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Dersin Amacı 
 
 

Bu ders, bilimsel araştırma sürecini, klinik psikoloji alanındaki uygulamalar üzerinden geniş bir 
spektrumda incelemektedir. Bu doğrultuda, araştırma sorusu bulma, hipotez kurma, veri toplama, analiz 
ve rapor yazma konuları ele alınacaktır. 

 
Dersin İçeriği 

 
 

 

 Bu dersin amacı bilimsel araştırma sürecini incelemek, nicel araştırma yöntemlerini gözden geçirmek ve 
öğrencilerin belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken araştırma sorusu bulma, 
hipotez kurma, kavramsallaştırma, işletimselleştirme, ölçme, veri toplama, veri analizi, verileri 
değerlendirme / yorumlama ve rapor yazma tekniklerini öğrenmelerini sağlamaktır. Derste istatistik testler 
aracılığıyla hipotez testlerinin nasıl yapılacağı PASW yazılımı kullanılarak gösterilmektedir. 

 
Dersin Öğrenme Çıktıları 
 
 
 
 
 
 

 
1. Bilimde araştırmanın rolü hakkındaki anlayışlarını geliştirmek; 
2. Araştırma süreci ve yöntemleri hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olmak; 
3. Klinik psikoloji alanındaki araştırmaları analiz etme ve değerlendirme yetisi edinmelerini 

sağlamak; 
4. Klinik psikoloji alanındaki araştırma sorunların çözümünde sistemli düşünmelerini ve 

analitik yöntemleri uygulamalarını sağlamak; 
5. Veri toplama, veri analiz ve değerlendirme tekniklerini öğretmek; ve 
6. Araştırma raporu hazırlamalarını sağlamaktır. 

 

Ders Kitabı 
(Textbook) 

• Beril Durmuş, Serra Yurtkoru, Murat Çinko. 
Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi. Beta Yayınları: İstanbul. 
• İlgili slaytlar course online üzerinden öğrencilere ulaştırılacaktır. 
 

 
 

HAFTALIK KONULAR 

Hafta Teorik Ders Konuları 

1 - 2 

Derse giriş ve temel Kavramlar – Araştırma sürecinin aşamalarına genel bir bakış. Araştırma konusunun belirlenmesi, problemin 

tanımlanması, değişkenler, hipotez kurma, kavramsallaştırma, işletimselleştirme 

3 Araştırma yönteminin belirlenmesi – Nicel Modeller (tekil tarama, ilişkisel tarama) 

4 Örneklem seçme ve araştırma verilerinin toplanması 

5 Veri analizi – SPSS’e veri girişi ve organizasyonu 

6 
Betimsel istatistik - Frekans, yüzde dağılımı, mod, medyan, ortalama, standart sapma, varyans ve dağılım), kullanım alanları, 
uygulama, raporlama ve tablolama. 

7 Vize 

8 
Çıkarımsal istatistik – Parametrik olmayan testler (Ki kare, Mann-Whitney U, Wilcoxon, Kruskal-Wallis H, Friedman Testleri), 
kullanım alanları, uygulama, raporlama ve tablolama. 

9 

Çıkarımsal istatistik – Parametrik olmayan testler (Ki kare, Mann-Whitney U, Wilcoxon, Kruskal-Wallis H, Friedman Testleri), 

kullanım alanları, uygulama, raporlama ve tablolama. 

10 

Çıkarımsal istatistik – Parametrik testler (T testleri, F testleri, korelasyon ve regresyon analizleri), kullanım alanları, uygulama, 

raporlama ve tablolama. 

11 

Çıkarımsal istatistik – Parametrik testler (T testleri, F testleri, korelasyon ve regresyon analizleri), kullanım alanları, uygulama, 

raporlama ve tablolama. 

12 

Çıkarımsal istatistik – Parametrik testler (T testleri, F testleri, korelasyon ve regresyon analizleri), kullanım alanları, uygulama, 

raporlama ve tablolama. 

13 

Çıkarımsal istatistik – Parametrik testler (T testleri, F testleri, korelasyon ve regresyon analizleri), kullanım alanları, uygulama, 

raporlama ve tablolama. 

14 
Araştırma raporunun yazılması 

 



 
 

DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

 (COURSE ASSESSMENT) 

 Etkinlikler (Activities) Adet (Quantity) Katkı Oranı  (Contribution) (%)  

Yarıyıl İçi 
Çalışmaları 

 
(Semester 
Activities) 

Ara Sınav (Mid-semester Review) 
 

35 

Derse Katılım (Classroom Participation) 
 

20 (70) 

YARIYIL SONU SINAVI (FINAL EXAM)  45 

Toplam (Total)  100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


