildi. 

Sorular:  
1. Bu örnek olayda hoş olmayan davranışın nedenleri neler olabilir? 
2. Size göre uygun davranış nasıl olmalıdır? 
Kaynak: Kasım KARACA, Hizmet Pazarlaması,1.Baskı, Aktaran: Ahmet AKBAŞ 
Vak’a- 3 / Yeni Fiyat 
 Arif Tüten Türkiye’nin belli başlı bilgisayar malzemeleri pazarlayan biri olan Global PC’de 

İstanbul bölgesi satış temsilcisidir. Arif Global PC’de şirket 1991 sonbaharında faaliyete geçeli beri 
çalışmaktadır. Elektronik mühendisi olan Arif’in Global PC’nin gelişmesinde önemli katkısı 
olmuştur. Bu nedenle şirket kurucusu ortakları kendisine şirket hisselerinden az da olsa vermeyi 
uygun görmüşlerdir. Ancak Arif şirketin üretim planlama, finansman, fiyat politikası, ithalat gibi 
işleri ile ilgilenmemektedir, enerjisini satış ve müşteri ilişkilerinde yoğunlaştırmaktadır. Arif 
müşterileri tarafından işini seven, ciddi, kendisine ve müşterisine saygılı olan, sözünün eri, güvenilir 
bir kişi olarak tanınır. 

Akşam Arif ŞİRKETTEN AYRILMADAN ÖNCE Global PC’nin önemli müşterilerinden olan 
Doğuş Bilgisayar’dan Nihat bey kendisini aramış ve şehrin Anadolu yakasındaki bir özel lisenin 
bilgisayar laboratuarını yenileceklerini ve bu amaçla kırk adet intel Pentium 133(ram16,hard dick 
1.2GB) masa üstü bilgisayar,3 adet inkjet printer,2 adet de lazerjet yazıcı için liste fiyatından sipariş 
aldıklarını, bu siparişleri kendilerine ne zaman teslim edeceklerini sormuştur. Telefon görüşmesinde 
Arif Tüten Nihat beye stokta mal bulunduğunu, dolayısıyla ertesi gün öğleden sonra veya Nihat beyin 
uygun gördüğü herhangi bir günde siparişi adı gecen okula gönderebileceklerini söylemiştir. Nihat 
Bey laboratuarda bazı elektrik işlerinin henüz bitmediğini, dolaysıyla teslimatın haftaya yapılmasını, 
ancak faturanın bu hafta sonu (yarın)itibariyle kesilmesini istemiştir. 

 Ertesi gün sabah Bakır köy civarındaki bazı müşterilere gitmeden önce Arif Tüten unuttuğu 
bazı evrakları almak için bürosuna uğradığında masasında sağ üst köşesinde ‘önemlidir’ yazılı bir 
mesajın olduğunu görmüştür. Şirket genel müdürü tarafından kendisine gönderilen bu mesajda 
gelecek haftadan itibaren stokta mevcut bilgisayar ve diğer malzemede bayilere ek % 5 indirim 
uygulanacağını bildirilmektedir. Amaç stokta artık model olarak eskimeye yüz tutmuş olan malları 
elden çıkarmak, bunların yerine daha ileri modellerin üretimini sağlamaktır. 

Bu mesajı alınca Arif Tüten’in aklına ilk gelen Nihat beyi arayıp, siparişini bir hafta sonra verip 
veremeyeceğini sormak olmuştur. Yüzden beşlik indirim böylesine büyük bir siparişte hayli önemli 
bir rakam tutmaktadır. Nihat Bey önemli bir müşteridir. Böylece bir bakıma ödüllendirilmişte 
olacaktır. Ancak Nihat Bey bu teklifi kabul ederse ki kabul etmemesi mümkün değildir, hem Global 
PC’nin kârı hem de Arif’in satış üzerinde alacağı komisyon azalacaktır. Arif Tüten bir taraftan 
müşterisini, bir taraftan da kendisini düşünmekte, ancak karar verememektedir. 

Sorular:  
1. Siz Arif Tüten’in yerinde olsaydınız, ne yapardınız? 
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2. Kararınızın uzun dönemli sonuçları ne olurdu? Tartışınız. 
Kaynak: ………………………….Aktarma: Mehmet YILDIRIM / Pazarlama 
  Vak’a- 4 / İş Ahlâkı 
  Ustabaşı Selahattin iplikçi oğlu bir gün emrinde çalışan işçilerden Kamil tütüncüyü işinde 

uyurken bulur. Biraz şaşırır çünkü bu güne kadar kabiliyeti zekâsı ve çalışkanlığı ile tanınmıştır. Bu 
durumu düşünen ustabaşı Kamil’in muhtemelen geceki çalışmalarının ağırlığı nedeniyle iş saatlerinde 
uyuduğuna karar verir Kamil uyandırıldığında çok mahcup olur ve özür diler. Ustabaşı da bu defaya 
mahsus olmak üzere hoş görülüğünü bir dahaki sefere dikkat etmesini söyler. 

 Selahattin iplikçi oğlu birkaç gün sonra yine başka bir işçiyi iş başında uyurken bulur. Durumu 
hemen şefe nakleder ve bu işçinin işine son verilir. Ancak işçi işletme genel müdürlüğe yazdığı 
şikâyet dilekçesinde kendisine yapılmak istenen muamelenin haksızlığını belirterek ustabaşının hissi 
davrandığını sendika yönetim kurulunda olduğunu ve bir kaç kere ustabaşının üst makamlara şikâyet 
ettiği için kendisini gammazladığını ifade eder. Sendika da duruma müdahale ederek işçiyi 
destekleyip genel müdürlüğün meseleyi tarafsız olarak değerlendirilmesini ister. Genel müdürlükten 
bir süre sonra müfettiş gelir ve şikâyetini incelemeye başlar.  

Ustabaşı ve şef ifadelerinde uyku hadisesinin bardağı taşıran son damla olduğunu aslında bu 
işçinin saygısız ukala ve inatçı huylarının bulunduğunu belirtir. Ayrıca şef staj devresinde bu işçinin 
işine son verileceğini fakat şimdi şikâyetçi olduğu ustabaşının bir şans daha vermiş olmak için bunu 
önlediğini belirtir. Müfettiş bu ifadeleri sendika temsilcisine naklettiğinde temsilci böyle iddiaların 
yeni ortaya atılmasının düşündürücü bulunduğunu aslında bunların doğruluklarını ispatlayacak 
delillerin olmadığını belirterek eğer bu arkadaşımız başarısız olsaydı staj devresinde görevine son 
verilebilirdi. Devamlı işçi olarak işe aldıklarına göre kendisisin ehil olduğunu kabul etmiş demektir. 
Durum açıktır arkadaşımız sözleşmede kendine tanınan hakların savunuculuğunu yaptığı için işine 
son verilmek istenmektedir. Burada işine uyumuş çok işçi vardır hiç biri işten atılmamıştır bunda 
apaçık kasıt vardır der. 

 Sorular:  
1. Yukarıdaki örnek olayı iş ahlâkı ve insan kaynakları yönetimi açısından değerlendiriniz. 
2. İş hayatında iş ahlâkının önemini tartışınız. 
Kaynak: …………………../ Aktaran: İbrahim ÖNER /081201039 / PAZARLAMA 
Vak’a- 5 / Enteresan Bir Şikâyet 
Porsche firması, 1983 yılında otomotiv sektöründe yankı uyandıracak teknik donanıma sahip bir 

otomobille pazara girer.  
Müşterilerinden gelen her türlü yorum ve fikirlere açık olan yönetim, aracın piyasaya 

sürülmesinden 2 ay sonra ilginç bir şikâyet mektubuyla karşılaşır. Müşterinin şikâyeti şudur: "Adım 
Danny Troatman, New Jersey'de yaşıyorum. Eşim ve çocuklarımla her akşam film seyretmeden önce 
şehir merkezinde bulunan markete dondurma almaya gidiyorum. Bir ay önce aldığım Porsche marka 
arabamla tabii ki...  

Fakat ne ilginçtir, ne zaman çikolatalı veya meyveli dondurma alıp arabama dönsem, araç 
çalışmıyor. Oysa vanilyalı aldığım zaman aracım rahatlıkla çalışıyor. Bunu bir kaç kere denedim ve 
her seferinde aynı sonucu aldım. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler"  

Bu olay Türkiye'de olsa ne olurdu? Muhtemelen mektubunuz ciddiye alınmayıp bir kenara 
fırlatılırdı.  

Ama hayır! Porsche firmasındaki yetkililer derhal adı geçen bölgeye bir mühendis gönderiyorlar 
ve sebebini öğreninceye kadar orada kalmasını sağlıyorlar. Ertesi gün mühendis New Jersey'e varıyor 
ve Bay Troatman'la hemen temasa geçiyor. Aynı akşamdan başlamak üzere her akşamüstü 
mühendisimiz ve Bay Troatman dondurma almak üzere markete gidiyorlar.  

Gerçekten de çikolatalı ve meyveli dondurma alındığı zaman araba çalışmıyor, vanilyalı alındığı 
zaman ise rahatlıkla çalışıyor.  

Mühendis başlangıçta bu olaya şaşkınlıkla bakıyor fakat bilimsellikten uzaklaşmamaya gayret 
ediyor. Aradan yaklaşık bir ay geçiyor. Bay Troatman ile her gün markete giden mühendis, sonunda 
olayı çözüyor. Yeni model Porsche arabalarda kullanılan soğutma sistemi, araç durdurulduktan 
hemen sonra devreye giriyor ve motor belirli bir ısıya düşene kadar motoru kilitliyor. Markette en çok 
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satılan dondurma ise vanilyalı. Bu yüzden vanilyalı dondurma tezgâhı önünde sürekli sıra oluyor. Bay 
Troatman sıraya girip dondurmasını alana kadar geçen süre, motorun soğuması için yeterli oluyor. 
Fakat çikolatalı veya meyveli dondurma tezgâhı önünde sıra olmadığı için dondurmayı hemen alıp 
aracına geri dönüyor. Motor ise kilitli olduğu için araç çalışmıyor.  

Mühendis, raporunu yönetime sunuyor. Piyasadaki araçlar geri toplanıp, gerekli ayarlamalar 
yapılıyor ve müşterilere yeni haliyle teslim ediliyor. 

Sorular: 
1.  
2.  
Vak’a-6 / Müşteri Kaçıran Bir Hizmet Örneği 
 Sebze ve meyve satın almak üzere, pazar günü kurulmuş olan bir semt pazarına uğradım. 

Domates almak üzere elini uzatan bir bayana, satış yapan kişi, çok sert bir davranış göstererek, 
"seçmek yok, ne kadar istiyorsan bana söyle ben veririm." diye bağırdı. Kadın bir şeyler söyleyerek 
domates almaktan vazgeçti. Satışçının yanına yaklaştım ve ona doğru eğilerek " seçtirerek satmayı 
denesene" dedim. "hayır, söylediğini yaparsam çok fire verir ve zarar ederim" dedi."bir kez dene, çok 
miktarda satarsın, kimileri yumuşak olanları, kimileri sert olanları alır, sonunda bir miktar ezilmiş 
domates kalırsa ona da farklı fiyat uygularsın o da satılır. Böylece hem satın alanlar mutlu olur, hem 
de sen tercih edilirsin" dedim. Biraz tereddütle baktı ama sanırım söylediklerimden de etkilendi.  

  Bir saat sonra oradan geçtiğimde, o gün satmayı planladığı domateslerin hepsini satmıştı ve 
"bundan sonra daha fazla domates satıp, daha fazla kar edebilirim " dedi. 

Sorular: 
1. Satışçının davranışını hizmet pazarlaması açısından değerlendiriniz. 
2. Siz olsaydınız ne tür bir davranış içerisinde bulunurdunuz?  
Kaynak: Kasım KARAHAN, Hizmet Pazarlaması, Aktaran: Selin 

ENİŞTEKİN/Paz.081201016 
Vak’a- 7 / Kırmızı Bir Kravatla Başlayan Dostluk 
Fakülte son sınıfta aldığı bir iş teklifi üzerine, mezun olduğu gün Doğu ve Güney Doğu Anadolu 

Bölgelerine ilaç pazarlaması yapan Şark Ecza deposunda işe başladı. Depoda bir satış şefi, yirmi satış 
elemanı, bir muhasebe elemanı, üç yükleme ve boşaltma elemanı ve deponun sahibi ve yönetici 
olmak üzere 26 kişi çalışıyordu. 

İşte başladığı gün, firmanın sahibi ondan satışı yönetmesini istedi. Fakat o özür dileyerek, şimdi 
satış elemanı olarak devam etmek istediğini ve buna hazır olduğunu hissettiğinde teklifini 
düşüneceğini söyledi. Öncelikle yapılan işle ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olması gerektiğini 
düşünüyordu. On dört dolayında firmanın ürettiği yaklaşık 1500 çeşit ilaç depoda bulunduruluyordu 
ve satışa sunuluyordu. Üç ay boyunca, gündüzleri iş yerinde, geceleri eve geldikten sonra, sürekli 
olarak, firmaların ürettikleri ürünlerin isimlerini ve bu ilaçlarla ilgili bilgileri, kataloglardan ve 
prospektüslerinden okuyarak, yazarak tanışmak üzere satış elemanlarıyla birlikte bölgeleri dolaştı. Bu 
sırada sipariş alma, siparişleri karşılama, dağıtım ve tahsilât konularında bilgi sahibi oldu. Diğer 
yandan firmalarla depo arasındaki faaliyetlerin nasıl yürütüldüğü konusunu da öğrenmiş oldu. Bu 
arada altı ay gibi bir süre geçti. 

 Yürütülen faaliyetlerin çok planlı olmadığı ve işlerin çoğu zaman aksadığı görülüyordu. İşletme 
sahibi, müşterilerine karşı zor durumda olduğu günlerden birisini daha yaşıyordu. Ondan, satış 
yöneticiliğine hala hazır olup olmadığını sordu. Artık yapabileceğini söyledi. 

İşin başına geçer geçmez öncelikle yeniden bin organizasyona giderek satış elemanlarını, 
müşteri sayılarını ve mesafeleri dikkate alarak iller itibariyle görevlendirdi. Böylece her bir satış 
elemanının sorumlu olduğu müşteriler belirlenmişti. Çok zorunlu olmadıkça ve gerekli olmadıkça 
hiçbir satış elemanı bir diğer elemanın sahasına girmeyecekti. Bu durumdan satış elemanları da 
büyük bir mutluluk duydular. Artık onlar da nereye gideceklerini ve kimlerle ilişki kuracaklarını ve 
kimlerden sorumlu olduklarını biliyorlardı. 

Bir gün dikkatini çeken bir durumla karşılaştı. Erzincan ilindeki eczanelerden beşinden sipariş 
geldiği halde, birisinden hiç sipariş alınmadığını gördü. O ilden görevli iki elemana bu durumun 
nedenini sorduğunda, o eczaneye giremediklerini, girdiklerinde eczacı Ahmet bey tarafından 
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kovulduklarını ve bu nedenle o eczaneden hiç sipariş alamadıklarını söylediler. Aynı şekilde 
bölgedeki rakip iki işletmenin elemanlarına da bu eczacı tarafından hiçbir sipariş verilmediğini 
öğrendi. 

 Bu durum onun için çok ilginçti ve işletme sahibine durumu aktarıp, Erzincan’ a gitmek isteğini 
söyledi. İşletme sahibi, önce gitmesine değmeyeceğini söyledi. Fakat ısrar edince “git ama hayal 
kırıklığına uğrama” diye gülümsedi. Aynı günün akşamı Erzincan’a varıp bir otele yerleşti. Sabah 
erkenden kalkıp adresteki eczaneyi buldu. Eczane, otele on dakikalık bir yürüme mesafesindeydi. 
Henüz dükkânlar açılmamıştı. Bir yanında bir bakkal dükkânı, diğer yanında ise kumaş satan bir 
mağaza vardı. İki dükkân da eczaneden önce açıldı. Önce, kumaş satan mağazaya girerek, selam 
verdi ve kendisini tanıttı. Durumu kısaca aktardıktan sonra, komşusu eczacı Ahmet beyin nasıl bir 
kişi olduğunu özür dileyerek sordu. Mağaza sahibi durumu anladı ve “ işin zor evlat, Ahmet beyle 
bunca yıllık komşuyuz ama bizimle olan ilişkileri de çok sınırlı ve çok mesafeli, ciddi bir adamdır, 
gülmek ve şakalaşmak gibi bir özelliği yoktur. Onunla sohbetimiz de selamlaşmamız da bu ciddiyet 
içerisindedir” dedi. Bu arada eczane açılıyordu ve satış yöneticisi, bu ciddi yüzü yakından görme 
fırsatını yakaladı. Hemen diğer tarafa geçerek, Ahmet beyin bakkal komşusu ile de konuştu. Bu adam 
da Ahmet beyle ilgili hemen hemen benzer şeyleri söyledi. Eczanenin önünden geçerken, Ahmet beyi 
yan gözle ve kaçamak bir bakışla bir an süzerek geçti. 

 Otele gidip, yatağa uzandı ve kovulmadan eczacı beyle nasıl ilişki kurabileceğini düşünmeye 
başladı. O gün kendi kendisine çok sayıda karşılaşma, selamlama ve konuşma provaları yaptı. 
Çantasını aldı ve otelden çıkıp eczaneye doğru yürüdü. Kendisini gizleyerek, Ahmet beyi ve eczaneye 
girip çıkan müşterileri ve onun müşterilerle ilişkilerini gözledi. Bu ilişkilerde de çok ciddi ve ağır 
başlı bir tavır sergilediği gözledi. Bu ilişkilerini izledi. Hiç kimseye gülümsemiyordu ve neredeyse 
insanların yüzüne bile veriyordu. Ahmet beyin bu tutum ve davranışı, satış yöneticisinin tanışma ve 
konuşma yönündeki cesaretini kırıyordu. 

Akşam yemeğinden sonra Erzurum’a telefon etti ve işletme sahibine durumu aktarıp, henüz 
eczaneye giremediğini ve kendisine bir gün daha izin verilmesini istedi. İşletme sahibi de ona,  
kendisini boşuna yorduğunu, bunu daha önce kendisinin de denediğini ama başarılı olamadığını 
anlattı. İyice morali bozulmuştu. Otele gidip bir süre gazete ve kitap okuduktan sonra düşünüyor ve 
eczacı ile yapacağı karşılaşma için çok sayıda üçüydü ve göz kapaklarının kapandığını hissetti. Tam o 
esnada dikkatini çekti. Dikkatini çeken bu şey, Ahmet beyin kırmızı kravatıydı. Sabah zor etti ve 
sabah olur olmaz ilk işi koşar caddede aşağı yukarı yürümeye başladı. Nihayet Ahmet Bey göründü. 
Yine kırmızı kravat takmıştı. Fakat bu kravat bir gün önce takmış olduğu kırmızı kravat değildi. Bu 
kırmızı kravat, siyah çizgili değil kahverengi benekleri olan bir kırmızı kravattı. Biraz rahatlamış 
olarak otele döndü. 

Kahvaltısını yapıp, tıraşını oldu ve otelin yakınında bulunan bir alış veriş pasajına girdi. Bir 
mağazadan, kırmızı tonda bir küçük siyah benekli bir kravat satın alıp, dışarıdan bakıldığında 
görülebilecek şekilde şeffaf bir ambalaj içerisine paket yaptırdı. Eczaneye yürüyerek vardı ve karşı 
caddeden müşterilerin girip çıkmadığı bir anı kolladı. İlaçlarını alan iki insan eczaneden ayrıldıktan 
sonra Ahmet Bey, masasına oturdu ve gazetesini okumaya başladı. Daha önce yakmış olduğu 
sigarasından da bir nefes çekti. Satış yöneticisi, fırsat bu fırsattır diyerek daha önce kafasında 
planladığı şekilde eczanenin kapısına geldi, kapıyı dışarıdan tıklattı, göz göze geldiler, gülümsedi, 
selamladı ve çok seri bir şekilde içeri girip masanın üzerine kravatı bırakırken,” efendim, bu size 
işletmemizin küçük bir hediyesidir. Kabul ederseniz bizi mutlu edersiniz” dedi ve soru sorulmasına 
ve başka bir konuşmanın olmasına fırsat vermeksizin geldiği serilikte dışarıya çıktı. Arkasından 
Ahmet beyin “dur bakalım, kimsin, nesin, ne istiyorsun” şeklinde yükselen sesini işitiyordu. Fakat 
arkasına hiç bakmadan koşar adımlarla, adeta kaçar gidi oradan uzaklaştı. Otele geldi ve yatağa 
uzandı. Bir müddet yaptığının doğru olup olmadığını kendi kendine tartıştı. Ama kovulmadan 
karşılaşmak ve yüz yüze gelmek için başkaca bir ipucu bulamamıştı. Bu davranışının nasıl bir sonuç 
doğuracağını da bilmiyordu. Eğer Ahmet Bey, yarın hediye ettiği kravatı takmışsa, kovulmadan 
konuşabileceğini düşünüyordu. 

O gün yine işletme sahibi ile görüşerek, bir gün daha izin istedi ve yarın orada olacağını söyledi. 
İşletme sahibi bu durumu çok hoş karşılamadı ama fazla bir şey söylemesinin de faydalı 
olmayacağını düşündü. Çünkü telefon eden kişi, yani satış yöneticisi, problemin çözümü için çok 
kararlı görünüyordu. Bu gece ona çok uzun geldi ve gece boyunca gelecek günle ilgili çeşitli 
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alternatifler üretti durdu. Karşılaşma ile ilgili o kadar çok alternatif durum üretmişti ki bunlardan 
birisi ile karşılaşacağı neredeyse kesindi. Hiçbir ihtimali dışarıda bırakmamıştı ve tüm olası durumlar 
karşısında ne yapacağının hesabını da yaparak uyumaya çalıştı. O günün sabahı hayli yorgundu ve 
biraz da geç uyandı. Tıraşını oldu, kahvaltısını yaptı, eşyalarını topladı ve çantasını alıp aşağıya 
inerek otelle hesabını kesti. Doğruca eczaneye gitti. Bir tek şeye odaklanmıştı. Oldukça uzaktan 
gözetledi eczaneyi. Bir müşteri vardı eczanede, Ahmet beyin görünmesini engelliyordu, haydi çekil 
diye bağırmak geldi içinden ve müşterinin ayrılmasını büyük bir heyecanla bekledi. Nihayet müşteri, 
ilaçlarını alıp dışarı çıktı. Bir den heyecanı daha da arttı. Çünkü hediye ettiği kravat, Ahmet beyin 
boynunda bağlıydı. Başka bir müşteri de yoktu. Ahmet Bey yine masasına oturdu, gözlüğünü taktı ve 
gazetesini açtı. Satış yöneticisi hemen kapıya yaklaştı ve bir gün yaptığı hareketleri aynen 
tekrarlayarak onunla göz göze geldi gülümsedi ve içeri girerek, o bilinen selamını verdi. Ahmet Bey 
memnun olduğunu söyleyerek “hoş geldin delikanlı, otur bakalım, bu gece beni meraktan biraz 
uykusuz bıraktın” dedi. Satış yöneticisi,” efendim ben sizinle nasıl tanışacağımı kararlaştırmak için 
üç gecedir uyumuyorum dedi. Ahmet Bey, bunun için neden bu kadar uğraştığını sordu. 

Satış yöneticisi de ona “ siz bütün satış elemanların kovuyormuşsunuz. Ben sizinle, 
kovulmaksızın, tanışmayı ve konuşmayı çok arzu ettim” dedi. Eczacı, biraz da sinirli bir eda ile 
gelirlerse yine kovarım buraya nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeyen geldiğinde nasıl konuşacağını 
bilmeyen işini bilmeyen elemanlarla benim işim yok dedi ve ilave etti fakat sen işini iyi yapmak için 
bu kadar gayret ediyorsun, ama bakalım ne kadar iyi yapıyorsun bur göreceğiz dedi. Bir çay içimlik 
kısa bir sohbetten sonra Ahmet Bey, yüklü bir sipariş listesini satış yöneticisine uzatarak, bunların 
yarın akşama kadar kendisine teslim edilmesini istedi. Bu içerisinde ilaçlara ihtiyacı olduğunu v eğer 
bunlar, verdiği süre içerisinde temin edilirse ilgili işletmeyle çalışabileceğini ifade etti. Satış 
yöneticisi, eczacıya teşekkür ederek, hemen müsaadesini istedi ve siparişinin eksiksiz karşılanacağını 
söyleyerek ayrıldı. Sipariş listesinin çok yüklü olduğunu biliyordu ve bunu karşılamak için çok fazla 
vakti yoktu. Eczaneden ayrılıp, hemen depoya telefon çok fazla vakti yoktu. Eczaneden ayrılıp, 
hemen depoya telefon etti ve kendisi gelinceye kadar kimsenin depodan ayrılmamasını istedi. 
Akşamüzeri Erzurum geldiğinde depoda işletme sahibi başka olmak üzere herkes onu bekliyordu. 
Listeyi ortaya ve durumu herkese açıkladı. Herkes biraz şaşırdı. Fakat iş ciddiyet içerisinde çalışarak, 
gece yarısına kadar siparişler eksiksiz paketlendi ve kamyona yüklendi. Sabah erkenden, iki satış 
elemanıyla birlikte kamyon yola çıkarıldı. Öğle vaktinden önce siparişler eczanedeydi ve sayım 
yapılarak teslim edildi.  

Bu olaydan sonra, Ahmet bey, deponun sürekli müşterileri içerisine girmişti. Müşteri olmanın 
ötesinde Ahmet beyle satış yöneticisi iyi bir dost olmuşlardı. Bayramlarda birbirlerine tebrik kartı 
yolluyorlar, satış yöneticisi, Erzincan’dan her geçtiğinde mutlaka Ahmet beyi ziyaret ediyor ve uzun 
uzun sohbet ediyorlardı. Aralarındaki bu dostluk, Ahmet bey bu dünyadan göç edinceye kadar devam 
etti. Satış yöneticisi için Ahmet Bey, en işten ve en samimi biriydi. 

Sorular: 
1. Bu örnek olayda, çözüm bekleyen sorunlar nelerdir? 
2. Bu sorunlar arasında satış yöneticisinin en can alıcı kavuşturduğu sorun sizce hangisidir? 
Kaynak: Kasım KARAHAN, Hizmet Pazarlaması,1.Baskı, Aktaran: Halil CAN/  

081201036/Paz. 
Vak’a- 8 / Hediye Köpek Maması 
Avusturya’da çok iyi cam ve optik maması üreten bir şirket var. Bunlar gözlük üretiyorlar, optik 

üretiyorlar. Özellikle avcılar için. Bunlar o kadar iyiler ki, 30 yıllık garanti veriyorlar müşteriye. Bu 
gözlüklerin 30 yıl garantisi var. Bir gün bir çift gözlük kendilerine geri gönderiliyor ve berbat 
görünüyor kirli bir vaziyette ve mektupta şöyle diyor: Bunları benim için temizler misiniz? Çünkü 
ben bunları gerçekten çok seviyorum. Ben bir avcıyım bunları kaybettim. Üç ay önce köpeğimle 
birlikte ava çıkmıştım, köpeğim bunu buldu, ama çok kirlenmiş bir vaziyette. Bunları benim için 
temizler misiniz ve bana geri gönderiri misiniz? 

Şimdi bunun temizlenmesi yarım günlük iş şirket için. Siz olsaydınız ne yapardınız? Ne 
söylerdiniz? Evet, onlara yeni bir çift gözlük gönderebilirdiniz. Gerçekten çok hoşlarına 
giderdi.Yarım günlük işten kurtulurdunuz..Başka ne yapabilirdiniz? Eğer iyi bir şirket değilseniz , ‘ 
Özür dilerim bunu tamir ederim, ama bunun ücretini de alırım. Çünkü bu garip bir durum’ 
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diyebilirsiniz. Ya da temizlersiniz herhangi bir para almazsınız, geri gönderirsiniz, işte buyurun 
gözlüğünüz diyebilirsiniz. Bu şirket şunu yapmış. Gözlüklerin yanında bir kutu köpek maması 
göndermişler köpek için. Gözlükleri bulan köpek için. Müşteri mektubu yazıp şöyle söylemiş: 
Bundan sonra hep sizden satın alacağım. İnanılmaz bir şey.’ Yapılması gereken buymuş. 

Sorular: 
1. İşletmenin izlediği pazarlama ve müşteriye bakış açısını değerlendiririniz.  
2. Konudaki olayda işletme nasıl bir pazarlama stratejisi uygulamıştır. Açıklayınız.  
Kaynak: Mücahit YILDIZ, Yeni Asya Gazetesi, 29.05.2005, Aktaran: İbrahim Halil SAVAN 

/Paz. P. 081201049  
Vak’a- 9 / Niyazi Duman 
Niyazi Duman 63 yaşındadır. Aslen Karadenizlidir ve yirmi yıldan beri Gazal Gaz Aletleri 

Şti’nde çalışmaktadır. Firma faaliyetine bundan kırk yıl önce havagazı ocakları, fırınları ve 
malzemeleri ile başlamış ve daha sonra bütan gazı ile çalışan ürünlerin kullanımı yurt çapında 
yaygınlaşınca bu alana yönelmiştir. Bu günlerde ise doğalgaz ile ilgili projelerle ciddi bir biçimde 
ilgilenmektedir. Şirket tanınmış bir Norveç firması ile doğalgaz brülörleri, sobaları, fırınları üretimi 
konusunda bir lisans anlaşması imzalamak üzeredir. 

Niyazi Duman daha önce birkaç iş denedikten sonra 35 yıl önce satış mesleğinin kendisine en 
uygun meslek olduğuna karar vermiş ve kariyerine Karadeniz Bölgesi’nde küçük bir vilayette satış 
temsilcisi olarak başlamıştır. Ancak kısa bir süre sonra bu işte başarılı olunca kendisine birkaç şehir 
daha verilmiş, daha sonra da bölge satış yöneticisi unvanını almıştır. İşte bu unvanla görev yaparken 
Gazal yöneticileri tarafından fark edilmiş ve işe alınarak bir süre sonra firmanın satış yöneticisi 
pozisyonuna getirilmiştir. Kısacası Niyazi Duman mesleği okulda değil sahada, gezerek, pabuç 
eskiterek, evden uzak ömür tüketerek öğrenmiştir. 

Bütan gaz ile birlikte Gazal’ın işleri gelişince şirkette çalışanların sayısı zaman içinde bir hayli 
artmıştır. Bu gün Gazal’ın ürünlerini İstanbul, Ankara, İzmir’de pazarlamakla görevli 30, bu iller 
dışındaki satış bölgelerinde ise 50 satış temsilcisi vardır. 

“Satış konusunda kimse Niyazi Duman’ın bileğini bükemez, ondan daha başarılı olamaz”. 
Buna Gazal’da yediden yetmişe herkes inanır ve ona benzemeye gayret eder. Ancak yine herkes 

bilir ki Niyazi Duman serttir, inatçıdır, kolay kolay değişmez. 
Bir gün Niyazi Duman’la yardımcısı Selim Say arasında şöyle bir konuşma geçer: 
Selim - Niyazi Bey, yeni işe aldığımız satış temsilcileri için bir eğitim programı düzenlemeyi 

düşünüyorum. Ne dersiniz? 
Niyazi - Vallahi biliyorsun, bu eğitim işine hiçbir zaman pek kanım kaynamamıştır. Uşaklara 

herhalde firmamız, müşterilerimiz, ürünlerimiz hakkında bilgi verirsiniz. Ama başka ne verebilirsiniz 
doğrusu bilemiyorum. 

Selim - Satış yeteneklerini, tekniklerini mi kastediyorsunuz? 
Niyazi - Doğru bildin. Bana hiç kimse nasıl satacağımı, nasıl yöneteceğimi öğretmedi. Çalışarak 

öğrendim ve tecrübe en iyi hocam oldu. Başarılı da oldum. Öyle değil mi? 
Bence bu yetenek Allah vergisidir. Bazıları nasıl müzisyen olur, politikacı olur, bazıları da satıcı 

olur. Hiçbir eğitim programı tecrübenin yerini tutamaz, gerekli yetenekleri uyaramaz, geliştiremez. 
Öyle değil mi Selim Bey kardeşim? Haksız mıyım? 

Sorular: 
1. Niyazi Duman’ın görüşüne katılıyor musunuz? 
2. Eğer Niyazi Duman’ın görüşünde bir gerçek payı varsa bu satış yöneticilerinin eğitimini nasıl 

etkiler? 
Kaynak: Örnek Olaylarla Satış Yönetimi, Mehmet Karafakıoğlu. Aktaran: M. Suat YIDIRIM-

PAZ 
Vak’a- 10 / Bir Dilim Peynir 
Fırat Zafer üniversite öğrencisidir, aynı zamanda eğitimi için ek gelir elde etmek üzere Egze 

Tanıtım ve Araştırma Şirketinde “tanıtım elemanı” olarak çalışmaktadır. Egze Şirketinin, ürünlerini 
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tanıtmak üzere anlaştığı Armek Meyve sularının tanıtımı için değişik marketlerde tanıtım standı 
kurmakta ve müşterilere ikram etmektedir. 

Fırat Zafer, Yılmaz Marketler zincirinin bir mağazasında görev yaptığı sırada marketin şarküteri 
elemanının ricası üzerine kısa bir süre için reyona geçer ve müşterilerle ilgilenmeye başlar. 
Müşterilerle ilgilenirken zamanın nasıl geçtiğini anlamaz. Karnı çok acıkmıştır ve reyon görevlisi 
gelmediği için öğlen yemeği yemeye de fırsat bulamamıştır. Reyondan bir dilim kaşar peyniri alır ve 
yerken market yöneticisine yakalanır. 

Yönetici, Fırat’ı tüm müşteriler ve çalışanlar içinde hırsızlıkla suçlar, bağırmaya başlar. 
Firmasıyla görüşeceğini ve işine son vereceğini söyleyerek marketten kovar. 

Olaydan birkaç gün sonra Fırat’ın intihar haberi gelir. 
Fırat yöneticinin şikâyeti üzerine “işvereni suiistimal” gerekçesiyle işten çıkarılmış ve 

geleceğiyle ilgili bunalıma girerek bu kararı almıştır. 
Bu Olayla İlgili Bazı Konular: -Stres, -Rol,  -İletişim, - Örgüt Kültürü 
 Sorular 
1. Bu olayda yöneticinin hataları nelerdir ve siz yönetici olsaydınız ne yapardınız? 
2. Fırat’ın hataları nelerdir ve siz Fırat’ın yerinde olsaydınız ne yapardınız? 
Kaynak: ………………………… Aktaran: Orhan Yalçın, MVU.P. İ.Ö. 
Vak’a- 11 / Panda 
Annemin arkadaşının Sena isimli bir kızı var. Çok zeki, çokbilmiş bir kız, yaşı henüz 10.Geçen 

senelerde televizyonda Panda Dondurmaları çubuklu olan ürünlerinin reklâmını yaparken canı 
dondurma çekmiş, gözü de Panda’ya takılmış, illa Panda Dondurmalarından isterim diye tutturmuş. 
Annesiyle sokak sokak dolaşmışlar, bakmadıkları yer kalmamış; fakat Panda marka dondurmayı 
hiçbir yerde bulamamışlar. Annesi başka dondurmalar almak istemiş ama onu da reddetmiş bizim 
küçük hanım. İşin sonunda aranan dondurma bulunamayınca, Sena mail atmaya karar vermiş 
Panda’ya. Sitem dolu bir yazı yazmış reklâmlarda gördüğü dondurmaların hiçbirini bakkallarda 
kolayca bulamadığına ve gereksiz yere çocukların canlarını çektirdiklerine dair… 

Aradan iki hafta gibi bir zaman geçtikten sonra bir gün kapıları çalınmış. Koca bir koli Panda 
dondurması gelmiş Sena için! Üzerinde de güzel bir özür yazısı ile birlikte gönderilmiş. 

Küçük kızın attığı mail için de ayrıca teşekkür etmişler, dağıtımı yaygınlaştıracaklarına dair 
müjdeli haberi de vermişler! 

Sorular: 
1. Vak’a da temel pazarlama hataları nelerdir? Değerlendiriniz. 
2. Pazarlama karması oluşturma açısından olaydaki eksiklik nedir? Yazınız. 
Kaynak: http://patlicanlitavuklugozleme.blogspot.com/2009_03_01_archive.html 
Aktaran: Metin ÖNCEL/Pazarlama 081201003 
Vak’a- 12/ Yalın Üretim Semineri Vaka Çalışmaları  
 Bir başka üretim işçisi: “ Programlanabilir bir makineyle çalışıyorum, çoğu zaman çalışmıyor, 

ben de işimi yapamıyorum. “ 
 “ Ama çalışsanız da çalışmasınız da saat olarak para alıyorsunuz; sorun ne ?” 
 “ Makine çalışmayınca çalışamıyorum.” 
 “ Onaramıyor musunuz ?” 
 “ Çoğu zaman hayır. Becerebildiğimde onarıyorum.  Beceremediğimde teknisyeni çağırıyorum. 

Gelmesi uzun sürüyor.”  
“ Ama saat olarak para alıyorsunuz; sorun ne?” 
“ O adamı beklerken yaşadığım stresi karşılamıyor ki para…” 
 Bir başka üretim işçisi:  
“ Ustabaşılarımız üniversitede insan ilişkileri okumuş çocuklar. Buradaki işten hiç anlamıyorlar. 

Bize yardım edemiyorlar.” 
Bir başka üretim işçisi:  
 “ Ustabaşınıza öneride bulunmanız neye fayda ki? Gülümser ve yürüyüp gider.” 
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YORUM: Başka ne yapabilir ki? Sorunu anlamıyor, anlasa bile elinden bir şey gelmez. 
Ustabaşılık, üniversiteden yeni mezun olanlar için bir giriş işidir. 

Bir başka üretim işçisi: 
“ Makinelerimiz yanana kadar çalışıyor; öyle olunca da zaman kaybediyoruz. Önleyici bakım 

yeterli değil.” 
 Bir başka üretim işçisi: 
“ Bir aksaklık olduğunda rapor tutuyorum. Yönetimden birinin gelip sorunun ne olduğuna 

bakacağı söylendi bana… Şimdiye kadar hiç kimse gelmedi.” 
Yalın Üretim Semineri Vaka Çalışmaları  
İlgili Konular: Üretim Yönetiminde Bilgi, Beceri Ve Davranış 
Sorular: 
1.  
2. 
Kaynak: www.meslekiyeterlilik.com  /  Aktaran: Ebru ERSOY – Pazarlama Programı 
Vak’a- 13 / Rüşvet 
Mehmet bey Ankara merkez Ziraat Bankası A.Ş de mimarlık ve mühendislik departmanında 12 

yıldır çalışmakta ve çeşitli illere kontrol için gönderilmektedir. Van’ın bir ilçesinde Ziraat Bankası 
binasının yapımının ihalesini müteahhit Adnan Gül almış ve yapılan binanın bitim aşamasına 
geldiğini Ankara Merkez Ziraat Bankasına bildirmiştir. Bunun üzerine mimar Mehmet bey kontrol 
için gönderildiği şubede binanın kontrolünde, her şeyin tamam olduğunu ancak bir duvarın 10 m 
geleceği yerde 5 m olacağını ifade ederek bu duvarın düzeltilmesini ancak bu şekilde onay 
verebileceğini söyleyince müteahhit Adnan Bey bu duvarı düzeltmek için hem çok masraflı hem de 
zaman alır deyip bunu yapmayacağını söylemiştir.  Binayı yapan mimar,  Mehmet beye para 
teklifinde bulunup onay vermesini isteyince, mimar Mehmet bey bu teklifi doğru bulmadığını ve 
kabul edemeyeceğini ve görevini yapmak zorunda olduğunu söyler. Bunun üzerine müteahhit Adnan 
Gül ısrar etmesine rağmen mimar Mehmet bey kabul edemeyeceğini tekrarlaması üzerine, müteahhit 
Adnan bey daha ileri gidip şiddet ve argo kelimeler kullanmaya başlayınca, mimar Mehmet bey 
kendisinden şikâyetçi olacağını söylemiş. Bu durumu fark eden müteahhit Adnan bey’in oğlu araya 
girip babasının kalp hastası olduğunu babası adına özür dilediğini söylemesiyle mimar Mehmet bey 
şikâyetinden vazgeçmiştir. 

Sorular: 
1. Sizce müteahhit Adnan Gül’ün tutum ve davranışları doğru mudur? Davranışı hangi 

nedenlerden ötürü kaynaklanmıştır? 
2. Mimar Mehmet Bey in davranışını doğru buluyor musunuz? 
Kaynak/Derleyen: Mesude YAKUT –Pazarlama İ.Ö 
Vak’a- 14 / Esnaf Diyalogları  
Türk ekonomisinin bel kemiğidir esnaflar. Sayıları 4 milyonu bulan esnaflar, Türkiye’deki 

ekonomik dengelerde büyük roller üstlenmektedirler. Fakat son yıllarda esnaflara bir dokunan bin ah 
işitiyor. Maliyetler, çeşitlilik, ödeme şartları yönlerinden büyük firmalarla rekabet edememekten 
yakınıyorlar. Bunun yanında birçoğu, ekonominin kötü durumda olduğundan, ekonomik krizin kapıda 
olduğundan bahsediyorlar. Birçoğu diyorum, çünkü geride kalan küçük bir azınlık işlerini büyütüyor, 
büyük şirketler olma yolunda başarıyla ilerliyorlar. Sürekli işlerin kötülüğünden yakınanları 
incelediğiniz zaman söylemlerinde çokta haklı olmadıklarını görüyorsunuz. Bende yıllardan beri 
gözlemlediğim ve kendi yaşadığım esnaf diyaloglarını seri olarak yazmayı düşündüm. Hep beraber 
bir bakalım ekonomik kriz kapıda mı yoksa gerçekte krizi oluşturan insanların kendileri mi? 

Ali usta bir marangozdur. Komşu işyerinin tavsiyesiyle kaplama işi için çağrılmıştır. Gelip 
ölçüsünü almış, fiyatta anlaşılmış ve belli bir süre sonra da montajını yapmıştır. (Ara not: Ali usta ilk 
yaptığı işin ödemesiyle ilgili herhangi bir problem yaşamamıştır.) İkinci bir iş için çağırılmaktadır. 
Telefonla görüşülür, usta 1–2 gün içinde gelip ölçü alacağını söyler. Fakat aradan 1 hafta geçmesine 
rağmen gelmemiştir. Tekrar telefonla aranır. İşlerinin yoğun olduğunu, fakat mutlaka geleceğini 
söyler. 2–3 defa daha telefonla arandıktan uzun bir süre sonra Ali usta gelir ve şu diyalog yaşanır; 
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Marangoz arayan: Ustam hayırdır? Kaç defadır arıyoruz gelmiyorsun. Para kazanmak 
istemiyorsun galiba? 

Ali Usta: Elimde büyük bir iş var abi. Bırakıp gelemiyorum bir türlü. 
Marangoz arayan: Peki ustam niye o zaman "gelemeyeceğim, elimde iş var, sizinle 

ilgilenemeyeceğim" demiyorsun da sürekli "gelicem gelicem" diyosun. 
Ali Usta: Ya abi napıyim yani elimdeki büyük işi bırakıp küçük iş için mi geleyim? 
Marangoz arayan: Ustam işin büyüğü küçüğü mü olur? Esnaflığa sığar mı bu laf? Bugün 

küçük iş alırsın bizden, yarın büyük iş. Hem yapamıcaksan, yapamıcam dersin. Boşuna oyalamazsın 
insanları. Bizde başkasından bakarız. 

Ali Usta: (Sırıtarak) İşin büyüğü küçüğü olmaz da büyük işte bırakılmaz yani. Neyse abi 
kızdırdıysak seni kusura bakma. Geldim sonuçta. Alıyim ben ölçüyü. 

Marangoz arayan: Yoğunsan al ölçüyü. Fiyat ver. Anlaşırsak, elindeki iş bitince gelip 
yaparsın. Acelemiz yok bizim. 

Ali Usta: Tamam abi aceleniz yoksa hallederiz mutlaka. 
Marangoz arayan: Bi çay verin ustaya. 
Ali usta ölçüyü alır. Fiyat vermek için arayacağını veya faks çekeceğini söyler. Ne arar ne de 

fax çeker. Artık Ali ustadan ümit kesilmiştir. Çevre mahallelerden marangoz aranır. 1 tanesi elinde iş 
olduğunu, sonra geleceğini söyler ama gelmez. 2–3 ustayla daha görüşülür. En sonunda bir tanesi 
gelir. Ali usta ve diğerlerinin yaptıkları yeni ustaya anlatılır. Yeni usta, bu tür kişilerin esnaflığın 
ismini kötüye çıkardıklarını söyler. Kendisinin de elinde iş olduğunu, fakat hemen dükkânına gider 
gitmez fiyat vereceğini, anlaşma yapıldığı takdirde 1 hafta sonra işe başlayabileceğini söyler. Çay 
içilir, muhabbet edilir. Usta gider. Birkaç gün geçmesine rağmen fiyattan bir haber alınamaz. 10 gün 
kadar sonra faks gelir. Fiyat 1.750 YTL olarak belirtilmiştir. Yapılacak işe göre fiyat çok yüksektir. 
Zaten usta sözünde de durmamıştır. Aylar geçer. İş bir türlü yaptırılamamıştır. Kaplamanın yapılacağı 
yerin görüntüsü rahatsız edicidir, fakat bir türlü işi yapacak usta bulunamaz. Ama hala piyasaların 
berbat durumda olduğu, esnafın kan ağladığı kulaktan kulağa dolaşmaktadır. 

Yücel usta da bu tür işler yapan bir esnaftır. İşini iyi yapması nedeniyle başkası tarafından 
tavsiye edilerek telefonu verilmiştir. Telefonla aranılır ve ölçü alması için davet edilir. Söz verdiği 
gün ve saatte gelir. Ölçüsünü alır. Fiyatını verir. Pazarlık yapılır. Fiyat, 450 YTL olarak anlaşılır. 
Fakat işin önemli olan kısmı söz verilip, verilen sözün zamanında tutulmasıdır. Bu konu üzerinde 
konuşulur. Diğer esnafın yaptıklarından yakınılır. Söz verip tutmak önemli bir şeydir çünkü. Yücel 
usta, 1 hafta sonra cumartesi günü sabahtan gelip saat 12’ye kadar montajı yapacağına dair söz verir. 
Söz verdiği gibi cumartesi günü gelir ve saat 11.30’a kadar montajını yapar. Yücel usta, yaptığı bu 
işten dolayı, iş yaptığı kuruma bağlı diğer şubelerle de çalışarak kısa sürede yaklaşık 7.000 YTL 
tutarında iş gerçekleştirmiştir. İlerleyen zamanlarda büyük bir hata yapmadığı takdirde daha fazla iş 
alma imkânı bulacaktır. (Başka yerlere tavsiye edilerek alacağı işler hariç.) Yücel usta için kriz söz 
konusu değildir. Büyüme yolunda ilerlemektedir. 

Ali usta, Yücel ustadan daha eskidir bu meslekte. Ama Ali usta gibiler elindeki büyük işi 
bitirdikten sonra boşta kalacaktır ve "Kriz var abi, piyasalar çok kötü. Kimse iş yaptırmıyor, büyük 
firmalar bizi yedi bitirdi." söylemlerini kullanarak yaptıkları hataları göremeyeceklerdir. Yücel usta 
gibiler de, görüşme için söz verdikleri saatte ve söz verdikleri yerde olarak, müşteriyi yolmak yerine 
uzun vadede bağımlı müşteri kazanmaya çalışarak, anlaştıkları ürünü söz verdikleri sürede teslim 
ederek, işleri arttıkça yeni eleman alıp işyerini büyüterek, piyasadaki yerini sağlamlaştıracak, büyük 
bir şirket olma yolunda ilerleyecektir. 

Son 150 yıldır her alanda sürekli yenilenmeler meydana geliyor. O kadar çok şey değişti ki… 
Esnaflıkta da artık sabah erkenden kepenkleri açıp, müşteri beklemek getiri sağlamıyor. Rekabet 
büyük. Esnaflar, artık kendi çapındakiler dışında kendinden kat kat büyük devlerle de mücadele 
etmek zorundalar. Müşteri çekmek için reklâm materyalleri kullanmak, müşteri odaklı yaklaşımlar 
sergilemek, müşteriye ekstra hizmetler sunmak, teknolojiyi kullanmak, uzun vadeli kazançlar 
sağlayacak bağımlı müşteriler kazanmaya çalışmak gibi stratejiler artık sadece büyük şirketleri 
ilgilendirmiyor. Esnafında dikkate alması gereken kavramlar bunlar. İşin zorluk kısmına adapte 
olamayan kişiler, rekabetin yok ettiği eski tatlı karları özleyen büyük – küçük her ticari kurum, sebep 
olarak krizi işaret ediyor. Krizler tabi ki ekonomik hayatı altüst ediyor. Birçok şirket ve esnaf iflas 
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edip kapısına kilit vuruyor. Fakat krizlerin sonucunda ekonomik hayat sona ermiyor, sadece 
yavaşlıyor. Sonuçta insanların nefes aldığı her yerde ihtiyaçlar söz konusu. Bu noktada ihtiyaçları en 
iyi şekilde karşılayanlar büyük krizlerden ufak yaralarla çıkarak daha sonrasında da büyüyebiliyorlar. 
Krizi hayatlarına ortak edenlerse çok fazla kurtuluş şansı bulamıyorlar... 
NOT: Yukarda anlatılan kişiler, olaylar ve rakamlar tamamıyla gerçektir. Yakın zamanda 
yaşanmıştır. 

Sorular: 
1- 
2- 
Vak’a- 15 / İyi Yöneticiye Sahip Olmanın Yolu 
Günlerden bir gün Fatih Sultan Mehmet kılık değiştirip İstanbul esnafını dolaşmaya çıkar. 
Sıradan bir Osmanlı gibi bir bakkala dalar maksadı tartıda hile yapıp yapılmadığını yerinde 

tespit etmektir. Bir suru şey ısmarlar bakkal istenilenlerin ancak yarısını verir. 
- Padişah merak içinde sorar: 
- Bütün ısmarladıkları mı neden vermiyorsunuz? 
- Bakkal başını iki yana sallayarak şu cevabı verir. 
- Bu günkü ihtiyacım olanı temin ettim. Diğerini komşu bakkaldan alınız. O da nasiplensin az 

önce siftah yapmadığını söylüyordu. 
- Gözleri yaşaran padişah yandaki bakkala girer. Bir kaç şey aldıktan sonra onda da benzer 

şeyler işitir. 
- Efendi biraz da komşu bakkaldan alınız. Benden aldığınız bu günlük bana yeter. 
Ve padişah bu anlayışta insanların hükümdarı olduğu için Allah’a şükür eder, sarayına döner. 

Elbette böyle bir milletin yüreğine kriz falan uğramayacaktır. 
      Unutmayalım ki: İyi bir yöneticiye sahip olmanın yolu iyi yönetmeyi hak etmektir. 
Sorular: 
1. Siz yönetici olsaydınız ne yapardınız? 
2. Siz bakkalın yerinde olsaydınız ne yapardınız? 
Kaynak:………………………./ Aktaran: Aslı ULUGERGER 081201026/ PAZARLAMA 2 
Vak’a–16 / Kapıdan Satış 
Ayşe Güler kapıya gelen pazarlamacılardan 240 TL’ye masaj aleti satın almıştır.240 TL’nin 140 

TL’sini peşin geriye kalan 100 TL içinde pazarlamacı tarafından 1 aylık senet düzenlenmiştir. Ayrıca 
pazarlamacı bu aleti alması karşılığında yeni açılacak tıp merkezinde 2 kişilik ücretsiz check-up vaat 
etmiştir. Aleti alan Ayşe Hanım 2 gün sonra aletin aynısının arkadaşında olduğunu görmüş ve ne 
kadara aldığını sormuştur.40 TL cevabını alan Ayşe Hanım çok şaşırmış ve kandırıldığını anlamıştır.  

Ertesi gün Ayşe Hanım kendisininde üyesi olduğu tüketicileri koruma derneğine durumu anlatan 
bir dilekçe sunmuştur. Dernek avukatının talimatıyla noterden satışı yapan pazarlamacıya satışın 
iptali için ihbarname çekilmiştir. İhbarnameyi alan pazarlamacılar 2 gün sonra Ayşe hanımın evine 
giderek senetleri ve aldığı paranın tamamını teslim etmiş ve sattığı masaj aletini geri almışlardır. 

Sorular: 
1. Bu yaklaşım nasıl bir pazarlama felsefesini yansıtıyor? 
2. Siz olsaydınız bu sorunu nasıl çözerdiniz? 
Vak’a–17/ Geciken Hizmetin Düşündürdükleri 
Yeni evlenecekler için bir mobilya mağazasından modüler sistem bir yatak odası takımı 

beğenildi. Ürünün kalitesi, estetiği ve satış mağazasında görev yapan elemanların davranışları, 
mükemmel denilebilecek düzeydeydi. Bu ilk izlenimler, müşteriler üzerinde çok olumlu bir etki 
oluşturmuştu. Fiyat konusunda anlaşma sağlanınca satın alma gerçekleşti. Üç gün içerisinde takım 
eve teslim edilip, firmanın elemanları tarafından kurulacak ve işlemin tamamlandığı gün, mobilyanın 
parası ödenecekti. Üçüncü gün takım eve getirildi ve elemanlar tarafından kuruldu. Fakat takımın 
aynası, komodinlerden birisi ve spot lambaları eksikti. Sorumlu teknisyen bunları not aldı ve en kısa 
zamanda bu eksiklikleri tamamlayacaklarını söyleyerek ayrıldılar. 
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Aynı gün satış mağazasına gidilerek, takımın bedeli ödendi. Üç eksik ürünün gelmediği ve 
bunların neler olduğu mağaza satış yöneticisine ve satış elemanlarına da söylendi. Fabrikayla irtibat 
kurulacağını ve bu eksikliklerin hemen giderileceğini söylediler. Fabrika aynı şehirde olduğu için 
eksik ürünler en geç bir gün sonra gönderilebilirdi. 

Ertesi günü akşama kadar beklenildi ve bir haber çıkmayınca, mağaza telefonla arandı ve eksik 
olan ürünlerin beklenildiği söylendi. Acele ediliyordu çünkü iki gün sonra düğün yapılacaktı. Satıştan 
sorumlu bayan özür diledi ve şimdiye kadar gelmiş olmalıydı diyerek fabrikayı hemen arayacağını 
söyledi. Evde birilerinin bulunmasını da ilave etti. O gün akşama kadar beklenildi ama gelen giden 
olmamıştı. 

Ertesi sabah mağaza tekrar arandı ve verilen sözün ne zaman yerine getirileceği soruldu. Yine 
çokça özür dilediler ve hemen ürünleri göndereceklerini söylediler. Bu sefer sinirler gerilmişti ve 
müşteri mağaza satış yöneticisine şunları söyledi: Sizler verdiğiniz bu kötü hizmetle, iyi bir ürünün 
satışını baltaladınız sadece beni değil üyesi olduğum büyük bir kuruluşu da kaybettiniz. İyi bir 
teknolojiyle, kaliteli ve estetik bir ürün üretmek yeterli olmuyor. Modern işletmecilik ve modern 
pazarlama ilkelerini bilmeniz gerekiyor. Sermayeye yazık ediyorsunuz. Bunu lütfen işletme 
yöneticilerine de aktarın diyerek içini boşalttı ve ayrıca işletmenin yöneticilerine de durumu benzer 
şekilde aktardı. 

Aradan bir saat geçmişti ki, eksik ürünler bir eleman tarafından getirildi ve yerleştirildi. Eleman 
ayrılırken işletme sahibinin ve aynı zamanda yöneticisinin bir kartını bıraktı. Kartta şunlar yazlıydı 
”Sizden bu gecikme için özür diliyoruz, ürünleri teslim aldığınızda lütfen bizi arayınız.” Bu özür 
dileme şekli çok anlamlı bulunmadığı için, ilgililer aranmadı ve ürünlerin tam olarak teslim alındığına 
dair bir açıklama da yapılmadı. 

Sorular: 
1. Bu örnek olayda yer alan olası problemler nelerdi?  
2. Bunlardan asıl problem olarak gördüğünüz problemi belirleyiniz ve bu sorunun çözümü 

için uygun çözüm önerileri getiriniz.  
Kaynak: Kasım Karahan, Hizmet Pazarlaması, Aktaran: Meral KAHRAMAN-Pazarlama 
Vak’a–18 / Klima Depolaması 
A Lojistik 2003 yılı itibariyle piyasada yeni atılım gerçekleştiren P Klima A.Ş. ile bir  

sözleşme imzalamıştır.   Bu sözleşmeye göre A Lojistik P klimalarının Türkiye’deki  
depolamasından sorumlu olmak kaydıyla klima şirketi bütün bir deponun iki yıllık kira parasını  
peşin vermiş bulunmaktadır.  Bunu sağlamak için ise A Lojistik A.Ş.  eskiden fabrika olarak  
kullanılan küçük bir binayı ardiye haline getirmiş, gelen eşyaların burada depolanabileceğini  
hesap etmiştir.  

Kış mevsiminin ilk aylarıyla birlikte eşyalar ardiyeye gelmeye başlamış ve depolaması  
yapılmıştır.  Fakat zaman geçtikçe işlerin pek de beklenildiği gibi yürümediği anlaşılmıştır.  
Haziran ve Temmuz aylarının gelmesiyle birlikte depodaki hareketlilik çok yoğun bir hale  
gelmiştir. P Klima şirketi eskiden 1 veya2 konteynır getirirken artık kimi zaman 10 konteyneri  
bulan miktarlarda eşya getirmeye başlamıştır.  Buna gerekçe olarak da yurtdışından fazla  
miktarda mal getirtildiğinde faydalanılan ithalat indirimini gerekçe göstermiştir. A Lojistiğin depo  
sorumlusu Mehmet Bey,  bu durumla başa çıkamadığını belirtmesine rağmen,  üst yönetim  
soruna herhangi bir çözüm getirmemiştir.  Zaman içinde deponun açık sahasında da klima  
depolanmaya başlanmıştır. Akşamları klimaların bir kısmının çalınmaya başlandığı gözlenince  
güvenlik çalışanı sayısı arttırılarak sorun kontrol altına alınmaya çalışılmıştır.  

Takip eden aylarda Klima firmasıyla, Lojistik firması tam bir çıkmaza girmeye başlamıştır.  
Çünkü yüklemenin yapılacağı sahaya giren araçlar artık hareket edemez hale gelmiş, kullanılan  
forkliftler kullanışsız bir hal almış, tamamen insan gücüyle yükleme yoluna başvurulmuştur.  
Fakat bu çözümün zaman açısından büyük bir israf olduğu ortaya çıkmış, zaten kapıda bekleyen  
araçlara yüklemenin de yavaş olması sebebiyle, yükün gidiş yerine 2-3 gün gecikmeli gittiği  
gözlenmiştir.  

Sorular:  
1.  A Lojistik soruna hangi aşamada müdahale etmelidir? 
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2.  Tarafların sorumluluklarını tartışınız. 
Kaynak: http://www.meslekiyeterlilik.com/depo/depovaka.pdf1 / Doç. Dr. Murat ERDAL  
Aktaran: Kadir PÜSKÜLLÜ 
Vak’a–19 / Yeni Bir Otomobil Modeli Üretimi 
Son bir yıl içinde, ülke genelinde pek çok sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründe de bir 

yavaşlama gözlenmektedir. Bu sektörde önemli Pazar payı olan bir işletmede, yeni bir otomobil 
modelinin üretimi için tasarlanmış projede çalışan kırk beş kişilik satış personelinden on beşinin 
görevinde son verilmesi kararı alınır. Üst yönetim tarafından alınan bu karırın, işlerine son verilecek 
kişilere nasıl bildirileceği hakkında uzun uzun tartışılır. Sonunda pek dürüst olmayan bir yönetim 
seçilir. Bun on beş kişi şirketin yeni projeleri hakkında tartışmak üzere göl kıyısında sakin bir yere 
davet edilir. Burada hep birlikte yenen güzel bir akşam yemeği sonrasında bir yetkili tarafından şöyle 
bir açıklama yapılır. 

Şirketin satışlarındaki düşüş nedeniyle, sizlerin hizmetinize artık gerek kalmamıştır. Lütfen 
şirkete ait arabaların anahtarlarını Nurcan hanımın masasına bırakın Nurcan Hanım size son 
ödemelerini yapacaktır. Şehre geri dönüşümünüz için şirketimiz tarafından otobüs tahsis edilmiştir. 
Bu konuda herhangi bir sorusu olan var mı? 

Bu toplantıya hem personel müdürü hem satış müdürü katılmamıştır. 
Sorular: 
1. Bu tarz yaklaşımın şirkete çalışmaya devam eden diğer kişilerin motivasyonları 

üzerinde ne tür bir etkisi olabilir? 
2. Bu tarz yaklaşımın işten çıkarılan bundan sonraki çalışma yaşamlarındaki 

motivasyonları ne tür bir etkisi olabilir?  
3. Bu olay sizce daha iyi ne tür bir yaklaşımla ele alınıp çözümlenebilirdi. 
Kaynak: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,? Aktaran: Mehmet Yaşar LEVENTOĞLU      081209034 
Vak’a–20/ Sadece Müşteriye Gülümsemeniz Ne Kadar İnandırıcı? 
Restaurant veya pastanelerin dış kısmında otururken bir dilencinin veya selpak satan küçük bir 

kızın size yaklaşması çok olasıdır. Bu kişilerin müşterileri rahatsız etme olasılığı bir gerçektir ama bu 
selpak satıcılarından daha çok insanı rahatsız eden, burada çalışan garsonların bu küçük çocuklara 
olan yaklaşımıdır. 

Biraz önce güler yüzle, gayet nazik bir şekilde servisini yapan garson, bu küçük kızları 
gördüğünde yüzünde gayet öfkeli bir ifadeyle hırçınlaşır ve perde iner… 

Dün Bahçelievler Liva pastanesinde otururken, yine bu küçük selpak satıcılarından bir kız 
yanıma yaklaştı. Garson, gayet güleç bir yüzle küçük kıza “ sen beni sevmiyor musun “ dedi ve küçük 
kız da gülümseyerek oradan uzaklaştı. Belli ki orada çalışan garsonlar, pastanedeki yemeklerden, 
küçük kızlara ikram ederek müşterileri rahatsız etmesini daha insani bir şekilde önlüyorlardı. 
Garsonun “ beni, sevmiyor musun “ sorusu üzerine, küçük kız, mesajı alarak, anlaşmalarını 
hatırlayarak oradan uzaklaştı. Aklımda kalan Liva pastanesinin sadece müşterisine değil, dışarıdaki 
insanlara da gülümseyen ifadesiydi. 

Sorular: 
1. 
2.  
Kaynak: ………………………… Aktaran: Mehmet YILDIRIM 
Vak’a– 21 / Kasıtlı Yanlış Bilgi 
Sibel bilgili bir yüksek öğretim kurumundan mezun olmuş iki yabancı dil bilen ve bilgisayar 

sektöründe deneyimi olan bir kişidir. Daha önceki çalıştığı iş yerlerinde kariyer olanağı bulamadığı 
için aynı sektörde köklü bir kuruluş olan Saba Bilgisayar A.Ş. de göreve başlar. Alev hırs yedi yıldan 
beri Saba Bilgisayar A.Ş. de görev yapan ve kısa süre önce satış müdürlüğüne atanan bir kişidir. Sibel 
bilgilinin gerek iş disiplinini gerek bilgi ve deneyimlerini hazmedemeyen alev hırs Sibel in 
bulunduğu konuma çok yakın arkadaşını getirebilmek için Sibel bilgilinin iş disiplinini ve başarılarını 
üst yönetime farklı ve yanlış şekillerde olumsuz olarak rapor eder. Şirket üst yönetimi Merve Gül’ ün 

http://www.meslekiyeterlilik.com/depo/depovaka.pdf1%20/�
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uzun yıllardan beri bu şirkette çalışması nedeniyle onun deneyimine ve bilgisine inanır ve bir süre 
sonra Sibel Bilgili nin işine son verir. 

Sorular: 
1- Merve Gül’ de böyle bir tutumun gelişmesinde rol oynayan sebepler nelerdir? 
2- Şirketin gelecekteki kayıpları sizce neler olabilir? 
Vak’a– 22 / Kampanya Yönetimi 
Pazarlama Müdürü olarak çalışan Bilge Hanım, sabah geldiğinde ilk iş olarak Workcube 

platformuna şifresini yazarak giriş yaptı. 
— Bilge hanımın görev tanımı, platform yöneticisinin bilgisi ve bilge hanımın talepleri ve 

ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ana sayfada ürün haberleri, satış bilgileri, şirket haberleri, 
kendisine gelen mesajlar, o günkü randevu ve faaliyet trafiği, Dolar ve Euro kuru gibi bilgiler yer 
alıyordu. 

— Bilge hanım öncelikle yeni kampanya hakkında görüşmek üzere pazarlama bölümü 
çalışanlarından Ali Bey ve Didem hanıma hızlı mesaj göndererek ikisini de yanına çağırdı. Bu arada 
Ali Bey ve Didem Hanım odasına gelmeden dün kampanyanın ön hazırlığı için verdiği işleri yapıp 
yapmadıklarını proje sayfasına girerek kontrol etti.  

— Kampanya, piyasaya yeni sürdükleri x ürününün var olan müşterilere tanıtımını ve satışını 
amaçlıyordu. Kampanya son bir ayda 1000 USD'lik sipariş veren müşterilere özel bir kampanya 
olarak kararlaştırılmıştı. Kampanyaya göre x ürününden iki adet sipariş eden müşterilere özel olarak 
%20 indirim yapılacak, 4 adet alana 1 adet hediye edilecek, diğer müşterilere ise %10 indirim 
uygulanacaktı. Kampanyanın tanımı toplantı esnasında Bilge Hanım tarafından sistem üzerinde 
yapıldı ve gerekli her türlü bilgi girildi. Bilge hanım bilgileri girdikten ve genel müdür yardımcısına 
onaylattıktan sonra çok kolay bir biçimde kampanya kararını, tüm satış ve pazarlama departmanı 
personeline ve üst düzey yöneticilere portal üzerinde duyurulmasını sağladı.  

—Kampanyaya dâhil olan müşterilerin listesi oluşturulacak ve listeye ürün tanıtımı broşürü 
direkt mailing olarak gönderilecek akabinde kampanya bilgilerinin yer aldığı birer e-mail 
gönderilecekti. E-maile sipariş verebilecekleri bayi listesi de ayrıca attach edilecekti. 

 — Toplantı bitiminde görev dağılımını yapan Bilge Hanım daha Ali Bey ve Didem Hanım 
odalarına gitmeden yeni kampanya için yapılması gereken işleri Didem Hanım ve Ali Bey'e yazılı 
olarak aktardı. Her ikisi de masalarına oturduklarında yeni işleri hakkındaki bilgi bir mesaj olarak 
ekranlarında bulunuyordu ve otomatik olarak ajandalarına işlenmişti.  

— Bilge hanım aldığı bir telefonda kendisinden istenen toplantı için randevu vermeden önce 
hemen kendi ajandasını kontrol etti, bu arada konuşmaya devam ederken şirket toplantı salonlarından 
hangisinin randevu gün ve saatinde boş olduğuna da baktı ve boş olan toplantı salonlarından birine 
rezervasyonunu yaptı.  

— Bilge Hanım Y ürünü için en büyük 100 müşterilerine yönelik yürütülen e-mail 
kampanyasının sonuç grafiklerini kontrol etti. E-maillere gelen cevapların azlığı kampanyanın çok da 
başarılı olmadığını gösteriyordu. Bu hususta görüşmek üzere satış müdürünü chat'e davet etti, yazdığı 
ilk mesaja kampanya sonuç grafiğini de ekledi. Satış müdürünün görüşlerini aldı ve kampanyanın 
durumunu bir kez daha teyit etti. Kampanyayı destekleyici ikinci parti direct mailing gönderme kararı 
aldılar. Bilge hanım öncelikle bu değişikliği tüm satış ve pazarlama departmanı çalışanlarına instant 
mesaj ile iletti. Bu iş için pazarlama departmanı çalışanlarının iş grafiklerine bakarak en uygun 
durumdaki Mehmet beyi görevlendirdi. 

— Öğlen yemeğinde gazetede rakipleri X şirketi ile ilgili bir haber gördü. Bunu diğer 
çalışanlarla paylaşmak istedi ve ofise gelir gelmez, içerik yöneticisini kullanarak bu haberi girdi ve 
haberler sayfasında yayınlanmasını sağladı.  

— Yeni kampanyanın bütçe çalışmalarını yapan Ali Bey onaylanmak üzere bunu Bilge hanıma 
iletti. Bilge hanım da dokümanı inceledi, gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlayarak dokümanı 
yine dijital ortamda Pazarlamadan sorumlu Genel müdür yardımcısının onayına sundu. Genel Müdür 
Yardımcısı bütçeyi onayladığı anda bu bilgi otomatik mesaj ile Bilge hanım'a sistem tarafından 
iletildi.  
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— Bilge Hanım doğum izninde olan elemanı Fatma'nın durumunu öğrenmek için telefon açmak 
istedi. Öncelikle şirket adres bankasına girerek Fatma'nın telefonuna ve bu arada toplamda kaç gün 
izinli olduğuna baktı. İzin süresinin bitimine kadar Fatma'nın göre alanına giren işleri ve yürütmekte 
olduğu projeleri Ali Bey ve Didem Hanım arasında paylaştırdı. Telefonda Fatma’yla görüştü ve 
asistanına Fatma'ya bir çiçek göndermesi talimatında bulundu. Asistan yine adres bankasını 
kullanarak Fatma'nın adresini öğrendi ve çiçeği gönderdi.   

Sorular:  
1.  
2.  
Kaynak: http://www.workcube.com/kampanya-yonetimi-ornek-vaka-calismasi  
Aktaran: Ferit ARSLAN / Pazarlama 
Vak’a–23 / Örnek Bir Pansiyon  
Akçay yöresinde ailece bir tatil yapmaya karar verdik. Akşam saatlerinde buraya ulaştığımızda, 

uzunca süren bir otomobil yolculuğu nedeniyle oldukça yorulmuştuk. Üç pansiyon dolaştık fakat boş 
yer bulamadık. Bu arada pansiyon fiyatları ile ilgili bilgi edinmiş olduk.   
                                               

Dördüncü kez bir pansiyona uğrayıp, boş bir yer olup olmadığını sorduk. Pansiyon çalıştıran 
bayan, tüm odalarının dolu olduğunu ancak, sabahleyin tatilini bitireceğini ve pansiyondan 
ayrılacağını söyledi. Bir başka pansiyon aramak için geri adım atacağımız anda, pansiyon sahibi 
bayan, eğer istersek bu gece bizi evinde misafir odalara taşınabileceğimizi söyledi. Biraz tereddüt 
ettiğimizi anlayınca da, tereddüt etmemize gerek olmadığını, bizi konuk edebilecek yeterli odalarının 
ve yataklarının olduğunu ilave etti. Daha fazla dolaşacak halde değildik ve pansiyon fiyatlarını da 
uygun bulduğumuz için bu teklifi kabul ettik.  

Sabahleyin uyandığımızda, ev sahibimiz tarafından, çok hoş bir şekilde hazırlanmış güzel bir 
kahvaltı masasına davet edildik. Kahvaltıdan sonra, boşaltılan odalarımıza taşınmamız da yardımcı 
oldular. 

Orada on iki gün kaldık ve ayrılacağımız sabahın akşamı hesabımızı kapatmak ve ücretimizi 
ödemek için pansiyon sahibine uğradık. Çıkartılan hesap, kalmış olduğumuz on iki günün ücreti idi 
ve biz ona geldiğimiz günün ücretini ve sabah kahvaltısının parasını da vermek istedik. Cevap olarak, 
o gece kendilerinin misafiri olduğumuzu söyleyerek, bu teklifi yapmamamızı istediler. Ardından, 
biraz da sitemli bir ifade takınarak ilave ettiler.”Siz misafirlerinizden para alır mısınız? 

Teşekkür, vedalaştık ve ayrıldık. O günden sonra ne zaman tatilden söz açıksa, arkadaşlarımıza 
hep o pansiyondan ve güzel davranıştan söz ettik. Birçok arkadaşımız, orada tatillerini geçirdi ve 
bizde, o bölgeye her gidişimizde oraya uğradık ve gönül rahatlığı içerisinde orada konakladık. 

Sorular:  
1. Bu örnek olayda verilen hizmette, nasıl bir pazarlama stratejisi izlenmiştir. 
2.  
Kaynak: Kasım KARAHAN, Hizmet Pazarlaması, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. İstanbul–

2000. S.187-188. Aktaran: SÜMEYRA UYSAL/ ASSİYE KOÇER 
Vak’a–24 / Depo Bilgi Sistemi 
 H Kargo Firması Depo Hizmetleri 
 H Kargo Firması müşterisi A bilgisayar firmasına ait yüklerin yurtiçindeki dağıtımını beş yıldır 

yapmaktadır. A Bilgisayar firması mallarını H Kargo Firmasının İstanbul’daki deposunda 
bulundurmaktadır ve depodaki bütün işlemler H kargo Firması'nın yetkilileri tarafından 
yapılmaktadır. H Kargo Firmasının bütün işlemleri otomasyon sisteminde olup, beş yıl boyunca 
sistemde her hangi bir sorun çıkmamıştır.  

 Depo bilgi sisteminin temelini barkod uygulamaları oluşturmaktadır. Barkodlar kolilerin 
üzerine otomatik olarak depodaki sistemde yapıştırılmaktadır. A Bilgisayar firması elektronik ve 
yazılı ortamda malzeme siparişlerini H Kargo Firmasına bildirmektedir. Kargo Firmasının 
deposundaki bilgisayar başındaki görevliler de bu siparişi aldıktan sonra forklift operatörlerine 
bildirip siparişi ilgili araca yüklemektedir. Her gün düzenli olarak depodan sabah, öğle ve akşam 
olmak üzere üç parti araç sevkiyatı yapılmaktadır. 

http://www.workcube.com/kampanya-yonetimi-ornek-vaka-calismasi�
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 Ancak günün birinde H Kargo Firmasının bilgisayar sistemindeki güvenliği aşarak bilgisayara 
bulaşan bir virüs bütün veri tabanı ve barkodlama sistemini bozmuştur. Barkodlama yapılamadığı 
için bütün kargoların bulunması gereken raflar karışmış ve dolayısı ile sevkiyatlar gecikmiştir. 

 Sorular: 
 1. Bu durumda H Kargo Firmasının yapması gereken nedir? 
 2. Ortaya çıkan bu durumda H Kargo Firmasıyla müşterisi A Bilgisayar Firması arasındaki iş 

ilişkisinde neler yaşanabilir? Tartışınız.                                                     
Kaynak: www.meslekiyeterlilik.com   Aktaran: Güven Alper ÖZTÜRK 
 
Vak’a–25 / Tamir ve Bakım 
Freze Teknisyeni ( ustabaşına ):  Şu mil yatağının işi bitmek üzere ve eğer şimdi icabına 

bakmaksak işi bittiği zaman şaftı da beraberinde mahvedecek. 
Ustabaşı: Bu yükler bugün yola çıkmak zorunda.  
 Ustabaşı üretim miktarını düşünüyor ve adama “ Bugün onunla uğraşamayız.” diyor. Ustabaşı, 

işini kaybetmek korkusuyla, şirketin en önemli çıkarlarını bile koruyacak durumda değil… Kendisi 
sadece sayılarla değerlendiriliyor, işin kaybedilmesini önleyip önlemediğiyle değil… İşini yapmadığı 
için kim suçlayabilir?  

 Yükü çıkartmadan önce, freze teknisyenin de tahmin ettiği gibi, mil yatağı arızalanıyor. Tamir 
esnasında, teknisyen, tabi ki, şaftın fena halde eğildiğini fark ediyor: Baltimore’dan yeni bir şaftın 
getirtilmesi ve yerine konması için dört gün kaybediliyor. 

 Sorular:   
1. Ustabaşı, Freze Teknisyeni, Üretim İşçilerinin konuşmaları hakkında ne düşünürsünüz? 
2. Çalışanların bilgi, beceri ve davranışları ile işletme üretim yönetimi anlayışı arasındaki uyum 

veya uyumsuzluk kaynakları nelerdir? Tartışınız.  
Kaynak: www.meslekiyeterlilik.com  /  Aktaran: Mehmet Ali ÇALKAM/Pazarlama  
Vak’a–26 / UGM Ucuz Gıda Maddeleri A.Ş. 
Yıldırım Tanrısever aradan iki hafta geçmesine rağmen hala geçen hafta karşılaşmış olduğu 

olaya bir çözüm bulamamıştı. 
UGM Ucuz Gıda Maddeleri A.Ş. satın alma müdürü Kemal Ozansoy son kez buluştuklarında 

lafı birdenbire otomobilinin kaza yaptığına getirmiş ve bu günlerde maddi durumunun pek parlak 
olmadığını da ilave ederek acaba bu konuda kendisine bir yardım yapmanın mümkün olup olmadığını 
sormuştu.  

Yıldırım Bey Kemal Bey’in ne demek istediğini pekiyi anlamadığı için soruyu cevapsız 
bırakmış ve görüşmelerine kaldıkları yerden devam etmişlerdi.  

Ancak iki gün sonra Kemal Bey onu telefonla aramış, bu kez daha açık konuşmuştu. 
Kemal Bey Yıldırım Bey’den arabasını tamir ettirmesini istiyordu.”Sizin arabalara baktırırken 

benim arabamı da arada hallediverin çok para değil 50–60 milyona çıkar” diyordu. 
Yıldırım Bey bunca yıllık yöneticilik hayatında hiç böylesine küstah bir taleple karşılaşmamıştı. 

Müşterilerinin her zaman ufak tefek talepleri olur, bunları bazen ters gelse bile, elden geldiğince 
karşılamaya çalışırdı. Ancak ”Arabamı tamir ettirin yoksa sizden bir daha mal almam” gibi bir 
tehditle ilk defa karşılaşıyordu. Bakarız diye Kemal Bey’i atlatmaya çalıştı.  

Ne var ki Kemal Bey talebinden vazgeçeceğe pek benzemiyordu. Bir süre sonra Yıldırım Bey’i 
yeniden aradı. Bu kez eskisine göre daha sinirli ve kararlı bir tonla konuşuyordu. Yıldırım Bey’de 
sinirlenmiş olduğu için sesini yükseltmişti. Telefonu kapatmamak için kendini zor tutuyordu. 
Yıldırım Bey’in sinirlendiğini fark eden Kemal Bey işi alttan almaya başlamıştı ancak talebinden de 
vazgeçmemişti. Yapılacak olan iyiliğin karşılığını unutmayacağını, hemen yeni bir sipariş 
vereceklerini ve fiyat üzerinde pek durmayacaklarını ima ediyordu.  

UGM Yıldırım Bey’in genel müdürü olduğu GÜLYAĞ zeytinyağı fabrikasının en önemli 
müşterilerinden biriydi. Birçok ilde mağazaları olan UGM, Gülyağ’ın yıllık satışları içinde yüzde 30–
35 arasında değişen bir paya sahipti. Bu nedenle UGM’nin alımlarını durdurması Gülyağ için, 
rekabetin giderek şiddetlendiği bir dönemde, son derece kötü sonuçlar doğurabilirdi. Yıldırım Bey’in 

http://www.meslekiyeterlilik.com/�


Araştırma Yöntem Ve Teknikleri / İkinci Bölüm                     Metin ARSLAN 

 53 

böyle bir riske tek başına katlanması çok zordu. Ona kalsa Kemal’in suratına bir daha bakmazdı, 
ancak şirketin çıkarını da dikkate almak genel müdür olarak göreviydi. 

Sorular:  
1. Bu örnek olaydaki temel problem nedir? Sizce Gülyağ yöneticileri ne yapmalı?  
2. Siz Yıldırım Tanrısever’in yerinde olsanız, ne yapardınız?                                                                                               
Kaynak: Örnek Olaylarla Satış Yönetimi, Mehmet Karafakıoğlu, S.145,146) / Aktaran: 

Mustafa Suat Yıldırım/ Pazarlama          
Vak’a–27 / İşsiz Temizlikçi 
İşsizin biri, temizlik isleri için Microsoft'a başvurur. İnsan Kaynakları, bir ön görüşmenin 

ardından test (yeri temizlemek) yaparlar ve "işe alındın, e-mail adresini ver, sana başvuru formunu  
göndereyim, aynı zamanda, işe başlamak için geleceğin günü bildiririm" der.  
Adam çaresiz, bilgisayarının ve dolayısıyla e-mail adresinin olmadığını söyler. İnsan Kaynaklarından, 
onun adına üzüldüklerini, fakat e-mail'i yoksa kendisinin de var olmadığını ve kendisi de  
olmadığı için işe alınamayacağını söylerler.  

Adam umutsuzca, ne yapacağını bilmeden, cebinde sadece 10$ ile çıkar.  
Ve bir markete girerek 10 kiloluk bir kasa domates alır. Kapı kapı dolaşarak, 2 saat içersinde 
sermayesini ikiye katlar. İşlemi birkaç kez daha tekrar eder ve aksam eve döndüğünde 60$'i vardır.  
Ve bu şekilde yaşayabileceğini anlar, her sabah erkenden evinden çıkar ve aksam geç saatlere kadar 
çalışır, ve her gün parasını üçe, dörde katlar. Az bir zaman sonra, bir el arabası alır, bunu bir 
kamyonla  
değiştirir ve bir sure sonra artık, birçok araçtan oluşan bir nakliye şirketi sahibidir.  

5 sene geçer, adamımız Birleşik Devletlerin en büyük gıda nakliye şirketlerinden bir tanesinin 
sahibidir artık. Artık ailesini ve geleceğini düşünmektedir ve hayat sigortası yaptırmaya karar verir.  
Bir sigorta şirketini arar, kendine uygun bir plan seçer ve konuşma biterken, sigortacı, teklifi 
gönderebilmek için adamın e-mail adresini ister. Adam e-mail 'inin olmadığını söyler; "Şaşırtıcı, der 
sigortacı, e-mail'iniz yok ve bu hanedanlığı kurabildiniz, düşünün, ya bir de e-mail adresiniz olsaydı."  

Adam düşünür ve su cevabi verir: - Microsoft'ta temizlikçi olurdum!!  
Bu hikâyeden alınacak dersler:  
1. İnternet, hayatinin tek çözümü değildir. 
2. Eger Microsoft'ta temizlikçi olmak istiyorsan e-mail adresi edinin.  
3. Eğer e-mail'in yoksa ve çok çalışıyorsan, zengin olabilirsin.  
4. Eğer bu hikâyeyi e-mail ortamında okuyorsan, temizlikçi olma sansın milyoner olma 

sansından daha fazla. 
5. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Kaynak: http://www.becerikli.net/showthread.php?t=44414 
Vak’a– 28 / Patlıcanlı Tavuklu Gözleme 
Pazarlamada pek çok vakalar yasanmış ve yaşanmakta. Bazen yapılan strateji yanlışları, ben 

oldum artık ne yapsam müşterim beni terk etmez pozları pek çok şirketi zor durumda bırakabiliyor. 
İlk olarak 'Çoca Çola ve Pepsi  Cola'yı ele alalım.30 yıl öncesinde cola savaşları adında pazarlama 
tarihinde yerini almıştır. Coca Cola yaptığı hata sonucu 30 yıl önce neredeyse batıyormuş! Coca Cola 
tüketicisine onların arzusu hilafına(rağmen) kendi istediğini dayatmak istemiş. 

Bu sırada Pepsi Cola da Micheal Jackson reklâm rüzgârını arkasına almış ve Coca Cola nın 
ensesinde bitmiş. Tüm bunlara sebep de 5–10 tane çokbilmiş Harvard mezunu deneyimsiz 
yöneticiymiş. Neyse ki Coca Cola hatasını anlamış ve tüketicisine 'YENİ COLA' yı dayatmaktan 
vazgeçerek son anda kendisi aleyhine vahim neticeleri önlemiş. Buna benzer stratejik hataları 
MICROSOFT da zaman zaman yapıyormuş. Ta ki karsısına GOOGLE gibi bir dev çıkana kadar=) 
Mıcrosoft şimdilerde hata yapmaktan korkuyormuş; 'ARAMA MOTORU' işinde etkili olamıyor ve 
nal topluyormuş. 
Anlaşılan o ki; rakip daha doğrusu güçlü ve yenilikçi rakip karsısındakine stratejik hatalar 
yaptırtabiliyor bilerek veya bilmeyerek:) 

Sorular: 
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1.  
2.  
 Kaynak: http://patlicanlitavuklugozleme.blogspot.com/2009/03/pazarlama-vakalar.html/ 

Aktaran: Fatih KOCA      
Vak’a–29 / Pazarlama ve Kadın Hakları  
Yarın 8 Mart dünya kadınlar günü. Bugün Kızılay meydanında gördüğüm bir protesto 

gösterisinde “ ayrımcılığa son, haklarımızı istiyoruz” gibi sloganlarla erkek hâkimiyeti protesto 
ediliyordu. Erkeklere ve kadınlara mesaj verip seslerini duyurmaya çalışan bu grup inanmış bir ses 
tonuyla, kızgın haykırışlarda bulunurken yanından geçen erkekli - kadınlı kalabalık anlamsız 
bakışlarla bu kalabalığı izliyordu. Haklarını savundukları kadınlar dahi anlamsız bakışlarla bu grubu 
radikal, politik eğilimleri olan, kendilerine dahi yabancı bir grup olarak niteleyen bakışlarla izleyip, 
duyarsız bir biçimde yanlarından, geçiyorlardı. 

Etraftaki gelip geçen kalabalığı bir tüketici olarak kabul edersek, bunca organizasyona, hazırlığa 
ve sloganlara karşı niçin bu kadar duyarsızdı? Bu duyarsızlığa rağmen, protestocu kalabalık niçin her 
sene yaptığı gibi slogan haykırmak yerine daha üretken eylemlere yönelemiyordu? 

Günümüzde çoğu reklâm çalışmasının haykırışı da bu kalabalığın haykırışına benzer. Hedef 
kitlenin algılayışını dikkate almadan bir reklâm ezberini tekrar eder. Tüketici duyarsız kaldıkça daha 
çok bağırır, pankartlar gün geçtikçe daha da büyür. 

Ayrımcılığı meşrulaştıran bir kültür içerisinde yetişmiş bir kitleye daha çok bağırarak nasıl bir 
mesaj verilebilir. Ses yükseltilerek, pankartların boyu uzatılarak algılama nasıl yönetilebilir. 
“Ayrımcılık yapıyorsun” haykırışına karşı hiç üzerine alınmayan, başkasını gösterdiğinizi düşünen 
tüketici nasıl bir etkiyle “ ben mi “ sorusunu kendisine yöneltip, sorgulamaya teşvik edilebilir? 

Kadınlar gününün savunucularının yaptığı en büyük hata hakları için uğraştıkları kadınlara 
yabancılaşmaları ve aralarına belirli bir mesafe koymaları. Mücadele ettikleri durumun karşısında 
dururken taraftarlarını da karşılarına almaları. Tüketicisiyle özdeşleşemeyip iletişim kurama 
mamaları. Sizin için mesajını farklı bir dille vermeleri.  

Sorular: 
1. 
2.  
Kaynak: http://pazarlamakosesi.blogspot.com/2007/03/bir-pazarlama-vakas-olarak-kadn-

haklar.html/  Aktaran:  Mehmet Eyüp ERGEN   
Vak’a– 30 / “Neden?” Diye Sormak 
 Geçenlerde yaşadığım bir olay, o sıralarda okuyor olduğum Seth Godin’in “Büyük Mor İnek” 

kitabındaki bir yazıyla bağdaşınca, rahatsızlığını hissettiğim halde üzerine fazla düşünmediğim bir 
konu takıldı aklıma. Ayrıca bu konuda Seth Godin gibi büyük bir yazar ve pazarlamacıyla aynı 
görüşleri paylaşıyor olmakta beni sevindirdi. 
İsterseniz önce olayı anlatmakla başlayayım. 7-8 senedir kullandığım kontörlü hattım son aylarda 2. 
telefonum bozulduğu için (ve kaç ay geçtiğini unutup) kontör yüklemediğimden dolayı tamamen 
kapandı. Daha aktif kullandığım başka bir hattım olduğundan, ne kadar süredir kontör yüklemediğimi 
unutmuşum. Her ne kadar sık kullanmıyor olsam da 7-8 senelik mazisi olan bir hat olduğundan bu 
hattı kaybetmek istemezdim. Bu aralar telefon faturalarım da yüklüce gelmeye başladığından, bu 
hattımı tekrar aktif bir şekilde kullanıp ekonomi yapmayı planlıyordum. Neyse, nitekim hat 
kapanmış. 

Eski hattımın operatörünün müşteri merkezlerinden birine gidip durumu anlattım. Hattı bana 
tekrar veremeyeceklerini söylediler. Hattın kapandıktan sonra tekrar satışa sunulup sunulmayacağını 
sordum. Tekrar satılacağını fakat nerde hangi bayiide olacağını bilemeyeceklerini ve hatta tekrar 
ulaşmanın neredeyse imkânsız olduğunu söylediler. Bu durum bana biraz tuhaf geldi, çünkü aynı 
firma faturalı hatlar için, hat kapandıktan sonra, 1 sene içerisinde hattın eski sahibine tekrar 
verilmesini sağlayabiliyor. Hatta bunu size hattınızı kapattığınız zaman süslü bir mektupla 
bildiriyorlar. Aynı firma neden kontörlü hatlar için aynısını yapamasın? Dedim ve danışma hattını 
aradım. Operatöre ulaşamadım. İçerideki görevlilerden bir tanesine destek hattını aradığımı fakat 

http://patlicanlitavuklugozleme.blogspot.com/2009/03/pazarlama-vakalar.html/�
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operatöre ulaşamadığımı söyledim. Aldığım cevap; “Sen bana ver telefonu bak ben nasıl 
ulaşıyorum…” 

Bir şekilde operatöre ulaşıp durumu tekrar izah ettim, faturalı hatlar için geri alma işleminin 
uygulandığını teyit ettirdim. Sonrasında aramızda geçen diyalog şu şekildeydi; 

B - Eski, kontörlü hattımı geri almak istiyorum mümkün müdür? 
O - Hayır efendim kontörlü hatlarda bu işlemi yapamıyoruz 
B - Neden? Faturalı hatlarda yapabildiğinize göre, benim de başvurum üzerine hattı bayiiye 

değil de evime yollayabilirsiniz pekâlâ. Neticede sizde hala adresim var. (Aynı faturalı hat kullanan 
eski müşterilerin olduğu gibi). Hat bir sene boyunca satışa sunulmayacak nasıl olsa. Bu bloke süresi 
boyunca, herhangi bir şekilde başvuru yapıp alma gibi bir şansım yok mu? 

O - Kontörlü hatlar kapandıktan sonra geri verilemiyor… 
B - Firmanız sizin operatörünüzü (tekrar) kullanmak isteyen bir müşteriyi geri kazanmak için 

hiçbir çaba sarf etmiyor yani… 
O - [Biraz Agresif Bir Ses Tonuyla] Efendim, şirket politikamız bu! Yapabileceğim bir şey yok! 

Hattınızı geri alamazsınız. 
B - Peki teşekkür ederim, iyi çalışmalar. 
Sorular: 
1. Şirketin hataları nelerdir? 
2. Şirketin asıl sorunları nasıl çözümler 
 Kaynak: www.marketingturkiye.net  /  Aktaran: İsmail FİDAN  /  Recep KARAKURT 
Vak’a–31 / H Kargo Firması Depo Hizmetleri 
H Kargo Firması müşterisi A bilgisayar firmasına ait yüklerin yurtiçindeki dağıtımını beş yıldır 

yapmaktadır. A Bilgisayar firması mallarını H Kargo Firmasının İstanbul’daki deposunda 
bulundurmaktadır ve depodaki bütün işlemler H kargo Firması'nın yetkilileri tarafından 
yapılmaktadır. H Kargo Firmasının bütün işlemleri otomasyon sisteminde olup, beş yıl boyunca 
sistemde her hangi bir sorun çıkmamıştır.  

Depo bilgi sisteminin temelini barkot uygulamaları oluşturmaktadır. Barkotlar kolilerin üzerine 
otomatik olarak depodaki sistemde yapıştırılmaktadır. A Bilgisayar firması elektronik ve yazılı 
ortamda malzeme siparişlerini H Kargo Firmasına bildirmektedir. Kargo Firmasının deposundaki 
bilgisayar başındaki görevliler de bu siparişi aldıktan sonra forklift operatörlerine bildirip siparişi 
ilgili araca yüklemektedir. Her gün düzenli olarak depodan sabah, öğle ve akşam olmak üzere üç parti 
araç sevkıyatı yapılmaktadır. 

Ancak günün birinde H Kargo Firmasının bilgisayar sistemindeki güvenliği aşarak bilgisayara 
bulaşan bir virüs bütün veri tabanı ve barkodlama sistemini bozmuştur. Barkodlama yapılamadığı için 
bütün kargoların bulunması gereken raflar karışmış ve dolayısı ile sevkıyatlar gecikmiştir. 

Sorular: 
1. Bu durumda H Kargo Firmasının yapması gereken nedir? 
2. Ortaya çıkan bu durumda H Kargo Firmasıyla müşterisi A Bilgisayar Firması 

arasındaki iş ilişkisinde neler yaşanabilir? Tartışınız. 
Vak’a–32 / Etik Vaka 
Sayın Ege Cansen’ e sorduğum bir etik vakayı sizlerle paylaşıyorum… 
EGE CANSEN Siz Olsaydınız Ne Yapardınız? 

Burak Bey, orta boy bir şirketin genel müdürüdür.  
Aynı sektörde çalışan piyasanın en büyük şirketinin genel müdürü olmak için her fırsatı 

değerlendirmiş, ancak bu mümkün olmamıştır.  
Büyük şirketin genel müdürü olan Ahmet Bey ise beğenilen, saygın ve konusunda başarılı bir 

kişidir. Ahmet Bey görevinden ayrılmadan Burak beyin onun yerine geçmesi mümkün 
görünmemektedir. 

Burak Bey, başarılı genel müdür Ahmet beyi yerinden edemeyeceğini alayınca, ne yapması 
gerektiğini güvendiği arkadaşları ile tartışır. Onların önerilerini alır. 

Danıştığı bir insan kaynakları uzmanı Burak beye ilginç bir öneride bulunur. 

http://www.marketingturkiye.net/�
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‘Burak Bey, Ahmet bey bu şirkette genel müdür olarak kaldığı sürece, sizin buraya genel müdür 
olma şansınız yok. O zaman Ahmet beyi yerinden etmek için basından güveneceğiniz bazı köşe 
yazarları ile işbirliği yapın. Onlara Ahmet Bey hakkında olumsuz haberleri gizlice verin. Ahmet 
beyin iş ilişkilerinde yanlış anlaşılabilecek, olumsuz algılanabilecek yaptıklarıyla ilgili şirket içi 
haberleri bu köşe yazarlarının kulaklarına fısıldayın. Onlar dedikodu haberleri yazmaya meraklıdırlar. 
Hele konu başarılı bir Genel Müdür olunca, sizin söylediklerinize itibar edip yazarlar. Bu yazılar 
Ahmet Beyi yıpratır. Sizin Genel Müdür olma şansınız da artar.’ 

Burak Bey, ofisine döndükten sonra kendisine yapılan bu teklifi düşünmeye başlar. Acaba 
önerilen bu yöntemi denesem mi? Yoksa denemesem mi? 

Sayın Ege Cansen, , büyük şirkete Genel Müdür olmak isteyen Burak Beyin yerinde siz 
olsaydınız bu durumda siz ne yapardınız?  

Ege Cansen Cevabı 
Ben bu tip bir köşe yazarı değilim. Dedikodu yazmak isteyen köşe yazarları olabiliyor. Belki 

bazıları da bu tür haberlere ilgi duyabilir. 
Bu soruyu benim gibi kime sorsanız hiç biri Burak beyin yerinde ben olsaydım genel müdürün 

ayağını kaydırırdım demez. Demez ama gerçek hayatta da böyle yapmak için düzenler kurabilir. 
Bence işin doğrusu başkasına zarar vererek yükselmek üzerine planlar kurmak olmamalıdır. 

Başkasının ayağını kaydırmak için entrikalar yapmak, kumpaslar kurmak doğru değildir. 
Ben Burak beyin yerinde olsam bana yapılan bu öneriyi dikkate almazdım. Büyük şirkete genel 

müdür olmak için bizans oyunlarına başvurmazdım. İşi doğal seyrine bırakırdım…. 
Ege Cansen’in cevabını duydunuz. 
Soru: Burak beyin yerinde siz olsaydınız, bu durumda siz ne yapardınız? 
Vak’a–33 /   Bir X Marka Macerası  
Başımızdan geçen güzel bir X Marka hikâyesini sizinle paylaşmak istiyorum. Bundan sanırım 2 

sene öncesiydi. Eşimin biz evlenmeden önce satın aldığı X Marka çamaşır makinesi üst üste arıza 
yapmaya başlamıştı. Zaten aldığımızdan beri ufak tefek problemler çıkartmıştı ve servise gidip 
gelmişti ama bu seferki arıza bir türlü çözülemiyordu. Arıza, çamaşır makinesinin su tahliyesi 
problemi ile başladı. İlk arızadan sonra, ücreti karşılığında su pompası değiştirildi ve biz de 
problemimiz çözüldü diyerek sevinirken, ikinci çamaşır yıkama girişimimizde arıza tekrar ortaya 
çıktı. İkinci pompa değişimi ile sonuç yine değişmedi. Artık çamaşır yıkanan günler bizim için bir 
heyecan ve stres kaynağıydı, "acaba bu sefer makine su boşaltmayı başarabilecek mi?" şeklinde bir 
korku ile işe başlanıyordu. 

İşin enteresan yanı, bu makine, satın aldığımız dönemde, X Marka en üst seviye ürünüydü. 
Ayrıca, ürünün 2,5–3 sene gibi bir sürede bu duruma gelmesi, beni çok rahatsız etmişti. Neyse, sonuç 
olarak üründen o kadar sıkıldık ki, artık başımızdan atmak için yol aramaya başladık. Ben de bu 
arada, X Marka bir mektup yazarak, "servisin tamiri gerçekleştiremediğini, bu durumun kabul 
edilemez olduğunu ve bundan sonra X Marka markalı bir ürünü görmek bile istemediğimi, makineyi 
tekrar servise gönderip, sorunla uğraşmaya devam etmektense, çöpe atmayı tercih ettiğimi" 
kendilerine ilettim. Açıkçası, X Markadan düzgün bir cevap da beklemiyordum, ama yine de kendimi 
tatmin etmek için de olsa, bu yazıyı yazmak istedim.  

Aradan 1–2 gün geçtikten sonra, X Marka Çağrı Merkezi'nden bir yetkili beni arayarak, her 
zaman duymaya alıştığımız "müşterilere verilen önem v.b." gibi konulardan bahseden, ama aslında 
hiçbir çözüm sunmayan bir konuşma yaptı. En sonunda da makineyi tekrar servise götürmemizi 
bizden istedi. 

Ben bunun üzerine, makineyi o akşam çöpe attım. Daha doğrusu kapıcımıza bağışladım, belki 
bir şekilde uğraşıp tamir ettirmeyi başarır da, işine yarar diye. Ertesi gün de gidip bir YZ marka yeni 
çamaşır makinesi aldım. Bu makineyi hala problemsiz kullanıyorum. 

Aradan biraz zaman geçti ve bize çok enteresan bir haber geldi. Kapıcımız makinenin tamiri için 
uğraşmış ve arkadaşı olan bir servise tamir ettirmeyi başarmıştı. Makinenin o güne kadar gerçekleşen 
tamirlerinin başarısız olma sebebi, değiştirilen su pompasının, orjinal pompadan farklı özelliklerde 
olmasıymış. Bizim makine İngiltere'den ithal bir makine olduğu için, daha önce tamiri gerçekleştiren 
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servisler, ellerindeki yerli makinelere uygun olan pompayı kullanmışlar ve tabii ki, pompa uyum 
sağlamamış. 

Kabul edilemezler zinciri 
1. Öncelikle, 10 yıllık en az kullanım ömrüne göre tasarlanan bir ürünün, daha tasarım 

ömrünün yarısına gelmeden çıkarttığı bu problemler kabul edilemezdi. 
2. Ayrıca, hadi biz arızaları kabul ettik, X Marka servisinin, soruna defalarca müdahale 

etmesine rağmen, çözememesi kabul edilemezdi. 
3. Servisin bu olayı çözerken uygun pompayı kullanmaması (veya kullanması gerektiği 

bilincinde bile olmaması) kabul edilemezdi. 
4. Bütün bu problemleri yaşayan bir müşteriye, X Marka düzgün bir çözüm üretememesi ve 

tekrar işi beceremeyen servislerine yönlendirmesi, kabul edilemezdi. 
5. Sık sık problem çıkarttığı bilinen ve benim dışımda birçok müşterinin şikâyet ettiği, bu ithal 

model ile ilgili, X Marka müşterilerine bir çözüm sunmaması kabul edilemezdi. 
Problem nereden kaynaklanıyor? 
X Marka gibi büyük üreticilerin genel problemi olan bir durum bence bu. Servis sebebi ile 

problem yaşayan bir müşteriyi, tekrar servis ile muhatap etmeye çalışmak, müşteriye küfür etmekle 
aynı anlamı taşıyor bence. X Marka gibi üreticilerin, bu tip kangren olmuş durumlarda, müşteriyi 
"servis" döngüsünden bir şekilde çıkartmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu problemin, X Marka 
herhangi bir uzmanı tarafından 5 dakika bile sürmeden tespit edilebileceğini kesinlikle biliyorum. 
Bence bu tip kurumlar, normal servis yapılarının dışında, fabrikalarına direkt olarak bağlı, belli 
bölgelerde "uzman müdahale merkezleri" kurabilirler. Böylece, servise güveni kalmamış olan 
müşteriye, daha güvenilir bir muhatap sunulabilir. 

Tabii ki öncelikli olarak, bu ürünün servis tarafından ilk seferde tamir edilebilmesini beklerdim. 
Ama hadi bunu beceremediniz ve müşteriniz artık ürünü atacak duruma gelmiş ve bir marka olarak 
rezil olmuş durumdasınız, artık müşteriyi markanıza tekrar bağlamanız için önemli bir adım atmanız 
gerekmekte. Mesela, bu ürünü hemen fabrikaya alıp, inceleyip, detaylı bir açıklamayı müşteriye 
yapmanız, ardından da, müşterinize yeni bir üründe indirimli alım imkânı sunmak gibi bir jest 
yapmanız gerekmekte. 

Kendini müşteri yerine koyamayan mühendisler! 
Ben de bir çeşit mühendis olmama rağmen, ne yazık ki, X Marka gibi kurumların milyonlarca 

doları TV reklâmlarına harcarken, kendilerini müşteri yerine koyamadıkları için, her yıl en azından 
onbinlerce müşterilerini, bu gibi anlamsız sebeplerle kaybettiklerini tahmin ediyorum. X Marka de ne 
yazık ki, bütün çabasına rağmen, müşteri ile birebir iletişim konusunda son derece beceriksiz bir 
tutum sergiliyor. Bütün kurumsal imajını ve itibarını, çağrı merkezlerinde 1–2 hafta eğitimden 
geçtikten sonra, doğru dürüst yetkilendirilmemiş, çözüm sunamayan müşteri temsilcilerinin ellerine 
bırakıyor. Şirket bir taraftan milyonlarca dolara "Ben Çelik, X Marka " derken ve reklâmlarında 
Japonlar'ı bile hayrete düşüren teknoloji ürettiğini iddia ederken, diğer taraftan, müşterisinin en küçük 
problemine çözüm bulamayan duruma düşüyor. 

Bence müşteri odaklılık ve kalite konusunu bir gurur meselesi yapan Japonlar X Marka daha 
çok dalga geçmeyi hak ediyorlar. 

Sonuç 
Sonuç olarak, iki nesildir X Marka başka bir beyaz eşyayı evine sokmayan bir ailenin ferdi 

olarak, artık X Marka markasına bir güvenim kalmadı. Çünkü X Marka samimi değil. Çünkü X 
Marka bana çözüm sunmuyor. Çünkü X Marka müşterisine değil, sadece satış kanalına yatırım 
yapıyor. Artık, bana uygun fiyata, en uzun süre garanti sunan ürünü tercih ediyorum ve evime X 
Marka markalı bir ürün sokmuyorum. 

Kaynak: http://www.tavsanci.com 
Vak’a–34 /  Teşekkürü Unutan Sultan                                  
 Bir av esnasında hükümdar atında düşüp sakatlandı.  
Öyle ki vücudunu çeviremeden başını döndüremez oldu. Bu duruma hiçbir hekim çare 

bulamadı. 
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Aradan günler geçti. Şehre hünerli bir hekim geldi. Durum kendisine anlatılınca saraya gelerek 
sultanı görmek istedi. Marifetli parmaklarıyla boyun adalelerini gevşetti, damarlarını yerine 
yerleştirdi. Sultan kısa zamanda sağlığına kavuştu. 

Yıllar sonra, yabancı hekimin yolu aynı ülkeye düştü. Saraya uğramak, hükümdara saadetler 
dilemek istedi. Lakin mağrur padişah, ona yüz vermedi. Yaşlı hekim üzüldü ve bir şey söylemeden 
saraydan çıktı. Oradan ayrılırken de şöyle mırıldandı. 

 Eğer ben onun boynunu çevirip sağlığına kavuşturmasaydım, o bugün yüzünü benden yüzünü 
çevirmeyecekti. 

Saraydan ayrılırken vezirlerden bir tane tohum verdi. Şahımız bunu buhurdana koyup yaksınlar 
faydalı bir tütsüdür! Diye tavsiyede bulundu.  

Hükümdar şifa olur düşüncesiyle tütsünün dumanına girince, arkası kesilmeyen bir aksırık 
nöbetine yakalandı. Aksırıkların şiddetinden başı tekrar eski haline döndü, yeniden sakatlandı. 

 Sorular: 
Sizce hekimin yaptığı davranış doğru mu? 
Hekimin yaptığı davranış meslek ahlâkına sizce uygun mu? 
Kaynak:…………………………/ Aktaran: Gülay Yıldız 081201040/ Pazarlama 2     
Vak’a–35 /   Semerci Ölünce Sevinen Merkepler 
Köyün yaşlı semercisi Bekir Usta ölmüştü. Tüm eşekler köy meydanın da toplandılar, 

tepinmeye oynamaya başladılar. 
Yaşlı hasta bir eşek duvar dibinde düşünüyordu. 
Ona geldiler dediler ki; 
‘Haberin yok herhalde, semercimiz öldü.’’ dediler. 
Ne olmuş öldüyse? 
‘Artık sırtımız yara bere olmayacak, özgür olacağız’’ dediler. 
Nasıl bir özgürlükmüş bu? 
Semerci olmayınca artık sırtımıza semer yapılmayacak kırda bayırda istediğimiz gibi 

dolaşacağız… 
Her istediğimizi yapacağız 
Yaşlı eşek gülmüş; 
‘ Şaşırırım aklınıza’’ demiş. 
Bu gün sevinçle tepineceğinize aslında yas tutmalısınız. 
Bekir usta iyi kötü sırtımızı biliyordu. Bizi rahatsız etmeyecek semerler yapmaya çalışıyordu. 

Yarın bir acemi semerci getirirler. Sırtımız yaradan kurtulmaz. İyisi mi siz semerciden değil eşek 
olmaktan kurtulmanın yolunu arayın. 

Eşek kaldıkça sırtınıza bir semer yapan bulunur. 
Sorular: 
1. Bu olaydaki hassas nokta ne olabilir? 
2. Bu olayda öğrenilmesi gereken önemli konu ne olabilir? 
Kaynak:……………………./ Aktaran: Aslı ULUGERGER 081201026/ PAZARLAMA 2 
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