
ALAN ARAŞTIRMASI / E-DERS İZLENCESİ 

 

Dersin Adı  Alan Araştırması 

Üniversite 

Adresi / Bilgileri 
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

Dersin Web 

Sitesi 
https://eogrenme.erbakan.edu.tr 

Ders Kodu TZEYT509 

Ders Hakkında 

Bilgi  

Bu ders, bilimsel bir bakış açısı kazandırmayı temel almakta ve alandaki 

gelişmeleri takip edebilmek adına temel kavramları, araştırma 

yaklaşımlarını tanıtmaktadır. Dersin amacı öğrencilere bilimsel araştırma 

süreci, basamakları ve araştırma okuryazarlığı konusunda gereken bilgi 

ve beceriyi kazandırmaktır.  

Süre   14 Hafta 

Oryantasyon  Tanıtım toplantısı 

Sınav Tarihleri 

ve Yeri 
 

Eğitmen 

Biyografisi  

Dr. Öğr. Üyesi Deniz GÜLMEZ 

 

Necmettin Erbakan Üniversitesi-Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve 

Ekonomisi ABD (Doktora-2016) 

Pamukkale Üniversitesi-Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve 

Ekonomisi ABD (Yüksek Lisans-2012) 

Pamukkale Üniversitesi-Sınıf Öğretmenliği (Lisans-2009) 

Eğitmen 

Hakkında 

İletişim Bilgileri 

(Tel, E-Posta, 

Biyografisi, Ofis 

Saatleri) 

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, 

Meram Yerleşkesi, A Blok, Oda No: 349, 42090 Meram/Konya 

dderinbay@erbakan.edu.tr 

Ön 

Koşullar/Şartlar  
- 

Nasıl Çalışmalı?

  

Ders izlencesi incelenmeli, her ders öncesi ilgili konu hakkında sistemde 

yer alan kaynaklardan bilgi edinilmeli, ders sonrası ödev ve performans 

görevleri zamanında yerine getirilmeli ve ders kaydı tekrar izlenmelidir.  

Yöntem ve 

Teknikler/Dersin 

İşleniş Biçimi 

Anlatım, görsel materyaller, soru-cevap ve tartışma yöntem/teknikleri 

kullanılacaktır. Canlı ders uygulamalarında yüz yüze ders yapılacaktır. 

Araç Gereçler 

  

Bilgisayar veya internete erişimi ve kamerası olan diğer cihazlar 

kullanılacaktır. 

Gerekli 

Donanım   

Dersleri izlemek için bir bilgisayar, dinleme ve katılım için kulaklık, 

mikrofon ve hoparlör yeterlidir. 

Katılım 

Beklentileri 

Öğrenciler derse görüntülü olarak katılarak her ders en az bir kez söz 

alarak ders öncesinde yaptıkları okumaları yansıtan yorumlar 

yapmalıdırlar. Ödev ve performans görevleri zamanında teslim 

edilmelidir. 

Kaynaklar   

- Basılı 

- TV-Radyo 

- Internet 

 Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, 

Ş. & Demirel, F. (2019). Eğitimde Bilimsel Araştırma 

Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.  



- Diğer  Karasar, N. (2017). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: 

Pegem Akademi.  

 YÖK tez merkezi 

 Google akademik ve çeşitli veri tabanları 

 Sorumlu öğretim elemanı tarafından hazırlanan materyaller  

Çevrimiçi 

/İşbirliğini 

Destekleyen 

Etkinlikler 

Dersi almakta olan öğrenciler arasında uzaktan eğitime yönelik (Zoom 

vb.) programlarla gerçekleştirilecek olan tematik toplantılar.   

Seçenekli 

Materyaller 

(Çoklu Zeka)  

Öğrenciler tarafından içinde bulunulan haftanın konusuna ilişkin olarak 

internet ortamında bulunacak olan makaleler ve videolar. 

Diğer Derslerle 

İlişkisi  

Bu ders, diğer tüm derslerde gereken bilimsel bakış açısını kazanmaya 

destek sağlayacak konular içermektedir. 

Değerlendirme 

(Çevrimiçi) 

Ders sırasında öğrencilere yöneltilen ve cevaplama başarısının not 

edildiği sorular ve dönem sonu araştırma ödevi. 

Değerlendirme 

(Yüz Yüze) 
Değerlendirmelerin tamamı çevrimiçi yapılacaktır. 

Değerlendirme 

Kriterleri (Her 

Biri İçin Ayrı) 

Dönem boyunca öğretim elemanı tarafından her bir öğrenciye 

yöneltilecek olan (dersten önce yapılması gereken okumalara ilişkin) 

sorulara yeterli düzeyde cevap verebilmek.  Dönem sonu araştırma 

ödevini tamamlayabilmek. 

Kazanımlar/ 

Amaç, Hedef Ve 

Davranışlar  

Genel 

Bu ders, öğrencilerin bilimsel araştırmanın temel kavramlarına 

hakim olmalarını, bireysel olarak araştırma yapabilme becerisi 

kazanmalarını ve araştırma okuryazarı olmalarını 

sağlayacaktır. 

1.Hafta 
Bilgi, bilgiye ulaşma yolları, bilim, bilimin amaçları, bilimsel 

yöntem hakkında bilgi sahibi olurlar.   

2. Hafta 
Araştırma, araştırmaların sınıflandırılması ve genel olarak 

araştırma yaklaşımlarına hakim olurlar.  

3. Hafta Bilimsel araştırma sürecinin aşamalarını öğrenirler.  

4. Hafta Değişken ve değişkenlerin sınıflandırılmasını bilirler.  

5. Hafta 
Evren ve örneklemi tanımlayabilirler. Örnekleme yöntemlerini 

öğrenirler.  

6. Hafta Nicel araştırma yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olurlar.  

7. Hafta Nicel araştırma sürecini öğrenirler. 

8. Hafta 
Nitel araştırmayı tanımlar ve nitel araştırma desenlerini 

bilirler. 

9. Hafta Nitel araştırma sürecini öğrenirler.  

10. 

Hafta 

Araştırma yaklaşımlarına ilişkin nasıl veri toplayacaklarını 

öğrenirler.  

11. 

Hafta 
Verilerin analizi hakkında bilgi sahibi olurlar.  

12. 

Hafta 

Analiz edilen verilen yorumlanması ve inceledikleri araştırma 

bulgularını anlar ve yorumlayabilirler. 

13. 

Hafta 

Alana ilişkin güncel araştırmaları inceleyebilir, araştırma 

sonuçlarını tartışabilirler.  

 
14. 

Hafta 

Alana ilişkin ulusal ve uluslararası araştırma eğilimleri 

hakkında bilgi sahibi olurlar.  



Kavramlar  

Haftalık Plan ve 

Konular 

1.Hafta Bilimsel araştırmanın temelleri 

2.Hafta Araştırma yaklaşımları 

3.Hafta Bilimsel araştırma süreci 

4.Hafta Değişkenler  

5.Hafta Evren, örneklem ve örnekleme yöntemleri 

6.Hafta Nicel araştırma 

7.Hafta Nicel araştırma 

8.Hafta Nitel araştırma 

9.Hafta Nitel araştırma 

10.Hafta Verilerin toplanması 

11.Hafta Verilerin analizi 

12.Hafta Araştırmaların yorumlanması 

13.Hafta Güncel araştırmaların incelenmesi 

14.Hafta Araştırma eğilimlerinin değerlendirilmesi 

Sohbet   İlk ve ilgili haftada bilgilendirme yapılacaktır. 

Forum/Tartışma  Tartışma konuları derslerde verilecektir. 

Sıkça Sorulan 

Sorular  
Öğrencilerden gelen sorulara göre oluşturulacaktır. 

Örnekler (Test 

ve 

Değerlendirme) 

  

 Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin uyum süreçleri ile ilgili 

nitel bir araştırma yapacağınızı düşünün. Bu araştırmada 

örneklem alma ve veri toplama aşamalarını nasıl planlarsınız? 

 Nicel ve nitel araştırma yaklaşımları arasındaki temel farklılıklar 

nelerdir? 

Telif Hakları   
Açık ders materyalleri, derslerle ilgili oluşturulan özgün ders materyalleri 

ve kaynaklar. 

Grup 

Çalışmaları İçin 

Konular 

Bir araştırma konusu seçilerek bilimsel araştırma sürecinin adımlarına 

uygun bir araştırma taslağı hazırlanacak.  

Yorumlar ve 

Anketler 

Her dersin sonunda öğrencilerin derse ilişkin değerlendirmeleri 

alınacaktır. 

Kaynaklara ve 

Materyallere 

Ulaşım Bilgisi 

Öğretim elemanı tarafından oluşturulan materyallere uzaktan eğitim 

sistemi üzerinden ya da elektronik posta yolu ile; basılı materyallere ise 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Kütüphanesi’nden ulaşılabilir. 

 

 


