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Geçen Hafta

• Araştırma yöntemleri
• Nicel Araştırma Tanımı

• Nicel Araştırma Örnekleri

• Nitel Araştırma Tanımı 

• Nicel Araştırma Örnekleri

• Nicel ve Nitel Araştırmaların Karşılaştırılması



Nicel Araştırma Tanımları

• Ampirik (görgül) yöntem ya da sayısal yöntem olarak adlandırılır. 

• Bilim değer yargılarından ve kişisel yorumlardan bağımsızdır

• Gözlem ve ölçümlerden elde edilen veriler bulunmaktadır

• Nicel yöntemler deneysel ve deneysel olmayan araştırmalar olarak 

kullanılmaktadır.



Yıldırım, N., & Aslan, B. (2008). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Yeterlikleri İle Öğrenme Stillerine İlişkin Bir 

Araştırma (Tokat İli Örneği). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 24(24).

Nicel Araştırma Örnekleri



Demir, S., & Bedir, G. (2005). İlköğretim sosyal bilgiler ve fen bilgisi öğretiminde öğretmenlerin dersin 

geliştirme bölümü etkinliklerine ilişkin öğrenci görüşleri. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi 

Dergisi, 11(4), 473-488.



Nitel Araştırma Tanımları

• Gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi yöntemler kullanılır

• Algılar ve olaylar bütüncül olarak ortaya konulur.

• Tümevarımcı analizdir.

• Araştırmacının katılımcı rolü vardır.



BERKANT, H. G., & Cömert, M. (2013). Günlük gazetelerdeki eğitimle ilgili haberlerin 

incelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(2), 25-44.

Nitel Araştırma Örnekleri



KORKMAZ, F., & ÜNSAL, S. (2016). Okul Öncesi Öğretmenlerin ‘‘Teknoloji’’Kavramına İlişkin Metaforik 

Algılarının İncelemesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(35), 194-212.



ÖDEV - 1
• Herbir grup bir konu hakkında 3 soruluk bir görüşme formu hazırlayacak.
• Grupta herbir kişi 2 kişi ile görüşecek.
• Ardından gruplar bir araya gelerek her bir soru için cevaplarını karşılaştıracak, 
ortak ve farklılıkları bir dosya kağıdına yazacak.
• Haftaya gelirken herbir grup tüm doldurulmuş görüşme formları ve ortak cevap ve 
farklılıkların olduğu dosyayı getirilecek.

ÖDEV - 2
• Google Akademikten herbir grup ikişer makale bulup, özetinin çıktısını alınıp okuyacak. 
Ardından nitel mi yoksa nicel mi olduğunu üzerinde renkli kalem ile göstererek 
haftaya gelirken getirecek.



Soru örnekleri

1. ‘Türkiye’deki okullaşma oranına ait bugünkü  verilerine göre 2022 
yılındaki okullaşma oranına ilişkin kestirimde bulunma’ bilimin aşağıdaki 
işlevlerinde hangisine aittir?

A. Anlama

B. Yordama

C. Kontrol

D. Uygulama

E. Açıklama 



Soru örnekleri

2. Aşağıdakilerden hangisi bilimin ölçütlerinden biri değildir?

A. Gözlenebilirlik

B. Ölçülebilirlik

C. Süreklilik

D. İletilebilirlik

E. Tekraredilebilirlik



Bu Hafta
• Değişken: Gözlemden gözleme değişik derecelerde değerler alabilen 

ve ölçülebilen özelliklerdir.
 Nitel Değişkenler

 Nicel Değişkenler

 Sürekli Değişkenler

 Süreksiz Değişkenler

• Araştırmanın amacına göre:
 Bağımlı Değişken

 Bağımsız Değişken

 Ara Değişken



• Değişken: Gözlemden gözleme değişik derecelerde değerler alabilen 
ve ölçülebilen özelliklerdir.
 Nitel Değişkenler

 Nicel Değişkenler

 Sürekli Değişkenler

 Süreksiz Değişkenler

• Araştırmanın amacına göre:
 Bağımlı Değişken

 Bağımsız Değişken

 Ara Değişken

Değişken - I



Değişken - II

Nicel Değişken Nitel Değişken

 Sayılarla ifade edilir

 Sıralama yapılır

 Sembol ve sıfatlarla 
ifade edilir
 Sıralama yapılmaz

• Boy uzunluğu  (Nicel)

• Ağırlık (Nicel)

• Medeni Durum (Nitel)

• Cinsiyet (Nitel)

• Yaş (Nicel)

• Okul türü (Nitel)

• Sporcu forma numarası (???)



Değişken - II

Sürekli Değişken Süreksiz Değişken

 matematiksel olarak 
herhangi iki değeri arasında 
bir başka değeri bulunabilir. 
 rasyonel ve reel sayılar 

kullanılır

 farklı iki değer arası 
parçalara bölünemiyor.

Tamsayı ve ifadeler 
kullanılır

• Boy uzunluğu > 1.72 m (Sürekli)

• Ağırlık > 2.5 kg  (Sürekli)

• Medeni Durum > bekar    (Süreksiz)

• Cinsiyet > erkek    (Süreksiz)

• Yaş > 3 yaş     (Sürekli)

• Okul türü > anadolu lisesi (Süreksiz)

• Sporcu forma numarası (???)



Değişken - III

Bağımsız Değişken Bağımlı Değişken

Sonucu etkiler

Etkileyen

 Sonuç durumda 

Etkilenen

• Öğretmenin performansı → öğrenci performansı

• Para → refah düzeyi

• Sıcaklık → sütün bozulması



Değişken - IV

Bağımsız Değişken Bağımlı Değişken

Ara Değişken



KPSS 2008



KPSS 2012



Excel’de Eğer Formülü



Tablo da Yazı Çevirme

Katılmıyorum Kararsızım Katılımıyorum

Ödev yapmayı severim

Kitap okumayı severim

Gezmeyi severim
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Ödev yapmayı severim

Kitap okumayı severim

Gezmeyi severim





Ödev
• Elinizdeki veri setinden 2 değişken seçiniz.

• Bu iki değişken nicel mi yoksa nitel mi? Bir cümle ile nedenini yaz. 

• Bu iki değişken sürekli mi yoksa süreksiz mi? Bir cümle ile nedenini yaz. 

• Bu değişkenlerin sayıya dönüştürünüz.

• Daha önce yaptığınız anket formunun tekrardan yeni formata (metni 
çevirerek) göre düzenleyip çıktısını alınız


