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Görüşme

Görüşme Türleri

Görüşme Süreci

Odak Grup
Görüşmesi

Dr. M SÖZBİLİR (sozbilir@atauni.edu.tr)

GÖRÜŞME
(mülakat-interview)

Dr. M SÖZBİLİR

GÖRÜŞME

Nitel araştırmada en sık 
kullanılan veri veri toplama 
aracıdır. 

Amacı, bir bireyin iç dünyasına 
girmek ve onun bakış açısını 
anlamaktır.

Etkili ve verimli bir veri toplama aracı olarak 
kullanılabilmesi için, temel özelliklerini, güçlü ve 
zayıf yönlerini iyi anlamak ve görüşme sürecini 
iyi yönetmek gerekmektedir.

Dr. M SÖZBİLİR

GÖRÜŞME

Görüşme, genellikle iki, fakat bazen daha fazla kişi 

arasında olabilen, birinin diğerlerinden bilgi almak 

amacıyla yönlendirdiği amaçlı bir sohbettir.

Görüşme, önceden belirlenmiş ve ciddi bir amaç için 

yapılan, soru sorma ve cevaplama tarzına dayalı, 

karşılıklı ve etkileşimli bir iletişim aracıdır.

Görüşme, insanların neyi ve neden düşündüklerini, 

duygu, tutum ve hislerinin neler olduğunu, davranışı 

yönlendiren faktörleri ortaya çıkarmayı amaçlayan bir 

veri toplama aracıdır.
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Sanat vs Bilim?

• Görüşme beceri, duyarlık, yoğunlaşma, 

bireyler arası anlayış, öngörü, zihinsel 

uyanıklık ve disiplin gibi pek çok boyutu 

kapsaması açılarından hem sanat hem de 

bilimdir. 
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Hangi Amaçlar için Kullanılır?

• Görüşme tek başına bir veri toplama 

aracı olarak kullanılabilir.

• Görüşme ayrıca gözlem, doküman 

analizi ve diğer tekniklerle de birlikte 

kullanılabilir.
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Görüşme Yapma Becerileri

Görüşme yapan kişi:

• İyi bir dinleyici olmalıdır.

• Bilgi veren kişinin duygularına ve düşüncelerine saygı 
duymalı ve hassas davranmalıdır.

• Mülakat yapılan kişinin sessiz kaldığı durumları tolere 
edebilmelidir.

• Hızlı düşünüp yeri geldiğinde anında soru 
sorabilmelidir.

• Uygun yerde uygun şekilde mülakat yapılan kişinin 
cevaplarını açıklayıcı, netleştirici sorular sorabilmelidir.

• Cevapları doğru anlayıp anlamadığını kontrol 
edebilmelidir.
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Görüşmenin güçlü ve zayıf yönleri

Güçlü yönleri Zayıf yönleri

• esneklik

• yanıt oranı

• sözel olmayan davranış

• ortam üzerindeki kontrol

• soruların sırası

• anlık tepki

• veri kaynağının teyidi

• tamlık

• derinlemesine bilgi

• maliyet

• zaman 

• olası yanlılık 

• kayıtlı veya yazılı bilgileri 

kullanamama

• zaman ayırma güçlüğü

• gizliliğin ortadan kalkması

• soru standardının olmayışı

• bireylere ulaşma güçlüğü
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Görüşme Türleri

Yapılandırılmış 

Görüşme

Yapılandırılmamış 

Görüşme

Önceden belirlenmiş 

sorular içerir. 

Amaç karşılaştırma

yapmaktır.

Açık uçlu 

sorular içerir. 

Amaç keşif

yapmaktır.

Yarı-

Yapılandırılmış
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Görüşme Türleri (Farklı Sınıflandırmalar)

Rubin’e göre: 

1. Sabit format anket görüşmesi,

2. Açık uçlu anket görüşmesi,

3. Açık uçlu duyarlaştırıcı görüşme,

4. Açık uçlu yoğunlaşmış görüşme.

Patton’a göre:

1. Sohbet tarzı görüşme

2. Görüşme formu yaklaşımı

3. Standartlaştırılmış açık uçlu görüşme tarzı
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Görüşme sürecinin işleyişi

1. Görüşme formunun hazırlanması, 

2. Görüşme formunun test edilmesi, 

3. Görüşmelerin ayarlanması, 

4. Hazırlıkların yapılması 

5. Görüşmenin gerçekleştirilmesi
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Görüşme formu?

Görüşmeler; araştırma konusu, 

görüşmenin yapıldığı bireyler, ortam gibi 

birçok değişkene göre farklı özellikler 

taşıyabilir. 

Buna bağlı olarak da; görüşmenin pusulası 

niteliğindeki formun da özenle 

hazırlanması ve aşağıdaki hususların 

dikkate alınması gerekir:
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Görüşme formu hazırlama ilkeleri-1

1. Kolay anlaşılabilecek sorular yazma,

2. Odaklı (specific) sorular hazırlama,

3. Açık uçlu sorular sorma, 

4. Yönlendirmekten kaçınma,

5. Çok boyutlu soru sormaktan kaçınma,
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Görüşme formu hazırlama ilkeleri-2

6. Alternatif sorular ve sondalar hazırlama
– ayrıntıya yönelik sondalar,

– açıklamaya yönelik sondalar,

– aydınlatmaya yönelik sorular

7. Farklı türden sorular yazma
– kapalı uçlu sorular,

– açık uçlu sorular,

– dolaylı sorulan sorular,

– varsayıma dayalı sorular.
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Görüşme formu hazırlama ilkeleri-3

8. Soruları mantıklı bir biçimde düzenleme
– görüşmeye güven oluşturucu giriş hazırlama,

– ilk soruları kolay yanıtlanabilecek tarzda hazırlamak

– özelden genele doğru sorular hazırlamak,

– hassas konularla ilgili soruları sona bırakmak,

– bilgi ve beceriye ilişkin soruları deneyimlerle ilişkili olarak 

sormak,

– şimdiki zaman sorularını, geçmiş veya gelecek zamanla ilgili 

sorulardan önce sormak,

– bireysel bilgilere ilişkin soruları başta veya sonda sormak.

9. Soruları geliştirme
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Görüşmenin Yapılması

Görüşme süreci içinde, soruların 
hazırlanması kadar, görüşmenin yapılması 
da oldukça önemli bir boyut olarak 
karşımıza çıkar. İstenen sonuca 
ulaşılabilmesi için bu iki boyut arasındaki 
koordinasyonun da en iyi şekilde 
sağlanması gerekir. 

Görüşme yapılırken dikkat edilmesi 
gereken ilkeler ve süreçler ise: 
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Görüşmenin Kaydedilmesi

• Cihaz ile kayıt

– Cihaz ayarlama ve kontrol etme

– İzin alma (etik boyut)

• Not alma

– Kısaltmalar kullanma (ve &, birlikte +, yani ~)

• Kayıt + not alma (tavsiye edilen)
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Görüşme yapılırken…

1. Görüşme soruları sorarken akışa göre gerekli 
değişiklikleri yapma

2. Soruları konuşma tarzında sorma

3. Teşvik edici olma ve geribildirimde bulunma

4. Görüşme sürecini kontrol etme
• görüşme ile ulaşılmak istenen amacın  farkında olma ve verilen 

yanıtların görüşme amacına uygun olup olmadığına dikkat etme,

• görüşmenin amacına uygun sorular sorma,

• görüşülen bireye, verilen yanıtlarla ilgili geri bildirimde bulunma.

5. Yansız ve empatik olma

Dr. M SÖZBİLİR

Görüşmeyi Yazıya Dökme (Transcript)

• Dikkat! Görüşme notları mümkün olduğunca kısa bir süre 
sonra yazıya dökülmelidir.

ÖRNEK:

Görüşülen kişi: Malum (M)

Görüşmeci: Pen (P)

Görüşme Tarihi: 24/03/2006

Görüşme zamanı: 15:40-17:20

Yer: Malum’un iş yerindeki odası

P: Ne kadar süredir Araştırma görevlisi’ siniz?

M: Yaklaşık olarak iki yıl oldu.

P: …..
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ODAK GRUP GÖRÜŞMESİ

Nitel veri toplamada önemli 

bir işleve sahiptir. 

Grup dinamiklerinin, sorulara verilen 

yanıtların kapsamını ve derinliğini etkileyen 

önemli bir etken olduğu göz önüne alınırsa 

çok etkili ve zenginleştirici bir yöntem olarak 

karşımıza çıkar.
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Odak Grup Görüşmesi?

• Tanım: araştırmacı tarafından seçilmiş ve 

bir araya getirilmiş bir grup insanın kendi 

deneyimlerinden yola çıkarak konu 

hakkında görüş belirtmeleri ve 

tartışmalarıdır.

• Amacı: bir konu, bir ürün veya hizmet 

hakkında insanların ne düşündüğünü ve 

ne hissettiğini anlamaktır.
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Neden Odak Grup Görüşmesi?

• Karar verme süreçlerinde grup süreçlerinin daha 

faydalı olduğu kabul edilir. 

• Örneğin gruplar bireylere göre daha yaratıcıdır, 

daha hızlı sorun çözebilirler ve kısa sürede daha 

fazla seçenek üretebilirler. 

Bu nedenle odak grup görüşmesi verimli bir veri 

toplama aracıdır. 
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Odak Grup Görüşmesi Süreci

Odak grup çalışması birbiri içine geçmiş 

sayılabilecek ve birbiri ile etkileşim içinde 

bulunan aşamalardan oluşur. 

Bu aşamaların etkili kullanılması ve 

etkileşimin korunması, yöntemi oldukça 

verimli kılar. Bu aşamalar:
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Odak Grup Görüşme Süreci

1. Araştırma amacının kullanılacak yöntem açısından 
gözden geçirilmesi

2. Yer ve teknoloji planlaması

3. Bütün sürecin pilot denemesinin yapılması

4. Katılımcıların belirlenmesi ve davet edilmesi

5. Yönetici özellikleri ve çalışmanın gerçekleştirilmesi

6. Verinin düzenlenmesi ve analizi
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Odak grup görüşme sorularında

• sohbet tarzına uygun dil kullanılmalı

• katılımcıların tanışık olduğu sözcük dağarcığı seçilmeli

• sorular her katılımcı için aynı anlamı ifade etmeli

• olabildiğince kısa olmalı

• genellikle açık uçlu olmalı

• öz ve tek hedefli olmalı

• açık, iyi düşünülmüş yönerge içermelidir
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Odak Grup Görüşmesinin; 

Güçlü yönleri Zayıf yönleri

• daha geniş örneklem 

imkanı sunar

• etkileşimli bir süreçtir

• dinamizm ve yaratıcılık 

daha fazla kendini 

gösterir

• problem hakkında 

daha zengin ve derin 

bilgiye ulaşma olasıdır

• soru sayısı oldukça 

düşüktür

• gizlilik tamamıyla 

ortadan kalkar

• her birey eşit 

girişimcilikte olmayabilir

• planlanması ve 

yönetilmesi daha zordur


