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İstatistik konusunda uzman ve firma düzeyinde analizler konusunda uzman İnsan Kaynakları çözüm 
ortakları ile ölçerek farklı düzeylerde çıktı elde etmeniz için sizlerle bir yolculuğa çıkmaya hazırız. 
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Anket Uygulama
Hizmeti



Anket Uygulama
Hizmeti

Her zaman yeni ve öncül yöntemleri kullanmak, insan hayatını çalışmalarımızın merkezine koymak ve hizmet 
verdiğimiz firmalarla uyumlu bir takım çalışmasına imza atmak başlıca değerlerimizdir. Objektif bir değerlendirme 
yapabilmek için taktığımız gözlüklerimizle gördüklerimizi sizlerle paylaşmak için heyecan taşıyoruz.

DEĞERLERİMİZ

ÇÖZÜMLERİMİZ

odsdanismanlik.com / ods.consulting
info@odsdanismanlik.com

Ön Analiz Dökümanı hazırlayarak ihtiyacınız olan bilgiyi ne zaman ve kimden alacağımızı analiz ederek anket 
uygulama sürecinin ilk adımlarını atıyoruz. Takibinde demografik bilgileriniz ışığında firmanızı çok yakından tanıma 
fırsatı buluyoruz. Nasıl mı?

ODS Danışmanlık, Müşteri ile ön bir toplantı yaparak firmanın çalışan profili, iş ailesi yapısı, organizasyon yapısı ve demografik 
bilgilerinin yer aldığı bir dökümanın hazırlanması için süreç akışı ve ön bilgilendirme toplantısı organize eder. Uygulanacak anketin 
kapsamına göre değişiklik göstermekle birlikte anket katılımcılarına göre hangi detayda analiz talep edileceği uygulama öncesi 
tespit edilir.

Firma organizasyon yapısı ve demografik bilgilerin analizi

ODS Danışmanlık, Müşteri sahasında gerçek zamanlı olarak anket uygulamasını başlatmadan önce firma çalışanlarının katılımını 
teşvik eden ve neyin amaçlandığını anlatan bir metnin çalışanlar ile Müşteri tarafından açıklayıcı bir metin ile paylaşmasını 
beklemektedir. Anket sonuçların tutarlılığı için hem yönetimin hem de çalışan grubunun samimi ve içten katkıları beklenmektedir.

Anket uygulamasına başlama aşaması

ODS Danışmanlık, müşterinin tercih ettiği ölçüm düzeyine uygun olarak ölçüm araçların tasarlar ve müşteriyle mutabık kaldıkları 
tarih aralığında anket uygulaması için şirket için maillerin ve bilgilendirmenin yapılmasına destek olur. 
Anket uygulama planı sırasıyla:

Anket uygulama planının hazırlanması

Şirket ve çalışanların bilgilendirilmesi

Anket bilgilerinin bilgi gizliliği hükümlerince yalnızca istatistiki olarak analize uygun yöntemlerle değerlendirilecek biçimde arşivlenir.

Sahada ve yerinde kontrollü anket uygulamasının anonim olarak gerçekleştirilmesi

ODS Danışmanlık, analizlerini tamamlasını takiben anket sonuçlarını ve raporunu müşteriye sunar. Anket uygulaması sonunda 
müşterinin alabileceği aksiyonlar tartışılır.

Raporlama ve müşteri geribildirimi

Değerlendirme süreci firmanın tercih edebileceği iki yöntem ile gerçekleştirilmektedir; (i) elektronik ortamda paylaşılan anketler ve 
(ii) basılı kağıtlar ile hazırlanan anketler. Müşterinin tercihine bu anketlerin genel başlığı aşağıdekilerle belirlenmiş olup, her biri için 
müşteriye uygun özelleştirilmiş alt detaylarda uyarlanabilmektedir. 

Değerlendirme sürecinde kullandığımız araçlar

**Tüm çalışmalardan elde edilen sonuçlar firmalara yapıcı geribildirimlerin yer aldığı detaylı bir formatta raporlanmaktadır.
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