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100 Soruda Nitel Araştırma

LISA M. GIVEN

Çevirenler: ARİF BAKLA - İSMAİL ÇAKIR

100 Soruda Nitel Araştırma yeni ve kısmen kıdemli 
araştırmacılar tarafından sıkça sorulan sorulardan 
bazılarını ele almaktadır. Karma yöntem araştırma 
ekiplerinin üyeleri, danışmanlar, araştırma görevli-
leri, öğrenciler, uygulayıcı araştırmacılar ve benzeri 
kimseler bu kitabı nitel araştırma tasarımında ortaya 
çıkan temel konulara yönelik bir kaynak olarak kul-
lanabilir. Amaç, nitel araştırma uygulamalarını şekil-
lendiren temel konulardan bazılarının ana hatlarını 
ortaya koymaktır. 

Nitel Araştırmacılar İçin 30  
Temel Beceri

JOHN W. CRESWELL
Çeviren: HASAN ÖZCAN  

Bu kitapla, 30 yıldır kendi nitel çalışmalarımı yaparken 
öğrendiğim bazı teknikleri ve işlemleri paylaşmak 
istedim. Amacım yapılabilecek tek yolun bu olduğunu 
söylemek değil, en azından benim için nasıl ilerlediğini 
paylaşmaktır. Bu teknikleri ve işlemleri yalnızca benim 
işime yarayan yaklaşımlar olarak sunuyorum. Nitel ki-
tap yazarları, sık sık başkalarının görüşlerinin arkasına 
saklandığı için onların işine neyin yaradığını öğrene-
meyiz. Yani, bu kitap, nitel araştırmayla ilgili uygula-
ma, öğretim ve yazma süreçlerinde ulaştığım fikirler-
imi paylaşma girişimidir. 

METODOLOJİ
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SPSS Kullanma Kılavuzu
SPSS ile Adım Adım Veri Analizi

JULIE PALLANT

Çevirenler: BERAT AHİ - SİBEL BALCI  

Bu kitabın amacı, SPSS kullanılarak yürütülen veri 
analiz sürecini basit bir şekilde ve adım adım anlat-
maktadır. Diğer istatistik kitaplarının aksine bu kitap, 
istatistiksel tekniklerin matematiksel alt yapılarını 
içermemekte, SPSS’i veri analizinde bir araç olarak 
kullanmaya odaklanmaktadır.

Araştırma Yöntemleri  
Desen ve Analiz

LARY B. CHRISTENSEN - R. BURKE JOHNSON
LISA A. TURNER

Çeviri Editörü: AHMET AYPAY  

Araştırma Yöntemleri: Desen ve Analiz kitabı,araştır-
ma sürecini başından sonuna kadar,detaylı bir biçim-
de ve örneklerle ele alan bir referans kaynağıdır.
Araştırma ile ilgili kaynaklar genellikle okuyucunun bu 
konuda belli bir ön bilgiye sahip olduğunu varsayar.
Ancak,her zaman bu geçerli bir varsayım olmamak-
tadır.Bu kaynağın klasik kaynaklardan temel farkı,-
farklı araştırma geleneklerini içermesi,temel kavram-
ları vurgulaması,örnek,şekil ve görsellerle tüm süreci 
detaylı bir biçimde ele almasıdır.

METODOLOJİ
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Bilimsel Araştırma  
Yöntemleri Gerçek Dünya  
Araştırması

COLIN ROBSON
Çeviri Editörleri: Nihan DEMİRKASIMOĞLU   
                              ŞAKİR ÇINKIR  

“Gerçek Dünya Araştırması”nı çevirmek istememizin 
en önemli nedeni, sosyal bilimciler için nicel ve nitel 
araştırma yöntem bilimine ilişkin en kapsamlı veri 
kaynaklarından birisi olmasıdır. Kitap başta öğrencil-
er, akademisyenler, öğretmenler, sosyal çalışmacılar, 
çeşitli iş kollarındaki yöneticiler ve uzmanlar olmak 
üzere pek çok uygulamacı ve profesyonelin araştır-
ma yöntem bilimine ilişkin sorularına ışık tutabilecek 
niteliktedir. 

Eylem Araştırması El Kitabı

ANDREW P. JOHNSON

Çeviri Editörleri: YILDIZ UZUNER 
               MELTEM ÖZTEN ANAY  
                              

Eylem Araştırması El Kitabı’nın Dördüncü Baskısı, 
öğrencilere eğitim araştırmaları yöntemlerindeki ni-
tel ve nicel araştırma tekniklerinde rehberlik eder ve 
konu seçme, verileri toplama, analiz etme ve sunma, 
alanyazın tarama ve rapor sunma olarak belirlenen 
sürecin tüm aşamalarını açıklamaktadır. Veri topla-
ma teknikleri güncel otantik ölçme ve gerçek yaşama 
örnekleri tüm kitapta hayat bulmaktadır.
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Eğitim ve Psikolojide Araştırma 
ve Değerlendirme

DONNA M. MERTENS

Çeviri Editörleri: İSMAİL SEÇER - SÜMEYYE ULAŞ  

Bu kitap, araştırma yürütme mantığına göre düzen-
lenmiştir. 1. Bölüm, temel araştırma paradigmaları 
ve varsayımları hakkında açıklamalar içermektedir. 
Araştırma paradigmalarını ve varsayımlarını kavrayan 
öğrenciler, yalnızca kendi araştırmaları hakkında met-
odolojik kararlar vermeye hazır olmakla kalmayacak, 
aynı zamanda araştırma topluluğundaki araştırmaya 
en uygun yaklaşımlar üzerine tartışmalara etkin bir 
şekilde katılabileceklerdir.

Eğitsel Veri Madenciliği ve 
Öğrenme Analitikleri

Editörler: TOLGA GÜYER - HALİL YURDUGÜL
   SONER YILDIRIM 

Son dönemde internete dayalı uzaktan öğretim gibi 
yöntemlerin yaygınlaşması, özellikle e-öğrenme al-
anında bahsi geçen gelişmeler ışığında bazı yeni 
tekniklerin kullanılmasını beraberinde getirmiştir. Bu 
yöntem ve tekniklerin önemli bir kısmı doğal olarak bil-
gisayar bilimlerinden aktarılmıştır. Bu kitabın başlığını 
oluşturan iki ana kavram da, bilgisayar bilimlerinin 
farklı alanlarında çok çeşitli uygulamaları olan iki 
yaklaşımın, eğitim bilimlerine birer eğitim teknolojisi 
olarak kazandırılmaları akademik hayatımıza girmiştir.



6

Anı Yayıncılık / 2022

www.aniyayincilik.com.tr

Örneklendirilmiş Bilimsel 
Araştırma Yöntemleri

Yazarlar: VEYSEL SÖNMEZ  

 FÜSUN GÜLDEREN ALACAPINAR
 
Bu yapıt, kırk yıla yakın bilimsel yaşantı sonucu oluştu. 
Önce ‘Bilimsel araştırmalarda yapılan yanlışlıklar’ başlığı 
altında bir makale olarak yayınlandı. Sonra yüksek lisans 
ve doktora programlarında verilen bilimsel araştırma 
teknikleri derslerinde geliştirilip zenginleştirildi. Bu yapıt-
ta, önce bilimin dayandığı felsefi temel ele alındı. Felsefe 
değişince bilimsel anlayışın ve sürecin nasıl değiştiği 
örneklerle gösterildi. 

Bilimsel Araştırma 
Yöntemleri

Yazar: DURMUŞ EKİZ

İçerik olarak bu eserin temel amacı; sosyal bilimle-
rde olduğu gibi eğitim bilimlerindeki nitel, nicel ve 
eleştirel kuram yaklaşımlarını kuramsal ve pratik 
olarak tanıtmak, bu tür araştırma yapmaya istek-
li ve eğilimli olan bireyleri teşvik etmek ve onlara 
araştırma yürütülürken gerekli görülen veri topla-
ma araçlarını sağlamaya çalışmaktır. Ayrıca, her 
üç araştırma yaklaşımının bilimsel bilgi üretme 
konusunda etkin olarak neden ve nasıl yararla-
nabileceğini felsefi ve pratik olarak ortaya koymak 
amaçlanmıştır.

METODOLOJİ
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Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Editör: ABDURRAHMAN TANRIÖĞEN

Bilimsel araştırmayı kavramak, dünyayı kavrama-
ya eşdeğerdir.Toplumumuzun ve özellikle eğitim 
sistemimizin gelişmesinin ülkemizdeki bilimsel araştır-
maların gelişmesiyle ve hızla artmasıyla koşut olduğu 
unutulmamalıdır. Bu nedenle, özellikle eğitim fakültel-
erinde öğrenim gören öğretmen adaylarımızın sağlam 
bir bilimsel araştırma temeline sahip olması çok büyük 
bir önem taşımaktadır.

New Trends and Scientific 
Researches in Education        

Editör: VELİ BATDI
 
The paradigmatic changes, which started with the 21st 
century and still continue, have necessitated change in 
the field of education as well as in the economic, social, 
political and cultural fields. When considered within the 
scope of education, these changes regarding the na-
ture of learning and the power of academic knowledge 
should be reflected in education both theoretically and 
practically.

METODOLOJİ
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Eğitimde Araştırma Yöntemleri  
ve Metodolojileri

JAMES ARTHUR - MICHAEL WARING 
ROBERT COE - LARRY V. HEDGES

Çeviri Editörleri: ATILGAN ERÖZKAN 
               ENGİN BÜYÜKÖKSÜZ 

Bu kitap lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören 
sosyal bilimler ve daha çok eğitim bilimleri öğrencile-
rine yönelik nitel ve nicel araştırma yöntemleri içeren, 
yön gösterici bir kaynaktır. Bu kaynaktan yararlanmak 
için Bölüm 1: ‘Bu kitap size nasıl yardımcı olabilir?’i 
okuduğunuzda kitabın genel kullanımı hakkında bilgi 
sahibi olabileceksiniz. 

Akademik Yazma
Bilimsel Metin Oluşturma Sürecine  
Genel Bir Bakış

Editörler: GÖKHAN ÇETİNKAYA
   ÖZLEM YOLCUSOY
   HATİCE ALTUN ALKAN

Bu kitabın genç araştırmacıların bilimsel metnini 
oluştururken karşılaşacakları birçok soruna çözüm bula-
bilecekleri kapsamlı ve nitelikli bir içerik taşıdığı söylen-
ebilir. Taşıdığı bu içeriksel özellikler dolayısıyla kitabın 
önemi bilimsel metin oluşturma becerisi ve eğitimi 
konusunu içeren lisans ve lisansüstü derslere yapacağı 
olası katkı açısından belirginleşmektedir. 

METODOLOJİ
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Araştırma Nasıl Tasarlanır  
ve Raporlaştırılır

ANDY FIELD - GRAHAM HOLE

Çeviri Editörü: ARİF ÖZER 

Bu kitap uygulamalı örnekleriyle bir makale ya da 
raporda size başlık, özet, giriş, yöntem, tartışma ve kay-
nakçanın nasıl yazılacağını; yaygın parametrik ve non-
prametrik istatistiklerin nasıl yapılıp, APA formatına göre 
raporlaştırılacağını ele almaktadır. Dolayısıyla bu kitabı, 
araştırma alanında yazılmış bir alternatif olmaktan ziya-
de, diğerlerini tamamlayan bir kaynak olarak düşünmek 
gerektiği inancındayım.

Bilimsel Dergilere  
Makale Nasıl Yazılır

ROWENA MURRAY

Çeviren: ŞAKİR ÇINKIR

Bu kitap iyi bir makalenin ne olduğunu nasıl yazılcağını 
anlatmaktadır.Kitaptaki uygulama çalışmaları,akademik 
makale yazma sürecinin gizemini çözüyor. İÇİNDEKİLER 
1 Akademik dergilere neden yazmalı? 2 Bir dergi hede-
fleme 3 Yazmaya zaman ayırmak 4 Bir konu bulma ve 
bir argüman geliştirme 5 Ana hatları ortaya koymak 6 
Taslak çıkarmak 7 Taslağı gözden geçirme 8 Diyalog ve 
geribildirim 9 Hakemlerin dönütlerine cevap vermek 10 
Yayımlanma Sonrası

METODOLOJİ
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Tez Nasıl Yazılır

ROWENA MURRAY

Çeviren: ŞAKİR ÇINKIR  

Bu kitap, çok farklı disiplinlerden gelen öğrenciler için 
güvenilir bir kaynaktır. Sizi sadece tez yazma aşamaları 
ve basamaklarının içinden geçirmekle kalmaz, daha da 
önemlisi tez yazma gibi karmaşık bir göreve karşı olumlu 
tutum geliştirmeniz, etkili yazma alışkanlıkları edinmeniz 
ve kendinize güvenmeniz için destek ve pek çok tavsiye 
sunar.

Nitel Araştırmaya Giriş

CORRINE GLESNE 

Çeviri Editörleri: ALİ ERSOY 
                              PELİN YALÇINOĞLU

Anadolu Üniversitesi’nden Dr. Pelin Yalçınoğlu benim-
le iletişime geçti ve meslektaşları ile birlikte zorlu bir 
projeye giriştiklerini bana bildirdi: Nitel Araştırmaya 
Giriş’i Türkçeye tercüme etmek. Pelin Yalçınoğlu, Ali 
Ersoy, Elvan Günel, Şengül S. Anagün, Duygu Sönmez 
ve Meltem Gönden’in Türkçe nitel araştırma kaynağı-
na duyulan ihtiyacı karşılamak üzere çalışmalarından 
memnuniyet duydum. Tercüme etmek üzere benim 
kitabımı seçmiş olmalarından derin bir onur duyuyo-
rum.

METODOLOJİ
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Nitel Araştırmalarda Etik

MARTYN  HAMMERSLEY - ANNA TRAİANOU

Çevirenler: SİBEL BALCI - BERAT AHİ

Nitel araştırma, çok uzun zaman önce pek çok bilim-
sel paradigma gibi gereklilikten ortaya çıkmıştır. 
Özellikle 1900’lü yılların ilk yarısında Amerika Birleşik 
Devletleri’nde hızlı bir şekilde gelişen nitel araştırma, 
bugün dünyanın her yerinde güçlü bir araştırma yön-
temi olarak kendi yerini bulmuştur. Nitel araştırma 
geliştikçe, bu araştırma yöntemlerinin uygulama ve 
raporlama süreçleri çeşitlilik göstermeye başlamıştır.

Nitel Araştırmalarda  
Örnek Olay Yöntemi

LESLEY BARLETT - FRANCES VAVRUS

Çeviri Editörleri: GÜLŞAH TAŞÇI
               A. FARUK LEVENT 

Karşılaştırmalı örnek olay çalışmaları, eğitim de dahil 
olmak üzere çeşitli sosyal araştırma alanlarında politika-
ların ve uygulamaların etkisini araştırmak için etkili bir 
nitel araçtır. Geleneksel örnek olay yaklaşımlarının yeter-
sizliğine cevaben geliştirilmiş karşılaştırmalı örnek olay 
çalışmaları, bilgiyi zamanda ve mekânda sentezleyebil-
dikleri için oldukça etkilidir.

METODOLOJİ
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Eğıṫimde Nıṫel Araştırma 
Desenleri

Editör: ALİ ERSOY, AHMET SABAN

Nitel araştırma, belli olgu veya olayları kendi doğal 
ortamları içerisinde çok yönlü ve uzun süreli olarak 
derinlemesine incelemeyi gerektirir. Son yıllarda, ni-
tel araştırma paradigmasıyla eğitimbilim alanında 
gerçekleştirilen çalışmalar artış göstermiştir, gös-
termeye de devam etmektedir. Diğer taraftan, bu 
çalışmaların nitel araştırma paradigmasının doğası-
na uygun olarak yürütülüp yürütülmediği hususu ise 
epeyce tartışmalıdır. 

Nitel Araştırmalar İçin  
Temellendirilmiş Kuram  
Uygulama Rehberi

CATHY URQUHART

Çevirenler: ZÜLEYHA ÜNLÜ - ERKAN KÜLEKÇİ

Bu kitap, Temellendirilmiş Kurama basit ve kullanışlı 
bir giriş sağlamayı amaçlamaktadır. Kendim uzun yıllar 
Temellendirilmiş Kuramı araştırmalarda kullandım ve 
örnekler sunan, mümkün olduğunca çok yol gösteren 
bir kitabın olması gerektiği ihtiyacını hissettim. Bu, 
kitabın kuralcı bir metin olduğu anlamına gelmiyor – 
zaten Temellendirilmiş Kuramı yapmak için tek bir yol 
yoktur – fakat kitap mümkün olduğunca açık olmayı 
amaçlamaktadır.

METODOLOJİ METODOLOJİ
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Nitel Araştırma 
Yöntem, Teknik, Analiz ve Yaklaşımları

Editörler: FATMA NEVRA SEGGIE  
                   YASEMİN BAYYURT  

Bu kitaptaki her bir bölüm hakem denetiminden 
(peer-review) ve editör değerlendirmesinden geçmiş 
olmakla birlikte her bir kitap bölümü yazarı/yazarları 
içerikteki tüm ileri sürülen düşünce ve savların kendil-
erine ait olduğunu belirtmekte ve yazılanların özgün 
katkı olduğu konusunda gerçekleri ifade ettikleri 
konusunda sorumluluğu üstlenmektedir.

METODOLOJİ

Eğitimde Üretim Tabanlı  
Çalışmalar İçin Nitel Araştırma 
Yöntemleri
Editörler: M. YAŞAR ÖZDEN  - LEVENT DURDU  
 

Bu kitap çerçevesinde yer alan bölümlerde 90’ların sonun-
dan itibaren “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi” 
anabilim dalında gerçekleştirilen ve her birinde gerçek bir 
hayat probleminin çözümü için geliştirilen, uygulanan ve 
değerlendirmesi yapılan tezlerde kullanılan yöntemler yer 
almaktadır.
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Örneklerle R Uygulamaları

JIM ALBERT - MARIA RIZZO

Çeviri Editörü: C. DEHA DOĞAN

Bu kitabın amacı, bir dizi istatistiksel ve olasılıksal hes-
aplamaları istatistik öğrenen, öğreten ve kullanan kişil-
er için R yazılımı üzerinden örneklendirmektir. Bu kitap 
özellikle lisans düzeyinde hesap temelli istatistik dersini 
veya bunun muadili olan bir dersi almış veya almakta 
olan kullanıcılar için yazılmıştır. Bu kullanıcılar veri anal-
izinde açımlayıcı ve anlam çıkarıcı yöntemleri öğrenmek-
te veya uygulamaktadırlar. 

METODOLOJİ

An R Companion: A Compact  
Introduction for Social  
Scientists

Yazarlar: BURAK AYDIN - JAMES ALGINA 
  WALTER LEITE - HAKAN ATILGAN

This book is a printed and enhanced version of an 
interactive platform that is available online without 
cost; and all proceeds from this printed version go to 
charity. Compared to the interac-tive platform, the 
printed version has learning objectives and exercise 
questions in each chapter; it also has additional notes 
and explanations. 

METODOLOJİ
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Sosyal Bilimler İçin R’a Giriş

Yazarlar: BURAK AYDIN - JAMES ALGINA 
 WALTER LEITE - HAKAN ATILGAN 

Bu kitap bir iş birliği ürünüdür ve internet ortamında 
çevrimiçi erişime açık olan interaktif bir materyalin 
basılı hâlidir. Yeni iş birliklerine, eleştirilere ve öneril-
ere açık olan bu kitabın yazarları, kitabın satışından fi-
nansal gelir elde etmemektedir. İnteraktif versiyondan 
farklı olarak, basılı materyal akademik bir dil ile yazıl-
maya çalışılmıştır. Her bölüm için hedef davranışlar 
belirtilmiş, örnekler gözden geçirilmiş, açıklayıcı not-
lar eklenmiş ve bölüm sonlarında uygulama soruları 
eklenmiştir.

METODOLOJİ

Nitel Veri Analizinde Adım 
Adım NVivo Kullanımı

Yazarlar: IŞIL KABAKÇI YURDAKUL
 CANAN ÇOLAK 
 NİHAL DULKADİR YAMAN 

Bu kitapta nitel veri analizi sürecine aşamalı bir şekil-
de yaklaşılarak, nitel veri analizinin her aşamasında 
NVivo programının nasıl etkin kullanılabileceği, nitel 
veri analizi sürecine bütüncül bakış sağlamak için 
NVivo’dan nasıl yararlanılabileceği, NVivo’daki çeşit-
li araçların nitel veri analizi sürecinde hangi amaçla 
kullanılabileceği çeşitli örnekler üzerinden açıklan-
mıştır. 
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NVivo ile Nitel Veri Analizi

PAT BAZELEY - KRISTI JACKSON

Çevirenler: ARİF BAKLA  
                     SELÇUK BEŞİR DEMİR 

NVIVO İLE NİTEL VERİ ANALİZİ Rüzgâr estikçe çöllerdeki 
kumların yer değiştirdiği gibi araştırma yöntemlerinde 
zaman içinde ciddi paradigma değişimleri yaşanmak-
tadır. Dünyada her alanda yaşanan hızlı değişim ve 
dönüşüm, araştırma yöntemlerinde ve veri analiz süre-
cinde yenilik ve gelişimi zorunlu kılmaktadır.

METODOLOJİ METODOLOJİ

Genellenebilirlik  
Kuramı ve Uygulaması

Yazar: HAKAN ATILGAN

“Genellenebilirlik kuramı (G Kuramı) davranış 
ölçülmesinde güvenirliğin değerlendirilmesini, güve-
nilir gözlemlerin tasarlanmasını, araştırılmasını ve ka-
vramlaştırılmasını sağlayan, istatistiksel bir kuramdır. 
Varyans analizine dayalı olan G kuramı, kullanım ko-
laylığı ve işlemlerinin basitliği nedeniyle günümüzde 
halen popüler olan klasik güvenirlik kuramının gerçek 
puan modelinin sınırlılıklarına olan tepkiler içinde 
Cronbach, Gleser, Nanda ve Rajaratnam (1963; 1972) 
tarafından ortaya atılmıştır.
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Ölçeklerin ve Diğer Ölçme 
Araçlarının Uyarlanması  
Problemler ve Çözümler

ORLANDO BEHLING - KENNETH S. LAW

Çeviri Editörü: ARİF ÖZER

Çeviri ekibi olarak titiz bir çalışmanın sonucunda 
“Ölçeklerin ve Diğer Ölçme Araçlarının Uyarlanması: 
Problemler ve Çözümler” adlı bu çalışmayı Türkçeye 
çevirdik. Amerika, Dünya nüfusunun sadece %5’ini 
oluşturmasına karşın, bu ülkede geliştirilen testler 
diğer ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de de farklı disiplin-
lerde çalışan araştırmacılar tarafından Türk kültürüne 
uyarlanmaktadır.

Sosyal Bilimlerde Ölçme Aracı 
Hazırlama

Yazarlar:  FÜSUN G. ALACAPINAR, VEYSEL SÖNMEZ

Bilimsel araştırma sürecinin önemli değişkenlerinden biri 
de ölçme aracı hazırlamaktır. Ölçme aracı hazırlamak 
zor ve o denli uzun zaman alan bir süreçtir. Ölçeceğin 
değişkenin neliğini belirleyip onu gözlemleyip ölçecek 
duruma getirmek ve ondan sonra da o neliklere uygun 
sorular hazırlamak gerekiyor. Bu da yeterli değildir. Bu 
neliklerin ve soruların yeterliği ve yerindeliği konusunda 
yeter sayıda uzman da bulmanız kaçınılmaz bir özellik-
tir. Bundan sonra ölçme aracının geçerliği ve güvenirliği 
çalışmaları yapılmalı, bu sağlandıktan sonra da standar-
tlaştırılmalıdır.

METODOLOJİ
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CMA ile Meta-Analiz  
Uygulamaları

Yazarlar: SEDAT ŞEN - İBRAHİM YILDIRIM  

Bilimsel gelişmeler birbiri üzerine bina edilme ve yığıl-
malı olarak ilerleme eğilimindedir. Her araştırmacı 
kendinden önceki araştırmacının bıraktığı yerden 
bayrağı alır ve daha ileriye taşımaya gayret eder. Ni-
tekim bu duruma en iyi örnek Isaac Newton’un başarısını 
alçakgönüllülükle açıkladığı cümlesi ile verilebilir: “Daha 
fazlasını görmüşsem, devlerin omuzlarında durmam-
dandır”. Bilimsel anlamda yapılan her araştırma önce-
kinin üzerine yeni şeyler ekleyerek yeni bilgilere kapı 
açmaktadır. 

METODOLOJİ

Eğitim Araştırmacıları İçin  
SPSS Uygulamalı İstatistik

Yazar:  SEVİLAY KİLMEN

Eğitim istatistiği nicel eğitim araştırmalarının vazgeçil-
mez bir parçasıdır. Bir eğitim araştırmasının nasıl 
analiz edilip yorumlanacağı konusundaki soruların 
cevapları araştırmacının eğitim istatistiği alanında 
bilgi ve deneyimine bağlıdır. Bu kitabın temel amacı 
eğitim istatistiğini okuyucular için açık ve anlaşılır bir 
dille sunmaktır. Bu sunum istatistiksel temeli olmayan 
okucuyucu kitlesi düşünülerek tasarlanmıştır.

METODOLOJİ
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SPSS ile Temel Veri Analizleri

Yazar: MURAT BURSAL

Bu kitapta aşağıda listelenen SPSS analizlerinin tüm 
aşamaları ve her analiz için gerekli varsayım testleri 
renkli SPSS ekran resimleri ile tanıtılmıştır. Analizlerin 
tanıtımı sırasında anlaşılırlığı artırmak adına her analiz 
türü için okurlara renkli metin kutularında anahtar bil-
giler, ikazlar ve hatırlatmalar sunulmuş ve sonuçların 
APA yazım stilinde nasıl rapor edileceği gösterilmiştir. 
Ayrıca her analiz türü için ortaya çıkabilecek farklı se-
naryoların nasıl analiz edileceği ve yorumlanacağını 
göstermek için bölüm sonlarında çok sayıda çözümlü 
örnek uygulamalar verilmiştir. 

METODOLOJİ

Psikolojik Test Geliştirme ve 
Uyarlama Süreci: Spss ve Lisrel 
Uygulamaları

Yazar: İSMAİL SEÇER

Psikolojik test kullanımında en ideal yöntem ölçek 
geliştirme süreci olmakla birlikte çeşitli nedenlerden 
dolayı uyarlama yapmanın da oldukça yaygın bir 
uygulama olduğu söylenebilir. Ancak, gerek ölçek 
geliştirme yaklaşımı olsun gerekse de ölçek uyarlama 
yaklaşımı olsun her ikisi de bilimsel olarak zahmetli 
bir süreci içinde barındırmaktadır. Bu süreç belli işlem 
adımlarını takip etmenin yanında belli başlı bazı etik 
ilke ve kuralları da içermektedir.
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SPSS ve LISREL ile Pratik Veri Analizi
Analiz ve Raporlaştırma

Yazar: İSMAİL SEÇER

İstatistik programları günümüzde bilimsel araştırma 
süreçlerinin daha hızlı, daha güvenilir ve daha pratik 
olarak yapılabilmesine olanak sağlamakta ve bu yönüyle 
araştırmacılara büyük bir imkân ve kolaylık sağlamak-
tadır. Elinizdeki bu kitap olabildiğince sade ve yalın bir 
dille SPSS ve LISREL paket programları aracılığıyla istatis-
tiksel işlemlerin yapılma aşamalarını ve raporlaştırma 
süreçlerini anlatmaya çalışmaktadır.

Sosyal Bilimlerde İstatistik  
Excel ve SPSS Uygulamaları

Editör:  FATİH ORÇAN
 
Bu kitap sosyal bilimler alanında lisans veya lisans son-
rası eğitimlerine devam eden öğrencilerle birlikte sosyal 
bilimler alanında çalışan araştırmacılara kaynak olması 
amacıyla oluşturulmuştur. Konu anlatımı ve örneklere 
yer verilerek kitabın bölümleri oluşturulmuştur. Kitapta 
istatistik bilimiyle ilgili temel kavramlar, merkezi eğilim 
ve değişkenlik ölçüleri, korelasyon, regresyon, parametr-
ik ve parametrik olmayan testlerden bahsedilmiştir.

METODOLOJİ
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Sosyal Bilimler İçin Temel 
İstatistik 
SPSS Uygulamalı

Yazar: HÜSEYİN YARATAN

Günümüz dünyasındaki hızlı değişmeler ve gelişmeler, 
gerçek ve doğru verilere duyulan ihtiyacı göz ardı edile-
meyecek bir boyuta taşımıştır. Bu bağlamda istatistik, 
ülkelerin ve toplumların geçirdiği değişimlere paralel 
olarak, güvenilir veriler ışığında evrensel bir dil olma yol-
unda hızlı adımlarla ilerlemektedir. Yaşamın her alanın-
da var olan istatistik, insan hayatının bir parçası haline 
gelmiştir. İstatistik sayesinde elde edilen verilerden yola 
çıkılarak, yapılanlar değerlendirilir, yapılacaklar plan-
lanır ve uygulanır.

Bütün Yönleriyle SPSS Örnekli 
Nonparametrik İstatistiksel Yön-
temler

Yazar: RAMAZAN BAŞTÜRK

Bu kitabın en temel özelliği, Nonparametrik istatistik 
konularını hem teorik hem de uygulamalı olarak aynı 
anda içermesidir. Oluşturulan örnek araştırmalar hem 
geleneksel yöntemlerle hem de SPSS (Statistical Pack-
age for Social Sciences) ile analiz edilerek gösterilmek-
tedir. Böylece okuyucuların her iki uygulamayı da birden 
öğrenme ve bunları karşılaştırma olanağına sahip olma-
ları sağlanmaktadır.

METODOLOJİ
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Meta-Tematik Analiz Örnek 
Uygulamalar

Editör: VELİ BATDI

Rehber niteliğinde hazırlanmış bu kitapta, meta-tem-
atik analizin detaylı felsefî ve kuramsal boyutu, al-
anyazındaki diğer kavramlarla karşılaştırılması ve 
ulusal ve uluslararası boyuttaki önemine değinilmiştir. 
Kitapta ayrıca başından sonuna kadar bir meta-tem-
atik analizin nasıl yapıldığı aşamalarla açıklanarak 
örnek bir uygulamaya yer verilmesi, analizin diğer 
araştırmacılar tarafından yapılmasını kolaylaştıracak-
tır. 

Meta-Analize Giriş

MICHAEL BORENSTEIN - LARRY V. HEDGES 
JULIAN P. T. HIGGINS - HANNAH R. ROTHSTEIN 

Çeviren: SERKAN DİNÇER

Analizlerin analizi, analiz üstü şeklinde tanımlanan 
meta-analiz yöntemi ile ilgili bu kitap, çalışmalarında 
meta-analizi kullanmak isteyen kişiler içindir.Siste-
matik derleme ve meta-analizler, sağlık alanında 
deneysel çalışma verileri kullanılarak yapılmakta ve 
oldukça önem görmektedir. İlaç firmaları ilaçların et-
kisini belirlemek için çalışma serilerini kullanarak me-
ta-analiz uygulamaktadır.

METODOLOJİ
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Meta-Thematic Analysis in 
Research Process

Editör:  VELİ BATDI

In this book prepared as a guide, the detailed philo-
sophical and theoretical dimension of meta-thematic 
analysis, its comparison with other concepts in the lit-
erature and its importance in national and internation-
al dimensions are mentioned. The book also explains, 
in stages, how a meta-thematic analysis is conducted 
from beginning to end. 

Eğitimde Ölçme ve  
Değerlendirme

Editör: BAYRAM ÇETİN 

Bu kitap, bir bütün olarak öğretmenlerin ölçme ve 
değerlendirme konusunda sahip olması gereken yeter-
lilikler temele alınarak hazırlanmıştır. Kitaba ölçme ve 
değerlendirmede temel kavramlar konusu ile başlan-
mış ve bölümlerin, ön koşul öğrenmeler ile ardışıklık ve 
aşamalılık ilkelerine uygun biçimde sıralanmasına özen 
gösterilmiştir. 

METODOLOJİ
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Eğitimde Ölçme ve 
Değerlendirme

Yazar: R. NÜKHET ÇIKRIKÇI

ğitimde ölçme ve değerlendirme işlemleri eğitim sistem-
inin kalite kontrol süreci niteliğindedir. Ölçme ve değer-
lendirme işlemlerinde ve yöntemlerinde yeterlik, her 
ülkede öğretmenlerin temel yeterlik alanlarından biri 
olarak kabul edilmektedir. Bu kitap, öğretmen aday-
larının bu yönde yeterliğini geliştirmek üzere okutulan 
ölçme ve değerlendirme derslerinde yararlanacakları 
temel bir kaynak olmayı, alanda hizmet veren öğret-
menler için öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirme 
işlemlerinde yararlanacakları bir başvuru kitabı olmayı 
hedeflemektedir. 

Eğitimde Ölçme ve 
Değerlendirme

Editör: HAKAN ATILGAN

Bu kitap, eğitimde ölçme ve değerlendirmeyi kullanan ya 
da kullanacak olan öğretmenler ve öğretmen adaylarının 
gereksinimlerini karşılamaya yönelik olarak hazırlan-
mıştır. Kitabın her bir bölümünde ele alınan konular için 
olabildiğince örnek verilmiş ve uygulamalar yapılmıştır. 
Ayrıca her bölümün sonunda konuları kapsayıcı bir özet 
ve yine konuları kapsayıcı bir test yer almaktadır.

METODOLOJİ
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Eğitim ve Davranış Bilimlerinde 
Tek-Denekli Araştırmalar

Editör: ELİF TEKİN-İFTAR  

Eğitim ve davranış bilimlerinde giderek daha yay-
gın bir biçimde kullanılan tek-denekli araştırmalar, 
ülkemizde özellikle Özel Eğitim alanında araştırmacı 
ve uygulamacılar tarafından sorulan sorulara yanıt 
vermek üzere yoğun olarak kullanılmaktadır. Birinci 
baskısı 2012 yılında Türk Psikologlar Derneği tarafın-
dan gerçekleştirilmiş olan “Eğitim ve Davranış Bilim-
lerinde Tek-Denekli Araştırmalar” kitabı kısa sürede 
tükenmiştir.

Etnografın El Kitabı

Yazar: ARDA ARIKAN

Bu kitap bir el kitabıdır. Araştırmacının kullanabileceği 
ek bir bilgi kaynağı; araştırmacı “etnograf” olmaya 
karar verdiğinde ise onun oyuncaklarından yalnızca bir 
tanesidir. Etnograf, diğer araştırma türlerini kullanan 
araştırmacılara göre daha bir oyuncu, daha bir çocuk, 
daha bir delişmendir. Alandan topladığı sözlü bilgileri 
ya da fotoğraf ve videoları, kendisine bilgi veren grup 
üyelerinin sözlerini ve davranışlarını sürekli olarak kaf-
asında ve notlarında evirip çevirir, şekillendirir, oynar 
da oynar- aynı bir çocuk gibi; neşeyle ve kafasında 
kendisinden başka kimsenin bilemeyeceği bir akışla-. 
Etnograf samimidir.

METODOLOJİ


