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B"l"m organ"ze ed"lm"ş b"lg", b"lg"ler de organ"ze 
ed"lm"ş hayattır. 

 (Immanuel Kant) 

Literatür (Alanyazın)  Taraması   

Araştırma önerisi ya da çalışmayı düşünen kişi nitel, nicel ya da karma bir 
yaklaşım seçtikten sonra konuyla ilgili literatür araştırmasına girişmelidir. 
Literatür taraması konuyu araştıran kişiye araştırma ile ilgili alanın 
kapsamını sınırlandırılmasına yardımcı olur. 

Araştırma Konusu 

Bir projede hangi literatürü kullanacağımıza karar vermeden önce 
çalışacağımız konuyu belirleyip bu çalışmanın pratik açıdan ne gibi 
faydaları olacağını düşünmeliyiz. Konu ‘Üreticilerin öğretim becerileri’, 
‘Örgütsel Yaratıcılık’ gibi tasarlanan bir araştırmanın konusudur. Konuyu 
birkaç kelime ile betimlemeliyiz. Konu öğrenip keşfedeceğimiz ana 
fikirdir. 

Araştırmacılar çalışmalarını planlarken konuyu daha iyi kavrayabileceği 
birkaç yöntem vardır; çalışmaya kısa ve geçici başlık koymaktır. 
Araştırmada koyulan bu geçici ya da taslak başlık araştırmada büyük yol 
tabelası ve araştırma ilerledikçe araştırmacının odaklanmayı ve değişiklik 
yapmayı sürdürmesini sağlayan somut bir fikirdir. 
(bk.Glesne,2015;Glesne&Peshkin,1992).Yönlendirici bir araca dönüşür. 

Başlangıç düzeyindeki araştırmacıların sık sık yaptığı bir hata da çalışmayı 
karmaşık ve fazla bilgilendirici bir dille şekillendirmeleridir. İyi ve sağlam 
araştırma projeleri sade ve anlaşılır olmalıdır. 

Literatür Taraması 

Araştırmacı araştırılabilir ve araştırılması gereken bir konu belirledikten 
sonra konuyla ilgili literatür için araştırma başlayabilir. Literatür taraması 
pek çok amaca hizmet eder. Yapılmakta olan araştırmayla yakından ilgili 
diğer araştırmaların sonuçlarının okur ile paylaşılmasını sağlar. Çalışma ile 
daha kapsamlı ve gelişmeye devam eden literatür arasında bağ kurar, 
boşlukları doldurur ve önceki çalışmaları genişletir.(Cooper,2010; 
Marshall & Rosmann,2016).Çalışmanın öneminin vurgulanması için bir 
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çerçeve ve sonuçların diğer bulgularla karşılaştırılmasını sağlayan bir ölçüt 
görevindedir. 

Literatür Taramanın Amaçları 

Literatür taramasında araştırma sorusu, çalışmanızın temelini oluşturur. 
Doğru şekilde ifade edilmemiş bir araştırma sorusu şüpheli bir hipotezin 
ortaya çıkmasına neden olabilir. Araştırma sorusunun, mantıklı ve test 
edilebilir bir sonuca ya da hipoteze ulaşmanıza izin verecek biçimde 
düzenlenmesi ve sunulması esastır. Bu nedenle, doğru soruyu sorabilmek 
için çok iyi bir literatür taraması yapmak gerekir. 

Literatür taramasının farklı amaçlarını Bourner (1996) aşağıdaki gibi 
maddeler halinde açıklamıştır. 

• Literatürdeki boşlukları ve araştırmaya ihtiyaç duyulan alanları 
tanımlamak 

• Tekerleği yeniden icat etmekten kaçınmak (daha önce yapılan 
çalışmaları tekrar etmemek, başkalarının yapmış oldukları aynı hatalara 
düşmemek, zaman kazanmak) 

• Diğerlerinin ulaştıkları yeri tespit edip daha ileriye gitmek (araştırmanın 
mevcut bilgi ve fikirlerden oluşan bir platform üzerinde yükselmesini 
sağlamak) 

• Aynı alanda çalışan diğer insanları tanımak ve fikirlerine yer vererek 
haklarını teslim etmek 

• Araştırma konusunda bilgi seviyesini artırmak 

• Araştırma alanında çığır açan, ufuk kazandıran eserleri belirlemek 

• Araştırmaya entelektüel bir içerik kazandırmak, araştırmayı diğer 
çalışmalarla ilişkili bir yere yerleştirmek 

• Karşıt görüşleri belirlemek 

• Araştırmaya derinlik kazandırmak 

• Bir alanda önceden yapılmış çalışmalara ulaşılabileceğini göstermek 

• Araştırma konusu ile ilgili olan bilgi ve fikirleri belirlemek 

• Araştırma ile ilgili olabilecek yöntemleri tanımlamak 
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Literatürün Kullanılması  

 Literatürün kullanım nedeninin ötesinde araştırma ve önerilerde nasıl 
kullanılması gerektiği de önemlidir. Danışman hocaların görüşleri 
alınarak, genellikle literatür taramasının kısa tutulması istenir ve araştırma 
problemi üzerine yapılmış önemli çalışmaların bir özetin sunulması 
istenir. 

Bir makaledeki literatür taraması bir doktora tezi ya da yüksek lisans 
tezindeki taramasının kısaltılmış halidir. Genellikle ‘ İlgili Literatür’ başlıklı 
bir bölümdür ve giriş kısmından sonra gelir. Biçimden bağımsız olarak 
düşünülmesi gereken bir diğer noktada nitel, nicel ya da karma yöntem 
yaklaşımlardan hangisinin kullanıldığına bağlı olarak literatürün nasıl 
incelenmesi gerektiğidir. 

Literatür pek çok şekilde incelenebilir. 
• Diğerlerinin yaptıkları ve söylediklerini bütünleştiren literatür 

çalışması, 
• Daha önceki akademik çalışmaları eleştiren literatür taramasını,  
• İlgili konuları birbirine bağlayan literatür taraması, 
• Alandaki önemli sorunları belirleyen literatür taraması. 

 
Nitel araştırmalarda araştırmacılar literatürü katılımcılardan yeni bir şey 
öğreneceklerini varsayan bir tutumla kullanırken cevaplanması gereken 
soruları araştırmacının bakış açısından ele almazlar.  Bur da en önemli 
amaç çalışmanın keşfedici bir doğaya sahip olmasıdır. Literatür 
taramasına dahil edilecek üç farklı konum aşağıda ki tabloda önerilmiştir. 
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Nicel, nitel ya da karma yöntem çalışmaları planlanırken literatür 
kullanımı için önerilenler: 

• Nitel çalışmalarda araştırma deseni çalışmanın başlarında zengin 
bir literatür gerektirmedikçe tümevarımsal bir yaklaşım izlemek 
için literatürü ilk bölümlerde tutumlu bir biçimde kullanmak, 

• Nitel bir çalışmada literatür için en uygun yerin neresi olduğuna 
projenin okurlarını düşünerek karar verin. Seçeneklerinizi göz 
önünde bulundurun: problemi şekillendirmek için ilk bölüme 
yerleştirmek, ayrı bir bölüm olarak sunmak, bulguları 
karşılaştırmak için son bölümde kullanmak. 

• Nicel bir çalışmada literatürü tümdengelimli bir şekilde araştırma 
soruları ya da hipotezleri ilerletmek için bir çerçeve olarak 
kullanmak, 

• Nicel bir çalışma planında çalışmaya giriş yapmak için literatürü 
kullanın, bir teoriyi genişletin, ilgili literatürü ayrı bir bölümde ele 
alın ve bulguları karşılaştırmak, 

• Karma yöntem çalışmasında literatürü, araştırma deseninde hangi 
yaklaşım daha baskınsa ona göre nicel ya da nitel yaklaşımla tutarlı 
olacak şekilde kullanmak, 

• Çalışmanın türünden bağımsız olarak bütünleştirici, eleştirel, 
konular arasında köprü kuran ya da temel sorunların 
belirlenmesine yönelik literatür tarama türlerinden hangisini 
kullanacağına karar vermek. 

Tasarım Teknikleri 

Literatür Taramasında İzlenecek Adımlar 

Literatür taraması bir konuyla ilgili çalışmaları bulmak ve özetlemek 
anlamına gelir. Literatürü bulmak, değerlendirmek ve özetlemek için 
izlenecek sistematik yol: 

1-Anahtar kelimeler belirleyerek başlama, 

2-Veri tabanlarından arama yapmaya başlamak(Google Akademik, Web 
of Science, EBSCO, ProQuest ve JSTOR gibi veri tabanları pek çok 
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disiplini kapsarken ERIC, Sociofile ve PsyclINFO gibi veri tabanları 
belirli disiplinlere ait çalışmaları içermektedir.) 

3-İlk olarak araştırma konumuz ile ilgili 50 kadar kitap veya makale 
bulmaya çalışmak, 

4-Konumuza ait olan makale ve kitapları seçip, onlara odaklanmak , 

5-İşimize yarar literatürü belirlediğimizde ‘literatür haritası’ yapmaya 
başlamak. 

 

Burada ki amaç literatürü düzenlemektir. Mevcut literatürün özetini 
sunar. Bu düzenleme sayesinde kişi önerdiği araştırmanın mevcut 
araştırmaya ne katacağını, onları nasıl genişletip tekrarlayacağını daha iyi 
anlayabilir. Javenovic(2001) haritası hiyerarşik bir tasarıma sahip ve harita 
hazırlama standartlarını barındırıyor; 

• Konu hiyerarşinin üstünde yer alan kutuya yerleştirilmiş. 
• Bulduğu çalışmaları 3 geniş başlığa ayırmış(Adalet Algısının 

Oluşturulması, Adalet Etkileri ve Örgütsel Değişimde Adalet) 
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• Her kutunun içinde kutunun içindeki çalışmaların yapısını belirten 
etiketler var 

• Her kutunun içinde içerikle ilgili referanslar yer almaktadır. 
Kutudaki konular güncel ve aydınlatıcı referanslar  kullanılmalı ve 
APA(APA,2010) gibi uygun stilde yazılmalı, 

• Literatür haritası ana konular, alt başlıklara onlarda alt başlıklara 
gidebilir. 

• Şemanın bazı dalları diğerlerinden daha gelişmiş olabilir. 
Literatürün araştırma derinliğine göre değişebilir. 

• ‘Çalışması Gerek’ adlı kutucuk diğer yazarların kendi 
çalışmalarındaki gelecek araştırmalar bölümlerinde yer alan 
öneriler doğrultusunda tasarlanmıştır. 

• Literatür çalışmasında nicel, nitel ve karma yöntem çalışmasına yer 
verilir, 

• Veri tabanlarını, literatürün haritadaki konu başlıklarına 
ayrılmasını(haritanın altındaki kutuda yer alan ),çalışmayı 
planladığınız spesifik konuyu ve konunuzun literatürdeki çeşitli 
dallarla olan ilişkisini içeren bir açıklama yazılmalı. 

6-Literatür haritasını bir araya getirirken en alakalı makalelerin özetleri 
çıkartılır. Çalışmaya son şeklini verirken bu özetler birleştirilir. Çalışmanın 
sonunda tam kaynakça oluşturmak için APA 2010 gibi uygun stil kılavuz 
kullanılarak referanslarda eklenir. 

7-Literatür taramasını önemli temaların özeti ve çalışmanızın literatüre 
nasıl bir katkı yaptığını belirterek bitirilmeli. Geçmiş çalışmaların bir 
eleştirisi yapılıp eksikliklerine ya da metodolojilerindeki problemlere 
değinilir. 

Bilgisayar Destekli Veri tabanlarında Arama Yapmak 

Arama motoru İnternet’te bulunan içeriklere ulaşmamızı sağlayan, web 
robotu, arama indeksi ve kullanıcı arabiriminden oluşan bir 
mekanizmadır. Web robotu, Web siteleri arasındaki bağlantıları, URL’leri, 
kullanarak İnternet’teki web sitelerini otomatik olarak gezer ve gezindiği 
Web sitelerinin sayfa içeriklerini saklar. Bu içerikler arama indeksleri 
biçiminde saklanarak hızlı bir şekilde sorgulanabilir hâle getirilir. 
Kullanıcı arabirimi ise bizim anahtar kelimeler ve arama 
operatörleriyle bu indeksler içerisinde arama yapmamızı sağlar. 
Aşağıda Google ve Bing arama motoru için yaygın olarak kullanılan bazı 
noktalama işaretleri, simgeler ve operatörlere yer verilmiştir.  
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•Bir kelimenin veya sitenin önüne tire (-) eklediğinizde o kelimeyi veya 
siteyi içeren sonuçlar hariç tutulur. Örneğin Açıköğretim -forum 
biçiminde sorgulama yaptığımızda içinde forum kelimesi geçen siteler 
hariç tutularak sonuçlar listelenecektir. •Bir kelimenin veya sitenin önüne 
artı (+) eklediğinizde o kelimeyi veya siteyi içeren sonuçlar dâhil edilir. 
Örneğin Açıköğretim+Anadolu biçiminde sorgulama yaptığımızda 
içinde her iki kelimenin de geçtiği siteler listelenir. 

 •Bir kelimeyi veya kelime öbeğini tırnak içinde (“) yazdığınızda, 
sonuçlarda yalnızca aynı kelimeyi aynı sırada, tırnak içinde verildiği gibi 
içeren sayfalar sıralanır. Bu yöntemi yalnızca tam olarak bir kelimeyi veya 
kelime öbeğini aradığınızda kullanmanız gerekir. Örnek: “Anadolu 
Üniversitesi Açıköğretim Sınavları”  

• Bilinmeyen terimler için bir yer tutucu olarak yıldız işareti (*) 
ekleyebilirsiniz. Kelime öbeklerinin varyasyonlarını bulmak veya bir 
kelime öbeğinin ortasındaki kelimeleri hatırlamak için tırnak işaretleriyle 
kullanabilirsiniz. Örnek: Anadolu * AÖF * Eskişehir • AND veya & ile 
tüm terimleri veya tümcecikleri içeren web sayfalarını bulabilirsiniz.  

• NOT veya – ile bir terim veya tümceciği içeren web sayfalarını 
dışlayabilirsiniz.  

•OR veya ile terimlerden veya sözcük gruplarından herhangi birini içeren 
web sayfalarını bulabilirsiniz.  

Google Arama Motoru «akademik» yazıp tıkla Google Akademik 
scholar.google.com.tr/ 

Tez taramalar için:https//tez.yok.gov.tr./Ulusal Tez Merkezi  

ERIC, çevrim içi dijital bir kütüphanedir. www.eric.ed.gov 

İnternet üzerinden diğer bir literatür arama programı, ProQuest 
www.proquest.com 

İndeksler: Makale ve diğer materyallerinin adı ,yazarı ve yayınlandığı yer 
bilgilerinin bulunduğu kaynaklardır. 

Fen Bilimleri alanları için Science Citation Index(SCI)-1956 ‘dan beri 
fen bilimleri alanında 6400 bilim ve teknoloji dergisinde çıkmış tüm 
makaleleri ,Sosyal Bilimler alanları içinse Social Sciences Citation Index 
-1975 yılından beri sosyal bilimler alanında 1700 farklı dergide çıkmış 
makaleleri barındırmaktadır. 
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Dizinler: İndeksden farklı olarak yayınların özetlerine yer vermektedir. 
www.cas.org/ 

4.1.2 Birincil  Kaynaklar: Çeşitli çalışmaların derlemesi olarak ortaya çıkmayan, özgün 
olan çalışmalardır. Kitaplar ve Makalelerin yayınlandığı dergiler 

4.1.3.İkincil Kaynaklar:  Daha önce yayınlanmış yayınlarda geçen araştırma konuları 
hakkında alıntı yapılması. Ansiklopediler Sözlükler 

Literatür Seçimindeki Öncelikler 

1-Bir Konu ilk kez araştırıyor ve daha önce yapılan araştırmalar ilgili bilgi 
sahibi değilseniz genel literatür sentezi ile başlanıp, konu ile ilgili dergi 
makalelerinde ve özet dizilerinde sunulan özetler aranır, 

2- Ardından saygın ulusal dergilerdeki makaleler araştırılıp, 
inceleyebileceğimiz daha fazla kaynağa ulaşmak için makalelerin 
sonundaki kaynakçayı gözden geçirilir, 

3-Konuyla ilgili kitaplar ele alınır, Akademik literatürü özetleyen araştırma 
monografları (Ünlü bir kimsenin yaşamını, bir yazarın, sanatçının yaşamını ve 
yapıtlarını ya da herhangi bir alanda tek bir konuyu ele alan ve onu özgün bir görüşle 
inceleyen uzunca inceleme yazısı.) ile başlanır, 

4-Yakın zamana ait konferans bildirileri incelenir. Büyük ulusal kongreleri 
ve bu kongrelerde sunulan çalışmalar incelenir. Alandaki önemli 
çalışmaların yazarları ile iletişime geçin. 

5-Doktara tezleri nitelik açısından büyük farklılıklar gösterdiği için bu 
çalışmalara ulaşmaya çalışın. 

6-İnternet üzerinden de literatür taraması yapılır bu çalışmaların ve 
verilerin nitelikli, sağlam ve içi dolu sistematik araştırmalar olduğuna 
dikkat edilmeli. 

Stil Klavuzları 

Stil kılavuzları, akademik yazıya referansları listelemek, başlıkları yazmak, 
tablo ve şekilleri sunmak ve ayrımcı olmayan bir dil kullanmak için tutarlı 
bir format ile oluşturmamıza yardımcı olur. “APA” kullanılan en popüler 
stil kılavuzudur.  

 

 



 

9 

Literatür Taraması Nitel Bir Çalışmanın Özeti: 

Türkiye’de Organik Ekoturizm Çiftlikleri Üzerine Bir 
Araştırma 

Son yıllarda gerek dünyada gerek Türkiye’de turistlerin turizm eğilimleri 
incelendiğinde turizm hareketlerine katılanların turizmden beklentilerinin 
değişmekte olduğu görülmektedir. İnsanlar kalabalık ve alışılmış turizm 
merkezlerinden uzaklaşarak alternatif turizm türlerinden biri olan eko 
turizme gittikçe daha fazla katılmaktadırlar. Çiftlik turizmi, gelen 
ziyaretçilerin hem tarım ve hayvancılık, hem de çeşitli eko turizm 
faaliyetlerini birlikte kullanabilmesini sağlayan, bunun yanı sıra yöre 
halkına ekonomik anlamda ek gelir kazandıran, aynı zamanda bölgenin 
kültürel anlamda tanıtılmasına da katkıda bulunan bir turizm çeşididir. 
Çevreye geri dönüşü olmayan zararlar veren kitle turizminin aksine 
sürdürülebilir ilkeler doğrultusunda gelişen çiftlik turizminin Türkiye’de 
de uygulama alanları genişlemektedir. Bu çalışmanın amacı, Buğday 
Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin TaTuTa projesi kapsamında 
Türkiye’nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren organik eko turizm 
çiftliklerinin turizm işletmeciliği açısından incelenmesidir 
(AHMADOVA,S. ve  AKOVA,O (2016)). 

Literatür Taraması Nicel Bir Çalışmanın Özeti: 

TÜKETİCİLERİN ORGANİK GIDA SATIN ALMA NİYETİYLE İLİŞKİLİ 
FAKTÖRLER 

Sağlık bilinci yüksek olan ve çevre konusunda duyarlı tüketicileri 
etkilemek, organik gıda pazarını genişletmeyi sağlayabilir. Ayrıca bu 
tüketiciler, pazarın büyümesini hızlandırıcı kuvvet olabilirler. Sağlık bilinci 
ve çevre dostu LOHAS eğilimi yüksek tüketicilerin ikisi de organik gıda 
pazarlamacıları için değerli pazar bölümleridir, ancak çevre dostu 
LOHAS eğiliminin organik gıda satın alma niyeti üzerindeki etkisi daha 
büyük olduğundan (β= 0.292,  p<0.01) çevre dostu LOHAS eğilimi 
yüksek olan tüketiciler öncelikle dirilmelidir. Bu bulgu tüketicilerin 
organik gıda satın alma kararlarında çevrenin sağlıktan daha fazla etkili 
olduğu sonucunu bulan Durham ve Andrade’nin (2005, 15) çalışmasıyla 
benzerlik göstermektedir.( KÖSE , Ş.G.(2021)). 
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ÖZET 

Literatürü araştırmadan önce kısa bir başlık taslağı oluşturmak ya 
da temel araştırma sorusunu belirtmek gibi bir strateji kullanarak 
konunuzu belirleyin. Ayrıca katılımcı ve kaynaklara erişim 
durumunuz, konunuzun literatüre yapacağı katkı, okuyucuların 
ilgisini çekebilme potansiyeli ve kişisel hedeflerinizle araştırmanız 
arasında tutarlılık gibi faktörleri gözden geçirerek konunuzun 
araştırılabilir olup olmadığını ve bu araştırmanın ne kadar gerekli 
olduğunu düşünün. 
Araştırmacılar, akademik literatürü benzer çalışmaların sonuçlarını 
sunmak, mevcut çalışmayı literatürde devam etmekte olan 
tartışmalarla ilişkilendirmek ve mevcut çalışmanın sonuçları diğer 
çalışmaların sonuçları ile kıyaslayacak bir çerçeve oluşturmak için 
kullanılır. Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımlı araştırma 
desenlerinde, literatür farklı amaçlara hizmet edebilir. 
Literatür taramasında belirlenecek anahtar kelimeler ERIC, EBSCO, 
Google Scholar.. gibi çevrimiçi veri tabanlarında arama yapılabilir. 
Öncelik makale ardından kitaplara verin. Sizin literatür taramanıza 
katkı sağlayan referansları belirleyip APA(APA,2010) gibi stil 
kılavuzla şekillendirin. 
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