
104.04.2015
Revizyon Tarihi: 04.04.2015



04.04.2015 2

Bu dökümanda GAB 2014  ve Revize GAB 
2014 (rev_05) arasındaki farklar yer 

almaktadır.



304.04.2015

Tüm kılavuzları
www.tuad.org.tr

adresinden indirebilirsiniz.

ESOMAR kod ve yönetmeliklerini
Türkçe olarak

www.tuad.org.tr
adresinden indirebilirsiniz.

www.tuad.org.tr

http://www.tuad.org.tr/
http://www.tuad.org.tr/
http://www.tuad.org.tr/


404.04.2015



504.04.2015
Denetim ve Belgelendirme Süreci

DENETİM ve BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

2.2 Denetim Planlama

ANA DENETĠM 3 YILDA BĠR / ARA DENETĠM YILDA BĠR KEZ

Eski kılavuzda yer alan 6 ayda bir
ara denetim tablosu kaldırılmış,
ara denetimler yılda bir kez
olarak ve denetim adam/gün
süreleri ANA denetimle aynı
olarak revize edilmiştir.

Denetim adam/gün sayısı
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DENETİM ve BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

2.3 Denetim
Veri toplama Ģirketinin, anketlerin tamamlanmasının ardından elindeki tüm anketleri araĢtırma

Ģirketine teslim ettiği bir projenin denetimde seçilmesi halinde, araĢtırma Ģirketinden saha

araĢtırmacısının adı, katılımcı adı ve katılımcı telefonu elektronik ortamda talep edilir. Eğer

araĢtırma Ģirketi bu verileri vermek istemezse, denetçi denetlenecek yeni bir proje seçer. Ġkinci proje

seçiminin de AraĢtırma Ģirketinin saha araĢtırmacısı adı, katılımcı adı, ve katılımcı telefonlarını

vermek istemediği bir proje seçilir ise projenin telefon kontrolü dıĢındaki diğer tüm süreçleri

denetlenir. Denetime seçilen projenin bilgilerinin araĢtırma Ģirketinden alınamadığı

durumlarda, denetçi projeye ait faturaların kontrolünü yapmalıdır.

Belirlenen tarihte denetim ekibi denetimi gerçekleĢtirir.

Yeni kurulan ve TÜAD tüzel üyelik Ģartlarını sağlayan veri toplama veya araĢtırma Ģirketleri

GAB belgesi almak için baĢvurduğunda, GAB’ın prosedürel (yazılı belge ) akıĢı

maddelerinden sorumlu olacaktır.

Online panel datası veren firmalar dıĢ kaynak kullanan statüsündedir, GAB alma

zorunlulukları yoktur.

Grup tartıĢması çalıĢmaları için katılımcı temin eden firmaların GAB alma zorunlulukları

vardır.
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Denetimde uygunsuzluk raporlanması durumunda, uygunsuzlukların giderilmesine

yönelik düzeltici faaliyetlerin, denetim ekibi tarafından kontrolü ve doğrulanması amacı

ile takip denetimi gerçekleĢtirilir. Takip denetiminin süresi, uygunsuzluk sayısı ve

içeriği dikkate alınarak, denetim ekibi tarafından belirlenir. Takibin 1 günden az sürmesi

durumunda, 1 adam/gün olarak belirlenir.

Denetim esnasında bulunan uygunsuzluklar, denetim raporu ile birlikte denetlenen

kuruluĢa denetim ekip lideri tarafından raporlanır. Denetim Ekip lideri uygunsuzlukların

içeriği ve önemine göre değerlendirip takip denetimi veya BV/BSI ofiste kapatma kararı

verebilir. BV/BSI Ofiste kapatma kararı verilmiĢ ise; denetlenen kuruluĢ

uygunsuzlukların kök nedenlerini tespit edip gerekli iyileĢtirmeleri yaparak 70 gün

içinde denetim ekip liderine kanıtları ile birlikte gönderir. Denetim Ekip lideri

uygunsuzlukların kanıtlarını inceleyerek BV/BSI Ofiste uygunsuzlukları kapatır. Takip

denetimi kararı verilmiĢ ise 90 gün içinde kuruluĢa tekrar gidilerek yerinde doğrulama

yapılır ve uygunsuzluklar kapatılır. 90 gün içinde kapatılmayan uygunsuzluk olması

durumunda BV/BSI tarafından TÜAD'a bilgi verilir ve belge iptali gerçekleĢir.

Takip denetimi süresi eğer kuruluĢa tekrar gidilmiĢ ise, belgelendirme veya ara kontrol

denetim süresine dâhil değildir ve kuruluĢa ayrıca fatura edilir.

Karar verilen Takip Denetim tarihinde Denetim Ekibi kuruluĢu tekrar ziyaret eder ve

takip denetimini gerçekleĢtirir. Takip denetimi süresi maksimum 90 gündür.

2.4. Takip Denetimi

DENETİM ve BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ
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3.7.2. Ġç Denetim

KuruluĢ, önceden planlanmıĢ aralıklarla GAB yönetim sisteminin doğru

iĢlerliğini saptamak amacıyla iç denetimlerin planlanması, uygulanması,

sonuçların raporlanması ve kayıtların muhafaza edilmesi için yazılı prosedür

oluĢturmalıdır.

3.7.3. Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler

KuruluĢ, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin planlanması, uygulanması, sonuçların 

raporlanması ve kayıtların muhafaza edilmesi için yazılı bir prosedür 

oluĢturmalıdır. Bu prosedür aĢağıdaki konuları içermelidir;

a) MüĢteri Ģikayetleri de dahil meydana gelen / potansiyel

uygunsuzlukların ve bunların nedenlerinin analiz edilmesi,

b) Uygulanan düzeltici / önleyici faaliyetler,

c) Yapılan faaliyetlerin sonuçlarını ve etkinliğini gözden geçirmek

3.7.4. Gözden Geçirme

KuruluĢ, kendi iç düzeni içerisinde GAB yönetim sisteminin performansını ve

etkinliğini yılda en az bir defa (6 aylık periyotlarla) gözden geçirmelidir.

Bu gözden geçirme en azından aĢağıdaki çerçeveyi kapsamalıdır;

a) MüĢteri geri bildirimleri (memnuniyet ve/veya Ģikayetler),

b) TamamlanmıĢ ve devam eden araĢtırma projelerinin durumu ve

problemleri,

c) Tüm denetim sonuçları,

d) Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin durumu,

e) Önceki yönetim toplantılarından devam eden faaliyetleri,

f) GAB yönetim sistemini etkileyebilecek değiĢiklikleri içermelidir.

Gözden geçirme  sırasında görüĢülen konular ve alınan kararlara iliĢkin kayıtlar 

oluĢturulmalıdır.

3.7.2. İç Denetim ve 3.7.4  Gözden Geçirme

DıĢ kuruluĢtan iç denetçi eğitimi almak Ģart 

olmamakla beraber Ġç denetçi eğitimi Ģart 

olmamakla birlikte Ġç denetimi yapacak kiĢilerin 

baĢ denetçi eğitimli kimseden eğitim almıĢ 

olmaları gerekmektedir. Tarafsızlık ilkesi gereği 

firmalarda minimum iki kiĢi veya kardeĢ 

kuruluĢtan farklı bir kiĢi tarafından yapılabilir.

GAB YÖNETİMİ SİSTEMİ-ŞARTLAR
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3.8.2. Saha AraĢtırmacılarının Değerlendirilmesi

KuruluĢ, üç ayda bir çalıĢan tüm saha araĢtırmacılarını hem yetkinlik hem de 

proje bazlı performansı açısından değerlendirmeli, ve kendilerine geri bildirim 

yapmalıdır.

KuruluĢ üç ayda bir çalıĢan aktif saha araĢtırmacılarından proje türlerine göre 

seçilen bir grup ile hem yetkinlik hem de proje bazlı performansı açısından 

değerlendirmeli ve kendilerine geri bildirim yapılmalıdır.

Değerlendirme sonuçları yazılı saklanmalıdır.

3.8.2 Saha Araştırmacılarının Değerlendirilmesi

>> KuruluĢ aĢağıdaki baĢlıklarda geri 

bildirim yapar:

-Telefon kontrolleri eriĢim oranı, 

-Ġptal anket sayısı ve nedenleri,

-Anket sırasındaki davranıĢları ve kılık kıyafeti 

-Eğer CATI projesi ise dinleme sonuçları 

AraĢtırma Ģirketi veri toplama hizmetini dıĢarıdan 

alıyorsa, yukarıda bahsedilen geri bildirimi, veri 

toplama Ģirketi tarafından saha araĢtırmacılarına ve 

araĢtırma Ģirketine yapmalıdır 

Veri toplama hizmetini dıĢarıdan alan AraĢtırma 

Ģirketi, veri toplama Ģirketinin yapmıĢ olduğu 

denetimlere ek olarak kendi prosedürlerine uygun 

Ģekilde  denetimlerini kendi bünyesinde de 

yapmalıdır. 

GAB YÖNETİMİ SİSTEMİ-ŞARTLAR
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VERİ TOPLAMA, VERİ GİRİŞİ VE DÖKÜM 
KODLAMA KALİTE STANDARTLARI
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GİRİŞ

1.1. Bilgi Formu ( Nüfus cüzdan fotokopisi ile birlikte) (Bkz. Örn. Form 001)

Saha Araştırmacısının, başvuru tarihi, adı soyadı, TC kimlik no, eğitim

durumu, varsa çalıştığı diğer şirketler, ev tel., cep tel. ve adres ve diğer

bilgileri. Başvuru formunun fotoğraflı olması tercih edilir.

ĠĢ arama sitelerinden baĢvuru yapılan CV’ler ya da kuruluĢun kendine özgü

hazırlamıĢ olduğu baĢvuru formunu dolduran saha araĢtırmacısının ya da

CATI Operatörünün baĢvuruları kabul edilebilir. BaĢvuru formları elektronik

ortamda ya da orijinal kayıt olarak saklanabilir.

Nüfus cüzdan fotokopisi okunabilir olmalıdır. Gerekirse renkli fotokopisi

alınmalıdır.

VERİ TOPLAMA, VERİ GİRİŞİ VE DÖKÜM KODLAMA KALİTE STANDARTLARI
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SAHA ARAŞTIRMACILARI  EĞİTİMİ

SAHA ARAġTIRMACILARI EĞĠTĠMĠ
EĞĠTĠM ALMAMIġ BÜTÜN SAHA ARAġTIRMACILARI ĠÇĠN TEMEL EĞĠTĠMĠ EN AZ 8 SAAT OLMALI EN AZ 1 

GÜN OLMALI VE AġAĞIDAKĠ ÇALIġMA ALANLARINI KAPSAMALIDIR:

 Eğitim Alt BaĢlıkları Kantitatif 

AraĢtırmalar 

Grup 
TartıĢmaları / 
Derinlemesine 

GörüĢmeler 

Salon Test 
ÇalıĢmaları/
Gizli MüĢteri 

CATI Yönetici 
Seviyesinde /B2B 

Derinlemesine 
GörüĢmeler 

1 Pazar AraĢtırmasının Amacı * * * * * 

2 Örnekleme Yöntemleri * * * * * 

3 AraĢtırma Teknikleri * * * * * 

4 AraĢtırma ÇeĢitleri * * * * * 

5 Katılımcı ile iletiĢim (Sahada/Telefonda 
Pratik GörüĢme Yapabilme) 

* * * * * 

6 Çocuklarla GörüĢme * * * *  

7 Soru ÇeĢitleri * * * * * 

8 Görsel Yardımlar * * *  * 

9 SES- Genel olarak tanım, ne amaçla 
kullanırız? 

* * * * * 

10 Kota Nedir? * * * * * 

11 Geçerli Anket * * * * * 

12 Kimlik Kartı Kullanımı * * *  * 

13 DavranıĢ Kuralları * * * * * 

14 Kalite Kontrol Prosedürü * * * * * 

15 Kontrolörün Rolü * * * * * 

16 Derinlemesine GörüĢmeler  *   * 

17 YürüyüĢ Kuralları Nedir? Ne amaçla 
kullanılır? 

*     

18 Kalitatif Katılımcı Temininde Dikkat 
Edilmesi Gerekenler 

 *    

19 Genel Saha Standartları * * * * * 

20 AraĢtırma Türlerine Göre Saha Kuralları * * * * * 

21 ĠĢ AkıĢ Süreçleri * * * * * 

 

VERİ TOPLAMA, VERİ GİRİŞİ VE DÖKÜM KODLAMA KALİTE STANDARTLARI
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Uygun Olmayan Katılımcı; aynı sektörde bir yıl içerisinde birden fazla ve tüm

sektörlerde hayatı boyunca beĢten fazla grup tartıĢmasına katılan kiĢi olarak

kabul edilmektedir.

aynı sektörde bir yıl içerisinde birden fazla veya tüm sektörlerde hayatı boyunca

10’dan fazla grup tartıĢmasına katılan kiĢi olarak kabul edilmektedir.

5 yıl içerisinde en fazla 5, sonrasında 3 yıl bekleme, akabinde 5 yıl içerisinde 5

defa daha katılımcı olabilir. Yani hayatı boyunca maksimum 10 defa katılımcı

olabilir, ancak ilk 5 katılımdan sonra 3 yıl beklemek durumundadır.

6.b.1. Grup Tartışmalarında Kullanılan Katılımcı Kaydı

VERİ TOPLAMA, VERİ GİRİŞİ VE DÖKÜM KODLAMA KALİTE STANDARTLARI
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Gizli MüĢteri Kontrol Raporu aĢağıdaki bilgileri içermelidir;

Saha Araştırmacısı Adı Soyadı, Saha Araştırmacısının Yaptığı Toplam

Anket Sayısı, Planlanan Toplam Geri Kontrol Sayısı, Gerçekleşen Saha

Geri Kontrol Sayısı, Gerçekleşen Dinleme Kontrol Sayısı.

6.d.1. Gizli Müşteri Projelerinde Kullanılan Kontrol Raporu (Bkz. Örn. 
Form 014)

VERİ TOPLAMA, VERİ GİRİŞİ VE DÖKÜM KODLAMA KALİTE STANDARTLARI
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6.e. Online Araştırmalarda Geri Kontrol

Online paneller aracılığı ile çalıĢılmıyorsa (sosyal mecralarda yapılan

çalıĢmalar gibi) kimlik bilgilerinin yanı sıra, katılımcılara ait telefon bilgisi de

eksiksiz bir Ģekilde alınmalıdır.

Telefon bilgisinin bulunduğu ya da ulaĢılabildiği projelerde, yapılan tüm

anketlerin en az %5’i kontrolörler tarafından mutlaka kontrol edilmelidir. Saha

araĢtırmacısı ya da operatör olmadan, katılımcının kendi baĢına yaptığı

çalıĢmalar olduğu için, burada asıl olarak katılımcının gerçekten ankette

beyan edilen kiĢi olup olmadığına bakılmalıdır. Burada %5 geri arama, datası

müĢteriye ait olan çalıĢmalarda uygulanmayacaktır. Sadece genel

çalıĢmalarda uygulanacaktır. AraĢtırma veren tarafından sağlanan listeler

üzerinden yapılan online çalıĢmalarda katılımcı kimliğinin doğrulanması

gerekli değildir.

VERİ TOPLAMA, VERİ GİRİŞİ VE DÖKÜM KODLAMA KALİTE STANDARTLARI
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2.3 Proje Bazlı Eğitim ( Bkz. Eğitim Brief Örn. Form 004)

SAHA ARAŞTIRMACISI BİLGİ FORMU, ÖRNEK FORM 001

SAHA ARAġTIRMACISININ; 

ADI  :   

SOYADI  :   

TC. KĠMLĠK NO :   

EĞĠTĠM DURUMU :   

ÇALIġTIĞI ġĠRKETLER :   

EV TELEFON  :   

CEP TELEFON :   

ADRES  :   

DĠĞER:__________________________________________ 

 

Ekler: 

Nüfus cüzdanı fotokopisi: 

VERİ TOPLAMA, VERİ GİRİŞİ VE DÖKÜM KODLAMA KALİTE STANDARTLARI
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SAHA ARAŞTIRMACISI TAKİP, ÖRNEK FORM 002

Sıra 
S.A Adı 
Soyadı 

BaĢvuru 
Tarihi 

Eğitim 
Veren 
KiĢi 

Genel 
Eğitim 
Tarihi 1 

Genel 
Eğitim 
Tarihi 2 

Genel 
Eğitim 
Tarihi 3 

ĠĢe 
BaĢlama 

Tarihi 

Kimlik 
Kartı 

Numarası 

Kimlik Kartı 
VeriliĢ Tarihi 

1         - -       

2         - -       

3         - 

- 

-       

4         - -       

5         - -       

6         - -       

7         - -       

8         - -       

9         - -       

10         - -       

11         - -       

12         - -       

13         - -       

14         - -       

15         - -       

16         - -       

17         - -       

18         - -       

19         - -       

20         - -       

21         - -       

22         - -       

23         - -       

24         - -       

25         - -       

26         - -       

27         - -       

28         - -       

29         - -       

30         - -       

 

17
18
19.
....
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