
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ÖDEVİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME 

Değerli öğrencilerim, Araştırma Yöntem Ve Teknikleri dersi kapsamında sizlerden talep etmiş 

olduğum ödev dosyasının içeriği hakkında dikkat edilmesi gerekenler aşağıda sunulmuştur. Ödevinizin 

ders değerlendirmede % 20 ağırlığı bulunmaktadır (Ödev %20- Vize %40- Final %40). Ödev teslimi en 

geç finallerden önceki son dersimizde yapılacaktır, bundan sonra getirilen ödevler kabul 

edilmeyecektir.  

Araştırma Yöntem Ve Teknikleri dersi ödevi kapsamında, Örnekleme Yöntemleri olan olasılıklı 

örnekleme ve olasılıksız örnekleme (olasılıklı olmayan örnekleme) yöntemleri ve çeşitleri (olasılıklı 

örnekleme çeşitleri: basit rasgele örnekleme, Sistematik örnekleme, Tabakalı örnekleme, Küme 

örneklemesi; olasılıksız örnekleme çeşitleri: Tipik örnek örneklemesi, kasti örnekleme, kota 

örneklemesi, kartopu örneklemesi) açıklanacak ve örneklendirilecektir. Ödevlerinizi imza karşılığı 

teslim alacağım. Kendisi bir sebeple gelemeyen bir arkadaşımızın ödevini başka bir arkadaşımız onun 

adına teslim edebilir. E posta yoluyla gönderilen ödevler kabul edilmeyecektir.  

ÖDEVİN BİÇİMSEL ÖZELLİKLERİ: 

 Ödevlerinizin aşağıdaki biçimsel özellikleri taşıması son derece önemlidir. 

1. Ödevinizi el ile yazmanız gerekmektedir. Bilgisayar aile yazılan ödevler ve başka bir arkadaşa 

yazdırılan/yaptırılan ödevler değerlendirilmeyecektir.  

2. Ödevinizin kapak sayfası olmalı ve burada ödevin adı, ders adı, adınız soyadınız, programınız, 

öğrenci numaranız gibi bilgiler eksiksiz bulunmalıdır. (Bu bilgilerin bulunduğu kapak bilgisayar 

ile yazılabilir.) 

3. Ödevinizde kaynakça sayfası bulunması gerekmektedir. Kaynaklar metin içinde aşağıda 

belirtilen şekilde belirtilmelidir. Kaynaklar yazılırken Yazar Adı Eser Adı Yayın Yeri Yayın evi 

Yayın yılı Sayfa  umaraları (dergi, gazete vb.)  bulunmalıdır.  

 

Metin içinde genel bir referans söz konusuysa ve metnin bütününe gönderme yapılıyorsa 

(yazarın soyadı, yıl) yazmak yeterlidir. Örneğin (Öztürk, 2004). 

 

Belirli bir sayfadan alıntı yapılmış ya da ilgili fikirler belirli bir kısımdan alınmışsa kaynak, 

sayfasıyla birlikte şu şekilde yazılır: (Köker, 1998, s. 42). 

 

Bir yazarın aynı tarihli eserleri şu şekilde yazılır: (Zizek, 2009a) ve (Zizek, 2009b). 

 

Örnek kaynakça hazırlanışı: 

 

Tek yazarlı kitap ise  

Abisel, N. (2006). Sessiz Sinema, Ankara:Deki. 

 

Çok yazarlı kitap ise 

 Abisel,  ., Arslan, U.T., Behçetoğulları, P., Karadoğan, A., Öztürk, S.R. & Ulusay,  . (2005). 

Çok Tuhaf Çok Tanıdık. İstanbul: Metis. 

 

Birden çok baskısı olan kitap ise  



Strunk, W. Jr. & White, E. B. (2000). The Elements of Style (4. Baskı).  ew York: Longman. 

 

Kitabın elektronik versiyonu ise  

Freud, S. (1953). The method of interpreting dreams: An analysis of a specimen dream. J. 

Strachey (Ed. & Trans.), The standart edition of the complete psychological works of Sigmund 

Freud (Vol. 4, pp. 96-121). http://books.google.com/books (Özgün eser 1900 tarihlidir) 

 

Elektronik makaleler: varsa digitaj object identifier (DOI) numarası belirtilmelidir.  

Von Ledebur, S. C. (2007). Optimizing knowledge transfer by new employees in companies. 

Knowledge Management Research & Practice. Advance online publication. doi: 1 0.1 

057/palgrave.kmrp.8500141 

 

Elektronik gazete makaleleri Çetin, Ö. (2010, 21 Ocak). Televizyon alışkanlıklarımız IPTV ile 

değişecek. www.hurriyet.com.tr 

 

Elektronik adresten yararlanılan kaynakta, kaynağın erişilebileceği URL verilir. 

http://www.bianet.org/bianet/toplum/119375-avatar-in-sozde-solculugu-uzerine 

 

Barber SL, Gertler PJ, Harimurti P. Differences in Access to high-quality out patient care in 

Indonesia. Health Aff 2007; 26 (3): 352–66. [2] 

 

Barber SL, Gertler PJ, Harimurti P. The contribution of human resources for health to the 

quality of care in Indonesia. Health Aff 2007;26(3):367–79. 
 

 

4. En az 3 farklı kaynaktan yararlanılmalı ve yararlanılmalıdır. Kaynakçayı şişirmek için 

kullanılmayan kaynaklar eklenmemelidir. Kontrol edilecektir. 

5. Ödevler moda mod yazılarak hazırlanmamalıdır, bilgiler harmanlanmalıdır. 

6. Ödev yazım kurallarına uygun biçimde yazılmalıdır (paragraf başı, imla, okunaklı yazı, başlık, 

başlık numaraları, sayfa düzeni gibi) 

7. Ödevlerde sayfa numaraları yazılmalıdır. 

8. Ödevde ilk olarak Kapak gelmelidir.  

9. Yazılanlar kontrol edilecektir, internetten direk kopyalanan ödevlere puan verilmeyecektir. 

10. Ödevin temizliği, düzgünlüğü, gösterilen özen, düzen değerlendirilecektir.  

Ödevlerinizde başarılar dilerim.     Öğr. Gör. Fisun KAŞKIR KESİ  

 

 

http://www.hurriyet.com.tr/

