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Mayak Araştırma adı ile başlayan…
1987 yılında başlayan sektör deneyi, 

Mayak Araştırma ile bütünleştirilerek 

sektöre giriş

Perlego Araştırma→
Ve 30 yılı aşkın süredir devam eden 

büyük deneyim…

Perlego Araştırma olarak devam….
Değişen yönetim kadrosu, değişen 

altyapı ve teknoloji ile yeni bir 

heyecan….

Öykümüz
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Yüksek kapasite, hızlı araştırmalar…

ALTYAPI VE HIZ

Başta kantitatif araştırmalar olmak üzere uzmanlık ve teknolojik güç

UZMANLIK

ESOMAR’ın (European Society for Opinion and Marketing Research) ve ICC’nin (International 

Chamber of Commerce) tanımladığı temel ilke ve kurallara sadakat,

ETİK DEĞERLER

Sosyal ve iktisadi Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri Kalite Belgesi

ISO 20252:2019

2002 yılından bu yana süregelen 30 yılı aşkın sektör deneyimi,

DENEYİM

Hakkımızda
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Kantitatif Araştırmalar

Pazar, kamuoyu, müşteri memnuniyeti ve sadakati, marka ve

imaj araştırmaları, belediye hizmet ölçümleri ve siyasal

araştırmalar…

LCV ve etkinlik çalışmaları

Etkinlik, organizasyon davet çalışmaları, 

etkinkilk katılım teyitleri ve etkinlik

ölçümleri

Veri güncelleme ve veritabanı çalışmaları
Kuruluşunuza ait ya da farklı kaynaklardan verilerin

güncellenmesi, yeni veritabanı oluşturma ve profilleme

çalışmaları, izinli data çalışması vb.

ASES (Adrese Dayalı Sosyo Ekonomik Statü İndeksi)

Türkiye’nin tüm mahalleleri sosyo ekonomik statü açısından

hem gelişmişlik indeks puanı hem de A,B, C1,C2,D,E biçiminde

SES değeri ile sınıflandırıldı

Hizmetlerimiz

Ortadoğu çalışmaları

Ortadoğu’dan Kuzey Afrika’ya, BAE ve daha pek

çok ülkelere yönelik araştırma ve profilleme

çalışmaları
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PCRM 
Customer
Retention
Model

Yetenekler

CATI / CALL CENTER

60 kişi Office kapasitesi

500+ kişi homeoffice kapasitesi

ISO 20252:2019

Sosyal ve iktisadi Araştırma ve

Danışmanlık Hizmetleri Kalite Belgesi

ASES

Türkiye’nin tüm mahalleleri sosyo

ekonomik statü açısından hem gelişmişlik

indeks puanı hem de A,B, C1,C2,D,E 

biçiminde SES değeri ile sınıflandırıldı



6CATI Hommoffice Ağı

500+ CATI kapasitesi 

(Homeoffice)
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Online/Offline Eğitim

Proje başlangıcında kurum içi

eğitim çalışmaları

Süpervizör Kontrolü

Proje uygulama ekibindeki

süpervizör kontrolleri

Ön Kontrol

Proje başlangıcında anında veri

aktarımı yoluyla soru-cevap

uyumluluk kontrolü

İç Tutarlılık Analizi

Proje tamamlandığında

verilerin iç tutarlılık analizleri

Çevrimdışı/Offline Dinleme

Agent /Anketör bazlı rastgele

çevrimdışı/offline dinleme

Arşiv Dinleme

Agent/Anketör bazında

arşivden, yapılan

anketlerin/görüşmelerin

rastgele kayıtlarının

dinlenebilmesi

Kodlama

Proje tamamlandığında açık ve

yarı açık uçlu soruların 

cevaplarının standardizasyonu

Çevrimiçi/Online Dinleme

Her CATI uygulamasında

çevrimiçi/online dinleme ve kayıt alma

En iyi kalite, Yüksek güvenlik ve Gizlilik



8Veri güvenliği ve Gizlilik

✓ Hizmet verdiğimiz şirketlerle gizlilik politikası

✓ Perlego Araştırma personeli ile gizlilik politikası

✓ Trend Micro™ Titanium™ Internet Güvenliği

✓ 2 EMC Iomega veri depolama and yedekleme teknolojisi

✓ Acronis veri yedekleme sistemi

✓ Güvenlik duvarı

✓ Secturk Hotspot Güvenli Bağlantı

✓ Vodafone DDoS Atak Önleme Hizmeti

✓ 2 adet Vodafone Metro Eternet Altyapısı

✓ 2 adet Güçlü Fiziksel Sunucu (HP & DELL)

✓ Log izleme ve yönetim sistemi

✓ Windows grup politikası yönetim sistemi

✓ Kontratlı IT hizmeti

✓ 3-6-12 aylık periyotlarda güvenlik testleri

✓CATI'ye özgü yazılım

✓Call Center/Müşteri Hizmetleri Yazılımı



9ASES nedir?

KAPSANAN MAHALLE

Yaklaşık 50 bin mahallenin 30 binine 

yakını kapsanmıştır. Kapsanmayan yerler 

ise nüfusu 250 kişiden az olan küçük 

mahalle, mezra ve köylerdir.

KAPSANAN NÜFUS

Kapsanan yaklaşık 30 bin mahallede 

nüfusun %97’si yaşıyor

58%

97%

28.965 
Mahalle

50  b in  maha l len in  

%58’ i  kapsand ı

Kapsanan  maha l le rde  yaşayan  

nüfus  top lam nüfusun  %97 ’s i .

78 Milyon
Nüfus

ASES
BİR COĞRAFİ

SEGMENTASYON
ANALİZİDİR



10ASES değişkenleri
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ADRES
Halk Caddesi, Erzi İş Merkezi No:20 Kat:4-5 Üsküdar / İSTANBUL

E-MAIL
info@perlego.com.tr

WEBSITE
www.perlego.com.tr

TELEFON
+90 216 495 75 80 - +90 216 709 00 19


