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Giriş 

Sosyal alandaki gelişmelerin uygulama ala-
nına yansıyabilmesi için alanla ilgili araş-
tırmacıların ilgili tüm unsurların kendilerini 
sürekli yenilemeleri gerekmektedir. Bu da 
ancak araştırma çalışmalarının ortaya koy-
duğu bilimsel verileri değerlendirmekle olur. 
Bilimsel bir araştırma sürecinin en önemli ba-
samak larından birisi veri toplama ve analiz 
aşamasıdır. Sosyal alandaki araştırmalarda 
mülakat, anket, gözlem, kaynak derleme ve 
meta-analiz metodları sıkça kullanılan veri 
toplama araçları arasındadır. Araştırmacılar 
araştırma yöntemlerine karar verdikten sonra, 
seçilen yöntemler içerisinde hangi veri topla-
ma metodunun daha etkili, geçerli ve güveni-
lir olabileceğini tartışırlar [2].

Günümüzde internetin gelişimi veriye her 
yerden müdahale edebilme ihtiyacını da bera-
berinde getirmiştir. İnternetin ve herhangi bir 
web tarayıcının bulunduğu bir bilgisayar ile 
web tabanlı geliştirilmiş uygulamalara erişim 
mümkün olmaktadır.

Sosyal konularda yapılan araştırmaların verile-
rin kaynağı insandır ve bilgi alma yöntemlerin-
den biri de anket yöntemidir.

Anket, sistematik bir veri toplama yöntemidir. 
Veriler, önceden belirlenmiş insanlara bir dizi 
soru sorarak elde edilir. Anket yöntemi ile çok 
farklı türde veri toplamak mümkündür. İnsan 
davranışları, iş performansları, bilgi düzeyleri, 
tercihleri, tutumları, inançları, duyguları vb. 
bunlardan sadece birkaçıdır. Ancak anketten 
yararlı bilgiler elde edebilmek için anketin 
hazırlık ve uygulama sürecine özel önem gös-
terilmelidir. Ayrıca “zaman” ve “maliyet” göz 
önüne alınması gereken diğer hususlardır.

Anket yöntemi, doğrudan birinci kaynaktan 
düzenli veri toplama biçimidir. 

Veriler, önceden belirlenmiş kişilere bir takım 
soru sorularak elde edilmektedir. Anket çok 
çeşitli alanlarda veri toplamak için yapılabil 
mektedir. Bilimsel araştırma, Kamuoyu, Firma 
ve özel alanlarda anketler bunlara örnek olabil 
mektedir. Anketlerde veriler genellikle 
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Özet: Yeni teknolojilerin ve web tabanlı eğitim sistemlerinin hızla gelişimi özellikle üniversite-
lerde verilen derslerin aktarımı yönünden daha da önem kazanmıştır. Web teknolojileri ile yeni 
bir yapı geliştirerek ihtiyaç duyulan bütün uygulamaları web’e taşıyıp interaktif bir yapıya dönüş-
türmek amaçlı olarak yaptığımız bu çalışmada Web Tabanlı  Anket Hazırlayıcı, kullanıcı girişi ile 
girilecek tek seçenekli, çok seçenekli ve açık uçlu anketlerle soru ekleme, web arayüzlü yayınla-
nacak anket uygulamaları yapabilme, anket sonuçlarının verilerini sisteme kaydetme, bu verileri 
de paket programında kullanabilme gibi tüm uygulamaların web tabanlı bir uygulamasıdır.

Bu bağlamda, eğitsel uygulamalar bünyesinde yapılan bu değerlendirme ile klasik yöntemlerle ka-
ğıt üzerinde anket uygulama yerine web tabanlı internet üzerinden anket uygulayarak daha hızlı, 
etkin ve doğru veriler alma mümkün olmaktadır. Ayrıca, bu anket hazırlayıcısının geliştirilmesinde 
katılımcıların fikirleri çalışmanın başarılı bir şekilde sonuçlanmasında önemli rol oynayabilecektir.
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1. Yüz-yüze anket yapma: Anket formunda 
bulunan sorular, bu konuda eğitilmiş bir kişi 
(anketör) tarafından sorulur ve alınan yanıtlar 
forma kaydedilir.

2. Posta aracılığı ile anket yapma ya da ken-
di kendine uygulama: Kişiler kendilerine bir 
biçimde ulaştırılan anket formunu, kendileri 
doldurarak ilgili yere ulaştırırlar. Bu ulaştırma 
işlemleri posta yolu ile yapılırsa, posta aracılığı 
ile anket uygulanmış olur.

3. Telefonla anket yapma: Sorular anketör ya 
da araştırmacı tarafından telefonla sorulur ve 
alınan yanıtlar yine anketörün elindeki anket 
formuna kaydedilir.

4. Gözlem altında anket yapma: Araştırma-
cı ya da anketörün de bulunduğu bir ortamda, 
anket formları kişilere dağıtılır ve nasıl uygula-
nacağı açıklanır. Kişiler anket formlarını ken-
dileri uygularlar ve forma kaydederler.

Günümüzde internetin giderek artan rolü bir-
çok alanda olduğu gibi araştırma sürecinde 
birincil kaynaklardan veri toplama aşamasında 
da önem kazanmaktadır [1].

Anket Hazırlama ve Anketin Uygulanması

Cetvel gibi araçların kullanım gerekliliğini or-
tadan kaldıran doküman düzenleyici programlar 
anket kağıdı hazırlamada büyük kolaylık sağ-
lamaktadır. Böylelikle anket için gerekli olan 
açıklama, sorular ve seçenekler kolaylıkla dü-
zenlenebilmekte hazırlanan dokümanın çıktısı 
alınabilmekte ve anket alanda uygulanabilmek-
tedir. Web tabanlı bir sayfa düzenleyici; her-
hangi bir programa bağlılığı ve bununla birlikte 
programın kullanımına ilişkin lisans gibi prob-
lemleri ortadan kaldıracağından tercih edilebilir 
olacaktır. Ayrıca web ortamındaki bir düzenleyi-
ci, anket kağıdı hazırlamaya ilişkin bilgi gerek-
liliğini de ortadan kaldıracaktır. Bu bağlamda 
web ortamında anket hazırlatıcı ve düzenleyi-
ci olarak hazırlanan Anketçi hem herhangi bir 

düzenleyici programa gerek olmadan, hem de 
konu hakkında bilgisi olmayan anket hazırlayı-
cılarını yönlendirmesi açısından değerli bir web 
uygulaması özelliği kazanmaktadır. 

Anketin amacının belirlenmesi• 
Soruların belirlenmesi• 
Seçeneklerin belirlenmesi• 
Konu sıralarının tanımlanması• 
Kağıt düzeni• 
Çıktı alma• 
Veriyi toplama• 
Kağıttaki verilerin bilgisayar ortamına                    • 
taşınması
Verilerle analiz• 

Anket, kişilerin anlayabileceği açıklıkta soru-
lar ve sorunun yanıtını doğru ve tam bir şekil-
de almak için uygun olarak seçilmiş seçenekler 
bileşimidir. Anketin başlığı, anketin amacını 
anlatan özet yazı, anket çok sorudan oluşu-
yorsa sayfa yönlendiricileri ve bazen anketin 
okunarak doldurulduğunun testi amaçlı yanıl-
tıcı sorular bir araya getirilerek anket kağıtları 
oluşturulur. İlgili araştırmanın hedeflediği kit-
leye anketin uygulanmasıyla veriler elde edilir. 
Kişiyi anketin bir sonraki bölüme yönlendire-
cek sorular, bir üst soruyla ilişki olan alt so-
rular, yanıtı herhangi bir seçenekle tanımlana-
mayacak açık uçlu sorular, kişinin herhangi bir 
görüşe katılımını ölçen likert tipi sorular anketi 
amacına götürmektedir. Araştırmayla ilgili tas-
lak tanımlandıktan sonra bu taslağın kağıt orta-
mına taşınması konuyla bilgisi olmayan anket 
hazırlayıcıları için sorun oluşturmaktadır. An-
ketçi genel olarak bir anket kağıdının boştan 
doluya ilerlemek zorunda olduğu süreci kolay-
laştırmayı hedefleyen bir web uygulamasıdır

Web Tabanlı Anket

Web ortamındaki uygulamalar, her yerden 
erişilebilirlik sebebiyle tercih edilmektedirler. 
Günümüzde web ortamına taşınmış yüzler-
ce uygulama bulunmaktadır. Çeşitli alanlarda 
araştırma yapmayı sağlayan anket çalışmala-
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rının web ortamında hazırlanması ve hatta ya-
yınlanması da web uygulamaları arasında yer 
almak durumundadır.

Anketçi sayesinde;

Herhangi bir program kurulumuna gerek • 
olmadan,
Herhangi bir bilgisayara bağlı olmak zo-• 
runda kalmadan
Anket taslağını oluşturmak için gerekli • 
olan program kullanımı bilgisine gerek 
olmadan,
Anketi hazırlatmak için herhangi bir fir-• 
maya ihtiyaç olmadan

hızlı ve görsel bir şekilde anket kağıdı hazırla-
nabilir, print edilebilir, internette yayınla yabi-
lir, verileri analiz için kullanacağımız bir paket 
programına import edilebilir.

Verinin elde edilmesine kadar süreci web ta-
banlı Anketçi’de şu şekilde işlemektedir:

Üyelik, Üye Girişi, Anketi Hazırlamaya Başla 
ma, Başlanan ankete soruların ve seçeneklerin 
eklenmesi. Soruların ve seçeneklerin düzenlen 
mesi. Anketin tamamlanarak tamamlanmış an-
ketler bölümüne gönderilmesi, yazıcı çıktısı 
kontrolleri ile kağıt düzeni yapma, kağıt düzeni 
tamamlanan anketin yayına sokulması, ihtiyaca 
göre yazıcı çıktısı alınması, yayındaki anketin 
uygulama süreci ve verilerin toplanması. An-
ketin bitirilmesi ve elde edilen verilerin ana liz 
programına aktarılması ile son bulmaktadır.

Üyelik

Üyelik formu doldurularak Anketçi’ye üye 
olunmaktadır.

Üyelik Girişi

Sitenin sol kısmından kullanıcı adı olan e-posta 
ve belirlenen şifre ile giriş yapılması aşamasıdır.

Anketi Hazırlamaya Başlama

Anketçi web uygulamasına üye olup, üye girişi 
yaptıktan sonra soldaki menüden Ankete Baş-
langıç bağlantısına tıklayarak anketin ilk dü-
zenlemesine başlanılır. Anketin adı, açıklaması 
ve kategorisi tanımlanır. Anket kategorisi anket 
çalışmasının farklı kategorilerde bulundurul-
masını sağlar. Bu sayede parolasız olan anket-
leri söz konusu kategorilerde tarayabilirsiniz.

Seçenekler arasında;
Bilimsel Araştırma Anketleri• 
Firma Anketleri• 
Kamuoyu Anketleri• 
Diğer Anketler• 

gibi kategoriler bulunmaktadır.

Anket koruma parolası, anketin herkes tarafın-
dan doldurulamamasına ilişkin bir koruma yön-
temidir. Bu özellik ile anketin parolasını verdi-
ğiniz kişiler anketinizi görebilecek ve doldura-
bileceklerdir. Yeterli anket sayısı alanı ise anke-
tin istenilen kişi sayısı kadar doldurulmasından 
sonra anket sahibine e-posta ile haber vermeyi 
sağlamaktadır. Belirlenen sayıda anket doldu-
rulduğunda anket sahibi e-posta ile uyarılır. Tüm 
alanlar doldurulduktan sonra Anketi Kaydet ve 
Düzenlemeye Başla düğmesine basılarak anke-
tin başlangıç bilgileri sisteme kaydedilir. Daha 
sonra Anketçi kullanıcıyı otomatik olarak An-
ketlerim → Bekleyen Anketler → İlgili Anket 
→ Soruları Düzenle bölümüne yönlendirir. 

Soru – Seçenek Ekleme

Anketlerim → Bekleyen Anketler → İlgili An-
ket → Soruları Düzenle bağlantısından ilgili 
ankete sorular eklenmeye başlanır. Sayfada 

Ankete Soru Ekle• 
Likert Sorular• 
Atanmamış İlişkili Sorular• 
Düzenlemeyi Tamamla• 

alanları bulunmaktadır. Eklenen sorular bu 
alanlara yerleşmektedir.
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Sorular ve seçenekler tek tek eklenirler. Gerek-
liyse sorular birbirleri ile yer değiştirilebilir, 
gereksiz sorular silinebilir. 

Soru Metni

Yanıtı alınması istenen soru metni buraya yazılır. 

Yanıt Tipi

Yanıt tipi olarak şu seçenekler bulunmaktadır.
Çoktan tek seçmeli (Radio Buton)• 
Çoktan çok seçmeli (Checkbox Buton)• 
Paragraf Cevap (Textarea)• 
Kısa Metin Cevap (Textbox)• 
Likert Düzenleme• 

■ Çoktan Tek Seçmeli yanıt tipi, cinsiyet, yaş 
grubu, medeni durum gibi soru tipleri için ter-
cih edilen yanıt tipidir.

1 ) Cep telefonunuz var mı? Yanıtınız hayır-
sa anketi bitiriniz.

    ○ Evet       ○ Hayır

■ Çoktan çok seçmeli yanıt tipi, birden fazla 
yanıt beklenen sorular için kullanılmaktadır. 

2 ) Kullandığınız GSM Operatörleri

     □ Avea     □ Vodafone    □ Turkcell

■ Paragraf cevap yanıt tipi, kişilerin görüşleri-
ni, düşüncelerinde etkili olan nedenleri almak 
için kullanılmaktadır.

3 ) Kullandığınız operatörü seçmenizde en 
etkili 3 sebebi yazınız.

…………………………………………….

■  Kısa Metin cevap, yanıtı seçeneklerle tanımla-
namayacak ya da seçeneklerin çok yer kaplama-
sından çekinildiği, örneğin mesleğiniz, arabanızın 
markası nedir tarzı sorularda kullanılmaktadır.

4 ) Mesleğiniz          ............................

■ Likert Düzenleme kişilerin belirlenen görüş-
lere katılma düzeylerini ölçmeyi amaçlar. 

Derece Adedi : Likert için kaç derece kullanı-
lacağı belirlenir.

Düzenleme bölümünde taslak olarak 3lü Likert 
ve 5li Likert bulunmaktadır. 3lü Likert seçenekle-
ri Katılmıyorum – Kararsızım – Katılıyorum şek-
linde tanımlanmıştır fakat kişi sayfa düzenleme 
bölümünde bu tanımları değiştirebilmektedir. 

Soru Olarak Ekle, Alt Soru Olarak Ekle, 
Önizleme Düğmeleri

Seçilen yanıt tipi, soru ve seçenekler sisteme 
bu düğmeler ile kaydedilir. Likert Düzenleme 
seçildiğinde Tüm soruları ekle düğmesi olarak 
ismi değişmektedir. Alt soru olarak eklenen 
soru, daha sonra Atanmamış ilişkili sorular bö-
lümünden herhangi bir normal soruya ilişkilen-
dirilir. Önizleme düğmesi ile soru ve seçenek-
lerin nasıl görüntülendiği önizlenir.

Anketi Tamamla Düğmesi

Tüm sorular seçenekler eklendikten ve sorula-
rın sıralaması son olarak ayarlandıktan sonra 
Anketi Tamamla düğmesine basılır ve anket 
Anketlerim → Tamamlanmış Anketler bölü-
müne sistem tarafından yönlendirilir. 

Tamamlanmış Anketler Bölümü

Kağıt Düzeni

Tamamlanmış olan  anket Anketlerim → Ta-
mamlanmış Anketler → İlgili Anket → Kağıt 
Düzeni bağlantısına tıklanarak eklenmiş tüm 
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soruların kağıt üzerinde nasıl duracağı ayarla-
nabilmektedir. Gelen sayfa javascript ile hazır-
lanmış bir html editörü içermektedir. Anketin 
ismi, açıklaması ve hazırlanan sorular, alt soru-
lar ve seçenekler html editör içerisindedir. Ge-
rek görüldüğünde düzenleme ler yapılır. Tablo 
genişlikleri, varsa yazım hataları düzenlenir. 
Ancak unutulmamalıdır ki bu işlem baskı ön-
cesi bir işlemdir. Seçeneklerde yapılan görsel 
değişiklik soru ekleme bölümünde tanımlanan 
seçenekleri değiştir memektedir. 

Şayet anket bir sayfayı geçecekse Insert Pre-
defined Template Content özelliği ile otomatik 
olarak sayfa yönlendiricileri yerleştirilebilir. 
Aynı özellik ile Likert dereceleri için açık-
lamalar da otomatik olarak yerleştirilebi-
lir. Teşekkür metni taslağı gibi taslaklara da 
Templates bölümünden ulaşılabilmektedir. 

Düzenleyicideki diğer özellikler ile kağıt dü-
zeni yapılmaya devam edilir. Renklendirmeler, 
karakter boyutlandırmaları, gerekliyse özel ka-
rakterler resimler anket taslağına eklenir.

Anketi Kaydet düğmesine basarak anketin bas-
kı ve yayın için gerekli son düzenlemeleri ta-
mamlanır. Gelen sayfadan

Yazıcı versiyonuna bakılabilir• 
Anketi düzenlemeye devam  edilebilir• 
Anket yayına sokulabilir• 

Yazıcı Versiyonu Önizlemesi

Yazıcı versiyonu önizleme sayfasından baskı 
önizleme alarak kağıt üzerinde anketin nasıl 
duracağının kontrolleri yapılır. Biçimlendir-
me gerekliyse Anketi düzenlemeye devam et 

bağlantısına basarak ya da  Anketlerim → Ta-
mamlanmış Anketler → İlgili Anket → Kağıt 
Düzeni bağlantısından anketi düzenlemeye de-
vam edilebilir.

Anketi Yayınlamak

Anketlerim → Tamamlanmış Anketler → İlgili 
Anket → Yayınla bağlantısı ile de anket yayın-
lanabilmektedir. Yayınlanan anket Anketlerim 
→ Yayındaki Anketler bölümüne sistem tara-
fından taşınır. 

Yayındaki Anketi Görüntüleme, Paylaşma

Anket yayınlandıktan sonra sistem ankete; an-
ket.php?anket=as2h37y3t46dh4jsh2g12k3lG
FH27SW2e şeklinde otomatik bir adres verir. 
Bu adres web ortamında paylaşılarak anket ki-
şilere dağıtılır ve veriler derlenmeye başlanır.

Yazıcı Çıktısı 

Bu bölümde anketin baskısı alınır ve kağıt an-
ketler de alanda uygulanmaya başlanabilir. 

İstatistikler

İstatistikler sayfasından anketin görüntülenme, 
doldurulma, doldurulma gücü gibi  bazı istatis 
tiklerine erişilebilir. 

Doldurulma Gücü: 

 

ile hesaplanmaktadır. Sonuç 1’e yaklaştıkça 
anketteki tüm sorular yanıtlanıyor kanısına va-
rılmaktadır. Anlaşılır ve kusursuz hazırlanmış 
bir anket uygun birimlere uygulandığında, ki-
şilerin boş soru bırakmamasıyla birlikte bu so-
nucun 1’e yaklaştığı gözlemlenmektedir.
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Bitir 

Anket yeterli sayıda birime uygulanmışsa bitir 
özelliği kullanılır ve anket biten anketler bölü-
müne taşınır. 

Tamamlanan Anketin Verilerinin Alımı

Biten Anketler bölümüne taşınmış anket veri-
leri analizde kullanılmak üzere Anketçi siste-
minden bilgisayara aktarılır.

Sonuç 

Anketlerden, iyileştirme çabalarını destekleye 
cek bilgilerin sağlaması için yararlanılabilir. 
Anketler dış müşteri ihtiyaçları, mevcut tatmin 
düzeyleri, iyileştirmeler hakkındaki fikirler ve 
yapılan iyileştirmelerin etkileri hakkında bilgi 
edinmek için kullanılabilir. Bu bilgilere dayalı 
olarak, organizasyonun gelecekteki iyileştirme 
gayretlerinin nereye odaklanacağı hakkında 
karar alınabilir.

Araştırmanın amacına uygun olduğu durum-
larda Internet ortamında anket yoluyla veri 
toplamak bazı dezavantaj ve problemlere rağ-
men göz ardı edilemeyecek avantajları olan bir 
yöntemdir.

İnternetin insanlar tarafından en hızlı benim 
senen araç olduğu göz önüne alınacak olursa 
araştırmacıların, istatistikçilerin internet tekno 
lojisinden faydalanmaları yakın zamanda zo-
runlu hale gelecektir.

Web tabanlı anket uygulaması ile zaman, ma-
liyet, bütünlük, geçerlik güvenirlik açısından 
eğitim araştırmalarına katkısı olacaktır.

Web ortamına taşınan ihtiyaç karşılayıcı çö-
zümler; erişilebilirlik, kolay kullanım, zaman 
kazancı ve masraf gibi etmenlerde hem gelişti-
riciye hem son kullanıcıya yarar sağlamaktadır. 
Bu bağlamda anketçi ile web ortamına taşınan 
anket hazırlama, basma ve yayınlama işlemi 

herhangi bir sayfa düzenleyici programa gerek 
olmadan, internet ve tarayıcının olduğu herhan-
gi bir bilgisayardan kolaylıkla yapılabilmekte-
dir. İnternette yayınlanan anketler hem kolay 
doldurulabilirlik açısından hem de kolay dağı-
tılabilirlik açısından fayda sağladığı gibi kağıt 
üzerindeki verilerin bilgisayar ortamına taşın-
ması problemini de geride bırakmaktadır. Fakat 
internet kullanıcısı olmayan, ya da internet ile 
ulaşılamayacak birimler için kağıt gerekliliğini 
de düşünen Anketçi, kağıt düzeni yapmaya ve 
yazdırmaya kolaylık sağlamaktadır. 

Anketçi halen gelişimi devam eden taze bir 
web uygulama çözümüdür. Şimdilik hedefleri 
arasında basit bazı istatistiksel analizlerin yapı-
labilmesi bulunmaktadır ve ilerleyen aşamalar-
da kağıda dökülen anketlerin optik okuyucular 
ile okunarak sisteme dahil edilmesi üzerine 
çalışılacaktır.
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