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çerçeve kuramsal çerçeve kuramsal çerçeve kuramsal çerçeve kuramsal çerçeve kuramsal 

çerçeve kuramsal çerçeve kuramsal çerçeve kuramsal çerçeve kuramsal çerçeve kuramsal 

çerçeve  

2.2.1. Kuramsal Çerçeve 

Kuramsal çerçeve kuramsal çerçeve kuramsal çerçeve kuramsal çerçeve kuramsal 

çerçeve kuramsal çerçeve kuramsal çerçeve kuramsal çerçeve kuramsal çerçeve kuramsal 

çerçeve kuramsal çerçeve kuramsal çerçeve kuramsal çerçeve kuramsal çerçeve kuramsal 

çerçeve kuramsal çerçeve kuramsal çerçeve kuramsal çerçeve kuramsal çerçeve kuramsal 

çerçeve  

2.2.1.1. Kuramsal Çerçeve. Kuramsal çerçeve kuramsal çerçeve kuramsal 

çerçeve kuramsal çerçeve kuramsal çerçeve kuramsal çerçeve kuramsal çerçeve kuramsal 

çerçeve kuramsal çerçeve kuramsal çerçeve kuramsal çerçeve kuramsal çerçeve kuramsal 

çerçeve kuramsal çerçeve kuramsal çerçeve kuramsal çerçeve kuramsal çerçeve kuramsal 

çerçeve kuramsal çerçeve kuramsal çerçeve  

2.2.1.1.1. Kuramsal Çerçeve. Kuramsal çerçeve kuramsal çerçeve kuramsal 

çerçeve kuramsal çerçeve kuramsal çerçeve kuramsal çerçeve kuramsal çerçeve kuramsal 

çerçeve kuramsal çerçeve kuramsal çerçeve kuramsal çerçeve kuramsal çerçeve kuramsal 
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çerçeve kuramsal çerçeve kuramsal çerçeve kuramsal çerçeve kuramsal çerçeve kuramsal 

çerçeve kuramsal çerçeve kuramsal çerçeve  

2.2. İlgili Yurt İçi Araştırmalar 

İlgili yurt içi araştırmalar ilgili yurt içi araştırmalar ilgili yurt içi araştırmalar ilgili 

yurt içi araştırmalar ilgili yurt içi araştırmalar ilgili yurt içi araştırmalar ilgili yurt içi 

araştırmalar ilgili yurt içi araştırmalar ilgili yurt içi araştırmalar ilgili yurt içi araştırmalar 

ilgili yurt içi araştırmalar ilgili yurt içi araştırmalar ilgili yurt içi araştırmalar ilgili yurt içi 

araştırmalar ilgili yurt içi araştırmalar ilgili yurt içi araştırmalar ilgili yurt içi araştırmalar 

ilgili yurt içi araştırmalar ilgili yurt içi araştırmalar ilgili yurt içi araştırmalar ilgili yurt içi 

araştırmalar  

2.3. İlgili Yurt Dışı Araştırmalar 

İlgili yurt dışı araştırmalar ilgili yurt dışı araştırmalar ilgili yurt dışı araştırmalar 

ilgili yurt dışı araştırmalar ilgili yurt dışı araştırmalar ilgili yurt dışı araştırmalar ilgili yurt 

dışı araştırmalar ilgili yurt dışı araştırmalar ilgili yurt dışı araştırmalar ilgili yurt dışı 

araştırmalar ilgili yurt dışı araştırmalar ilgili yurt dışı araştırmalar ilgili yurt dışı 

araştırmalar ilgili yurt dışı araştırmalar ilgili yurt dışı araştırmalar ilgili yurt dışı 

araştırmalar ilgili yurt dışı araştırmalar ilgili yurt dışı araştırmalar ilgili yurt dışı 

araştırmalar ilgili yurt dışı araştırmalar ilgili yurt dışı araştırmalar ilgili yurt dışı 

araştırmalar ilgili yurt dışı araştırmalar ilgili yurt dışı araştırmalar  
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BÖLÜM III  

YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Modeli (Deseni) 

Araştırmanın modeli araştırmanı modeli araştırmanı modeli araştırmanı modeli 

araştırmanı modeli araştırmanı modeli araştırmanı modeli araştırmanı modeli araştırmanı 

modeli araştırmanı modeli araştırmanı modeli araştırmanı modeli araştırmanı modeli 

araştırmanı modeli araştırmanı modeli araştırmanı modeli araştırmanı modeli araştırmanı 

modeli araştırmanı modeli  

3.2. Evren ve Örneklem / Çalışma Grubu 

Evren ve örneklem / Çalışma grubu Evren ve örneklem / Çalışma grubu Evren ve 

örneklem / Çalışma grubu Evren ve örneklem / Çalışma grubu Evren ve örneklem / 

Çalışma grubu Evren ve örneklem / Çalışma grubu Evren ve örneklem / Çalışma grubu 

Evren ve örneklem / Çalışma grubu Evren ve örneklem / Çalışma grubu Evren ve 

örneklem / Çalışma grubu Evren ve örneklem / Çalışma grubu Evren ve örneklem / 

Çalışma grubu Evren ve örneklem / Çalışma grubu  

3.3. Veri Toplama Araçları 

Veri toplama araçları veri toplama araçları veri toplama araçları veri toplama 

araçları veri toplama araçları veri toplama araçları veri toplama araçları veri toplama 
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araçları veri toplama araçları veri toplama araçları veri toplama araçları veri toplama 

araçları veri toplama araçları veri toplama araçları veri toplama araçları  

3.4. Verilerin Toplanması / İşlem Yolu 

Verilerin toplanması verilerin toplanması verilerin toplanması verilerin 

toplanması verilerin toplanması verilerin toplanması verilerin toplanması verilerin 

toplanması verilerin toplanması verilerin toplanması verilerin toplanması verilerin 

toplanması verilerin toplanması verilerin toplanması verilerin toplanması verilerin 

toplanması verilerin toplanması verilerin toplanması verilerin toplanması verilerin 

toplanması verilerin toplanması verilerin toplanması  

3.5. Verilerin Analizi 

Verilerin analizi verilerin analizi verilerin analizi verilerin analizi verilerin analizi 

verilerin analizi verilerin analizi verilerin analizi verilerin analizi verilerin analizi 

verilerin analizi verilerin analizi verilerin analizi verilerin analizi verilerin analizi 

verilerin analizi verilerin analizi verilerin analizi verilerin analizi verilerin analizi 

verilerin analizi verilerin analizi verilerin analizi verilerin analizi  
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BÖLÜM IV  

BULGULAR 

4.1. Araştırmanın Bulguları 

Bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular 

bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular 

bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular 

bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular 

bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular  

Tablo 1. Tablolara İlişkin Bir Örnek 

Değer 1 Değer 2 Değer 3 Değer 4 

Veri Veri Veri Veri 

Veri Veri Veri Veri 

Veri Veri Veri Veri 

Veri Veri Veri Veri 

4.2. Araştırmanın Bulguları 

Bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular 

bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular 

bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular 

bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular  
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4.3. Araştırmanın Bulguları 

Bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular 

bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular 

bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular 

bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular 

bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular  

4.4. Araştırmanın Bulguları 

Bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular 

bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular 

bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular  

4.5. Araştırmanın Bulguları 

Bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular 

bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular 

bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular 

bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular 

bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular  

4.6. Araştırmanın Bulguları 

Bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular 

bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular 

bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular 

bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular 

bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular  
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4.7. Araştırmanın Bulguları 

Bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular 

bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular 

bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular 

bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular 

bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular  

4.8. Araştırmanın Bulguları 

Bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular 

bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular 

bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular 

bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular 

bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular bulgular  
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BÖLÜM V  

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

5.1. Tartışma 

Tartışma tartışma tartışma tartışma tartışma tartışma tartışma tartışma tartışma 

tartışma tartışma tartışma tartışma tartışma tartışma tartışma tartışma tartışma tartışma 

tartışma tartışma tartışma tartışma tartışma tartışma tartışma tartışma tartışma tartışma 

tartışma tartışma tartışma tartışma tartışma tartışma tartışma tartışma tartışma tartışma 

tartışma tartışma tartışma tartışma tartışma tartışma tartışma tartışma tartışma tartışma 

tartışma tartışma tartışma tartışma tartışma tartışma tartışma tartışma tartışma tartışma 

tartışma tartışma tartışma tartışma tartışma tartışma tartışma tartışma tartışma tartışma 

tartışma tartışma tartışma tartışma tartışma tartışma tartışma tartışma tartışma tartışma 

tartışma tartışma 

5.2. Sonuç 

Sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç 

sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç 

sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç 

sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç 

sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç 

sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç 

sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç 

sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç sonuç  
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5.3. Öneriler 

Öneriler öneriler öneriler öneriler öneriler öneriler öneriler öneriler öneriler 

öneriler öneriler öneriler öneriler öneriler öneriler öneriler öneriler öneriler öneriler 

öneriler öneriler öneriler öneriler öneriler öneriler öneriler öneriler öneriler öneriler 

öneriler öneriler öneriler öneriler öneriler öneriler öneriler öneriler öneriler öneriler 

öneriler öneriler öneriler öneriler öneriler öneriler öneriler öneriler öneriler öneriler 

öneriler öneriler  
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