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KAYNAKÇA

Bilimsel Araştırma Yöntemleri 
Araştırma Yöntemleri – Ahmaf Jabbari 
Araştırma Yöntemleri – Kemal Kurtuluş 
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 
Bilimsel Araştırma Yöntemleri Bilimsel Araştırma Yöntemleri 
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 
Bilimsel Araştırma ve Çalışma Yöntemleri 
Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri 
Yayınları
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri 
Nitel Araştırma Tasarımı – Joseph A Maxwell 
Araştırma Teknikleri – Nobel yayıncılık
Veri Madenciliği Yöntemleri –
Araştırma Yöntem ve Stratejileri 
Spss ile Temel veri Analizi – Murat Bursal 

Bilimsel Araştırma Yöntemleri – Nobel Yayıncılık
Ahmaf Jabbari – Gece Kitaplığı
Kemal Kurtuluş – Türkmen Kitapevi

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri – Ahmet Hamdi – Beta Yayıncılık
Bilimsel Araştırma Yöntemleri – Durmuş Ekiz- Anı Yayıncılık
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Bilimsel Araştırma Yöntemleri – Durmuş Ekiz- Anı Yayıncılık
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri – Kaan Böke – Alfa Yayıncılık
Bilimsel Araştırma ve Çalışma Yöntemleri – Vedat Akman – Derin yayınları
Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri – Bruce L Berg – Eğitim Kitapevi 

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri – Aysel Aziz –Nobel Yayıncılık
Joseph A Maxwell – Nobel Yayıncılık

Nobel yayıncılık
Yalçın Özkan – Papatya Yayıncılık

Araştırma Yöntem ve Stratejileri – Beyhan Karpuz – Hiperlink
Murat Bursal – Anı Yayınları



ÖZGEÇMİŞİM 

Lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi Belge Yönetimi
Yüksek Lisans: Bahçeşehir Ünive
Halkla İlişkilerHalkla İlişkiler
Doktora:Yeditepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Tv Sinema ,Medya 
Çalışmaları
Uzmanlık alanım: Aile içi iletişim, Kişilerarası iletişim, İletişim araştırmaları, 
Çocuklarla iletişim, Yeni Medya, Medya araştırmaları

Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi Belge Yönetimi
hir Üniversitesi, İleitşim Fakültesi, Pazarlama İletişimi ve 
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Yeditepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Tv Sinema ,Medya 

Uzmanlık alanım: Aile içi iletişim, Kişilerarası iletişim, İletişim araştırmaları, 
Çocuklarla iletişim, Yeni Medya, Medya araştırmaları



DERSİN İÇERİĞİ
Öğrencilerin araştırma yap
amaçlanmaktadır.amaçlanmaktadır.

ırma yapma yöntem ve tekniklerine hakim olması 
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Haftalık Akış

Araştırma sürecinin nasıl tasarlandığı irdelenirAraştırma sürecinin nasıl tasarlandığı irdelenir
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Haftalık Öğrenim Kazanımları

Araştırma  tasarımı konusuna hakim olmak

Kazanımları

Araştırma  tasarımı konusuna hakim olmak
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Ders Hakkında Bilgilendirme
Üzerinde durulacak konular hakkında...

Araştırma süreci ve tasarımı
Veri toplama teknikleriVeri toplama teknikleri
Monografik çalışmalar
Anket hazırlama
İçerik ve söylem çözümlemeleri
Sözlü tarih çalışmaları
Eylem araştırmaları
Raporlama
Spss Analiz Yöntemleri 
Araştırma Giriş- Gelişme ve Sonuç Kısımları Hakkında

Ders Hakkında Bilgilendirme
Üzerinde durulacak konular hakkında...

me ve Sonuç Kısımları Hakkında



ARAŞTIRMA TASARIMIARAŞTIRMA TASARIMIARAŞTIRMA TASARIMIARAŞTIRMA TASARIMI



Yöntembilimde Temel Kavramlar

Her bilim dalının, disiplinin, alanın kendine özgü
jargon”u vardır. Bu sözcükler ya alan için özeljargon”u vardır. Bu sözcükler ya alan için özel

sözcükler o alan için yeniden tanımlanmış; anlam

Temel Kavramlar

özgü bir dili, deneyimleri, kavramları, 
özel olarak üretilmişlerdir ya da var olanözel olarak üretilmişlerdir ya da var olan
anlam kazanmış ve sınırları belirlenmiştir. 



Yöntem ve Teknik (method and technic): “Yöntem
toplumsal araştırmalarda çok sık kullanılmasına
sanılmasına karşılık, zaman zaman farklı anlamlardasanılmasına karşılık, zaman zaman farklı anlamlarda
kullanıldığı görülmektedir. 

Yöntem (method): Sözlük anlamı ile “... Bir amaca
...” olarak tanımlanan “yöntem” sözcüğü, daha

Yöntem ve “teknik” sözcükleri, bilimsel ve
kullanılmasına ve anlamlarının açık olduğunun

anlamlarda, zaman zaman birbirinin yerineanlamlarda, zaman zaman birbirinin yerine

amaca ulaşmak için tutulan düzenli yol, sistem
daha değişik tanımlarla, “... 



Teknik (technic / technique): Belli bir sonucu elde
tanımlanan teknik sözcüğü, her bilim dalında
kullanılmasını gerektirir. 
Olgu (pheonomen): Yöntembilimde yer alanOlgu (pheonomen): Yöntembilimde yer alan
yapılan ya da olan iş, olay...” olarak tanımlanan
kullanılan karşılığı “vaka”dır.

elde etmek için kullanılan araç olarak
farklı kaynaklara dayanan farklı tekniklerin

temel sözcüktür. Sözlük anlamı ile “...temel sözcüktür. Sözlük anlamı ile “...

tanımlanan “olgu” sözcüğünün Arapça, dilimizde de



Veri (data): Sözlük anlamı olarak “... Bir sonuca

diye tanımlanan veri, bilimsel açıdan, “... Anlam

kullanılan nicelikler, olaylar, kanıtlar veya sayı

Olgusal veriler (objective data)
Yargısal veriler (subjectif data)Yargısal veriler (subjectif data)

Bulgu (finding): Bulgu, bir araştırmada verilerin
kullanılmasından sonra ortaya çıkan bilgilerdir
Varsayım (hipotez /denence) (hypothesis): Varsayım
ortaya atılan gözlemsel ya da algısal önermeler
varsayım, bir bilimsel araştırmanın temel özelliklerindendir

sonuca varabilmek için gerekli olan ilk bilgi...” 

Anlam çıkarmada veya sonuca varmada

sayı kümeleridir”. 

verilerin işlenmesi, görgül araştırma tekniklerinin
bilgilerdir. 

Varsayım “...Doğruluğu test edilmek üzere
önermeler, genellemeler...” olarak tanımlanan

özelliklerindendir. 



ğişken (variable): Birden çok değer alan, değişebilen
Kuram (teori / theory): Bilimsel çalışmalarda sık
Kanun (law): Kanun, “...Bilimsel bir çalışma ile

kanıtlanmış kuramlar...” olarak tanımlanabilir.
Model (model): Bir olgunun ya da olgular arası
kanıtlanmış kuramlar...” olarak tanımlanabilir.
Model (model): Bir olgunun ya da olgular arası
görünümüdür. 

değişebilen her şeye değişken denir.
sık sık baş vurulan kavramlardan biridir. 

ile gözlem ya da deney sonucu doğruluğu

.
arası bir ilişkinin kuramsal düzeydeki

.
arası bir ilişkinin kuramsal düzeydeki



Bilimsel model (scientific model): Model kavramı
dışında olan “doğal” arasındaki ilişkiyi açıklama
Paradigma (paradigm): Model kavramı içerisinde
kavram da “paradigma”dır.kavram da “paradigma”dır.
Evren (population / universe): Bir araştırmada
yapılacak birey ve objelerin tümüdür. 

kavramı biçimsel (formel) bir sistemle bu sistem
açıklama amacını güder.

içerisinde üzerinde durulması gereken bir başka

araştırmada bilgi sağlamak üzere, üzerinde gözlem



Örnekleme (sampling): Araştırma yapılacak evrene
temsili” olarak girmek gerekir. 

Parametre (parameter): İstatistiksel verilerin sunulmasındaParametre (parameter): İstatistiksel verilerin sunulmasında

evrene gerçekçi olarak girilemediği zaman, 

sunulmasında kullanılan kavramlardan biridirsunulmasında kullanılan kavramlardan biridir



Araştırma Türleri

Araştırmalar, bilimsellik, amaç, tek ya da sürekli 
önünde bulundurularak gruplandırılır.önünde bulundurularak gruplandırılır.

a sürekli olup olmadığı gibi çeşitli kriterler göz 



Bilimsel – Uygulamalı Araştırmalar
Araştırma türleri çok genel çizgileri ile “bilimsel
ayrılabilir. Bu ayrım, daha önce sözü edilen “toplum
araştırma” ayrımına uygun olarak yapılan ayırımdıraraştırma” ayrımına uygun olarak yapılan ayırımdır
Uzun – Kısa Dönemli Araştırmalar
Araştırmalar yapıldığı sürelere bağlı olarak da

Kısa süreli araştırmalar

Uzun süreli araştırmalar

bilimsel” ve “uygulamalı” araştırma olarak ikiye
toplum- bilimsel araştırma” ile “toplumsal

ayırımdır.ayırımdır.

da gruplandırılır.



Araştırma Tasarımı: Proje 

Bir araştırma tasarımının oluşturulması için yerin
özellikler, araştırmanın düşünce aşamasından özellikler, araştırmanın düşünce aşamasından 
çalışma süreci içerisinde bulunması gereken özellikleridir. 

Tasarımı: Proje Önerisi

 için yerine getirilmesi asgari özellikler vardır. Bu 
özellikler, araştırmanın düşünce aşamasından sonuçlanma aşamasına kadar geçen tüm özellikler, araştırmanın düşünce aşamasından sonuçlanma aşamasına kadar geçen tüm 

özellikleridir. 



lgilerin ışığında proje önerisinde bulunması
Araştırmanın adı
Konusu

III. Amacı
IV. Önemi
V. Yöntemi

1. Kavramsal Çerçeve
2. Varsayımlar
3. Kapsam3. Kapsam
4. Sınırlılıklar

VI. Evren
VII. Gözlem Tekniği
VIII.Zamanlaması
IX. Kaynakçası

Bütçesi
XI. Çalışma Planı
XII. Ekleri

bulunması gereken önemli özellikler şöyle sıralanabilir



ARAŞTIRMA SÜRECİARAŞTIRMA SÜRECİARAŞTIRMA SÜRECİARAŞTIRMA SÜRECİ



Bilimsel ya da toplumsal araştırmaların gerçekleşmesinde birbirini 
vardır. Ancak bilimsel ve toplumsal araştırmalarınvardır. Ancak bilimsel ve toplumsal araştırmaların
her ikisi arasındaki kimi farklılıklar “araştırma sürecinde” de görülecektir. 

Bilimsel ya da toplumsal araştırmaların gerçekleşmesinde birbirini izleyen aşamalar dizisi 
tırmaların karşılaştırılmasında da belirtildiği üzere, tırmaların karşılaştırılmasında da belirtildiği üzere, 

“araştırma sürecinde” de görülecektir. 



Araştırma Konusunun Saptanması

Her araştırmanın bir konusu vardır. Bu konu ya a
birikimlerinden kaynaklanır ya da pratik bir gereksinim birikimlerinden kaynaklanır ya da pratik bir gereksinim 
verilebilir. Birinci durumda araştırma, bilimsel am
daha çok kamu ve özel kurum ve kuruluşlar taraf

yapılır ya da yaptırılır. 

Konusunun Saptanması

onu ya araştırmacının kendi gözlem, düşünce ve 
gereksinim sonucu, araştırıcıya dışarıdan gereksinim sonucu, araştırıcıya dışarıdan 

ilimsel amaçla yapıldığı halde, ikinci durumda 
şlar tarafından, sorunlarına çözüm bulmak amacı 



Araştırma ile İlgili Ön Bilgilerin Verilmesi

Araştırma konusunun yapılıp yapılamayacağı, an
toplanması ile olanaklıdır. Bunun için, araştırma toplanması ile olanaklıdır. Bunun için, araştırma 
gözlemlenmesi, konu ile ilgili yeterli kaynak bulu

ile İlgili Ön Bilgilerin Verilmesi

acağı, ancak konu ve sorun ile ilgili ön bilgilerin 
toplanması ile olanaklıdır. Bunun için, araştırma konusu ile ilgili olarak olguların toplanması ile olanaklıdır. Bunun için, araştırma konusu ile ilgili olarak olguların 

nak bulunup bulunmadığının saptanması gerekir. 



Varsayımların Kurulması, Y

Kaynak taraması ve olgularla ilgili ön bilgilerin eld
ile ilgili varsayımların kurulmasına geçilebilir. Gerile ilgili varsayımların kurulmasına geçilebilir. Ger
araştırma konusuna karar verildiği zaman ortaya çıkar. 

ulması, Yaklaşım ve Modelin Seçilmesi

gilerin elde edilmesinden sonra, araştırma konusu 
bilir. Gerçekte varsayımlar, tasarı olarak daha bilir. Gerçekte varsayımlar, tasarı olarak daha 

araştırma konusuna karar verildiği zaman ortaya çıkar. 



Araştırma Planının Yapılması

Plan, bir araştırmanın nasıl yapılacağını; verilerin hangi gözlem 
gösteren bir çalışma şemasıdır. Bir benzetme gösteren bir çalışma şemasıdır. Bir benzetme 
iskeletidir.

Planının Yapılması

Plan, bir araştırmanın nasıl yapılacağını; verilerin hangi gözlem teknikleri ile toplanacağını 
gösteren bir çalışma şemasıdır. Bir benzetme yapmak gerekirse plan, araştırmanın gösteren bir çalışma şemasıdır. Bir benzetme yapmak gerekirse plan, araştırmanın 



Verilerin Toplanması, Varsayımların Sınanması

Uygulamanın gerçek anlamda başladığı bu aşam
araştırılmasını; varsayımlar önerilmiş ise, ileri süaraştırılmasını; varsayımlar önerilmiş ise, ileri sü
çalışmaların tümünü kapsar. 

Toplanması, Varsayımların Sınanması

 bu aşama, konu çerçevesinde belirlenen sorunun 
e, ileri sürülen hususların sınanması için yapılan e, ileri sürülen hususların sınanması için yapılan 



Verilerin Çözümlenmesi, Bu

Bu aşama, araştırmayı sonuca götüren aşamadır
verilerin istatistiksel çözümlenmesi; bulgu durumuna getirilmesi bu aşamada yapılır.verilerin istatistiksel çözümlenmesi; bulgu durumuna getirilmesi bu aşamada yapılır.

mesi, Bulguların Yorumu, Genel Sonu

aşamadır. Toplanan kuramsal ve görgül (ampirik) 
verilerin istatistiksel çözümlenmesi; bulgu durumuna getirilmesi bu aşamada yapılır.verilerin istatistiksel çözümlenmesi; bulgu durumuna getirilmesi bu aşamada yapılır.





Haftanın Özeti
. 

Araştırma tasarım süreci 
irdelenmiştir.
Araştırma tasarımında veri ve veri Araştırma tasarımında veri ve veri 
toplama kavramları üzerinde 
durulmuştur.
Veri, Bulgu kavramları 
incelenmiştir.  

Araştırma tasarım süreci 

Araştırma tasarımında veri ve veri 
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Araştırma tasarımında veri ve veri 
toplama kavramları üzerinde 

Veri, Bulgu kavramları 



Soru ve Öneriler
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Önerilen Haftalık Çalışmalar

Yapmayı planladığınız araştırma ile Yapmayı planladığınız araştırma ile 
ilgili veri, bulgu kavramlarını 
düşününüz.

Önerilen Haftalık Çalışmalar

Yapmayı planladığınız araştırma ile 
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Yapmayı planladığınız araştırma ile 
ilgili veri, bulgu kavramlarını 




