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1-Giris
Günümüzde Internetin giderek artan rolü birçok alanda oldugu gibi arastirma sürecinde
birincil kaynaklardan veri toplama asamasinda da önem kazanmaktadir. Arastirmanin amacina uygun
oldugu durumlarda Internet ortaminda anket yoluyla veri toplamak bazi dezavantaj ve problemlere
ragmen gözardi edilemeyecek avantajlari olan bir yöntemdir. Verilerin daha verimli toplanmasinin
yanisira analiz asamasinda sagladigi yararlar nedeniyle de telefon ve posta ile veri toplama
yöntemlerine güçlü bir alternatif yöntem teskil etmektedir. Bu çalismada internet üzerinden anket
yoluyla veri toplama süreci; karsilasilabilecek problemler, avantaj ve dezavantajlari ile bu yöntemin de
kullanilarak verilerin toplandigi bir arastirmada söz konusu süreçte yasananlar bir örnek olarak
açiklanmistir.

2-Arastirma Konusunun Uygunlugu :
Internet araciligiyla veri toplamak dogal olarak her arastirma amacina uygun degildir.
Öncelikle arastirma probleminde hedeflenen kitlenin internet ortaminda sunulan anket formuna
erisebilmesi gerekir. Örnegin; bir kurulus kendi çalisanlariyla ligili bir arastirma yapmasi durumunda
Intranet ortaminda, çalisanlarina anket formunu doldurtabilir, veya bayilerinden, subelerinden
extranet ortaminda anket yoluyla veri toplayabilir. Elektronik ticaret yapan bir kurulus Internet
üzerinden kendisine ulasan müsterilerin memnuniyetini ölçmek amaciyla yapacagi bir arastirmada
söz konusu yöntemle veri toplayabilir. Arastirma konusu geregi cevaplayacak kisi veya biriminin
internetten rahatlikla anket sorularina erisebilmesi, veri toplama yöntemini oldukça verimli kilacaktir.
Ancak hedeflenen kitlenin hepsinin degil de, bir bölümünün internet üzerindeki ankete erismesinin
mümkün oldugu durumlarda bu yöntemi tek basina uygulamak örneklemin her birimine erisilmedigi
için örneklemin temsil gücü olamayacaktir. Bunu engellemek, ama ayni zamanda birçok avantajlar
saglayacak bu yöntemden faydalanmak için internet üzerinden veri toplama yöntemi diger veri
toplama yöntemlerine destek saglamak amaciyla onlarla birlikte uygulanabilir.
Burada örnek olarak sunacagimiz arastirmada karma bir veri toplama yöntemi uygulanmistir.
Anket formunun Internet sitesinde sunulmasinin yanisira bu anketler fax ve dogrudan dagitim yoluyla
da örneklem birimlerine ulastirilmistir. Bu form üzerinde anketin yer aldigi sitenin adresinin de yer
almasindan dolayi Internet erisimi olan firmalar web yoluyla anket sayfasina eriserek anketleri
cevaplandirirken bir bölümüde faks ile anket formlarini geri iletmislerdir.

3-Uygulama Asamasi
Hazirlanan anket sorulari ve gerekli tanitim materyalleri
bir site içerisine yerlestirilir ve
cevaplayicilardan bunlari doldurduktan sonra verilen e-posta adresine yollamalari istenebilir. Özellikle
anket formunda açik uçlu sorularin bulundugu durumlarda anketi bir kelime islem programcisina
aktararak orada doldurup e-posta mesajina eklenerek (attachment file) gönderilmesi de istenebilir.
Bizim yaptigimiz uygulamada ise hazirlanan anket için Internet üzerinde bir site olusturuldu.
Bu site için öncelikle bir alan adi (domain name) satin alindi (www.kobidata.com ). Sanal Sunuculuk
(Web Hosting) hizmeti veren bir firmadan yer kiralanmak suretiyle "file transfer protocol" (ftp) ile
anket ve diger bilgiler bu sitede Internet ortamina yerlestirildi. Firmalarla ve ilgililerle
haberlesebilmek için bu adrese bagli e-posta adresleri olusturuldu. Doldurulan form sitede çalisan bir

bir CGI(Common Gateway Interface) programi sayesinde otomatikman arastirmacinin e-posta
adresine yollandi. Adrese gelen e-posta adresleri de Pop3 (post Office Protocol) ile okunabilmekteydi.
Uygulama asamasinda teknik ve metodolojik sorunlarla karsilasildi. Yasanan en önemli
problem anketin ilgili birimler tarafindan ki -bunlar arastirmada KOBI lerdi- doldurulmasini
saglamakti. Internet ortaminda ulasilabilecek anlamli sayida KOBI’lere anketin ulastigi düsünülürken
yaklasik bir ay sonra geri dönen hiç anket olmadigi gözlendi. Bunun üzerine anket üzerinde bir
revizyon yapilarak soru sayisi azaltildi ve ayni zamanda anket fax ortaminda da ilgili birimlere
gönderildi.
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Cevaplama zamaninin cevaplayicinin kontrolünde olmasi ve kendi kendine cevaplamasi: Internet
sayfasinin günde 24 saat haftada 7 gün erisilebilir olmasi dolayisiyla cevaplayan kisinin bu is için
kendine uygun bir zaman seçmesi hatali cevap oranini azaltacak, kontrol cevap verende oldugu
için hatalarini düzeltme olanagina sahip olacak. Telefon veya yüzyüze yapilan anket çalismasiyla
karsilastirildiginda bu yöntem daha avantajli görünmektedir. Ayni zamanda karsi karsiya
gelinmedigi için bu durumdan dogacak tedirginlik, sosyal begeni kazanma amaciyla ideal cevaplar
verme egilimini bir ölçüde engellenmis olacaktir. Bu da sonuçta cevaplama oranini yükseltecektir.
Veri toplama süresini azaltmasi: Geleneksel veri toplama yöntemlerine göre veriler daha kisa
sürede toplanir. Örnegin posta ile yapilan anketlerle karsilastirildiginda posta bekleme süresinin
olmamasi gibi. Anketin doldurulup gönderilmesiyle birlikte teknik bir sorun olmadigi sürece
cevaplar aninda arastirmaciya ulasir.
Maliyetin azalmasi: Elektronik ortamda sunulan anket bir kez hazirlanip bu ortama aktarildiktan
sonra anketin çogaltilmasi gibi masraflar söz konusu olmayacaktir. Oysa, geleneksel yöntemlerde
anketin baski ve çogaltilma maliyeti, posta ile yollanacaksa posta masrafi söz konusu olacaktir.
Görsel boyut ve açiklamalar eklenebilmesi: Özellikle, marka, firma isimleri gibi bazi sözcüklerin
kavramlarin hatirlanmasi gereken sorular soruldugunda bu sorularin yanina amblem veya logo
ekleyerek cevaplayiciya görsel olarak hatirlatma yapilabilir. Sorularla ilgili çesitli açiklamalar
yapilabilir ve bu açiklamalarin normal metinde görünmesi engellenebilirken, cevaplayicinin arzu
ettigi durumlarda bir tiklamayla açilacak sekilde sunulabilir.
Cevaplamasi gerekmeyen sorularin ekranda olmamasi: Evet ise su nolu soruya hayir ise su nolu
soruya gidiniz yerine cevabin sikkina göre cevaplanmasi gereken bir sonraki soru otomatik olarak
ekrana çikabilir.
Ayrica veri girisine gerek kalmamasi. Elektronik ortamda alinan cevaplar onceden belirlenen
kodlama esasina göre otomatikman Excel ya da SPSS paket programlarin spreadsheet sayfalarina
kaydedilebilir.

Analizlerin yapilip sonuçlarin grafik ve tablolarla sunulmasi için veri toplama
sürecinin
sonunu beklemek gerekmez. Önceden hazirlana analiz programlariyla
cevaplar alindikça sonuçlarin güncellesmesi saglanabilir. Özellikle tanimsal
istatistik yöntemleri kullanilan ve
tablolar ve grafiklerle sunulan sonuçlar için
oldukça avantajli bir yöntemdir. Bu sonuçlarin ayni zamandasorularin
cevaplandirildigi Internet sitesinden gerçek zamana yakin bir sekilde sunulmasi da
cevap verme oranini da artirabilir.
Cografi sinirlarin bir engel teskil etmemesi. Saha arastirmalarinda önemli bir engel
olan mesafe probleminin ortadan kalkmasi.
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Anketi cevaplayan kisinin kimliginin belirsizligi. Anketi dolduran kisi gerçekten
ilgili kisi mi? Bu dezavantaj aslinda yüzyüze yapilmayan tüm anketler için
geçerlidir. Posta ile yollandigi zaman da doldurmasini istediginiz ilgili kisinin
doldurmama olasiligi mevcuttur.
Cevap verememe ve/veya cevaplamayi reddetmek.
Sadece konuya hassas olanlarin cevaplamasindan dogacak seçim hatasi.
Ankete erisim problemleri
Arastirma hassasiyetinin kavranilamayisi
Tüm arastirmalarin yapilamamasi
Internet anketlerinde ödül anlayisinin olmasi

Dezavantajlarin özellikle son ikisi telefon veya posta ile yapilan anket
çalismalarinda da bir dezavantaj olarak karsimiza çikan ve sistematik hataya yol açan
sorunlardir. Ancak Internet üzerinden yapilan anket çalismalarinda, yukarda siralanan
avantajlar, örnegin; sorularla ilgili açiklamalarin eklenmesi, görsel bir boyutunun
olmasi, interaktif olma özelligi sistematik hatalari azaltacaktir. Bu yöntem dolayli bir
sekilde tesadüfi hatayi da azaltabilir. Maliyetin diger veri toplama yöntemlerine göre
oldukça az ve daha hizli olmasi nedeniyle ayni bütçe ve zaman içinde daha büyük
örnek sayisina ulasilabilir. Örnek sayisinin artmasiyla tesadüfi hata da azalacaktir.
5-Sonuç
Sonuç olarak, bu yöntem ile
verilerin toplanmasinda çesitli zorluklarla
karsilasilma ihtimalinin yanisira posta ile yapilan anketlerde oldugu gibi anketin
cevaplanmamis olmasindan veya yanlis kisiler tarafindan cevaplanmis olmasi gibi
sebeplerden dogacak sistematik hatalar söz konusu olacaktir. Ancak, alternatif bir veri
toplama yöntemi olarak verilerin girilmesi asamasinda yapilabilecek hatalarin yok
edilmesi veri toplama maliyetin düsürülmesi, zamandan tasarruf edilmesi gibi
küçümsenemeyecek avantajlarin göz ardi edilmemesi gerekir.
Internetin arastirmalarda veri toplama araci olarak kullanilmasi sadece anket
sunumu ile sinirli degildir. Bir iletisim araci oldugu göz önüne alinirsa focus grup
çalismalarinda da çok verimli olabilir. Ayni anda farkli mekanlarda (on line) bir araya
gelerek mülakat yapilabilir. Veriler aninda analiz edilerek sunuma hazirlanabilir.
Internetin insanlar tarafindan en hizli benimsenen araç oldugu göz önüne
alinacak olursa arastirmacilarin, istatistikçilerin internet teknolojisinden faydalanmalari
zorunlu hale gelecektir. Internetin yararlari sadece veri toplama yöntemi ile sinirli
degildir. Bilgi ve iletisim çaginda verilerin hizli, dogru, verimli ve etkin bir biçimde
islenerek bilgi üretilmesi rekabet üstünlügü yaratacak firsatlar sunan bir süreçdir. Bunu
basaramayanlar için önemli bir tehdit unsuru olacaktir.
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