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ÖZET 

Bu çalışmada anketlerde veri kalitesini artırmaya yönelik olarak anket geliştirme aşama-

sında uygulanan öntest yöntemleri üzerinde durulmaktadır. Anketlerde karşılaşılan 

hatalar ve sözkonusu hataların kaynakları ile bu hataları ortadan kaldırmaya yönelik 

kullanılmakta olan öntest yöntemleri açıklanmaktadır.  
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ABSTRACT 

This study presents the pretest methods for increasing the quality level of data. In this  

article the mistakes faced in the process of questionnare development and the reasons of 

the mistakes are explained with the pretest methods to remove these mistakes. 
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1. Giriş 

Anket, günümüzde akademik ve profesyonel araştırmalarda, en çok başvu-

rulan veri toplama araçlarından biridir. Tarihte ilk anket  uygulamasının 

(posta anketi) 1880’de Fransa’da kendi görüşlerine taraftar aramakta olan 

Karl Marx tarafından uygulandığı belirtilmektedir (Berner, vd., 2002). Gü-

nümüzde anket uygulamaları hemen hemen her konuda ve değişen format-

larda uygulama bulmaktadır. Ancak birçok uygulamada anket yoluyla elde 

edilen verilere dayandırılarak yapılan araştırma ve analizlerde, birbiriyle 

çelişen ve çoğu zaman da güvenilirlik ve geçerlilik sorunu olan çalışmalara 

rastlamaktayız.  

Bir araştırmada bulguların güvenilirliği ve etkinliği kullanılan verilerin kali-

tesiyle yakından ilgilidir. Araştırma bağlamında kullanılan veri kalitesinde 

sorunlar varsa, kullanacağınız analiz tekniğinin mükemmelliği veri kayna-

ğından kaynaklanan hataları telafi etmeye yetmeyecektir. Çünkü analiz tek-

nikleri kendisine verilen verileri baz alarak analiz yapmaktadır. Özellikle de 

pazarlama araştırmaları bağlamında uygulanmakta olan istatistiksel analiz 

tekniklerinin uygulanabilmesi için verilerin belirli şartları sağlıyor olması 

gerekmektedir. Örneğin, parametrik testlerin uygulanabilmesi için verilerin 

normal dağılım sergilemesi, tesadüfi örnekleme yöntemiyle toplanmış ol-

ması, alt-grup varyanslarının benzer olması gibi şartlar sözkonusudur. An-

cak, araştırmalar açısından önemli olan, sadece verinin istatistiksel analiz 

şartlarını sağlaması değil, araştırmaya temel teşkil edecek bilgilerin gerçeği 

yansıtıyor olması da önemlidir; çünkü bilimsel araştırmaların amacı evrene 

ait bir örnek kütleyi inceleyerek araştırmanın evreni hakkında genellemeler 

yapmaktır. Dolayısıyla bilimsel araştırmalara temel teşkil edecek olan bilgi-

lerin hatalardan arındırılmış olması gerekmektedir. Bu hatalardan ve prob-

lemlerden bazılarının veri toplama aracı olan anket formlarının tasarımında, 

özellikle de pilot testler esnasında, gösterilecek hassasiyet ve dikkat ile orta-

dan kaldırılabileceği açıktır.  

Bu yazıda, anket yoluyla toplanan verilerin kalitesinin iyileştirilmesi açısın-

dan önemli olan, ancak birçok araştırmacı tarafından ilgisizlik, umursamaz-

lık, acelecilik, ihmalkarlık veya uygulamada gerekli özenin gösterilmemesi 

gibi sebeplerden dolayı ihmal edilen bir konu olan pilot çalışmaların bir 

parçası olan öntestler üzerinde durulmaktadır. Bu bağlamda, anket geliş-
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tirme süreci, anket uygulama türleri ve pilot çalışmalar çerçevesinde anket 

kalitesinin iyileştirilmesine yönelik uygulanabilecek öntestler yazının kalan 

kısmını teşkil etmektedir. 

2. Anket ve Anket Türleri    

Bilimsel araştırmalarda anketler çok farklı tür ve özellikte bilginin toplan-

masında kullanılabilmektedir. Cevaplayıcıların ne düşündüğü, ne hissettiği, 

ne beklediği, tutumları, algıları, görüşleri, sahip oldukları şeyler ve kişilik 

özelliklerine ilişkin bilgilerin toplanmasında anketlerden yararlanılmakta-

dır. Format, yapı ve uygulama şekli açısından bakıldığında farklı anket tür-

lerinin olduğunu görmekteyiz.  

Anket yoluyla elde edilen verilerdeki değişkenliğin veri toplama aracındaki 

bir faktörden dolayı değil de hedef kütle özelliklerinden kaynaklanması 

gerekmektedir. Bu nedenle, araştırmacılar mümkün olduğunca standart bir 

formatta anket formu kullanmaya çalışmaktadırlar. Bilimsel araştırmalar 

açısından anket sadece bir veri toplama aracı olmanın ötesine geçmemesi 

gerekir. 

Anket bazlı araştırmalarda, anket formu kullanımının standart bir veri top-

lama aracı oluşturma gayretinin bir sonucu olduğunu söylemek mümkün-

dür. Pozitivist paradigmanın temellerini teşkil eden objektiflik ve sistema-

tiklik şartlarının sağlanması saha çalışmalarında elde edilen verilerin hata-

lardan arındırılmış ve deneklerin (katılımcıların) gerçek düşüncelerini yan-

sıttığı varsayımı yapılmaktadır. Anket vasıtasıyla toplanacak bilgilerin gö-

rüşmeci kaynaklı yönlendirme ve önyargılardan arındırılmış olması ve katı-

lımcıların kişisel düşüncelerini yansıtıyor olması gerekmektedir. Dolayısıyla 

anket formu yoluyla katılımcıların cevaplarının standartlaştırılması sağlan-

mış olacaktır.  

Bilimsel araştırmalarda anketin veri toplama aracı olarak kullanımında çe-

şitli varsayımlar yapılmaktadır. Birincisi, tüm katılımcıların ankette yer alan 

soruları aynı şekilde anladıkları varsayımıdır. İkincisi, katılımcıların sorulan 

soruya ilişkin bilgiye sahip olduğu kabulüdür. Üçüncüsü, araştırma sorula-

rının, katılımcının araştırmacının beklediği cevapları vermesine imkan sağ-

layacak açıklıkta kelimelere döküldüğü öngörüsüdür. Dördüncüsü ise, mü-

lakatların sözkonusu olduğu durumlarda, görüşmeyi yürüten kişinin tüm 
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soruları belirtilen şekilde daima okuduğu varsayımıdır. Bu varsayımlardan 

bir veya bir kaçının ihlali toplanacak verilerin güvenilirliği konusunda soru 

işaretleri oluşturacaktır. Bu sebeple araştırmacılar anket formlarında stan-

dart bir format kullanarak, veri toplama aracının veriler üzerindeki çarpıt-

ma etkisini azaltma yoluna gitmektedirler.  

Veri toplama araçları ve yöntemlerindeki bu standartlaştırma gayretlerine 

rağmen, birçok çalışmada halen sapmalara ve hatalara rastlanılmaktadır. Bu 

hataların iki temel kaynaktan beslendiğini söylenebilir (Fowler vd., 1990). 

Birincisi anket sorularından kaynaklanan yanlış anlama, cevap verememe 

veya cevap verme konusunda isteksizlikten kaynaklanan hatalardır. Diğeri 

ise anketi uygulayan görüşmecinin sebep olabileceği, soruları tam olarak 

okumama, doğrudan cevap arama, cevapların yorumunda ön yargılı dav-

ranmak ve cevapların yanlış kaydedilmesi gibi sebeplerden kaynaklanan 

hatalardır.        

Uygulama şekli itibariyle dört farklı anket türünden bahsetmek mümkün-

dür. Bunlar yüzyüze görüşme türü anket, posta ile anket, telefonla anket ve 

internet aracılığıyla ankettir. Bunların her birinin çeşitli avantaj ve dezavan-

tajları bulunmaktadır. Değişik anket uygulamalarına ilişkin avantaj ve de-

zavantajlar Tablo 1’de özetlenmektedir. Bu dört uygulamada kullanılacak 

anket formunu, farklı soru yapısını ve uygulama şeklini gerekli kılmaktadır. 

Dolayısıyla anket formunun tasarımında sadece hedef kitle özellikleri değil, 

anket uygulama yöntemi de anket tasarımında dikkate alınması gereken 

önemli unsurlardandır.  
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Tablo1: Çeşitli Anket Uygulamalarına İlişkin Avantaj ve Dezavantajlar 
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3. Anket Geliştirme Süreci 

Tipik bir anket oluşturma sürecini aşağıdaki şekildeki gibi tanımlamak 

mümkündür. Sürecin başlangıç noktasını araştırma amaçları belirlemekte-

dir. Bu aşama özellikle de anketin içeriğinin belirlenmesinde kritik rol oy-

namaktadır. Sürecin ikinci aşamasını anketin uygulama şekline karar ver-

mek teşkil etmektedir. Anket geliştirme sürecinin üçüncü aşamasını ise an-

ket formunun geliştirilmesi oluşturmaktadır. Bu aşamada soruların kelime-

lere dökülmesi, soruların sırası, cevap seçeneklerinin belirlenmesi ve diğer 

konuların belirlenmesi gerçekleştirilmektedir.  

Soruların hazırlanmasında her bir sorudan ne beklendiği, elde edilen en-

formasyonun ne amaçla kullanılacağı ve veriler üzerinde ne tür analizlerin 

yapılacağının dikkate alınması gerekmektedir.  

Soruların kaleme alınmasında kullanılacak kelimelerin seçiminde cevaplayı-

cıların bakış açısından bakmak yararlı olacaktır. Kelimelerin seçiminde an-

ketin uygulanacağı hedef kitleden herkesin soruyu anlayabileceği bir yalın-

lık ve basitlikte hazırlanması, anketteki soruların konumları ve sorular ara-

sındaki etkileşimin de incelenmesi ve elde edilecek verilerin kalitesini olum-

suz etkileyecek unsurların ortadan kaldırılması anketin kalitesini iyileştire-

cektir. Dolayısıyla anket hazırlarken çeşitli hususların dikkate alınması an-

ket kalitesinin iyileştirilmesinde katkı sağlayacaktır. Araştırmanın amacına 

hizmet etmeyen hiç bir sorunun ankette yer almaması gerekir. Ankette daha 

fazla sorunun yer alması anket boyutunun artmasına, zaman ve maliyet 

açısından artışa ve daha da önemlisi cevaplayıcılar açısından aşırı bilgi yük-

lemesine ve dolayısıyla da dikkat azalması ve bıkkınlıkla sonuçlanacaktır. 

Bu sebeple belirsizliği olan soruların anket formundan elenmesi yararlı ola-

caktır.  
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Şekil 1: Tipik bir Anket Geliştirme Süreci 

 

Kaynak: Synodinos (2003)’ten adapte edilmiştir. 

Anketin veri toplamada önyargı veya yönlendirmeye izin vermeyecek şe-

kilde tasarlanması gerekmektedir. Anketten elde edilen cevaplar veri top-

lama enstrümanındaki farklılıkları değil, katılımcılar arasındaki farklılıkları 

yansıtıyor olması gerekmektedir (Fowler, 2002). Dolayısıyla anketten elde 

edilen cevapların, anket yapısındaki unsurlardan veya soruların ifade şekil-

lerindeki bilinçli veya bilinçsiz yönlendiricilerin olması veya sorularda yo-

ruma açık muallak kelime ve ifadelerin yer alması veya cevap seçenekleri-

nin araştırma amacıyla uyuşmayan maddeler içermesi veya cevap seçenek-

lerinin eksik veya yetersiz olmasından kaynaklanan çarpıklıklara ve hatala-

ra yol açmayacak şekilde olması gerekmektedir.   
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Wolfe (1990)’a göre anket bazlı pazar araştırmalarında yaşanan felaketlerin 

önemli bir kısmının kötü anket yapısından kaynaklandığını ve bu başarısız-

lıkların çoğunluğunun yetersiz pilot (öntest) çalışmalarla ilişkilidir. Pilot 

çalışmalardaki yetersizliklerin kaynakları arasında öntestlerin küçük kolay-

da örnekler üzerinde uygulanması (Bolton, 1991), öntestlerin aceleyle ve 

sistematik olmayan yollarla yapılması (Hunt vd., 1982), pilot çalışmaların 

anketin uygulanacağı hedef kitleden ziyade çoğunlukla öğrenciler üzerinde 

uygulanıyor olması (Oppenheim, 1966)     

3.1. Anket Değerlendirme Amaçlı Öntest Uygulaması 

Anketin bilimsel araştırmalar açısından temel bilgi toplama araçlarından 

biri olduğu daha önce vurgulanmıştı. Dolayısıyla bu aracın veri toplama 

sürecinde muhtemel algılama ve yorumlama problemlerini ortadan kaldıra-

cak, katılımcının zorlanmasını önleyecek şekilde tasarlanması gerekmekte-

dir.  

Bir katılımcının bir soruya cevap vermesi esnasında çeşitli bilişsel (zihinsel) 

süreçler harekete geçmektedir. Anket cevaplayıcısı soruyu anlamak, hafıza-

dan enformasyonunu çağırmak, söz konusu enformasyonunu karşılaştırma 

yoluyla değerlendirmek ve cevabını oluşturmak zorundadır (Bolton, 1993). 

Bu sürecin işleyişi esnasında cevaplayıcı herhangi bir bilişsel zorlukla karşı-

laşırsa, soruya verilen cevap belirli oranda hata unsuru içerecektir (Conver-

se ve Presser, 1986). Bu açıdan anket öntestleri toplam anket hatasının 

önemli bir kısmını teşkil eden cevaplama ve diğer örnekleme dışı hataların 

ortadan kaldırılmasına yardımcı olacaktır (Assael ve Keon, 1982). 

Bir ankette anketi yürüten görüşmeciler ve denekler (cevaplayıcılar) açısın-

dan sorun yaratan unsurların olup olmadığının değerlendirilmesi ve sorun 

kaynaklarının belirlenmesi ancak sözkonusu anketin uygulanmasından 

önce yapılacak olan bir öntest (pilot test) ile mümkün olacaktır (Presser vd. 

2004). Dolayısıyla öntest uygulaması anket geliştirme safhalarından biridir.   

Temel yöntembilim kaynakları ve ileri araştırmalarda anket uygulama süre-

cinde öntest uygulamasının gerekliliği ifade edilirken, uygulanabilecek ön-

test yöntemlerine ilişkin kısıtlı bilginin olduğu gözlenmektedir (Reynolds 

vd. 1993). Hatta bir çok makalede öntest uygulamasına ilişkin tatminkar 

bilgi verilmediği de gözlenmektedir. 
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Anketlerde yer alan sorular açısından üzerinde durulması gereken konulara 

ilişkin literatürde genel bir fikir birliği olduğu gözlenmektedir (Reynolds 

vd.1993, Hague, 1987). Bu konular arasında çifte soru, sorularda anlam be-

lirsizliği, anlamı belirsiz kelimeler, yönlendirici soru veya ifadeler, soru zor-

luk derecesi, çakışan cevap kategorileri, eksik cevap kategorileri, eksik soru-

lar, her sorunun gerekliliği, ayrımcı sorular, cevapsız soru oranları, çok se-

çenekli cevaplı sorularda seçeneklerin konumu, şekil veya resimlerin algı-

lanması ve dikkat derecesi sayılabilir. 

Ancak anket öntestlerinde sadece bireysel olarak soruların değerlendirilme-

si yapılmayıp, anket formunda soruların sırası, anket formunun tasarımının 

(kağıt rengi, sayfa düzeni, yazı karakteri ve fontu, vurgular, vb.) da değer-

lendirilmesi gerekir (Oppenheim, 1966).  

Salant ve Dillman (2004)’a göre anketlere uygulanacak olan öntestlerin aşa-

ğıdaki sorulara cevap vermesi beklenmektedir.  

 Anketteki her bir soru ölçmek istenilen şeyi ölçmekte midir? 

 Cevaplayıcılar tüm kelimelerin anlamlarını bilmekte midir? 

 Sorular bütün cevaplayıcılarca aynı şekilde mi anlaşılmaktadır? 

 Kapalı uçlu sorularda yer alan seçenekler tüm cevaplayıcılar için 

geçerli midir? 

 Anket cevaplayıcının anketi doldurma isteğini engelleyecek unsur-

lardan arındırılmış mıdır? 

 Her bir sorudaki cevap seçenekleri yeterli midir? 

 Ankette önyargıya veya yönlendirmeye yol açacak unsurlar var 

mıdır? 

Anketlerin değerlendirilmesine yönelik başlangıç öntest uygulamalarının 

kişisel görüşmeler (mülakatlar) yoluyla yapılması önerilmektedir (Boyd, 

vd., 1989; Churchill ve Iacobucci, 2002). Bu görüşmecilerin uzman olması 

(özellikle de cevaplayıcıları davranışsal tepkilerini gözlemleme konusunda 

yetişmiş) ankette yer alan problemlerin daha kolay ortaya çıkarılmasında 

yardımcı olacaktır. Ancak nihai anket testlerinin ise gerçek anket uygulama 

şartlarında yapılmasının daha uygun olduğu ifade edilmektedir (Peterson, 

1988; Kinnear ve Taylor, 1988). Tull ve Hawkins (1990) öntest sürecinde 

araştırmayı yöneten yönetici ve araştırmacının doğrudan yer alması gerek-



Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Sayı: 02, Haziran 2008, ss. 1-17 10 

tiğini ifade etmektedir. Öntest görüşmelerinin telefon vasıtasıyla da yapıla-

bileceği görülmektedir 

Öntestler yardımıyla anket sorularındaki cevap değişkenliği, anlam değiş-

kenliği, cevaplama zorluğu ve cevaplayıcı ilgisi veya dikkatini değerlendir-

mek mümkündür. Anketin tamamına yönelik olarak ise anket bölümleri 

arasındaki akış ve doğallık, soruların sıralaması, soru atlama şekilleri, za-

manlama ve cevaplayıcı ilgisi öntestler yardımıyla değerlendirilebilir.  Ge-

leneksel öntest yöntemleri anketteki veya herhangi bir sorudaki hatayı doğ-

rudan belirlemeye yönelik iken, yeni yaklaşımlar cevaplama esnasında ce-

vaplayıcının karşılaştığı bilişsel zorluklara dayanarak anket hatalarını belir-

leme yoluna gitmektedir. 

3.2. Öntest Uygulamada Örneklem Seçimi ve Örnek Boyutu 

Konuyla ilgili literatürde, üzerinde öntest yapılacak örnek kitlenin mümkün 

olduğunca nihai anketin uygulanacağı kitleye benzer olması gerektiği vur-

gulanmaktadır. Bazı araştırmacılar ise örnek kütlede yer alan ancak marjinal 

olabilecek uçların da örneklemde yer alması gerektiğini belirtmektedir. Ha-

gue (1987) ve Green vd. (1988) anketin öntestlere sokulmadan önce anket 

geliştirme sürecinde bulunmamış olan bir meslektaş veya uzman tarafından 

geçirilmesinin bazı teknik hataların kolaylıkla bertaraf edilebileceğini ifade 

etmektedirler. Öntest amaçlı örneklemde kimlerin yer alması gerektiği ko-

nusunda Hunt vd. (1982) kapsamlı bir değerlendirme yapmaktadır. 

Öntest amaçlı oluşturulacak örnek kitlenin büyüklüğüne ilişkin olarak lite-

ratürde hemfikir olunan konu örnek büyüklüğünün küçük olacağı konusu-

dur. Ancak bu sayının araştırmacının amacına ve hassasiyetine bağlı olduğu 

ve genellikle 5-10 ile 50-100 arası olduğu görülmektedir (Reynolds vd. 1993). 

Her ne kadar örnek boyutu küçük olsa da, hedef kitledeki tüm alt grupları 

kapsayacak şekilde ve cevaplayıcı değişkenliği dikkate alınarak oluşturul-

ması gerekmektedir (Green, vd. (1988). Hunt vd. (1982) öntest örnek boyu-

tunun anket yapısı ve hedef kitlenin bir fonksiyonu olduğunu vurgulamak-

tadır.       

3.3. Anket Öntest Yöntemleri 

Pilot çalışma aşamasında uygulanabilecek öntestler bağlamında çeşitli me-

totlar veya metotlar karması kullanılabilir. Her bir yöntemin güçlü ve zayıf 
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yönleri bulunmaktadır (Collis, 2003; Presser vd. 2004). Öntestleri genel ola-

rak, saha-öncesi ve saha çalışmaları bağlamında olmak üzere iki kategori 

altında incelemek mümkündür. Saha öncesi çalışmalar arasında cevaplayıcı-

odak grup çalışmaları ve bilişsel laboratuar mülakatları sayılabilir. Saha 

çalışmaları aşamasında uygulanan öntest yöntemleri arasında ise cevaplayı-

cı-görüşmeci etkileşim davranışı kodlaması, görüşmeci sorgulanması  (in-

terviewer debriefing), cevaplayıcı sorgulanması (respondent debriefing), 

bölünmüş-panel testleri, madde cevaplamama oranları analizi ve cevap da-

ğılımı analizleri yer almaktadır.        

3.3.1. Odak Grup Çalışmaları 

Odak-gruplar anket geliştirme sürecinin başlangıç aşamalarında uygulanan 

bir tür derinlemesine mülakat formunda olup, soruların cevaplama sürecine 

yönelik değişik değerlendirmeler yapmak amacıyla kullanılabilmektedir. 

Odak-gruplar anket formunun görünüşü ve formatı, cevap seçeneklerinin 

uygunluğu, kullanılan dil ve terminoloji ile soruların yorumlanmasına iliş-

kin değişkenliğin ortaya çıkarılmasında yardımcı olabilir. Odak-grupların 

önemli avantajlarından biri kısa bir zaman diliminde çok sayıda etkileşimi 

gözlemleme fırsatı sağlamasıdır (ASA, 1997). Bu sayede diğer yöntemlerle 

elde edilmesi mümkün olmayan bilgiler ve içgörüler kazanmak mümkün 

olmaktadır. Ancak unutulmaması gereken şey odak-gruplardaki etkileşim 

normal mülakat sürecinin değerlendirilmesine imkan tanımaz. Dolayısıyla 

normal odak-grup çalışmalarında dikkat edilmesi gereken hususların bu tür 

çalışmalar için de geçerli olduğunu unutmamak gerekir.  

3.3.2. Bilişsel Mülakatlar 

Bilişsel mülakatlar da genellikle anket geliştirme sürecinin başlangıç aşama-

larında kullanılmaktadır. Bu mülakatlarda görüşmeci (mülakat yürüten kişi) 

cevaplayıcıdan sözkonusu anket sorularını cevaplandırırken sesli düşünme-

sini talep eder. Cevaplayıcı sorularla ilgili düşüncelerini anketi doldurma 

esnasında yapabileceği gibi anketi doldurduktan sonra da yapabilir. Bu tür 

sesli mülakatlar anketle ilgili cevaplayıcının karşılaşabileceği problemlerin 

doğrudan tespitine imkan veren yollar sunar. Az sayıda sesli-mülakat (15’i 

aşmayan) ile dahi anketle ilgili önemli problemler kolaylıkla tespit edilebilir 

(ASA, 1997). Görüşmeci ilk tur mülakatların ardından ortaya çıkan hataları 

düzeltip anket formunu yeniden düzenler. Yeni oluşturulan ankette başka 



Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Sayı: 02, Haziran 2008, ss. 1-17 12 

hataların olup olmadığını belirlemek amacıyla ilave mülakatlar da yapılabi-

lir.  

Bu mülakatlarda araştırmacı (mülakat yürüten kişi) cevaplayıcının cevapla-

rına ilişkin daha fazla bilgi edinmek istediğinde ilave sorular da sorabilmek-

tedir. Cevaplayıcının soruyu doğru anlayıp anlamadığını veya soruda so-

rulmak istenenle cevaplayıcının soruyu yorumlama şeklinin aynı olup ol-

madığını anlamak için, araştırmacı mülakat esnasında, cevaplayıcıdan soru-

yu kendi kelimeleriyle tekrar ifade etmesi istenebilir. Böylece soruların ifade 

edilmesinde hedef kitlenin daha kolay anlayacağı bir soru formatı kullanımı 

mümkün olacaktır.      

3.3.3. Davranışsal Kodlama 

Davranışsal kodlama, görüşmeci ile cevaplayıcı arasındaki etkileşimin canlı 

olarak mülakat esnasında veya kaydedilmiş kasetlerden sistematik bir şe-

kilde kodlanmasını ifade etmektedir (Bolton, 1993; Collins, 2003; Presser, vd. 

204). Kodlama işleminde mülakat esnasında görüşmecinin soruyu sorma ve 

cevaplayıcının da cevap verme davranışları üzerinde durulmaktadır. Soru-

ların yorumlanması, cevap seçenekleri uygunluğu ve cevabın tatminkar 

olup olmadığına ilişkin davranışsal ipuçları belirlenerek kaydedilir. Örne-

ğin, görüşmeci soruyu sorduğunda, cevaplayıcının yüz ifadeleriyle veya 

beden diliyle soruyu anlamada zorlandığı veya anlam veremediğine ilişkin 

davranışlar sergilemesi, sorunun yorumlanmasında bir problemin olduğuna 

işaret edecektir. Veya cevaplayıcının mülakat esnasında sorunun anlamına 

veya cevap seçeneklerine ilişkin görüşmeciye sorular sorması anlama zorlu-

ğunun bulunduğuna işaret etmektedir. Davranışsal kodlama anketle ilgili 

problemlerin sistematik bir şekilde ortaya çıkarılmasında son derece yararlı 

bir yöntemdir. Ancak bu yöntemde, saha çalışması öncesi uygulanan öntest 

yöntemlerine kıyasla daha büyük bir örnek grup üzerinde uygulama yapıl-

ması gerekmektedir. Örnek büyüklüğü ankette yer alan soru sayısı ve for-

matı, soruların karmaşıklığı, anket uygulanacak hedef kitlede bulunan grup 

sayısı ve diğer faktörlere bağlı olarak değişmektedir (Reynolds, vd. 1993).  

3.3.4. Cevaplayıcının Sorgulanması (Respondent Debriefining) 

Bu uygulama, bir saha-öntesti sonunda, cevaplayıcının anket sorularını yo-

rumlamasına ilişkin nitel ve nicel bilgiler elde etmek amacıyla yapısal takip 

sorularının sorulmasını kapsamaktadır (Bolton, 1993). Bir görüşmeci göze-
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timinde yapılan bir anket doldurma işlemi sonunda cevaplayıcıya ankete 

vermiş olduğu soruların yorumlanışı ve değerlendirilmesine ilişkin takip 

soruları sorularak, anketin ve soruların doğru algılandığı, yorumlama hata-

larının ve cevaplama zorluklarının olup olmadığı belirlenmeye çalışılır. Bu-

nun yanında, anketin araştırma amacına uygun olup olmadığı, ankette varo-

lan problem kaynaklarının belirlenmesi, ifade şekillerinde yanlış anlamalara 

yol açan unsurların belirlenmesi ve anket ilave edilmesi gereken soruların 

olmadığı da duyulmadığı da bu yaklaşımla belirlenebilir.  Bunda amaç an-

kette yer alan kavram ve soruların cevaplayıcı tarafından araştırmacı tara-

fından düşünülen şekilde algılanıp algılanmadığını anlaşılmasıdır. Dolayı-

sıyla, saha-öntesti sonucunda cevaplayıcıya yönlendirilecek soruların hazır-

lanmasında özen gösterilmesi gerekmektedir. Cevaplayıcı sorgulanmasın-

dan elde edilen bilgiler daha önce davranışsal kodlama yöntemiyle belir-

lenmiş olan sorunların sebeplerine ilişkin açıklama getirerek davranışsal 

kodlama yöntemine destek sağlamaktadır.          

3.3.5. Görüşmecilerin Sorgulanması (Interviewer Debriefing) 

Anketlerin saha testlerinin değerlendirilmesine yönelik olarak yaygın kulla-

nım bulan yaklaşım görüşmecilerin sorgulanmasıdır. Bu yaklaşım, görüş-

mecinin saha testlerinde anketi uygularken cevaplayıcılarla doğrudan tema-

sı esnasında yapmış olduğu gözlemlere ilişkin değerlendirme ve ifadelere 

dayanarak anketle ilgili problemlerin tespiti esasına dayanmaktadır. Ancak 

bu yolla elde edilecek bilgilerin görüşmecinin bilgi, beceri, yetenek, hassasi-

yet ve ilgi derecesiyle yakından ilgili olacağından anket değerlendirme sü-

recinde yalnız başına yeterli olamayabilecektir. Uygulamada görüşmeci 

sorgulaması çeşitli şekillerde yapılabilmektedir (Presser, vd. 2004). Bunlar-

dan en yaygın kullanılanı saha testlerinde görev alan görüşmecilerle odak 

grup çalışması yapmaktır. İkincisi, saha testlerinde görev alan görüşmeci-

lerden her bir soruya ilişkin belirli özellikler açısından değerlendirme (dere-

celeme) yapması istemektir. Bu özellikler arasında okunabilirlik, talimatlar, 

sadelik, varsayımlar, zihinsel zorluk,  konu hassasiyeti, önyargılar, cevap 

seçenekleri ve diğer unsurlar sayılabilir (Rothgeb, vd. 2001).        

3.3.6. Bölünmüş-panel testleri 

Bölünmüş-panel testleri, kontrollü deneysel testler olup, bir anketin farklı 

biçimleri arasında farklılık olup olmadığını veya değerlendirme konusu 
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yapılan alternatif formatlardan veya uygulama şekillerinden hangisinin 

daha iyi olduğunu veya aralarındaki farklılıkların ortaya konulmasını amaç-

lamaktadır (ASA, 1997). Benzer şekilde ankette yer alacak soru formatlarının 

değerlendirilmesinde de bölünmüş-panel kullanım bulmaktadır. Tatminkar 

bir karşılaştırmanın yapılabilmesi için yeterli örnek büyüklüğünün sağlan-

ması gerekmektedir. 

3.3.7. Sorularda Cevapsız Oranlarının Analizi 

Herhangi bir ankette cevaplayıcılar bazı sorulara cevap vermemeyi tercih 

etmektedirler. İyi tasarlanmış bir ankette cevapsız soru oranının çok düşük 

veya hiç olmaması arzu edilir. Bu amaçla her sorudaki cevapsız anket sayısı 

incelenir. Bu oranlar iki şekilde ele alınabilir. Birincisi, “Bilmiyorum” veya 

“Fikrim yok” seçeneklerine ilişkin oranın incelenmesidir ki, herhangi bir 

soruya ilişkin bu kategorilere ayrılan oranın yüksek olması anketin zor ol-

duğuna ilişkin bir işarettir. İkincisi ise anketin veya spesifik bir sorunun 

cevaplayıcı tarafından doldurulması konusundaki isteksizlik de sorunun 

hassasiyet derecesinin yüksek olduğu anlamına gelir ki, bu da dikkatli 

olunması gerektiğinin bir işaretidir (Bolton, 1993).     

3.3.8. Cevap Dağılımının Analizi 

Ankette yer alan bir soruya verilen cevapların dağılımının analizi soruların 

ifade şeklinin veya soru sıralamasının cevaplama eğilimi üzerinde etkili 

olup olmadığının belirlenmesine yardımcı olur. Bu tür bir analiz özellikle de 

bir anketin farklı sürümlerinin karşılaştırılmasına yönelik öntestlerde yarar-

lıdır.  

Bütün bu tekniklerden her birinin güçlü ve zayıf olduğu yönler vardır. Za-

man ve maddi kaynakların yeterli olması durumunda hem saha öncesi hem 

de saha testlerinin birlikte kullanılması daha uygun olacaktır (Collins, 2003). 

Ayrıca yukarıda belirtilen yöntemler arasında tercih yaparken hem görüş-

meci bakış açısının hem de cevaplayıcı bakış açısının yer aldığı test yöntem-

leri kullanılmalıdır.  

Sonuç olarak, anket geliştirme aşamasında yapılacak titiz bir çalışma ile veri 

kalitesinde belirgin iyileştirmenin sağlanacağı açıktır. Bu da daha sağlıklı ve 

güvenilir araştırmalara imkan tanıyacaktır.    
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EK: TİPİK BİR ANKET ÖNTESTİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ 

GEREKEN KONULAR 
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