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Tüm haklar  yazar na aittir. Kitap tüm sayfalar  elektronik ortamda
tescillenmi tir. Kitab n içeri i, resimleri/logolar , yazar ve yay n
bilgilerinde üzerinde de iklik yap lamaz.

Kitap sayfa s rlamas  olmaks n ço alt labilir. Ki isel web sitelerine
ziyaretçilerin indirebilmeleri amac yla yüklenebilir. Ancak hiçbir ekilde
ticari amaçlarla kullan lamaz.

Kitab  yukar da aç klanan kapsam n d nda kullananlar hakk nda 5846
say  Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun hükümleri do rultusunda i lem
ba lat lacakt r.

1 U. Erman EYMEN statistik Merkezi® direktörüdür.

http://www.istatistikmerkezi.com
http://www.istatistikmerkezi.com


www.istatistikmerkezi.com 5

statistik Merkezi Hakk nda

statistik Merkezi; akademisyen ve ö rencilere yapacaklar
bilimsel çal malara destek olmak, bilimsel çal malar  s ras nda
kar la klar  problemlere çözüm getirmek ve bilgi al veri ini
kolayla rmak için olu turulmu  bir ileti im portal r.

Bu kapsamda statistik Merkezi taraf ndan yap lan çal malar
da özetlenmi tir;

 Bilimsel ara rmalar n alt yap n olu turulmas  (Tez /
ara rma önerilerinin haz rlanmas ),

 Bilgi toplama arac n (anket, görü me formu) haz rlanmas ,

 Ara rma plan n olu turulmas ,

 Verilerin analizi ve yorumlanmas ,

 Ara rma raporunun haz rlanmas  (tezler/makalelerin
ara rma bölümleri)

 Veri analizi ve anket tasar  e itimleri.

Misyonumuz

Bilgi ve birikimleri bir araya getirmek, beraber üretmenin ve
payla man n hazz  ya amakt r.

Vizyonumuz

statisti in bilimsel çal malarda do ru kullan na
uzmanl z ve etkinli imiz ile liderlik etmektir.

lkelerimiz

Bilgi ve deneyimin payla ld kça ço ald na inan r,
sa lad z hizmetin kalitesinden ödün vermeyiz. Her bir
talebi proje anlay  ile alarak hizmette bütünsellik sa lar z.

http://www.istatistikmerkezi.com
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Önsöz

Bu kitap, bilimsel ara rmalarla yeni tan an üniversite
rencilerinin ihtiyaçlar  kar lamaya yönelik haz rlanm r.

Kitap, bir ba vuru eserinden ziyade, ara rma ödevi
haz rlayacak ö rencilere onlar n halinden anlayan birinin
tavsiyeleri olarak dü ünülmelidir. Doktora tezi gibi daha ileri
düzeydeki akademik çal malar için kaynakça bölümünde
verilen referanslardan yararlan lmal r. Bunun için özellikle
Karasar ve encan’ n eserlerini tavsiye edebilirim.

Kitap, içinde anlat lanlar n çok d nda bir formatta
sunulmu tur. Bu seçimin alt nda pek çok ki i taraf ndan s
olarak nitelendirilen “ara rma yöntembilimi” konusunu, ak
belki de sürükleyici olarak verme iste i  yatmaktad r.

Kitapla ilgili yap lacak tüm ele tiri ve katk lar  memnuniyetle
kar layaca  belirtmek isterim.

http://www.istatistikmerkezi.com
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Ara rma Ödevinin Tan mlanmas

Ara rma, problemlere güvenilir çözümler aramak,
bilinmeyen ya da tart mal  olan bir konuya aç kl k getirmek

sacas  karanl a k tutmak amac yla yap lan sistematik bir
veri toplama ve de erlendirme sürecidir.

Dönem ödevi ya da bitirme ödevi gibi isimlerle de an lan
ara rma ödevleri ise bir tür ara rma raporu olarak
dü ünülebilir. yi bir ara rma ödevi a da belirtilen
özellikleri ta mal r (Karasar, 1995):

1. Anla rl k

2. Amaca uygunluk

3. Etkililik

Ara rma ödevinizin ba ar  problemin ve elde edilen
sonuçlar n anla rl na ba r. Amac z okuyucunun
kafas  kar rmak de il, ona elde etti iniz sonuçlar
ula rmakt r. Bu nedenle ödevi süslemeye kaçmadan basit
bir dille kaleme al n. Ancak bunu yaparken kullanaca z
kelimeleri özenle seçin (Day, 1997). Özellikle Türkçe’yi do ru
kullanmaya özen gösterin.

http://www.istatistikmerkezi.com
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Ara rma ödevinizi öncelikle dan man z ya da
üniversitenizin belirledi i biçim kurallar na uygun olarak
haz rlamal z. Ödevin içeri i ise iyi bir literatür
ara rmas na dayanmal  ve ara rma konusu tüm boyutlar
ile ele al nmal r.

Ara rma ödevinizin amac na ula abilmesi için okuyucunun
zihninde ayd nlat  bir iz b rakmas  gerekir. Bu da ancak
etkili bir anlat mla mümkün olabilir.

Ara rma Yöntemi
Ara rma ödevinin haz rlanmas nda ise yayg n olarak iki
yöntem kullan lmaktad r. Bu yöntemler ikincil kaynak
ara rmas  ve birincil kaynak ara rmas r.

kincil kaynak ara rmas kincil kaynak ara rmas nda,
genellikle ba ka amaçlarla toplanm  veri ve bilgiler
ara rma sorusunu cevaplamak için bir araya getirilir,
özetlenir, analiz edilir ve de erlendirilir (Day, 1997). Bu veri
ve bilgiler, kitaplar, süreli yay nlar, tezler, ba vuru eserleri,
resmi yay nlar ve özel belgelerden elde edilebilir.

Birincil kaynak ara rmas Birincil kaynak ara rmas nda
veri ve bilgiler bizzat ara rmac  taraf ndan gözlem, deney,
anket ve görü me teknikleri yard  ile toplan r
(Kurtulu ,1989). Fakat bu yöntem ikincil kaynak
ara rmas na göre oldukça maliyetli ve zaman al r.
Dolay yla birincil kaynak ara rmas na geçmeden önce
daha önce yap lm  ara rmalar n incelenmesi gerekti i
söylenebilir. Ancak ikincil kaynak ara rmas n yeterli
olmad  durumlarda birincil kaynaklara ba vurulmal r.

http://www.istatistikmerkezi.com
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Ara rma Prosesi
Bu kitapta ara rma ödevinin haz rlan  basamak basamak
aç klanm r. Fakat gerçekte ara rma prosesi bir “yo–yo”
yakla  gerekli k lar.

Yo–yo yakla Uygulamada genellikle bir basama
tamamlayarak di er basama a sorunuz olarak geçmek
mümkün olmaz. Kar lan problemler bir önceki basama a
dönmenizi ya da faaliyetlerinizi bir sonraki basama
dü ünerek yapman  gerektirebilir.

Örne in literatür ara rmas  tamamlad ktan sonra da belli
bir alandaki aç  kapatmak ya da iddian  desteklemek için
yeni verilere ihtiyaç duyabilirsiniz. Benzer ekilde
ara rman n plan  olu turduktan sonraki a amalarda
konunun ak  olarak ifade edilemedi ini fark ederek en ba a
dönmek zorunda kalabilirsiniz. Dolay yla ara rma ödevini
haz rlarken  pek çok durumda geri dönmeniz, tekrar
dü ünmeniz, tekrar okuman z ya da tekrar yazman
gerekebilece i söylenebilir. Bu yo–yo yakla , ara rma
ödevinin son ç kt  alana kadar sürecektir (Madsen, 1991).

http://www.istatistikmerkezi.com
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Zaman Planlamas  ve Konu Seçimi

imdi belirli bir sürede haz rlaman z gereken bir ara rma
ödevi ald  varsayal m. Belki de ara rman z gereken
konu size genel hatlar  ile verildi. Bu durumda konuyu
daraltmal , derinlemesine ara rmal  ve bulgular  bir rapor
haline getirmelisiniz.

Basamak 1 – Zaman n Planlanmas
Ara rma ödevinin haz rlanmas ndaki en önemli
basamaklardan bir eldeki zaman n planlanmas r. Sa kl  bir
plan yap lmas , ödevin teslim edilece i günler yakla nda
sizin kütüphanede sabahlaman  önler. Asl nda ö rencilerin
pek ço u literatür ara rmas n ne kadar zaman alaca ,
okuma ve not alman n ne kadar sürece ini, taslak ödevinin ne
kadar zamanda olu turulaca  ve düzeltmelerin ne kadar
zamanda tamlanaca  bilmezler. Bu nedenle dan manlara,
ara rma ödevlerinin ilk tasla n teslim edilmesi çok s k
rastlanan bir durumdur. Ancak gözden geçirme ve düzeltme
basama n uygulanamamas , iyi bir ara rma ödevi
haz rlama olas  ortadan kald rmaktad r (Bolker, 1998;

http://www.istatistikmerkezi.com
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Cone ve Foster, 1993; Madsen, 1991).

da 10 haftal k haz rl k süresi için haftan n be  günü
çal laca  varsay larak olu turulan program örnek olarak
verilmi tir.

Toplam süreniz 10 hafta ise;

3 gün – konunun seçilmesi (2nci Basamak)

2  gün  –  ara rman n  amaç  ve  içeri inin  belirlenmesi  (3–5nci

Basamaklar)

6 gün – ikincil kaynaklar n bulunmas  (6nc  Basamak)

1 gün – ara rma plan n ç kar lmas  (7nci Basamak)

20 gün – verilerin toplanmas  ve i lenmesi (8–11nci Basamaklar)

10 gün – taslak ödevin haz rlanmas  (12-13ncü Basamaklar)

8 gün – ara rma raporunun yaz lmas  (14-18nci Basamaklar)

Basamak 2 – Ara rma Konusunun Seçimi
Zaman planlamas  yapt ktan sonra yapman z gereken uygun
bir ara rma konusu seçmektir. Buradaki “uygunluk” kavram
be  faktöre ba r:

1. Ara rmac n ilgi alan .

Ara rmay  sevdi iniz bir konu hakk nda m  yap yorsunuz?

2. Ara rma için sahip olunan sürenin uzunlu u.

Süreniz iki haftam  yoksa iki ay m ?

3. Ödevin uzunlu u.

Ödev 1500 – 2000 kelimeden mi olu acak yoksa daha m
uzun olmas  isteniyor?

4. kincil kaynaklar n bulunabilirli i.

http://www.istatistikmerkezi.com
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Okulunuzun ya da civardaki okullar n kütüphanelerinde
istedi iniz yay nlar  bulabilir misiniz? Kaynaklara an nda
ula man  sa layacak veri tabanlar  mevcut mu?

5. Ön ara rma ihtiyac .

Görü meler, anketler, deneyler ya da veri analizleri gerekli
olacak m ?

Konu seçimi ara rma ödevinin ba ar ndaki en önemli
faktördür. E er ilgi alan n d ndaki bir konuyu seçerseniz,
ödeve konsantre olmakta zorlanabilirsiniz. E er çok kapsaml
ve geni  bir konuyu ara rmaya karar verirseniz, bir tez
olu turman z ve bu tezi desteklemeniz mümkün olmaz.
Konunun çok dar olmas  halinde ise ara rma ödevini
dolduracak kadar malzeme bulamayabilirsiniz (Gordon ve
Parker, 1997).

Baz  durumlarda size geni  bir alan verilerek konunuzu bu
alan içersinden seçmeniz istenebilir. Örne in dan man z o

l i lenen “yönetim teorilerinden birinin gerçek hayattaki
uygulamas ” ara lmas  ödev konusu olarak verebilir.
Baz  durumlarda ise ara rma konusunda daha serbest seçim
yapma ans na sahip olabilirsiniz. Ancak en do ru uygulama
dan man ile ö rencinin konu seçiminde i birli i yapmas r.
Dan man n verece i fikirler ö rencinin konu seçimini
kolayla racakt r.

Dan man n sizin istemedi iniz bir konuyu seçmesini
önlemek için ona en az dört konu ile gitmelisiniz. Ayr ca bu
dört konudan sizin için öncelikli olan  sonuna (*) i areti
koyarak belirtiniz ( encan, 1995).

http://www.istatistikmerkezi.com
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- Kamu Çal anlar n  Tatmin Düzeyleri (*)

- Kamu Yönetiminde Modern Yönetim Tekniklerinin

Uygulanabilirli i

- Toplam Kalite Yönetimin irket Performans na Etkileri

-  Güvencesi Endeksi ve  Güvencesi Memnuniyet Ölçe i

Basamak 3 – Problemin Belirlenmesi
Konuyu seçtikten sonra yap lmas  gereken ara rma
probleminin belirlenmesidir. Yapaca z çal mada bu
problemin nedenlerini ara racak ve çözüm önerileri
sunacaks z. Bunun için ara rmay  planlad z konuda,
sizi rahats z eden ve ayn  zamanda çözüm getirebilece inize
inand z bir problemi seçin. Ancak bunu yaparken konudan
uzakla mamaya ve konunun bütünlü ü bozmamaya özen
gösterin. Bu noktada, ansiklopediler, dergiler ve referans
kaynaklardan yararlanabilirsiniz. Elinizdeki kaynaklar  h zl  bir
ekilde gözden geçirin ve akl zda soru i areti b rakan

hususlar  not edin. Daha sonra bunlardan ilginizi çekmeyenleri
kar n ancak bunu yaparken daha önce de belirtildi i gibi

konunun bütünlü ünü bozmamaya dikkat edin. Bu ekilde ilgi
alan  daraltarak ara labilecek forma sokabilirsiniz
(Madsen, 1991).

“Ülkemizdeki kamu üniversitelerinde görev yapan ö retim

üyelerinin i  tatmin düzeylerinin çok dü ük olmas .”

Potansiyel Tuzaklar

Uygun bir problem seçimi ara rman n ba ar  için büyük
önem ta ndan a da seçim prosesine ili kin bir tak m
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uyar lar s ralanm r. Belirledi iniz problemi bu uyar lar  göz
önüne alarak de erlendiriniz (Gordon ve Parker, 1997;
Madsen 1991, Sternberg, 1981).

Problem çok geni  olabilir Ara rma ödevlerinin ortalama
1500 kelimeden olu mas  beklenir. Ancak ilk kelimeyi
yazmadan önce 1500 kelimenin ne anlama geldi ini
bilmelisiniz. Örne in be  paragrafl k bir yaz  a  yukar  700
kelimeden olu ur ve dergilerde yer alan makaleler genellikle
3000 kelimeyi geçmez. Dolay yla ancak bir kitap ile ele
al nabilecek bir problemi yar m makaleye s rmaya çal mak
do ru bir seçim de ildir.

Problem ara rma için çok dar olabilir ki tür problemin
ara rma için çok dar oldu u söylenebilir. Birinci durumda
ara rma malzemesi ya çok azd r ya da hiç yoktur. Ara rma
yapmak mümkün olmaz. Bu durum problemin çok yeni
olmas ndan da kaynaklanabilir. kinci durumda ise problem
ba ar  bir ödev haz rlanamayacak kadar yüzeyseldir.

Problem çok teknik olabilir Örne in, e er bilgisayar
teknolojisi hakk nda bir altyap z bulunmuyorsa, donan m ya
da yaz m problemlerini konu alan bir ödev haz rlamaya
kalk mamal z. Ayr ca teknik bir dersin görevi olmad
sürece, sadece dan man  etkileyebilmek için ödevinizde
teknik terimler kullanmamal z.

Problem çok s radan olabilir Ara rma ya yeni bir bilgi
sa lamal  ya da en az ndan eski bilgiyi yeni bir bak  aç  ile
ele almal r. Örne in güne nlar n cilde fayda ve
zararlar  anlatan bir ödev konu ile ilgili yeni bulgular
içermedi i sürece pek bir anlam ta mayacakt r.

Problem tart mal  olabilir Ara rma ödevi, kapsam itibari ile
üzerinde çok farkl  görü lerin bulundu u bir problemin

http://www.istatistikmerkezi.com
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incelenmesinde yetersiz kalabilir. Ara rmalar n amac n bir
ayd nlanma sa lamak oldu unu hat rlay n ve bunu
ba arabilece iniz problemleri seçin.

Yukar da say lan tehlikelerden kaç nman z üzerinde
çal labilir bir problem seçmenize yard mc  olacakt r.

Basmak 4 Ara rma Amac n
Netle tirilmesi

imdi konuyu daraltt z, problemi belirlediniz ve ara rman n
amac  ifade etmeye  haz rs z. Bu noktada amac n problem
ifadesi içinde yer ald  dü ünebilirsiniz. Do ru! Ancak
sa kl  bir ara rma için bu sakl  tan m yeterli de ildir.
Amac  ara rd z konuya ba  olarak soru cümlesi ya
da hipotez eklinde ifade etmelisiniz.

Soru cümlesi: Pek çok ara rmada amaç soru cümlesi
yard  ile ifade edilmektedir. Bu ekilde ara rma konunuzla
ilgili ayd nlatmak istedi iniz noktalar n bir listesini
yapabilirsiniz. Örne in:

X üniversitesinde görev yapan ö retim üyelerinin y ll k ortalama

akademik yay n say  kaçt r?

Türkiye’de ö retim üyelerinin gelir düzeyleri son on y lda nas l bir

de im göstermi tir?

Hipotez: E er ara rma ile do ru oldu una inand z bir
tezi desteklemeyi planl yorsan z, amac  hipotez yard  ile
ifade edin. Asl nda hipotez ara rma probleminin cevab na
ili kin beklentilerinizden ba ka bir ey de ildir.

http://www.istatistikmerkezi.com
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Hipotez ara rma sonunda verece iniz kararlar için veri
toplayacak ve size rehberlik edecektir. Bu nedenle önceden
belirlenmeli, veri toplama i leminize yön vermeli, fikirlerinizi

naman  ve test etmenizi sa lamal r. (Karasar, 1999;
Tavukçuo lu, 2002).

“Vak f üniversitelerinde görev yapan ö retim üyelerinin i  tatmin

düzeyleri, kamu üniversitelerinde görev yapan ö retim üyelerinin

 tatmin düzeylerinden yüksektir.”

“Ceza, verimi dü ürür”

“Sigara akci er kanserine yol açar”

“Polis akademisine, sivil kaynaktan al nan ö rencilerin ba ar

oran , polis kolejleri mezunlar ndan daha yüksektir.”

Basamak 5 Ara rman n çeri inin
Belirlenmesi

Hipotezi belirledikten sonra ara rma ödevinin neleri
içerece ini saptamak için mant k ve hayal gücünüzü kullan n.
Ele alaca z potansiyel hususlar n bir listesini yap n. Listeyi
daha iyi de erlendirebilmek için kendinizi okuyucunun yerini
koyun. Bu konu hakk nda neleri bilmek istersiniz? Hangi
cevaplar problemin çözüldü üne sizi eder?

Muhtemel alt konular:

kalitenin tan

muayene

kalite kontrol

kalite güvencesi

toplama kalite

http://www.istatistikmerkezi.com
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hizmet kavram

hizmetin özellikleri

hizmetin s fland lmas

hizmet sektörü ve özellikleri

hizmet sektörü ile imalat sektörü aras ndaki farklar

hizmet kalitesi

hizmet kalitesinin ölçülmesi

Bu listenin çok uzun oldu unu dü ünebilirsiniz. Ancak
ba lang çta bu tür bir liste olu turman z size büyük kaynak ve
zaman tasarrufu sa lar. Örne in yukar daki liste
ara rmac n i  tatmini ile ilgi ilgili ilgisiz pek
kaynak/doküman  toplaman  ve incelmesini önleyecektir.
Bununla birlikte taslak liste taslakt r ve ara rma ilerledikçe
de ir.
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kincil Kaynaklar n Bulunmas

Ara rman n yönünü belirledikten ve tez cümlesini ifade
ettikten sonra ciddi bir literatür ara rmas na haz r oldu unuz
söylenebilir. Bunun için öncelikle bir kaynakça havuzu
olu turmal z.

Basamak 6 Kaynakça Havuzunun
Olu turulmas

imdi bir önceki basamakta belirledi iniz tez ve alt konularla
ilgili bilgiler içeren kitap, dergi, bro ür ve di er yaz  ve yaz
olmayan kaynaklara ula mal z. Kütüphaneye gidin kart
kataloglar , bilgisayar kataloglar , veri tabanlar  ve çe itli
referans kaynaklar  taray n. Taraman  birden fazla ba k
kullanarak yap n. Arad z konu ba  ile e  anlaml
kelimeleri, daha geni  ya da daha dar kategorileri ve ilgili
kelimeleri göz önüne almal z.

Belirledi iniz kaynaklar  not etmenin en iyi yolu her bir
kaynak için bir kaynakça fi leri haz rlamakt r. Bu fi ler sizin
kaynakça havuzunuzu olu turacakt r. Kaynakça fi leri
mümkünse ilerleyen basamaklarda de inece imiz bilgi
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fi lerinden farkl  renklerde seçilmelidir. Bu amaç için
haz rlanm  fi lerin bulunamamas  durumunda A4
büyüklü ündeki bir karton ya da dosya ka  dörde
bölünerek fi  elde edilebilir. Kolay tan nmas  için, kaynakça
fi lerinin yaz nda farkl  renkte bir kalem kullan labilir

encan, 1995).

Ba lang çta çok yararl  gözüken fakat ilerleyen a amalarda
kullanmaktan vazgeçebilece iniz kaynaklar olabilir. Fi
kullan  bu kaynaklar  elemenizi kolayla r.

da kaynakça fi i haz rlanmas  ile ilgili genel belgiler
verilmi tir (Maden, 1991).

Kitaplar için:

Kitab n kütüphane kart numaras  fi in sol üst kö esine
yaz n.

Tek yazarl  eserlerde yazar n ad  “soyad-ad”s ras  ile yaz n.

er yazar yerine editör ad  mevcutsa editörün ad  ed.
saltmas  ile birlikte yaz n.

er iki yazar varsa birincisini “soyad – ad”, ikincisini “ad-
soyad” s ras  ile yaz n.

er ikiden fazla yazar varsa birincisini “sayad – ad” s ras  ile
yaz n, di erleri için “ve di erleri” ifadesini kullan n.

Kitab n ba  yaz n ve alt  çizin.

Bas m bilgilerini; bas m yeri, yay nevi ve bas m y  verin.

Kart ya da bilgisayar katalogunda yer alan ve ara rman n
ilerleyen safhalar nda yararl  olabilecek notlar  kaydedin.

er birden fazla kütüphaneden yararlan yorsan z
kütüphanenin ismini fi in alt na yaz n.
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Fi in sa  üst kö esine bir fi  numaras  verin.
Numaraland rmaya 1’den ba lay n. Daha sonra bu numaralar
kaynaklar  kolayca tan mlaman  sa layacakt r.

Bir kitap için kaynakça fi i a dakine benzer olacakt r.

623.89 C      4

Ba , Türker

Anket: Nas l Haz rlan r? Nas l Uygulan r? Nas l De erlendirilir?

Ankara: Sistem Yay nc k, 2000.

Kaynakça

320 sayfa KHO Kütüphanesi

Dergi, gazete ya da ansiklopedi için:

Yazarlar n adlar  kitap fi ini haz rlamada verilen kurallara
uygun olarak yaz n.

Makalenin ismini yaz n ve t rnak içine al n.

Dergi, gazete ya da ansiklopedinin ismini yaz n ve alt  çizin.

Dergilerin say , sayfa ve tarihini ekleyin.

Ansiklopedilerin bas m y  ekleyin.

Kayna  bulurken ya da kullan rken yararl  olabilecek notlar
ekleyin.

Fi in sa  üst kö esine fi  numaras  yaz n.

Bir dergi için kaynakça fi i a dakine benzer olacakt r:
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Ba , Türker ve Kadir Ard ç                 16

“Yüksek Ö retimde  Tatmini ve Tatminsizli i”

ktisat letme ve Finans Dergisi

41: 97-103                    Kas m Ek Say  2002

Kaynakça havuzunu olu turmaya ba lad ktan sonra hangi
kitaplar n yararl  olaca  hangilerinin olmayaca  konusunda
karar verebilirsiniz. Kitap ve dergileri eve götürmeden önce
onlar n kullan k aç ndan gözden geçirin. Bunun için
kitab n içindekiler bölümüne ve kaynakças na göz
atabilirsiniz. E er bir kitapta konunuzla do rudan ilgili hiçbir
bilgiye rastlamazsan z onu kütüphanede b rakmal z.

Ayr ca ara rmada kulland z kitaplar kütüphane raf nda
konular na göre dizilmi lerdir. Dolay yla katalogdan
seçti iniz bir kitab n yan ndaki kitaplar  inceleyerek de çok
yararl  bilgilere ula abilirsiniz.

Basamak 7  Plan n Haz rlanmas
imdi kaynakça havuzunu haz rlanma i inin bir sonucu

olarak ek bir gözden geçirme yapm  durumdas z.
Dolay yla ara rma plan n ç kar lmas  için haz r
oldu unuz söylenebilir. Bu plan ortaya koydu unuz tezi ve
iddiay  i leyen geli tiren bir niteli e sahip olmal r. Genel
çerçeveyi bozmama art  ile di er yazarlar n planlar ndan da
yararlanabilirsiniz ( encan, 1995).

Sizde, pek çok ara rmac  gibi bu basama  atlamay
dü ünebilirsiniz. Ancak bu dü ünce do ru de ildir. Burada
ileri sürülen temel gerekçe “Konu hakk ndaki tüm yay nlar
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okumadan nas l bir plan olu turabilirim?” eklindedir. Bu
sorunun cevab  ba ka bir soru ile verebiliriz. “E er
ara rma ödevini ana hatlar  ile belirlemezseniz hangi
kaynaklar  okuyaca za nas l karar vereceksiniz?” Di er bir
ifade ile taslak bir plan n olu turulmas , yapaca z literatür
ara rmas na rehberlik edecek ve ilgisiz kitaplar  okuyarak
harcayaca z zamandan tasarruf etmenizi sa layacakt r.

Ara rma plan  haz rlarken dikkat edilmesi geren hususlar
da özetlenmi tir:

- Bir bölümü olu turan altbölümler, ilgili bölüm ba  tüm
yönleri ile aç klamal r.

- Planda yer alan her bir seviye en az iki bölümden
olu mal r. Örnek I, A; II, A, B, C uygun de ildir ve I’in
alt nda en az iki alt bölüm bulunmal r.

- Plan n her bir bölümü özel içerikli olmal r. Örne in
üniversite ö rencilerini erkek, k z ve burslu olarak ay rsan z
özel olma art  sa layamazs z. Burslu ö rencilerin bir

sm  erkek bir k sm  da k z ö rencilerden olu tu u için
çak ma kaç lmazd r. Bu problem ö renciler burslu ve
burssuz olarak ayr larak çözülebilir. Her bir grubu daha sonra
erkek ve k z alt gruplar na ay rabilirsiniz. Bu durumda tüm
gruplar özel olacakt r.

- Son olarak plan, ara rmay  s rlamak için de il
yönlendirmek için haz rlanmal r. Dolay yla plana s  s
ba  kal nmamal  ve plan, ba lang çta bahsetti imiz yo-yo
yakla nda sürekli olarak geli tirilmelidir.
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SÜPERMARKETLERDE H ZMET KAL TES

Problem

Amaç

Önem

Varsay mlar

rl klar

YÖNTEM

Ara rma Modeli

Evren ve Örneklem

Veriler ve Toplanmas

Verilerin Çözümü ve Yorumlanmas

BULGULAR

Hizmet Sektöründe Kalite

Kalite Kavram  ve Boyutlar

Hizmet Kavram  ve Özellikleri

Hizmet Kalitesi

Süpermarketlerde Hizmet Kalitesi

SONUÇ ve ÖNER LER

EKLER

KAYNAKÇA

Ara rma plan  incelendi inde Süpermarketlerde Hizmet
Kalitesi Bölümünün alt ba klar n olmad  görürsünüz.
Ara rmac  bu noktada süpermarketlerde hizmet kalitesi
konusunda pek az bilgiye sahiptir. Bununla birlikte bu taslak
plan onun ara rma ihtiyaçlar  belirlemesine yard mc
olabilecek niteliktedir.
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Notlar:

(1) Yukar da verilen plan, bitirme ödevlerinde kullan labilecek
ayr nt  içermektedir. Bu nedenle ödevinizin türü ve
dan man n istedi i ayr nt  düzeyenine ba  olarak daha
basit bir plan olu turabilirsiniz.

(2) Bu örnek planda yer alan ba klar n her biri ilerleyen
bölümlerde aç klanm r.
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kincil Kaynaklar n Kullan lmas

Kütüphanedeki kitap, ansiklopedi, dergi, bro ür ve veri
tabanlar  tarad z. Gerekli kaynakça havuzunu
olu turdunuz. imdi ara rma ödeviniz için gerekli tüm
bilgiler toplad z dokümanlar n içinde gizli. Sizi dü en
görev bu bilgileri aç a ç karmak.

Basamak 8  Notlar n Al nmas
Elinizde kaynakça havuzu ve taslak ara rma plan
bulunuyor. Art k kaynaklar  daha ayr nt  olarak inceleyebilir
ve notlar alabilirisiniz. A4 ka n ¼’ünü kaynakça fi i için
kullan ld ndan, not almak amac yla genellikle daha büyük
örne in 7.5 ´ 12.5 cm lik fi ler tercih edilir. Bilimsel çal malar
için haz rlanm  matbu fi ler k rtasiye dükkanlar nda
sat lmaktad r. Ancak bu tür fi lerin bulunamamas  ya da
maliyetinin ara rmac  için yüksek olmas  durumunda, A4
dosya ka tlar  ortadan ikiye kesilerek fi  yap labilir ( encan,
1995). Büyük fi lere daha fazla bilgi yazabilece iniz gibi
yaz lan bilgilerin okunmas  da kolayla acakt r. Ayr ca bu
fi lerin farkl  boyutta olmalar  kaynakça fi leri ile kazara
kar malar  önleyecektir.
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Not Almak çin Kurallar

Kaynakça fi lerinin numaras  bilgi fi lerinin sol üst kö esine
yaz n. Bu bilgiye daha sonra ödevinizi dokümante ederken
ihtiyaç duyacaks z. Hatal  ve eksik dokümantasyonun çok
ciddi bir eksiklik oldu unu hat rlay n.

Kaynakça fi i numaras n yan  s ra, notlar  ald z sayfa
numaralar  da bilgi fi ine yaz n. Bu bilgi de dokümantasyon
için son derece önemlidir. Bilgi fi lerinin eksiksiz ve do ru
olmas  için gereken zaman  ay n. Bu çaba sizin ileride hata
yapma olas z azaltacakt r.

Bilgi fi inin en üst sat na kart n ba  yaz n. leride
planda yer alan her bir bölümü ayn  ba kl  fi leri bir araya
getirerek yazacak ve yazd klar  fi  ba klar  kullanarak
organize edeceksiniz. Bu nedenle ba  plandan
almal z. E er plan n d nda yeni bir ba k olu turursan z
bu sefer ba  plana dahil etmelisiniz. Fi  ba klar  ile
plan n uyumlu olmas  ileride ortaya ç kabilecek kar kl klar
önleyecektir.

Ba k olarak isim yerine planda bu isimlerin ba ndaki
rakamlar  kullanmaktan kaç n. Bu fikir ilk ba ta pratik gelse
de, planda yapaca z de iklikler referanslar n
kar mas na yol açabilir.

Fi leri tamam yla doldurmaya çal may n. Her bir fi e sadece
tek bir kaynaktan tek bir fikir not edin. Çünkü ödevi kaleme
alamaya haz r oldu unuzda bu fi leri içerdikleri bilgilere göre

ralayacaks z. E er fi lerde birden fazla fikir bulunursa bu
fikirleri düzenlemede kullan lamazlar.

Notlar  kendi cümleleriniz kullanarak al n.
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Çok etkili bir bölüm bulursan z ve bunu kendi cümlelerinizle
ifade etmenizin etkinli ini azaltaca  dü ünüyorsan z ilgili
bölümü – bu en fazla bir paragraf uzunlu unda olabilir –

rnak i aretleri kullanarak oldu u gibi alabilirsiniz.

Bu bölümü ara rma ödevi içerisinde kullan rken de t rnak
aretleri aras nda vermeyi unutmay n.

Not al rken gerekli gördü ünüz durumlarda taslak planda
gerekli de iklikleri yap n. Bu ba lamda alt ba klar hatta
ana ba klar eklemekte tereddüt etmeyin. Plan n
organizasyonunu de tirmeyi ve konular aras ndaki ili kileri
yeniden belirlemeyi dü ünebilirsiniz.

Bir kayna a gere inden fazla yer vermeyin. Her bir
kaynaktan mümkün oldu unca e it say da not al n. E er
birkaç kayna a ba  kal rsan z ödeviniz bilimsel bir
ara rmadan çok kitap özetine benzeyebilir.

er konunuz izin verirse kitap ve dergileri e it olarak
yararlanmaya çal n. Kitaplara çok fazla yer vermeniz
ödevinizi s radanla r. Tamamen dergilere ba  kalman z
ise özellikle konunun kitap uzunlu undaki kaynaklarda ele
al nd  durumlarda ödevinizin zay f olmas na yol açar.
Kullanman z gereken kaynaklar  büyük ölçüde ara rman n
ba  belirleyecektir (Madsen, 1991).

Ek bak  aç lar  sa layabilecek bas  olmayan kaynaklar  da
kontrol etti inizden emin olun. Televizyon belgeselleri,
tart ma programlar , filmler, konferanslar bu amaç için
kullan labilecek kaynaklard r.

er tart mal  bir konuyu ele ald ysan z, her iki taraf
destekleyen kaynaklara e it derecede yer verin.

Her bir fi e notun al nd  sayfan n yazmay  unutmay n.
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er belirli bir konu için bilgi fi i olu turamad ysan z ya da
planda bir tak m bo luklar söz konusu ise ek kaynaklar
bulmaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Genel olarak üç tür bilgi fi i bulunmaktad r ( encan, 1995).

1. Sadece tamlamalar, listeler ve tamamlanmam
cümlelerden olu an kartlar.

5 / 16       8

                   Tatmini Etkileyen Faktörler

irket politikalar , yöneticilerin tutumlar , çal ma artlar ,

ücret, i  arkada lar , i in niteli i.

2. Fikrin aç mlamas  ile do rudan al nt lar n bir arada oldu u
kartlar.

1 / 59                     18

                       Yeni Bir Dü ünce Düzeyi

“Kar la z sorunlar onlar  yaratt z dü ünce düzeyinde

çözülemez.” Hem çevremize hem de kendimize bakt zda

ve Ki ilik Eti i ile ya ay p hareket ederken yarat lan sorunlar

gördü ümüzde bunlar n yarat ld klar  düzeyde çözülemeyecek

kadar esasl  ve derin sorunlar oldu unu anlar z. Bu derin

kavramlar  çözümlemek için yeni daha derin bir dü ünce

düzeyine: temelinde etkili insan  ve etkile im alan  do ru

bir biçimde tan mlayan ilkeler olan bir paradigmaya ihtiyaç var.”

3. Sadece özlü do rudan al nt lar n bulundu u kartlar.

http://www.istatistikmerkezi.com


www.istatistikmerkezi.com 33

23 / 123-126              27

                         Paradigma De iminin Gücü

“Kötülü ün yapraklar  kesen her bin ki iye kar k sadece

birisi köküne sald r.”

 tatminini etkileyen faktörler ba  ta yan 8 numaral  ilk
örnek fi  5nci Kayna n, 16nc  sayfas nda yer alan önemli
kavramlar n bir listesini içermektedir.

18 numaral  ikinci örnek fi  ise birinci kayna n  59ncu
sayfas ndan yap lan do rudan al nt  ile buna ili kin
aç mlamalar  içermektedir. Buradaki t rnak i aretlerinin
kullan na dikkat edin.

Üçüncü fi  ise sadece do rudan al nt  içermektedir.

Basmak 9 kincil Verilerin lenmesi
Ara rma plan na göre toplanan veriler, aç mlama ve
indirgeme yöntemleri ile i lenerek yaz m a amas na geçilir
(Bplker, 1998). Ödevin bu ilk nüshas , ayn  ba  ta yan bir
dosyada muhafaza edilir ve ödev art k bu dosyadan takip
edilir. E er yazma i lemi bilgisayarda yap yorsa taslak
dosya yedeklenmeli ve eski taslaklar muhafaza edilmelidir.
Bu uygulama, herhangi bir donan m ya da yaz m ar zas
durumunda i e ba tan ba lamak zorunda kalman
önleyecektir. Ek olarak ara rmadan ç kard z bir fikir ya
da sildi iniz bir paragraf  ilerleyen a amalarda tekrar
ara rmaya dahil etmek isteyebilirsiniz. Taslak kopyalar
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muhafaza etmeniz halinde böyle bir durumda hayal
kl na u ramazs z.

Asl nda ald z tüm notlar aç mlama ve indirgemelerden
olu ur. ndirgemeler aç mlamalardan daha k sad r. imdi her
birini ayr  ayr  inceleyelim.

Aç mlama Aç mlama ilgilenilen bölümün, ara rmac n
kendi cümleleri ile ifade edilmesidir. Aç mlaman n bir tür
“özet” olarak nitelendirilip nitelendirilemeyece i ise
tart mal r. Teknik ya da karma k terimlerden olu an bir
malzemeyi okuyucunun anlayaca  dilde ifade etmeyi
içermesi, aç mlaman n bir tür “özet” oldu u görü ünü
desteklerken, orijinal metinle hemen hemen ayn  uzunlukta
olmas  bu bak  aç  zay flatmaktad r.

yi bir aç mlama;

- ara rmac n kendi kelimelerinden olu ur ve anlat m
tarz  yans r,

- orijinal metinin ortalama ¾ oran nda k salm  halidir,

- orijinal metnin çok iyi incelendi ini göstermelidir,

orijinal fikirleri, ki isel ön yarg lardan uzak bir ekilde temsil
etmelidir,

- net, etkili ve dil bilgisi kurallar na uygun cümlelerden
olu mal r.

ndirgeme ndirgeme, “bir ifadeyi daha k sa, daha yal n bir
ekle sokma” (Püsküllüo lu, 1999) eklinde tan mlanabilir.

Aç mlamadan daha k sad r. Orijinal metindeki ilgili bölümün
temel noktalar n bir araya getirilmi  hali oldu u söylenebilir.
Bir sayfal k bir indirgeme ile yirmi be  sayfal k bir metinde
anlat lan temel noktalar özetlenebilir. Benzer ekilde bir ya
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da iki paragraftaki temel noktalar bir cümlelik bir indirgeme ile
verilebilir.

yi bir indirgeme;

- detaylar , yard mc  ve tamamlay  fikirleri içermez,

- orijinal metnin ortalama ¼ oran nda k salm  halidir,

- orijinal metnin çok iyi incelendi ini göstermelidir,

- istatistik ve kaynaklar anahtar kelime olarak ele al rlar ve
indirgemede de orijinal metindeki haliyle verilirler,

- orijinal fikirleri, ki isel ön yarg lardan uzak bir ekilde temsil
etmelidir

- net, etkili ve dil bilgisi kurallar na uygun cümlelerden
olu mal r.

Potansiyel Tuzaklar

Not al rken özetleme tekniklerini kullan n. Özellikle di er
yazarlar n cümlelerini kendi ifadelerinizmi  gibi
kullanmamaya dikkat edin. E er di er yazarlar n cümlelerini
aynen kullanman z gerekiyorsa bunlar  t rnak içerisinde
gösterin.
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Birincil Kaynaklar n Kullan lmas

u ana kadar hep daha önce bas lm  bulgular n incelendi i
ikincil kaynaklardan bahsettik. imdi farkl  bir ara rma
türüne, birincil kaynaklar n kullan na k saca göz atal m.
Birincil kaynak ara rmas  bizzat sizin yapaca z bir
ara rma türüdür.

Basamak  10 Ara rma Tekni inin
Seçilmesi

Her konuda birincil kaynak ara rmas  yapmam mümkün
olmayabilir. Bununla birlikte baz  konularda birincil kaynaklar
– görü meler, deneyler, izleyicilerin tecrübeleri, istatistik
analizler ve anketler çok yararl  bilgiler sa layabilir.

er, örne in belirli bir fabrikan n at klar n çevreye verdi i
zarar  ara yorsan z, fabrika yetkilileri ve çevre sakinleri ile
yapaca z görü meler ara rman za farkl  bir bak  aç
kazand rabilir. Benzer ekilde e er konunuz üniversitenizdeki

retim üyelerinin i  tatmini ile ilgili ise yapaca z kapsaml
bir anketin sonuçlar  ödevinizin güvenilirli ini artt racakt r.
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da birincil kaynak ara rmas nda kullan lan ba ca
teknikler ile bunlar n güçlü ve zay f taraflar  verilmi tir.
Yapaca z ara rma için bu tekniklerden birini
seçebilece iniz gibi birden fazla tekni i de bir arada
kullanabilirisiniz.

Gözlem

Gözlem bir eyi anlamak için onun özelliklerini do al
ortam nda gözden geçirilmesidir.

Gerçekte bütün bilimlerin gözleme dayanmaktad r. Ayr ca
bilimsel yollarla var lan sonuçlar n geçerlili i yine gözlem ile

nan r. Örne in, astronomi, fizik, kimya, biyoloji gibi do a
bilimleri yüzy llar süren sistemli gözlemler üzerine
kurulmu tur.

Gözlem baz  yanl  inan lar n aksine sadece göz ile de il,
tüm duyu organlar  ile yap labilir. Duyu organlar n yetersiz
olmas  halinde onlar n gücünü artt  araçlardan (örnek:
teleskop, radar, mikroskop vb.) kullan labilir.

Gözlem sürekli ya da aral kl  olarak yap labilir. Sürekli
gözlemde ara rmac  ilgilendi i olguyu ba tan sona izler.
Örne in bir spor müsabakas  hakk nda yorum yapacak ki i
bu müsabakay  ba tan sona izleyecektir. Benzer ekilde bir
kimyager yapt  deney sonuçlar  pek çok durumda sürekli
gözlem tekni i ile inceler. Örneklerden de anla laca  gibi
sürekli gözlem, az rastlanan ve belli bir zaman dilimi
içerisinde sonuçlanacak olgular için kullan r. Aral kl
gözlemde ise gözlem belirli zaman aral klar  ile yap r.
Örne in i  görenlerin çal ma al kanl klar  günün belirli
saatlerinde yap lan gözlemlerle incelenebilir.
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Gözlem tekni inin en güçlü yönü toplanan verilerin
tarafs zl n di er tekniklere göre daha yüksek olmas r.
Çünkü pek çok insan kendileri ile ilgili sorulara oldu u gibi
de il görünmek istedi i gibi cevap verir. Gözlem tekni i ise
olan  ortaya koyar. Maliyet, zaman ve nitelikli personel
ihtiyac  ise bu tekni in en zay f taraflar r. Ayr ca pek çok
olgunun gözlem ile incelenemeyecek özellikte olmas
tekni in kullan  k tlamaktad r.

Görü me

Görü me tekni inde veriler sözlü ileti im yard  ile toplan r.
Kar kl  görü menin yan  s ra telefonla yap lan görü meler
de bu kapsamda dü ünülmelidir.

Görü me bireysel ya da grupça yap labilir. Görü melerin
büyük bir k sm  bireysel niteliktedir. nsanlar özel bilgileri
sadece bireysel görü me s ras nda ifade ederler. Grupça
görü melerde ise ki iler kendi görü lerini belirtirken
ba kalar n görü lerini de dinlerler ve yeni fikirler ortaya

kar. Di er bir ifade ile grup görü mesinden elde edilecek
sonuç bu bireylerle tek tek yap lan görü melerin toplam ndan
fazlas r.

Görü me tekni inin en kuvvetli yönleri aras nda; okuma
yazma bilmeyenlerde dahil olmak üzere herkese
uygulanabilirli i, cevaplanma oran n yüksek olmas  ve geri
besleme  imkan n bulunmas  say labilir. Tekni in en büyük
dezavantaj  ise maliyetli ve zaman al  olu udur. Bununla
birlikte e er ara rman z üniversiteniz ya da belirli bir firma
ile s rl  ise bu tekni i rahatl kla kullanabilirsiniz.
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Yaz ma

Yaz ma tekni inde veriler mektup, anket, test gibi yaz
ileti im araçlar  ile toplan r. Anketi görü meden ay ran temel
fark ara rmac n cevaplay larla ileti imin sadece yaz ma
ile olmas r.

Bu tekni de en yayg n kullan lan yaz ma arac  ise ankettir.
Anketler ara rmac ya posta ya da e-posta arac  ile
ula r. Ancak siz yine belli bir kurumda yapaca z
anketleri elden da tabilirisiniz. Anketin haz rlanmas  ise son
derece teknik bir konu olup bu kitab n kapsam  d ndad r.
Anket konusunda daha ayr nt  bilgi için yine Kaliteofisi
yay nlar ndan bir olan “Anket haz rlama k lavuzuna”
ba vurabilirsiniz.

Yaz ma tekni in en güçlü yönü ekonomik olu u ve kolayl kla
uygulanabilmesidir. Bu teknikle çok büyük ve co rafi olarak
da k kitlelerde k sa zamanda bilgi toplamak mümkündür.
Ayr ca sorular tüm cevaplay lara ay ekilde iletildi inden
sonuçlar n güvenilirli i yüksektir. Son olarak yaz ma
cevaplay ya bir gizlilik hissi verdi inden sonuçlar n
görü meye göre daha tarafs z oldu u söylenebilir (Karasar,
1999).

Basmak 11  Birincil Verilerin Toplanmas
Her bir tekni i avantajlar  ve dezavantajlar nda
de erlendirdiniz ve sizin için en uygun olan tekni i/teknikleri
belirlediniz. imdi yapman z gereken bu tekni i kullanarak
verileri toplamak. A da bu konuda size yard mc  olacak
bilgiler verilmi tir.
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Gözlem Tekni inin Uygulanmas

Gözlemde en önemli husus gözlenen ortam n do all n
bozulmamas  ve gözlenenlerin eksiksiz kaydedilmesidir.

Do all k gözlenen olgunun normal davran lar  gözlem
ras nda da sürdürmesidir. Ancak bu her zaman mümkün

olmayabilir. Davran lar n gözlendi ini fark eden bir ki i her
zamanki gibi olmas  gerekti i gibi hareket edebilir.

Verilerin eksiksiz kaydedilmesi içinse gözlemcinin haz rl kl
olmas  konu ile ilgili olarak yeterince bilgilendirilmesi gerekir.
Bu bilgilendirmede hangi olaylar n an nda kaydedilmesi
gerekti i, hangilerinin gözlem sona erdikten sonra
kaydedilebilece i ö retilmelidir. Ayr ca teyp ya da video
kamera gibi fiziki kay t aletleri de da bu amaç için
kullan labilir.

Görü me Tekni inin Uygulanmas

Görü me tekni inin ba ar , cevaplay lar n gerçekleri
söylemeye haz r olmalar na ba r. Çünkü pek çok ki i
kendini görü meciye daha iyi gösterebilmek için gerçek
cevaplardan ziyade toplum taraf ndan kabul görmü  cevaplar
verme e ilimindedir. Baba o ul ili kilerinin ara ld  bir
ara rmada pek az baba o luna kötü davrand , babal k
sorumluluklar  yerine getirmedi ini söyleyebilir.

Görü me tekni inde veriler görü meci taraf ndan kaydedilir.
Bunun için en sa kl  teknik önceden haz rlanm  formlar n
kullan lmas r. Özellikle ödevinizin içeri i aç ndan birden
fazla gözlemci kullanman z halinde bu formlar önem kazan r.

Baz  durumda an nda tutulacak notlar görü menin ak
önleyebilir. Bu gibi durumlarda fiziki kay t cihazlar n
kullan  büyük yarar sa lar. Böyle bir imkan n olmamas  ya
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da cevaplay n kay t cihazlar n kullan na müsaade
etmemesi halinde ise iki görü meci görevlendirerek birinin
görü meyi yaparken di erinin not almas  sa lanabilir
(Karasar, 1999).

Yaz ma Tekni inin Uygulanmas

Yaz ma tekni inde veri toplama arac  cevaplay ya
gönderildikten, yani dü meye bas ld ktan sonra düzeltici bir
önlem almak mümkün olmaz. Bu nedenle yaz man n ön
haz rl klar  çok iyi yap lmal  ve titizlikle kontrol edilmelidir.

Yaz ma tekni inin en önemli riski cevaplanma oran n belli
bir düzeye ula mamas r. Bu riski en aza indirebilmek için
alabilece iniz baz  tedbirler a da s ralanm r:

1. Uygulama cevaplay lar n çok yo un olmad klar  bir
zaman diliminde yap lmal r. Örne in ö retmenlere s nav
döneminde anket uygulanmas  cevaplanma oran  dü ürür.

2. Posta ile gönderilen anketlere dönü  adresi yaz  pullu bir
zarf eklenmelidir.

3. Cevaplanma oran n istenen düzeye ula mamas
durumunda hat rlat  notlar gönderilebilir.

Çizelge 1’de farkl  büyüklüklerdeki hedef kitleler için gerekli
olan geçerli anket miktarlar  verilmi tir.

Örne in 5000 yeti kin ya ad  bir yerle im birimine anket
uygulamay  planl yorsunuz ve cevaplay lar n anket konusu
hakk nda çok farkl  görü /özelliklere sahip oldu u
inanc ndas z. Bu durumda a = 0.05 anlaml k düzeyinde, ±
%3 lük örnekleme hatas  ile yap lacak bir anket uygulamas
için 880 ki i ile görü meniz gerekti ini çizelgeden
görebilirsiniz. E er bütçeniz 880 ki i için yeterli de ilse kabul
edilen örnekleme hatas  ± %10 a ç kart larak bu rakam 94 e

http://www.istatistikmerkezi.com


www.istatistikmerkezi.com 43

indirilebilir. Fakat bu durumda elde edilecek sonuçlar n
do rulu unun azalmas  kaç lmazd r.

Çizelge 1

Fakl  Hedef Kitle Büyüklükleri ve Hata Düzeyleri çin htiyaç
Duyulan Örneklem Büyüklükleri

 = 0.05  için örneklem büyüklükleri

 %3 örnekleme hatas
(d)

 %5 örnekleme hatas
(d)

 %10 örnekleme
hatas

(d)
Hedef Kitle
Büyüklü ü

(N)

p = 0.5
q = 0.5

p = 0.8
q = 0.2

p = 0.5
q = 0.5

p = 0.8
q = 0.2

p = 0.5
q = 0.5

p = 0.8
q = 0.2

100 92 87 80 71 49 38

250 203 183 152 124 70 49

500 341 289 217 165 81 55

750 441 358 254 185 85 57
1.000 516 406 278 198 88 58
2.500 748 537 333 224 93 60

5.000 880 601 357 234 94 61

10.000 964 639 370 240 95 61

25.000 1023 665 378 244 96 61

50.000 1045 674 381 245 96 61

100.000 1056 678 383 245 96 61

1.000.000 1066 682 384 246 96 61
100.000.000 1067 683 384 246 96 61

Kaynak: T. Ba , Anket Nas l Haz rlan r, Nas l Uygulan r, Nas l
De erlendirilir. Seçkin Yay nc k. Ankara: 2002.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, bu rakamlar n
geçerli anket say lar  gösterdi idir. Bu nedenle
uygulayaca z bir posta anketinin cevaplanma oran  %60
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olarak tahmin ediyorsan z, 880 doldurulmu  anket formu için
1466 ki iye anket göndermeniz gerekecektir (Ba , 2001).
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Taslak Ödevin Haz rlanmas

Tamam! kincil ve birincil kaynaklardan gerekli bilgileri
toplad z. Bunlar  bilgi fi lerine kaydettiniz. imdi yapman z
gereken, elde etti iniz bilgiler nda son plan  olu turmak.

Basamak 12 Plan n Gözden Geçirilmesi
e bilgi fi leri ile ba lay n. Fi  ba klar  fi leri

grupland rmak için kullan n. Daha sonra her bir gruptaki
fi leri konunun ak  göz önüne alarak s ralay n ve bu

ralamay  planla kar la n (Madsen, 1991).

Kronolojik s ralama uygun mu? er konunuz içerisinde bir
tür zaman ili kisi mevcutsa bu ili kiyi ödevinizde
göstermelisiniz. Örne in bir hastal n geli im süreci, bir
yönetim yakla n  belli bir alanda uygulanmas , kültürel
de im üzerine yap lan bir ara rma vb. kronolojik s ralama
ile gösterebilir.

Durumsal s ralama daha m  iyi? E er ara rd z konu
verilen alanda bir tür ili ki içeriyorsa (yukar dan a ya,
soldan sa a, önden arkaya), bu modeli ödevinizin bir
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bölümünde kullanma ihtiyac  duyabilirsiniz. Örne in,
Çanakkale Sava lar  hakk nda bir ödev haz rl yorsan z,
okuyucular n her iki taraf n silah gücü aras ndaki ili kiyi
kurmalar na yard mc  olmal z.

Bir tür önem s ralamas  yapmak daha m  mant kl ? Bazen bir
dizi detay  düzene koyman n tek yolu onlar  önem
derecelerine göre s ralamakt r. E er bir ey için dört neden
sunuyorsan z, en önemlisini en sona b rak n: Okuyucunun
zihninde daha uzun süre kalacakt r. kinci öneme sahip
nedeni ilk önce verin: Aç klamaya güçlü ba lay n. Di er
nedenleri önemliden önemsize do ru araya yerle tirin.
Problem çözme ödevlerinde çözümler genellikle önem s ras
kullanarak düzenlenir.

Düzenlerin birle tirilmesi gerekli mi? Ara rma ödevi belli bir
plan  takip ederken, alt paragraf/bölümlerde farkl  planlar
uygulanabilir. Örne in ödevinizi önem s ras na uygun olarak
organize etmi  olsan z dahi, ödevinizde kronolojik ya da
durumsal düzenine uygun olarak organize edilmi  bölümler
bulunabilir. Kombinasyonlar  gerekti i yerde kullan n.

Gerekli oldu unu dü ündü ünüzde tereddüt etmeden plana
geri dönün. Plan  bilgi fi lerindeki bilgiler nda
de tirin/geni letin. E er henüz yapmad ysan z, ba klar n
gerektirdi i alt bölümleri plana ekleyin.

Potansiyel Tuzaklar

Bir ara rma ödevi dört ya da be  temel husustan fazlas
içermemelidir. Bu plan zda dört ya da be ten daha fazla
Roma rakam  bulunmamas  anlam ndad r. Çok fazla ana
ba n bulunmas  belirsiz dü üncenin göstergesidir.
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Basamak 13 Taslak Ödevin Haz rlanmas
Bu basamakta yapman z geren toplam  oldu unuz bilgileri
bir plan dahilinde yaz ya dökmek. Bu a amada ekilden
ziyade içeri e önem vermelisiniz. Çünkü her ikisini bir arada
yapmaya çal mak baz  önemli noktalar  atlaman za ve
konunun özünü kaç rman za yol açabilir. Ara rma raporunu,
taslak ödevi tamamlad ktan sonra haz rlayabilirsiniz. Bu
uygulama ayr ca ödevi içerik aç ndan tekrar gözden
geçirmenizi sa layacakt r.

Ba k

Ödeviniz eline alan ki i ilk önce ba  okuyacakt r. Bu
nedenle ba ktaki kelimeleri çok dikkatli seçmelisiniz.

da iyi bir ba n ta mas  gereken özellikler verilmi tir
(Day, 1997: 17).

- Ba k ödevin içeri ini en az kelime ile anlatacak nitelikte
olmal r. Uzunluk hakk nda net bir rakam verilemese de
genelde elli harften fazla olmamal r (Karasar, 1995).
Örne in “Türkiye’de Toplam Kalite Yönetimi” ba
okuyucuya ara rman n içeri i hakk nda pek az bilgi
vermektedir. Burada hiç de ilse Toplam Kalite Yönetimin
hangi özelli inin ara ld  belirtilmelidir.

Bununla birlikte ba n uzun olmas  onun iyi olmas
garantilemez. Örne in: “ISO 9001 Kalite Güvence Sistemine
Sahip letmeler ile Herhangi Bir Kalite Belgesine Sahip
Olmayan letmelerin Kalite Yakla mlar  Üzerine Bir
Çal ma”.

Ba k ara rmay  aç klay  nitelikte olmal r. Örne in
“Toplam Kalite Yönetimin E itim Kurumlar n Performans na
Etkileri” ba  e er ara rmac  bu ara rmay  tüm e itim
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kurumlar nda yapt  ise uygun olabilir. Ancak böyle bir durum
söz konusu de ilse ba kta ara rman n yap ld  kurumlar
belirtilmelidir.

Ba kta k saltma, jargon, formül ve benzerleri yer
almamal r.

Ödevin ba  bir cümle de il bir etikettir. Bu nedenle ba k
için uygun etiketleri bulman z büyük önem ta r. Di er bir
ifade ile ödevinizin ba  ödevin içeri inin k sm
anla labilir terimlerle vurgulayan ifadelerden olu mal r. yi
bir ba a örnek olarak, Özen’in (2002: 47) “Ba lam, Aktör,
Söylem ve Kurumsal De im: Türkiye’de Toplam Kalite
Yönetimin Yay m Süreci” verilebilir.

Özet

Özet ara rman n belki de tam olarak okunan tek yeridir. Bu
nedenle ödevinizi de erlendirecek ki inin dikkatini bu
bölümde çekmelisiniz. Çünkü genel kan  iyi bir özeti iyi bir
çal man n takip edece i yönündedir. Ayr ca özeti etkisiz
bulan bir de erlendirici ara rman n kalan k sm  daha
ele tirisel inceleyece inden ödevin be enilmeme olas
artacakt r.

Özeti ödevinizin minyatürize edilmi  hali olarak görebilirsiniz.
Özette; (i) ödevinizin amac  ve kapsam  belirtmeli, (ii)
kulland z metodolojiyi tan mlamal , (iii) bulgular
özetlemeli ve (iv) ula lan temel sonuçlar  vermelisiniz.

Haz rlayaca z özet de erlendirici ve okuyucunun
ödevinizin içeri ini k sa zamanda ve do ru olarak
belirlemesini sa lamal r. Bunun için özetin dili tüm
okuyucular n anlayabilece i kadar basit olmal , teknik terim
ve ifadeler mümkün oldu unca kullan lmamal r. Uzun bir
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terim özette defalarca yer almad  sürece k salt lmamal  ve
saltama giri  bölümünde yap lmal r. Ayr ca özeti

yaparken her kelime dikkatlice incelenmeli 50 kelime ile
anlat lacak bir hikaye için 150 kelime kullan lmamal r.
Önemli olan n fazla kelime kullan  de il de erlendirici ve
okuyucular n dikkatini çekecek kelimelerin seçimi oldu u
unutulmamal r. Özette yer alan ifadeler, genellikle yap lm
olan çal maya at flar  içerdi inden, geçmi  zamanda
yaz lmal r. Özette ödevde yer almayan hiç bir bilgi ya da
sonuç verilmemelidir. Özette biyografi, çizim ya da çizelge
bulunmamal , eserlere kaynak gösterme yap lmamal r
(Day, 1997).

Giri

Ara rma ödevi, pek çok raporda oldu u gibi giri  paragraf
ile ba lar. Burada okuyucuya ara rma ile ilgili aç klay  bilgi
verilir.

Giri  bölümünün amac  ara rman  tan tmakt r. Bunun için:

(i) Ara rma problemini tan mlay n

(ii) Ara rmay  yapmadaki amac  k sa ve net olarak
belirtin.

(iii) Ara rman n önemini ve böyle bir çal maya neden
ihtiyaç duyuldu unu aç klay n.

(iv) Ara rmada kulland z varsay mlar  s ralay n.

(v) Ara rman n s rl klar  belirtin.

Problem: Ara rma problemini üçüncü basamakta
belirlemi tiniz. Raporun bu bölümüne bu problem tan
yaz n.
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Amaç: Ara rma amac  ikinci bölümde ayr nt  olarak
aç klanan soru cümlesi ya da hipotez ile ifade edilir. Ancak
ayn  verilerin hem hipotez, hem de soru cümlesi için
kullan  uygun de ildir.

Önem: Bu bölümde toplayaca z verilerin nas l
kullan labilece ini ve ne tür yararlar sa layabilece ini belirtin.
Örne in:

Ara rma ile toplanan verilerin:

1.  Kamu  üniversitelerinde  görev  yapan  ö retim  üyelerinin  i

tatmin düzeyleri hakk nda fikir verece i,

2. Mevcut yönetim politikalar n de erlendirilmesine yard mc

olaca ,

3. Kamu üniversitelerinin yönetim kademelerinde yer alan

ki ilere çok de erli bilgiler sa layaca  umulmaktad r.

Varsay mlar: Varsay m do rulu u tart mal  olmakla birlikte,
sizin do ru olarak kabul etti iniz ilke, kuram ve
uygulamalard r. Ancak varsay mlar  belirlerken
ara rman n geçerlili inin bu varsay mlar n geçerlili ine
ba  oldu unu unutmay n. Dayanaks z varsay mlardan
hareketle sa kl  sonuçlar elde etmek mümkün de ildir.

Yönetim i  tatminini önemli ölçüde etkileyen bir de kendir.

 tatmini ile performans aras nda do rusal bir ili ki

bulunmaktad r.

http://www.istatistikmerkezi.com


www.istatistikmerkezi.com 51

rl klar: S rl klar sizin yapmak istedi iniz ancak
yetersizlikler nedeni ile gerçekle tiremedi iniz
uygulamalard r. Örne in ara rmac  internet üzerinden
yapaca  bir anketi tüm üniversitelere uygulamak istemekte
fakat, internet eri imi olmayan üniversitelerde bunu
yapamamaktad r.

Bu ara rma internet eri imi olan üniversitelerle s rl r.

Yöntem

Ara rma sonuçlar n bilimsel bir de er ta yabilmesi için
tekrar üretilebilir olmalar  gerekmektedir. Bunun için de
okuyuculara ara rman n tekrar  için gerekli olan ayr nt lar
vermelisiniz. Bu ayr nt lar en az ndan kullan lan deney
tasar n tarifini  içermeli ve konuyu bilen bir ki i bu tarifi
kullanarak  deneyi tekrarlayabilmelidir.

Dan man z ödevinizi de erlendirirken bu bölümü dikkatlice
okuyacakt r. E er dan man z ara rman n tekrarlanabilir
oldu undan üphe duyarsa, elde etti iniz sonuçlara
bakmaks n ödevinizi reddedecektir.

Yöntem bölümünü bir yemek tarifi gibi dü ünün. “Ne”, “Nas l”,
“Ne kadar” gibi sorular  dan man ya da okuyucunun
zihninde ku ku b rakmayacak ekilde cevaplamal z. E er
yönteminiz yeni ise tüm ayr nt lar  vermelisiniz.

Yöntemler bölümün yeterlili ini ölçmek için ödevin kopyas
bir s f arkada za verin ve yöntemi izleyip izleyemedi ini
sorun. E er arkada z sadece sizin yazd klar za dayal
olarak ara rmay  tekrarlayabilece ini ifade ederse
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yapt z aç klaman n yeterli oldu unu dü ünebilirsiniz (Day,
1997).

Bu bölümde yer alacak bilgiler ara rman n türü ve
kapsam na göre farkl k gösterebilir. A da bunlardan en
yayg n olarak kullan lanlar  aç klanm r.

Ara rma Modeli: “Tarama Modeli” ve “Deneme Modeli”
olmak üzere iki tür ara rma modelinden bahsedilebilir.

Tarama modelinde amaç varolan ancak görülemeyen bilgiyi
ortaya ç karmakt r. Yapaca z ikincil ve birincil kaynak
ara rmalar  hep bu amaca yöneliktir. Örne in yapt  anket
çal mas  ile bir üniversitedeki ö retim üyelerinin tatmin
düzeylerini tespit eden bir ara rmac  asl nda varolan bir
bilgiyi bulup ç karm r.

Deneme modelinde ise ara rmac  olaya müdahale eder.
Daha aç k bir ifade ile bir deney ortam  olu turur ve
de kenleri etkileyerek sonuçlar  not eder. Deneme
modelleri ileri modeller olmalar  itibar  ile ara rma
ödevlerinde kullan lamayacaklar ndan, bu kitab n kapsam

nda tutulmu tur.

Evren ve Örneklem: Evren ara rmay , hakk nda bilgi
toplamay  planlad z insan toplulu udur. Ancak pek çok
durumda bu insanlar n hepsini ara rmaya dahil etmek
mümkün olmaz. Bunun için evreni temsil edebilecek nitelikte
onlar n özelliklerini ta yan daha küçük bir topluluk yani
örneklem belirlemelisiniz. Ancak örneklemin belirlenmesi çok
teknik bir konudur. Burada kulland z örnekleme tekni i,
örneklemin büyüklü ü, hata ve anlaml k oranlar  hakk nda
bilgi vermelisiniz. Çizelge 1’de verilen bilgiler bu konuda size
yard mc  olacakt r.
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Veriler ve Toplanmas : Ara rmada kulland z verilerin
kimler taraf ndan, hangi kaynaklardan, hangi teknikler ile
nas l ve ne zaman topland  bu bölümde belirtmelisiniz.

Verilerin Çözümü ve Yorumlanmas : Bu bölümde verilerin
çözümü için kullan lan istatistik teknikleri belirtmelisiniz.
Ancak regrasyon, korelasyon gibi bilinen istatistik tekniklerin
ayr nt lar na girmeyin. Bunun yerine sadece seçim
gerekçeleri verin. Yayg n olarak kullan lmayan, ileri istatistik
teknikler ise kaynak göstererek k saca aç klayabilirsiniz.

Bulgular

Bilim dünyas na katk  sa lad z bölüm buras r. Bundan
önceki k mlar ise bulgular  nas l elde etti inizi aç klamak
için tasarlanm r. Bir sonraki bölüm olan tart man n amac
ise bulgular n ne anlama geldi ini anlatmakt r. Dolay yla
bulgular n ödevin dayanak noktas  oldu u söylenebilir. Bu
nedenle bulgular herkesin anlayabilece i ve s lmadan
okuyabilece i bir anlat mla ele al nmal  ve mümkün
oldu unca k sa olmal r. Zaten yöntem ve tart ma
bölümlerini iyi yazabilirseniz bulgular bölümü oldukça

salacakt r.

Bulgular  sunarken iyi bir seçim yapman z önemlidir. Örne in
bir deneyi elli kere tekrarlad ysan z her bir tekrar n
ayr nt lar  ödevinizde belirtemezsiniz. Her eyi sunmak
sizin çok ey bildi inizi de il iyi bir ayr m yapamad
gösterir.

er bir ya da bir kaç bulgu sunacaksan z bunu metin
içerisinde verebilirsiniz. Ancak bulgunuz tekrar ediyorsa bunu
çizelge ya da çizim yard  ile sunman z gerekir.
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Bulgular bölümünü gere inden fazla uzatan en yayg n
uygulama ise gereksiz tekrarlard r. Pek çok ara rmac ,
çizim ve çizelgelerde aç kça görülen eyleri metin içinde de
aç klama e ilimindedir. Bu uygulama ödevin bir laf
kalabal na dönü mesine ve okuyucunun konudan
uzakla mas na yol açar.

Burada sundu unuz tüm bulgular sizin taraf zdan elde
edilmi  olmal r. E er ba kalar n bulgular  sizinkilerle
kar la rma ihtiyac  duyuyorsan z bunu tart ma bölümünde
yap z. Aksi taktirde bir karma a ortaya ç kar, hatta di er
ara rmalar  kopyalamakla suçlanabilirsiniz (Day, 1997).

Tart ma ve Yorum

Tart man n temel amac  elde edilen bulgular aras ndaki
ili kileri ortaya koymakt r. Buras  konu ile ilgili yorumlar
sunaca z yerdir. u ana kadar elde etti iniz bulgular ne
kadar ilginç olursa olsun, e er bu bölümde onlara anlam
veremezseniz, çal man z da pek bir anlam ta mayacakt r.

Bununla birlikte pek çok ara rma ödevinin tart ma bölümü
yetersizdir. Ara rmac lar belki çal man n verdi i yorgunluk
nedeni ile bu bölüme gereken önemi vermezler. E er
ara rman  okuyan birisinin zihninde “Peki sonra?” sorusu
canlan yorsa tart ma bölümünü tekrar ele alman z
gerekti ini dü ünebilirsiniz.

yi bir tart ma bölümü haz rlamak için yapman z gerekenler
da özetlenmi tir (Day, 1997).

1. Bulgular  tekrarlamaktan kaç n. Bunun yerine bulgular n
nda ula z sonuçlar  genelle tirin, tespit etti iniz

ili kileri yorumlay n.
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2. Aç klayamad z, ilgi kuramad z noktalar  örtbas
etmeyin. Bu noktalar  özellikle belirtin.

3. Bulgular  daha önce yap lm  ara rmalar n bulgular
ile kar la n. Sizin bulgular zla uyumlu olan ve ayr lan
noktalar i aret edin.

4. Her bir bulguyu destekleyen kan tlar  özetleyin.

5. Bulgular n ötesinde sonuçlara ula maya çal may n.

6.  Tart may  ara rman n önemini belirten k sa bir sonuç ile
bitirin.

Sonuç ve Öneriler

Art k son sözü söylemek durumundas z. Tart ma
bölümünün aksine bu bölümde tek bir yorum tek bir yarg
bulunman z gerekir. Bu amaçla geçerlili ine güvendi iniz bir
yorumu sonuç olarak seçebilirsiniz.

Ayr ca elde etti iniz bulgular n kullan  ve bundan sonra
yap labilecek ara rmalarla ilgili ki isel önerilerinizi de bu
bölümde vermelisiniz. Öneri yaparken dikkat etmeniz
gereken en önemli husus bunlar n bulgular za dayal
olmas r. Yoksa akl za gelen her eyi burada

ralayamazs z.

Ekler

Ödevin içersinde yer almas  halinde anlam bütünlü ünü,
ak  bozaca na inand z bilgileri ekler bölümünde
vermelisiniz.
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Ara rma Raporunun Yaz lmas

Ara rma raporu, ödevin dan mana teslim edilecek halidir.
u ana kadar elde etti iniz verileri e er etkili bir ekilde

sunmay  ba armazsan z tüm çabalar z bo a gidebilir.

Bu bölümde ara rma ödevinizi haz rlarken uyman z
gereken temel kurallar verilmi tir.

Basmak 14 Organizasyonunun Tamamlanmas
Ödevde kullan lacak bölümler ödevin türüne göre
de ecektir. Örne in dört sayfal k bir matematik ödevinde

da say lan baz  bölümler olmayabilir. Bununla birlikte
daki format özellikle sosyal bilimlerde haz rlanacak pek

çok ödev için geçerlidir.

Buna göre ödev:

- Kapak

- Özet Sayfas

- Önsöz Sayfas

- çindekiler Sayfas
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- Çizelgeler, Çizimler ve K saltmalar Sayfas  (Gerekti inde
ayr  sayfalarda sunulabilir)

- Metin (Metin bölümü, Basamak 12 verilen ba klardan
olu acakt r)

- Ekler

- Yaralan lan Kaynaklar

eklinde organize edilebilir.

Basamak 15  Ödevin Yaz m Kurallar na
Uygun Olarak Kaleme Al nmas

Ödevi haz rlarken kullanabilece iniz farkl  yaz m kurallar
vard r. Ancak hangi kural  seçerseniz seçin önemli olan
bunun ara rma boyunca tutarl  olarak kullan lmas r.

Bu basamakta ödevi haz rlarken kullanabilece iniz kurallar
encan’ n (1995) “Rapor Yaz ” adl  kitab na dayal  olarak

özetlenmi tir. Bu kurallar e itim kurumunun ödev haz rlama
yönetmeli i ya da dan man n istekleri do rultusunda
de tirilebilir.

Hizalama: Ödevler genel kural olarak sola dayal  olarak
yaz lmal r. ki yana dayal  hizalama sistemi pek çok
durumda kelimelerin aras  normalin üzerinde açt ndan
tercih edilmemelidir.

Sat r Aral : Ödev metninde bir buçuk ya da iki sat r aral
kullan labilir. Ödevin içindeki do rudan al nt lar, kaynaklar ve
dipnotlar bir sat r aral nda yaz lmal r. Paragraflar
aras nda bir sat r aral  bo luk b rak lmal r.

Karakter Büyüklü ü: Ödevin kapak ba  14, metin
bölümü ve dipnotlar 12 punto büyüklü ünde yaz lmal r.
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Yaz  Tipi: Times New Roman ödevler için  kullan labilecek
okunmas  kolay bir yaz  tipidir.

Sayfa Numaralar : Ödevin tüm sayfalar na numara verin.
Ancak ba k sayfas ndaki numara gizli olsun. Ödevin sayfa
say na göre metin bölümünden önceki sayfalar için küçük
romen rakam  kullanabilirsiniz.

Bölüm ve K m Ba klar : er ödevinizin uzunlu u yirmi
be  sayfadan az ise ba klara numara vermeniz gerekmez.
Daha uzun ödevlerde ise Rakam Harf Sistemi ya da Arap
Rakamlar  Harf  Sisteminden birini seçebilirsiniz. Ödevi fazla
kar k bir hal almas  önlemek için üç ve daha yüksek
derece ba klara mümkün oldu unca inmemeniz gerekir.

Rakam Harf Sistemi

BÖLÜM BA LI I
KISIM BA LI I

I. Birinci Dereceden Ba k
A. kinci Dereceden Ba k

1. Üçüncü Derece
a) Dördüncü Derece

(1) Be inci derece. Paragraf ba .....

Arap Rakamlar  Sistemi

BÖLÜM BA LI I
KISIM BA LI I

1 Birinci Dereceden Ba k
1.1 kinci Dereceden Ba k

1.1.1 Üçüncü Derece
1.1.1.1 Dördüncü Derece

1.1.1.1.1 Be inci derece. Paragraf ba .....
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Paragraf Ba klar : Her bir paragraf be  vuru  içerden
ba lamal r. Dört sat  a an al nt lar be  vuru  içeriden blok
olarak yaz lmal r.

Düzeltme: Ödevin son eklini yaz dan al nd ktan sonra bir
arkada za okutman  tavsiye ediyoruz. Konuya a ina
olman z baz  eksiklikleri görmenizi engelleyebilir.

Basamak 16 Çizelge ve Çizimlerin
Haz rlanmas

Çizelge ve çizimleri haz rlarken akl zdan ç karmaman z
gereken alt n kural; bunlar n metninde anlat lanlar n
tekrarlanmas  için de il desteklenmesi için kullan lmas
gerekti idir (yad.baskent.edu.tr, 2002). A da haz rlama
sürecinde dikkat etmeniz gereken di er kurallar özetlenmi tir.

Çizelgeler

er ara rman zda yer alan veriler tekrarl  de ilse çizelge
kullan ndan kaç n. Sadece bir iki saptama yapt ysan z
bunlar  metin içinde sunman z daha do ru olacakt r. Ayr ca
seyrek ya da monoton bir ekilde tekrar eden verilerin çizelge
ile gösterilmesi gereksizdir. Ancak pek çok yeni ara rmac
çizelge ve çizelgelerin ödevi daha etkili yapaca
dü ünmektedir. Bu dü üncenin do al sonucu olarak da her
veriyi çizelge ya da çizelgeye dönü türme e ilimi söz konusu
olmaktad r. Örne in Çizelge 2’ de verilen ayr nt lar ödeve
katk  sa lamayacakt r.

Say lar  sunarken sadece sonuçlar  etkileyebilecek
ondal klar  verin. Gereksiz ondal klar verilerin okunmas  ve
kar la lmas  güçle tirir.
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Veriler çizelgelere benzer elemanlar a ya do ru okunacak
ekilde yerle tirilmelidir. Çizelgenin ba  öz olmal , birden

fazla cümleden olu mamal r (Day, 1997:63-71). Dar
çizelgeler, sayfan n ortas na gelecek ekilde düzenlenmeli,
geni  çizelgeler ise sayfa marjlar  tam dolduracak ekilde
yerle tirilmelidir. Çizelgeyi sayfan n sonunda kalan yetersiz
bir alana s rmak yerine, metne devam ederek bir sonraki
sayfada vermek daha uygundur. Ancak ilgili metin ile çizelge
aras ndaki uzakl k üç sayfay  geçmemelidir.

Çizelge 2

       Tatmininin Devams zl a Etkisi

letme Günler Devams z  gören Say

   A     1     0

   A     2     0

   A     3     1

   A     4     0

   A     5     0

   A     6     1

   A     7     1

   A     8     0

   A     9     0

   A     10     0

   A     11     0

   A     12     0

Çizelgeler tek yada bir buçuk sat r aral nda düzenlenebilir.
Ancak metinden ayr lmas  aç ndan bir buçuk sat r aral
tercih edilmelidir.
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Çizelgelerde bir rakam karma as na yer verilmemelidir.
Okuyucular daha çok özet verilerle ilgilendi inden,
ayr nt lar n çizelge halinde sunumu uygun de ildir. Zorunlu
durumlarda bu tür çizelgeler ödevin ekinde verilmelidir.

Her çizelgeye bir ba k verilmeli ve çizelge ba klar  Arap
rakamlar  kullan larak numaraland lmal r. Çizelge ba
çizelgenin içindeki bilgilerin bir tekrar  olmamal , içeri i özlü
bir ekilde ifade etmelidir. Ba klar büyük harfle ya da
normal tümce düzeninde yaz labilir. Ancak büyük harfle
yaz m seçilse dahi ve, veya, ile gibi ba laçlar küçük harfle
yaz lmal r.

Ba klar n üç farkl ekilde yaz labilir. Bunlardan herhangi
birini seçebilirsiniz. Burada önemli olan seçilen yöntemin
ödev boyunca kullan r ( encan, 1995).

Bloklama Yöntemi
Çizelge 1

Ya  Faktörüne Göre  Tatmin Puanlar

 Tatmin
Puan 30 dan az 31-40 41-50 51-60 61 +

APA Yöntemi
Çizelge 1

Ya  Faktörüne Göre  Tatmin Puanlar

 Tatmin
Puan 30 dan az 31-40 41-50 51-60 61 +
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Ters Piramit
Çizelge 1

         Sakarya Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi
                   Ö retim Üyelerinin Ya  Faktörüne Göre
                                       Tatmin Puanlar

 Tatmin
Puan 30 dan az 31-40 41-50 51-60 61 +

Çizimlerin Haz rlanmas

Çizimleri de çizelgeler gibi sadece gerekli oldu u durumlarda
kullanmal z. Bununla birlikte yine pek çok deneyimsiz
ara rmac  çizimleri ödevlerini süslemek için kullanma

ilimindedir. Örne in Çizim 1 de yer alan veriler “55 ö retim
üyesinin kat ld  oylamada 25 ö retim üyesi “evet”, 20

retim üyesi “hay r” oyu kulland .” eklinde ifade edilebilir.
Ayr ca verileri çizelge mu yoksa çizimle mi sunaca za
karar vermelisiniz. Bunun için kriter verilerin etkileyici ya da
dura an olmalar r. E er verilerin etkileyici bir resme
dönü ece ini dü ünüyorsan z çizim kullan n. Fakat veriler bu
tür bir e ilim yaratmaktan uzaksa çizelge kullan  yeterli
olacakt r (Day, 1997).

Her çizime bir ba k verilmelidir. Çizimlerde ba klar çizimin
alt k sm na yaz r. Çizim ba n aç k ve anla r olmas
önemlidir. Çizim ba nda çizelge ba n yaz m kurallar
geçerlidir. Kaynak ve notlar sayfan n sol hizas ndan ba lar ve
tek sat r aral  ile yaz r ( encan, 1995).
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Çizim 1

Sakarya Üniversitesi Ö retim Üyelerinin Ders Müfredat n
Yeniden Düzenlenmesi Anketine Verdikleri

Oylar n Da

Kaynak: M. Kurt, Üniversitelerde Demokratikle me Aray lar , lgi
Yay nc k, Sakarya: 1996.

Basmak 15 At flar n Gösterilmesi
Ba ka kaynaklardan yap lan yararlanmalar, parantez not,
dipnot ya da sonnot sistemlerinden biri ile gösterilir. Parantez
not sistemi pratik olmas  nedeniyle ara rma ödevlerinde en
çok tercih edilen sistemdir. Literatürde farkl  not sistemleri
bulunmaktad r. Bu basamakta ülkemizde bilimsel sayg nl
yüksek dergilerden biri olan Yönetim Ara rmalar  Dergisinin
izledi i Chicago not sistemi verilmi tir (yad.baskent.edu.tr,
2002).

Buna göre at flar metinde, parantez içinde yazar ad  ve
yay m y  biçiminde verilmelidir. Örne in;

Baz  çal malar (Blau, 1993; Blumer 1968, 1969; DiMaggio,

1982; Peterson ve Berger, 1975) yönetim modas  konusunda …
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At flarda noktalama i aretlerine ve alfabetik s raya dikkat
edilmelidir. Do rudan al nt  oldu u durumlarda, yay n y  ve
(:) i aretinden sonra sayfa numaras  verilmelidir. Örne in;

Abrahamson, yönetim modas  “yönetim modas  olu um

sürecinin bir ürünü” olarak  de erlendirmektedir (1996: 256).

Yazar n ad , cümle içinde geçmiyorsa, parantez içinde, y l ve
sayfa numaras yla birlikte belirtilmelidir. Üç sat rdan fazla yer
tutan do rudan al nt lar, sa dan ve soldan içeri al narak ana
metinden ayr  verilmelidir. kiden fazla yazar  olan kaynaklara
at flarda ilk yazar n soyad  ve “ve di erleri” ibaresi
kullan lmal r. Örne in,

(Lebeck ve di erleri, 1984).

Metnin içinde at fta bulunulan kaynaklar, makalenin sonunda
KAYNAKÇA ba  alt nda toplan r. Kaynakçadaki
kaynaklar, yazar n (ya da derleyenin) soyad , çok yazarl ysa
ilk yazar n soyad , kaynak bir kuruma (örne in, Merkez
Bankas ) ya da süreli yay na aitse (örne in, Business Week),
kurum ya da süreli yay n ad n ba  harfi dikkate al narak
alfabetik s raya göre düzenlenir. Bir yazar n ya da yazar
grubunun birden fazla yay na at fta bulunulmu sa, bu
kaynaklar yay m tarihi temel al narak s rayla verilir (yay m y
önce olan önce verilir). Bu kaynaklar ayn  y lda
yay mlanm sa, yay m y n yan na a, b, c gibi harfler
konarak s ralan r. Yazar adlar  her kaynak için
tekrarlanmal r (çizgi ya da bo luk konmamal r).
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Kaynakçada, iki veya üç yazarl  ya da editörlü kitaplar,
daki formatlara uyularak verilmelidir.

Clegg, S., Hardy, C., ve Nord, W. 1997. (Der.). Handbook of
organization studies. London: Sage.

Hassard,  J.,  ve  Parker,  M.  1994. Postmodernism and
organizations. London: Sage.

Morgan, G. 1994. Images of organization. Thousand Oaks,
CA: Sage.

Makaleler ise a daki örneklere uygun olarak verilmelidir.

Lee, A. S. 1991. Integrating pozitivist and interpretive
approaches to organizational research. Organization
Science, 2: 342-365.

Robinson, D. E. 1958. Fashion theory and product design.
Harvard Business Review, 36(6): 126-138.

Muray, T. J. 1987. Bitter survivors. Business Month, May: 28-
31.

Yazar ad  olmayan süreli yay nlardaki makalelere ya da
kurum yay nlar na yap lan at flarda, kurum ya da süreli yay n
ad  yazar ad  gibi kullan lmal r. Örne in, metnin içinde:

Ülkemizde yönetim modas  pazar  kurumsalla maktad r (Human
Resources, 1997).

Kaynakçada ise:

Human Resources. 1997. Yönetim Dan manlar  Derne i.
Nisan 6: 24-27.

Derleme bir kitaptaki makale için a daki biçime
uyulmal r:

Alvarez,J.L. 1996. The international popularization of
entrepreneurial ideas. S.R.Clegg  ve  G.  Palmer (Der.), The
politics of management knowledge: 80-98. London:
Sage.
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18nci Basamak  çeri in Gözden Geçirilmesi
Ödevi tamamlad ktan sonra son kopyay  bundan önceki
basamaklarda anlat lanlar nda, yaz m, kullan m ve
dilbilgisi kurallar na uygunluk aç ndan gözden
geçirmelisiniz. Bu gözden geçirme ödevi bir bütün olarak ele
alman  ve bölümler aras  ili kilerin uygun kurulup
kurulmad  görmenizi sa layacakt r.

rt  bize b rak n,

Siz kelebekle ilgilenin…
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