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• BURADA SUNULANLARI İZLEYENLERİN ÖNÜNDE ÖNDE GELEN 

BİRKAÇ SEÇENEK BULUNMAKTADIR:



• 1. Anlatılanları doğru/yanlış bulmak 

ve süregetirilen yaygın yanlışların 

yeniden-üretimine katılmak (ki bu 

kolaydır ve de cehaletin yeniden 

üretilmesinin egemen olduğu 

ortamlarda bireysel çıkar, fayda ve 

hatta yükselme olasılıkları sağlar)



• 2. «Anlatılanlar doğru/yanlış» 

demek veya hiiiç ilgilenmemek ve 

şimdiye kadar dümenini nasıl 

çeviriyorsa, aynen devam etmek 



• 3. Anlatılanların doğruluğunu veya yanlışlığını doğru kaynaklara 

başvurarak belirlemek ve ardından da doğru olanı yapma ve 

geliştirme çabasına girmek (ki bu en dürüst bir düşünce ve eylem 

biçimidir). 



ÖNCE ZORUNLU BAĞLAMI KURALIM



NEDEN İÇERİK ANALİZİ?

Farklı amaçlarla 

bilme ve kontrol 

etme



• İÇERİK ANALİZİNİN KULLANIMLARI (BERELSON, 1952)

• İletişimin içeriğinde uluslararası farkları ortaya 

koymak

• Propagandanın varlığını saptamak

• Birey, group veya kurumların niyetlerini, neye 

odaklandıklarını veya iletişim yönelimlerinin belirleme

• İletişimlere tutumsal ve davranışsal yanıtlar bulma

• Bireylerin veya grupların psikolojik veya duygusal 

durumlarını tespit etmek



Sonrakiler: Yeni-soğuk savaş + ekonomik egemenlik + çıkar, 

biliş, ilgi ve davranış yönetimi

BERELSON’UN VE SONRAKİLERİN AMAÇLARI ARASINDA 

BENZERLİK VE FARKLAR NELER? 

ÖNCEKİLER: Soğuk  Savaş + Bilme ve Bilgi Yönetimi



İÇERİK ANALİZİNİN BİLME 
SÜRECİNDEKİ KONUMU



Kimlere ne getiriyor?

Kimlerden ne götürüyor?
Yeniden üretim

(Nelerin?)

Analiz BULGU Sonuç
Konu/sorun 

gerekçelndrme

Yöntem:
kapsam
Tasarım türü
Veri toplama 
Ölçme
Analiz
Sınırlılıklar

Araştırma yapma       

(belirsizlik giderme)

Bilme ve kontrol 

gereksinimi: Kimler 

ve neler için?



BİR ANALİZİN GEÇERLİLİĞİNİN ÖN KOŞULU ŞUDUR:  

GEÇERLİ TASARIM

• Geçerli tasarımın önde gelen koşulları:

• Tasarımda ne yapılacağının tutarlı ve sistemli bir şekilde 

gerekçelendirilmesi

• Bu gerekçelendirmenin var olan bilgiyi irdelemesi

• Bu irdelemenin tutarlı bir kuramsal çerçeveye sahip olması

• İnsanın örgütlü gerçeğini doğa üstünü, düşünceyi veya düşüncenin 

dilsel ifadesini (söylemi/discursu) merkeze alarak açıklama yerine,  

insanı merkeze alarak yapma;

• İnsan toplumunu micro-biyolojik sistem gibi açıklama yerine, üretim 

süreçlerinde örgütlü egemenlik ve güç ilişkileri bağlamında açıklamak



• VARSAYIMLARI VEYA HİPOTEZLERİ GEÇERLİ GEREKÇELERDEN HAREKET 

EDEREK OLUŞTURMAK

ÖRNEK 1: 

«Bardağın yarı boş olduğunu söyleyenin «pesimist» ve yarı dolu olduğunu 

söyleyenin de optimist» olduğu varsayımına dayanan bir araştırma sorusu veya 

hipotez geçerli olamaz. Çünkü hem boş olduğunu hem de dolu olduğunu 

söyleyenler pesimist olabileceği gibi optimist de olabilirler. Çünkü temel 

belirleyici boş veya dolu olduğunu söyleme değil, bunu neden söylediğidir. 

Örneğin «yarısı boş şunu dolduruyum» diye düşünen ile, «bardak yarı dolu, allah 

razı olsun» diye düşünen aynı kategoriye ait değildir. «Yarısı boş, allah bu kadar 

vermiş, şükür» diyen ile «yarısı dolu, şükürler olsun» diyen aynı kategoride 

olacaktır. «Yarısı dolu, hem bunu dolduruyum hem de herkesin bardağını da 

gaspedeyim» diye düşünen de üçüncü bir kategoriyi oluşturacaktır. 



• VARSAYIMLARIN VEYA HİPOTEZLERİN GEÇERSİZ OLMASI

ÖRNEK 2: 

Toplumu ve toplumsal birimlerin işlevini, biyolojik birime ve altbirimlerin 

işlevine dayanarak açıklamak, kurnazca düşünülmüş bir geçersiz inşayı 

anlatır. Bu bağlamda, örneğin, örgütlenme ve örgütlü ilişkiler biçimiyle 

yaratılmış bir serbest-kölelik sistemindeki maddi yoksulluk ve zenginlik 

farkını, «beş parmağın bir olmadığı» biyolojik gerçeğiyle meşrulaştıran ve 

araştırmasını bu tür varsayıma dayandıran bir araştırma tasarımı en 

başından geçersizdir. Beş parmak doğal bir işlevselliği anlatır ve orta 

parmağın uzun olması, orta parmağın diğer parmakları sömürmesine bağlı 

değildir. Küçük parmağın küçüklüğü, orta parmağın büyümesini sağladığı 

için değildir. Dolayısıyla, kıyaslama geçerli değilse, theori, varsayım ve 

araştırma da geçerli değildir. 



• VARSAYIMLARIN VEYA HİPOTEZLERİN GEÇERSİZ OLMASI

ÖRNEK 3: 

«Sigortasız çalışmayı kabul etme» diye bir (çarpık, ahmak ve ahlaksız) 

düşünce üzerine kurulan bir araştırma, asıl gerçeği  göz ardı eden bir 

düşünce ortamının geçersiz bir çabasından öte gitmez. 

Ben özgür irademle 

«Ne sigortası ya!, 

bana sadece yiyecek 

ver, yeter» diyerek 

çalışıyorum. 



Yukarı belirtilen sorunlara sahip 

araştırmaların yapılması, basılması ve 

hatta bunu yapanların ödüller alması 

ve meşhur olması, yapılanın 

geçerliliğinin asla kanıtı değildir. 

Ben çoook yaptım; ve de yaptırdııım.  

Geçerli olmasaydı, ben burada olabilir 

miydiiiim?

Para nerrrde! Geçerli 

geçersiz farketmez; ben 

aldığım neyse ona bakarım! 



TÜRKİYE’DE YAYGIN BİLİMSEL DURUM: 
BİLİM ADINA BİLİMİN KATLEDİLİŞİ/YÜKSELTİLİŞİ

Türkiye’de bilişsel ve ilişkisel ortamın getirdiği bazı temel 

özellikler:

1. Hocam, bize doğru olan bir örnek ver de anlayalım (tightly framed mind) 

2. Akademik işlere kafası çok basmayanlar ve tembeller arası çıkar 

gerçekleştirme

3. Bu dayanışmayla kendi gibi olanla işbirliği ve olmayanlar üzerine 

baskılar, dışlamalar, çamur atmalar vs. (Orgnzd opprssn; mobbing; fake 

image marketing)



TÜRKİYE’DE YAYGIN BİLİMSEL DURUM: 
BİLİM ADINA BİLİMİN KATLEDİLİŞİ/YÜKSELTİLİŞİ

4. Bu dayanışmayla gelen bilme ve bilimselimsi girişimlerde, eğitim adına 

yapılan saçmalıklarla şow yapan şarlatanlığın  egemenliği

5. Bu egemenliği de kullanarak, bilimsel ilgilerin belli çıkarlara işlevsel yönlere 

yönlendirilmesi 

6. İşlevsel şahane-saçmalılıkların dolaşıma sokulması (bilgi toplumu; 

enformasyon toplumu; orantısız güç kullanımı) 



TÜRKİYE’DE YAYGIN BİLİMSEL DURUM: 
BİLİM ADINA BİLİMİN KATLEDİLİŞİ/YÜKSELTİLİŞİ

7. Gerçeğin ve doğrunun yerini sahtenin, yanlışın ve uydurunun alması

Dikkat: 

yukarıdakilerin hepsi araştırma bekleyen ilişkisel ve örgütsel durumlar. 

Bunlarla ilgili içerik analizi gibi araştırmalar yapılmaz? Neden dersiniz?



BU ORTAMDA İŞLENEN BİLİŞLERİ VE İLİŞKİLERİ İÇSELLEŞTİRMİŞ ÖĞRENCİNİN 

TALEBİ:

Özgür eğitimi ve özgür düşüncemi engellemeyin hocaaam!

Ben tezimin başlığını, «tabutumu gıdıklama çok gülerim kuramı çerçevesinde 

öğrencilere verilen girişimcilik derslerinin sayısız faydaları» olarak koyacağım. Ben 

böyle istiyorum. 

Çaba göstermeden haksız kazanç sağlamak için öğrencileri haksız kazanca 

alıştıran ve bu haksız kazancı seçmeyi –o dersi almayı– seçme özgürlüğünün 

ifadesi diye saldırganca koruyan öğrencinin talebi: ben istediğim dersi alırım! 

(Neden bu özgürce tercih ve haklar savunusu hiç çalışmadan a verilen dersler için 

yapılıyor  veya iş ilişkilerinde müdüre falan karşı yapılmıyor dersiniz? Bu soru, 

geçerli bir araştırma sorusu mu? Yoksa, belirsizlik olmadığı –veya bazı çıkarlara 

aykırı düştüğü-- için bu araştırma sorusuyla araştırma yapmaya gerek yok mu?)



«İrfan, sen kullanımlar doyumlar yaklaşımını 

kullanarak bir tez yap» diyen prof. Dr. Jack 

mathews ile «SWOT analiziyle....» İncele diyen 

prof dr. Mamud çokatar arasındaki  fark ne? 

SWOT analiziyle SWAT team faaliyetlerinin 

demokrasi ve insan haklarını nasıl 

koruyup geliştirdiğini incele, çocuğum.

BU ORTAMI YENİDEN-ÜRETEN TEZ DANIŞMANIN 
YÖNLENDİRMESİ:



EN ÖNEMLİ FARK ŞU:

Koşullar üzerinde düşüncesini yansıtarak manipule için bilinçli olarak 

faaliyete geçme ile bu manipuleyi yayan taklitçilik/kopyacılık farkı... Jack’ler 

işlevi, iletkeni ve içeriği belirleyen, dolduran ve dolaşıma sokanlardır. 

Mamud’lar ise, «iletken araç» işlevini görürler: türkiyede bu tür varsayımla 

yapılan bir tez var mı? Olmamasının veya marjinal olmasının anlamı ne? 

«Dışarıda bırakma» veya «marjinalleştirme» pratiklerini meşrulaştıran «biliş 

çerçevelemenin» gücü ve etkisinin kaynakları neler?

Kapitalizmde kapitalizmin doğasına ters düşen bir şekilde düşünerek ve 

davranarak, bizden hizmet istemeyen «bir şirketin verimliliğini sağlama 

üzerine tez ve araştırmalar» yapılmasının  anlamları ve bilimsel sonuçları ne? 



Bilimsel süreçleri amaçlı çıkarlar doğrultusunda büktüren jack mathews’ler 

«bu büktürmeyi» yaptıklarının çok iyi bilincindedirler ve bunu cahilce 

bilgiçlik taslama seviyesine taşımazlar ve  taşıtmazlar. 

Yani, şimdi göstereceğim örneklerde olduğu gibi bir ödev, makale, bitirme 

tezi veya tez kabul etmezler:

Tam tersine; 

asıl konuyu 

anlatıyor

Uçtu! 

Konudan   

çook  

uzaklaştı    



KONU:

Uzman hekim takibi yapılan kronik hastalığı olan zihinsel engelli çocukların 
problemlerinin analizi

çok anlamlı değil mi?  

Şimdi yapılana bakalım..... 

Yapılanlarla ilgili birkaç araştırma sorusu: 
örneklerde göreceğimiz bu utanç verici durumu yeniden-üretenler öğrenciler 
mi? Neden böyle bir üretim ve yeniden-üretim var? Neden örnekler vererek ve 
verdirerek, evrenden örneklem çıkarılamayacağını öğrettiğimi sandığım 
öğrencim, hala yanlışı yeniden üretiyor? 

(Son soruya yanıt asla «demekki öğretememişsin» değil. O zaman ne?) 



İLK ÖRNEK 
İÇİNDEKİLER:

• Giriş

• Zihinsel engellilik nedir. Temel özellikleri

• Zihinsel engellilik düzeyleri

• Zihinsel engelliliğin teşhis ve derecelendirilmesi

• Zihinsel engelli çocukların özellikleri

• Zihinsel engelliliğin nedenleri

• Görülme sıklığı

• Zihinsel engellilik önlenebilir mi

• Ne yapılabilir

• Kronik hastalık nedir. Hakkında bilgi

• Bulgular ve tartışmalar

• Sonuç ve öneriler

• Kaynakça



İKİNCİ ÖRNEK (TÜRKİYE’DE YAPILAN TİPİK BİR TEZ İNŞASI) 

BELEDİYELERDE HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI VE ÇEMİŞTEZEK 

GAYZERİ BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

• Giriş ................................................................... 1 

• I. Bölüm 

• Halkla ilişkiler kavramı ......................................................................... 2 

• 1. Halkla ilişkilerin tanımı ...................................................................... 2 

• 1.1.Çeşitli tanımlar ................................................................... 2 

• 2.Tüm dünya’da halkla ilişkilerin gelişimi ............................ 5 

• 2.1.Dünya‟da halkla ilişkiler üzerine ilk gelişmeler ........ 5 

• 2.2.Eski yunan‟daki uygulamalar ............................................ 6 

• 2.3. Ortaçağ avrupası ve halkla ilişkiler .................................. 7 

• 2.4. 19. Ve 20. Yüzyıldaki gelişmeler ...................................... 9 



• 3. Gelişmiş ülkelerde halkla ilişkiler ................................ 11 

• 3.1. Amerika birleşik devletleri (abd)‟de halkla ilişkiler ................... 11 

• 3.1.1. Amerika birleşik devletleri‟nde halkla ilişkilerin tarihsel 

gelişimi.......... 12 

• 3.1.2. Abd‟de halkla ilişkiler tarihi üzerinde ıvy lee‟nin katkıları ..... 16 

• 3.1.3. Edward bernays‟ın halkla ilişkilere katkıları .... 18 

• 3.2. İngiltere‟de halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi ........ 20 

• 3.3. Fransa‟da halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi ............ 23 

• 3.4. Almanya‟da halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi ........ 25 

• 3.5.Türkiye‟de halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi ............ 30 

• 3.5.1. Eski türk devletlerinde halkla ilişkiler .... 30 

• 3.5.2.Osmanlı devleti‟nde halkla ilişkiler ...... 33 

• 3.5.3.Cumhuriyet dönemi‟nde halkla ilişkiler........................................... 38



• 4. Halkla ilişkilerin etkileştiği kavramlar...

• 4.1. Halkla ilişkiler ve reklam ............... 44 

• 4.2. Halkla ilişkiler ve propaganda ....... 46 

• 4.3. Halkla ilişkiler ve lobicilik .............. 47 

• 4.4. Halkla ilişkiler ve pazarlama ......... 48 

• 4.5. Halkla ilişkiler ve tanıtım .............. 50

Soru:

A. Kavramlar (canlı olmayan şeyler) etkileşebilir mi? 

B. «Halkla ilişkiler ve tanıtım» diye bir gruplandırma neden bilimin en 

temel kuralına aykırıdır? 



• 5. Halkla ilişkilerde hedef kitle ....................................... 51 

• 5.1. Halkla ilişkilerde hedef kitle sınıflandırması ........ 53 

• 5.2. Hedef kitleyi belirleme amaçları.................................... 54 

• 5.3.Hedef kitle sınıflandırması ............................................. 55 

• 5.3.1. Dahili ve harici hedef kitleler ........................................... 55 

• 5.3.2. Birincil, ikincil ve marjinal hedef kitleler.......................... 55 

• 5.3.3. Geleneksel ve gelecekteki hedef kitleler .......................... 56 

• 5.3.4. Savunanlar, karşıtlar ve fikrini söylememiş hedef kitleler ..56 

• 5.4. Halkla ilişkilerde hedef kitle çeşitleri ........................ 57 

• 5.4.1. İç hedef kitle ..................................................................... 57 

• 5.4.1.1. Kuruluş çalışanları........................................................ 57 

• 5.4.1.2.Ortaklar ........................................................................... 58 

• 5.4.1.3. Sendikalar ...................................................................... 58 



• 6. Halkla ilişkilerin önemi ................. 59 

• 7. Halkla ilişkilerin amaçları ........... 60 

• 8. Halkla ilişkilerde temel ilkeler .... 61 

• 8.1. Dürüstlük ........................................... 61 

• 8.2. İnandırıcılık ....................................... 62 

• 8.3.Yineleme ........................................... 62 

• 8.4. Sabırlı çalışmak ............................ 63 

• 8.5. Yaygın sorumluluk ..



9. Halkla ilişkilerin evreleri .......................... 64 

9.1. Bilgi toplama evresi........ 64 

9. 2.  Ve 9.3 vs.

10. Halkla ilişkilerde kullanılan araçlar ............................. 66 

10.1. Yazılı araçlar ......................................................................... 66 

10.1.1. Gazeteler ................................................................................. 66 

10.1.1.1. Kuruluş gazetesi ....................................... 67 

10.2, 10.21. .... 10.10 vs vs vs 

10.2. Sözlü araçlar ....................................................................... 70 

10.2.1. Yüzyüze görüşme .................................................................. 70 

10.2.2. Telefonle görüşme ............................................................... 72 

Ve bir sürü  alt araç başlıkları



10.3. Görsel ve işitsel araçlar ......................................... 73 

10. 3.1. Radyo ve televizyon................................................ 73

Ve bir sürü alt başlıklar

Iı. Bölüm 

1. Yerel yönetimlerde halkla ilişkiler ............................... 76 

2. Yerel yönetimlerde halkla ilişkiler işlevinin örgütlenmesi 

1.1. Belediyelerde halkla ilişkiler biriminin yeri .............. 81 

1.2. Kurum imajının oluşmasında etkili olan faktörler .. 83 

Iıı. Bölüm 

Halkla ilişkiler ve gayzeri çemiştezek belediyesi örneği ... 88 

1. Gayzeri'nin TARİHİ ............................................................. 88 

2. Çemiştezek‘in TARİHİ ........................................................... 90 

3. Çemiştezek BELEDİYESİ’NDE HALKLA İLİŞKİLER HİZMETLERİ . ....91 

4.Basın yayın ve halkla ilişkiler müdürlüğü ..................... 92 

Ve benzeri alt başlıklar



• 5. Çemiştezek BELEDİYESİ’NDE HALKLA İLİŞKİLER AÇISINDAN 

KULLANILAN YÖNTEM VE ARAÇLAR  

• 5.1. Dış halkla ilişkiler .............................. 94 

• 5.1.1. Anketler .......................................... 94 

• 5.1.2. Temsilcilerle toplantılar ................... 95 

• 5.1.3. Basında çıkan okur mektupları ........... 95 

• 5.2. Katılımcılık ............................................. 96 

• 5.3. Tanıtma ................................................ 96 

• 5.3.1. Konsept belirlemek ............................. 96 

• 5.4. Bilgilendirme ve hesap verme ........ 97



• 5.5. İç halkla ilişkiler ....................... 97 

• 5.6. Dış araçlar .................................... 98 

• 5.6.1. Gazete ....................................................... 98 

• 5.6.2. Radyo- televizyon ..................................... 98 

• 5.7. E- belediye uygulaması ......................... 101 

• 5.7.1. E-belediye hedefleri .......................... 102 

• 5.7.2. E-belediye gerekliliği ......................... 102 

• 5.8. Beyaz masa uygulaması ............ 103 

• 5.9. Başkanlık refakatçileri ................... 103 



• Iv. Bölüm 

• 1. Çemiştezek BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMALARI ÜZERİNE 

UYGULANAN SAHA ARAŞTIRMASI VE DEĞERLENDİRME SONUÇLARI  105 

• 1.1. Çemiştezek İLÇESİNDE İKAMET EDEN VATANDAŞLARIN KİMLİK 

ÖZELLİKLERİ ŞÖYLEDİR.... 105 

• 1.1.1. Cinsiyete ilişkin frekans dağılımı.............. 105 

• 1.1.2. Yaşa ilişkin frekans dağılımı .................. 105 

• 1.2. Çemiştezek BELEDİYESİ‟NDE ÇALIŞAN PERSONELİN KİMLİK 

ÖZELLİKLERİ ŞÖYLEDİR .......................... 106 



• 1.3. Çemiştezek İLÇESİNDE İKAMET EDEN VATANDAŞLARIN VE 

çemiştezek BELEDİYESİ PERSONELİNİN DEMOKRATİK 

KATILIMLARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN ANKETLERİN KARŞILIKLI 

OLARAK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI ................ 107 

• 1.3.1. Vatandaş ve personele göre halkla ilişkilerden ne anlaşıldığı 

üzerine ilişkinin incelenmesi (ki-kare analizi). 107 

• 1.3.3. Halka ilişkilerden ne anlaşıldığı ile cinsiyet-yaş-eğitim durumu 

arasındaki ilişkinin incelenmesi (personel) ...... 112 

• 1.3.7. “Size hangi yolla başvurulmasını istersiniz?” Sorusuna ilişkin 

frekans dağılımı (personel) ...... 118 

• 1.3.10. Aracılık yapmalarının istenip istenmediğine ilişkin frekans 

dağılımı (personel) .................... 121 

• KISACA 198 sayfalık tezi olmayan tezde, BU BÖLÜMDE 90 SAYFALIK 

FREKANS DAĞILIMI SUNULUYOR. Bulgu böyle sunulmaz.



• Sonuç ve öneriler .......................... 190 

• Kaynakça .......................................... 198

Bu tür yeniden-üretim faciasına örnek araştırmalar için internette 

«irfan erdogan researchgate» yazın ve trt ile ilgili kitap ve anatolia 

dergisinde basılan makaleyi okuyun. 

Eminim bu durumu inceleyen diğer akademisyenler ve aydınlar da 

vardır, onlara da bakabilirsiniz.



NE TÜR BİR ANALİZİN YAPILACAĞINI BELİRLEYEN 
FAKTÖR NEDİR? 

Tezin/araştırmanın tasarımının doğasıdır. Yukarıdaki örnekte tasarım 
yok, dolayısıyla yukarıda yapılan şey tez veya araştırma olamaz.  

İçerik analizini gerektiren belirleyici faktör de  tasarımdır. Gerekli 
tasarım inşa etmeksizin «ben içerik analizi yapacağım» diye karar 

verilemez ve geçerli bir araştırma yapılamaz



AMA BEN İÇERİK ANALİZİ YAPMAK İSTİYORUM!

Bir araştırma tasarımı, bir analizden veya bir kuramdan hareket 

edilerek inşa edilebilir mi?

Edilirse, hangi koşulda edilebilir?

. Analizden hareket ederek yapılan bir tasarım, meta-metodolojik 

tasarımdır: bir analizin veya kullanımın analizini yapan tasarımdır. 

. İnşası kuramdan hareket edilerek yapılan bir tasarım ise, kuramı 

veya kullanımının doğasını inceleyen meta-theoretical tasarımdır.



ŞİMDİYE KADAR ANLATILANLARIN SONUCU:

. Analiz bir araştırma tasarımının bütünleşik parçasıdır.

. Ne tür analiz yapılacağı, araştırma konusunu gerekçelendirme 
sonucunda «ne yapılacağı» belirler. 

. Analiz belirleme süreci, yöntem belirleme aşamasına aittir. 

. Analiz yapma ise, empirik tasarımda veri toplamadan sonraki ve 
nitel tasarımda veri toplama sırasında yapılmaya başlanan uygulama 
safhasına aittir. 



ŞİMDİ ANALİZ ADI ALTINDA YAPILAN EN 
CİDDİ HATALARA GÖZ ATALIM:

Bu tür hataların anlamı ne?
Hakemden veya jüriden geçmiş olsa bile...



1. Bu araştırmada,  a’nın analizi yapılacaktır 
deyip var olan bilgiyi tekrarlama

Örnek:

Çalışmanın sorularının cevaplanabilmesi için içerik analizi temel yöntem 

olarak seçilmiştir (belrlme). İletişim araştırmalarında haber metinlerinin nicel 

analizi önemli bir yer tutmaktadır (alaksz; zero info). 

Nicel içerik analizinin en önemli amacı, araştırma konusu olarak belirlenen 

sorunun medyada nasıl sunulduğunu ortaya koymaktır (gökçe, 2001) (alaksz; 

geçrsz). İçerik çözümlemesi, iletilerin açık, aşikar içeriğinin nesnel, ölçülebilir 

ve doğrula bilinir bir açıklamasını yapabilmek amacıyla kullanılmaktadır 

(alaksz; yöntmblmsl hata) 



PARAGRAFIN DEVAMI:

İçerik çözümlemesi, iletilerin açık, aşikar içeriğinin nesnel, ölçülebilir ve 

doğrula bilinir bir açıklamasını yapabilmek amacıyla kullanılmaktadır. 

Anlamlandırmanın düz anlamsal yüzeyini çözümler (alaksz; kuramsl hata; 

yüzeyi?). Bir iletişim sisteminden seçilen birimlerin belirlenmesi ve sayılması 

biçiminde uygulanır (alaksz; yöntmblmsl hata). Sayılacak birimler, 

araştırmacının incelemek istediği her şey olabilir. Tek ölçüt bu birimlerin 

kolaylıkla tanınabilir olmalarıdır (fiske, 1996,176) (alaksz; kuramsl tutrszlk: 

fiske empiric bir içerik analizi tasarımını savunma için yanlış kişi). 

Doğrusu? 

Bu araştırmasında içerik analizini nasıl yapacağını anlatmalıydı; içerik 

analizi hakkında var olan bilgiyi yazma yöntembilimsel bir hatadır.



2. Analiz birimi olarak  «yumurta kullanılacaktır» deyip, ardından alakasız 
birimler ve açıklamalar sunmak

3. Alakasız/keyfi analizler yapılacağını belirtmek

4. Model testi inşası olmayan veya bir model üzerine kurulmamış bir  
tasarımda, analizle model test edeceğini belirtmek

5. Gerekçeli olarak hipotez inşa edilmemiş bir tasarımda, hipotez testi 
analizi yapacağını belirtmek

6. Analizle ilgili GİRİŞ bölümünde birşeyler anlatmak



ŞİMDİ 
İÇERİK ANALİZİNİN 

NE OLDUĞU VE NASIL YAPILDIĞINA 
GELELİM



• İÇERİK ANALİZİ; 

Üretilmiş ürünün içeriğinin sistemli ve tutarlı şekilde 

(a) içerikte ne olduğunu (içrk betiml, dağılm;ne var?), 

(Tsrm türü? Concptl anlz or thematic anlz; 

belirlnmş/belrlnmmş kavrmlrın varlığı)

(B) içerikteki birimlerin betimlemesini ve gruplandırılmasını 

(ne nedir? Konum) (tasarım türü?)

(C) içerikte ele alınan birimler/değişkenler arasındaki 

(1) karşılıklı ilişkileri (relational veya semantic anlz) 

(2) nedensellik bağlarını (tasarım türü? Causal anz) 

incelemeyi anlatır. 



İÇERİK ANALİZİ TASARIMI

A. “Manifest content” analizi gerektirebilir. Bu tür analizde ifade edilmiş, 

nesnel, görünen ve somut içerik olarak nitelenen içerik incelenir. Yani, 

içerikte fiziki olarak var olan ve sayılabilen/ölçülebilen öğelerin analizi (bu 

tür tasarım, pozitivist-empiric tasarımdır)

B. “Latent content” analizi gerektirebilir: “içerikteki gizli veya altta yatan 

anlamlar” çıkarma üzerine inşa edilir. (Dil, semiotics, hermeneutics) 

Pozitivist-empiristlerin içerik analizi olarak kabul etsin veya etmesin, şu tür 

tasarımlar içerik analizi yaparlar (bazıları içerik analizi yerine başka tür analiz 

de yapabilirler):  



• 1. Niteliksel içerik analizi tasarımı: genel ...... 117

• 2. Niteliksel: semantik içerik analizi ............ 118

• 3. Etnometodoloji/karşılıklı konuşma anlz tasarımı

• 4. Diskors/söylem analizi tasarımı .............. 122

• 5. Diskors analizi: foucaultçu, post-fukocu tasarım

• 6. Diskors analizi: bakhtinci araştırma tasarımı.. 128

• 7. Critical/eleştirel diskors analizi tasarımı ........ 129

• 8. İdeolojik analiz ...................................... 131

• 9. Marxçı analiz ....................................... 135

• 10. Öykü analizi (narrative analysis) .......... 138

• 11. Retorik analizi tasarımı .......................... 148



• 12. Metinsel analiz (metin analizi) ................................... 149

• 13. Göstergebilimsel analiz .............................................. 152

• 14. Tarihsel araştırma tasarımı ........................................ 155

• 15. Fenomenolojik tasarım ............................................... 157

• 16. Niteliksel saha araştırması ......................................... 158

• 17. Geleneksel ve eleştirel etnografya ............................ 159

• 18. Kültürel incelemeler tasarımları ............................... 160

• 19. Eylem/faaliyet araştırması ........................................ 160

• 20. Olay/vaka araştırma tasarımı ................................... 162

• 21. Eser/ürün analizi tasarımı ........................................ 164

• 22. Alımlama analizi ve “yeni izleyici araştırması” ....... 166

• 23. Grounded theory tasarımı ...................................... 167



AŞAĞIDAKİ TASARIMLARIN HEPSİ DE «NİCELİKSEL İÇERİK ANALİZİ 

TASARIMI» OLARAK İNŞA EDİLEBİLİR: 

Bilme seviyesine göre: 

• 1. Keşfedici araştırma tasarımı ....................... 169

• 2. Tanımlayıcı / betimleyici araştırma tasarımı 169

• 3. Ortak ilişki tasarımı .................................... 171

• 4. Nedensellik ilişkisi tasarımı ...................... 172

Karşılaştırmalara göre 

1. Değişkenleri karşılaştırma ...................... 175

• 2. Grupları karşılaştırma .......................... 175



Zaman içindeki değişimi bulma 

• 1. Kalkınma/gelişme araştırma tasarımı ......................... 176

• 2. Çapraz-kesitsel tasarım (cross sectional design) .. ..... 178

• 3. Uzun süreli (longitudinal) tasarım ............................... 178

• 4. Tekrarlanan ölçümler tasarımı (repeated measures) . 179

Diğer

• 1. Niceliksel içerik analizi tasarımı ............................... 180

• 2. Durum belirleme araştırması (assessment research) . 187

• 3. Değerlendirme araştırması (evaluation research) ....... 189



İÇERİK ANALİZİ TASARIMININ 
TEMEL AŞAMALARI



TEMEL AŞAMA 1. 

KONU/SORUN BİÇİMLENDİRME

KONUNUN GEREKÇELİ OLARAK BELİRLENMESİ: 

Bilgi birikiminden hareketle ve kuramsal gerekçeler sunarak içerik analizi 

gerektiren ve araştırma soruları veya hipotezlerin çıkarılmasıyla biten 

sorun/konu sunumu yapılması. 

(Türkiyedeki ciddi sorunlar: kuramsal inşa yok. Gerekçe yok. Belirleme yok. 

Ama olmaması gerekenler var: bir sürü kişinin ne dediği; farklı kuramsal 

yaklaşımdaki kişişlerin dediklerinin ardı ardına sıralanması var (yani geçerli 

tasarım inşası yok).



TEMEL AŞAMA 2: 

YÖNTEM

İçerik analizi yapılacak araştırmanın «nasıl yapılacağının» belirlenmesi

Empirik olsun veya olmasın, her durumda, 

yöntem ile ilgili tüm süreçlerin bu araştırmada nasıl işlendiğinin 

açıklanması gerekir. Sürecin tanımı veya ne olduğunun alıntılarla anlatılması 

değil: bu araştırmada nasıl kullanıldının açıklanması. 



TEMEL AŞAMA 2: 

YÖNTEM: ANALİZ İÇİN ÖLÇME VE KODLAMA

• Ölçme ölçekler oluşturarak yapılır. Ölçek oluşturma araştırma sorusu veya 

hipoteze uygun bir şekilde yapılır. Eğer hipotez zorunlu kılmıyorsa, bir nicel 

ölçme asla gruplandırılmaz. 

• Kodlama ölçme için yapılır; işaretleyerek birimleri belirleme ve 

gruplandırmadır.

Nicel ölçek ve kod belirleme: bir birimin (işlevsel) tanımlaması yapıldığında,  

sayısal olarak ölçülmesi gereken ölçektir. Örnek. Araştırma sorusu/hipotezle 

belirlenen birim ve tanımı: ders çalışma. Tanımı: öğrencinin ders çalışmak 

için ayırdığı zaman. İşlevsel tanımı: ders çalışmak için haftada kaç saat 

ayırdığı. Ölçek: saat olarak belirlenmiş nicel ölçek. Kodlama: nicel sayı ne ise, 

odur.



TEMEL AŞAMA 2: 

YÖNTEM: ANALİZ İÇİN ÖLÇME VE KODLAMAYA DEVAM: 

Birimler isim veya kategori isimleri olabilir: nicel; ideolojik; tutum; duygu; 

davranış; tercih; görüş; durum; (siyasal) yönelim; temsil; performance; 

içeriksel frame; işlenen konular; (egemen) temalar; şiddet; çatışma; (polis) 

faaliyetleri; eylemler olabilir.  

Örnek: televizon nitel bir birimdir. Birim ölçülemez. Eğer araştırma sorumuz, 

televizyon içeriklerindeki program türleri ile ilgiliyse, kadlama ve ölçme 

birimimiz «televizyonda program türleri» olur.  

Diğer aşamalar: veri toplama, kodlama, analiz, bulgular ve sonuç çıkarma



TEMEL AŞAMA 2: 

Yöntem: analiz için ölçme ve kodlamaya devam: 

• Türler var olan bilgi birikiminde belirlenmişse, tanım: «tv programlarında 

kullanılan türler» olur, işlevsel tanım: tv programlarında kullanılan A, B, C. 

D... Programları olarak tanımlanır. Kodlama: her tür için bir sayı atanır. 

Böylece ölçmeye hazır hale getirilir.

• Türler var olan bilgi birikiminde belirlenmemişse /bilinmiyorsa, «televizyon 

program türü» ile ne denmek istendiği tanımlanır. Kodlama ve ölçme veri  

toplama sırasında, rastlanan türler adlandırılarak, kod atanarak ve veri 

girilerek yapılır. 



BİR DİĞER ÖRNEK 

ARAŞTIRMA SORULARIMIZ: 

A. Hollanda sorunuyla ilgili olarak, önde gelen ulusal gazetelerin hangileri  

manşetlerinin haber ve yorum olması bağlamında birbirinden ayrılmakta ve 

birbirine benzemektedir?  

B. Yorum türlerinin karakterleri nelerdir?

Ölçme ve kodlama gerektiren kayıt/analiz birimleri: 

1.Ulusal gazeteler: kodlama isimsel alt- kategoriler ve bu alt  kategorilere 

(göstergelere) atanmış sayılar. 

2. Manşetler: iki kategorili kodlama: 1. Haber  2. Yorum

3. Yorum türlerinin karakterleri: örneğin, «karakter» düşmanca, yansız ve 

dostça diye  gruplanacak biçimde taımlanırsa, kodlama her birine sayı 

atanarak yapılır. 



HABER TANIMI: Manşette, niteleme sıfatı kullanmaksızın ne olduğuyla ilgili 

anlatı. 

YORUM TANIMI: Haber tanımı dışında olan manşetteki anlatı (niteleme 

sıfatı, değerlendirme, yönlendirme, provokasyon vs olan anlatılar). 

ANLAM BİRİMİ: Nitel birimde, anlam birimi, birime anlam vermek için 

kullandığımız birimdir. Ölçme/analiz birimimiz, «manşet» gibi bir kavram, 

anlam birimi cümle parçacığı veya cümledir. 



5. UYGULAMA: Gazeteleri ve manşetlerini yukarıda belirtilen şekilde 

kodlama

6. ANALİZ: Gazete manşetlerinden belirlenen kodlara göre veri 

toplama ve kod girme. (Nitel içerik analizi yapıyorsak, aynı zamanda 

analizimizi de yapma)

7. ANALİZ: Kodlanıp girilen veriler, manşetlerin her gazete içindeki 

frekans dağılımı istatistiksel analizle belirlenerek, birbirinden ayrılma 

ve benzemeleri saptanır. 



ÖZET: 

KODLAMA SÜREÇLERİ

NİCELİKSEL TASARIMDA, NİCEL KODLAMA VE NİTEL KODLAMA:

A. Birimi belirleme (örnek: verimlilik)

B. Birimin kuramsal ve işlevsel tanımı (günde belli sayıda üretme)

C. Değişkeni ve göstergelerini belirleme (günde üretilen sayı) 

d. Değişkenleri ve göstergelerini kodlama (kod zaten nicel)

NİCELİN KULLANIM: Gruplandırmaksızı veya gruplandırılarak

NİTELİ DÖNÜŞTÜRME: Kademeszi veya kademeli sayı atayarak. 



KODLAMA SÜREÇLERİ: 

NİTEL İÇERİK ANALİZİ TASARIMINDA  

A. Kavramları (conceptual definitions for abstractions: özellikler, yapısal 

ve fonksiyonel karktr; işlevsel tanmlmlr;  kayıt/analiz/içerik/kodlama 

birimleri) belirleme: örnek: yaş, cinsiyet, anne, öğretmen, tüccar vs.

Nedir ve neden seçilir?                          Birimler neler olabilir? 

Birimin tek sembol ve fazlası olmasının sonuçları/anlamları? 



KODLAMA SÜREÇLERİ: 

NİTEL İÇERİK ANALİZİ TASARIMINDA  

B. Birimin göstergelerini belirleme ve kodlama (örneğin, Hİ ve tanıtım)

C. Birimleri gruplandırma

D. Yani, kodlama, önce, birimleri ve alt birimleri belirlemeyi, isimlendirmeyi 

ve gerekiyorsa gruplandırmayı içerir. (Empirik tasarımdaki, değişken 

isimlerini ve alt-kategorilerini –göstergelerini--düşünün). 

E. Kodlama belirlendikten, sonra bir kod kılavuzu oluşturulur. 

F. Veriler bu kodlama kılavuzu kullanılarak kaydedilir.



KODLAMA SÜRECİ

BAĞLAM BİRİMİNİN BELİRLENMESİ: 

Nedir ve hangi koşulda kullanılır? 

Örneğin, bir kelime/kavram kayıt birimi olduğunda, cümle bağlam 

birimi olarak seçilebilir. 

Kayıt/analiz birimi tema olduğunda, bir cümledeki, paragraftaki veya 

tüm metindeki o temaya giren anlamdaki ifadeler bağlam birimidir. 

Temalar anlamlar taşıyan conceptlerden oluşan konulardır.

Bir film sahnesinde tema birimini belirleyen bağlam birimi bir sahne 

olabilir veya önceki sahne olabilir. 

Bir resimdeki görsel öğeler birim olarak seçildiğinde, bağlam birimi 

resmin tümü olabilir.



DİKKAT:

• Eğer tüm kodlar önceden belirlenebiliyorsa, kodlama ve kılavuzu 

hazırlar, ona göre dataları toplar ve analizimizi yaparız.

• Aksi durumda, kodlamayı ve kılavuzu bir pilot inceleme yoluyla 

belirlemeye çalışırız.

• Pilot inceleme de yeterli değilse, kodlamayı ve kılavuzu, veri toplama 

sırasında oluştururuz. 

• İncelememizin geçerliliği hyp/rqler çerçevesi içinde belirlenen 

birimlere/değişkenlere, bunların uygun bir şekilde düzenlenmesine, 

böylece geçerli ve güvenilir veri toplamanın sağlanmasına, 

dolayısıyla data analizine ve sonuçlar çıkarmaya bağlıdır.



DİKKAT:

• Niteliksel tasarımda, kodlama sadece data toplama değil, aynı 

zamanda analiz sürecine başlamadır. 

• Yani, nitel kodlamayla data toplar ve datayı kodlar içine yerleştiririz; 

bunları yaparken, empirik tasarımdan farklı olarak, biz aynı 

zamanda, hem analizimiz hem de değerlendirmelerimizi de yaparız.

Nicel içerik analizinde fark ne? 

Nicel tasarımda bulgular ve ardından sonuçlar sunulur.  



KODLAMA VE ÖLÇMEDE TEMEL 
YÖNTEMBİLİMSEL KURALLAR

• Kodlanacak birim(ler) ve alt-birimler (kategoriler; sınıflandırma sistemi) keyfi olarak 

seçemez ve belirleyemeyiz: belirleyici rqs or hypotheses

• Kod kategorileri karşılıklı olarak birbirini dışarıda bırakmalıdır (m.Ex)

• Kod kategorileri hiçbir olasılığı dışarıda bırakmamalıdır (exh. Rule)



• Kod kategorileri çok boyutlu değil, tek boyutlu olmalıdır (one-dimnsnl)

Örnek: «nerede yetişti(n)?»

Tek değişkene/birime ait olma koşulu

• Soru: çifte namlulu soruyla benzerliği var mı? 

• Tübitakta ödüllü örneği: «medya hakkında tutumunuz/düşünceniz»

• Radyo ve televizyondaki programları ne ölçüde taavip ediyorsunuz? 

Hiç tasvip etmiyorum 1.   2.    3.    4.   5.Tümüyle tasvip ediyorum    



ÖRNEKLER VEREREK SON KEZ TEKRAR EDELİM:

Bir içerik analizi tasarımının aşamaları:

1. Konu/sorun biçimlendirme (ne yapılacağı)

2. Yöntem biçimlendirme (nasıl yapılacağı)
(içerik analizin nasıl yapılacağının açıklanması)

3. Veri toplama, data analizi ve sonuç çıkarma safhaları
(içerik analizinin veriler incelenerek yapılması)



ÖRNEK: 

TV DİZİLERİNDE KADIN TEMSİLİNİN İÇERİK ANALİZİ

1. Giriş: tvde kadın temsili ile ilgili varolan bilgi irdelemsndn harektle gerkçli 
arştrm sorulrını biçimlndirme

2. Yöntem: 
(1) veri toplanacak kaynağı belirleme. 
(2) kaynaktan verilerin nasıl toplanacağını
açıklama



2. YÖNTEM: 

(1) veri toplanacak kaynağı belirleme.

(2) kaynaktan verilerin nasıl toplanacağını açıklama

(3) verilerin nasıl analiz edileceğini açıklama:

a. «Temsil» kavramının tanımlanması; 

b. Bu tanımlamadan kayıt/analiz birimlrnin çıkarlmsı

c. Her bir birimin tanımlanması ve kodlanması

d. Bu kodlara göre analzn nasıl yapılcğının açıklnmsı

3. UYGULAMA: Her kaynaktan verilerin toplanması ve analizi 

4. SONUÇ ÇIKARMA



İŞTE BU KADAR

Umarım bir faydam olmuştur

Şimdi top sizde


