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Giri
MAXQDA Ba lang ç K lavuzuna ho geldiniz. Genelde uzun k lavuzlar pek okunmad ğ için bu kitapç ğ
mümkün olduğu kadar k sa tutmaya çal t k. Böylece program olabildiğince h zl kullanmaya
ba layabileceksiniz. Bu k lavuz, kendi analizlerinizi yapmaya ba laman za ve kendi MAXQDA
deneyiminizi tecrübe etmenize olanak sağlayacakt r. Biz burada farkl analizlerin ve ara t rma
yöntemlerinin sunumuna değil, program n gerçek kullan m na odaklanacağ z. Farkl analizler ve
ara t rma yöntemleri hakk nda daha fazla bilgi almak istiyorsan z “Ek okumalar” bölümünde faydal
olabilecek yay nlar n listesini inceleyebilirsiniz. Nitel ara t rmayla ilgili say s z yöntemden bahsedebiliriz.
Fakat bunlar n çoğu, a ağ daki çizimde resmedildiği gibi temel bir yap y takip ettikleri için MAXQDA
yard m yla gerçekle tirilebilirler.
Nitel analiz yöntemlerinin pek çoğu
kategorilerle çal r. Bunlar bir veriye ya da veri
öncesi bilgi-ye, mevcut teorilere ya da güncel
ara t rma sonuçlar na dayan r. Kategoriler, kod
ya da anahtar kelimeler olarak da
adland r l rlar; fakat nas l adland r l rsa
adland r ls n verinin organize edilmesinde ve
sistemle tirilmesinde kullan l rlar ve hatta
s kl kla analitik kodlar olarak çal ma i levine
de sahiptirler. Analitik kodlar, basitçe bir ba l k
seçmenin ötesine geçen analitik sürecin
sonuçlar d r ve bu k lavuzda Kodlar olarak
an lmaktad r. NVA (Nitel Veri Analizi)
yaz l m ndan faydalanman n pek çok yolu
vard r. MAXQDA de yararlanmak için her zaman verinizi kodlaman z art değil; program basitçe
verinizi organize etmek veya sözcük ya da sözcük kombinasyonlar n aramak için de kullanabilirsiniz.

MAXQDA Ba la gıç
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MAXQDA Arayüzü
MAXQDA Ba langıç
MAXQDA i açt ğ n zda, sol üstte bir kullan c ad veya k saltmas yazman za izin veren bir pencere ile
kar la acaks n z. Bu isim sonraki çal malar n zda kullan l olacakt r.
İlk MAXQDA projenizi olu turmak için Yeni Proje, seçeneğine t klay n, projenize bir isim verin ve
seçtiğiniz bir yere kaydedin. Bir MAXQDA projesini kaydetmek için en iyi konum, bir ağ sürücüsü veya
bir USB flash sürücüsü değil bilgisayar n zdaki yerel bir klasördür. Üzerinde çal t ğ n z projenizi iCloud,
Dropbox veya Google Drive gibi bir bulut hizmetleri taraf ndan senkronize edilen klasörlere
kaydetmekten kaç n n z. Bu hizmetler MAXQDA'de üzerinde çal t ğ n z proje ile veri taban ndaki
dosyan n farkl la mas na ve bu nedenle hatal çal mas na neden olabilir.

Kullan c ad n z buraya
giriniz.

En son kaydettiğiniz bir
projeyi açmak için dosya
ad na çift t klay n z.

MAXQDA 2022 çal ma dosyalar .MX22 uzant s na sahiptir. Ayr ca bu dosyalar Windows Explorer ve
Mac Finder’da MAXQDA 2022 Project” tan mlamas ndan tan yabilirsiniz.

MAXQDA Arayüzü
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Excel’in çal ma kitab (.xlsx) ve Word'ün belge dokümanlar (.docx) formatlar n kullanmas gibi
MAXQDA de Projeleri kullan r. İçeri aktard ğ n z ya da MAXQDA ile olu turduğunuz (memo ve
kodla
gibi) hemen her ey Projeler içine kaydedilecektir.
Ba lang ç ekran n n sağ nda, çevrimiçi öğrenme k lavuzunu açman z sağlayan, MAXQDA eğitim
videolar na gitmenizi sağlayan, MAXQDA ekibine geribildirimde bulunman z sağlayan bağlant lar yer
almaktad r.
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Kullanıcı Arayüzü

Kullanıcı Arayüzü
MAXQDA projenizi olu turup kaydettikten sonra a ağ da numaraland r lan dört ana pencere büyük
oranda bo bir ekilde sizi kar layacakt r.

Bu dörde bölünmü ekran MAXQDA ile çal man z son derece kolayla t racakt r: sol üst kö ede yer alan
ilk pencerede (1) Belge Sistemi, onun alt ndaki pencerede (2) Kod Sistemi, sağ üst kö edeki pencerede
(3) Belge Ta a c ve dördüncü pencerede (4) Geri a la Bölümler isimli pencereler yer
almaktad r. (Eğer sadece üç pencere görürseniz endi elenmeyin. Analizinizin ba nda buna ihtiyac n z
olmad ğ için dördüncü pencere MAXQDA'yi ilk kez ba latt ğ n zda görünmez.)
Bu dört pencere MAXQDA temel yap s n olu turur. Pencereleri kenar ndan sürükleyerek yeni-den
düzenleyebilirsiniz ya da iki yerine üç sütunda görüntüleyebilirsiniz. Bu ayarlar Giri Sayfas a daki
dört ikondan deği tirebilirsiniz.

MAXQDA Arayüzü

Pencereleri aç p kapatmak için bu dört
simgeden birine t klay n.
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Pencerelerin yerle im düzenini
buradan belirleyebilirsiniz.

Baz yaz l mlarda " erit" olarak adland r lan bu sekmeler MAXQDA penceresinin üst k sm nda yer al r ve
MAXQDA'in birçok özelliğine eri im imkân sunar. “Giri Sayfas " sekmesinde pencereleri tek tek aç p
kapatabilir ve ekran kullanmak istediğiniz ekilde düzenleyebilirsiniz. Bunun yan nda, bu dört
pencereden bağ ms z yeni pencereler açabilir ve bunlar ba ka bir konuma ve hatta ikinci bir bilgisayar
ekran na sürükleyebilirsiniz. Pencereleri aç p kapamak için giri sayfas ndaki ilgili pencerenin üzerine
veya sağ üst kö ede bulunan "x" simgesine t klayabilirsiniz.
Şimdi, dört ana pencereye geri dönelim! Çal mak istediğiniz bütün dosyalar, Belge Sistemi penceresine
aktar l r. Kodlar ve alt kodlar kulland ğ n z durumlarda bu kodlar Kod Sistemi penceresinden
yönetebilirsiniz. Verilerinizi Belge Ta a c
da görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Geri a la
Bölümler penceresi ise geri çağ rma sonuçlar n z n daha sonra görüntüleneceği penceredir.
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Veri Depolama ve Kaydetme ile İlgili Birkaç Not

Veri Depolama ve Kaydetme ile İlgili Birkaç Not
MAXQDA, içe aktard ğ n z, yorumlad ğ n z veya tan mlad ğ n z her eyi tek bir dosyada, Proje dosyas nda
yönetir. Yani bir proje=bir dosya. Daha önce öğrendiğimiz gibi, bu dosyalar MX22 (eski sürümlerin
projeleri MX20 veya MX18) uzant s na sahiptir.
Projenizin güvende olduğundan emin olmak için lütfen a ağ daki kutuyu okuyun:
MAXQDA, kullan c taraf ndan içe aktar lan veya olu turulan her eyi otomatik olarak kaydeder (bu
yüzden kaydet düğ e
). A ca
e de A a Sa fa e e de b ab eceğiniz Projeyi Farkl
Kaydet seçeneğiyle günlük yedeklemeler olu turduğunuzdan emin olun ve bunlar ikincil bir depolama
cihaz na kaydedin.
Özetlemek gerekirse, Proje dosyas ara t rma projeniz, lisans (bitirme) teziniz veya yüksek lisans-doktora
teziniz üzerinde çal mak için ihtiyaç duyduğunuz tüm veri materyalini içerir. Ancak her kural n bir
istisnas vard r: çok say da ses veya video dosyas kullan yorsan z, yaln zca birkaç video dosyas n içe
aktard ktan sonra bile Proje dosyas çok büyük olabilir. Bu nedenle standart ayar, resimleri ve PDF
belgelerini yaln zca belirli bir dosya boyutuna (5 MB) kadar otomatik olarak içe aktar r, ses ve video
dosyalar ayr kaydedilir. Tabii ki, bu ayarlar deği tirebilirsiniz. Ancak Proje dosyan z çok büyüdüğünde,
onu ba kalar yla payla mak zor olabilir.

MAXQDA Arayüzü
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Önemli Anahtar Sözcükler
MAXQDA ile çal rken bilmeniz gereken önemli anahtar kelimelerden baz lar unlard r:
Projeler MAXQDA de sistem dosyalar ya da “çal ma birimleri”dir. Olu turduğunuz kodlar, memolar ve
yorumlar n yan s ra içe aktar lm dosyalar , metin, pdf, resim ve tablolar da içerir.
Belgeler analiz etmek istediğiniz materyallerdir. Bunlar, mülakatlar, odak grup görü meleri, video ve ses
kay tlar , bilimsel dergilerden makaleler ve daha pek çok ey olabilir.
Kodlar en önemli analiz arac n zd r. İ aretlemeye değer gördüğünüz metin bölümleri, fotoğraf kesitleri
ya da video bölümleri gibi herhangi bir eye atanabilir .
Kod sistemi ya da Kod ağacı hiyerar ik biçimde s ralanm bütün kod ve alt kod bütünlüğünü tan mlar.
Kodlama bir kodu materyalinizin i aretlediğiniz bölümlerine atama eylemidir.
Kodlanmı Bölümler bir kod atanm materyal bölümüdür.
Memolar temelde kay tlar n z olarak hizmet eder. Sonraki analiz ad mlar n z için fikirlerinizi,
varsay mlar n z ve sorular n z not edebilir veya verilerdeki olas bağlant larla ilgili ilk hipotezleri formüle
edebilirsiniz.
Yorumlar memolardan daha k sad r. Kodlanm bölümlere çeli kili ya da çok önemli gibi yorumlar
eklemek için kullanabilirsiniz.
Genel Bakı lar MAXQDA içerisinde her yerde bulunan tablo sunumlar d r. Kodlanm bölümlere,
notlara, deği kenlere, bağlant lara vb. genel bak imkân sağlar. Tüm MAXQDA genel bak lar ayn
prensibi takip eder ve verilerinizin izini kaybetmemeniz için tek tek öğelere kolay eri im sağlar.

Veriyi İçe i Aktarma
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Verileri İçeri Aktarma ve Ke fetme
Veriyi İçeri Aktarma
Verilerinizi içe aktarmak için farkl yollar öğrenmeden önce Belge Sistemi penceresine daha yak ndan
bakal m.
Bütün belgeleriniz burada yer
al r.
Belirli bir kritere göre düzenlenmi
belge seti.

Belgeler kelimesine ya da onun yan ndaki ikona sağ t klad ğ n zda, daha geni bir içerik menüsü aç l r.
Bu menünün bir k sm n a ağ da görebilirsiniz:

Belgelerinizi alt kategorilere
ay rabileceğiniz bir klasör
olu turabilirsiniz

Birden fazla içeri aktarma
seçeneği olmas rağmen
Belge(ler)i e Ak a en
önemli olan .

Alternatif olarak, "İçe Aktar" sekmesi menüsüne gidebilir ve aktarmak istediğiniz veri türünüz için
uygun simgeye t klayabilirsiniz, ör. Transkript (De ifre) veya dosyalar Windows Explorer ya da Mac
Finder’dan Belge Sistemi penceresine sürükleyip b rakabilirsiniz. Yukar daki İçe Aktar penceresinde
özel veri türlerini içe aktarmak için; elektronik tablolar, odak grup de ifreleri veya doğrudan MAXQDA
içinde metin olu turmaya kadar birçok ek seçenekler göreceksiniz.

Verileri İçeri Aktarma ve Ke fetme
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Bilgisayar n z n dosyalar n z organize etmek için klasör olu turman za izin verdiği gibi MAXQDA in Yeni
Belge Grubu fonksiyonu da belgelerinizi organize ederken belge gruplar olu turman za olanak tan r. Bir
belge grubunu içe aktarmak için, belge grubuna sağ t klay n ve Belgeyi içe aktar seçin ya da belgeyi bir
gruptan alarak bir ba ka gruba sürükleyip b rak n.

Veriyi Ke fetme
Nitel veriyi analiz etmek veriyi iyi bir ekilde tan madan mümkün olmaz. MAXQDA dosyalar n z
incelemeyi kolayla t r r: Sadece Belge Sistemi penceresindeki bir belgeye çift t klay n. Belgeniz Belge
Taray c s penceresinde aç lacakt r ve a ağ daki örnekte olduğu gibi kabaca bir görü menin çözümlemesi
eklinde görünecektir:

Paragraf numaralar , bütün paragraflar kodlaman n yan s ra bir ekip çal mas s ras nda belirli bölümler
üzerinde tart may da kolayla t r r ( Paragraf 4 teki yoruma bak n! diyebilirsiniz). MAXQDA, , metin
belgenizdeki bütün paragraflar otomatik olarak numaraland r r. Paragraf numaralar n veri
kaynaklar n z al nt lamak için de kullanabilirsiniz. Verilerinizi daha belirgin bir ekilde numaraland rmak
isterseniz, metne sağ t klay p Sat r Numaraland rmas na Dönü tür ü seçerek deği tirebilirsiniz.
Yukar daki örnekteki renkli dikey çizgiler gibi hemen çizgilerin yan nda bulunan sar memo (not) kâğ d
sembollerini görebilirsiniz. Memo kâğ d sembolleri paragraflara ili tirilmi olan memolar gösterir. Dikey
çizgiler, kod çizgileri olarak adland r l r. Bunlar hangi kodun metne atand ğ n temsil eder (bu örnekte,
kodlar m
Interests ,
Career ve
Parents ile biten uzun kodlar). Kodun tam ad n
görüntülemek için, kodlama eridinin yan ndaki gri çizgiyi sağa sürükleyerek kodlama sütununu
büyütmeniz yeterlidir.

Veriyi Ke fe
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e

Memo Nedir? Memolar, not ve kay tlar olu turarak bunlar metne, metin bölümlerine, belge gruplar na,
resimlere, ses ve video dosyalar na ve hatta kodlara -t pk yap kan notlarla yapt ğ n z gibi- eklemeye yarar.
Bir metni Belge Ta a c
da ilk kez açt ğ n z zaman, henüz kodlama yapmad ğ n z ve memo
olu turmad ğ n z için bu bölüm hala bo olacakt r. Şimdi bir tane olu turmaya çal n: Memo çizgisinde
herhangi bir yere çift t klay n. Bir memo penceresi otomatik olarak aç lacakt r. Memolarla ilgili ileride
aç klama yapacağ m z için, imdilik bu kadar aç klama yeterli olacakt r.
en üstünde, bir araç çubuğu size en önemli özellikleri göstermektedir.

Belge Ta a c
Uzakla- Orijinal
tr
Boyut

Yak n
-la t r

Yazd r

Kenar
çubuğu

Ara

Ayarlar

Görüntülenen Belgeyi
Düzenleme
D a Aktar
Modu

Eğer bir PDF dosyas n içe aktar r ve Belge Ta a c
da açarsan z, birkaç ek ayar görebilirsiniz.
Örneğin PDF dosyas n yak nla t r p uzakla t rabileceğiniz ya da sonraki dosyaya geçebileceğiniz ikonlar
burada yer almaktad r.
Sonraki Sayfa Ayraçlar
İlk
Sayfa Sayfa

Önceki
Sayfa

Son
Sayfa

Pencereye
S ğd r

Optimal yatay boyut

Ara t rman z n bir noktas nda, paragraf numaralar yla birlikte metninizi yazd rmak isteyebilirsiniz (ya da
bu ekran PDF yaz c s n kullanarak PDF olarak kaydedin). Bunu yapmak için Belgeyi Yazdır sembolünü
seçebilirsiniz ya da (Windows’ta) Ctrl+P ve (Mac’te) cmd+P k sa yolunu kullanabilirsiniz. Yazd rma
menüsü size pek çok yazd rma seçeneği sunacakt r.

Verileri İçe i Aktarma ve Ke fetme
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Kenar bo luğunu seçin
Üst bilgi ve alt bilgi belirleyin

Kod ve/veya memolar gösterip
göstermemeyi seçin
Yazd rmak için maksimum kodlama sütun geni liği
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Verilerde Arama Yapma

Verilerde Arama Yapma
Ara t rman z n ke if k sm nda, metninizin içinde belirli bir kelimeyi araman z gerekebilir. MAXQDA de
kelime aramas dört ana pencerenin her birisinde ayr ayr yap labilir. Her bir pencerede üzerine
t klayarak aramak istediğiniz sözcüğü girebileceğiniz büyüteç sembolünü göreceksiniz. MAXQDA aranan
terimin frekans n verecektir ve böylece yön tu lar n kullanarak sonuçlar aras nda geçi yap p aranan
terimin bağlam içindeki yerini görebileceksiniz.
Yerel aramadan daha kapsaml olarak Sözcüksel Arama (Analiz sekmesinde) fonksiyonunu
kullanabilirsiniz. Sözcüksel Arama ayn anda birçok belgede arama yapmay mümkün k lar; sadece aç k
olan (görüntülediğiniz) pencere ile s n rl değildir.

Bu örnekte, bütün mevcut belgelerde family sözcüğü aranacak.

Pencere aç l r aç lmaz tek seferde birçok arama öğesi girebilirsiniz. Kelime giri inizi bitirmek için geri
dönü tu unu kullan n veya yeni bir arama sat r ekleyin. Her bir arama öğesi yeni bir sat ra yerle tirilir.
Standart ayarlar, “VEYA” mant ğ n takip eder; örneğin, arama terimlerinden birisi bulunduğunda bunlar
sonuç olarak s ralanacakt r. Sonuçlar tablosunda kar n za ç kan bulgulardaki bir öğeye t klad ğ n zda
Belge Tarayıcısı Penceresi'ndeki ilgili paragraf gösterilir.

Verileri İçe i Aktarma ve Ke fetme
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Renkli Kodlama ve Memolar
Bazen analizinizin genel gidi at ve kategorileri hakk nda dü ünmeye ba lamadan önce metinde bir ey
i aretlemek, yorum yapmak veya hipotezlerinizi ve diğer fikirlerinizi not etmek isteyebilir-siniz. T pk bir
kitap üzerinde cümlelerin alt n çizmek ya da bir sayfaya yap kanl not eklemek gibi, MAXQDA de da
Kod Vurgulama fonksiyonunu kullanarak be renkli sanal kalemle metni i aretleyebilirsiniz (k rm z , mavi,
ye il, sar ve mor). Renkli Kodlama düğmesini Belge Ta a c penceresinin üstünde bulabilirsiniz.
Renkli Kodlama

Farenizle herhangi bir metin parças n seçebilir ve daha sonra bu parçay seçtiğiniz bir renkle boyamak
için sembollerden birine t klayabilirsiniz. Bu i levin gerçek hayattaki alt n çizme eyleminden fark , bu
bölümleri MAXQDA de tekrar bulman n bir kitaba göz gezdirerek bulmaktan daha kolay olmas d r.
Vurgulu kodlama ile kodlanm bölümlerin geri çağr lmas a ağ daki Veri Analizi k sm nda daha ayr nt l
ekilde aç klanacakt r.
Öğrendiğimiz gibi, renkli kodlama as l kodlamaya ba lamadan önce önemli eyleri i aretlemek için
faydal d r. Bir diğer faydal araç ise Memo fonksiyonudur. Belge-içi memolar yard m yla belgenin
herhangi bir yerine memo ekleyebilirsiniz. Belgenin herhangi bir bölümünü seçip vur-gulu seçime sağ
t klay n ve dü üncelerinizi eklemek için yeni bir memo olu turmak üzere içerik menüsünü kullan n:
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Renkli Kodlama ve Memolar

Memo için bir ba l k yazabilir, memonun türüne göre bir sembol atayabilir ve onu belirli bir kodla ili kilendirebilirsiniz.

Renkli Kodlamaya benzer ekilde Memolar geri çağ rmak oldukça basittir. Tüm memo türlerini ve
spesifik bir memo arama özelliğini Memolar sekmesinde bulabilirsiniz Arama sonuçlar MAXQDA
Memo Yöneticisi'nde görüntülenir. Burada tüm memolar n z kolayca yönetebilir, düzenleyebilir ve
filtreleyebilirsiniz, mesela sadece belli bir zaman diliminde yaz lm memolar görüntüleyebilirsiniz.

Verileri Kodlama
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Verileri Kodlama
Veri Bölümlerini Kodlama
Daha önce öğrendiğimiz gibi, çoğu analiz yönteminin temel tekniği veriyi kodlamaktır. Fakat bu ne
demektir? Kodlama, verinizin bir k sm n , örneğin bir paragraf ya da bir resmin bir parças n farenizle
seçip bir koda atama sürecini anlat r. Bu esasen bir metnin etiketlenmesiyle ayn d r, fakat görgül sosyal
ara t rmada kodlama bundan fazlas d r.
Öyleyse bir kod nedir? Akl n za gelen ilk çağr mlar gizli servis ve onlar n kodlama ve kod çözme
makineleri ya da Mors Alfabesi gibi s k biçimde düzenlenmi haritaland rmalar gibi eyler olabilir. Her iki
çağr m da doğru değil! Nitel ara t rmalar bağlam nda kod; bir metin ya da resim üzerinde kullan lan
etiketlerden daha fazlas d r. Teknik terimlerle kod, MAXQDA de, ister birkaç kelime ya da CR128 gibi
daha ifreli eyler olsun, en fazla 63 adet olabilecek karakter dizileridir. Sosyal ara t rmada kodlar, farkl
anlamlara kar l k gelebilir ve ara t rma sürecinde farkl fonksiyonlar olabilir; olgusal kodlar, tematik
kodlar, teorik kodlar ve daha fazlas (Bkz. Rädiker & Kuckartz 2019, Richards 2014). Sadece kodun
kendisine bakarak, kodun ara t rma sürecindeki rolü her zaman aç k değildir; ara t rma içinde küçük bir
rol oynayabilir ya da esas rolde de bulunabilir. Bir kodu yaln zca bağlam ya da kullan ld ğ çerçeve
aç klayabilir.
Öyleyse kodlar nas l olu turulur? Farenizi ilk sat r n üzerinde tuttuğunuzda görünen Kod Sistemi
penceresindeki ye il art sembolüne t klaman z yeterlidir. Art sembolünü kullanarak daha sonra kod
sisteminizin her düzeyine yeni kodlar ekleyebilirsiniz.

Belirli bir kodu aramak için büyüteç
sembolünü kullan n. Soldaki ikon yeni
kodlar olu turman z sağlar.

Veri Bölümlerini Kodlama
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Yeni kodlar tan mlaman z sağlayacak pencere aç l r:

Kodunuzu adland r n (bu örnekte
( Money ve Financial Issues )
Kodunuza belirli bir renk atay n
(bu örnekte mavi),

Kodun anlam n , kullanacağ n z
zamanlar ve bu kodla ilgili olas
konular not almak için memo
kullan n..

Belgenin belirli bir k sm na nas l kod atar m? İlk olarak, farenizle bir bölümü seçin (eğer tüm paragraf
i aretlemek istiyorsan z, sadece paragraf numaras na t klay n). Sonra, ister seçilen k sm kodun üzerine
sürükleyip b rak n ya da tam tersi kodu seçilen metin bölümünün üstüne sürükleyip b rak n. Bunu bir
kez yapt ğ n zda, Kod Sistemindeki kodun yan nda beliren numaray göreceksiniz. Bu numara bir kodun
kaç kez kullan ld ğ n gösterir ve bir kodlama yapt ğ n zda 0 dan 1 e deği ir. Eğer Belge Sistemine
bakarsan z, belgedeki kodlanan bölümlerin say s n n her bir belgenin yan n-da gösterildiğini
göreceksiniz.

Verileri Kodlama
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MAXQDA farkl kodlama seçenekleri de sunar; belgede seçili k sma sağ t klayarak ya da Belge
Ta a c penceresinin üstünde yer alan ikonlar yoluyla ula abilirsiniz.
Araç çubuğu a ağ daki gibi görünecektir:
Yeni bir Kodlama
kodla kodla Modunu
Aç

Son kullan lan
kod

Vurgulu
bölümü
kodla

in-vivo
kodla

Kodu
vurgula

Kodlamay
geri al

ifadekod

En son kulland ğ n z kod daima en solda görünür. Eğer sağdaki k rm z kodlama sembolüne t klar-san z,
bu kod seçili metin bölümüne atanacakt r. A ağ daki ikonlar n her birisi farkl bir kodlama fonksiyonuna
referans verir; örneğin, Kodu Geri Al sembolüne t klayabilirsiniz ve daha sonra aç lan listeden bir veya
daha fazla kodu seçebilirsiniz.
Belge Ta a c
ç kacakt r:

da, i aretlenmi metin bölümüne sağ t klad ğ n zda ek kodlama seçeneklerini kar n za

Yeni bir kod olu tur ve bunu
i aretlenmi k sma ata.
En son kullan lm kod ile kodla.
Bütün etkinle tirilmi kodlar atan r.

Bu bölüme atanm tüm kodlar gösterilecektir.

Belgeleri E ki le i
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Verileri Analiz Etme
Belgeleri Etkinle tirme
Daha önce Sözcüksel Arama penceresinde al ca e ki le i ilmi belgelerde seçeneğini görmü ve ne
olduğunu merak etmi olabilirsiniz. E ki le i me, MAXQDA anahtar kavramlar ndan bir tanesidir:
Analiziniz için belgeleri seçebilir ve daha sonra sadece bu seçtiğiniz belge(ler) ile çal abilirsiniz.
Etkinle tirme nas l çal r? Bu çok basit: Her bir belge veya belge grubu menüsünde sağ en üstte
E ki le i seçeneğini göreceksiniz. Deneyimli MAXQDA kullan c lar , belgeyi veya belge grubunu
etkinle tirmek için belge veya klasör sembollerine t klar.

Bir belgenin veya belge grubunun etkinle tirilip etkinle tirilmediğini an nda görebilirsiniz. Hem belge ismi
hem de belge sembolü k rm z renkli olacak ve önlerinde k rm z bir ok görünecektir. Daha a ağ da,
MAXQDA Durum
b
olarak adland r lan k sm nda o an etkin durumda bulunan belge say s n
görebilirsiniz. Eğer araman z belirli bir metinle s n rland rmak isterseniz, önce o metinleri etkinle tirmeli
ve sonra Sözcüksel Arama penceresindeki Yalnızca etkinleştirilmiş belgelerde seçeneğini seçmelisiniz.
Etkinle tirilmi kodlar
-> 10

Etkinle tirilmi
belgeler -> 10

Geri Çağr lan Kodlu
Bölümler -> 21

Etkinle tirmeyi nas l kald rabilirim? Belge sistemi penceresine gidin ve araç çubuğunda Etkinleştirmeleri
sıfırla seçeneğine t klay n. Alternatif olarak belge veya belge grubu sembolüne tekrar t klayabilirsiniz.

Verileri Analiz Etme
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Bir Kodla Kodlanmı Verileri Geri Çağırma
Kodlama her ey değildir ve çal man z kodlama a amas haricinde ba ka süreçleri de bar nd r r. Bir
noktada kodlamay durdurmak ve çal man z n sonuçlar na bakmak isteyeceksiniz. Bunun en kolay yolu,
belirli bir koda atanm bölümleri geri çağ rmakt r. Mesela mülakatlar içeren bir ara t rma yap yorsan z
unu sorabilirsiniz: Belirli bir ba l kla ilgili ne söylenmi ve bunu kim söylemi ? Bu soruya yan t vermek
için sihirli kelime Geri a la Bölümler menüsündedir. MAXQDA de böyle bir Kodlama Sorgusu –
Sözcüksel aramaya benzer ekilde – etkinle tirme yoluyla çal r.
Kodlama Sorgusuna dâhil etmek istediğiniz bütün kodlar ve bu aramay yapmak istediğiniz belgeleri
etkinle tirin. Kodlar n etkinle tirilmesi, ayn belgelerin etkile tirilmesi gibi çal r (koda sağ t klay p
Etkinleştir seçeneğini seçin veya kod ad n n önündeki sembole t klay n). Bulunan bütün kodlu bölümler
MAXQDA dördüncü ana penceresi olan Geri a la Bölümler penceresinde görünecektir. Her
bölümün alt nda bölümün kaynak bilgilerini bulacaks n z. A ağ daki örnekteki bölüm, Riley belgesinin
6. paragraf nda bulunabilir.
Kaynak bilgisi size yaln zca belirli bir bölümün hangi belgeden geldiğini söylemekle kalmaz, ayn

zamanda doğrudan o belgeye gitmenizi sağlar: belge ad n t klaman z yeterlidir ve belge, kodlanm
bölüm hemen elinizin alt nda olacak ekilde Belge Ta a c s penceresine yüklenecektir. Böylece kodlu
bölümü kendi bağlam nda kolayca görüntüleyebilirsiniz.
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Görselle tirme Fonksiyonunu Kullanma

Görselle tirme Fonksiyonunu Kullanma
Görselle tirme MAXQDA güçlü yanlar ndan bir tanesi olduğu için bu bölümü Ba la g K la
a
dâhil ettik. Veriyi MAXQDA de görselle tirmenin, belirli renklerin kod ve belgelere atanabilmesi
olanağ ndan ba layarak pek çok yolu vard r. Bu, sadece verinizin görsel organizasyonu hususunda
yard mc olmaz ayr ca renklere anlam vermenize de olanak tan r. MAXQDA, emojilerin kod sembolü
olarak kullan lmas na izin veren ilk QDA yaz l m d r. Bu, örneğin uluslararas projelerde çal rken dil
engellerinin üstesinden gelmek için özellikle yararl olabilir.
Görselle tirme araçlar , veri bağlant lar n anla l r bir ekilde göstermenize de olanak tan r. En çok
kullan lan görsel araç, Görsel Araçlar sekmesinden açabileceğiniz Kod Matris Ta a c d r.

Verileri Analiz Etme
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Peki, Kod Matris Taray c s bize neyi gösterir ?

Sütunlar farkl belgeleri listeler; yukar daki örnekte her bir belge hayat memnuniyeti konusunda yap lm
bir çal mada görü ülen ki ileri göstermektedir. Örneğin, kat l mc lara günlük olarak kar la t klar
sorunlar sorulmu tur. Burada hepsinin duygulardan bahsettiğini, ancak kat l mc lardan sadece ikisinin
parayla ilgili konulardan bahsettiğini görebilirsiniz.

Belge Deği ke le i i Tan mlama
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Karma Yöntem Analizleri Yapma
Belge Deği kenlerini Tanımlama
MAXQDA in en önemli özelliklerinden bir tanesi Karma Yöntem yakla mlar n desteklemesidir. Belge
Sistemindeki her belge için bütün nitelikler (istatistik programlar nda deği ken olarak ifade edilen)
yönetilebilir. Örneğin, görü meler için ki isel verileri veya arka plan bilgilerini deği kenler veya deği ken
değerleri olarak kaydedebilir ve bunlar karma yöntem analiziniz için kullanabilirsiniz. Deği kenler
sekmesindeki Belge Deği kenleri Listesi seçeneği a ağ daki ileti im penceresini açacakt r:
Veri editörüne
git

Yeni deği ken
olu tur

Aç ld ğ nda, birkaç deği kenin zaten tan mlanm olduğunu göreceksiniz. Bunlar, değerleri MAXQDA
taraf ndan otomatik olarak ayarlanan ve deği tirilemeyen sistem deği kenleridir. Yeni deği ken seçeneği,
ba ka deği kenler tan mlaman za izin verir. En yayg n deği ken türleri, Metin (meslek deği keni için
öğretmen ya da öğrenci ) ve Tamsay ( çocuk say s deği keni için tam say lar) olarak ifade
edilebilir. Çal man za istediğiniz zaman yeni deği ken(ler) tan mlayabilirsiniz.

Karma Yöntem Analizleri Yapma
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Deği ken Değerlerini Girme
Belge de i ke le i e ili kin değerleri girmek için, Belge de i ke le i listesi araç çabuğunu kullan n ve
Veri Editörüne geçi yap n.
Araç çubuğu, en çok kullan lan fonksiyonlar
listeler; örneğin, deği ken listesine dönmek

Sütunun içeriğine göre veriyi s ralamak için
sadece sütunun ba l ğ na t klay n
Değer girmek için çift t klay n

Belge deği kenleri tablosu Excel veya SPSS format na aktar labilir, yani bunlar üzerinde SPSS veya Stata
gibi istatistik programlar yla çal maya devam edebilir ve istatistiksel bir analiz yapabilirsiniz.
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Kod F eka la ı ı Deği kene Dönü türme

Kod Frekanslarını Deği kene Dönü türme
Belirli bir koda atanan bölümlerin s kl ğ , kodun ad n alacak bir deği kene dönü türülebilir. Tercih edilen
koda sağ t klay n ve içerik menüsünden Belge Deği kenine Dönü tür'ü seçin. A ağ daki örnekte,
Significantly positive kodu bir deği kene dönü türülmü tür:

Significantly positive koduna
herhangi bir ey atanmam .

3 bölüm Significantly
koduna atanm

e

Karma Yöntem Analizleri Yapma
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Analizlerde Belge Deği kenlerini Kullanma
Nicel ve nitel veriler çe itli ekillerde birbirine bağlanabilir. En kolay yol, bir Kodlama Sorgusu
çal t rd ğ n zda seçim kriteri olarak belge deği kenlerini seçmektir. Bu, 50 ya n üzerindeki kat l mc lar
XY hakk nda ne söyledi? veya Bir ortakl ktaki kat l mc lar n önerileri, bekar olanlara k yasla nas ld ?
gibi sosyodemografik özellikleri kar la t rman z sağlayacakt r. İlgili seçim “Karma Yöntemler”
sekmesindeki Deği kenlere Göre Belgeleri Etkinle tir fonksiyonu ile yap labilir.
İlk olarak soldaki listeden bir deği ken seçin (bu durumda: Medeni durum), oka bas n ve ard ndan
sağdaki deği ken değerini seçin (bu durumda: bekar). E ki le i 'e t klad ğ n z anda, Belge Sisteminde
e le en deği ken değerlerine sahip tüm belgeler etkinle tirilecektir, bu örnekte, ortakl k içinde olmayan
kat l mc larla yap lan tüm görü meler.
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Analizlerde Belge Deği kenlerini Kullanma
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Ho çakalın
Bu k lavuzun MAXQDA kullanmaya ba laman za yard mc olacağ n umuyoruz. Elbette MAXQDA,
ara t rman z için daha pek çok ba ka özellik ve analiz imkanlar da sunmaktad r. Bunlardan baz lar :
yarat c literatür taramalar
ses ve video dosyalar n çözümleme
Twitter ve YouTube verisini içe aktarma ve analiz etme
odak grup analizi
veri ve sonuçlar görselle tirme
MAXdictio ile nicel metin analizi gerçekle tirme
rapor ve istatistiksel frekans tablosu olu turma
Ek k lavuzlar, online dersler ve videolar için lütfen web sayfam z ziyaret edin: www.maxqda.com
ücretsiz web seminerleri
çevrimiçi k lavuz
eğitici videolar
yakla an çal taylar n (workshop) listesi
profesyonel MAXQDA eğitmeni veri taban
ara t rma bloğu, kullan c forumu ve fazlas

MQIC - MAXQDA Uluslararası Konferansı
Her y l düzenlenen MAXQDA Uluslararas Konferans , dünyan n her yerinden MAXQDA kullan c lar n
A a a n Berlin ehrinde bir araya getiriyor. Konferans, MAXQDA ve karma yöntem ara t rmalar yla
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ilgili her eyi kapsayan zengin bir program sunuyor. Diğer MAXQDA kullan c lar yla ileti im kurmak ve
MAXQDA geli tirme ekibini tan mak için e siz bir f rsat. Daha fazla bilgi için: www.mqic-berlin.com
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