
ANKET TEKNİĞİ 

Anket, belli bir konuda saptanmış hipotezlere ya da sorulara bağlı olarak bir 

evren ya da örneklemi oluşturan kaynak kişilere sorular yöneltmek suretiyle 

sistemli veri toplama tekniği olarak tanımlanabilir. Anketler, sosyal bilimlerde 

gözlemleri standartlaştırmak üzere başvurulan araçlardan sadece biridir. 

Anketler, kaynak kişilerin okur-yazar olmalarını gerektirir. Bu yüzden de 

anketler yazılı veri toplama aracı olarak da tanımlanmıştır.   

Avrupa’da ilk anket çalışmalarının 1872’de Galton tarafından yapıldığı, 

Amerika’da ise, 1847 yıllarında Horace Mann’ın anketi ilk defa bir araştırma 

aleti olarak kullandığı bilinmektedir. Bu teknik, o günlerden bu yana dünyanın 

her tarafında araştırmacılar tarafından kullanılmaya devam etti ve 

etmektedir.  

Bir araştırmacı anket tekniğini kullanmadan önce kendisine soracağı ilk şey, 

ihtiyaç duyulan verilerin daha garantili bir teknikle toplanıp, 

toplanamayacağıdır. Mesela, biraz daha fazla para ve zaman harcamak 

suretiyle verileri görüşme yoluyla elde edebilmek mümkünse, o yolu seçmek 

belki daha isabetli olacaktır. Araştırmacılarda genellikle “anket hastalığı” 

vardır. Özellikle tez yazacak öğrenciler bir problem üzerinde çalışmayı 

düşündüklerinde akla getirdikleri ilk şey anket olmaktadır. Oysaki 

araştırmaya başlamadan önce üzerinde en çok düşünülecek konulardan biri 

problemin çözümü için gerekli verileri toplamada en uygun tekniğin ne 

olabileceğidir. Bunun mutlaka anket olma zorunluluğu yoksa diğer 

yöntemlerden birini seçme olanaklarının denenmesinde fayda vardır. En 

uygun yöntemi seçebilmek için anket dâhil bütün teknikleri çok iyi tanımak, 

her birinin üstün ve zayıf taraflarını bilmek gerekmektedir. Araştırmacının bu 

teknikler arasında en uygun ve güvenirlik, geçerlilik, kullanışlılık bakımından 

en iyi olanı seçmesi beklenir. Bu ise bilgi ve tecrübe ister.  

 

Anketlerin Hazırlanışı ve Anketlerde Sorular 

Amaca uygun, iyi bir anket hazırlamak zor bir iştir. Anketlerde görülen 

kusurlardan biri, belki en önemlisi sorulardaki anlaşılmazlıktır. Esasında dil, 

özellikle bazı kelime ve ifadeler değişik anlamlar taşıyabilmekte, yazı ile 

anlaşmayı güçleştirmektedir. Anket hazırlayan kişiler çok zaman herkesin 

kendilerini kolayca anlayacağını sanırlar. Ayrıca birçok kimse anket 

hazırlamanın kolay bir iş olduğunu düşünmekte, bunun birkaç güne 

sığdırılabileceğine inanmaktadır. Oysaki bir anket meydana getirmek birçok 

hazırlığı, bilgiyi, yeteneği ve çabayı; ayrıca zamanı gerektirmektedir.  



İyi bir anket hazırlayabilmek için konunun, amacın, evren ve bunu temsil edecek 

örneklemin çok iyi bilinmesi; anketi cevaplandıracak kişilerin eğitim, 

ekonomik, sosyal ve politik özelliklerinin iyice kavranması gerekmektedir. 

Soruların cevaplayıcıların özellikleriyle, inanışlarıyla, şahsiyeti ve çalıştığı yer 

ile zıt düşmemesi ayrıca anlayış, kavrayış ve ilgi seviyelerine uygun olması 

gerekmektedir.  

Anketteki sorularla insanların inanç, görüş, düşünce, tutum ve davranışları, 

tercihleri, ilgileri, bilgileri v.s. ölçülmek istenebilir. Ankette birkaç başlangıç 

sorusundan sonra bu tür, asıl sorulara geçilir. 

Anketin uzunluğu da önemli bir konudur. Araştırmacı daha çok bilgi toplamak 

amacıyla uzun anketler hazırlama yoluna gitmemelidir. Bazen ankete dâhil 

edilen birçok sorunun cevabını başka kaynaklardan örneğin, kitap ve 

ansiklopedilerden bulmak mümkündür. Genellikle araştırmacılar, belki işe 

yarar düşüncesiyle, problem ile ilgili olmayan birçok gereksiz soruyu ankete 

eklemek hatasına düşmektedir. Unutulmamalıdır ki ankete cevap vermesi 

istenen kişinin zamanı az ve değerlidir. Ankete cevap vermek zorunluluğu 

olmayan bir kişinin işini mümkün olduğu kadar kolaylaştırmak anket 

sahibinin görevidir.  

Anketteki sorular özelliklerine göre gruplanmalı aynı konudaki sorular bir araya 

getirilmelidir. Böylece ankete cevap verecek kişi anketteki düşünceye 

kolaylıkla uyabilecektir. Konudan konuya atlamak karışıklığa yol açabilir. 

Daha genel anlamdaki sorular öne alınmalı, detaylı ve özel sorular bunları 

izlemelidir. Ayrıca anketin başlangıçta kolay sorularla başlaması, cevap veren 

kişiye işi başarabileceği güvenini de verir. Başlangıç soruları kişiye enteresan 

gelmelidir ki onu güdüleyebilsin. Anketler mümkün olduğu kadar sistemli 

hazırlanmalı, cevaplar fazla bir düşünme ve yazmayı gerektirmemelidir.    

Anketlerde yer alan soruları aşağıdaki kategorilerde toplamak mümkündür: 

Olgusal sorular: Kişilerin yaş, eğitim düzeyi, gelir düzeyi, medeni durumu, 

cinsiyeti, doğum yeri, dinine, mesleğine ilişkin bilgileri içerir.  

Davranış soruları: Bu sorular kişilerin kişisel ve toplumsal etkinlikleri yapıp 

etmeleri ile ilgilidir. Örneğin, kişilerin tüketim harcamaları, bireysel 

alışkanlıkları, hangi gazeteyi okudukları gibi bu tür sorularla elde edilir.  

Tutum ve inanç soruları: Bir kimsenin belli bir anda ve belli bir konuda ne 

düşündüğünü ya da ne duyduğunu saptamaya yönelik sorulardır. Tutumlar en 

iyi, çoklu sorularla ölçülebilir. Tutum ölçeklerinde genelde kapalı uçlu sorular 

kullanılır; ancak kodlanmış açık uçlu sorular da yararlı olabilir.  



Bilgi soruları: Kişilerin belli bir konuda ne bildikleri, bunu ne ölçüde bildikleri, 

bu bilgileri hangi kanaldan ve ilk kez ne zaman öğrendikleri vs. ortaya 

çıkarılmak istendiğinde bu sorular uygun olur.      

Bunun yanında ankette yer alan sorular, alternatifleri açıkça göstermelidir. 

Alternatiflerin açık olarak yazılması daha uygun olur. Böylece soruda 

tarafsızlık sağlanmış olur. Örneğin 27 Mart yerel seçimlerinde X’e mi yoksa 

diğerlerine mi oy vereceksiniz? Gibi bir soruda diğer adayların isimleri de 

sayılmalıdır. 

Kimi soruların sorulması önceden ön bir sorunun sorulmasına bağlı olabilir. 

Örneğin geçen yerel seçimde kime oy verdiniz? Gibi bir soru eğer kişi oy 

kullanmamışsa onun için işlevsel olmayacaktır. Bundan önce kişiye oy 

kullanıp kullanmadığı sorulmalıdır. 

İki konulu sorular da kaçınılması gereken sorulardır. Çünkü iki konuya tek cevap 

beklenir. Oysa anketi cevaplayan kişi bu konulardan birine katılıp diğerine 

katılmayabilir. Bu nedenle sorular tek konulu olmalıdır.  

Ankette yer alan sorular şekil bakımından iki türlü olabilir. (1) açık uçlu sorular 

(2) kapalı uçlu sorular. Açık uçlu sorular kişilere bir sınır getirmeden cevap 

verme imkânı sağlar. Kapalı uçlu sorular ise en az iki alternatif arasından 

seçme imkânı sağlar. Anketin hangi tip olacağı konuya, evrene, örnekleme ve 

cevap verecek kişilerin eğitimlerine, meslek ve ilgilerine bağlıdır. Bazen aynı 

ankette iki tip soru da bulundurmak mümkündür. Açık uçlu anketlerde anket 

soruları, cevapların ankete cevap verenler tarafından yazılmasını gerektirir. 

Kapalı uçlu anketlerde ise cevaplar, ankete cevap verenler tarafından 

alternatifler arasından seçilir ve uygun olan seçenek işaretlenir. Kapalı uçlu 

sorularda seçeneklerin açıkça görülmesi ankete cevap veren kişiye kolaylık 

sağlar, çünkü onun hatırlamasına yardımcı olur. Örneğin bir seçim anketinde 

adayların adlarını kişi hatırlayamayabilir.  

Kapalı tipteki soruların cevaplandırılması daha az zaman aldığından bunların 

cevaplandırıcı tarafından daha çok benimsenmesi mümkündür. Ancak 

cevaplayıcıya serbestlik tanımak bakımından ve daha derinliğine bilgi elde 

edebilmek bakımından anketlere açık tip sorular da konmalıdır. Bunun 

yanında kapalı tip anketlerde elde edilen bilgilerin tasnif ve gruplanması daha 

kolaydır. Bu da hata oranını azaltmaktadır.  

 

Anketlerde Kapak Mektubu 

Özellikle postayla anket uygulamasında, anketin başında bir başvuru-sunuş ya 

da kapak mektubu bulunur. Kapak mektubunda şu bilgiler yer alır: 

(1)Araştırmacının kimliği, (2)Amacı, (3)Kaynak kişilerin anketi doğru olarak 



doldurmalarını sağlayacak güdüleyici öğeler,   (4)Anketin doldurulma 

yönergesi, (5)Özellikle postayla yapılan uygulamalarda cevaplayıcı kişilerin 

verdikleri bilgilerin kimseye açıklanmayacağı konusunda güvence. 

 

Anketlerin Uygulanması  

Anketler iki türde uygulanabilir: (1)Anketin gruba uygulanması (2)Postayla 

uygulama.  

Grup uygulaması ya da anketlerin gruba uygulanması bir grup olarak bir grup 

olarak bir arada bulunan kişilere anketlerin belli bir anda verilmesi ve 

cevaplarının aynı anda topluca alınmasıdır. Grup uygulaması zamandan ve 

paradan tasarruf sağlar. Ancak cevaplandırıcıların birbirlerinden 

etkilenmeleri söz konusu olabilir.  

Postayla uygulamada ise, anketlerin cevaplayıcılara posta ile ulaştırılması yolu 

benimsenir. Araştırmanın hedef evrenini oluşturan ünite-birimler dağınık ve 

geniş bir alana yayılmışsa, anketlerin postayla uygulanması uygun olur. Bu tür 

uygulamada cevaplayıcıların anketleri doldurmalarının denetlenmesi 

olanağının olmaması, anketlerin dönüş oranlarının düşük olması gibi bazı 

dezavantajlar da vardır. Postayla gönderilen anketlerle birlikte pullu ve dönüş 

adresli bir zarfın da gönderilmesi ihmal edilmemelidir.  

 

Anketlerin Dönüş Oranları 

Postayla gönderilen anketlere cevap alabilme olasılığı çok düşüktür. Bunun 

konuya, gönderilen kişilere, anketin hazırlanışına, sorulara bağlı olacağını 

kabul etmek gerekir. Örneğin Amerika’da posta ile gelen anketlere cevap 

verenlerin oranı ortalama olarak %20 ile 40’ı geçmemektedir. Oysaki 

araştırma sonuçlarıyla ilgili olarak bir yargıya varılabilmesi için anketlerin 

%80 oranında geri dönmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Anketlerin geri 

dönüşünde aksama ya da gecikme olması halinde verilen sürenin bitiminde 

anket ikinci kez gönderilmelidir. Hala cevap vermemekte direnenlere hem 

cevap vermeme gerekçelerini hem de bu tür kimselerin özelliklerini saptamak 

amacıyla ayrı bir soru kartıyla anketler yeniden gönderilebilir. 

 

Anketlerde Geçerlik 

Genellikle anket bütün olarak probleme uydurulmaya çalışılmış, tüm problemin 

ayrı ayrı özellikleriyle ilgili, nispeten özel ve birbirinden bağımsız sorulardan 

meydana gelmiştir. Bu bakımdan tüm anketin geçerlik derecesi yerine değişik 

soruların geçerliğini düşünmek daha doğru görülmektedir. Örneğin aynı 

ankette, “Kaç kurs alıyorsunuz?” sorusu geçerli bir cevap çağırabilirken; 



“İstatistiği seviyor musunuz?” sorusuna verilecek cevabın samimiyetinden ve 

geçerli olduğundan şüphelenmek mümkündür. Buna rağmen yine de anketin, 

ilgili konuya bir bütün olarak uygunluğu yönünden, tüm olarak geçerlik 

derecesi üzerinde konuşmak uygun görülmektedir.  

Her ankette görünüş geçerliğinin bulunması lazımdır. Bunun için, (1)Her soru 

incelenmekte olan konu ile ilişkili olmalıdır. (2)Anket bütün konuyu 

kapsamalıdır. (3)Sorular açık ve anlaşılır olmalıdır. Bunun kontrolü ise anket 

hakkında bilgisi olan, bu konuda uzman olan kişiler tarafından yapılabilir ya 

da anketin bir ölçütle karşılaştırılması mümkündür. Fakat çoğu zaman böyle 

bir ölçüt bulmak zordur. Bunun yerine ankete cevap veren bireylerden bir 

kısmını görüşmeye tabi tutmak suretiyle, anketin sonuçları ile görüşmeden 

elde edilen sonuçları karşılaştırmak mümkündür. Bazen ankete verilen 

cevapların doğruluğunu kanıtlamak için arşiv bilgilerine, kayıtlara bakılabilir 

konu hakkında bilgisi olan kişilere danışılabilir. Bazen ankete verilen 

cevapların doğruluğunu bireyin davranışlarını gözlemleyerek de kontrol 

etmek mümkündür. Örneğin, sınavlarda hiç kopya çekmediğini söyleyen bir 

öğrenciyi sınavda gözetleyerek öğrencinin gerçek davranışı ile ankete vermiş 

olduğu cevabı karşılaştırmak mümkündür. Bu tür ve benzeri tedbirlerle 

anketin geçerliğini bir dereceye kadar saptamak mümkünse de, bu oldukça 

zor bir iştir.  

 

Anketlerde Güvenirlik 

Çoğu zaman anketlerin güvenirliği üzerinde fazla durulmamaktadır. Bunun 

nedeni anketlerde güvenirlik derecesini gerçeğe yakın olarak saptamanın 

güçlüğüdür. Testlerde Güverliğin hesaplanması için uygulanan bazı yolları 

anketlere uygulamak imkânsızdır. Ankette sorular nispeten birbirinden 

bağımsızdır. Ayrıca anket sonuçları matematiksel olarak toplamaya uygun 

değildir. Tek yol olarak belirli bir aralıkla, anket kişilere tekrar uygulanabilir. 

Ancak bu durumda da kişi ankete ikinci defa cevap vermek istemeyebilir ya da 

cevap verse bile daha önce verdiği cevapları hatırlayıp onların aynını 

cevaplandırmak yoluna gidebilir. Bu konuda uygulanabilecek bir diğer yol ise, 

örneklem içinden hiç olmazsa bir grubun aynı konuda görüşmeye tabi 

tutulmasıdır. 

 

Anketin Avantajları 

Anket yoluyla geniş kitlelere ulaşmak, araştırmayı büyük gruplara dayandırmak 

kolaydır.  

Anket tekniği para, zaman ve enerji bakımından araştırmacıya tasarruf sağlar. 



Anketin geniş coğrafi bölgelere ve çok sayıda insana uygulanabilmesi yüzünden 

daha geniş bir örneklem üzerinde çalışma, dolayısıyla örneklemin temsil 

düzeyini, böylece de araştırmanın dış geçerlik derecesini artırmak mümkün 

olabilmektedir.  

Anketin imzasız da doldurulup iadesinin mümkün olması nedeniyle örneğin 

görüşmeye oranla objektifliğinin daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.  

Anket sorularının yazılı olması cevaplayıcıların onları tekrar tekrar incelemesine 

imkân verir. Bu nedenle anketle ulaşılan bilgilerin daha doğru olacağı 

söylenebilir.  

 

Anketin Dezavantajları 

Anketin esneklikten uzak olduğu söylenebilir. Çünkü anketi uygularken 

araştırmacı cevaplayıcıyla yüz yüze bulunmaz. Bu yüzden de soruları yeniden 

dile getirme imkânı yoktur.  

Anket sadece okuryazarlara verilebilmektedir.  

Anketle derinlemesine bilgi edinme imkânı yoktur.  

Anket tekniği yapısal özelliklerinden ötürü sınırlı bilgiler sağlayabilir. Çünkü 

görüşmeye oranla anket daha kısa bir sürede tamamlanmak zorundadır. 

Anketin dikkat ve ilginin dağılmasını önleyecek güdüleyici öğelere sahip 

olmaması, kısa sürede doldurulmasına gerekçe oluşturur. 

Ankete cevap verenler ile vermeyenler arasında fark vardır. Bunun için 

gönderilen anketlerden birçoğu cevaplanarak geri gelmemiş ise böyle bir 

çalışmadan elde edilecek bulguları diğer gruplara genellemek yanlış ve hatalı 

bir davranış olacaktır.  

Anket gönderilen kişiler genellikle eğitim görmüş kişilerdir. Buna rağmen 

kişilerin soruları aynı derecede anlayamamaları veya cevaplarında açık 

olmamaları ve rastgele cevaplar vermeleri düşünülebilir. Araştırmacının bunu 

kontrol etme imkânı yoktur.   

Postayla gönderilen bir ankete cevap verecek kişinin anketi gönderenle iletişimi 

zordur. Kişi lüzum gördüğü noktalarda anket sahibine soru soramamakta, 

açıklama isteyememektedir. 



 

ANKET NEDİR? 

Bir araştırma çerçevesinde, kişilerin düşünce, görüş veya eğilimlerini tespit 

etmek amacıyla hazırlanmış soruların belli bir düzenlilik içinde yerleştirildiği 

soru kâğıdı; bu şekilde bilgi toplamayı amaçlayan araştırma tekniği, yöntemi 

değil.  

Belli bir konuda saptanmış hipotezlere bağlı olarak, bir evren ya da örneklemi 

oluşturan deneklere sorular yöneltmek suretiyle sistematik veri toplama 

tekniği. Alan araştırmalarında en çok başvurulan tekniklerden birisini 

anketler oluşturur. 

Bir evreni veya bu evreni temsil eden, örneklem oluşturan kişilere soru sormak 

suretiyle bilgi toplama tekniği. 

Bir anket araştırması için gerekli olan, açık ve kapalı uçlu tüm soruları içeren 

belge.  

Bu tür araştırmalar daha çok, insanların belli konulardaki tutumları, inançları, 

kanıları, beklentileri, tercihleri vb. konusunda eğilimlerini ve özelliklerini 

ortaya çıkarmak için yapılır. 

 

ANKETLE NE AMAÇLANIR? 

Anket tekniği ile birçok türde veri toplamak mümkündür:  

İnsan davranışları, iş performansları, bilgi düzeyleri, insanların tercihleri, 

inançları vs. 

Anketten yararlı bilgiler edinebilmek için anketin hazırlık ve uygulama sürecine 

özen gösterilmesi gerekir. Ayrıca zaman ve maliyet göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

Bu dokümandaki bilgiler sizi anket uzmanı yapmayacaktır ancak anket 

hazırlama tekniklerinin temelleri ve anket sonuçlarından en yüksek geri 

dönüşü almak için dikkat etmeniz gereken noktaları öğrenmenize yardımcı 

olacaktır. 

Anketler, aşağıda sıralanan amaçlar için kullanılabilirler: Müşteri ihtiyaçlarını 

belirlenmesi / müşteri tatmininin ölçümü, organizasyonun güçlü ve zayıf 

taraflarının belirlenmesi, iyileştirmeye açık alanların tespiti, yeni ya da var 

olan politikaların / programların etkinliklerinin ölçümü, net bir amaç 

olmadığı sürece, anket için harcanan çabalar çok farklı, bazen de birbirine zıt 

alanlara yönelebilir. Bu da kaynakların ziyan olmasına, yararsız veriler elde 

edilmesine ve anketi hazırlayanlar ve katılanlar için hayal kırıklığına yol 

açacaktır. Bunun için, “özel” olun ve anketi uygularken sadece neler olup 

bittiğini görmeye dikkat edin.  



 

NE ZAMAN ANKET KULLANMALIYIM? 

Anket, en popüler veri toplama tekniklerinden biri olmasına karşın, ancak uygun 

şartlar altında kullanılması halinde yarar sağlayacaktır. Anket, diğer 

tekniklere göre daha hızlı, daha kolay ve/ya da daha ucuz olduğu zamanlarda 

kullanılır. Bazen diğer veri toplama tekniklerin kullanımı daha uygun olabilir. 

Örneğin, bir kliniğe giden kişi sayısını belirlemek için, basitçe danışmadaki 

hasta imzalarını ya da günlük kayıtları inceleyebilirsiniz. Bilgi daha önceden 

belirli bir formda bulunmuyorsa anket kullanmayı düşünebilirsiniz. Konu ile 

ilgili verilerin, arşivlerde, kayıtlarda ya da veritabanlarında bulunup 

bulunmadığına bakmak çok büyük zaman, para ve emek tasarrufu sağlar. 

 

ANKETİ UYGULAMANIN ZORLUKLARI 

Ayrıca anket uygulaması, anketi dolduranların hatta anketin uygulandığını 

öğrenenlerin ilgilerinin organizasyonunuza yönelmesine neden olacaktır. Bu 

ilgi kaçınılmaz olarak insanlarda birtakım beklentilere yol açar. Örneğin 

çalışanların tatmini ölçen bir anket yaptıysanız, herkes sizden tatminsizliğe 

yol açan alanlarda bir takım iyileştirmeler yapmanızı bekleyecektir. 

 

ANKET KURALLARI 

1) Anketiniz kişisel olmamalı, herkesi ilgilendirmeli. 

2) Anket sorularınızda belirli bir kitleyi rahatsız edici ya da aşağılayıcı fikir 

bulunmamalıdır. 

3) Oluşturacağınız ankette dil, din, ırk ayrımı içeren fikir bulunmamalıdır. 

4) Anketiniz, araştırma amaçlı olmalıdır. 

5) Anketinizde yasalara aykırı fikir bulunmamalıdır. 

6) Anket şıkları en az 2 veya daha fazla olmalıdır. 

 

ANKET SORULARI HAZIRLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? 

İlgilenilen her konu için anket soruları yazın ve aklınıza gelen her şeyi not edin. 

Mükemmel soru hazırlamaya henüz odaklanmayın, öncelikle fikirleri 

toparlayın. Sonra aralarından iyileri seçip mükemmelleştirin. Anket sorularını 

oluşturmak için beyin fırtınası, ağaç diyagramları ve diğer fikir üreten 

metotlar yararlı olacaktır. Sorulara karar verip netleştirme aşamasında, 

soruların aşağıdaki özellikleri taşıyıp taşımadığından emin olun: 

Açıklık ve netlik: İfadeler net ve kolay anlaşılır olmalı. Anketi cevaplayan 

insanların sizin bildiğiniz kısaltma, teknik terim ve jargonları 

bilmeyebilecekleri ihtimalini unutmayın. 



Kısalık: Soru ne kadar uzunsa cevaplayanın dikkati o kadar çabuk dağılır ve 

anketi tamamlamama olasılığı o kadar artar. Konu dışı kelimeleri ve fikirleri 

mümkün olduğunca ayıklayın 

Belirlilik: Her seferinde sadece bir fikir üzerine odaklanın. Bunu test etmenin 

yolu soruda “ve”, “ya da” gibi bağlaçların bulunup bulunmadığına 

bakmaktadır. Birden fazla soruda sorulması gerekeni tek soruya 

sığdırmadığınızdan emin olun. 

Anlaşılabilirlik: İnsanları ne sorulduğunu tahmin etmeye zorlamayın. İfadenin 

herkes tarafından anlaşılır olduğundan emin olun. Gerekiyorsa ek açıklamalar 

yapın. 

Ölçülebilirlik: Özellikle cevapların birbirinden tam olarak farklı olduğundan 

emin olun. 

 

ANKET SORULARINDA YAPILAN HATALAR 

1- Aynı anlama gelen cevaplar 

2- Aynı yöndeki cevaplar 

3- Çakışan cevaplar 

4- Anketin amacına uygun olmayan sorular 

5- Anket yapılan bireylere uygun olmayan sorular 

6- Yanlış anlamaya neden olabilecek sorular 

7- Yönlendirici sorular 

8- Tekrar eden sorular 

 

ANKETTEKİ SORU TİPLERİ 

Anketlerde, ölçülen özelliğe göre dört farklı soru grubu kullanılabilir: 
 
1. OLGUSAL SORULAR: Cevaplayıcıların demografik özelliklerini (cinsiyeti, yaşı, 
mesleği, eğitim düzeyi, ailenin sosyo ekonomik göstergeleri, bir eğitim 
programına katılma durumu vb.) betimlemeye yöneliktir. 
 
2. BİLGİ SORULARI: Cevaplayıcıların bir konuda (sosyal, ekonomik, politik vb.) 
ne bildiklerini ve bilgiye ulaşma kaynaklarını belirlemeye yöneliktir. 
 
3. DAVRANIŞ SORULARI: Bir konu veya objeye ilişkin davranışlarını (sınıf içi 
öğretmen ve öğrenci davranışları, tüketim alışkanlıkları, oy verme davranışları, 
kurum içi iletişim davranışları, sosyal ve sanat etkinliklerine katılma 
davranışları vb.) belirlemeye yöneliktir. 
 



4.İNANÇ VE KANI SORULARI: Bir konu veya objeye ilişkin duygularını ve 
görüşlerini (mesleğe ilişkin tutum, kurum içi atama ve yükseltme 
uygulamalarına ilişkin görüş, iş doyumu algısı vb.) belirlemeye yöneliktir. 
 

SORU TİPLERİ 

İhtiyaca göre, tip olarak sorular; kapalı tip sorular, yarı kapalı sorular ve açık 
sorular ankette yer alabilir. 
Derecelendirme soruları: Bu tip sorularda ürün ya da hizmetlerin belirli bir 

ölçeğe göre derecelendirilmeleri istenir. Bazı anketlerde ise insanlara verilen 

ifadeye ne kadar katıldıkları sorulur. 

Örnek: Amirim çalışanların önemli kararlara katılmalarını teşvik eder 
1-Kesinlikle katılmıyorum     2-Katılmıyorum         3-Kararsızım  4-Katılıyorum   5-Kesinlikle katılıyorum 

Tercih belirleme soruları: Bu soru formatında ifade ya da tercihlerden oluşan 

bir liste verilir. Cevaplayıcıdan soruya uygun cevap ya da cevapları seçmesi 

istenir. 

Örnek: En fazla okuduklarınız aşağıdakilerden hangisidir? 
1.Gazete  2.Kitap   3.Dergi   4.Mesleki Yayın  5.Hepsi   6.Hiçbiri 

Açık uçlu sorular: Bu soru tipinde cevaplayıcının ek yorum yapmasına izin 

verilir. Bunun için bir yazı alanı bırakılır ve cevaplayıcı ilgili konuda iletmek 

istediklerini yazar. Bu tür soruların otomatik olarak istatistiği genelde 

alınamaz. 

Yarı açık uçlu sorular: En az iki seçeneği olan ve verilen cevap için açıklama 

istenen soru tipidir. Örnek:  

Sizce köyde mi şehirde mi görev yapmak daha avantajlıdır? Neden? 

1.( )Köyde (belirtiniz).................. 

2.( )Şehirde (belirtiniz)................ 

 

YORUMLAR VE AÇIK UÇLU SORULAR 

Yarı açık ve tam açık soruları hazırlamak, kapalı (sistematize edilmiş veya 

kategorize edilmiş) sorulardan daha kolay olmasına rağmen, anket 

uygulandıktan sonra, elde edilen cevapları işlemek daha zordur. Buna karşın, 

sistematize edilmiş soru hazırlamak zor, anket uygulandıktan sonra işlemek 

daha kolaydır. 

 

ANKET NASIL UYGULANACAK? 

Anket uygulamanın çeşitli yolları vardır. Bunlardan en yaygın olanları yüz yüze 

görüşmeler, telefon anketleri ve posta anketleridir. Bunlar içerisinden 

istediğiniz verileri en verimli şekilde sağlayacak metodun seçilmesi önemlidir. 

Yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak çok detaylı veriler elde edilebilir. Ancak 



bu teknik özel bir eğitim gerekir; bu da ekstra zaman ve maliyet demektir. 

Ayrıca ayrıntılı verilerin analiz ve yorumu güç olacaktır. Görüşmeler nispeten 

az sayıda kişiden oluşan gruplarda detaylı bilgi toplamak istediğinizde 

faydalıdırlar. Yazılı anketlere göre, meselelerin ve tercihlerin daha geniş 

kapsamda keşfedilmelerinde kullanılabilirler. Yazılı anketler ise daha az 

detaylı veri sağlamalarına rağmen, kısa zamanda büyük miktarlarda veri 

toplanmak için uygundurlar. 

 

ANKETTE HANGİ BİLGİLER TOPLANIR? 

Anketin amacına ulaşması için öncelikle hangi bilgilere ihtiyaç olduğunu 

belirleyin. Örneğin bir spor merkezine alet temin etmekle ilgileniyorsanız, o 

zaman insanların spor merkezini ne sıklıkla kullandıklarını, hangi aletlerden 

yararlandıklarını ve kullanılan saat miktarını sorabilirsiniz. İnsanlardan ayrıca 

yüzme havuzunun, koşu bantlarının, egzersiz makinelerinin, duş alanlarının, 

havlu hizmetinin, vb. kalitelerini değerlendirmelerini isteyebilirsiniz. İlerde 

doğabilecek ihtiyaçları karşılamak istiyorsanız, ilgi alanlarını ve beklentilerini 

açıklamalarını isteyebilirsiniz. Bu konuların her birisi, bir ya da birden fazla 

anketin konusu olabilir. 

 

NE ZAMAN ANKET KULLANILIR? 

Anket, popüler bir veri toplama aracı olmasına rağmen uygun şartlar altında 

kullanılmadığı takdirde sağladığı yarar önemsiz olacaktır. Ankette elde 

edeceğiniz veriyi elde etmenin başka bir yolu varsa ve bu yol maliyet ve zaman 

açısından daha ekonomikse, öncelikle o yol tercih edilmelidir. Örneğin bir 

kliniğe gelen hastaların gelme sıklığını anket yerine klinik kayıtlarından 

çıkartmak daha uygun olacaktır. Dolayısıyla önce dikkat edilmesi gereken, 

ankette elde edilmesi düşünülen verinin zaten kayıtlı olup olmadığının 

araştırılmasıdır. 

 

ANKETE KAÇ KİŞİNİN CEVAP VERMESİ GEREKİYOR? 

Bu konuda, örneklem tekniklerine ihtiyaç duyulur. Sistematik örneklem, tesadüfî 

örneklem, kartopu örneklem, kota örneklemi gibi tiplerden uygun olanı 

kullanılır. 

 

PLANLAMA AŞAMASI 

Anket hazırlarken ilk önce anketin amacı ve anket sonucunda elde edilen 

verilerden hangi çıkarımların ortaya konacağının belirlenmesi gerekir. Anket 

sorularını oluşturmaya başlamadan önce aşağıdaki sorulara cevap vermelisiniz: 



Anketin amacı nedir?, Sonuçları kimler kullanacak?, Hangi bilgilere ihtiyaç var?, 

Anket kim ya da kimler tarafından hazırlanacak? Hangi kaynaklara ihtiyaç 

duyulacak?, Anket kime uygulanacak? Hangi yaş grubu, cinsiyet vs., Anket hedefi 

kaç kişi?, Anket uygulama tekniği (sistematik, tesadüfi, kartopu vs.) ne olacak? 

(Yüz yüze, telefon, posta, elektronik vs.), Referans alınacak önceden yapılmış bir 

anket var mı?, Anket verilerinin analizi nasıl yapılacak ve nasıl raporlanacak? 

 

ANKETİ PLANLADIKTAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER 

Anket sorularına ve soru tiplerine karar vermek. 

Anketin giriş yazısını oluşturmak 

Anketi test etmek ve soruları değerlendirmek 

Örnekleme yapmak ve anketi yaymak 

Anket cevaplarını toplamak 

Anket raporunu oluşturmak 

 

ANKET GİRİŞ YAZISI 

Cevaplayanı bilgilendirmek amacıyla anketin başında bir giriş mesajı vermek 

cevaplayanları rahatlatır. Ayrıca, özellikle hassas bilgiler olan demografik 

bilgiler ile iletişim bilgilerinin (cep telefonu, e-posta gibi) gizliliğinin 

sağlanacağı ile ilgili bir ifade verilmesi cevaplayanların kendilerini güvende 

hissetmelerini sağlayacaktır. 

 

TERS HUNİ TEKNİĞİ (MADDELERİ GRUPLAR HALİNDE SIRALAMA) 
Basitten Karmaşığa 

Ankette yer alan sorular, öncelikle gruplara ayrılmalı. 

Soru gruplarının anket içinde sıralanması da yine mantıki olmalıdır. 

Gruba ait sorular kendi içinde basitten karmaşığa doğru olmalıdır. 

 

ANKETİN TEST EDİLMESİ / PİLOT ARAŞTIRMA 

Anket uygulanmadan önce, belli sayıda kişi üzerinde test edilir. Yani pilot 

çalışma yapılır. Pilot çalışma, sadece anket için değil, araştırmada kullanılan 

diğer bilgi toplama araçları (gözlem, görüşme vs.) kullanılarak da yapılır. 

 

ANKET BİLGİLERİNİN ANALİZİ VE RAPORLAMA 

Yapılan anketlerdeki veri dağılımı, öncelikle örneklem sayısı da dikkate alınarak 

ya elle ya da bilgisayardaki bazı programlar yoluyla (SPSS,  SYSTAT, SAS, 

Statistika vb.) işlenir. Frekans tablosu, çapraz tablo, kay-kare (ki-kare) veya 

faktör analizi gibi testlere tabi tutulur. 


