
Araştırma Planlaması ve 
Aşamaları



Sunum planı

a) Araştırma konusunun belirlenmesi

b) Araştırma amacının belirlenmesi

c) Hipotezlerin belirlenmesi

d) Literatür taraması

e) Uygun istatistiksel yönteminin belirlenmesi

f) Sonuçların yorumlanması ve raporlanması



Bir araştırmanın planlanması dört
aşamadan oluşur:

Veri derleme öncesi hazırlık aşaması

Veri derleme aşaması

Veri işlem ve analiz

Rapor yazımı



Bir araştırmanın planlanması dört
aşamadan oluşur:

Araştırma konusunun seçimi ve biçimlendirilmesi

Literatür taranması

Amaçların biçimlendirilmesi

Hipotezlerin belirtilmesi

Kullanılan terimlerin tanımlanması

İncelenecek değişkenlerin tanımlanması



Araştırma konusunun belirlenmesi

• Uygun bir problem seçmek zordur.

– Geniş kapsamlı bir konu araştırıcıyı zor durumda
bırakabilir. 

– Dar kapsamlı bir konu incelenecek problemin
aydınlığa kavuşturulmasını önleyebilir. 

• Özel ve açık konu herkese araştırıcının neyi
araştırdığını kolayca anlatabilir.



Konu Seçiminde Kriterler

• Araştırıcının bilimsel yetenek ve kapasitesi, 
bilimsel alanı konuyu incelemek ve çözmek
için uygun olmalıdır. 

• Konu sınırlı olmalıdır.
• Veri derlenecek kaynağın bulunup bulunmadığı

mutlaka araştırılmalı, bu kaynağın güvenilirlik ve
geçerliği incelenmelidir.

• Gerekli malzeme, laboratuvar ve olanaklar kalite
ve kantite yönünden yeterli olmalıdır.

• Gerekli bütçe, zaman ve insangücü yeterli
olmalıdır.



Konu Seçiminde Kriterler

• Konu önemli olmalı ve bir soruna çözüm
getirmelidir.

• Konu yeni ve ilginç olmalı, sağlık alanına ya da 
araştırıcıya bir yarar sağlamalıdır.

• Etik sorunlar dikkate alınmalıdır.



Konunun Biçimlendirilmesi 

3 Adımda Gerçekleştirilir;
• Adım 1. 

– Konu geniş ise sınırlandırılır.
– Seçilen konu özel (sınırlı) ise ikinci adıma geçilir. 

• Adım 2. 
– Konunun, konu seçim kriterlerine uygunluğu

denetlenir. 

• Adım 3. 
– Konunun amaçlara uygunluğu denetlenir.
– Uygun değilse düzeltilir ve son biçimini alır. 



Literatür Taraması

• Araştırma konusu biçimlendirildikten sonra
konuyla ilgili literatür taranır. 

• Literatür taranması, konuyla ilgili daha önce
yapılan çalışmalar hakkında yararlı bilgiler
verir.



Literatür Taraması

• İncelenen konular ve kapsamları

• Amaçları

• hipotezler

• kullanılan referanslar

• metodoloji

• evren

• örneklem büyüklüğü ve seçim yöntemleri

• değişkenler ve ölçüm biçimleri



Literatür Taraması

• veri derleme yöntemi

• derleme ve diğer işlemlerde karşılaşılan sorunlar

• personel, malzeme ve materiyal

• veri analizi

• bulgular

• güvenilirlik ve yararlılık

• sonuçların okuyucuya sunum biçimi

• tartışmalarda yaklaşımlar

• öneriler



Amaçların Belirlenmesi 
ve Kesinleştirilmesi

Amaçlar; 

• araştırıcılar tarafından ileri sürülen ve araştırma
sonucunda gerçekleştirilecek hedefler olarak
tanımlanabilir. 

• Araştırmalarda “temel amaç” ve gerekli ise bunun
altında “alt amaçlar” belirtilir. 

• Temel ve alt amaçlar “açık” ve “özel” biçimde
belirtilmelidir. 

• Mevcut kaynaklar (zaman, bütçe, personel) ve
mevcut veri ile bu amaçların gerçekleştirilip
gerçekleştirilemeyeceği denetlenir. 



Hipotezlerin Belirlenmesi

Hipotez; Geçerliği bilinmeyen ve araştırma ile test
edilmek için ileri sürülen geçici sav olarak tanımlanır. 

• Her araştırma için hipotez gerekli değildir.

• Ancak; problemi özelleştirme, açıklama ve bir yöne
doğrultma yönünden yararlı olabilir. 



Hipotezlerin Belirlenmesi

Bir hipotez şu özellikleri taşımalıdır; 

• Açık, basit ve özel olmalıdır.

• Doğrulanabilir olmalıdır. 

– Veri derleme ve analiz için gerekli metod, teknik ve veri
bulunmalıdır. 

• Mevcut bilgilere dayandırılmalıdır. 

• Ölçülebilir olmalıdır. 

– Ölçülemezse test edilemez ve bir sonuca varılamaz. 



Hipotezlerin Belirlenmesi

• Gözlem ya da deneme sonucu elde edilmiş
sonuçların, raslantıya bağlı olup olmadığının
incelenmesinde kullanılan istatistiksel yöntemlere
HİPOTEZ TESTLERİ denir. 

• Sonuçların raslantıya bağlı olup olmadığı,kitle
parametreleri (ortalama,varyans,..) üzerine kurulmuş
hipotezlerin test edilmesi ile yapılır.



Hipotezlerin Belirlenmesi

• Farklı iki ilaç(A,B) kullanan iki grupta kan pıhtılaşma
zamanları farklı mıdır?

• Günde en az yarım saat düzenli egsersiz yapan 50 yaş
üstü yetişkinlerde yüksek tansiyon görülme sıklığı
0.10 dan düşüktür

• Ayakta ya da oturarak çalışma varis oluşumunu
etkiler. 



Hipotezlerin Belirlenmesi
• Çalışma poziyonunun varis oluşumu ile ilişkisini incelemek

üzere yapılan bir çalışma sonucu

• Bu bilgilerle ayakta çalışanlarda varis oluşumu daha fazladır
denebilirmi?

• Yukarıdaki soruya, iki grubun varis oluşumu sıklığı yönünden
aynı kitleden çekilme şansını inceleyen bir istatistksel hipotez
testi sonucuna bakılarak yanıt verilebilir.

Sayı Yüzde Sayı Yüzde

25 0,25 75 0,75 100

10 0,13 70 0,88 80

35 0,19 145 0,81 180

Çalışma Poziyonu

Ayakta

Oturarak

Toplam

VAR YOK

Varis Oluşumu

Toplam



Hipotezlerin Belirlenmesi
Hipotez testlerinde iki hipotez vardır.

– H0 ile gösterilen yokluk hipotezi,

– H1 ile gösterilen karşıt (seçenek) hipotezdir.

• İstatistiksel hipotez testlerinin tümü H0 hipotezinin
doğru olduğu varsayımı altında gerçekleştirilir.
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Hipotezlerin Belirlenmesi
İstatistiksel hipotez testlerinde iki tür yanılgı vardır.



Terimlerin Tanımlanması

Herkesçe aynı anlama gelmeyen terimler tanımlanır. 

Örneğin;

• hipertansiyon, anemi, düşük gelir vb. 



Değişkenlerin Seçimi 
ve  Ölçüm İşlemlerinin Belirlenmesi

Ölçülebilen her kavram DEĞİŞKEN olarak tanımlanabilir.

• Değişkenlerin çeşitleri, konuya uygun olarak
seçimleri, ölçüm biçimleri ve ölçüm işlemleri
araştırma planlanmasında üzerinde önemle ve
dikkatle durulması gereken noktalardır. 

• Araştırma ekibi seçilecek değişkenlere göre;

– hangi verilerin derleneceğine,

– nasıl derleneceğine, 

– nasıl analiz edileceğine,

– hangi testlerin kullanılacağına

– nasıl sunulacağına karar verir.



Araştırma Değişkenlerinin Seçimi

• Araştırma için doğru değişkenlerin seçimi çok güç bir
işlemdir. 

• Bilgi, beceri ve deneyim ister. 

• Aynı zamanda dikkatli bir literatür taramasını gerektirir.

• Araştırma ekibinin dikkatli bir seçim yapması ve literatürü
iyi incelemesi doğru değişkenleri bulma yönünden yararlı
olacaktır. 

• En sık yapılan hata; uygun olmayan değişkenlerin
alınması ve birinci derecede önemli değişkenler dururken
ikinci ya da üçüncü derecede önemli değişkenlerle
çalışılmasıdır. 



Değişkenlerin Ölçümü 
ve  Ölçüm İşlemleri

• Değişkenlerin ölçüm biçimi ve ölçüm işlemleri
üzerinde önemle durulması gerekir. 

• Ölçüm yapılırken ölçümü etkileyecek ve hatalı
ölçüme neden olabilecek birçok etken dikkate
alınmalıdır. 



Ölçüm Hataları

• Ölçüm yapan kişiye bağlı hatalar (yan tutma, yanlış
okuma, yanlış kaydetme, kaydetmeme gibi)

• Deneğe bağlı hatalar

• Ölçüm aracına bağlı hatalar

– Sistematik hatalar:

Aracın hatalı yapımı

– Rastlantıya bağlı hatalar:

Ortama bağlı hatalar (voltaj değişimi, toz, sıcaklık, araçta geçici

bozulma gibi)



Veri Derleme Aşamasının Planlanması

Araştırma ekibi; 

• incelenen konuyu açıklığa kavuşturmak için gerekli
verileri kararlaştırır. 

• Sonra, bu verilerin alınması için veri kaynağı bulunup
bulunamayacağını, kaynakların kalitesini denetler.



Veri Derleme Aşamasının Planlanması

• Araştırma yapılacak yer ve toplumun saptanması

• Araştırma yerinin fiziksel ve demografik
karakteristikler yönünden incelenmesi, uygun seçim
yapılması ve tanımlanması

• Örneklem seçilecekse; örnekleme yönteminin, 
büyüklüğünün ve örneklem çerçevesinin
kararlaştırılması

• Gereksinim duyulan verilere karar verilmesi

• Araştırma sonucunu en iyi değerlendirecek ölçüye 
karar verilmesi 



Veri Derleme Aşamasının Planlanması

Kontrol grubu kullanılıp kullanılamayacağına karar
verilmesi

• Araştırma ekibi kontrol grubunun kullanılıp kullanılmayacağına
ve kullanılacaksa kontrol grubunun özellikleri ve seçim
işlemlerini kararlaştırır. 

Körleme kullanılıp kullanılmayacağına karar verilmesi

• körleme kullanılıp kullanılmayacağına ve kullanılacaksa hangi
türünün kullanılacağı kararlaştırılır. 

Etik Kurallarla İlgili İşlemlerin Kararlaştırılması

• tıbbi etik kurallarının uygulanmasına gerek olup olmadığını, 
gerek varsa ne şekilde hareket edileceğini kararlaştırılır.



Veri Derleme Aşamasının Planlanması

Araştırma deseninin (düzeninin) kararlaştırılması

• Araştırma ekibi, araştırmada hangi araştırma deseninin
kullanılması gerektiğini, bu desenin iyi ve sakıncalı yanlarını
tartışarak kararlaştırır. 

Veri derleme yönteminin kararlaştırılması

• Veri derlemede kullanılacak en uygun yöntemi ve seçilen
yöntemin iyi ve sakıncalı yanlarını tartışıp kararlaştırır.

Veri derlemek için kullanılacak aracın geçerlik ve
güvenirlik testlerinin yapılması

• Araştırmada kullanılacak araçların seçimi yapıldıktan sonra, 
araçlar mutlaka geçerlik ve güvenirlik yönünden test
edilmelidir. 



Veri İşlem Aşaması

Bu aşama iki kısma ayrılır;

• Denetleme, kodlama, veri yükleme ve veri temizleme
işlemlerinin planlanması

– Min-max (en küçük-en büyük değer) Hata Denetimi

– Tutarlılık hata denetimi

– Aşırı Değer Denetimi

• İstatistiksel Analiz

– Verilerin değerlendirimesi için kullanılacak yöntemler, 
üretilecek tablo ve grafikler ve bulguların sunum biçimi veri
derleme aşaması başlamadan önce kararlaştırılır. 



Sayısal

1 Grup

Varsayımlar 
sağlandığınd

a

Kitle 
ortalaması 
önemlilik 

testi
Varsayımlar 

sağlanmadığı
nda

İşaret testi

2 Grup

Bağımsız

Varsayımlar 
sağlandığında

İki ortalama 
arasındaki FÖT

Varsayımlar 
Sağlanmadığında Mann Whitney U

Bağımlı

Varsayımlar 
sağlandığında İki eş arasındaki FÖT

Varsayımlar 
Sağlanmadığında

Wilcoxon 
eşleştirilmiş iki örnek 

testi

> 2 Grup

Bağımsız

Varsayımlar 
sağlandığında Tek yönlü ANOVA

Varsayımlar 
Sağlanmadığında Kruskal Wallis

Bağımlı

Varsayımlar 
sağlandığında

Tekrarlı ölçümlerde 
ANOVA

Varsayımlar 
Sağlanmadığında Friedman



Nitelik

1 Grup

n≥30
Kitle oranı 

önemlilik testi

n<30
Tek örneklem 

kikare

2 Grup

Bağımsız

Gözlem sayısı 
yeterli

İki  yüzde 
arasındaki FÖT  
ya da  Ki-kare

Küçük beklenen 
frekans (<5)

Fisher kesin ki-
kare

Bağımlı
Bağımlı iki yüzde AFÖT yada 

McNemar  (bağımlı gruplarda ki-kare)

> 2 Grup

Bağımsız

küçük beklenen frekanslar 
(gözlerin %20'sinden fazla 
yada herhangi bir gözde 

beklenen frekans <1)

Kategoriler 
birleştirilerek 

Ki-kare

Beklenen 
frekanslar yeterli

Ki-kare

Bağımlı

Cochran'ın Q testi 

(sadece iki durumlu 
verilerde)



Araştırma Raporu

Araştırma ekibi, araştırma planlaması aşamasında
araştırma raporunun nasıl yazılacağını, içeriğini

ve kimlerin hangi bölümleri yazacağını kararlaştırır. 

• Denetleme, kodlama, veri yükleme ve veri temizleme
işlemlerinin planlanması

• İstatistiksel Analiz

– Verilerin değerlendirimesi için kullanılacak yöntemler, 
üretilecek tablo ve grafikler ve bulguların sunum biçimi veri
derleme aşaması başlamadan önce kararlaştırılır. 



Araştırma Raporu

Bir araştırmada yapılan tüm işlemlerin öğrenilmesi ve
sonuçların yorumlanması sadece raporda yazılı bilgilere
bağlıdır. Araştırma raporlarına yazılan bilgilerin o raporu
yeterince irdelemek için gerekli ayrıntıyı içermediği
görülmektedir. 

Raporun en kapsamlı biçimde yazılması gereken bölümü
araştırmanın nasıl yapıldığının anlatıldığı "yöntem” ya da 
“materyal-metod" bölümüdür. 



Araştırma Raporu

Yöntem” ya da “materyal-metod" bölümde aşağıdaki
konular ayrıntılı biçimde açıklanmalıdır:

• Katılımcılara nasıl ulaşıldığı

• Örneklem çerçevesi ve örnekleme işlemleri: 

– Çalışmaya davet edilen fakat kabul etmeyen bireyler ve
kabul etmeme nedenleri, bu bilgi raporlarda nadir olarak
vardır.

• Etik sorunların nasıl çözüldüğü, etik koşulların hangi
kurul tarafından incelendiği ve kabul edildiği, 

• Bireyleri çalışma kapsamına alma-dışlama kriterleri
belirtilmelidir.



Araştırma Raporu
• Çalışma yeri ayrıntılı olarak belirtilmelidir

• Uygulanan işlemlerin açıklanması: 

– uygulanan tedavinin karakteristiklerini detaylı olarak
açıklamalıdır (örneğin, deney grubuna kemoterapi olarak
verilen ilaç ve uygulanma rejimi (sıklığı, süresi vs.), Kontrol
grubuna plasebo olarak neyin nasıl verildiği, işlemin kime, 
kimin tarafından uygulandığı gibi.

• Uygulamayı yapan bireylerin açıklanması

– Sayıları, deneyimleri, bu konuda eğitime alınıp 

alınmadıkları,

• Uygulanan işlem dışında bireylerin başka bir ek
işleme tabi tutulup tutulmadığı,



Araştırma Raporu
• Rasgele atama ve körleme işlemleri ayrıntılı olarak

belirtilmelidir. 

– Rapor, bireylere rasgelelik işleminin nasıl uygulandığını ve
gizliliğin nasıl sağlandığını açık biçimde belirtmelidir.

– Katılımcıların sırayla mı, rasgele mi, ya da başka bir
yöntemle mi seçildiğini belirtmelidir. 

– Körleme yönteminin nasıl uygulandığı ve körleme işleminin
test edilip edilmediği çok açık ve detaylı biçimde
belirtilmelidir. 

• Değişkenler belirtilmelidir.

– Raporda hangi değişkenin birincil değişken olarak, 
hangilerinin ikincil ve daha sonra   derecelendirildiği 
belirtilmelidir.



Araştırma Raporu
• Birincil değişkenin nasıl ölçüldüğü belirtilmelidir.

• Kullanılan istatistik analiz yöntemleri belirtilmelidir:

– Analiz, çalışmanın en önemli işlemlerinden birisidir. 

– Çoğu araştırıcıların az anladığı ya da anlamadığı bir konudur 
ve genellikle okuyucular tarafından hiç incelenmeden 
atlanan bir bölümdür. 

– Ne yazık ki, çoğu raporlar istatistiksel analizle ilgili tatmin 
edici bir açıklamada bulunmamaktadır. 

– Her okuyucunun bu konuda her detayı bilmesi gerekmez. 
Eğer çalışma ekibinde bir biyoistatistik/istatistik uzmanı 
varsa ya da onun danışmanlığında araştırma yürütülmüşse 
doğru ve uygun yöntemlerin kullanıldığı konusunda 
okuyucular güven içinde olabilir. 



Araştırma Raporu
Analizle ilgili verilmesi gereken ayrıntılar: 

• Verinin tipi ve ölçüm biçimi: 

Sürekli sayısal (biyokimyasal değerler), kesikli sayısal (öğrenci 
sayısı), nitel (var-yok, öldü-yaşıyor vb),

• Kullanılan istatistiksel test: 

– Bağımsız gruplarda t-testi, ki-kare, varyans analizi vb.

• Kullanılan yanılma düzeyi (alfa değeri),

• Örneklem büyüklüğünün hesaplanma biçimi,

• Kayıp verilerin nasıl incelendiği,

• Alt gruplar analizleri: erkek-kadın, yetişkin-çocuk gibi.


