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Kitap Tanıtım 

Eser Adı: Nitel Araştırma Yöntemleri  

Editörler: Hakan Atay, Tuğrul Ayyıldız 

Yayın Evi: Detay Yayıncılık 

Yayın Yılı: 2022 

Sayfa Sayısı:198  

Nitel araştırma yöntemlerine başvurularak gerçekleştirilen çalışmalarla son yıllarda daha sık 

karşılaşılmaya başlanmıştır. Neden sonuç ilişkisi kurarak çıkarımlarda bulunmada nitel 

araştırma yöntemlerinin kayda değer bir önemi vardır. Doç. Dr. Hakan Atay ve Doç. Dr. Tuğrul 

Ayyıldız’ın editörlüğünde, ağırlıkla yükseklisans ve doktora öğrencileri tarafından kaleme 

alınan bu kitapta, akıcı ve anlaşılır bir dil kullanılarak nitel araştırma yöntemi örneklerle 

açıklanmaya çalışılmıştır. “Katılımlı gözlem”, “fenomenolojik araştırma”, “anlatı tekniği”, 
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“durum çalışması”, “etnografik araştırma”, “gömülü teori”, “nitel araştırma günlüğü tekniği”, 

“hermeneutik”, “kritik olaylar tekniği”, “semiyotik tekniği”, “senaryo analizi” ve “söylem 

analizi” olmak üzere toplam on iki bölümden oluşan eser, nitel araştırma yöntemine ilgi duyan 

araştırmacılar için bir başucu kaynağı olma niteliği taşımaktadır. 

Turizm alanında ve diğer alanlarda gerçekleşen nitel çalışmalardan örnekler sunulması, kitabı 

öne çıkaran özelliklerden biridir. Nitel çalışmalarda, araştırmacının araştırmak istediği konu ve 

bağlam hakkında bilgi sahibi olması, araştırma sürecini kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle, 

yöntemlerin ne olduğu ve hangi durumlarda başvurulacağına, bu yöntemlerin avantajlarına ve 

dezavantajlarına, araştırma süreçlerine bu kitapta yer verilmektedir. Ayrıca nitel araştırma 

gerçekleştirecek öğrenciler, ne tür yaklaşımları kullanabileceği konusunda kararsız kalıp, doğru 

olan yöntemi seçmekte zorlanabilmektedirler. Doğru seçim yapılmadığı takdirde araştırma 

uzayacak, bu da ciddi bir zaman kaybını beraberinde getirecektir. Bu kitapta akıcı ve yalın bir 

dil kullanılarak nitel araştırma yöntemlerinin süreçlerinin belirlenmesi, veri toplama aşamaları, 

analiz edilmesi ve raporlanması detaylı bir şekilde örneklerle aktarılmaktadır. Örneklerle 

yapılan anlatımlar, soyut kavramları daha belirgin ve anlaşılır kılmaya yarayarak, daha kalıcı 

bir öğrenme ortamı oluşturabilmektedir. Bunun yanı sıra, kitapta yer alan şekiller, okuyucu için 

kavraması güç olan uzun açıklamaları daha basite indirgeyerek konuyu, daha anlaşılır ve keyifli 

bir hale getirmektedir. Bu bağlamda, nitel araştırma yöntemlerini kullanacak olan 

araştırmacılara ve meraklı olan okuyuculara yol göstereceği düşünülmektedir.  
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