
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERSİ FİNAL ÖDEVİ YÖNERGESİ 

Final sınavı için hazırlayacağınız ödevde aşağıdaki bileşenleri içeren bir araştırma önerisi raporu hazırlamanız 

istenmektedir. 

Çalışmanızın Başlığı (Sizin yapacağınız bilimsel araştırmanın başlığı olacak) 

Öğrenci No Ad Soyad 

Hazırlanacak rapor araştırma önerisi formatında olacaktır. Raporunuz araştırma önerisi olacağından gelecek zaman 

ifadeleri kullanmaya dikkat ediniz. 

1. Giriş 

- Bu bölümde öncelikle çalışmanızdaki temel kavramlara değinebilirsiniz. 

- Çalışmanın gerekçesi (“Niye bu çalışmayı yapıyorsunuz?” sorusunun cevabını vize ödevinde bulmuş olduğunuz 

kaynakları referans göstererek açıklamalısınız) 

- Bu araştırmanın amacı (Bu araştırma ile kastedilen sizin yapmayı planladığınız çalışma) 

- Bu araştırmanın ne katacağını düşünüyorsunuz? (“Literatüre katkısı nedir?” ve “Bu araştırmanın hangi eksiklileri 

gidereceğini düşünüyorsunuz?” sorularını cevaplamalısınız) 

2. Yöntem 

2.1. Araştırma Modeli / Desen 

- Bu araştırmanızı yaparken hangi araştırma modelini kullanacaksınız? (Deneysel, ilişkisel, nedensel karşılaştırma, 

nitel vb.) 

2.2. Katılımcılar / Örneklem / Çalışma Grubu 

- Yapacağınız araştırmada bulunacak kişilerin sayısı ve özellikleri ne olacak? 

2.3. Araştırma süreci 

- Bu araştırmaya başladığınızda hangi aşamaları izleyeceksiniz ve bu aşamalarda neler yapacaksınız? 

2.4. Veri toplama araçları 

- Yapacağınız çalışmada hangi veri toplama araçlarını kullanacaksınız? (Başarı testi, anket, ölçek, gözlem formu, 

görüşme formu vb.) 

2.5. Verilerin analizi 

- Toplanan verilerin dağılımları incelendikten sonra uygun istatistiksel yöntem seçilecektir. 

3. Kaynaklar 

- Burada çalışmada kullanılan kaynakların listesi APA formatında yer alacaktır. 

ÖDEV GÖNDERİM YÖNTEMİ 

Ödev gönderiminizi turnitin sistemi üzerinden yapmanız gerekmektedir. Bunun için aşağıdaki adımları izlemelisiniz. 

a. https://www.turnitin.com/newuser_type.asp?lang=tr adresinden öğrenci olarak kayıt olmanız gerekmektedir. 

b. Kayıt ekranında Sınıf Numarası alanına  “23245452” ve Sınıf kayıt anahtarı bölümüne “1q2w3e4r” metnini 

yazmanız gerekmektedir.  

c. Sisteme Kayıt olduktan sonra karşınıza gelen ekrandan Gönder butonunu kullanarak ödev gönderim ekranına 

geçiş yapınız. 

d. Gönderim ekranında üst kısımda “Kes & Yapıştır yükle” seçeneği yerine “Tek dosya yüklemesi” seçeneğini 

seçerek dosyanızı sisteme yükleyiniz ve adımları izleyerek gönderimi tamamlayınız. 

ÖDEV GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİHİNİZ 29 ARALIK 2019 SAAT 23:59’DUR. BU TARİHTEN İTİBAREN ÖDEV GÖNDERİM 

EKRANI OTOMATİK OLARAK KAPANACAKTIR. YUKARIDA BELİRTİLEN ÖDEV GÖNDERİM YÖNTEMİ DIŞINDA FARKLI 

ŞEKİLDE GÖNDERİLEN ÖDEVLER (E-MAIL, ÇIKTI VB.) KESİNLİKLE DEĞERLENDİRİLMEYECEKTİR. 

 

 

https://www.turnitin.com/newuser_type.asp?lang=tr

