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Araþtýrmalarda veri toplama yöntemlerinden birisi ankettir. Anket uygulamasý yüz yüze,
mektupla yapýlabildiði gibi telefon ve internet aracýlýðý ile de yapýlabilir. Telefon ile
anket sýrasýnda görüþme süresinin verimli kullanýlmasý, verilerin hýzlý ve doðru þekilde
iþlenebilmesi, anketin görüþülen kiþiden alýnan bilgilere göre yönlendirilmesi ve kiþiden
alýnan bilgilerin gerçek zamanlý analiz edilip görüþme sýrasýnda veya görüþme sonunda
kiþiye geri bildirimde bulunulmasý gibi iþlevlerin yürütülebilmesi için bilgisayar yazýlýmý
kullanýlmasý zorunludur.
Bu amaçla, Çukurova Üniversitesi Telefon ve Ýnternet ile Saha Araþtýrmalarý Merkezinde
(TÝSAM) kullanýlmak üzere açýk kaynak kodlu programlama dilleri kullanarak web
tabanlý "Uysal WebQ 1.0" anket yönetim yazýlýmýný geliþtirdik. Geliþtirdiðimiz yazýlým
iki modülden oluþmaktadýr. Ýlk modül "örneklem seçim modülü"dür. Örneklem seçim
modülü belirlenen bölgelerdeki her bir santral prefiksine ait numaralar arasýndan istenilen
aralýk ve sayýda telefon numarasýný rastgele olarak seçmemizi saðlamaktadýr. Ýkinci
modül anket verilerini toplama arayüzüdür. Bu modülde telefon görüþmesi sýrasýnda
alýnan veriler bilgisayara girilmekte ve veriler analiz edilmektedir. Toplam beþ bilgisayardan
oluþan merkezde sunucu olarak belirlediðimiz bilgisayara Windows XP platformu altýnda
Apache ve Mysql serverlarýný kurduk. Yazýlým kodlarýný PHP ile kodladýk. Mysql
veritabaný tablolarýný phpMyAdmin arayüzünü kullanarak oluþturduk.
Geliþtirdiðimiz bu yazýlýmý iki saha araþtýrmasýnda kullandýk ve iyi sonuçlar aldýk.
Hedefimiz bu kodlarýn standardizasyonunu saðlayarak uygun bir arayüzle yazýlýmýn
farklý araþtýrmalara kolaylýkla uyarlanabilmesini saðlamaktýr. Bu þekilde kodlarý veya
arayüzü uygun þekilde düzenleyerek programlama dillerini bilmeyen bir araþtýrmacýda
kendi anketine göre yazýlýmý þekillendirebilir ve algoritmasýna uygun bir veri akýþý
saðlayabilir. Farklý saha araþtýrmalarý için bilgisayar programcýsýna olan ihtiyacýn
azalmasýyla hem iþgücü kazancý saðlanmýþ, hem de planlanan anket projelerinin daha
kýsa süre içerisinde baþlatýlabilmesi olanaklý hale gelmiþ olur.
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