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Araştırma 

Neden araştırma yapılır? 

 

 

• Belirli bir alanda: 

 

• varolan yaklaşımları ilave  

bilgi ile desteklemek 

 

• yeni bir bakış açısı 

getirmek 

 

yoluyla katkıda bulunmak 

için yapılır. 

 



Araştırma  

Neden araştırma yapılır? 

 

• MERAK: Araştırma sorularına yanıt 

bulmak 

 

• PARÇALARA BÖLME: Araştırma 

alanında karmaşıklığı gidermek 

 

• İLİŞKİLERİ TANIMLAMA: Kavramlar ve 

işleyişler arasındaki bağlantıları bulmak 

 

• YENİ BİLGİ ÜRETME: Varolan bilgi 

dağarcığını yeni bilgi ile genişletmek 

 



Araştırma

Genel araştırma hedef ve adımlar: 

 

1. Bir hipotezin test edilmesi 

2. Dikkatli gözlem ve ölçümler 

yapılması 

3. Sistematik veri değerlendirmesi 

 

4. Anlamlı sonuçlar üretme 

 

 



Yöntem ve gözleme dayalı (ampirik) 

sistematik bir yaklaşımdır. 

 

Kişisel görüş ve sezgilerden arınmıştır 

ve objektiftir. 

 

 

Güvenilir kaynaklardan veriye dayanır. 

 

Bilimsel yöntem 



• Araştırmacının 

çalışmasında takip 

edeceği prensipler ve 

yöntemler i gösterir. 

 

• Araştırmanın nasıl 

gerçekleşeceğine ve 

değerlendirileceğine 

dair adımları içeren bir 

kılavuzdur. 

 

 

 

 

Bilimsel yöntem 
ampiriktir : 
 

• Kişisel 
yargılardan 
uzaktır 
 

• Deney ve 
gözleme 
dayanır. 
(ölçülebilir) 
 

• Çevresel 
farkındalık 

 
 

Bilimsel yöntem 



• Tüm disiplinlerde araştırma 

hemen hemen aynı evrensel 

adımlar takip edilerek 
gerçekleştirilir  

 

 

 

1. Araştırma problemi 

2. Araştırma Soruları 

3. Hipotezler 

4. Veri toplama yöntemi 

5. Analizler 

6. Sonuçlar 

7. Yinelenebilme 

 

 

Bilimsel yöntem 



1- Araştırma Problemi 
 
• Çalışmanın gerçekleştiği 

alanın genel çerçevesidir.  
 

• Bu alanın neden seçildiği, 
önemi ve araştırma 
sağlayacağı faydalar 
tartışılır. 
 

• Çok dar veya geniş bir 
çalışma alanı olmamalıdır. 
 

• Araştırmacının zaman, bütçe 
ve birikimine yatkın olmalıdır. 
 

 
 

 

Bilimsel yöntem 



2- Araştırma Soruları 

 

• Araştırmayı soru(lar) 

şeklinde kurgulamak 

 

• Soru(lar)ın 

cevaplanabilir olması 

3- Hipotez: 
• Araştırma sorusuna verilen 

anlamlı yanıt 
• Araştırılanın açıklama 

çabasıdır. 
• Tahmin unsuru içerir. 
• Araştırma sonunda gerekli 

desteklenir veya reddedilir. 
 

 
Hipotez tipleri: 
 
• Sıfır (null) hipotez  

• Deneysel hipotez 

 
 
 

 

Bilimsel yöntem 



4-Veri toplama yöntemi/ 
Deneyler 
 

• Deneyi (araştırma 
çalışması) 
gerçekleştirme 
çabasıdır. 
 

• Doğruluk ve 
güvenirlik 

 
 

5- Analizler 

 

• Verinin değerlendirilmesi 

 

• İstatiksel yöntem 

 

Olası hatalar (etik dışı davranışlar): 

 

• Tip 1 hatası  
(  

• Tip 2 hatası  

 

 

 

 

 

Bilimsel yöntem 



6- Sonuçlar 
 

• Sıfır hipotez durumu 
• Veri analizi ile 

desteklenen çıkarımlar 
• Araştırma etiği 

 
7- Yinelenebilme 
 

• Sonucun 
genellenebilmesi 

(ÖRNEKLEM SAYISI, DEMOGRAFİK 

ÇEŞİTLİLİK vs.) 

  

• Çalışmanın 
tekrarlanabilmesi 

 
 

Bilimsel yöntem 



1. Araştırma problemi tanımlama 

2. Araştırma soru ve hipotezini 

tanımlama 

3. Literatür tarama 

4. Araştırma yöntemine karar verme 

5. Örneklem seçimi ve veri toplama 

yöntemini tanımlama 

6. Veri toplama 

7. Verilerin analizi 

8. Sonuçlar ve yazım 

 

 

 

Araştırma  

Aşamaları 



Genel Araştırma Türleri 

1. İlişkisel (korelasyon) araştırma 

 

• Değişken 

• İki değişken arasındaki 

ilişkiye dayanır. 

• Pozitif ilişki  ve Negatif ilişki 
POZİTİF: YAŞ/CİNSİYET/EĞİTİM DÜZEYİ VE GELİR DÜZEYİ 

NEGATİF: SÜRÜNGEN VE BÖCEK SAYISI 

 

2. Deneysel (experimental) 

araştırma 

 

• Bir çıktı ölçümü üzerinden iki 

grubu kıyaslama 

• Deney grubu ve Kontrol 

grubu 

 

 



1. Niceliksel (quantitative) 

araştırma 

 

• Ne kadar sorusuna 

yanıt arar. 

• Kıyaslama ve 

çıkarımlarını sayısal 

değerlere dayandırır. 

• İstatiksel analizlerden 

faydalanır. 

• Örneklem ve 

araştırma toplumu 

 

 

 

2. Niteliksel (qualitative) 
araştırma 

 
• Nasıl sorusuna yanıt 

arar. 
• Kıyaslama ve 

çıkarımlarını denekleri 
yakından 
gözlemleyerek yapar. 

• Mülakat ve 
gözlemlerle veri toplar. 

• Vaka çalışmaları 
 

 
 
 

 

Genel Araştırma Türleri 



Araştırma 

konusu  

seçimi  

ilkeleri 

• Konu seçimini güncel ve farklı 

bir alanda yapmak tercih 

edilmelidir.  

 

• Araştırmacının ilgi duyduğu ve 

bilgi ve yetenekleri ile örtüştüğü 

ve zamanında 

gerçekleştirebileceği bir alanda 

çalışma konusu seçilmelidir. 

 

 

 

 

 

•

•

•

• Kaynak tarama: 

Tezler, basılı ve elektronik 

kitap ve makaleler, 

alanda gerçekleşen 

konferans, sempozyum, 

seminer vs. etkinlikleri 


