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TÜRKİYE ARAŞTIRMACILAR DERNEĞİ 
 

DANIŞMA KURUL YÖNETMELİĞİ 
 

1- Amaç: 

Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Araştırmacılar Derneği, Danışma Kurulunun çalışma usul ve esaslarına 
ilişkin hususları düzenlemektir. 
 
Medyada  reklamda ve ödül başvurularında kullanılan araştırma sonuçlarının  ESOMAR kodlarına ve 
5429nolu Türkiye İstatistik kanununa, TRKGM/98/94-95nolu tebliğe ve profesyonel standartlara 
uygunluğu konusunda görüş ve tavsiye bildirir. Bundan böyle çıkarılacak yeni kanun ve kanun 
hükmünde kararnameleri de dikkate alır. 
  
Kurul, yalnızca gelen taleplere yanıt vermekle kalmayıp, resen ve kendiliğinden de değerlendirmeler 
yapabilir.  
 
2- Kurulun üyeleri: 

Bu kurul Yönetim Kurulu tarafından seçilecek 5 kişiden oluşmaktadır. Bu kurula etik kurul başkanı başkanlık 
eder.  Üyeleri tercihen eski başkanlar veya yöneticilerden seçilir.  Bu kişiler, en az 15 yıl araştırma sektörü 
veya ilgili  sektörde  tecrübe  sahibi  olan  ve    doğrudan  araştırma  ile  ilgili  ticari  faaliyet  yapmayan  
kişiler olmalıdır. Danışma Kurulu 2 yıl süreyle göreve gelir, Yönetim Kurulu'nun belirlediği yönetmelik 
doğrultusunda görev yapar ve işler. 
 
3- Kurulun işleyişi: 

TÜAD’a yapılan yazılı başvuru, kurul başkanına ve üyelerine TÜAD sekretaryası tarafından bildirilir.  

Kurul üyeleri arasında, görüş verilecek firma veya şikayet  ile ilgili doğrudan veya dolaylı olarak ilgili 

kişiler, başkan tarafından toplantıların dışında tutulurlar. Başkan gerekli gördüğü durumlarda kurulu 

toplantıya çağırabilir. Kurul, cevabı yazılı olarak 7 iş günü içinde bildirir, TÜAD aracılığı ile gerekli kişilere 

ulaştırılır. Kararlar oy çokluğu usulüne göre alınır. Danışma kurulu, gerekli gördüğü hallerde ek bilgi 

isteyebilir. 

 

4- Başvuru süreci: 

Bu kurula, STK’lar, kamu kuruluşları, mesleki birlikler ve tüzel ve gerçek kişiler başvurabilir.   
Görüş isteyen kuruluş, talebini yazılı olarak TÜAD’a  bildiridir. 
 

Danışma ücreti: Sivil toplum kuruluşları için 1.500 TL, tüzel kişiler için 2.750 TL’dir. Belirtilmiş bedel 

Türkiye Araştırmacılar Derneği hesabına yatırılır ve dekontu dernek sekretaryasına mail ile ulaştırılır. 

TÜAD fatura düzenler. Gerekli cevap 7 iş günü içinde yazılı olarak ilgili kişiye iletilir. Süre, ödeme 

tarihinden itibaren işlemeye başlar.  

5- Karara itiraz: 

Karara itiraz durumunda, kurul başkanı yönetim kurulunun tavsiye ve görüşlerini alır. Yönetim kurulu 

tavsiye kararı, danışma kurulu tarafından değerlendirilir.  

6- Danışma ücretleri her yıl yönetim kurulu tarafından belirlenir. 


