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Arama motoru İşlemleri: 
 

 

Arama motoruna aramak istediğiniz anahtar sözcükleri 
 

Boşluk + yan yana  => Metinde her bir sözcüğün geçtiği metinler sıralanır. 
Tırnak işareti içinde => Araştırma özelleşir.   Mesela (“nitel araştırma”) 
 

----------------------------- 

Ayıklamak isteniyorsa => “nitel araştırma” “– covid -pandemi”      

“–” (Eksi işareti) → Aramalarda çıkartmak istenenler için 
 “ ” (Tırnak işareti) → Arama gruplarını bir bütün olarak ifade etmek içindir. 
 

 

Arama motoru İpuçları: 
 

1 
 Aramada kelimeleri and(ve) mantıksal bağlacı ile algılayarak tarar.  

     Yani yazılan her bir kelime taranan metnin içinde bulunur. 

2 
 İki terimden herhangi birini kapsaması → Araya “or” mantıksal bağlacı ile  

  (“nitel araştırma” or “durum çalışması”) 

3 
“Durum Çalışması”site:edu.tr → Durum ve çalışması kelimeleri yan yana     

  Türkiye’deki üniversitelerde yayınlanan sayfalan listeler. 

4 
“Durum Çalışması”site:gov.tr → Durum ve çalışması kelimeleri yan yana     
  Türkiye’deki devlet kurumlarında yayınlanan sayfalan listeler. 

5 
“Durum Çalışması” filetype:pdf → Durum ve çalışması kelimeleri yan yana      

  Pdf uzantılı sayfalan listeler. 

6   link: oba.gov.tr → oba.gov.tr’yi adresleyen sayfaları listeler. 
 

 

 

 

 

ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ 
 

 

 
 

Araştırmacı olarak bütün ortaöğretim öğrencilerine ulaşmanız mümkün değil.  

Zaman, maliyet ve emek açısından süreci yönetmek /kontrol oldukça güçtür. 

→ Burada örneklem kavramını karşımıza çıkarır. 
 

 

Evren Soruları cevaplamak için verilerin elde edildiği büyük gruptur.  

Evren birimi Evrenin sınırlandırılmış parçasıdır. 

Ankara’da ortaöğretim öğrencileri için dijital oyun bağımlılığı araştırması için 

Evren: Ankara’da ortaöğretim düzeyinde eğitim gören öğrenciler 

Evren birimi: Ortaöğretim öğrencisidir. 
    

 

Evren değer 
(Parametre) 

Evrenden elde edilen verilerden hesaplanan ve 
Evreni betimlemek için kullanılan değerlerdir. 

Sayım Evrenin tüm birimlerine ulaşılarak bilgilerin toplanmasıdır. 
 

Evren Türleri 

1 
 Hedef evren: Araştırmacının ulaşmak istediği evren. 

                        Ulaşması güç ve ideal seçimini yansıtan soyut evrendir. 

2 
 Ulaşılabilir evren: Araştırmacının ulaşılabileceği evren. 

                             Gerçekçi seçimi olan somut evrendir. 

 

Örneklem Hakkında bilgi toplamak için Evrenin sınırlı parçası 

Örnekleme 
Evrenin özelliklerini belirlemek, tahmin etmek amacıyla  
Evreni temsil edecek uygun örnekleri seçme işlemleri… 

Örneklem değer 

(İstatistik) 

Örneklemden elde edilen verilerden hesaplanan ve 

Örneklemi betimlemede kullanılan değerlerdir. 

Örneklem birimi Evrenden örneklem oluşturmada temel alınan birimdir. 

Gözlem birimi 

Hakkında bilgi toplanan evrenin en küçük parçasıdır. 

Araştırmanın bilgi kaynağı durumundaki birimdir.  

(Lise oyun bağımlılığı araştırmasında 
  →  Gözlem birimi: Lisedeki öğrencilerdir.) 

 

 

Örnekleme Yönteminin Seçilmesinde Belirleyici Faktörler: 
 

Evrenin tanımı 
Veri toplama 

teknikleri 

Zaman ve kontrol açısından 

Sahip olunan olanaklar 
 

ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI: 

(Evren biriminin seçiminin seçkisiz olup olmama durumuna göre) 
 

 

1   SEÇKİSİZ ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ   

2   SEÇKİSİZ OLMAYAN ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ 

 

SEÇKİSİZLİK İLKESİ: 
 

  Örneklemlerin seçilme olasılıklarının eşit ve bağımsız olmasıdır. (Güçlü tahmin) 

 Eşit seçim için eleman veya küme bazında tüm evren birimleri kodlanıp listelenir. 
Örnekleme işlemi çeşitli araçlar ya da teknikler kullanılarak gerçekleştirilir: 

Seçkisiz atama için → Bilgisayar yazılımları, kura, yansız sayılar tablosu …. 
 
 

Yansız sayılar tablosunun kullanımında  
 

 Aynı sayılar çıkarsa → Çekim farklı bir sayı elde edilene kadar tekrarlanır.  
 

 Torbadan çekilecek her bir sayı tekrar torbaya konularak (yerine koyma kuralı)  

  → Tüm birimlerin eşit seçilme olasılığı garantiye alınır.  
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(1) SEÇKİSİZ ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ 
 

1 

 BASİT SEÇKİSİZ ÖRNEKLEME: 

Örnekleme birimlerinin evren listesinden seçkisiz olarak çekilmesidir. 
Öğretmenlerin web 2.0 araçlarını kullanma düzeyi araştırmasında  

Kodlanarak oluşturulan okul listesinden okulların kura ile seçimi örnektir. 

2 

 TABAKALI ÖRNEKLEME: 
  Evrendeki alt grupların ağırlıkları oranında örneklemde temsil edilmeleri… 

 

 

  Birim çekme işlemi basit yansız örnekleme ile yapılır.  

Alt grupları belirlerken araştırmanın bağımsız değişkenleri esas alınabilir.  
 

Öğretmenlerin web 2.0 araçlarını kullanma düzeylerinin  

Cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini incelemek istediğinizde  
 

Evren cinsiyete göre tabakalara ayrılarak ağırlıklarına göre seçim yapılır. 
 

 
 

(2) SEÇKİSİZ OLMAYAN ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ 
 

1 

  SİSTEMATİK ÖRNEKLEME: 

 Örneklem için birimler belli bir sistematik izlenerek seçilir.  

 Seçim sürecinde, evren ve örneklem büyüklükleri için «N/n» oranı belirlenir.  
  1’den itibaren “k” genişlikteki aralıktan seçkisiz olarak bir sayı belirlenir. 

  → Bu değer çekilecek ilk örnekleme birimidir. 

Örneklem büyüklüğüne ulaşılıncaya kadar  
  Başlangıçtan ileriye doğru “k” aralık kadar atlanarak birimler çekilir. 

2 

 UYGUN ÖRNEKLEME:  Zaman, para ve iş gücü sınırlılıkları nedeniyle  

  Örneklem kolay ulaşılabilir ve uygulama yapılabilir birimlerden seçilmesi…   
(Kendi çalıştığınız okuldaki öğrenciler üzerinde uygulama yapma vb.) 

3 
 AMAÇLI ÖRNEKLEME:   Derinlemesine araştırma yapabilmek amacıyla  

  →   Bilgi açısından zengin durumların seçilmesidir.  
 
 
 

AMAÇLI ÖRNEKLEME TÜRLERİ  

Aykırı 

 Örneklem aykırı(uç) durumlardan ve örneklerden oluşturulur. 

 Uçlardan sadece biri ile de çalışılabilir.  
 

 Oyun bağımlısı veya oyun oynamayan öğrencilerin seçilmesi 

Maksimum 

Çeşitlilik 

Örneklem kendi içinde benzeşik farklı durumlardan oluşturulur. 
Bu tür bir örneklemede genelleme kaygısı vardır 

    → Evren değerleri hakkında önemli ipuçları verir.  

Farklı sosyo-ekonomik düzeydeki okulların seçilmesi  
→ Benzeşik bir alt gruptan veya durumdan oluşturulmasıdır.  

Tipik 

Durum 

Alt sosyo-ekonomik düzeydeki okullarda  

Evrendeki sıra dışı olmayan ve tipik olan bir durum belirlenir. 

Tabakalı 

Amaçsal 

Örnekleme 

Şehir merkezinde geneli yansıtabilecek bir veya birkaç okul seçimi…   

- Örneklemin tanımlanan alt gruplardan oluşturulmasıdır: 

(Özelliklerini göstermek - Betimlemek ve karşılaştırmalar yapmak)  

Ölçüt 

Örnekleme 

Araştırmada gözlem birimleri kişi, olay, nesne veya durum olabilir.  
 

Örneklem için belli ölçütü karşılayan birimler örnekleme alınır.   

( Günde 10 saatten fazla oyun oynayan öğrencilerin seçilmesi…) 

 

ARAŞTIRMA ÇEŞİTLERİ (TÜRLERİ) 
 

 

 

 
 

 

NİCEL 
(QUANTİTATİVE) 

NİTEL 
(QUALİTATİVE) 

KARMA  

(MİXED) 
 

 

NİCEL ARAŞTIRMALAR (1) 
 

 

Gerçeklik → Araştırmacıdan bağımsızdır. 

Gerçeklik → Nesnel olarak gözlenip, ölçülüp analiz edilebilir.                                                            
 

Nicel Araştırmalar  

- Pozitivist bir görüştür.     

- Nicel verilerin toplanmasını ve analizini gerektiren çalışmalardır.  
- Değişkenler arasındaki ilişkiler kanıtlanmaya çalışılır.  

Araştırmacı  

Genelleme yapar -Tahminlerde bulunur-Nedensellik ilişkisini açıklar 
 

 

ARAŞTIRMA DESENİ   

  Araştırmacı tarafından geliştirilen bir plandır: 

 - Sorularını cevaplamak ya da hipotezlerini test etmek amacı vardır. 

Olaylara nasıl bakıldığını ortaya koyar. 

Araştırmacı süreci nasıl planlaması gerektirdiğini netleştirmiş olur.  
 

 

 
 

 

ARAŞTIRMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE  
 

İç Geçerlik ve Dış Geçerliğin etkilenme durumları incelenmelidir. 
 
 
 

 

İÇ GEÇERLİK: 

 Bağımlı değişken değişimlerinin→ Bağımsız değişkenle açıklanabilirlik derecesi  
 

DIŞ GEÇERLİK: 

 Sonuçların deneklerin seçildiği büyük gruplara ve evrene genellenebilirlik derecesi 
 

İÇ GEÇERLİĞİ VE DIŞ GEÇERLİĞİ TEHDİT EDEN FAKTÖRLER 
 

İç Geçerliği 

Tehdit Eden Faktörler 

Dış Geçerliği  

 Tehdit Eden Faktörler 

 -Deneklerin seçimi       -Deneklerin olgunlaşması 

 -Veri toplama aracı      -Deneklerin geçmişi 
 -Denek kaybı etkisi       -Ön test(deney önc. ölçüm)et. 

 - Etkileşme etkisi          -Dışsal değişkenlerin etkisi 

 - İstatistiksel regresyon -Beklentilerinin etkisi 

 1. Örnekleme etkisi  

 2. Beklentilerin etkisi  
 3. Ön test-deneysel   

    değişken etkileşim etkisi  

 
 

 



MODÜL 4                                             4 -A            DEĞERLENDİRME 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

1) TARAMA ARAŞTIRMALARI                 (NİCEL ARAŞTIRMALAR) 

 

 Tarama araştırmaları: 

 Bir konuya / olaya ilişkin var olan durumun fotoğrafı çekilerek betimleme yapılır. 
 

 Katılımcıların demografik özellikleri, yeterlikleri veya ilgi, becerileri belirlenir.    
 Diğer araştırmalara göre daha büyük örneklem üzerinde yapılan araştırmalardır. 

 

 İl MEM pandemi sonrası öğretmenlerinin dijital yeterliliklerini artırmaya yönelik 

bir hizmet içi eğitim planlaması ve faaliyetleri tarama araştırmasına örnektir. 
 
 

 
 

1) TARAMA ARAŞTIRMALARI TÜRLERİ                     (DÖRT BAŞLIK) 

 

1   Anlık tarama araştırmaları 

2   Zamana bağlı değişim (kesitsel, boylamsal) tarama araştırmaları 

3   Boylamsal  tarama araştırmaları 

4   Geçmişe dönük tarama araştırmaları 

 

1) Anlık Tarama Araştırmaları                                                  KARASAR 
 

 Belli bir zamanda  

 Mevcut duruma göre betimlenmesi amacıyla Yürütülen çalışmalardır. 
 

 

2) Kesitsel araştırmalarda  

    Betimlenecek değişkenler bir seferde ölçülür.  

 

3) Boylamsal tarama araştırmalarında  
 

Araştırma değişkenlerinin zamana bağlı değişimlerini incelemek üzere  

Farklı zamanlarda yinelenen ölçümler yapılmaktadır.  
 

- Eğilim belirlenir 

Ortak özelliği olan bir grup incelenir ya da  

Aynı kişilerin zamana bağlı değişimleri ve eğilimleri araştırılır. 

 

4) Geçmişe dönük tarama araştırmaları BÜYÜKÖZTÜRK 
 

 Geçmişteki olaylar kişilerin görüşlerine ve beyanlarına dayalı olarak incelenmesi 
 

   

TARAMA ARAŞTIRMALARININ SÜRECİ 
 

 

 
 

Tarama Araştırmalarında Dış ve İç Geçerliği Etkileyen Durumlar: 
 

 

Yapısal sorunlara bağlı cevaplama motivasyonunun düşmesiyle ilgilidir. 

1  Denek kaybı (anketi cevaplamama, eksik cevap) 

2  Ortam ve şartların samimi görüş belirtmeye olanak tanımaması 

3  Veri toplayan kişinin tutumu 

4  Cevaplanacak soru sayısının çok fazla olması 

 

 

2) KORELASYONEL ARAŞTIRMALAR       (NİCEL ARAŞTIRMALAR) 
 

 

 

Korelasyonel araştırmada 
İki ya da fazla değişken arası ilişki “müdahalesiz” incelenir. 
 

“İdarecilerin liderlik özellikleri ile öğretmenlerin stres düzeyleri ilişkisi…” 

Değişkenlere müdahale edilmemesi nedeniyle  

Korelasyonel araştırmalar “Nedensel Karşılaştırma” araştırmalarına benzer. 
 

 

Ancak N.K. araçlarında bir bağımlı değişkeni etkileyen bağımsız değişkenler 
 → Neden-sonuç ilişkisi içinde belirlenir. 

Kor. araştırmalarda → Sadece değişkenlerin birlikte değişimleri incelenir. 

 

Korelasyonel Araştırmalar:                                              BÜYÜKÖZTÜRK 

1  Değişkenler arasındaki ilişkilerin açığa çıkarılmasını sağlar. 

2  Bu ilişkilerin düzeylerinin belirlenmesinde etkili ve gerekli ipuçlarını sağlar. 
 

 

 

Korelasyonel araştırmalarda değişkenler arasındaki ilişki 
 

 

- Korelasyon (  +1 ile -1 aralığındaki) katsayısı ile gösterilir.  
 

Katsayının Pozitif:  Bir değişkende artış varsa→  Diğer değişkende de artış 

Katsayının Negatif: Bir değişkende artış varsa→  Diğer değişkende de azalma 

Korelasyon katsayısının ± 1 olması → Mükemmel bir ilişki var. 

Korelasyon katsayısının ± 0 olması → İki değişken arasında ilişki yok! 
 

 

Korelasyonel araştırmalar ikiye ayrılabilir: 
 

(1) 

KEŞFEDİCİ korelasyon araştırma. 

(2) 

YORDAYICI korelasyon araştırmalar 

Değişkenler arasında 

Karşılıklı İlişkiler 

belirlenmeye çalışılır. 

 

Değişkenler arası ilişkinin belirlenip 
 

Bilinen değişken değerinden 

Bilinmeyenin değeri belirlenir. 
 

 

 

MODÜL 4                                             4 -B           DEĞERLENDİRME 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3) NEDENSEL KARŞILAŞTIRMA ARAŞTIRMALARI         (NİCEL AR.) 

 

 

 Nedensel karşılaştırma: Bir durumun /olayın nedenlerini (etkileyen değişkenleri) 

                                     Etkinin sonuçlarını belirlemeye yönelik bir araştırmadır. 
 

Üç farklı sınıfa giren öğretmenin sınav sonunda bir sınıfın sonuçlarının 
 Diğer iki sınıfa göre düşük olmasının nedenlerini araştırması örnektir. 

 

 

 

Deneysel Araştırmalar   X   Nedensel Karşılaştırma 

D.A → Bağımsız /bağımlı değişkenler planlanır ve sonuçlar gözlemlenir 

N.A → Durumun neden ortaya çıktığı nelerin etkili olduğu bulunmaya çalışılır. 
 
 

Araştırma Deseninde birbiriyle karşılaştırılabilecek  
 

 

En az iki grup varsa → “Nedensel Karşılaştırma Araştırmaları” 
Sadece tek grup varsa → “Nedensel Araştırma” olarak adlandırılır.  
 

 

 

Korelasyonel Araştırmalar   X   Nedensel Karşılaştırma  BÜYÜKÖZTÜRK 

K.A → İki değişkenin birlikte değişimleri belirlenebilir. Ama 

            Hangi değişkenin etkilediği, hangisi neden  hangisi sonuç belirlenemez!      

N.A → Hangi değişkenin diğerinin nedeni olduğu belirlenmeye çalışılır. 
 

 

NİCEL ARAŞTIRMALAR (2) 
 

 

1) DENEYSEL ARAŞTIRMALAR              NİCEL ARAŞTIRMALAR (2) 

   

Araştırmacının oluşturduğu farkların bağımlı değişken üzerindeki etkisini 
→ Test etmeye yönelik çalışmalardır.  

Deneysel desenlerde temel amaç 

  → Değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkisini test etmektir.  
 

“Tersyüz öğrenme ortamının oyunlaştırma bileşenleri ile desteklemenin 

  Motivasyon, katılım ve akademik başarıdaki etkisi incelense 
- Seçkisiz atama yöntemi ile iki grup oluşturulu 

- 1. Gruba oyunlaştırma bileşenleri uygulanır diğerine müdahalede edilmez.” 

Araştırmacının bu amacını gerçekleştirmek için: 

 - En az iki farklı koşulunun olması (grupların karşılaştırılması) 
 - Bağımsız değişkenin manipüle edilmesi (etkileme – yönlendirme) 

 - Bağımsız değişkenin düzeyleri olan işlem gruplarına seçkisiz atama yapılması 
 - Dışsal değişkenleri kontrol altına alması gereklidir. 

 

Bir deneysel çalışmada  

→ Dışsal değişkenlerin etkilerini en aza indirmek ya da kaldırmak için  
 - Gruplara seçkisiz atama yapılabilir 

 - Dışsal değişken sabit tutulabilir 

 - Dışsal değişken çalışmaya dâhil edilebilir 
 - Dışsal değişkenlere göre denekler eşleştirilebilir 

 - Dışsal değişkene ait puanların bağımlı değişken üzerindeki etkisi  

   kovaryans analizi ile istatistiksel olarak kontrol edilebilir  
 

 

 

 

DENEYSEL ARAŞTIRMALARIN TÜRLERİ 

 

Deneysel Desenlerin Sınıflandırılması 

 

1  Bağımsız değişken sayısına göre: a) Tek faktörlü d.   b) Çok faktörlü d 

2  Deneme koşullarına göre: a) Gruplar arası d. b) Gruplar içi d.  c) Karışık d. 

3  Denek sayısına göre:  a) Tek denekli desenler b)  Çok denekli desenler 

 

ÇOK DENEKLİ DESENLER:       FRAENKEL & WALLEN ve ROBSON 

1  Gerçek deneyse l desenler 

2  Yarı deneysel desenler   

3  Zayıf deneysel desenler 
 

Denekleri Eşleştirme: 
 

 

(Bağımlı değişkenle ilişkili olan) değişken değerleri aynı denek çiftleri oluşturulur    

 Çiftler farklı gruplara ayrılır. 
 

   

Grup Eşleştirme: 

 

Değişkenlere ait grup ortalamaları denk iki grup oluşturulur.  
Çalışma hazır gruplar üzerinden yapılmak zorundaysa düşünülebilir.  
 

   

Seçkisiz Atama: 

 

Denekler deney ya da kontrol grubuna seçkisiz (yansız) bir şekilde atanır.  
 → Grup büyüklükleri arttıkça denk grupların elde edilme olasılığı da yükselir. 
 

   
 

1) GERÇEK DENEME DESENLERİ:             ÇOK DENEKLİ DESENLER   

 

 

Denekler denek havuzundan deneysel koşullara seçkisiz atanır. 

  → Seçkisiz atama sadece Gerçek Deneme Desenlerinde var. 
 

      

 

 

Gerçek Deneysel Desenler 3’e ayrılır: 

1  Ön test-son test kontrol gruplu seçkisiz desen 
 

2  Son test kontrol gruplu seçkisiz desen 
 

3  Eşleştirilmiş seçkisiz desenler 
 
 

 


