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ÖNSÖZ
Araştırma ile ilgili genel hatlarıyla tanıtıcı bilgi verilen, okuyucuya uygun bir bakış açısının
kazandırılmak istendiği, araştırmaya önemli katkıları olan kişi ve kurumlara teşekkür edilen
bölümdür (Önsöz kısmına yeni bir sayfadan başlanacaktır).
İÇİNDEKİLER
Araştırmaların ön, ana ve arka bölümlerindeki bütün bölüm ve altbölüm başlıkları ile
bunların başlangıç sayfa numaraları, çalışmadaki sıralarına göre “İçindekiler” bölümünde
yer almaktadır (İçindekiler kısmına yeni bir sayfadan başlanacaktır).
BÖLÜM I
GİRİŞ
Kuramsal Boyut
Araştırmanızın (kaynak tarama çalışmanızın) bu kısmında seçmiş olduğunuz konu alanına
yönelik olan kuramsal bilgiler yer alacaktır. Bu kısım için ağırlıklı olarak kitaplardan ve
konunun kuramsal boyutunu irdeleyen diğer kaynaklardan ( süreli yayınlar, raporlar vs.)
yararlanılacaktır. Konunun kuramsal boyutları verilirken yapılacak olan alıntılarda kaynak
bağlaçları kullanılacaktır.
Konu alanını seçerken çok geniş ya da çok dar bir alan seçmeniz çalışmanızı
zorlaştıracaktır. Çok geniş bir alan seçtiğinizde çok sayıda kaynağa ulaşmanız, bu
kaynakları seçme, sınıflama zorluğu oluşturacaktır. Bu açıdan konu alanı seçiminde
belirtilen boyuta dikkat edilmesi yararlı olacaktır.
Amaç
Seçtiğiniz konu alanına yönelik olarak yaptığınız kaynak tarama çalışmasında ulaştığınız
araştırmalar kapsamında aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır:
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1. Kaynak tarama çalışmasında kaç kaynağa ulaşılmıştır? Bu kaynakların türleri,
yapıldıkları tarihler nedir? Tarih aralıklarına göre konuların odaklandığı boyut
değişmekte midir?
2. Araştırmalar nitelik (yaş, zeka, seviye vb. gibi özellikleri) ve nicelik olarak (denek
sayısı) ne tür gruplar üzerinde yapılmıştır?
3. Araştırmalarda ne tür araştırma modelleri (tarama, deneysel ve diğer) kullanılmıştır?
4. Araştırmalarda veri toplama aracı olarak ne tür araçlar kullanılmıştır (anket, tutum
ölçeği, projektif test, başarı testi, zeka testi, kişilik testi) ve kullanılan ölçeklerin
nitelikleri (geçerlilik ve güvenirlilikleri var mıdır?, kaç sorudan oluşmaktadır?,
uygulama süreleri ne kadardır?, uygulayanın özel bir bilgi veya beceriye sahip olması
gerekli midir?, Ulaşılması mümkün müdür?, hangi yaş grupları için uygundur vs.)
nedir?
5. Araştırmalar ne tür sonuçlar ortaya koymuşlardır? Araştırma sonuçları arasında
benzerlikler ve farklılıklar nelerdir?
6. İncelediğiniz araştırmaların eksik bıraktığı, yeterince incelemediği araştırma konuları
nelerdir? Yaptığınız kaynak taraması sonucunda ne tür yeni araştırmalar
önerebilirsiniz? (Somut olarak araştırma alanları ya da araştırma problemleri ortaya
koymanız istenmektedir ve bu soruya yönelik çıkarımlarınız raporunuzun “Öneriler”
kısmında yazılacaktır).
Önem
Yaptığınız kaynak tarama çalışmasının niçin önem taşıdığı vurgulanacaktır.
Sınırlılıklar
Araştırma sürecine, konu alanına ve taranan kaynaklara yönelik sınırlılıklar belirtilecektir.
BÖLÜM II
İLGİLİ KAYNAKLAR
Araştırmanızın bu kısmında, seçeceğiniz konu alanı, araştırmanızın amaçları ve sınırlılıkları
doğrultusunda kaynaklara ulaşacak ve raporlaştırılacaktır. Bu kısımda yer alacak tüm
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kaynaklar görgül araştırmalara (tarama ya da deneysel modellere) dayalı olacaktır.
Ulaşılması gereken kaynak türleri arasında doktora ve/veya yüksek lisans tezleri, süreli
yayınlar yer alacaktır. Yapacağınız tarama sırasında ERIC Documents, Dissertation
Abstracts, Psychlogical Abstracts gibi kaynaklardan yararlanmanız zorunludur.
Çalışmanıza, adı verilen son üç kaynakta yer alan araştırma/tez özetlerinin fotokopilerini de
eklemeniz gerekmektedir.
Araştırmanız sonucunda ulaşacağınız her bir kaynağı aşağıdakine benzer bir yapıda (ya da
kendi tercih ettiğiniz bir başka yapıda) raporlaştırabilirsiniz. Ayrıca bu kısımda vereceğiniz
kaynakların veriliş sırasını da belirli bir sistematik içerisinde yapmanız gerekmektedir. Bu
sistematik yayın türlerine göre (tez, süreli yayınlar vb. gibi) düzenlenen alt başlıklar altında
yayınların tarih sırasına göre (en yeni tarihli araştırma ilk başta yer alacak şeklide)
sıralanmasıyla oluşacaktır.
•

Araştırmanın Adı: Bu kısımda araştırmanın başlığı yer alacaktır.

•

Yazar(lar): Bu kısımda araştırmayı yapanların soyadları ve adları yer alacaktır.

•

Araştırmanın yayınlandığı kaynağın adı, yılı ve cilt numarası/sayısı: Bu kısımda
araştırmanın yayınlandığı kaynağın künyesi yukarıda ifade edilen boyutlar kapsamında
verilecektir. Araştırma doğrudan kendisine ulaşmış olduğunuz bir tez ise tezin seviyesi
(doktora/y.lisans), yapıldığı enstitü ve tarihi yazılacaktır.

•

Araştırmanın Özeti: Bu kısımda araştırmanın kısaca amacı, evren ve örneklemi, ne tür
araştırma modeli ve veri toplama araçları kullanıldığı, kullanılan istatistiksel tekniklerin
adı, araştırmanın belli başlı sonuçları ve önerileri yer alacaktır.

•

Anahtar kelimeler: Bu kısımda araştırmayı ve araştırma alanını tanımlayacak anahtar
kelimeler yazılacaktır. Anahtar kelimeler bulduğunuz araştırmada varsa aynen
yazılacaktır, aksi durumda araştırmaya yönelik olan anahtar kelimeler üretilecektir.

Yaptığınız kaynak tarama çalışmasında yukarıda ifade edilen kaynak türlerinden ulaşmanız
gereken araştırma sayıları en az aşağıdaki gibi olacaktır:
•

Dissertation Abstracts

:2

•

ERIC Documents

:1
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•

Türkçe Tezler

:3

•

Süreli Yayınlar

: 5 (Araştırma, Makale)

•

Bildiri Kitapçığı

:2

•

Kitaplar

:2

•

Raporlar ve diğer çalışmalar

: 1 (YÖK, DPT, DİE, MEB, ÖSYM vs.)
BÖLÜM III
SONUÇ VE ÖNERİLER
Sonuç

Bu bölümde araştırmanızın amaçları doğrultusunda elde ettiğiniz sonuçları ortaya
koymanız, sayısallaştırmanız ve tartışmanız beklenmektedir.
Öneriler
Bu kısımda araştırmanızın sonuçlarından hareket ederek yeni araştırma konuları önermeniz
gerekmektedir.
KAYNAKLAR
Bu kısımda çalışmanızda kullanmış olduğunuz, kuramsal boyut ve ilgili kaynaklar
bölümlerinde yer alan tüm kaynakları, kaynak gösterme kurallarına uygun olarak vermeniz
beklenmektedir (Kaynaklar kısmına yeni bir sayfadan başlanacaktır).
EKLER
Araştırmanızın bu kısmına sadece ERIC Documents, Dissertation Abstracts, Psychlogical
Abstracts gibi kaynaklardan ulaştığınız araştırmaların fotokopileri konulacaktır (Ekler
kısmına yeni bir sayfadan başlanacaktır).

