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Yerel Yönetim 
Araştırmaları



Yerel yönetimler
ve halkın mutluluğu

Yerel yönetimler halkın çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak,  anlamak 
ve onları mutlu etmekle sorumludur. 

Herkese eşit hizmet sunabilmeli, taleplere cevap verebilmelidir. 
Her koşulda hazırlıklı ve dikkatli olmalıdır. Olası her durumu 
öngörebilmeli, gerektiğinde müdahale edebilmelidir. 

Bir bütün olarak tutarlılığını korurken tüm alt birimleri düzen ve 
mükemmeliyetle işleyebilmeli, eşgüdüm içerisinde  işlevini 
yitirmeden görevine devam etmelidir.

Tıpkı bir lunapark gibi.



Hükümet

Il ve ilçe Mülki Idareleri

Siyasi Partiler

Sivil Toplum Kuruluşları 

Tedarikçiler, iş alanlar,

Çalışanlar

Vatandaş, Seçmen

Basın, Medya

Yerel Yönetim Paydaşları



Vatandaslarımızın ihtiyaç ve beklentilerini iyi anlıyor muyuz?
Vatandaslarımız hizmetlerimizden ne kadar haberdar ve ne kadar yararlanıyor?
Vatandaşlarımızın talebine yeterince hızlı karsılık verebiliyor muyuz?
Vatandaslarımıza beklentilerine uygun bir hizmet deneyimi yaşatabiliyormuyuz?
Vatandaşlarımızın belediye hizmetlerinin gelişimine katılımını sağlayabiliyor muyuz?
Çalısanlarımızın vatandas odaklı hizmet ile ilgili algıları nasıl?
Çalısanlarımız standart ve tutarlı hizmet veriyorlar mı?
Hizmette aksama varsa nereden kaynaklanıyor?
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Vatandaş Odaklı 
Belediyecilik



Yerel Yönetimlere 
Yönelik Araştırmalar

Seçmen oy verme davranışı 
araştırmaları
Belediye başkanı tanınırlık  ve imaj 
araştırmaları
Belediye hizmetleri memnuniyet ölçümü
İlçe imaj araştırması
Esnaf, işyeri sahipleri araştırması   
Ev hanımları araştırması
Belediye ziyaretçileri araştırması
Göç, kentlilik araştırmaları
Gençlik araştırması
Belediye çalışan araştırmaları
Kültürel etkinlik araştırması
Seçmen psikolojisi araştırmaları
Aday araştırmaları
Siyasi itibar araştırmaları
Sağlık araştırması
Sosyal değişim araştırmaları
Siyasi söylem analizleri
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Yerel yönetimler için birçok farklı konuda araştırma 
seçenekleri mevcuttur. İhtiyaca göre bunların içinden 
biri veya birkaç tanesi seçilerek ilgili konuda bilgi 
toplayabilir. 

Ancak önemli olan, planlanan projelerin 
düzenli uygulamalar olarak ele alınmasıdır.



Uzmanlık Alanlarımız: 
Hizmet Kalitesi Geliştirme 
Araştırmaları
Araştırmaların yerel yönetimlerin çalışma süreçlerine yardımcı olabilmesi için bir plan 
doğrultusunda yürütülmesinin hizmetlerin doğru şekillendirilmesine, seçmenlerle 
sağlıklı bir iletişim geliştirilmesine ve hizmet kalitesinin kurumsallaşmasına katkı 
sağlayacağına inanıyoruz.

Seçmen Sosyal Yapı ve İhtiyaç Saptama   
Araştırması

İlçe Kentsel Yaşam Kalitesi İmaj 
Araştırması

Belediye Hizmetleri Değerlendirme ve 
Memnuniyet Araştırması

Kurum İçi Hizmet Kültürü ve Çalışan 
Memnuniyet Araştırması

Hizmet Kalitesi İzleme Araştırması
(Gizli Müşteri Araştırmaları)

1. 

2.

3.

4.

5.



Modüler 
Paketler

Yalnızca ihtiyaç duyduğunuz kadar ödeyin.

          Araştırmanın bazı aşamalarını siz 
kolaylıkla üretebiliyorsanız neden her 

aşamayı satın alasınız ki?  Modüler yapımız ile 
sizin için en iyi olanı belirliyoruz. Böylece, 

istediğiniz veriye araştırma seçenekleri için 
belirleyeceğimiz fiyatlarla daha az maliyetle 

ulaşmanızı sağlıyoruz.

Modüler 
Paketler 
ve
Fiyatlandırma



Alışılmışın dışında bir araştırma deneyimi
Çalışma esnekliği, zengin ürün yelpazesi, 

modüler araştırma yapısı, veri kesinliği, 

danışmanlık hizmetleri ve üstün servis 

performansı ile, araştırmanın başladığı ilk 

andan, basılı malzemelere kadar, Birleşik 

Araştırmacılar olarak, sizleri alışılmışın 

dışında anahtar teslim bir araştırma 

deneyimine davet ediyoruz.

Adres :  Mimar Sinan Mah. Çavuşbaşı
  Cad. Özge Sk. No: 1 ZİN-D İş Merkezi
                 Kat: 4/20 Çekmeköy İstanbul

Telefon :  0216 642 93 94
Fax :  0216 642 93 95

Web :  www.birlesik-arastirmacilar.com.tr


