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statistik Merkezi Hakk nda

statistik Merkezi; akademisyen ve ö rencilere yapacaklar
bilimsel çal malara destek olmak, bilimsel çal malar  s ras n-
da kar la klar  problemlere çözüm getirmek ve bilgi al ve-
ri 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 uzman-
z ve etkinli imiz ile liderlik etmektir.

lkelerimiz

Bilgi ve deneyimin payla ld kça ço ald na inan r, sa la-
z hizmetin kalitesinden ödün vermeyiz. Her bir tale-

bi proje anlay  ile alarak hizmette bütünsellik sa lar z.

http://www.istatistikmerkezi.com
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rt  bize b rak n,
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Giri

Tez önerisi ara rmac n (ö rencinin) yapaca  ara -

rman n (tez çal mas ) ana hatlar yla tan mland  bir

dokümand r. Bu doküman ara rmac n inceleyece i

konuyu tüm boyutlar  ile ele almas  sa lar. Ayr ca tez

önerisi Lisans Üstü E itim Ö retim Yönetmeli inin 18

nci maddesi uyar nca tüm doktora programlar  için zo-

runlu tutulmu tur. Bunun yan nda ülkemizdeki hemen

hemen tüm üniversiteler yüksek lisans programlar nda

da tez önerisinin haz rlanmas  zorunlu k lmaktad rlar.

Bu zorunlulu un ötesinde, ilk bak ta tez çal mas  için

çok cazip görünen pek çok konunun,  ö renim süresi

zarf nda incelenemeyece i tez önerisinin haz rlanmas

ile birlikte ortaya ç kmaktad r. Tez önerisinin bir di er

yarar  ise ö renci ve dan man aras ndaki ileti im prob-

lemlerini en aza indirmesidir. Tezin çat n ba tan sa -
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lam kurulmas  daha sonra ya anabilecek yapbozlar  ön-

lemektedir.

Tez önerisi; sa lad  tüm bu yaralar ve gereklili ine

ra men pek çok tez çal mas  için bir formalite olarak

görülmekte ve önemsenmemektedir. Bunun tutumun

nedeninin ö retim üyelerinin a  yo unlu u ve e itim

programlar nda bu konuya yeterli zaman ayr lmas  ol-

du u söylenebilir. Ancak bu durumdan en çok ma dur

olan yine ö rencilerdir. Çal maya tez öneri haz rlan-

madan ba lanmas  ilk etapta bir avantaj gibi görünmek-

tedir. Ancak tezin çat  ba ta kurulmad  için ilerleyen

amalardan ö renciler tam bir ç kmaza girmektedirler.

Bu durumu elinde proje/plan olmadan in aata ba layan

ustalar n dü ece i duruma benzetebilirsiniz. Hemen

tu lalar  dizmeye ba lamak heyecan vericidir. Ancak

sizi bir yere götürmez.

te bu çal mada bir tez önerisinin nas l haz rlanaca

örnek† üzerinde ana hatlar yla aç klamaya çal k. Ayr -

ca konu hakk nda www.istatistikmerkezi.com adresi

üzerinden profesyonel yard m alabilirsiniz.

Tez önerisinin nas l haz rlanaca na ili kin her üniversi-

tenin kendisine özgü bir format  bulunmaktad r. Bunun

† Kullan lan örnek sadece konunun daha iyi anla lmas  için haz rlanm  olup herhangi bir
tez çal mas  ile ba lant  bulunmamaktad r.

http://www.istatistikmerkezi.com
http://www.istatistikmerkezi.com
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için biz burada en geni  ve en kapsaml  format olan de-

taylar na Prof.Dr.Niyazi Karasar’ n Bilimsel Ara rma

Yöntemi kitab ndan ula abilece iniz ara rma önerisi

format  kulland k.

Tez önerisi temel olarak problem, amaç, önem, varsa-

mlar, s rl klar, tan mlar, yöntem, çal ma plan , ge-

çici ana hatlar (içindekiler) ve kaynaklar bölümünden

olu ur. imdi her bir bölümde neler olmas  gerekti ini

inceleyelim.
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Tez Önerisinin Haz rlanmas

Tez önerisi temel olarak problem, amaç, önem, varsa-

mlar, s rl klar, tan mlar, yöntem, çal ma plan , ge-

çici ana hatlar (içindekiler) ve kaynaklar bölümünden

olu ur. imdi her bir bölümde neler olmas  gerekti ini

inceleyelim.

Tezin Ad

Tezin ad , tezin konusunu aç kça belirten bir ad olmal -

r. Çok uzun, anla lmas  güç ve çok genel tez adlar n-

dan kaç lmal , gerekirse alt ba k konulmal r. Ara -

rma ilerledikçe, tezin ad nda, esas  de tirmeyecek

ekilde geli tirmeler yap labilir.

Örnek:

TOPLAM KAL TE YÖNET N GÖREV

PERFORMANSINA ETK LER N BEL RLENMES

Polis Te kilat n Karakol Seviyesindeki Birimlerinde

Bir Uygulama

http://www.istatistikmerkezi.com
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Problem

Ara rma problem çözmeye yönelik bir süreçtir. Prob-

lemin çözümü ise mevcut durumdan istenen duruma

ula makt r. Bu bölümde ara rma problemi belirlene-

rek, söz konusu problemi yaratan nedenler tan mlan r.

Ara rma problemi; önemlilik (problemin çözümü ile

sa lanacak yarar nedir?), yenilik (problem daha önce

çözümlenmi  mi) ve çözülebilirlik (problem yap lacak

ara rma ile çözülebilir mi?) ölçütleri göz önüne al na-

rak seçilir.

Problemin tan  bütünle tirme, s rland rma ve aç k-

lama olmak üzere üç a amal  bir yakla m kullan larak

yap r. Birinci a amada genel problem alan , belli bir

sistem bütünlü ü içinde ele al narak, parçalara ayr r ve

her biri genel çizgileriyle ve birbirleriyle olan ili kileri

aç ndan k saca tan r. kinci a amada ara lmak

istenen problem dilimi bütün içindeki yerinden al narak

tan mlan r. Bu ekilde problem alan  daralt r. Üçüncü

amada ise s rland lm  problem alan  ayr nt  ola-

rak aç klan r.

Örnek:

Ça zda globalle en ekonomik süreç, organizasyonla-

n birbirleriyle olan rekabetini h zland rm , kurumsal
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stratejilerin bilgi teknolojisi olanaklar  ile bütünle tiril-

mesini zorunlu k lm r. Bunun sonucunda sadece bu

sürece ayak uydurabilecek ekilde kendini yenileyen ve

sürecin beklentilerine uygun ç kt  üretebilen toplumlar

ve kurulu lar ayakta kalabilecek, kendilerini geli tirip,

bireylerin refah düzeyinin yükselmesine katk da bulu-

nabileceklerdir. Rekabet ve rekabetçilik temel ilkesi üze-

rine in a edilmemi  organizasyonlar ise, bulunduklar

çevrede rakiplerine göre üstün durumda olsalar dahi,

zaman içerisinde göreceli olarak gerilemeye hatta

yokolmaya mahkümdurlar. Bir organizasyonun gelece-

ini yönlendirebilmesi için “nas l daha mükemmel ola-

bilece inin” yollar  aramas  gerekmektedir.

Ancak rekabet kavran n yeni ve yayg n olmad  ülke-

mizde, özellikle kamu kurulu lar n birçok alanda te-

kel konumunda olmalar , rekabet etme ihtiyaçlar  ve

iflas etme endi eleri bulunmamas  nedeniyle, de im

ihtiyac na duyars z kald klar  inanc  yayg nd r. Fakat bu

dü ünce s rlar n ortadan kalkt , rekabet kriterlerinin

ve kapsam n oldukça de ti i günümüzde geçerlili-

ini büyük ölçüde yitirmektedir. 1995 y nda Avrupa

Toplulu u ile gümrük birli ine gidilmesi; di er taraftan

da ba ta Çin olmak üzere Uzakdo u ülkelerinin giderek

rekabette a rl klar  hissettirmeleri ve bu ülkelerde

ya anan ekonomik krizler, Türk irketlerine ve halen

http://www.istatistikmerkezi.com


                                                     www.anketofisi. com12

ülke üretiminin yar na yak n bir bölümünü gerçekle -

tiren kamu sektörüne rekabetçili i zorunlu hale getir-

mektedir.

Bu yakla m ülkelerin güvenlik te kilatlar  için de geçer-

lidir. Ulusal güvenli in güçlü olmas , ba ta polis te kila-

 olmak üzere kolluk kuvvetlerinin ayak uydurabilmesi

ve görev performans  artt rarak rekabetçi konumunu

geli tirmesine ba r. Dolay yla rekabet edebilmek

ve bu konuda üstünlük sa layabilmek polis te kilat  için

ya amsal bir de er ifade etmektedir. Bu h zl  rekabet

ortam nda ülke polis te kilat n daha iyiye ula ma

çabalar  karar konumundaki ki ileri yeni yönetim anla-

lar na yöneltmektedir.

Polis te kilat n görev performans  artt rmada, yöne-

tim sisteminin yeri, art k, tart lmaz kabul edilirken,

hangi yönetim sisteminin bu amac  gerçekle tirmede

kullan lmas  gerekti i konusunda tam bir görü  birli i

yoktur. nsan kaynaklar  yönetimi dünden bugüne de i-

ime u rarken, ileride de muhtemel de imler geçire-

cektir. Bu geli meler do rultusunda organizasyonlar n

dü ünce tarzlar nda da de imler ya anmaktad r. S

ya ba  kal nan baz  s rlar ortadan kalkabilmekte,

yeni aray lar, yeni modeller, bunlara uygun yeni yöne-

tim teknikleri geli tirilmektedir. Ancak bunlar n hangi-
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sinin görev performans n artt lmas nda daha etkili

olaca  ya da hangilerinin birarada olmas  gerekti i ko-

nusundaki de erlendirmeler ise henüz özlenen düzeyde

bir ayd nlanma sa lamam r.

Ayr ca toplumlar n sosyal yap lar , as rlar boyu gelen

davran sal al kanl klar  ve toplumsal de erleri ile bir-

birlerine göre farkl klar göstermektedir. Bu nedenle bir

toplumda ba ar ya ula  yeni yönetim modelleri de

aynen al p uygulanamamaktad r. Ülkelerin kendi in-

sanlar na ve kendi sosyo-ekonomik durumlar na ili kin

modeller yaratmas  bu yönetim tekniklerinin daha ba a-

 olmas  sa layacakt r.

Ancak bütün bu farkl  bak  aç lar na ra men, özellikle

1990’l  y llardan itibaren ülke ayr  yapmaks n, ba a-

 olan kurum ve kurulu lar incelendi inde bunlar n

ortak özelliklerinin Toplam Kalite Yönetim felsefesini ve

onun getirdi i yakla  benimseyen organizasyonlar

oldu u görülmektedir.

Kolluk güçlerinde Toplam Kalite Yönetimi (TKY) yar-

yla organizasyonel performans  geli tirme çal ma-

lar  ise ilk olarak 1984 y nda ABD ba lat lm  ve uygu-

lama 1996 y na kadar geçen süre içersinde tüm güven-

lik te kilat na yayg nla lm r. Günümüzde de çok

say da ülkenin kolluk güçlerinde de benzer faaliyetler

http://www.istatistikmerkezi.com
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yürütülmektedir. Ülkemizde konu ile ilgili 1998 y nda

ba lat lan çal malar n, 2003 y ndan itibaren polis te -

kilat n tüm birimlerinde uygulamaya geçirilmesi plan-

lanmaktad r.

Ancak TKY uygulamalar  ile birlikte tüm personelden i

yapma ekilleriyle ilgili temel dü üncelerini ve organi-

zasyon içi ve d ndaki ki ilerle ili kilerini yönlendiren

al kanl klar  de tirmeleri istenece inden, bu yolcu-

luk kolay olmayacakt r. Di er bir ifade ile kalite anlay -

n bir sonucu olarak polis te kilat n kültürü ve de-

er sistemi  de ecektir. Bu nedenle, TKY nin  do ru

yorumlanarak ülkemiz artlar na uyarlanmas  ve siste-

matik bir ekilde uygulanmas  önem kazanmaktad r.

Amaç

Ara rman n amac  iyi tan mlanm  problem ifadesinde

sakl  olmakla birlikte, her türlü yanl  anlamay  önleye-

cek aç kl kta bu bölümde ele al r. Ara rman n ama-

/amaçlar  “Ne?”, “Nas l?” ve “Niçin?” gibi sorularla

ilgili olup ayd nlat lmak istenen problemin somutla -

lmas  sa lar.

Ara rmada amaçlar iki düzeyde dü ünülür. Birincisi

genel amaçt r ve giri  cümlesi niteli indedir. Örne in

genel amaç “Rusya’n n Orta Asya politikas n Türki-
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ye’nin güvenli ine etkilerini belirlemek” olabilir. Ancak

bu ayr nt  alt amaçlara dönü türülmedikçe ki ileri

farkl  beklentilere götürebilir. Ara rman n amaçlar

kar la lan problemin çözümünü etkileyece i ve bu ne-

denle ayd nlat lmas  gerekti i dü ünülen de kenleri,

tek tek ya da ili kiler düzeni içinde sorgulay  nitelikte

olmal r. Bu nedenle, ikinci düzeyde i levsel (hangi

de kenlerde hangi verilerin toplanaca  belirleyen)

alt amaçlara yer verilir. Örne in, Rusya’n n Orta As-

ya’ya yönelik genel politikas  içinde yer alan güvenlikle

ilgili politikalar belirlenerek, bunlar n Türkiye’nin gü-

venli inin hangi boyutlar  etkiledi i sorgulanabilir. Bu

sorulara yer verilmesi; ara rman n çerçevesinin net

olarak belirlenmesini sa lar, veri toplamay  sistemle ti-

rir, fikirlerin s nanmas na imkân verir ve kuram geli -

tirmeye yard m eder. Ara rman n ayr nt  amaçlar

“soru cümleleri” ya da “hipotezler” eklinde ifade edi-

lebilir.

Örnek:

Bu ara rma ile Toplam Kalite Yönetimi yakla n

polis te kilat n görev etkinli i ve verimlili i üzerinde-

ki etkilerinin bir de erlendirmesi yap lmaya çal lacak-

r. Bu amaçla ara rmac n beklentisini yans tan a a-

daki hipotez ara rma hipotezi olarak belirlenmi tir.

http://www.istatistikmerkezi.com
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Hipotez: Toplam Kalite Yönetimi yakla n polis

te kilat n karakol seviyesindeki birimlerine uygulan-

mas , bu birimlerin görev etkinli i ve verimlili ini artt -

r.

Bu ara rma hipotezinin testi için birtak m alt hipotez-

lerinin de formüle edilmesi gerekmi tir. Bu hipotezler

unlard r:

Alt Hipotez 1: Toplam Kalite Yönetimi yakla n po-

lis te kilat n karakol seviyesindeki birimlerine uygu-

lanmas , bu birimlerde görev yapan personelin disiplin

seviyesini yükseltir.

Alt Hipotez 2: Toplam Kalite Yönetimi yakla n po-

lis te kilat n karakol seviyesindeki birimlerine uygu-

lanmas , bu birimlerde görev yapan personelin i  tatmi-

ni artt r.

Alt Hipotez 3: Toplam Kalite Yönetimi yakla n po-

lis te kilat n karakol seviyesindeki birimlerine uygu-

lanmas , bu birimlerdeki personel hakk nda yap lan i-

kayetleri azalt r.

Alt Hipotez 4: Toplam Kalite Yönetimi yakla n po-

lis te kilat n karakol seviyesindeki birimlerine uygu-

lanmas , bu birimlerde meydana gelen kaza olaylar

azalt r.
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Önem

Burada, neden ba ka bir konu de il de, bu konunun se-

çildi i gerekçeli olarak aç klan r. Ayr ca, ara rma

amaçlar nda belirlenip toplanan verilerin hangi kuram-

sal ya da uygulamaya yönelik sorunun çözümünde ve

nas l kullan labilece ine bu k mda yer verilir.

Ara rman n önemi bir tür ara rmac n kendi amac -

 ortaya koymas r. Ara rman n amac  ile ara rma-

n amac  ayr eylerdir. Birincisi toplanacak verileri,

ikincisi verilerin hangi amaçla topland  anlat r. Top-

lanan veriler kendi ba lar na herhangi bir sorunu çöze-

mez. Sorunun çözümü toplanan verilerin nas l kullan l-

na ba r.

Ara rman n amac  “nesnel” oldu u halde, ara rma-

n buna verdi i önem “öznel” (ki isel) olacakt r.

Çünkü önem bir yorumdur ve tart labilir. Bu nedenle

de mümkün oldu unca aç k bir ekilde ifade edilmeli-

dir.

Örnek:

Tez çal mas ndan elde edilecek sonuçlar n özellikle:

1. Toplam Kalite Yönetiminin polis te kilat n karakol

seviyesindeki birimlerin görev etkinli i ve verimlili ini

http://www.istatistikmerkezi.com
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artt rmada kullan labilecek bir yönetim yakla n

oldu unu gösterece i;

2. Polis te kilat nda uygulanmas  planlanan yönetim

yakla mlar n etkinli ini ölçmede yaralan labilecek bir

metedoloji olu turaca  umulmaktad r.

Varsay mlar

Bu bölümde baz  ba lang ç noktalar , ayr ca kan tlan-

maya gerek görülmeden “do ru” olarak kabul edilerek,

çal man n temel dayanaklar  belirlenebilir. Örne in

ara rmac  “ABD süper bir güçtür” diyerek tüm çal -

malar  bu temele dayal  olarak yürütebilir. Ara rma-

n sonuçlar n geçerlili i, “varsay m” olarak adland -

lan bu yarg lar n do rulu una ba  olacakt r.

Örnek:

Bu tez çal mas nda a daki varsay mlardan hareket

edilecektir.

1. Yönetim sistemi görev etkinli i ve verimlili ini önem-

li ölçüde etkileyen bir de kendir.

2. Bilimsel yöntem tüm bilim dallar  için geçerli bir

problem çözme yakla  olup Toplam Kalite Yöneti-

minin görev etkinli i ve verimlili ine olan etkisinin be-

lirlenmesinde uygun bir ba lang ç noktas  olacakt r.
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3. Bu ara rmada ele al nan de kenler ve ili kiler d -

nda kontrol alt na al namayan de kenlerin etkisi söz

konusudur. Ancak ele al nan de kenler aras ndaki

ili kilerin, ara lmak istenilen alan  yans tt  varsa-

lm r.

4. Bu ara rmada kullan lan veri toplama araçlar n

ölçülmek istenilen özellikleri do ru olarak ölçtü ü var-

say lm r.

rl klar

Ara rmac n, ideal gördü ü ve normal olarak yap-

mak isteyip de çe itli nedenlerle vazgeçmek zorunda

kald eyler ara rman n s rl klar r. S rl klar,

ara rmac n kendi bilgi, beceri ve olanaklar ndan ge-

lebilece i gibi, problem alan , ara rma amaçlar , yön-

tem ve di er pratik zorluklardan kaynaklanabilir. Örne-

in belli bir konuyu tarih boyutu içinde ele al rken sade-

ce belli y llar aras nda ç kan belgelerin incelenmesi, za-

man ve kaynaklar yönünden bir s rl k olabilir.

Örnek:

1. Ara rma stanbul Bölgesindeki 23 polis karakolu ile

rl r.

2. Ara rmada ele al nan psikolojik de kenler, uygu-

http://www.istatistikmerkezi.com
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lanan ölçüm araçlar n güvenirlik ve geçerlik boyutla-

yla s rl r.

3. Sosyal bilimler alan nda yap lan çal malar n tama-

men deneyselli e oturtulmamas ndan kaynaklanan s -

rl k, bu çal ma için de geçerlidir.

Tan mlar

Ara rmac  bu bölümde tez çal mas nda geçen temel

kavramlar  tan mlar. Özellikle ara rmada kullan lacak

kavramlara ait genel geçer bir tan m bulunmuyorsa,

ara rmac  bu bölümde kendi kabul etti i ve tezinde

kullanaca  tan mlar  verir. Örne in Toplam Kalite Yö-

netimine ili kin çok say da tan m bulunmakla birlikte

ara rmac  kendi bak  aç  bu ba k alt nda sun-

mu tur.

Örnek:

Kalite: Kalite istenen özelliklere uygunluktur.

Kalite odakl k: Polis te kilat  için kalite “görev” i yeri-

ne getirme derecesi ile aç klanabilir. Bu görev ihtiyaçlar

zaman zaman ürünleri içermekle birlikte daha çok hiz-

met faaliyetleri ile ilgilidir.

Toplam Kalite Yönetimi (TKY): TKY “(a) tedarik edilen

hizmet ve malzemeleri (b) organizasyonun tüm süreçle-
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rini (c) son kullan n ihtiyaçlar  de erlendirmek ve

iyile tirmek için bugün ve gelecekte tüm çal anlar n

bilgilerinin ve kantitatif metodlar n etkin olarak kulla-

lmas r.” eklinde tan mlanabilir.

Tan m TKY’nin “ne” oldu unu (“tüm çal anlar  bilgile-

rinin ve kantitatif metodlar n etkin olarak kullan lma-

”), çaban n “nereye” yönelece ini (“organizasyonun

tüm temel süreçleri”) ve “ne zaman” uygulanaca

(“ imdi ve gelecekte”) aç klamaktad r. “Temel” kelimesi

TKY’nin öncelikle göreve ili kin süreçlere yönelik olarak

uygulanmas  gereklili ini vurgulamak için kullan lm -

r. Bu yakla m polis te kilat n k t kaynaklar n

önemsiz konular için harcanmas  önleyecektir.

Görev verimlili i: Görev verimlili i, görevin ifas  için

sarfedilen çaban n, elde edilen sonuçlara oran r.

Görev etkinli i: Görev etkinli i, herhangi bir faaliyetin

amaca ula ma derecesidir.

Yöntem

Yöntem, “belli bir problemi çözmek için izlenen düzenli

yol” eklinde tan mlanabilir. Ara rma yöntemi, prob-

lemin çözümü için gerekli verilerin toplanmas , analizi

ve yorumlanmas  içerir. Ara rma yöntemi bir ba ka

ara rmac n ayn  çal may  gerekti inde aynen tekrar-
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layabilmesine olanak sa layacak kapsam ve ayr nt da

verilmelidir.

Yöntem bölümünde “ara rman n modeli”, “veriler ve

toplanmas ” ile “verilerin çözümü ve yorumlanmas ”

aç klan r. Ara rman n uygulamal  oldu u durumlarda

yöntem bölümüne “evren ve örneklem” ba  eklenir

Ara rma Modeli

Ara rma modeli ara rma amac na uygun olarak veri-

lerin toplanmas  ve çözümlenebilmesi için gerekli ko ul-

lar n tan mlanmas r. Bu ko ullar, “tekil” ve “ili kisel”

olmak üzere iki farkl  ara rma modeli kullan larak

aç klanabilir.

Tekil ara rma modelinde ilgilenilen olay ve konulara

ili kin de kenler ayr  ayr  tan mlan r. Bu tan mlama

geçmi  ya da imdiki zamanla s rl  olabilece i gibi,

zaman n bir fonksiyonu olarak geli imsel de olabilir.

Örne in “Türkiye-Azerbaycan li kilerinin Güvenlik

Boyutu ve Gelece i” konulu bir ara rmada tekil ara -

rma modelinin kullan lmas  uygun olacakt r.

li kisel ara rma modellerinde ise iki veya daha fazla

de ken aras ndaki ili kinin varl  ve/veya derecesi

belirlenmeye çal r. Bu tür bir düzenlemede, aralar n-

da ili ki aranacak de kenler, tekil ara rma modelinde
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oldu u gibi ayr  ayr  sembolle tirilir. Ancak bu sembol-

le tirme ili kisel bir analize olanak verecek ekilde yap -

r. “11 Eylül Sonras nda De en Terör Alg lamalar n,

Türkiye’nin Güvenli ine Etkileri” konulu bir ara rma-

da ili kisel tarama modelinin kullan lmas  uygun ola-

cakt r.

Örnek:

Ara rmada e itlenmemi  kontrol gruplu zaman dizisi

modelinden yararlan lm r ( ekil 1). Toplam Kalite

Yönetimi yakla n, görev etkinli i ve verimlili i

de kenlerine olan etkileri saptanmaya çal lacakt r.

Evren ve Örneklem

Ara rman n uygulamal  oldu u durumlarda, uygula-

man n yap ld  örneklem ve sonuçlar n genellenmek

istenece i evren bu bölümde tan mlan r. Bu kapsamda

örnekleme türü, örneklem büyüklü ü, bunun tahmi-

ninde kullan lan teknik, güven ve hata s rlar n neler

oldu u, gerekçeleriyle aç klan r.

Örnek olay türünden ara rmalarda ise yaln zca incele-

nen örnek ayr nt  olarak tan larak seçili  nedeni aç k-

lan r.
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Örnek:

Amaç ve s rl klarda da belirtildi i üzere, ara rma,

Toplam Kalite Yönetimi yakla n, polis te kilat n

karakol seviyesindeki birimlerinin, görev etkinli i ve

verimlili ine  olan  etkilerinin belirlenmesine dönüktür.

Ara rman n oranl  eleman örnekleme kullan larak ya-

lacakt r. Bu çerçevede ara rmaya kat lacak polis

memurlar  sosyo - kültürel özelliklerine göre, kendi

içinde benze ikli i olan “alt evren” lere ayr lacak daha

sonra bu alt evrenlerin herbirinden, oransal örnekleme

yap lacakt r.

Elde edilen verilerin genellenmek istenece i çal ma ev-

reni, polis te kilat n karakol seviyesindeki birimleri-

dir.

Veriler ve Toplanmas

Ara rmada, hangi tür (olgusal, yarg sal) verilerin, han-

gi kaynaklardan (belge, insan, di er), hangi tekniklerle

(belgesel tarama, gözlem, görü me vb.) hangi araçlarla,

kimler taraf ndan ve nas l toplanaca  bu bölümde ay-

nt  olarak aç klan r.

Örnek:

Ara rmada, polis te kilat n karakol seviyesindeki
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birimlerinin görev etkinli i ve verimlili ini belirleyici,

(bu bölümde çal man n al nd  ülkenin poliste te kila-

n etkinlik ve verimlili ini belirleyen kriterler yer al-

maktad r)  ili kin olgusal veriler toplanacakt r.

Ayr ca toplanan olgusal veriler ara rmac  taraf ndan

tasarlanacak ve uygulanacak olan bir anketten elde edi-

lecek yarg sal verilerle desteklenecektir.

Verilerin Çözümü ve Yorumlanmas

Toplanan ham veriler, ço u kez, topland klar ekliyle

fazla bir ey anlatmazlar. Bunlar n nitel ve nicel analiz

teknikleri kullan larak çözümlenmesi ve yorumlanmas

gerekir. Bu nedenle ham verilerin nas l toplanaca  ka-

dar nas l çözümlenece i ve yorumlanaca n da önce-

den belirlenmesi önemlidir.

Bu bölümde verilerin çözümü ve yorumlanmas nda kul-

lan lacak nitel ve nicel ara rma teknikleri seçilme ge-

rekçeleri ile birlikte ayr nt  olarak tan mlan r.

Örnek:

Elde edilen görev etkinli i ve verimlili ini belirleyici

veriler frekans da  ve yüzdeler eklinde özetlendik-

ten sonra, deney ve kontrol gruplar  aras nda kar la -

rmalar yap lacakt r.
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Verilerin t çözümlemeleri yap p manidarl klar  0,05

düzeyinde ve tek yönlü s nanacakt r.

Çözümlemeler, SPSS paket program ndan yararlan la-

rak gerçekle tirilecektir. Bu amaçla, veriler kullan labi-

lirlik denetiminden geçirildikten (edit edildikten) sonra,

bilgisayara aktar lacakt r.

Çal ma Plan

Burada, tezin haz rlanmas  için gereken zaman, safhalar

ve bu safhalar için belirlenen tahminî süreler ayr nt

olarak gösterilir. Yani, kaynak ara rmas , veri toplama,

uygulama, de erlendirme ve yazma gibi a amalar n her

birine ne kadar zaman ayr laca  ve bunlara ait tahmini

tarihler yaz r. Zamanlamada Enstitü Yönergesinde be-

lirtilen normal süre esas al r.

Örnek:

2001 y n Temmuz-A ustos aylar  içinde kaynaklar

toplanacak ve görsel çal malar (grafik, resim, ...) belir-

lenecek. Eylül ay n ilk yar  Giri  bölümü, ikinci yar -

 ise birinci bölüm haz rlanacak. Ekim ay  boyunca

ikinci ve üçüncü bölümler haz rlanacak. Kas m’da dör-

düncü bölüm haz rlanacak ve ihtiyaca göre röportajlar

yap lacak. Aral k’ta sonuç bölümü üzerinde çal lacak.

Aral k’ n ikinci haftas nda ve Ocak ay nda derleme,
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kontrol ve ek çal malar yap larak teslim edilecek. Ko-

nular n s kl na ve röportaj gibi ek ara rmalarla

ilgili sorunlara yönelik on be  gün ile üç hafta aras nda

bir sarkma bu zaman diliminin içine dahil edilmi tir.

Sonuçta bütün çal ma 2001-2002 ders y n Güz Dö-

nemi sonunda bitirilerek teslim edilecektir.

Kaynakça

Ara rman n dayanaca  kaynaklar bu bölümde verilir.

Kaynakça bölümü ara rman n ilerleyen a amalar nda

geli tirilebilir. Ancak kaynakçan n “bilimsel”, “güncel”

ve “birincil” kaynaklara dayal  olarak haz rlanmas na

özen gösterilmelidir.

Ekler

Çizelge, foto raf, harita-kroki, anket, kavram aç klama-

lar  gibi gerekli görülen bilgi ve belgeler tez projesinin

ekleri olarak sunulabilir.

Geçici Anahatlar

Bu ba k alt nda, tez için öngörülen "taslak plân" olu -

turulur. Taslak plân, ara rma boyunca geli erek de i-

ecek olan plând r. Taslak plânda, giri  bölümün ard n-

dan, kuramsal çerçeve, verilerin elde edilmesi ve de er-

lendirilmesine ili kin bilgiler, elde edilen bulgular ve bu
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bulgulara dayal  ula lan sonuçlar ayr  bölümler ve ba -

klar alt nda düzenlenmelidir.

Kuramsal çerçeve bölümünde kuramsal çerçeve ifadesi

yerine, bu çerçeveyi ifade eden ba k/ba klar kullan -

labilir.

Örnek:

ÖNSÖZ

NDEK LER

TABLOLAR L STES

EK LLER L STES

BÖLÜM

I. G : ARA TIRMANIN AMACI, ÖNEM  ve KAP-

SAMI

A. PROBLEM

B. ARA TIRMANIN AMACI

C. ARA TIRMANIN ÖNEM

D. H POTEZLER

E. VARSAYIMLAR
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F. ARA TIRMANIN SINIRLILIKLARI

G. TANIMLAR

II. KURAMSAL ÇERÇEVE: TOPLAM KAL TE L DER-

A. TEMEL  KAVRAMLAR

1. Kalitenin Tan

2. Kaliteyi Olu turan Unsurlar

3. Kalite Olgusunun Tarihçesi

B. TOPLAM KAL TE L DERL

1. Toplam Kalite Yönetiminin Tan

2. Toplam Kalite Yönetiminin Temelleri

2.1. Liderlik

2.2. Önlemeye Yönelik Yakla m

2.3. Sürekli yile tirme

2.4. Ölçüm ve statistik

3. Kalite Yönetimi Gurular  ve Felsefeleri

3.1. W. Edwards Deming ve Felsefesi
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3.2. Philip B. Crosby  ve Felsefesi

3.3. Joseph M. Juran ve Felsefesi

4. Toplam  Kalite Yönetimi ve Klasik Yönetim

Dü üncesi

C. TOPLAM KAL TE YÖNET N EVR MSEL GE-

III. ARA TIRMANIN YÖNTEMB

A. ARA TIRMA EVREN

B. ÖRNEKLEM N SEÇ

C. VER  TOPLAMA ARAÇLARI

D. ARA TIRMA BULGULARININ DE ERLEND -

LMES NDE KULLANILAN STAT ST  TEKN K-

LER

IV. BULGULAR ve YORUMU

A. ARA TIRMANIN YAPILDI I KARAKOLLARA

T B LG LER

1. Karakollar n Türü

2. Karakollarda Görevli Personelin Özellikleri



www.istatistikmerkezi.com 31

3. Karakollardaki Personel Devri

4. Karakollarda Bulunan Birim ve Bölümler

5. Karakollar n Faaliyet Alanlar

B. AR TIRMAYA KATILAN PERSONEL N DE-

MOGRAF K ÖZELL KLER

1. Ya  Da

2. Rütbe Da

3. E itim Düzeyi

4. Sosyal Statü

C. BULGULAR

D. YORUM

V. SONUÇ

EKLER

KAYNAKLAR

http://www.istatistikmerkezi.com


                                                     www.anketofisi. com32

PROFESYONEL YARDIM

 Anket Tasar ,

 Veri Analizi,

 Tezlerinizin Ara rma Bölümlerinin Haz rlanmas ,

 Tez Önerisinin Haz rlanmas

konular nda U.Erman EYMEN‡’den profesyonel yard m al-
mak için;

(216) 5504560, (505) 4087123 ve (533) 4210028 numaral
telefonlar ya da

www.istatistikmerkezi.com adresi “Bize Ula n” menüsü
kullanarak bizimle irtibat kurabilirsiniz.

‡ U. Erman EYMEN statistik Merkezi® direktörüdür.
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Siz kelebekle ilgilenin…
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