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Dersin Adı: Sosyal Bilimlerde Uygulamalı Araştırma Yöntemleri 
Lokal Kredisi: 3;  AKTS Kredisi: 7.5   

Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Hüner Şencan 

Eposta: hsencan@ticaret.edu.tr   

Web Sayfası: www.ders.es   

Mobil Tel: 0532 581 02 04 

 

Öğretim Üyesinin Biyografisi: Hüner Şencan Alpullu, Babaeski, Kırklareli 1955 doğumludur. Erzurum 

Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesinden 1980 yılında mezun olmuş, yüksek lisansını İstanbul 

Üniversitesi İşletme Fakültesinin İnsan Kaynakları bölümünde, doktorasını aynı fakültenin Davranış 

Bilimleri Ana Bilim Dalında tamamlamıştır. 1990 yılında Yönetim-Organizasyon bilim dalında doçent ve 

1997 yılında ise profesör olmuştur. 2007 yılında bu üniversiteden emekli olarak Makedonya’nın başkenti 

Üsküp’te Uluslararası Balkan Üniversitesinde dört yıl görev yapmıştır. 2013 yılının Nisan ayında İstanbul 

Ticaret Üniversitesine öğretim üyesi olarak girmiştir.  
 

Tanıtımı: Derste araştırma konusunu saptama, araştırmalarda kavramsal yapı, boyutlar, problem 

cümlesi, araştırmanın kapsamı ve kısıtları, hipotezler, araştırma modelleri, analiz birimi, ana kütle ve 

örneklem, veri yapısı, veri kalitesi ve istatistiki analizler gibi konular ele alınarak araştırma sürecinin 

temel öğeleri hakkında bilgi verilecek ve SPSS yazılımı ile uygulamalar yaptırılacaktır.  

 

Ders İşleme Yöntemi: Ders öğrencilere her hafta ödev verilmesi suretiyle işlenecektir. Öğretim üyesi ilk 

saate konuyu sunacak, prensipleri ve kuralları açıklayacak daha sonra uygulamalar yapılacaktır. 

Öğrenciler kendilerine verilen ödevleri duruma göre power point yansıları ile sunacaklar veya SPSS 

ortamında hazırladıkları ödevleri tahtaya çıkarak anlatacaklardır. Anlatma ve sunum uygulamalarıyla 

konulara hakimiyet kazandırılmasına çalışılacaktır.  

 

Ders Sırasında Bilgisayar Kullanımı: Öğrenciler ders sırasında bilgisayarlarını serbestçe kullanabilirler.  

 

Akademik saygınlık:  Öğrencilerimizden dersler için sınıfa zamanında girmelerini bekleriz. Öğretim üyesi 

sınıfa girdikten ve ders başladıktan sonra en geç 20 dakikaya kadar öğrenciler sınıfa kabul edilecektir.  

Daha geç kalan öğrencilerimizin bir sonraki dersi beklemeleri gerekir. Öğrencilerimiz ödev hazırlarken 

alıntı yapma kurallarına ve referans gösterme kurallarına dikkat etmeli,  İnternet’ten veya diğer dijital 

ortamlardan kopyala-yapıştır yöntemiyle ödev hazırlamamalıdırlar.  

 

Devam durumu:  Yönetmeliğe göre öğrencilerimizin derslere %70 oranında devam zorunluluğu vardır. 

Makul gerekçelerle, bir öğrencinin en çok %50 oranında devamsızlık yapabilmesine izin veririm. Daha 

fazla devamsızlığı olan öğrenciler devamsız olarak belirlenecek ve enstitü yönetimine bildirilecektir. 

Devam oranı, ders işlenen haftaların “toplam ders saatleri” bazında hesaplanacaktır. 

 



Temel ders Kitabı: Hüner Şencan, Sosyal ve Davranışsal Bilimlerde Bilimsel Araştırma, Seçkin Yayınları, 

2007, Ankara.   

 

Yardımcı ders kitabı: Araştırma yönetemleri  konusunda yazılmış bütün kitaplardan yararlanılabilir.   

 

Sınavlar ve Değerlendirme:  Öğrencinin nihai başarı durumu, yıl içinde sekizinci haftada yapılacak ara 

sınavı, her hafta verilecek ödevlerin sonuçları ve final sınavı sonuçlarına bakılarak belirlenir. Dönem içi 

değerlendirmelerin ağırlığı %50, final sınavının ağırlığı %50’dir.  

 

Sömestir Ders Planı: 
 

Haftalar Konular 

1.  Kuram, yapı, boyutlar. SPSS’e giriş 

2.  Problem cümlesi, amaç, önem, kapsam, kısıtlar, ön kabuller, SPSS uygulaması 

3.  Hipotezler , SPSS uygulaması 

4.  Değişkenler ve göstergeler, araştırma modelleri, SPSS uygulaması 

5.  Analiz birimi, SPSS uygulaması 

6.  Ana kütle ve örneklem, veri toplama Teknikleri, SPSS uygulaması 

7.  Veri yapıları, veri kalitesi,  İstatistiki analizler, SPSS uygulaması 

8.  Vize sınavı 

9.  Bulgular ve değerlendirme , Zaman ve bütçe planlaması, SPSS uygulaması 

10.  Güvenilirlik,  SPSS uygulaması 

11.  Geçerlilik, SPSS uygulaması 

12.  Faktör analizi, SPSS uygulaması 

13.  Amos, SPSS uygulaması 

14.  Amos, SPSS uygulaması 

 

Öğrenci Kazanımları (Ders Öğrenme Çıktıları): 
 

Konular  Öğrenci Kazanımları (Ders Öğrenme Çıktıları) 

Genel kazanım SPSS uygulamalarını gerçekleştirmek 

Kuram, yapı, boyutlar Yayınlanmış makalelerden ve yüksek lisans tezlerinden yararlanarak kuram, 

yapı ve boyut örnekleri getirerek aralarındaki farklılıkları gösterebilmek.   

Problem cümlesi, amaç, önem, 

kapsam, kısıtlar, ön kabuller 

Bir problem cümlesi yazabilmek, araştırma konusunun kapsam ve sınırlarını 

belirleyebilmek.   

Hipotezler  Araştırma problemi için tek kuyruk ve çift kuyruk hipotezlerini yazabilmek.   

Değişkenler ve araştırma modelleri Problemin değişkenlerine bağlı olarak araştırma modeli geliştirebilmek. 

Analiz birimi Analiz birimini tanımlayabilmek.  

Ana kütle ve örneklem, veri 

toplama teknikleri 

Örneklem büyüklüğünü İnternet kaynaklarından yararlanarak 

hesaplayabilmek.  

Veri yapıları, veri kalitesi  

İstatistiki analizler Veri yapısına uygun olarak hangi istatistiki analizlerini kullanması gerektiğini 



belirleyebilmek.  

Bulgular ve değerlendirme  Veri tablolarını yorumlayabilmek.  

Zaman ve bütçe planlaması  Araştırma için esnek zaman çizelgesi oluşturabilmek.  

Tezde ön sayfalar:  Başlık, özet, 

içindekiler, tablolar, şekiller 

sayfaları 

İçindekiler tablosunu MS-Word ortamında otomatik olarak hazırlayabilmek. 

Tablolar listesini kurallara uygun bir şekilde hazırlayabilmek.  

 

Tezde gövde: Giriş, konular, 

paragraflar, cümleler, alıntı yapma, 

dipnot gösterme 

Otomatik dipnot atayabilmek.  

Tezde Tablolar ve şekiller Tablo formatını bilimsel kurallara uygun olarak hazırlayabilmek 

Tezde kaynakça belirleme, 

kaynakça yazma kuralları 

Kaynakları asılı girinti biçimiyle yazabilmek.  

 

  


