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1-Bilim Nedir?
Bilim, deneysel araştırmaya ilişkin dizgesel yöntemlerin, veri

çözümlemelerinin, kuramsal düşünmenin ve savların mantıksal
değerlendirmesinin, belirli bir konu hakkında bir bilgi bütünü
geliştirmek için kullanılmasıdır. “Bilim, doğru düşünme ve
sistematik bilgi edinme sürecidir” (Türkdoğan, 1989: 13) 

Yöntem, bilimsel bilgi elde etme sürecinde, araştırmacılara
araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini sistematik olarak sunan
bir yol haritasıdır.

Buna göre araştırma yöntemi, araştırmanın amacına
ulaşmak için takip edilmesi gereken yol demektir. Diğer bir
tabirle yöntem, bir etkinlikte bulunurken, bir amacı
gerçekleştirirken izlenen yol ve uyulması gereken kurallar an-
lamına gelir. Bir bilimin amacına ulaşmasını her şeyden önce
yöntem sağlar. Yöntem, nasıl sorusuna yanıt verir. Araştırma
teknikleri ise bu amaca ulaşmak için kullanılan araçların
tümüdür.
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•Araştırma, Bilim

•Alternatifler

• otorite

• gelenekler

• sağduyu

• medya araçları

• kişisel deneyimler

Bilgi edinme yolları

Bilimsel Araştırma Yöntem-Teknikleri
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İyi bir araştırma konusunun özellikleri

1.Araştırılabilir olmak (Somut): Konu hakkında veri 
toplanabilmeli ve toplanan veriler analiz edilebilmelidir. 
İşyerinde uyuşturucu kullanımı ya da işletmelerin stratejileri, 
finansal durumları, üst yönetimin kararları, özel hayat ve aile 
içi ilişkiler vb gibi konularda araştırılabilirlik sıkıntısı 
olduğundan iyi bir konu değildir.

2.Uygulama veya kuramsal anlamlılık: Ya piyasadaki 
işletmelerin sorunlarına çözüm olacak ya da bir teorideki 
boşluğu doldurmaya yarayacak olmalıdır.

3.Özgünlük: Yeni bir şey ortaya koyan çalışmalardır.

4.Kişisel yetenek ve imkanlara uygundur.

5.Değerlendirme heyetinin beklentileriyle uyum: Eğer 
araştırma üniversite gibi bir eğitimin parçası ise 
değerlendiricilerin ya da jüri’nin beklentilerini 
karşılamalıdır.

Bilimsel Araştırma Yöntem-Teknikleri
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Bilimsel Yöntemin Temel İlkeleri

Bilimsel bilginin kendine özgü bir takım özellikleri vardır. 
Bunlar:

a)Tarafsızlık (Öbjektiflik):Bilimsel bilgi insanlar

arasında din, dil, millet ve ırk ayrımı söz konusu olmaksızın ortaya
konan bilgidir.

Bilimsel bilgi, insanlığın üzerinde ittifak ettiği bilgidir.

b) Doğru Ölçü:Bir bilimin gelişme ve olgunluk düzeyi, 

çoğu zaman o bilimin matematiği kullanma düzeyi ile yani, ölçme
teknikleriyle değerlendirilir.B

c) Kanıtlama Niteliği: Bilimsel verilerin geçerliliği her 

şart ve durumda tekrar tekrar yenilenebilmesi ve sonuçlarının
gerçekliğinin ortaya konulmasıyla mümkündür

d) Bilimin Genelleyici Özelliği: Bilginin özü

genellemedir. Bilim, tek tek olgularla değil, olgu türleri ile uğraşır.
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e)  Bilim Olması Gereken Olayları Değil, Olanın
İncelenmesidir:Olması gereken olaylar daha ziyade istek ve

duygularımıza bağlı yorum biçimleridir. Bu yüzden değer yargılarının
konusudur.

f) Bilimin Statik ve Dinamik Yönlerinin Bulunması:
Bilim sadece statik bir bilgiden ibaret değildir. Bilimin sürekli gelişmelere

sahip bir özellik taşıdığı gözden uzak tutulmamalıdır.

g) Etik İlkeler:Araştırmacı çalışması süresince ahlaki ilkelere

bağlı kalmalıdır. Diğer bir ifadeyle özellikle anket, mülakat ve
derinlemesine görüşmelerde araştırmaya katılan kişilerin kişisel bilgi ve
tutumlarını şahsi izinlerinin dışında asla açığa vermemeli, özel bilgilerin
gizliliği ve kişilik haklarını muhafaza etmelidir. 

h) Konunun Sınırlandırılması Gereği: Toplumsal olaylar

bir bütündür. Bir olayı diğerinden kesin çizgilerle ayırmak mümkün

olmadığı gibi doğru da değildir
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Bilimsel Yöntem Okulları

a-Pozitif Sosyal Bilim: Doğal gerçeklik ile toplumsal gerçeklik arasında önemli
bir fark görmeyen doğal bir toplum modeline dayanır. Buna göre doğal gerçeklik
gibi toplumsal gerçekliğin de bağlı olduğu nedensel yasalar vardır ve bu yasalar, 
tıpkı tabiattaki yasalar gibi, değişmez niteliktedir. 

b-Yorumlayıcı Sosyal Bilim: Pozitivist sosyal bilimin aksine yorumlayıcı sosyal
bilim, sembolik bir toplum modeline dayanır. Buna göre toplumsal gerçeklik, 
anlamlı insan eylemleri tarafından oluşturulur. Toplumsal eylemler anlamlı
oldukları için de nesnelermiş gibi ele alınarak açıklanamazlar

c-Eleştirel Sosyal Bilim:Bu yaklaşım toplumsal gerçekliği çelişkili/paradoksal
ve çatışmacı niteliği ile görünen değil görünenin ardında olan olarak tanımlar. Bu 
nedenle de eleştirel yaklaşım, gerçekliği örten bu yanılsamaların kaldırılması ile
birlikte insanların kendi durumları ve toplumları için iyileştirmeler yapabilmelerinin
imkan dahilinde olacağını savunur. 

d-Yöntemsel Çoğulculuk 

Sosyolojik çalışmalarda, nicel metodolojinin somut ve izlenebilir olma ve
betimleyebilme niteliğinden yararlanılmasının yanı sıra; etno-metodolojide olduğu
gibi, nitel sosyolojinin, sosyal olanı yine sosyal olandan yola çıkılarak anlama
yaklaşımının da önemli bir yere sahip olduğunu vurgulamak gerekir.
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5-Bilimsel Araştırmaların Aşamaları ve
Çalışmanın Ana Başlıkları

Bir araştırma ana çerçevesiyle üç bölümden meydana gelir:

1-Giriş: Araştırmanın konusu, amacı (problem), önemi, 
hipotezi ile konuyla ilişkili literatürün işlendiği bölümdür.

2-Gelişme: Araştırma yönteminin (örneklem, veri toplama ve
analiz metodları) ve bulgularının işlendiği bölümdür.

3-Sonuç: Araştırmada elde edilen sonuçların
değerlendirildiği, genellemelerin yapıldığı, hipotezin
doğruluğunun/yanlışlığının ortaya koyulduğu ve ileriye dönük
önerilerin işlendiği bölümdür.Temel olarak bir araştırma giriş
(konu, amaç, problem, önem, hipotez), gelişme (örneklem, veri
toplama ve analiz) ve sonuçtan oluşmaktadır.
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Plan.1 Plan.2

1.GİRİŞ
1.1.Problem
1.2.Amaç
1.3.Önem
1.4.Hipotez
1.5.Varsayım
1.6.Tanımlar
1.7.Sınırlılıklar
II.LİTERATÜR VE İLGİLİ 

ARAŞTIRMALAR
III.METOD VE TEKNİKLER
3.1.Araştırmanın modeli
3.2.Evren ve Örneklem
3.3.Veri toplama araçları ve

verilerin toplanması
3.4.Verilerin analizi
IV.BULGU VE YORUM
V.SONUÇ VE ÖNERİLER
VI.KAYNAKLAR

I.GİRİŞ
1.1.Problem 
1.2.Kaynak taraması
1.3.Önem
1.4.Hipotez
II.YÖNTEM
2.1.Evren ve Örneklem
2.2.Araştırma Modeli
2.2.Verilerin Toplanması ve

Analizi
III.BULGULAR
IV.TARTIŞMA
4.1.Bulguların Yorumu
4.2.Sınırlılıklar
4.3.Öneriler
V.KAYNAKLAR
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Problem: Araştırmada mutlaka bir problem cümlesi
olur, bu cümle yazılırken fazla uzun olmayan esas konuyu
kapsayıcı ancak çalışmanın sadece kendisinin konu
edinilmesi gerekir. Problemde ayrıntılı konulara ve
tartışma doğuracak terimlere yer verilmesi araştırıcının
kafasının problem hakkında net olmadığını gösteren
işaretlerdendir. 

Amaç:İyi tanımlanmış bir problem ifadesinde saklı
olmakla beraber, yanlış anlamaları önlemek için ayrı bir
alt bölümde verilir.Amaç cümlesinde çalışmadan hangi
konuların açıklığa kavuşacağı izah edilmeye çalışılır. 

Bunu yaparken de amaçlar iki şekilde belirtilebilir.

a) Soru cümleleri ile/veya

b) Denenceler(hipotezler ile) 
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Hipotezler(denenceler):Araştırmacının sahip
olduğu teorik yaklaşımdan hareketle, olgu ve olaylar
arasında muhtemel olduğunu düşündükleri ve araştırma ile
test etmek istedikleri hipotez olarak ifade ederler. Hipotez, 
olguları ve olayların açıklanmasına yönelik olan
genellemelerden yapılan bütün gözlem ve deney sonuçları
tarafından yeterince doğrulanmamış, geçerliliğin kontrolü
için teste tabi tutulabilen, fakat henüz test edilmemiş
muhtemel çözümlemeleri içeren önermelere denir. 
(Arslantürk, 1999: 43) 

Önem:Araştırmada önem bir tür araştırmacının
kendi amacının ortaya konmasıdır. Ortaya konulan
problem karşısında araştırmacının çözümlemeyi
düşündüğü yönün ve bu çözümlemenin başarılı olması
durumunda ne gibi bilimsel bir katkı sağlayacağının ifade
edilmesidir. Araştırmada önem sayısı fazla olabilir.
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•Sayıltı:Araştırma sonuçlarının geçerliliği, sayıltıların geçerliliğine
bağlıdır. ÖRNEĞİN; örneklemin evreni temsil ettiği bir sayıltı
olabilir. Ancak bu gerçeği yansıtmıyorsa, bulguların evrene
genellenmesi imkânsızdır.

•Sınırlılıklar:Araştırmanın yapmak isteyip de çeşitli sebeplerle
yapamadığı şeylerdir. Bunlar araştırmacının bilgi, beceri ve
imkânlarından kaynaklandığı gibi, problemin alanı, araştırmanın
amaçları, yöntem ve öteki pratik zorluklardan da gelebilir.

•Tanımlar: Okuyucuyu araştırmaya karşı genel bir bakış açısı
kazandıracak türde olan tanımlar alt bölümde, ötekiler ise
metinde ilk geçtikleri yerde yapılır. Bu konuda ölçüt, konuya
yabancı olmayan birisinin, o konuyu anlayıp anlayamamasıdır. 
Yoksa tefsir dalındaki bir araştırmayı tıpçının anlayacağı şekilde en
ince ayrıntısına kadar tanımlamak değildir.

•Literatür.
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•2-Araştırma İçin Uygun Araştırma Tipi, Yöntem ve Tekniklerin
Seçilmesi

•Bilimsel araştırmalarda temel amaç, bilinmeyeni veya eksik bir yönü
ortaya çıkarmaktır. Bu yüzden araştırmacı doğru bilgiye kendisini
götürecek yöntemi iyi belirlemelidir. 

•3-Araştırmanın Evreninin Belirlenmesi ve Örneklem Seçimi

•Bilimsel bir problemin çözümlenmesi araştırma kapsamına giren olgu
ve olayların belli bir zaman ve mekanda bilimsel araştırma teknik ve
yöntemlerine uygun bir şekilde ele alınmasıyla mümkün olur. 
Araştırmanın yürütülmesi ve geçerliliği ise araştırmaya uygun bir
evren ve örneklemin seçilmesiyle mümkün olur. 

•Evren (anakitle), araştırma probleminin kapsamına giren olgu ve
olayların tamamıdır. 

•Bu bağlamda örneklem; araştırma evreninin özelliklerini en iyi
yansıttığı düşünülen bir grubun seçilmesi işlemidir.
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Araştırmalar genelde;

Nicel Araştırmalar(Quantitative Researchs) ve 

Nitel Araştırmalar (Qualitative Researchs) 

olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

• Nicel araştırmalar; “Ne 

kadar? Ne miktarda? Ne 

kadar sık? Ne kadar 

yaygın?” vb. gibi sorulara 

cevaplar arar

Nitel Araştırmalar;

“Niçin? Nasıl? Ne 

şekilde?” vb gibi sorulara 

cevap arar
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Nitel Araştırmalar
Nicel Araştırma Nedir? 

Olgu ve olayları nesnelleştirerek  gözlemlenebilir, ölçülebilir ve sayısal 
olarak ifade edilebilir bir şekilde ortaya koyan bir araştırma türleridir.

Biyoloji, kimya, fizik, mühendislik gibi doğa bilimleri alanlarında 
araştırmalar gözlem ve ölçmeye dayanır. 

Gözlem ve ölçmelerin tekrarlanabildiği ve objektif yapıldığı 
araştırmalara niceliksel, sayısal (“quantitative”) araştırma denir. 

Nicel Araştırmada Amaç Nedir? 
Bireylerin toplumsal davranışlarını gözlem, deney ve test yoluyla 

nesnel bir şekilde ölçmek ve sayısal verilerle açıklamaktır

Nicel araştırma ile; 
ne kadar? 

ne miktarda? 

ne kadar sık, 

ne kadar yaygın? 
vb. sorulara cevap aranır.
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Niceliksel yöntem; 
sayısal yöntem

gözlem ve ölçmeye dayalı

tekrarlanabilen

objektif 

biyoloji, kimya, fizik, mühendislik gibi doğa bilimleri 

alanlarındaki araştırmalarda kullanılan  yöntemler

Nicel araştırmada sorular:

Kaç kişi başardı?

Başarısızlık oranı nedir?

Vb.
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Nitel Araştırma Nedir? 
Gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin 

kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir 
biçimde ortaya konmasına yönelik bir sürecin izlendiği araştırma türüdür. 

Psikoloji, sosyoloji, antropoloji, eğitim gibi sosyal bilim alanlarında insan ve 
toplum davranışları incelenmektedir. 

Genellemenin öncelikli amaç olmadığı, nitel ölçme yöntemlerinin (gözlem, 
görüşme) kullanıldığı kavram ve kuram oluşturmaya yönelik modeller.

Bu davranışları sayılarla açıklamak zordur. Ölçümler bize kaç kişinin nasıl 
davrandığını gösterir, ama “niçin?” sorusuna cevap veremez.

İnsan ve grup davranışlarının “niçin”ini anlamaya yönelik araştırmalara 
niteliksel (“qualitative”) araştırma denir. 

Nitel Araştırmada Amaç Nedir? 
insanların kendi toplumsal dünyalarını nasıl kurmakta, oluşturmakta olduğunu 

anlamak ve içinde yaşadıkları toplumsal dünyayı nasıl algıladıklarını 
yorumlamaya çalışmaktır. 

Nitel araştırma ile; 
niçin? 

nasıl? 

ne şekilde 
sorularına cevap aranır.
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Niteliksel yöntem;
insan ve grup davranışlarının “niçin”ini anlamaya yönelik araştırma 

yöntemleri

psikoloji, sosyoloji, antropoloji, eğitim gibi  sosyal bilim alanlarında 
insan ve toplum  davranışlarını inceleyen araştırma yöntemleri

Nitel araştırmada sorular:

İnsanlar niçin böyle davranır?

Yargılar ve davranış nasıl oluşur?

İnsanlar çevrelerinde olup bitenden nasıl etkilenir?

Kültürler niçin ve nasıl gelişir?

Sosyal gruplar arasındaki farklar nelerdir?

Başlıca Niteliksel Araştırma Modelleri:
1. Fenomenoloji 

2. Etnografi

3. Gömülü teori 

4. Örnek olay

5. Saha Taraması(Niteliksel ya da niceliksel olabilir)
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Avantajları

• Genelleştirilebilir sonuçlar üretilir.

• Farklı gruplar arasında karşılaştırma 
yapılabilir.

• Kuramların doğruluk derecesi tespit 
edilir.

• Belirli bir yapı içindeki ilişkilerin 
incelenmesine yarar.

Sınırlılıkları

• Mükemmel örneklem almak güçtür.

• Yeteri sayıda veri toplamak güçtür.

• Mükemmel ölçüm şartları her zaman 
sağlanamaz.

• Ölçme aracı önyargıyı da yansıtır.

• Model dışındaki veriler ile ilgilenmez.

Avantajları

• Özel durumun “gerçekliğini” yansıtır.

• Sonuçlarla kuram üretilmesi kolaydır

• Farklı faktörlerin anlaşılmasını sağlar.

• Araştırmanın sonuçlarının 
uygulanabilirliği daha yüksektir.

Sınırlılıkları

• Deneklerin yaşadıkları deneyimleri 
olduğu şekliyle ifade etmeleri zordur.

• Verilerin analizinde bireylerin sahip 
oldukları önyargı da yer alır

Nitel Araştırmalar

Nicel Araştırmalar
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Nicel araştırma Nitel araştırma

1. Gerçeklik nesneldir

2. Asıl olan yöntemdir

3. Değişkenler kesin sınırlarla belirlenir, 

bu değişkenler arasındaki ilişkiler 

ölçülebilir

4. Araştırmacı olay ve olgulara 

dışarıdan bakar, nesnel bir tavır 

geliştirir

5. Genelleme yapılır 

6. Sonuçlara ilişkin tahmin kullanılır

7. Nedensellik ilişkisini açıklama

8. Kuram ve denence ile başlar

9. Deney, manipülasyon ve kontrol 

vardır

10. Standardize edilmiş veri toplama 

araçları kullanılır

11. Parçaların analizi esastır

12. Uzlaşma ve norm arayışı vardır

13. Veriler sayısal göstergelere indirgenir  

14. Olay ve olguların dışında, yansız ve 

1. Gerçeklik oluşturulur

2. Asıl olan çalışılan durumdur

3. Değişkenler karmaşık ve iç-içe 

geçmiştir  bunlar arasındaki ilişkileri 

ölçmek zordur 

4. Araştırmacı olay ve olguları 

yakından izler, katılımcı bir tavır 

geliştirir

5. Derinlemesine betimleme yapılır

6. Sonuçlarda yorumlama  kullanılır

7. Aktörlerin perspektiflerini anlama

8. Sonunda kuram ve teori oluşturulur 

9. Kendi bütünlüğü içinde ve doğal 

gelişir

10. Araştırmacının kendisine ait veri 

toplama aracı kullanılır

11. Örüntülerin ortaya çıkarılması

önemlidir

12. Çokluluk ve farklılık arayışı vardır

13. Veriler derinlemesine betimlenir 

4. Nitel-Nicel Karşılaştırması
22

Geri Dön

Bilimsel Araştırma Yöntem-Teknikleri
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a-Genel Teknikler

1-Tümevarım (Endüksiyon) İlkesi: Gözlem yoluyla yapılan, tek tek olayların
incelenmesi ile genel sonuçlara varmak için akıl yürütme veya zirve ilim
adamlarına dayanma yoludur.Zihnin özelden genele doğru yaptığı bir akıl
yürütmedir.

2-Tümdengelim (Dedüksiyon):Bu ilke bir anlamda tümevarım ilkesinin tam 
tersidir.Tümdengelim, genel bir ilkeden hareketle özel olayları açıklama yoludur. 
Tümdemgelim, çeşitli bilimlerde, sebeplerden sonuçlara, kanunlardan olaylara, 
prensiblerden sonuçlara geçiş suretiyle yapılır

4-Sebep-Sonuç İlişkisi Kurma Metodu: Buna jenetik metod da denir. 
Jenetik metodun esasını, olaylara sebep aramak teşkil eder

5-Karşılaştırma:Sosyal olayların ve olguların fiziki olaylar gibi laboratuar
ortamında incelenememesi sonucu geliştirilen metotlardan biridir. (Erkal-
Baloğlu, 1997: 162) 1. Tarihi karşılaştırma: Dinler tarihi ve diğer çeşitli dini
ilimlerin verilerinin din sosyolojisi açısından ele alınarak mukayese edilmesinden
ibarettir.
2. Etnolojik karşılaştırma: Etnoloji ilkel toplumları ve onların kültürlerini ele alıp
inceler. “Halkbilimi” veya “Halk Bilgisi” gibi terimlerle de ifade edilir. 
3. İstatistiki karşılaştırma: Bir vasıflama aracı olan istatistik, mahiyeti itibariyle
olayların tespitine yaramakla birlikte aynı zamanda bu olayların guruplanması ve
aralarında ilişkiler kurulmasında önemli bir rol oynar
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b-Nicel Araştırma Teknikleri
Nicel araştırma; deneme, gözlem ve deneylere dayanılarak

yapılan görgül (amprik) araştırma yaklaşımına ya da gözlem ve
ölçmelerin tekrarlanabildiği niceliksel veya sayısal (quantitative) 
araştırma yaklaşımına denmektedir. (Ekiz, 2003: 21)

Anket, deney, görüşme, sosyometri, gözlem gibi veri toplama
teknikleri sosyolojik araştırmalarda en çok kullanılan tekniklerdir. 
Nicel yöntem, pozitivist epistemolojinin yaklaşımı olup, çoğunlukla
sayısal veri toplama ve analiziyle bağıntılı görülür. 
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1-Anket (Soru Kağıdı): Herhangi bir konuda, birden çok 
insanın görüşlerini ve eğilimlerini öğrenmek amacıyla kullanılan bir 
veri toplama tekniğidir. Başka bir tabirle anket, bir problemle ilgili 
olarak, çeşitli kimselerin, bilgi, tecrübe ve ilgilerini anlamak amacı ile 
yapılan soruşturmalardır. Ya da anket, kalem-kağıt yolu ile ferdin veya 
grubun kendisi hakkında bilgi vermesi şeklidir. (Arslantürk-Amman, 
2011: 55) 

Ankette sorular hazırlanırken ankete katılan kişilerden daha 
geçerli yanıtlar alabilmek için aşağıdaki özellikler dikkate alınmalıdır:

• Sorularda kullanılan dilin basit ve anlaşılır olması gerekir. 
Teknik terimler, ağır ve yabancı kelimeler yerine düz ve yalın yazım 
tercih edilmelidir.

• Soruların mümkün olduğunca, kısa, açık ve net olması gerekir. 

• İki ihtimal veya tutumu ölçen soruların bir cümlede ifade 
edilmesi yanlıştır. 

• Sorular objektif bir şekilde sorulmalıdır, cevaplayıcılar
yönlendirilmemelidir.
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• Cevaplayıcılar sosyal statü ve durumlarını farklı 
gösterme eğilimi içinde olabilirler, bunun için anket 
uygulayıcısının etkilemekten ve yönlendirmekten uzak 
durmacı daha uygun olacaktır.

• Cevaplayıcı bildiği halde bazı sorulara cevap 
vermek istemeyebilir. Bu yüzden cevaplayıcılara fikrim 
yok şıkkı tanınmalı ve baskı yapılmamalıdır.

•Araştırmacı sözel olmayan ifadelerin de farkında 
olarak gerektiği zamanlarda soruyu açmalı veya tekrar 
etmelidir.

• Araştırmacının önceden kestiremediği sorunları 
belirlemek için pek çok anketten önce pilot çalışmalar 
yapılmalıdır. 
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Kaynak kişilere sorulan sorular dört çeşittir;

a)-Olgusal sorular: Kaynak kişilerin yaş, eğitim durumu, gelir 
düzeyi, medeni durumu, cinsiyeti, doğum yeri, dini, mesleği ile ilgili 
sorulardır. Ayrıca kaynak kişilerin bilgisi dahilinde olan olaylar, koşullar 
ya da (son hastalık veya tıbbi tedavi gibi) bu türden verilerdir. 

b)-Davranış soruları:  Kaynak kişilerin şahsi ve sosyal etkinlikleri, 
yapıp etmeleri ile ilgili sorulardır. Kültür ve eğlence modelleri, aile, 
arkadaş ilişkileri gibi. 

c)-Tutum, inanç ve kanaat soruları:  Bir kimsenin belli bir konuda 
ne düşündüğünü, ne hissettiğini tespit etmeye yönelik sorulardır. 
Tutumlar en iyi çoklu sorularla ölçülebilir. Tutum ölçeklerinde genelde 
kapalı uçlu sorular kullanılır, ancak kodlanmış açık uçlu sorular da 
yararlı olabilir. 

d)-Bilgi soruları: Kaynak kişinin belli bir konuda ne bildiği, ne ölçüde
bildiği, bu bilgileri hangi kaynaktan öğrendiği yönelik sorulardır
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2-Gözlem: Gözlem dolaylı ve dolaysız olarak ikiye ayrılır. 
Araştırmanın daha doğru sonuçlanabilmesi için hem dışarıdan
toplanacak bilgilere hem de bizzat araştırmaya konu olan
kimselerden elde edilecek gözlemlere ihtiyaç vardır. 

a) Dolaysız gözlem: Olayların olduğu gibi doğrudan doğruya
müşahede edilmesidir. Yani toplumda yaşayan dini gerçeğin bizzat
araştırmacı tarafından dolaysız olarak gözlenmesidir. Bu teknik bazı
çevrelerde nitel araştırma yöntemi ya da etnografik araştırma tekniği
olarak da adlandırılır. 

b) Dolaylı gözlem: Din sosyolojisi yalnızca güncel dini hayatla
ilgili, dini yaşayış ve davranışlarla ilgilenmez. Geçmişin dini
yaşayışında meydana gelen olayları ya da dini tezahürlerin sosyolojik
incelenmesi de din sosyolojisinin ilgi alanına girer.
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2-Gözlem: Gözlem dolaylı ve dolaysız olarak ikiye
ayrılır. Araştırmanın daha doğru sonuçlanabilmesi için
hem dışarıdan toplanacak bilgilere hem de bizzat
araştırmaya konu olan kimselerden elde edilecek
gözlemlere ihtiyaç vardır. 

a) Dolaysız gözlem: Olayların olduğu gibi doğrudan
doğruya müşahede edilmesidir. Yani toplumda yaşayan
dini gerçeğin bizzat araştırmacı tarafından dolaysız
olarak gözlenmesidir. Bu teknik bazı çevrelerde nitel
araştırma yöntemi ya da etnografik araştırma tekniği
olarak da adlandırılır. 

b) Dolaylı gözlem: Din sosyolojisi yalnızca güncel
dini hayatla ilgili, dini yaşayış ve davranışlarla ilgilenmez. 
Geçmişin dini yaşayışında meydana gelen olayları ya da 
dini tezahürlerin sosyolojik incelenmesi de din 
sosyolojisinin ilgi alanına girer.
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3. Görüşme (Mülakat): Görüşme, araştırılan konuyla 
ilgili bireylerle yapılan karşılıklı konuşma ile gerçekleştirilir. 
“Görüşme, sözlü iletişim yoluyla veri toplama tekniğidir”. (Erkal 
vd. , 1997: 129) 

5.Sosyometri:Sosyometri, küçük gruplarda, bireyler 
arasındaki yaklaşma (çekim) ve uzaklaşma (itim) modellerini 
açıklamayı sağlayan bir araştırma tekniğidir. 

6-Deney Tekniği

Deney, bir hipotezin sınanması veya gerçeklenmesi amacı

ile başvurulan uygulamalı gözlemler olup laboratuarda

uygulamalı şartlarda yapılır.
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c-Nitel Araştırma Yöntemleri
Gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri

toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların
tabi ortamda, gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya
konmasına yönelik araştırma yöntemidir.

Nitel yöntem, genellikle yorumlayıcı epistemolojiyle
ilişkilidir ve daha çok anlamlara yapılan vurguyla birlikte
anlamaya dayanan veri toplama ve veri analizi biçimlerine
gönderme yapar. 
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1-Derinlemesine Görüşme:(Yapılandırılmamış görüşme veya Etnografik görüşme) 
Araştırma problemine ilişkin yüzeysel bilgilerden çok, kişilerin görüş, düşünce ve
deneyimleriyle ilgili bilgi toplanmak istendiğinde kullanılan bir görüşme tekniğidir. 

Görüşme yaparken araştırmacının konuşmaktan çok dinlemesi, görüşülen kişiyi
yönlendirecek konuşma ve de hareketlerden kaçınması, görüşülen kişinin statüsüne uygun
giyinerek kendisini iyi hissetmesini sağlanmalı, görüşülen kişiye karşı nazik olması, açık, net 
ve kısa sorular sorup ve söylenenleri de aynen kaydetmesi gerekir. 

2-Odak Grup Görüşmesi: Belirli kriterlere göre seçilerek, önceden belirlenmiş bir
konuyu tartışmak üzere bir araya gelmiş olan 6-12 kişilik bir grup insanla, nitel araştırma
yöntemleriyle yapılan görüşmeye odak grup görüşmesi denir. Odak grup homojen bir
gruptur, gruba dahil olan kişiler, araştırmacı açısından önem taşıyan bir şekilde birbirleriyle
bazı açılardan benzerlik gösterirler. 

3-Yapılandırılmamış Gözlem (Denetimsiz): Nicel araştırmalarda yapılandırılmış
gözlem, nitel araştırmalarda ise yapılandırılmamış veya yarı yapılandırılmış gözlem teknikleri
kullanılır. Yapılandırılmamış gözlem; gözlem çizelgesi gibi standart bir veri toplama aracının
kullanılmadığı gözlemdir. Yapılandırılmamış gözlem katılımlı ve katılımsız yapılandırılmamış
gözlem olarak ikiye ayrılır:

4-Yarı Yapılandırılmış Gözlem: Genellikle bir veri toplama aracı kullanılan, 
yapılandırılmamış çalışmalarda elde edilen verilerin doğal ortamda sınanmasına yönelik
gözlemlerdir. (Yıldırım-Şimşek, 2005: 172)
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5-Yaşam Öyküsü: Deneylerin tersine, yaşam öyküleri tümüyle
sosyolojiyle ve diğer sosyal bilimlerle ilgilidir; doğa bilimlerinde yeri
yoktur. Yaşamöyküleri belirli bireyler hakkında genellikle bireylerin
anımsadıkları biçimiyle toplanan biyografik malzemelerden oluşur. 

6-Döküman İncelemesi (Tarihsel Çözümleme): Sosyolojik
araştırmalarda tarihsel bir bakış sık sık gerekli olur, çünkü belirli bir
sorun hakkında topladığımız malzemeden anlam çıkarmak için sık sık
zamana ilişkin bir bakış açısına gerek duyulur. (Yıldırım-Şimşek, 2005: 
188-189) Tarihsel çözümleme, olmuş, bitmiş olayların araştırılmasını
ifade etmektedir.

7-Teori Kurma (Gömülü Teori): Bu yöntem, sosyal araştırmaları
önceden belirlenmiş teoriler üzerinde temellendirme baskısına karşı bir
tepki olarak geliştirilmiş bir yöntemdir.

8. Monografi (Örnek Olay): Monografik araştırma, sınırları 
belirlenmiş tek bir konu üstünde derinlemesine yapılan bir 
incelemedir. Monografide olaylar bir bütün halinde, toplu olarak ele 
alınmaz. Monografinin esası, tek bir toplumsal konunun seçilmesine, bu 
olayın derinlemesine incelenmesine ve bu olaydan hareket ederek 
bütüne varılmasına dayanır.
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GİRİŞ

• Niçin kaynak gösterilmeli?
– Başkalarının emeğine saygı

– Atıfta bulunacak diğer araştırmacıları yanlış 
yönlendirmeme

– Yasal zorunluluklar

Bilimsel Araştırma Yöntem-Teknikleri
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ALINTI YAPILIRKEN DİKKAT 
EDİLECEK HUSUSLAR

• Doğrudan Alıntılar

• Kelimesi kelimesine aynen yapılan alıntılardır ve çift 
tırnak ( “......” ) işareti içerisine metin yazılır.

• Örnek: Yıldırım (1966, 21)’a göre, hipotez “araştırmacıya 
bir nevi ışık tutma niteliği taşıyorsa değerli sayılmalıdır.” 

• Dolaylı Alıntılar

• Alıntı yapılan metin eğer birebir kaynakla aynı değilse, 
yazar kendi cümleleriyle ifade ediyorsa, alıntı yapılan 
kısım tırnak içine alınmaz ya da sıkıştırılmış paragraf gibi 
özel biçimler kullanılmaz; ancak kaynak göstermek 
zorunludur. 

Bilimsel Araştırma Yöntem-Teknikleri
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KAYNAK GÖSTERMENİN ZORUNLU OLDUĞU 
DURUMLAR

• Başkasının eserinden bir aktarma yapılmış 
ise,

• Başkasının bulduğu yöntem, sonuç veya 
amaçtan faydalanılmış ise,

• Başkasının eserinden rakam, katsayı, şekil, 
grafik, resim vb. alınarak kullanılmış ise,

• Az veya çok başkasının eserinden 
esinlenilmiş ise,

• Yukarıdakilerin dışında başkasının 
eserinden doğrudan ve dolaylı olarak 
faydalanılmış ise yararlanılan kaynakların 
bildirilmesi zorunludur.

Bilimsel Araştırma Yöntem-Teknikleri
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KAYNAK GÖSTERMEYİ 
GEREKTİRMEYEN DURUMLAR

• Genel kurallar, prensipler veya uygulamalar 
konusunda kaynak göstermeye gerek 
yoktur. 

• Örneğin, “yardımseverlik bir erdemdir” 
ifadesinde kaynak göstermeye gerek yoktur. 

• Herkesin bildiği, açık ve seçik olarak fark 
edilen bilgiler için kaynak göstermeye gerek 
yoktur. 

• Örneğin, “Almanya Avrupa Birliğinin en güçlü 
ekonomisine sahip ülkelerinden biridir” 
ifadesinde kaynak göstermeye gerek yoktur. 

Bilimsel Araştırma Yöntem-Teknikleri
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KAYNAK NEREDE GÖSTERİLİR?

• DİPNOTU şeklinde aynı sayfanın sonunda

• Cümle içerisinde veya cümle sonunda

• Kitap veya makalenin sonunda 

• Bölüm sonlarında Kaynakça Listesi

• Kitap veya makalenin sonunda Kaynakça 
Listesi

Bu alternatiflerden bir veya bir kaçı yazının 
yayınlanacağı derginin veya kitabın yayın 
politikalarına; veya ödevlerde ise 
öğretmenin tercihleri doğrultusunda yapılır.

Bilimsel Araştırma Yöntem-Teknikleri
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