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İstatistik-Ekonometri ve Bilgisayar

İstatistik Tanımı ve Temel Kavramları
İstatistik nedir? Bu tanımın temel bileşenleri nelerdir? İstatistik bir bilim
midir? Gelişimi nasıl olmuştur?

ünümüzde inandırıcı gözükmenin bir yolu da sayısal verilerle konuşmak , sayısal bir analize dayalı olduğunu
ifade etmek haline geldi. Neredeyse bilimsel yayınlardan televizyon programlarına kadar her yerde istatistik
çalışmadan söz diliyor. Sayılarla konuşmak adeta bir ikna yöntemi olarak kullanılmakta. Oysa hocalarımızın
sıklıkla kullandığı bir hatırlatma vardı: ‘‘Üç tür yalan vardır. Yalan, kuyruklu yalan ve İstatistik… Bilgi eksikliği
de en az bilgisizlik kadar zarar verir, bu nedenle bilgi eksikliğimizi doğru kaynaklarla gidermeliyiz’’ derlerdi. Böylece bize
sunulan bilgilerin doğruluğunu ve geçerliliğini sınayabiliriz; doğru ve güvenilir sonuçlara ulaşmamız mümkün olur. Kimi
zaman bilgi eksikliğinden, kimi zaman da iyi niyet eksikliğinden olsa da ‘’rakamlar aldatabilir’’. İstatistik bir aldatma
yöntemi veya ikna aracı değildir! Yalan söyleyen istatistik değil istatistikçidir!

G

Bugün birçok bilim dalında yapılan çalışmaların içinde önemli bir paya sahip olan istatistik, genel kabul görmüş bir bilimsel
yöntemdir. İstatistik tekniklerdeki hızlı ilerleme ile bilgisayar programlarının yaygınlaşması, istatistiği günlük iş hayatının
içine sokmuştur. İstatistik yine de veri derleyip , tablo ve grafiklerle göstermek işlevine devam etmektedir. Gün ortası TV
kanalı izlerken borsa haberlerinde ve tahminlerde karşımıza çıkmakta istatistik. Yorumcular genel gidişe bakarak kısa süre
sonra nasıl bir durum ortaya çıkacağını tahmin etmeye çalışıyor. İstatistik, belirsizliği analiz ederek riski yönetme işlevinin
gerçekleşmesine yardım ediyor. İstatistik, bilimsel tahminlere ulaşmanın aracıdır. Tahmin yapan herkes falcı veya kumarbaz
değildir!

1.1.İstatistik Nedir
Sıkça karşılaştığımız istatistik kelimesinin tanımından önce kökeni üzerinde durmak yararlı olacaktır. ‘‘İstatistik’’ sözcüğünün
kökeni konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Sözcüğün İtalyanca’da devlet adamı anlamına gelen statista veya on
beşinci yüzyılda devletin siyasal durumu anlamına gelen stato sözcüklerinden kaynaklanmış olabileceği ileri sürülmektedir.
Bunun yanında, Latince durum anlamına gelen status sözcüğünden veya Yunanca gözlem anlamına gelen statizein
sözcüğünden gelmekte olduğunu ileri sürenler bulunmaktadır. Ancak ilk olarak devlet anlamına gelen status ve devletin
durumuyla ilgili sayısal veriler anlamında statistik sözcüklerinin Almanya’da kullanıldığı bilinmektedir.
İstatistiğin tarihsel gelişim süreci izlendiğinde farklı istatistik dallarının birbirinden ayrı olarak geliştiği izlenmektedir. Bunun
en güzel örneği bir matematik alt dalı olarak ortaya çıkan olasılık konusunun uzun yıllar istatistikten ayrı gelişmesi ve ayrı
değerlendirilmesidir. Bugün bile bazı batı üniversitelerinde olasılık dersinin, istatistik dersinden bağımsız olarak ele alındığı
bilinmektedir.
Bugün bilim dallarını incelediğimizde her birinin ayrı ilgi konularının bulunduğu, kendi ilgi alanlarıyla ilgili genel işleyiş
prensiplerini ortaya çıkaran teoremler ve kanunlar oluşturduklarını görürüz. Oysa istatistiğin belirli bir ilgi alanı konusu
bulunmamaktadır. Birçok bilim dalında istatistik çalışma yapılmaktadır. Büyük Sayılar Kanunu gibi bazı kuralları olsa da
bunlar matematik, fizik, kimya yasaları gibi kesin hükümleri, sonuçları olan ve belirli bilim dalıyla ilgili değildir. Ancak,
istatistik tüm bilimsel araştırmalarda tanımlama, analiz, çıkarsama gibi amaçlarla kullanılabilecek genel kabul görmüş
bilimsel yöntemler topluluğudur.

1.1.1.İstatistiğinTanımı
İstatistik sözcüğünün anlamı araştırıldığında, birçok anlamda kullanıldığı görülmektedir. Bu özellik nedeniyle de genel
tanımının yapılması zorlaşmaktadır. Örneğin bu konuda bilinen bazı araştırmalara göre: Belçikalı istatistikçi Quetelet on
dokuzuncu yüzyılda yüzü aşkın istatistik tanımı olduğunu belirlemiş, Alman istatistikçi Engel ise 6.Uluslararası İstatistikçiler
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Kongresi’nde 1896 yılında iki yüze yakın farklı istatistik tanımı belirlediğini açıklamıştır. Günümüzde de durum pek farklı
değildir. Farklı sözlüklerde ve ansiklopedilerde istatistiğin farklı şekilde açıklandığı, genellikle bir tanım vermekten
kaçınıldığı görülmektedir.
İstatistik sözcüğünü herhalde birçoğumuz devlet kurumlarının topladığı ve yayınladığı rakamlarla beraber duymuşuzdur. En
basitinden her ayın başında Devlet İstatistik Enstitüsü Türkiye’nin aylık enflasyon rakamlarını TV haberlerinde
açıklamaktadır. Yine DİE belirli aralıklarla nüfus sayımı yaparak sonuçlarını Nüfus İstatistikleri olarak açıklamaktadır. Yine
tarımsal üretimi gösteren Tarım İstatistikleri, sanayi üretimini gösteren Sanayi İstatistikleri bulunmaktadır. Kısacası
ülkemizde veya birçok yabancı ülkede bazı kamu kuruluşları devletin düzenli işleyişini sağlamak, geleceği planlayabilmek
ve ülkenin genel durumu hakkında güvenilir, doğru bilgi sağlayabilmek amacıyla çeşitli konularda rakamlar toplayıp
yayınlarlar. İşte belirli bir amaç doğrultusunda, bir konuda düzenli olarak toplanmış rakamlar topluluğuna istatistik
denilmektedir. Burada istatistik sözcüğü çoğul olarak rakamlar anlamında kullanılmaktadır. Ancak şunu da hemen
belirtmeliyiz ki her sayı topluluğu istatistik değildir. İstatistik anlamındaki rakamlar, belirli bir olayın gelişimini veya mevcut
durumunu ortaya koymak amacıyla düzenli olarak toplanmışlardır. Telefon rehberi bir istatistik değildir. Ancak yıllara göre
ilçeler veya bölgeler bazında telefon sahibi olanların sayısını rehberler vasıtasıyla belirleyip ‘’bölgelere göre telefon sahipliği’’
konusunda bir istatistik oluşturma çalışması gerçekleştirebiliriz. Dahası bu çalışmadan yararlanarak bölgeler bazında ileriki
dönemlerde ortaya çıkması muhtemel talebi tahmin edecek bir başka istatistik çalışmayı da yapabiliriz. Dikkat edilirse burada
istatistik sözcüğünün diğer anlamları ortaya çıkmaktadır. Yani hem düzenlediğimiz rakamlar istatistiktir, hem yaptığımız iş
bir istatistik çalışmasıdır. Rakamların toplanması, düzenlenmesi, sunumu, belirli amaç için uygun tekniklerle analiz edilmesi
ve ileri dönük tahminler yapılması bir süreç oluşturur. Bu süreci gerçekleştirirken kullandığımız yöntemler istatistik
yöntemleridir. Yani istatistik sözcüğü bir yöntemler topluluğu ve bu yöntemler topluluğunun uygulanma süreci anlamında
istatistik metodolojisi anlamını da içermektedir. Bir topluluğun tanımlanmasına yarayan karakteristik istatistik ölçüler
tanımlayıcı istatistikler (descriptive statistics) olarak bilinir. Tanımlayıcı (betimsel) istatistik kütlenin tamamının istatistik
özelliklerinin ortaya çıkarılmasına yönelik olduğunda tümden gelimli (deductive) nitelik kazanır.
İstatistik sözcüğünün bir diğer önemli kullanımı da örnekleme konusunda karşımıza çıkmaktadır. Belirli özellikleri ile ilgili
bilgi edinmek istediğimiz topluluğun tamamını yani temel cümleyi (evrensel cümleyi) incelemek çeşitli nedenlere
mümkün olmadığı zaman, belirli istatistik kurallara uygun olarak seçilen sınırlı sayıda birimden oluşan alt yığın yani
örneklem incelenerek ana kütle değerleri tahmin edilmeye çalışılır. Kısacası, örnekleme ile yığının temsili bir parçasını
inceleyerek geneli hakkında tahminler (kestirimler) oluşturup, çıkarsamalar yapılır. Bu yönü ile tanımlama (betimleme)
tüme varımlı (inductive) nitelik kazanır. Ana kütleyi tanımlayan veya çeşitli özelliklerini ortaya çıkaran, onu diğer ana
kütlelerden ayıran ve değişmeyen değerler parametre olarak adlandırılır. Örnekleme ilişkin değerler ise istatistik adını
almaktadır. İstatistikler seçilen örnekleme bağlı olarak değişen değerlerdir. Dolayısı ile parametre tek bir değer iken,
parametre tahminleri örneklem değerlerine (istatistiklere) bağlı olarak değişirler (dağılırlar).
Ayrıca hipotezlerin test edilmesinde kullanılan test formüller de test istatistiği olarak adlandırılır. Bu genel kullanımın
yanında, t istatistiği, Durbin-Watson d istatistiği gibi, ilgili dağılım, geliştiren kişi veya özel sembolü ile birlikte kullanımda
görülmektedir.
Ayrıca istatistik metotları kullanıldıkları bilim dallarına göre adlandırılırlar, iktisadi istatistik, biyoistatistik gibi. Ancak son
çeyrek yüzyılda bilgisayar kullanımıyla beraber istatistik kullanımı da büyük bir hızla artmıştır. Uygulamalı istatistiğin çeşitli
dallarının ölçme kökünden gelen ‘’-metri’’ eki kullanılarak ayrı uzmanlık dalları olarak adlandırılma yoluna gidildiği bilinen
bir gerçektir,örneğin Psikometri, Sosyometri, Biyometri, gibi. Bütün bu dallar aslında uygulamalı istatistik ana dalının
kollarıdır.
Modern istatistik: Kolektif (yığın) olayların oluşturduğu kitlelerde birimlerin, belirli amaçlar doğrultusunda gözlenmesiyle
elde edilen verileri, öncelikle birimlerin sahip oldukları vasıflar (özellikler) ve bunların şıklarına (düzeylerine) göre derleyip,
verilerin sayısal yöntemlerle işlenmesini olanaklı kılan ve yığınların bilimsel olarak incelenme sürecinde kullanılan
yöntemler topluluğu, biçiminde tanımlanabilir.

1.1.2.İstatistiğin Konusu ve İşlevi
Çevremizdeki varlıklar ve olaylar hakkında bilgimiz tam olsaydı ve evrenimizde bizim tam olarak bildiğimiz kesin bir
nedensellik olsaydı ne olurdu? Tüm varlıkların ve olguların kesin olarak bilinen, çözümlü bir determinist model içinde
oldukları durumda rassallık (tesadüfilik) olur muydu? Bir kimya deneyini düşünün, sabit şartlar altında ne olacağını kesin
olarak biliyoruz hiç sürpriz yok. Hatta şartların değişiminin doğuracağı farklılığı bile kimi zaman vasat bir lise öğrencisi
biliyor. Ne sıkıcı bir dünya olurdu böyle sürprizsiz bir dünya. Bilgi eksikliği yoksa rastlantı da yok, şans yok gerekirci
modelin sonuçları var! Böyle karabasan gibi bir dünyada yaşamak ister miydiniz? Bilinen evrenin sağladığı faydalar da
şüphesiz ki tamamen yadsınamaz, zaten bilim de kısmen bunu yapmaya çalışıyor. O halde bilgi eksikliğimiz oldukça
rastlantılar hep olacak. Zaten olasılık dediğimiz de bilgi eksikliğimizin bilimsel adı değil mi? Bilgi eksikliğimizi hep şans
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faktörü, rassallık olarak adlandıracağız. Çevremizdeki olayları incelediğimizde bazılarının, kimya deneyleri gibi, bilinen
kesin sonuçları bulunduğunu, tekrarlandıkça bu sonuçların değişmediğini izliyoruz. Bu tip olaylara tipik olaylar
denilmektedir. Bu tip olaylar laboratuar deneylerine uygundur. Ancak bazı olaylar ise birçok faktörün etkisinde olduklarından
belirli, tekrarlanan sonuçları yoktur. Kısacası olaya etki eden çok sayıdaki faktörün belirlenmesi ve kontrol edilmesi mümkün
olamamaktadır; sonuçları çok sayıda rastlantısal faktörün etkisindedir. Bu tip olaylar kolektif (yığın) olaylar olarak
adlandırılır. Kolektif olaylar deney yapmaya değil, gözlem yapmaya uygundurlar. İstatistiğin konusunu oluşturan da bu yığın
olaylardır. Yakın zamana kadar fizik bilimi tipik olaylarla ilgili zannediliyordu. Oysa bilgisayarın yaygın kullanımıyla beraber
bazı fizik deneylerinde kaotik sürecin hüküm sürdüğü belirlendi. Yani çözümü kimi zaman olanaksız, doğrusal olmayan
rassal süreçler belirlendi. Benzer bir durum nükleer fizikte, atom altı parçacıkların bulunması ve kuantum mekaniğinin
gelişmesiyle ortaya çıktı. Parçacıkların yerinin, hızının, enerjisinin aynı anda determinist (kesin, rassal hata içermeyen) bir
model ile değil stokastik (rassal hatalı) bir model ile açıklanabildiği fark edildi. Fizik bilimi gibi kesin sonuçlarla dolu olduğu
sanılan bir bilim dalı bile yıllar sonra bir şekilde istatistiğin ilgi sahasına girmiş oldu.
‘’Evrende, her şey değişiyor’’ mu, ne?
İstatistik, işlevini yerine getirirken çeşitli ana dallara ayrılmaktadır. Gözlenen kolektif olaylar topluluğunun özelliklerinin bazı
istatistik ölçülerle belirlenmesinde kullanılan yöntemler tanımlayıcı (betimsel, descriptive) istatistik, gözlenmiş durumlardan
hareketle gözlenmemiş durumlarla ilgili tahminler (kestirimler) oluşturmada kullanılan yöntemler analitik (vardamalıinferential) istatistik olarak adlandırılır. Bir diğer ayrım da çalışma yöntemine göre yapılmaktadır. Teoriler üreten dal
matematiksel istatistik, çeşitli alanlardaki sorunları istatistik teori ve yöntemleriyle çözümleyen dal uygulamalı istatistik
olarak adlandırılır. İstatistik, veri yığınlarının ayırıcı özelliklerinin, tümevarımlı veya tümdengelimli nitelikteki teknikleri ile
bulunmasını, alt kütlelere ilişkin verilerden hareketle çeşitli çözümlemeler ve kestirimler (öngörüler) oluşturulmasını sağlar.
Bu işlevlerinin yanı sıra, analiz sonuçlarından veya bulgulardan hareketle çıkarsamalar yapılmasını ve bilimsel geçerliliği
olan yorumlara ulaşılmasını temin ederek, bilginin yeniden üretilmesinde çok önemli bir paya sahip olur.

1.1.3.İstatistiğin Tarihsel Gelişimi
Tarihsel gelişim sürecine baktığımızda çok eski yıllardan beri devletlerin askeri ve mali güçlerini belirlemeye çalıştıklarını ve
bu amaçla çeşitli yöntemler kullanarak ilkel de olsa sayımlar yaptıklarını ve kayıtlar tuttuklarını öğreniyoruz. Eski Mısır
Uygarlığında M.Ö. üçüncü binlerde çeşitli sayımların yapıldığı kayıtların tutulduğu biliniyor. Bunlar arasında işgücünü
belirlemek için yapılan nüfus sayımları ve tarım sayımları, Nil taşkınları ile ilgili kayıtları sayabiliriz. Özellikle tarım ürünleri
veriminin, Nil nehrinin taşkınlarına ve yağış şartlarına bağlı değişmesi Mısırlıları bu konuda çaba harcamaya sevk etmiş
olabilir. Örneğin, Eski Mısır’da belirli periyotlarla kuraklık dönemlerinin olduğunu bu kayıtlardan anlaşılıyor. Yine Roma
Uygarlığı’nda askeri amaçlı çeşitli nüfus sayımları yapıldığını belirleniyor. Askeri güce çok önem veren Roma
Uygarlığı’nda: Nüfus sayımlarının düzenli aralıklarla yapıldığı ve bu sayımlarda özgür (veya özgür bırakıldığını belgeleyen)
Romalı erkeklerin sayılarının yanında aile büyüklükleri, servetleri ve köle sayıları gibi idari ve mali bilgilerin de görevlilerce
tespit edilmeye çalışıldığı bilinmektedir. Ayrıca MÖ.23. asırda Çin’de tarım, sanayi ve ticareti kapsayan ve ayrıntılı istatistik
bilgiler toplayan ilk sayım yapıldığını öğrenmekteyiz. Ayrıca eski çağlarda İsrail’de ve Yunanistan’da çeşitli sayımlar
yapıldığını çeşitli kaynaklar belirtmektedir. Güçlü devlet askeri gücü fazla, hazinesi dolu otoritesi tam olan devlettir
anlayışının hüküm sürdüğü dönemlerdeki sayımların modern zamanlardaki sayımlar gibi olduğu söylenemez, ancak yine de
istatistik amaçlı veri toplamanın temelidirler. Güçlü imparatorluklar devrinin ardından istatistik veri toplama çalışmaları hız
ve önem kaybetmiş, duraklama devrine girmiştir.
Orta çağda 8.yüzyıl sonlarında Avrupa’da istatistiğin gerekliliğini kavrayan, idari ve mali amaçlı veri toplatan Frenk
İmparatoru Charlemagne (742-814) olmuştur. Ayrıca 11. yüzyılda İngiltere’yi fetheden Normanlar bir arazi tespiti
yapmışlardır. Fransa’da 17.yüzyılda maliye ve dış ticaret kayıtları ayrı bir birimde tutulmaya başlanmış, bunu 1832 yılında
İngiltere’de kurulan istatistik birimi izlemiştir. 1790 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde çağdaş anlamdaki ilk nüfus
sayımı yapılmıştır. Fransa’da nüfus sayımı1801 yılında yapılmıştır. Bugünkü anlamına yakın ilk sanayi sayımı 1810, ilk
tarım sayımı 1840 yılında yapılmıştır. Ancak istatistik sözcüğü ilk kez 17. yüzyılın ilk yarısında Almanya’da kullanılmıştır.
Alman üniversitelerinde ‘’Devletlerin Durumları’’ adlı bir ders okutularak ülkelerin idari, mali, askeri, tarihi ve nüfuslarıyla
ilgili sayısal bilgiler verilmiştir. Hermann Corning 1660 yılından başlayarak ‘’Devlet Bilgisi’’ adı altında verdiği derslerle
tanımlayıcı istatistik akımının öncüsü olmuştur. Corning’i izleyen tanımlayıcı istatistikçilerden Gottfried Achenwall ilk kez
istatistik terimini kullanan bilim adamıdır, diğeri Ludwig Von Schlözer olup gözlemlere dayalı orijinal verilerin önemini
vurgulamış, ayrıca teorik istatistik ile uygulamalı istatistiği ilk kez birbirinden ayırtmıştır. Alman istatistikçilere göre
tanımlayıcı istatistik devletlerin önemli sayısal özelliklerinden başka bir şey değildir. Bu grubun etkisi kıta Avrupa’sında uzun
yıllar sürmüştür. İstatistik tablolarını ilk kez oluşturmaya başlayan ise Danimarkalı tarihçi Anchersen olmuştur.
Tanımlayıcı istatistik yanında çözümleyici istatistik çalışmaları da bu dönemde başlamış, İngiltere’de 1692 yılında John
Graund hayat tabloları çalışmalarını başlatmış, 1693 yılında Edmund Halley hayat tabloları tahminlerini başarılı bir şekilde
oluşturarak sosyal konularda çözümsel istatistik çalışmalarına öncü olmuşlardır.
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Matematiğin bir dalı olarak ortaya çıkan ve gelişen olasılık kuramı daha sonraki dönemlerde istatistiğin temel konularından
biri haline gelmiş ve birçok istatistik tekniğinin gelişmesinde etkin rol oynamıştır. Her ne kadar olasılık kuramı tarihçesini
Galileo ve El Gazali’ye kadar götürenler bulunsa da , bizce kendi adıyla anılan binom katsayılarını (Pascal Üçgenini) bulan
Pascal ve Format olasılığa öncülük etmişlerdir. Dönemin önemli isimlerinden biri de Bernoulli ailesidir. 1713 yılında
J.Bernoulli Büyük sayılar yasası ve subjaktif olasılık kavramını geliştirmiş,1778 yılında D.Bernoulli en çok olabilirlik
tahmin tekniğini geliştirmiştir. Abraham de Moivre ise 1712 de poisson dağılımına binom yaklaşımını geliştirmiş, 1733
yılında ‘’Normal dağılım Üzerine ‘’ kitabını yazmış, 1738 de binom dağılımına normal yaklaşımı geliştirmiştir. Bayes 1764
yılında ters olasılık ve binom dağılımı için Bayes teoremini gerçekleştirmiş, 1774 yılında Laplace ters olasılığın temellerini
yeniden kurmuştur. Laplace 1780 yılında oransal tahmin üzerine çalışmış, 1810 yılında Merkazi Limit Teoremi’ni bulmuştur.
Bu dönemde 1805 yılında Legendre en küçük kareler yöntemini geliştirmiş, 1809 yılında Gauss normal olarak dağılmış
hatalar kavramı yardımı ile kendi adıyla anılan normal eğriyi oluşturmuş ve en küçük kareler yöntemine şekil vermiştir. On
dokuzuncu yüzyılın önemli istatistikçilerinden biri de Quetelet’tir. 1824 yılında Fourier serileri üzerine çalışması, 1829
yılında genel nüfus sayımları planlaması, 1835 yılında normal dağılım ve sosyal bilimlere uygulaması çalışması vardır. Yine
bu yüzyılda regresyon korelasyon üzerine çalışmalar yapmış Galton, Edgeworth,Yule sayılabilir. Olasılık dağılımları
konusunda önemli çalışmalar yapan birçok istatistikçi bulunmaktadır. Helmert (1875) ve Gosset(1908) student-dağılımı,
Galton ve Mac Alister (1897) Lognormal dağılım, Pearson (1900) Ki kare ve uygunluk testi, Fisher (1922,1923) en çok
olabilirlik yöntemi, tahminlerin yeterliliği, etkinliği ve tutarlılığı ve varyans analizi (kendi ismiyle anılan dağılım) konularında
çalışmalar gerçekleştirmiştir. Yine Kolmogorov (1933) Neyman(1933,1934), Wald(1945) gibi isimler istatistiğe önemli
katkılar yapmış kişilerdir.
Yüzlerce yıllık devlet ve imparatorluk geleneği olan bir ülkede, devletin kayıt tutması, bu bilgileri istendiğinde kolay
ulaşılabilir bir şekilde düzenleyerek saklaması büyük bir öneme sahiptir. Osmanlı İmparatorluğu bu açıdan çok zengin bir
arşiv hazinesine sahiptir. Ancak sayısal bilgiler düzenli bir istatistik niteliği taşımamaktadır. Bu bilinçle, Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Atatürk devletin idaresinde gerekli olan sayısal bilgilerin sağlıklı olarak toplanabilmesi,
istatistiklerin derlenmesi ve yayınlanması amacıyla 1927 yılında başbakanlığa bağlı “İstatistik Umum Müdürlüğü”
kurulmasını sağlamıştır. Bu kuruluşun adı 1962 yılında “Devlet İstatistik Enstitüsü” olarak değiştirilmiştir. 2005 yılından
buyana halen Başbakanlığa bağlı olarak “Türkiye İstatistik Kurumu” adıyla çalışmakta olan TÜİK, ulusal bilgiler toplama,
istatistikler düzenleme ve yayınlama ile görevli tek yetkili kuruluştur. DİE bu görevine ek olarak ülkemizde istatistik
eğitimine de öncülük etmiş 1930’lu yıllardan başlayarak bu bilim dalını tanıtmak ve geliştirmek amacıyla çeşitli istatistik
metodolojisi kitapları yayınlamış,eğitim çalışmaları sürdürmüş, ulusal seminerler ve sempozyumlar düzenlemiştir. Bu
çalışmaları gelişerek devam etmektedir.

1.2.İstatistik Tanımının Temel Kavramları
Modern istatistik: Kolektif (yığın) olayların oluşturduğu kitlelerde birimlerin, belirli amaçlar doğrultusunda gözlenmesiyle
elde edilen verileri, öncelikle birimlerin sahip oldukları vasıflar (özellikler) ve bunların şıklarına (düzeylerine) göre derleyip,
verilerin sayısal yöntemlerle işlenmesini olanaklı kılan ve yığınların bilimsel olarak incelenme sürecinde kullanılan
yöntemler topluluğu, biçiminde tanımlanabilir.
Önceki kısımda da yer alan bu tanımdan yola çıkıldığında, istatistik çalışmanın temeli olan bilgilerin yapısı, özellikleri, elde
edilişi ve işlenişi ile ilgili temel kavramlarla karşılaşmaktayız. Bu temel kavramları kısa başlıklar halinde gözden geçirmek
ilerideki çalışmalarımızda yararlı olacaktır. Bugün bazı bilimsel yayınlarda çok ciddi yöntem hatalarının yapıldığı, veri yapısı
ve ölçek kavramlarına hiç dikkat etmeden, bilgisayar programları yardımı ile rasgele sonuçlar çıkarıldığı ve bunlara dayalı
olarak hatalı yorumlara gidildiği gözlenmektedir. Ancak bu tip hatalar veya hileler zamanla ortaya çıkmakta ve kimi zaman
bedelleri çok ağır olabilmektedir. Ne derler bilirsiniz: “Şeytan ayrıntıda gizlidir!” Bir istatistik çalışmasında da ayrıntılar çok
önemlidir, hatta diyebiliriz ki çalışmanın kalitesini, düzeyini çoğu zaman ayrıntılar belirlemektedir.
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İstatistiğin konusunu oluşturan kolektif (yığın) olaylar önceki kısımlarda belirtilmişti. Tanımın diğer temel kavramlarını
(unsurlarını, bileşenlerini) sırasıyla ele alarak konuyu daha belirgin hale getirmeye çalışalım.

1.2.1. RöleveTanımı veTürleri
Olayların sayısal bakımdan incelenmesi ve analiz edilebilmesi için öncelikle vasıfların ve şıklarının belirlenerek sayılması
veya ölçülmesi gerekir. Bu aşamaya ilk bilgilerin toplanması anlamına gelen röleve adı verilir. Röleveler konuları
bakımından, ani (statik) ve devamlı (dinamik), genel (külli) ve kısmi, vasıtalı ve vasıtasız röleveler olarak; amaçları
bakımından asli ve tali, kesin ve yardımcı röleveler olarak sınıflanabilirler.
i-Ani(statik)vedevamlı(dinamik)röleve
Devamlı nitelikteki uzun ömürlü olaylar istendiği zaman , herhangi biranda , bir arada sayılabilir veya gözlenebilir. Nüfus
gibi devamlı nitelikteki birimden oluşan kütleler ani (statik) röleve ile izlenir. Buna karşılık, ani olarak ortaya çıkan kısa
ömürlü olaylar sürekli olarak yani devamlı röleve ile gözlenir, çünkü bu olaylar dağınık olarak ortaya çıkar. Kazalar, doğum ,
ölüm gibi olaylar hep dinamik röleve ile gözlenir.
ii-Genel(külli)vekısmiröleve
Röleve, uygulanacağı kütlenin tamamını kavrıyorsa tam sayım yada genel (külli) röleve adını alır, buna karşın kütlenin
tamamını değil de bir kısmını kavrıyor ise kısmi röleve yada örnekleme adını alır.
iii-Vasıtalıvevasıtasızröleve
Hakkında belirli bir amaç doğrultusunda bilgi toplamak istenen kütleye amaca göre doğrudan uygulanan röleve vasıtasız
röleve adını alır. Oysa bazı özel durumlarda hakkında bilgi toplanılacak kütleye değil onunla ilgili fakat kapsam olarak farklı
bir kütleye sayım uygulanır. Bu tip rölevelere vasıtalı röleve adı verilir.
iv-Aslive taliröleve
Asli röleveler istatistik bilgi toplamak, belirli bir olayın sayısal büyüklüğü ve oluşumunu belirlemek amacı ile gerçekleştirilir.
İdari ve mali amaçla bilgi edinmek için gerçekleştirilen röleveler ise tali rölevelerdir. Nüfus sayımları asli röleve grubuna
dahildir.
v-Kesinveyardımcıröleve
Hakkında bilgi edinilmek istenilen kütlenin kesin olarak belirlenmesine yönelik röleveler kesin röleve adını alır. Tali röleve,
kesin rölevelere hazırlık için veya toplanılan bilgilerin kontrol edilmesi için gerçekleştirilen daha dar kapsamlı olabilen
rölevelerdir.

1.2.2. BirimTanımı veTürleri
İstatistik çalışmada ele alınan, yığın olaylardan her birine birim adı verilmektedir. Birimlerin bir veya birkaç özelliğinin
alabileceği çeşitli değerler istatistik çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Günlük hayatta sayılarak , ölçülerek veya
gözlenerek belirlenebilecek birçok kolektif olayla karşılaşmaktayız. Medeni durum, eğitim seviyesi, göz rengi, aylık kazanç,
bir bölgedeki ruhsatlı bina sayısı ve daha birçok kolektif olay istatistik birim olarak ele alınabilir. Birimleri çeşitli niteliklerine
göre türlerine ayırmak incelemeyi kolaylaştıran bir yöntemdir. Böylece ileriki çalışmalarımızda uygun doğru bilgiler ve
uygun yöntemlerin kullanılmasını sağlayabiliriz.
i-Devamlıveanibirim
İstatistiğin konusu olan birimlerin özelliklerinin gözlenebildiği zaman aralıkları çok farklıdır. Bu zaman aralığına birimin
ömrü de diyebiliriz. Bazı birimler uzun süre değişmeden varlıklarını sürdürebilir, bu nedenle herhangi bir zaman diliminde
bir arada yığın olarak gözlenebilirler. Bu tip birimlere devamlı birimler denir. Örneğin bir bölgede yaşayan nüfusun
büyüklüğü belirlenmek istendiğinde birim insandır. Var olma özelliği açısından devamlı birim niteliğindedir. Bu nedenle
herhangi bir zamanda bir arada gözlenerek sayısı belirlenebilir. Yine bir bölgedeki otomobil sayısı, bina sayısı, aylık yağış
miktarı, güneşli gün sayısı gibi birçok birimden söz edebiliriz.
Oysa bazı birimler, bir anda ortaya çıkan çok kısa bir sürede anlık olarak var olup kaybolan, olaylar, fiiller şeklindedir. Yani
ömürleri çok kısadır. Herhangi bir zaman diliminde bir arada, yığın olarak gözlenemezler. Bu tip birimlere ani birimler
denir. Bir bölgede ortaya çıkan kazalar, doğumlar, ölümler, evlenmeler, boşanmalar gibi birçok olay veya fiil ani birimlerdir.
Ancak olay veya fiil biçiminde ortaya çıkmasına karşın uluslar arası uyuşmazlıklar, savaşlar, eğitim faaliyeti, üretim faaliyeti,
büyük inşaat faaliyetleri gibi uzun süreli olabilen olay veya fiiller devamlı birim olarak kabul edilirler.
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ii-Maddivemaddiolmayanbirim
Olaylar veya fiiller şeklindeki birimler maddi varlığa sahip olmayan birimlerdir. Bu tip birimler genellikle ani birimler
niteliğindedir. Örnek olarak trafik kazaları, evlenmeler, boşanmalar, doğumlar, ölümler gibi devamlı röleve ile izlenen
birimler maddi olmayan birimlerdir. Bunun yanında savaşlar, uzun sureli inşaat faaliyetleri gibi devamlı sayılabilecek niteliğe
sahip maddi olmayan birimler de mevcuttur. Olaylar ve fiiller dışında kalan devamlı birimler ise genellikle maddi bir varlığa
sahip birimlerdir. Örnek olarak nüfus sayımlarında çeşitli özellikleri belirlenen birim maddi bir birim olan insandır veya
sanayi ve işyerleri sayımına konu olan işletmeler maddi varlığa sahip birimlerdir.
iii-Ayrıkvebağlıbirim
Yapısal olarak bir bütün teşkil eden, bölündükleri taktirde birim olma özelliklerini kaybeden birimler ayrık(müstakil) veya
doğal birim olarak adlandırılır. Boşanmalar, kazalar gibi maddi olmayan birimler yanında ev, otomobil, buzdolabı, insan gibi
maddi birimler ayrık birim niteliğindedir. Buna karşın bir bütün özelliği göstermeyen, birleştirildikleri veya ayrıldıkları
taktirde yeni birimler oluşturabilen birimlere bağlı veya doğal olmayan birimler denir. Uzunluk , ağırlık, hacim, zaman,
mekan, para birimleri gibi birçok ölçü birimleriyle belirlenebilen birimler bağlı birim niteliğindedir.
iv-Gerçekvevarsayımsal birim
Maddi varlığı olsun veya olmasın gerçekten değeri belirlenebilen birimler gerçek birimdirler. Buna karşın gerçekten var
olmayan veya meydana gelmeyen, gözlenmeyen ancak zihinsel olarak yaratılabilen var olduğu düşünülebilen, yani ortaya
çıkma olasılığı olan istatistik birimler varsayımsal birimlerdir. Teorik istatistik çalışmalarında kimi zaman gerçekten
gözlenmeyen, ancak teorik olarak ortaya çıkması olasılık dahilinde olan birimler, yani gerçek olduğu varsayılan birimlerden
de yararlanılmaktadır.

1.2.3.VasıfTanımı ,Türleri ve Şık Kavramı
Birimlerin çeşitli değerler alabilen, başka bir deyişle çeşitli şekillerde ortaya çıkabilen nitelikleri söz konusu olabilir.
Birimlerin sahip olduğu ayrıt edici özelliklere vasıf adı verilir. Vasıfların birimlerden bağımsız olarak ortaya çıkma
biçimlerine şık(düzey) adı verilir. Bir vasfın çeşitli birimlerde gerçekleşme biçimi ise gözlem değeri veya görünüm olarak
adlandırılır, sayılarak, ölçülerek, gözlenerek veya başka bir yöntemle belirlenmiş olabilir. Elde edilen verilere
uygulanabilecek istatistik yöntemlerin belirlenmesinde vasfın türünün doğru belirlenmesi önem taşımaktadır.
i-Zaman,mekan vasıflarıvemaddivasıflar
Birimlerin zaman ölçüleriyle ifade edilen , zamana bağlı olarak ortaya çıkan veya kısaca zaman kavramı ile ilgili tüm
özellikleri zaman vasfı adını alır. Zaman vasfı ile ilgili olarak, bir firmanın kuruluş tarihi, bir öğrencinin fakülteye kayıt tarihi,
bir ürünün garantisinin bitiş süresi veya tarihi, bir ürünün dayanma veya kullanım süresi , bir bireyin doğum tarihi, yaşı,
evlenme tarihi, bir ticari imtiyazın süresi veya bitiş tarihi gibi birçok örnek verebiliriz. Birimlerin mekan, yani yer ile ilgili
özelliklerine mekan vasfı adı verilir. Bir kişinin doğum yeri, ikametgah adresi, işletmenin kuruluş yeri, bir ticari malın
menşei, bir kitabın yayınlandığı yer gibi birçok özellik mekan vasfına örnek olarak verilebilir. Zaman ve mekan vasfı dışında
kalan diğer tüm özellikleri maddi vasıf adını alır. Bir malın ağırlığı veya fiyatı; bir kişinin eğitim durumu, medeni hali veya
geliri gibi özellikler maddi vasıflara örnek olarak verilebilir.
ii-Nitel(Keyfi)venicel(kemmi) vasıflar
Şıklarının değeri ölçülerek veya sayılarak belirlenebilen , sayısal olarak ifade edilen vasıflar, nicel (kemmi) yani kantitatif
vasıflardır. Buna karşılık, şıkları sayısal değerler yerine nitelik farkları olarak belirlenen vasıflar nitel (keyfi) vasıflar , başka
bir deyişle kalitatif vasıflardır. Bir sınıftaki öğrencilerin ağırlıkları, boyları,yaşları gibi özellikleri nicel vasıflara; doğum
yerleri, mezun oldukları liseler, göz renkleri, medeni durumları gibi özellikleri ise nitel vasıflara örnek olarak verilebilir. Nicel
vasıfların şıkları arasında bir derecelendirme veya büyüklüğe göre sıralama yapılabilir. Bu nedenle nicel vasıflar şıklarının
sırası belirli vasıflardır. Buna karşılık nitel vasıfların şıkları arasında içerik veya kalite farkı bulunabilir, kısacası şıkları
arasında bir büyüklük sıralaması bulunmaz veya şıkları istenildiği biçimde sıralanabilir. Nitel vasıflar genellikle şıklarının
sırası belirli olmayan vasıflardır. Ancak, eğitim düzeyleri, (eğitimsiz, okur yazar, ilk öğretim, lise yüksek okul ) veya
medeni hal (bekâr, evli, boşanmış veya dul) örneklerinde olduğu gibi mantıksal bir sıralamaya uyulabilir.
iii-Süreklivesüreksiz vasıflar
Şıklarının değeri sayısal olarak belirlenen nicel vasıfların , şıklarının değeri istenildiği kadar birbirine yaklaştırılabiliyorsa bu
tür vasıflara sürekli vasıflar adı verilir. Ağırlık birimleri, uzunluk birimleri gibi birçok ölçü birimlerinde şıklar teorik olarak
birbirine istenildiği ölçüde (sonsuz) yaklaştırılabilir. Buna karşılık bir ailenin çocuk sayısı, bir bölgede bulunan ruhsatlı bina
sayısı, bir ilde trafikteki motorlu taşıt sayısı gibi birçok vasıf süreksiz niteliktedir. Çünkü bir ailenin çocuk sayısı tam sayılarla
ifade edilebilen değerdir.
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iv-İkiveyaçokşıklı vasıflar
Bir vasıf en az iki şıkkı bulunur. Bir özelliğin mevcut olup olmaması iki şıklı vasıfların temelini oluşturur. İki şıklı vasıflar
dışındaki tüm vasıflar çok şıklıdır. İkiden çok şıkkı bulunan vasıflar iki şıklı hale dönüştürülebilir. Özellikle çok sayıda
birimden derlenen bilgilerde çok şıklı vasıfların tüm şıkları belirtilmeyip, bir gruplama yapılarak şık sayısı azaltılma yoluna
gidilir.
v-Diğervasıftürleri
Şıkları hiçbir soru sormadan doğrudan doğruya belirlenebilen vasıflara görünen vasıflar denir. Bir binanın kat sayısı
doğrudan doğruya belirlenirken, aynı binanın mal sahibini veya ruhsat sahibini belirlemek için bir soru sorulması veya
araştırma yapılması gereklidir, bu tür vasıflara görünmeyen vasıflar denir.
Vasıfın birden fazla şıkkı aynı birimde gözlenebilir ise bu tür vasıflara tekrarlanabilen vasıflar adı verilir. Örneğin kişinin
mesleği tekrar edebilen vasıftır, çünkü bir kişi belirli bir dönemde birden çok iş veya meslek ten gelir elde ediyor olabilir.
Birimden ayrı düşünülemeyen vasıflar bağlı vasıflardır. Buna karşılık birimden ayrı düşünülebilen , yani başlı başına bir
birim olarak tanımlanabilen vasıflar ayrık (müstakil) vasıflardır. Örneğin işletmelerin personel sayısı veya kuruluş yerleri
birer vasıf olarak incelenebileceği gibi, belirli sayıda personeli bulunan işletmeler veya belirli bölgede kurulmuş bulunan
işletmeler de kendi başlarına ayrı birer birim olarak ele alınabilir.

1.2.4. KitleTanımı veTürleri
Kolektif olay özelliğini taşıyan aynı cinsten birimlerin oluşturduğu topluluk kitle olarak adlandırılır. Birimleri sayılabilen
kitlelere belirli kitle, birimlerinin sayısı sayılamayacak derecede çok olanlar ise belirsiz kitle olarak adlandırılır. Gerçekte var
olmayan, ancak ortaya çıkması olanaklı birimlerin oluşturduğu kütlelere varsayımsal (farazi) kitle, fiilen var olan birimlerin
meydana getirdiği kütlelere ise gerçek kitle adı verilir. Bir N birimli bir kitleden çekilmesi olanaklı olan tüm n birimli
örneklemlerin oluşturduğu kitle farazi bir kitle iken, bir ülkede belirli bir tarihte yaşayan insanlar topluluğu nüfus bir gerçek
kitledir. Birimleri istenildiği zaman bir arada izlenebilen, yani devamlı birimlerin oluşturduğu kitlelere hazır kitle adı verilir.
Nüfus sayımlarında sayılan birimler hazır kitleye örnek verilebilir. Buna karşın geçici (ani) birimlerin oluşturduğu kitlelere
dinamik veya hareketli kitle adı verilir. Doğumlar, ölümler, trafik kazaları gibi olaylardan meydana gelen kitleler dinamik
kitlelere örnek verilebilir. Bağlı birimler sürekli kitle, ayrık (müstakil) birimler ise süreksiz kitle oluştururlar.

1.3.Değişkenlerin Ölçülmesi
İstatistiğin konusunu oluşturan kolektif olaylardan her birisi birim olarak tanımlanmıştı. Birimlerin çeşitli değerler alabilen
özellikleri (vasıf) bulunduğu, yani birimlerde özelliklerin farklı görünüm biçimlerinde ortaya çıkacağı belirtilmişti. İstatistik
birimlerin farklı değerler alabilen özelliklerinden her biri değişken olarak adlandırılır. Analiz edilecek özelliğin kütlenin
çeşitli birimlerde farklı şekillerde ortaya çıkması , başka bir deyişle farklı değerler alabilmesi değişkenlik olarak adlandırılır.
Değişkenlerin çeşitleri, temel özellikleri ele alınan vasfın türüyle paralel olarak ortaya çıkar. Örnek olarak, göz rengi, eğitim
durumu medeni durum, meslek gibi nitel vasıflar nitel (kalitatif) değişken olarak ele alınır. Gelir, uzunluk, alan, zaman gibi
nicel vasıflar ise nicel (kantitatif) değişken olarak ele alınır. Ayrıca, vasfın sürekli veya süreksiz oluşuna göre değişkenler de
sürekli veya süreksiz olarak adlandırılmaktadır. Birimlerin söz konusu özelliğinin gözlenip, değerlendirilerek sayısal biçimde
ifade edilmesine ölçme denilmektedir. Nicel vasıfların ölçülmesinde çeşitli ölçü birimleri kullanılmaktadır. Ancak ölçme
işlemlerinde kullanılan ölçü birimi veya sayısal sembollerin anlamları aynı değildir. Kısacası, nitel veya nicel vasıfların
değerlerini sayısal biçimde ifade etmek için kullanılan dönüştürücüler (ölçekler) farklı özellikler taşımaktadır. Her değişken
kendi türüne uygun bir ölçekle değerlendirilip, amaca ve ölçeğine uygun teknik kullanılarak analiz edilmelidir. İstatistik
yöntemlerin doğru biçimde uygulanabilmesi, anlamlı yorumlar yapılabilmesi kullanılan ölçekle yakın ilişkilidir. Değişken
doğru olarak tanımlandıktan sonra, amaca uygun ölçü birimi ve uygun ölçek ile değerlendirilmelidir. İstatistik araştırmanın
başarısı sağlıklı sayısal verilerin kullanılmasına bağlıdır. Sağlıklı sayısal veriler elde etmenin ilk aşaması uygun ölçü biriminin
kullanımıyla başlar. Başka bir değişle ele alınan değişkenin yapısına uygun ölçü birimi kullanılmalıdır. İnsanların yaşlarının
saniye cinsinden ifade edilmesi veya yüz metre koşan atletlerin derecelerinin saat cinsinden belirlenmesi durumunda seçilen
ölçü birimi uygun olmayacaktır. Ayrıca değişkenin ölçülmesinde tüm kütle için hep aynı ölçü birimi kullanılarak eşitlik ilkesi
sağlanmalıdır. Seçilen ölçü birimi benzer değişkenler arasında doğrudan doğruya (dönüşümü yapmadan) karşılaştırmalar
yapılmasına olanak sağlamalı, yani genellik özelliği taşımalıdır.
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1.3.1. Değişkenlerin Ölçülmesinde Kullanılan Ölçekler
Birimlerin belirli özelliklerinin görünüm ( veya gözlem ) değerlerini sayısal değerlere dönüştürmede kullanılan ölçekler,
vasıfların sayısal biçimde ifade edilebilme derecelerine göre farklılaşmaktadırlar. Ölçekler, genel olarak dört gruba
ayrılmaktadır. Tutum ve davranışların sayısallaştırılmasında kullanılan bazı özel ölçekler de bulunmaktadır, ancak bu ölçekler
de kapsamları itibariyle bu temel gruplara dahildir. Bu gruplar biri birleriyle ilişkilidir, bir sıra takip eder ve her gruba
uygulanabilecek farklı istatistik teknikler bulunmaktadır. Gelişmiş bir ölçek kendinden daha basit bir ölçeğe dönüştürülebilir.
Böylece değişkenlerin incelenmesinde ölçekten kaynaklanan farklılıklar kısmen ortadan kaldırılabilir. Dört temel ölçek
sırasıyla: Sınıflayıcı ölçek (Nominal scale), Sıralayıcı ölçek (Ordinal scale), Aralıklı ölçek (Interval scale), Oranlı ölçek
(Ratio scale).
i-Sınıflayıcıölçek
Birimleri incelenen vasfın şıkları açısından kategorize etmek için kullanılan ölçektir. Analize konu olan özelliğin ortaya çıkış
biçimlerine (şıklara) göre birimlerin farklı gruplara ayrılmasını sağlayan ölçektir. Gruplar arasında bir büyüklük sıralaması
veya üstünlük yoktur. Tek özelliği aynı gruba dahil olan birimlerin incelenilen özelliğe göre benzer olduğunun kabul
edilmesi, yani kategorilere ayırma işleminde eşitlik özelliğinin sağlanmasıdır. Örneğin bir sınıfta bulunan öğrencilerin doğum
yerlerine göre sınıflandırması yapılmak istendiğinde sınıflayıcı ölçek kullanılmaktadır. Doğum yerlerini harf veya sayı olarak
istediğimiz herhangi bir sembolle gösterebiliriz. Gruplar içindeki bireyler bu özellikleri açısından eşittir ve gruplar arasında
hiçbir üstünlük, büyüklük farkı yoktur. Bu tür ölçekte her grubun bir adı , yani sembolü vardır. Bu nedenle sınıflayıcı ölçeğe
adlı ölçek de denilmektedir. Gruplama yapıldıktan sonra her grupta kaç birimin bulunduğu , kısacası ele alınan vasfın
(özellik) bu şıkkının (düzeyinin) kaç birimde ortaya çıktığı sayısal olarak ifade edilebilir, bu ifade frekans veya sıklık olarak
bilinir. Bu tür ölçek ile yapılabilecek istatistik işlemler oldukça sınırlıdır ve frekansa dayalı bazı basit işlemler yapılabilir.
Sınıfların gerçek anlamda sayısal bir değeri olmadığı unutulmamalıdır. Şıkları bir mantıksal sıralama takip etmeyen nitel
vasıfları kategorilere ayırmada kullanılan ölçek türüdür.
Örnek olarak, bir pazar araştırmasında tüketicilerin beş farklı marka meyve suyunu tercih etme oranları belirlenmiş olsun.
Markaları birden beşe kadar sayılarla sembolize etmiş olsak bile, bu sayısal verileri kullanarak tercih edilen meyve suyu
markası için bir aritmetik ortalama hesaplamak anlamsız olacaktır, ancak en çok tercih edilen markayı belirleyebiliriz. Birden
çok bölgede marka tercihleriyle ilgili veriler varsa bölgeler arasında marka tercihlerinde farklılık olup olmadığını da
araştırabiliriz. Benzer şekilde bir sınıftaki öğrencilerin göz renkleri belirlenerek sayısal sembollerle ifade edildiğinde göz
renklerinin geometrik ortalaması veya varyansından bahsetmek anlamsız olacaktır. Buna karşın en çok tekrar eden göz
rengini belirtebiliriz veya göz rengi ile ders çalışma süreleri arasında anlamlı bir ilişki bulunup bulunmadığını ki kare testi ile
araştırabiliriz.
ii-Sıralayıcıölçek
Şıkları bir sıra izleyen nitel veya nitele dönüştürülmüş nicel vasıfların bu sıralamalara uygun olarak kategorilere
ayrılmasında kullanılan ölçektir. Genellikle tercihlerin sıralanmasına yarar. Yani bu tür ölçek kullanımı ölçmede grup içinde
eşitlik ilkesini sağlarken, aynı zamanda gruplar arasında büyüklük veya öncelik, önem sıralamasını da belirlemiş oluyor,
yani bir derecelendirme gerçekleştiriyor. Bu yapılan sıralama gruplar arasında ne büyüklükte veya ne oranda bir fark
olduğunu belirlemeye yetmemektedir.
Örnek olarak, bir toplulukta gazete, dergi ve TV kanallarına ilişkin tercih sıralamalarının belirlenmesinde sıralayıcı ölçek
kullanılır. Bir fakültenin çeşitli bölümlerindeki öğrencilerin ortalama başarı puanları göz önüne alınarak, bölümlerin derslere
göre başarı düzeylerinin düşük, orta ve yüksek biçiminde sıralanmasında da sıralayıcı ölçek kullanılır.
Sıralayıcı ölçek, sınıflayıcı ölçek bilgisinin yanında sıralama bilgisini de içermektedir. Bu özelliğinden dolayı sınıflayıcı ölçek
için kullanılabilen istatistik teknikler yanında ilave birtakım tekniklere uygundur. Örnek olarak başarı düzeyleri sıralamasına
yönelik bir araştırmada, bölenler, ortalayan, bölen aralığı gibi birtakım tanımlayıcı istatistikler yanında birçok parametrik
olmayan test de uygulanabilir, veya iki sıralı kategorik değişken arasında sıra korelasyonu aranabilir. Ancak ölçüm
sonuçlarını gösteren sayıların gerçek sayı değil birer sembol (gösterge,isim) olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenden ötürü
sıralı ölçek kullanılarak ifade edilen değişkenlere uygulanabilecek istatistik teknikleri konusunda kısıtlamalara dikkat
edilmelidir.
iii-Aralıklıölçek
Nicel değişkenlerin ölçülmesinde kullanılan bir ölçek türüdür. Başka bir deyişle vasıfların ilgilenilen şıkları birer gerçek sayı
ile ifade edilmektedir. Bu ölçme yönteminde şıkların değeri sabit bir farka (aralığa) bağlı olarak belirlenmektedir. Yani ölçme
sabit bir aralık , ölçü kullanılarak yapılmaktadır. Dolayısıyla ölçme sonucu değerlerin eşit olup olmadığı , eşit olmadığı
bilinen değerlerin büyüklük veya küçüklüğü yanında iki değerin farkı da bilinmektedir. Ayrıca değerler arasındaki farkın
(aralığın) sayısal olarak da anlamı vardır . Aralıklı ölçek kullanılarak yapılan ölçümlerde birimlerin sayısal değerleri
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arasındaki farkların oranı, doğrusal dönüşümler yapıldığında değişmez. Ancak bu tür ölçekte sıfır (başlangıç) noktası keyfi
olarak belirlendiği için gerçek sıfır değeri yoktur, dolayısı ile ölçüm değerleri arasındaki oranının anlamı yoktur. Sıcaklık
ölçmekte kullanılan birimler tip ölçeğe örnek olarak verilebilir. Örneğin, hava sıcaklığının sıfır Celcius derece olması hiç ısı
olmadığını göstermediği gibi, sonbaharda ortalama hava sıcaklığı 12 derece Celcius olan bir bölgede yaz aylarında hava
sıcaklığının 30 derece Celcius’a yükselmesi havanın iki buçuk misli ısındığını göstermez.
Ayrıca sosyal bilimlerde beğeni, tutum, davranış, tercih düzeyleri veya sıralamaları gibi daha birçok kavramın ölçülmesinde,
sosyal gelişmişlik gibi indekslerin oluşturulmasında kullanılan standart ölçüler bulunmamakla birlikte, sıralı ölçek
kullanılarak yapılan değerlendirme sonuçlarının, aralıklı ölçek ile yapılmış gibi değerlendirilebilmektedir. Sıralı ölçekle ifade
edilen değişkenler dört işleme uygundur, ayrıca birçok istatistik ölçünün ve testin anlamlı biçimde uygulanmasına olanak
sağlamaktadır.
iv-Oranlı ölçek
Bu ölçek türü diğer üç ölçek türünün tüm özelliklerine ek olarak gerçek bir sıfır değerine sahip olma özelliği taşımaktadır.
Kısacası bu tip ölçeklerde sıfır başlangıç noktası gerçekten yokluğu ifade etmektedir. Dolayısıyla bu tip ölçme, ölçüm
değerleri oranının anlamlı olmasını sağlamaktadır. Örnek olarak uzunluk , alan, hacim ölçüleri bu tip ölçeklerdir. Hacmi bir
desimetreküp olan cıvanın ağırlığı 13,6 kilogram ise hacmi iki desimetreküp olan cıvanın ağırlığı 27,2 kilogram yani iki
misli olmak zorundadır. Kısaca, oranlı ölçekle elde edilen çeşitli ölçme değerlerinin biri birine oranı, ölçme biriminden
bağımsız olup, matematiksel bir anlama sahiptir. Bu özelliği nedeniyle tüm istatistik tekniklerin uygulanmasına olanak
sağlamaktadır.

1.3.2. Ölçme Düzeyi ve Duyarlılığı
Ölçekler en basitten en gelişmişe doğru sıralanmakta ve her ölçek, kendisinden önceki daha basit ölçeğin tüm özelliklerine ek
olarak taşıdığı özellikler dolayısı ile daha duyarlı bir ölçme düzeyi belirlemektedir. Oranlı ölçek en gelişmiş, duyarlı ölçme
düzeyidir ve diğer tüm ölçme düzeylerini kapsamaktadır. Aynı şekilde aralıklı ölçek sıralayıcı ölçeğin ve dolayısı ile
sınıflayıcı ölçeğin tüm özelliklerine sahiptir. Ölçeklerin bu iç içe geçmiş hiyerarşik yapısı, veri analizi esnasında araştırmanın
amacına ve değişkenlerin özelliklerine uygun analizlerin gerçekleştirilmesine yardım etmektedir. Şöyle ki bazen duyarlı bir
ölçme düzeyinde belirlenmiş değişkenin analizi için kullanılacak uygun teknik, daha basit bir ölçme düzeyi gerektirebilir. Bu
durumda daha az duyarlı, dolayısı ile daha az güçlü bir ölçeğe razı olunur. Özellikle karma verilerin analizinde, ölçeğin
dolayısı ile ölçmenin duyarlılığından vazgeçilerek analiz gerçekleştirilebilmektedir. Ölçmedeki duyarlılık kaybı aynı
zamanda enformasyon kaybı anlamına da gelmektedir. Yüksek duyarlılıktaki ölçme düzeyi daha güçlü, etkin tekniklerin
uygulanmasına olanak sağlar. Ancak ölçme düzeyinin duyarlılığı araştırmanın amacına ve değişkenlerin özelliklerine göre
belirlenmektedir. Analiz tekniğinin belirlenmesi daha sonraki aşamadır. Çünkü her istatistik tekniğinin uygulanabilmesi için
gerekli olan kendine özgü ayrı bir ölçme düzeyi, ölçme duyarlılığı bulunmaktadır.
Değişkenlerin kesikli veya sürekli olması duyarlılığını yakından etkilemektedir. Kesikli değişkenlerde çeşitli ölçümler aynı
sonucu verirken, sürekli değişkenlerde ölçme düzeyi, ölçek değişmemesine rağmen çeşitli ölçümler aynı değeri vermeyebilir.
Bir değişkenin değerinin çeşitli ölçümler sonucunda aynı olması ölçme işleminin kesinliğini, ölçüm işleminin ve ölçü aletinin
duyarlılığını belirtir. Kesikli değişkenlerde ölçme işlemi birebir eşleme niteliğinde olduğundan ve her değer ancak bir tam
sayıya eşitlenebildiğinden dolayı , ölçüm sonucu daha kesin olmaktadır. Sürekli değişkenlerin değerlerinin ölçümünde çeşitli
ölçüm değerleri her zaman aynı olmasalar da duyarlı ölçme işlemi bu değerlerin biri birlerine çok yakın olmasına olanak
sağlar. Ancak sürekli vasıf tanımından yola çıkarak , sürekli değişkenin ölçümünde virgülden sonraki basamak sayısı
arttırılarak ve ölçü biriminin ast katları kullanılarak ölçme düzeyinin duyarlılığının yükseltilebileceğini ifade edebiliriz.
Örneğin hassas makine parçalarının imalatında uzunluk ölçüsünde santimetre yerine, milimetre veya mikron gibi
santimetrenin ast katları kullanılmaktadır. Bilindiği gibi milimetre santimetrenin onda biri, mikron ise onbinde biridir. Ayrıca
bu ölçü birimleri kullanılırken ölçüm değerlerinin daha duyarlı olması için kesrin ondalık noktasından (virgülden) sonraki
basamak sayısı arttırılabilmektedir. Çünkü, sürekli değişkenler için ölçümlerin duyarlılığı ondalık noktasından sonraki en son
basamak ile belirlenmektedir. Ancak teorik olarak sonsuza giden ondalık basamak sayısı uygulamada kullanılan ölçü aletinin
ölçme kapasitesi sonsuz duyarlılıkta değil sınırlıdır. Bu fiili sınırlama ölçme işleminin duyarlılığının da fiziksel sınırını
oluşturacaktır.
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İstatistikte Kullanılan Paket Programlar
ÜCRETLİ YAZILIMLAR
SPSS
Statistical Package for Social Sciences'ın kısaltması olarak isimlendirilmiş efsane istatistik programı. Official sitesi;
www.spss.com
adresinden program ile ilgili temel bilgiye, birçok diğer ürünün ve modülün açıklamasına ve birçok programın demosuna
ulaşabilirsiniz.
Spss hakkında en çok sorulan sorulara ise aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz. Site syntax kullanımı gibi çok irdelenmeyen
konuları ele alıyor.
http://pages.infinit.net/rlevesqu/FAQ.htm

MINITAB
Spss gibi sadece çift yönlü değil, tek yönlü analizler de yapabilen piyasadaki en güçlü istatistik programlarından biri. Official
sitesi;
www.minitab.com

SYSTAT
Spss'i üreten firmanın ürettiği bir başka popüler istatistik işlemci.
www.systat.com

EVIEWS
Daha çok ekonometri ile ilgili analizler yapan bir program. Öngörü, finansal analiz, makro ekonomik analiz ve simülasyon
yapabilen E-views, Durbin-Watson d istatistiği gibi değerleri kolayca bulabildiğinden, kullanımı daha zor olan Sas ve Stata'ya
tercih ediliyor.
www.eviews.com

SAS
SAS bir İstatiksel Analiz yazılımıdır. X-Windows ortamını(*) gerektirir ve orca, rorqual,
beluga ve narwhal üzerinde çalıştırılabilir.
http://ndparking.com/supportsas.com/

ARENA
Arena programı, daha çok yöneylem ve doğrusal programlamada kullanılan paket programdır. Kurulumu için aşağıdaki linke
tıklayınız
http://www.bidb.itu.edu.tr/?d=795
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FREE YAZILIMLAR
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ÇALIŞMA SORULARI

Soru Tipleri:
1. İstatistik nedir?
2. Bu tanımın temel bileşenleri nelerdir?
3. İstatistik bir bilim midir?
4. Gelişimi nasıl olmuştur?
5. İstatistikte kullanılan başlıca patekt programlar hangileridir?

18 / 19

KAYNAKÇA
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ
İSUZEM

Tüm yayın ve kullanım hakları İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine
aittir. Hiçbir şekilde kopya edilemez, çoğaltılamaz, yayınlanamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

FAKÜLTE / YÜKESEK
OKUL:

BÖLÜM:

DÖNEM (GÜZ / BAHAR):

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI:

DERSİN ADI:

DERS NOTU YAZARININ
ADI-SOYADI:

CANLI DERS ÖĞRETİM
ELEMANIN ADI-SOYADI:

İKTİSAT FAKÜLTESİ

EKONOMETRİ
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2014-2015

EKONOMETRİ VE İSTATİSTİKTE
BİLGİSAYAR KULLANIMI

Doç. Dr. Kutluk Kağan SÜMER

Doç. Dr. Kutluk Kağan SÜMER

2. HAFTA
DERS NOTU

İÇİNDEKİLER
Excel İle İstatistik: Temel Kavramlar
Verilerin İşlenmesi ve Gösterilmesi
Serilerin Türleri ve Gösterilme Biçimleri
Kategorik ve Sıralı Kategorik Değişkenlerin İşlenmesi: Oranlar

ÖZET (TÜRKÇE)
Bu derste istatistiki verilerin gerek excelde gerekse yazında nasıl gösterileceği ve
özetleneceği üzerinde durulacaktır. Çok sayıda Grafik ve tablo çeşitleriyle ilgili bilgiler
verilecektir.

Excel İle İstatistik: Temel Kavramlar
1.4. Verilerin İşlenmesi ve Gösterilmesi
İstatistik verilerin derlenmesi röleveler yardımıyla birimlerin gözlem değerlerinin ölçülmesi veya sayılması ve
ilgilenilen özelliğin hangi düzeyine uygun olduğunun belirlenmesi ile gerçekleştirilir. Röleve genel kapsamlı (tam
sayım ) olabileceği gibi , daha dar kapsamlı (kısmi) yani örnekleme şeklinde de olabilir. Rölevede istatistik birimler
çeşitli özellikleri ve bu özelliklerin ortaya çıkış biçimlerine göre ele alınmaktadır. Rölevede , birimlere ilişkin değerler
deney, gözlem veya çeşitli anket yöntemleriyle (yüz yüze görüşme, mektup , e-mail yolu ile) elde edilebilir.
Hakkında bilgi toplanacak yığının zaman mekan ve kapsam açısından sınırlanması ve birimlerin açık ve doğru
biçimde tanımlanmış olması gerekmektedir. Böylece araştırmanın amacına en uygun, en doğru bilginin elde
edilmesine olanak sağlayacak çerçeve oluşturulmuş olur. Ancak röleve ile derlenen bilgiler bu haliyle, ham veri
olarak işleme elverişli değildir. Bu bilgilerin istatistik çalışmalara uygun veriler haline dönüştürülmesi gerekmektedir.
Kısacası, derlenen bilgilerin, ele alınan vasfın (özelliğin) düzeylerine göre işlenmesi, düzenlenmesi (tasnif edilmesi)
gerekir. Ele alınan istatistik birim sayısının fazla olması durumunda şıkların veya gruplar halinde birleştirilmiş şıkların
oluşturduğu sınıfların tekrar sayıları (sıklıkları) belirlenerek düzenleme yapılabilir. Röleve ile elde edilen bilgiler
işlenerek istatistik seriler biçiminde gösterilir. Söz konusu düzenleme işlevi gerçekleştirilirken birimin bir özelliği ele
alınabildiği gibi, birden çok özelliği bir arada ele alınabilir, bu işleme bileşik tasnif veya vasıf kombinasyonu adı
verilmektedir. Bileşik tasnif uygulanmış veriler kendi yapılarına uygun çok girişli tablolarda gösterilir( bakınız: Tablo
1).
İstatistik tekniklerinin uygulanmasına olanak sağlayacak biçime dönüştürülmüş verilerin, yani serilerin sunumu,
uygun biçimde düzenlenmiş tablolar yardımıyla sayısal olarak veya görsel hale dönüştürerek grafikler yardımıyla
gerçekleştirilebilir. Eldeki serinin yapısıyla uyumlu bir tablo veya grafik seçilmeye özen gösterilmelidir. Ancak bazı
çok değişkenli analiz çalışmalarında eldeki verilerin sunumunda üç boyutlu grafik teknikleri yetersiz kalabilmekte
grafiklerden tam yararlanma olanağı bulunamamaktadır. Bu gibi durumlarda bazı basitleştirici varsayımlara veya
projeksiyon tekniklerine baş vurulması zorunlu hale gelmektedir.

1.4.1. Seriler
İster vasıtalı, ister ise vasıtasız olsun röleve ile doğrudan doğruya toplanan bilgiler birincil derleme (veya birincil
kaynaktan derleme) adını alır. Veri derlemede önceki kayıtlar kullanılıyorsa ikincil derleme (veya ikincil kaynaktan
derleme). Derlenmiş olan bilgiler henüz kullanıma ve işlem yapmaya uygun değildir.; bu veriler işlenerek düzenli
seriler (dağılımlar) halinde sunulur. Seriler gözlem değerlerini ‘’zaman vasfı, mekan vasfı veya maddi vasıflar’’
ayrımına göre ve belirli kurala göre sıralı biçimde gösteren rakamlara verilen addır. Kısacası verileri belirli kurallara
göre işleyip, söz konusu vasıf veya değişkenin hangi değerleri aldığının düzenli biçimde gösterilmiş haline
değişkenin aldığı değerlerin dağılımı veya bu düzenli gösterme biçimine kısaca seri diyoruz. Seriler tek bir özellikle
ilgili olabileceği gibi, kombinezonlu sınıflama yapılmış bileşik seri şeklinde de olabilir. Örnek olarak, 2000 yılı
nüfus sayımı sonuçlarından hesaplanmış “iller bazında, cinsiyetlere göre eğitim durumları yüzde dağılımı’’ Tablo
1’de yer almaktadır.
Seriyi oluşturan sayısal büyüklüklerden her birine terim (had) adı verilir. İnceleme konusu olan bir olay hakkında
elimizde birçok terimden oluşan seri veya serilerin olması tek bir değer olmasına göre daha fazla enformasyon
sağlar. Örnek olarak iki ülkenin fert başına gayri safi milli hasılalarını bilmek ile bu iki ülkenin gayri safi milli
hasılalarının dağılımını bilmek arasında eldeki bilginin kapsamı , kullanımı ve faydası açısından birçok farklılığın
bulunduğu tüm iktisatçılar için bilinen bir gerçektir. Veri derlemede esas alınan ölçeğe göre seriler farklı biçimlerde
sunulabilir.

Sınıflayıcı ölçekle düzenlenmiş ölçme sonucu elde edilen kategorik veriler veya sıralayıcı ölçekle
düzenlenmiş ölçme sonucu elde edilen sıralı (ordinal) kategorik verilerin gösterilmesinde, özelliklere ilişkin şıkların
tekrar sayıları (yani frekanslar veya başka bir deyişle sıklıklar) yanında, bu şıklara ilişkin yüzdeler veya oranların
kullanılması farklı serilerin karşılaştırmasını sağlaması açısından önem taşımaktadır. Bunun yanında birden çok
özelliğin bir arada gösterilmesine olanak veren bileşik serilerde, kategorik veya sıralı kategorik veriler için Kullanılan
kontenjans tablolarında da yüzdeler veya oranlar kullanılmaktadır. Hatta bazı çok değişkenli analiz teknikleri karma
verilerin oluşturduğu bileşik dağılımlara uygulanırken, oran veya yüzde halinde ifade edilmiş kontenjans tablosunun
kullanımını zorunlu kılmaktadır. Benzerlik (correspondence) analizi veya çok değişkenli benzerlik (multivariate
correspondence - homogenity) analizi buna örnek olarak verilebilir.
Tablo 1- Seçilmiş Bazı Metropollerde Cinsiyete Göre Eğitim Durumlarının Yüzde Dağılımı
İLLER

EĞİTİM DURUMU (En son bitirilen okul )
Eğitimsiz

Okur Yazar

İlkokul

Orta Okul

Lise

K%

E%

K%

E%

K%

Adana

19.74

6.36

23.13

24.13

Ankara

10.66

2.86

18.77

Bursa

12.72

3.81

İstanbul

10.51

İzmir

12.59

Yüksek Okul

E%

K%

E%

K%

E%

K%

E %

33.42

34.98

8.09

12.6

11.97

16.07

3.65

5.86

17.49

33.42

29.29

9.49

14.66

18.2

22.91

9.46

12.79

19.95

19.18

42.94

39.35

9.07

14.27

11.45

16.79

3.87

6.6

2.82

19.64

18.35

38.86

38.58

9.34

13.48

15.05

17.65

6.6

9.12

3.74

19.13

17.85

38.62

39.51

8.87

12.6

14.13

17.29

6.66

9.01

Kaynak: 2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı Sonuçları, DİE

1.4.2. Serilerin Türleri ve Gösterilme Biçimleri
Röleve ile derlenen bilgilerin, zaman vasfının şıklarına göre düzenlenmesi sonucu zaman serileri veya diğer bir
deyişle “zamana göre dağılım” elde edilir. Zaman serileri ele alınan olayın gerçekleşme zamanını konu alabileceği
gibi, bir değişkenin zaman içinde aldığı değerlerin dağılımı da olabilir. Zaman serileri çeşitli görünümlerde olabilir.
Bir zaman serisinin gelişimi incelendiğinde; durgun zaman serisi, dalgalı zaman serisi, artan veya azalan zaman
serisi ile karşılaşılabilir.
Örnek olarak, aşağıda Londra borsasından alınmış 1994-1995 yıllarına ilişkin aylık ortalama altın fiyatları ( $/ons)
yer almaktadır. Altın fiyatlarının gelişimi incelendiğinde ortalama altın fiyatlarının durağan bir zaman serisi
oluşturduğu gözlenmektedir.

Tablo 2- Londra Borsası Aylık Ortalama Altın Fiyatı
AYLAR

YILLAR
1994

1995

Ocak

388,1

379,9

Şubat

383,2

377,0

Mart

385,1

381,6

Nisan

381,3

391,2

Mayıs

380,5

385,9

Haziran

385,9

387,5

Temmuz

385,8

386,5

Ağustos

379,8

384,1

Eylül

391,0

383,6

Ekim

389,6

383,2

Kasın

384,7

383,7

Aralık

380,4

387,4

Kaynak: Capital Dergisi, Infocard, Nisan 1998arı ($/ons)

Dalgalı zaman serisi örneği olarak , 1968 yılı sabit fiyatları (TL) ile hesaplanmış, 1970 ve 1996 yılları arasındaki Fert
Başına Gayri Safi Milli Hasıla (F.GSMH) artış oranları serisinin gelişimi Şekil 1’de yer almaktadır. Grafik
incelendiğinde büyüme oranlarındaki farklı konjonktür evreleri açıkça görülmektedir.
Şekil 1- Fert Başına GSMH Artış Oranları

Kaynak: DİE

Tablo 3’de yer alan Amerikan Doları’nın 1984 ile 1995 yılları arasında Türk Lirası ve İsviçre Frangı karşısındaki
dönem sonu kurları serilerinin gelişimi incelendiğinde: Doların Türk Lirası karşısındaki kuru artan, İsviçre Frangı
karşısındaki kuru ise azalan zaman serisine örnek oluşturmaktadır.
Tablo 3- Dolar Kuru ve Dolar / Frank (İsviçre) Çapraz Kuru
YILLAR

US $ / TL

US$/İSV.FR.

1984

442,50

2,5800

1985

574,00

2,0740

1986

755,90

1,6270

1987

1018,36

1,2915

1988

1813,46

1,5010

1989

2311,37

1,5430

1990

2927,13

1,2820

1991

5074,83

1,3540

1992

8555,85

1,4595

1993

14458,03

1,4769

1994

38413,00

1,3115

1995

59501,00

1,1504

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti merkez Bankası Bültenleri
Zaman serileri artışların geometrik seri oluşturacak biçimde olması durumunda ( zaman ekseni aritmetik,
değerler ise logaritmik ölçek kullanılmak üzere ) yarı logaritmik ölçekli olarak da düzenlenebilir.
Röleve ile elde edilen bilgilerin mekan (konum veya gerçekleşme yerleri) vasfının şıklarına göre
düzenlenmesi ile mekan serileri veya “mekana göre dağılım” elde edilir. Zaman veya mekan vasfı
dışında kalan bir maddi vasfa göre düzenlenmesi durumunda ise bölünme serileri elde edilir. Bölünme
serisi nitel bir vasfın şıklarına göre dağılımı gösteriyorsa nitel bölünme serisi , nicel bir vasfın şıklarına
göre dağılımı gösteriyorsa nicel bölünme serisi adını alır. Nicel bölünme serisinin basit seri, tasnif edilmiş
seri ve gruplanmış seri olmak üzere başlıca üç tipi bulunmaktadır. Verilerin büyükten küçüğe veya
küçükten büyüğe doğru ( yan yana veya alt alta) sıralanması ile elde edilen serilere basit seri adı
verilmektedir. Herhangi bir basit seride tekrar eden bazı değerlerin bulunması durumunda, serideki farklı
değerin ve bu değerlere ilişkin tekrar sayılarının (frekansların) beraberce sıralanması ile elde edilen serilere
tasnif edilmiş seri (sıklık dağılımı) adı verilir. Herhangi bir seride terim sayısının çok olması, biri birine
yakın değerlerin çokluğu veya çok sayıda birimden elde edilen ve sürekli bir vasfa ait olduğu bilinen
değerlerin varlığı gibi birçok durumda serilerin sunumu, hatırlanması, işlenmesi veya kullanımı
zorlaşacaktır. Bu gibi durumlarda frekanslar belirlenirken serideki değerlerden biri birine yakın olanlar veya
belirli sınırlar dahilinde olanlar bir grup olarak ele alınarak frekansları birleştirilir, bu yolla elde edilen
serilere gruplanmış seri ( sınıflanmış sıklık dağılımı) adı verilir. Gruplanmış serilerde her bir grup sınıf
olarak bilinir. Sınıfları alt ve üst sınırları ile ifade edilir. Üst sınır ile alt sınır arasındaki fark sınıf aralığı
olarak adlandırılır. Verilerin sürekli veya süreksiz bir vasfa ait olmasına göre sınıfların alt ve üst sınırları
birbirlerinden farklı olarak belirlenir. Sürekli vasıflar için bir alt sınıfın üst sınırı ile bir sonraki sınıfın
alt sınırı aynı değerdir. Kısacası sınıfların üst sınırları o sınıfa ait kabul edilmez, bu noktaya isabet eden
veri bir sonraki sınıfa dahil edilir. Buna karşılık kesikli vasıflara ilişkin verilerin gruplamasında bir sınıfın
üst sınırından sonra gelen - takip eden - değer bir sonraki sınıfın alt sınırı olarak belirlenir. Yani bir sınıfın
üst sınırı ile sonraki sınıfın alt sınırı farklı değerlerdir. Çünkü kesikli vasfın şıkları sadece tam sayı
değerler almaktadır. Örneğin ailelerin çocuk sayıları bir, iki üç gibi değerler alır, bir buçuk çocuk , iki virgül

yetmiş beş çocuk gibi bir şeyden söz edemeyiz. Bu nedenle sınıflar belirlenirken bir sınıfın üst sınırı ile bir
sonraki sınıfın alt sınırının aynı olması gerekmez.
Gruplama işleminin yapılmasında sınıf sayısının, dolayısı ile sınıf aralığının saptanması oldukça önemlidir.
Çünkü, sonraki aşamalarda gerçekleştirilecek istatistik hesaplamaları ve bu hesapların sonuçlarını doğrudan
etkileyecek niteliktedir. Sınıf sayısı araştırmanın özelliklerine, amacına, kullanılacak tekniklere ve veri
yapısına göre sübjektif olarak belirlenebileceği gibi, bazı ampirik formüller yardımı ile de hesaplanabilir.
Uygulamaların çoğunda sağlıklı sonuç alabilmek için, sınıf sayısı 5 ile 25 aralığında, genellikle 10
civarında tutulmaya çalışılır. Sınıf aralığını belirlemede kullanılan formüller içinde en bilinenlerinden biri
de H.A. Sturges tarafından ideal sınıf aralığını hesaplamak için ileri sürülen formüldür. Sınıf aralığı c ,

sınıf sayısı k , gözlem sayısı N , en büyük gözlem değerleri Xmax, en küçük gözlem
değeri Xmin olmak üzere, değişim aralığı (Renge) R = X Max − X Min olarak
tanımlanıp, sınıf aralığı Sturges formülü ile
R

C =

1 + 3,332 LogN

Sınıf aralığını
belirlemedeki kolaylığı nedeni ile sıklıkla tercih edilen bir diğer ampirik formül de
biçiminde hesaplanır. Formülün paydası aynı zamanda sınıf sayısını (k) belirlemeye yarar.

C=

R

şeklinde belirlenmiştir.

N

Her iki formülün de gözlem sayısına (N) bağlı olması dolayısı ile N’nin büyüyen değerleri için
anlamsız bazı değerler vermeleri söz konusu olacaktır. Bu ve benzeri formüllerin kesin bir sınıf
aralığı veya sınıf sayısı veremeyeceğini hiç unutmamalıyız. Araştırmacıların sübjektif
yargılarının yanı sıra daha birçok faktör sınıf aralığının belirlenmesi üzerinde etkili olmaktadır.
Aşağıda yer alan tabloda İktisat fakültesi öğrencilerinin bazı özellikleri ve notları yer almaktadır

Tablo 4- Öğrenci Bölümleri ve Notları

Öğrenci
Sıra
No
1
2
3
4
5
237
238
239
240

Bölümü
İktisat
İktisat
İktisat
İktisat
İktisat
Maliye
Maliye
Maliye
Maliye

Cinsiyeti
E
E
K
E
E
K
E
E
K

Matematik
Notu
36
43
63
68
79
15
5
38
58

İstatistik
Notu
23
45
65
68
72
65
60
70
80

TürkDili
Notu
38
23
26
42
58
92
75
67
48

Tablo 5- Öğrencilerin Bölümleri ve Cinsiyetlerinin Dağılımı
Cinsiyeti
BÖLÜMÜ

E

Çalışma
Ekonometri
İktisat
Maliye
Toplam

K

23
23
64

48
158

Toplam

12
12
31
27
82

35
35
95
75
240

Şekil 2- Bölümlere ve Cinsiyetlere Göre Öğrenci Sayıları
100

80

60

Öğrenci Sayısı

40

Cinsiyeti
20
K
E

0
Çalışma

İktisat
Ekonometri

Maliye

BÖLÜMÜ

Yukarıdaki tablo ve grafikler incelendiğinde öğrencilerin bölümleri ve cinsiyetlerinin dağılımı hakkında
rahatça fikir edinilebilmektedir. Çünkü her iki vasıfta kategorik ve şık sayısı az olan vasıflardır ve bu
nedenle pay (pasta) grafik bile rahatlıkla fikir verebilmektedir. Oysa her üç derse ait notlar serisi ele
alındığında şık sayısının çokluğu nedeniyle tablo ve grafik sunumu zor olacaktır.

Şekil 3- Cinsiyetlere Göre Bölümlerin Öğrenci Payları

E

Çalışma

K

Çalışma

14,63%

14,56%
Maliye
Maliye
32,93%

30,38%

Ekonometri

Ekonometri
14,63%

14,56%

İktisat
37,80%

İktisat
40,51%

O halde değerleri basit seri şeklinde sıralamak veya her bir değerin kaç kez tekrar ettiğini
belirlemek yeterli olmayıp yakın şıkların birleştirilmesi yani gruplama gerekmektedir.
Gruplama için formüller uygulandığında sınıf aralığı olarak matematik ve istatistik dersleri için
C = ( 95 – 5 )/ (1+ 3,332* Log 240 ) = 10,077
Veya diğer formülle:

C = (95 − 5) / 240 = 5.801

değerleri elde edilir. Türk dili dersi için ise sırası ile
C = ( 97 – 3 )/ (1+ 3,332* Log 240 ) = 10,523
C = ( 97- 3 ) /

240 = 6,067

değerlerinin elde edildiği görülür.

Her üç serinin rahat bir biçimde karşılaştırılması için sınıf aralığının eşit alınması faydalı
olacaktır. Sınıf aralığı olarak kesirli bir sayı yerine tam sayı tercih edilecektir. Sınıf aralığı
seçilirken ortaya çıkacak sınıf sayısının analizi mümkün kılmasına dikkat edilecek ancak
gereksiz yere çok sayıda sınıfın doğmasına da imkan tanınmayacaktır. Bu durumda kolaylık
sağlaması açısından ortak sınıf aralığı 5 veya 10 olarak belirlenebilir. Biz sınıf aralığını on
olarak kabul edip, sınıf ortalarını belirterek gruplanmış serileri elde edelim.

Gruplanmış serilerin grafikleri histogram şeklinde olur. Ancak histogram çiziminde bir sınıfın
frekansı, bu sınıfı temsil eden dikdörtgenin yüksekliğine değil, o dikdörtgenin alanına eşittir.
Histogram çiziminde yükseklik frekans yoğunluğuna eşit olmalıdır. Sınıf aralıkları eşit ise
yükseklik frekansa eşit olarak kabul edilebilir. Histogram çiziminde her sınıfın frekansını
gösteren dikdörtgenlerin tepe çizgilerinin orta noktaları birleştirilerek frekans poligonu elde
edilir. Frekans poligonunun sınırladığı alan ( üçgenlerin eşitliğinden dolayı) histogram alanına
eşittir.
Sınıf aralıkları eşit olmaması durumunda, frekans yoğunluğu hesabı için öncelikle sınıf aralıklarının en büyük ortak
böleni (standart aralık) belirlenerek, her sınıfın bu standart aralığın kaç katına eşit olduğunun yani Standartlaştırılmış
Sınıf Aralıklarının hesaplanması gerekir. Daha sonra her sınıfın frekansı bu değerlere bölünerek frekans yoğunlukları
bulunur.

FrekansYoğunluğu =

Frekans
SSA

Şekil 4 – Tüm Öğrencilerin Matematik Notları Histogramı ve Frekans Poligonu
50
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25,0

35,0

45,0

55,0

65,0

75,0

85,0

95,0

Bir örnek yardımı ile açıklamak gerekirse; en büyük ortak böleni beş olarak belirlenmiş bulunan serinin frekans
yoğunlukları şu şekilde belirlenir:
Tablo 6- Frekans Yoğunluğunun Hesabı
Sınıflar

Sınıf Aralığı

Frekans

0 - 15
15 - 25
25 - 40
40 - 60
60 - 75
75 – 90
90- 100

15
10
15
20
15
15
10

15
20
66
72
45
30
10

Standart.
Sınıf Aralığı
3
2
3
4
3
3
2

Şekil 5 – Frekans Yoğunluğuna Göre Histogram

Frekans
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5

Eğer aynı grafiği frekans yoğunluğu yerine, frekansları yükseklik olarak kullanarak çizmiş olsaydık yapılan hata
sonucunda 40–60 sınıfının yüksekliği diğer sınıfların yüksekliğinden fazla görünecekti. Kısacası bu sınıfın alanını
yanlışlıkla üçte bir oranında arttırmış olacaktık. Yaptığımız bu hata sonucu, standart sınıf aralığına göre belirlenmesi
gereken maksimum frekanslı değer yanlış belirlenecekti. Şöyle ki,

Şekil 6 – Eşit Olmayan Sınıf Aralıklarında YANLIŞ Histogram Çizimi
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Şekil 6 incelendiğinde 40-60 sınıfının yüksekliğinin 25-40 sınıfından fazla olduğu görülmektedir. Oysa ki bu sınıfın
sınıf aralığı diğerine göre üçte bir oranında geniştir, dolayısı ile yükseklikler frekans olarak kullanıldığında söz
konusu sınıfın (40-60 sınıfı) frekansına karşılık gelen alan da aynı oranda arttırılmış olur. Sınıf aralıkları eşit değilse
histogramın DOĞRU çizimi Şekil-5 deki gibi olmalıdır.Verilerin düzenlemesi (tasnif) ayrı ayrı olabileceği gibi
birkaç vasıf bir arada kullanılarak kombine tasnif de yapılabilir. Bu tasnifler eskiden el ile yapılırken günümüzde
herhangi bir veri işleme programıyla kolayca gerçekleştirilebilmektedir. Aşağıda bileşik serilerin karşılaştırmalı tablo
ve grafikleri yer almaktadır.

Tablo 7- Öğrencilerin Bölümlerine Göre İstatistik Notları Dağılımı

(Sınıflar)

[Sınıf Ortaları]

0-10

5

2

Ekonometri

1

İktisat

4

Maliye

TOPLAM

Çalışma

İstatistik Notları İstatistik Notları BÖLÜMLER

4

11

10-20

15

4

1

5

7

17

20-30

25

5

7

10

22

30-40

35

7

6

15

14

42

40-50

45

6

5

21

12

44

50-60

55

5

7

9

13

34

60-70

65

1

10

19

7

37

70-80

75

2

2

8

6

18

80-90

85

2

2

4

2

10

90-100

95

1

1

3

5

Tablo 8- Öğrencilerin Bölümlerine Göre Matematik Notları Dağılımı

Matematik Notları Matematik Notları BÖLÜMLER

5

10-20

5

4

11

15

3

5

9

17

20-30

25

5

11

8

24

30-40

35

8

5

10

13

36

40-50

45

8

8

16

9

41

50-60

55

7

2

17

11

37

60-70

65

8

4

12

8

32

70-80

75

2

2

12

7

23

80-90

85

1

3

7

5

16

90-100

95

1

1

1

3

Çalışma

2

Maliye

0-10

İktisat

[Sınıf Ortaları]
Ekonometri

(Sınıflar)

TOPLAM

Tablo 9- Öğrencilerin Bölümlerine Göre Türk Dili Notları Dağılımı

(Sınıflar)

[Sınıf Ortaları]

0-10

5

5

Ekonometri

3

İktisat

4

Maliye

TOPLAM

Çalışma

Türk
Dili Türk
Dili BÖLÜMLER
Notları
Notları

8

20

10-20

15

4

2

7

5

18

20-30

25

4

1

10

6

21

30-40

35

4

6

12

7

29

40-50

45

7

6

15

15

43

50-60

55

2

7

10

7

26

60-70

65

3

7

14

16

40

70-80

75

3

2

10

4

19

80-90

85

2

1

10

4

17

90-100

95

1

3

3

7

Şekil 7 Öğrencilerin Bölümlerine Göre İstatistik Notlarının Dağılımı
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Şekil 8- Öğrencilerin Bölümlerine Göre Matematik Notlarının Dağılımı
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Şekil 9- Öğrencilerin Bölümlerine Göre Türk Dili Notlarının Dağılımı
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Şekil 10- Cinsiyetlere Göre Matematik Notlarının Dağılımı
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Şekil 11- Cinsiyetlere Göre İstatistik Notlarının Dağılımı
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Şekil 12- Cinsiyetlere Göre Türk Dili Notlarının Dağılımı
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Notlara ilişkin örneğimizde kullanabileceğimiz diğer bir grafik türü de aslında Tukey tarafından likert tipi ölçekle
değerlendirilmiş verilerin gösterimi için geliştirilmiş kutu grafiğidir. Bu tür grafikte serinin medyanı (ortalayanı) esas
alınarak birinci ve üçüncü dörde bölen (birinci ve üçüncü kartil ) değerleri arasında kalan %50’lik kısmının hangi
değerler arasında kaldığı grafik üzerinde bir dikdörtgen ile belirlenir. Kutuların boylarının uzaması değişkenliğin fazla
olduğunun göstergesidir.

Şekil 13- Cinsiyetlere Göre Öğrencilerin Sınav Notlarının Kutu Grafiği
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Aşağıdaki kutu grafikleri incelendiğinde erkek ve kız öğrencilerin bölümler itibariyle
matematik, istatistik ve Türk Dili derslerinden aldıkları notların dağılımı görülmektedir. Grafikte
en büyük (maksimum) , en küçük (minimum) değerlerin yanı sıra medyan (ortalayan) , birinci
kartil ve üçüncü kartil değerleri yer almaktadır. Bazı grafik programlarında maksimum veya
minimum değer yerine en düşük ve en yüksek yüzde beşlik dilimlerin sınırları da
verilebilmektedir.
Şekil 14- Bölümlere Göre Erkek ve Kız Öğrencilerin Sınav Notları Kutu Grafiği
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Bölünme serileri türlerine göre sütun grafik, bölünmüş sütun grafik, alan grafik, üç boyutlu sütun veya alan grafik, polar
grafikler gibi çeşitli şekillerde ifade edilebilirler. Aşağıda Türkiye’nin yıllara göre çeşitli yağlı tohum üretim miktarları üç
boyutlu sütun grafikle ( Şekil 15 ) gösterilmektedir. Dünya borsalarında aylık altın fiyatlarının , yıllara göre karşılaştırmasını
ise polar grafikte izlemek (Şekil 16 ) mümkündür.
Şekil 15- Türkiye’de Yıllara Göre Bazı Yağlı Tohumların Üretimi Miktarları

Kaynak: DİE. “İstatistik Göstergeler 1923-2002”
Şekil 16- Londra Borsası Altın Fiyatları (Onz/US $)

Kaynak: Capital Dergisi, Infocard, Nisan 1998
Nicel bölünme serilerinin, belirli değerlerden büyük veya küçük değerlerin sayısına göre düzenlenmesine kümülatif seri
denir. Bu tip seriler, belirli eşik değerinden “küçük” veya “eşit ve küçük” değerler için düzenlenir ise “–den az serileri” ,
belirli değerden “büyük” veya “eşit ve büyük” değerler için düzenlenir ise “-den çok serileri” adını alır. Bu serilerden ilki
artan, ikincisi azalan serilerdir. Tasnif edilmiş ve gruplanmış serilerde her iki tip kümülatif serinin hesabını bir örnek yardımı
ile açıklamaya çalışalım,
Aşağıda 200 öğrencinin haftalık harcama düzeylerine göre kümülatif seriler şöyle düzenlenir:

Tablo 10- Öğrencilerin Haftalık Harcama Düzeyleri ve “-den az” Serisi

Harcamalar
YTL

Frekanslar -Den az
Harcamalar
fi

Kümülatif frekanslar
-Den az
j

Fi = ∑ f i
i =1

24
45
65
80
120
135
185

16
32
38
44
36
24
10

− → 24 ve 24 den az
45 ve 45 den az
65 ve 65 den az
80 ve 80 den az
120 ve 120 den az
135 ve 135 den az
185 ve 185 den az

− − − − − − − → 16
16+32= 48
48+38= 86
86+44= 130
130+36= 166
166+24= 190
190+10= 200

Tablo 11- Öğrencilerin Haftalık Harcama Düzeyleri ve “-den çok” Serisi

Harcamalar
YTL

Frekanslar-Den az
Harcamalar
fi

Kümülatif frekanslar
-Den çok
N

Fi = ∑ f j
j =i

24
45
65
80
120
135
185

16
32
38
44
36
24
10 − →

24 ve 24 den çok
16+32+38+44+36+24+10=200
45 ve 45 den çok 32+38+44+36+24+10 =184 veya 200 -16=184
65 ve 65 den çok
38+44+36+24+10 =152 veya 184 -32=152
80 ve 80 den çok
44+36+24+10 =114 veya 152 - 38=114
120 ve 120 den çok
36+24+10 =70 veya 114 - 44=70
135 ve 135 den çok
24+10 =34 veya 70 - 36=34
185 ve 185 den çok
− − − − − − − → 10 =10 veya 14 24=10

Yukarıdaki seriyi , sınıf aralığını 40 YTL alarak, sınıflanmış bir dağılım haline getirelim. Den az serileri sınıfların üst sınırları
esas alınarak düzenlenir. Den çok serileri ise sınıfların alt sınırları esas alınarak düzenlenir. Yapılan işlemler aşağıda açıkça
gösterilmiştir. Den az serisinde ilk sınıfın frekansı aynen alınır diğer sınıfların frekansı adım adım toplanarak kümülatif
frekansa ulaşılır. Den çok serisinde ilk sınıf için toplam frekans esas alınır ve bu toplamdan önceki sınıfların frekansı
çıkarılarak kümülatif frekansa ulaşılır, son sınıf için gerçek frekans “den çok frekansına” eşittir.
Tablo 12- Öğrencilerin Haftalık Harcama Düzeyleri ve “-den az ” Serisi
Harcamalar
YTL

Frekanslar

fi

-Den az
Harcamalar

Kümülatif frekanslar
-Den az
j

Fi = ∑ f i
i =1

0 – 40
40 – 80
80 – 120
120 – 160
160 – 200

16
70
44
60
10

−→

40 dan az
80 den az
120 den az
160 dan az
200 den az

− − − − − − − → 16
16+70= 86
86+44= 130
130+60= 190
190+10= 200
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Tablo 13- Öğrencilerin Haftalık Harcama Düzeyleri ve “-den çok ” Serisi
Harcamalar
YTL

Frekanslar -Den az
Harcamalar
f
i

Kümülatif frekanslar
-Den çok
N

Fi = ∑ f j
j =i

0 – 40
40 – 80
80 – 120
120 – 160
160 – 200

16
70
44
60
10

−→

0 dan çok
40 dan çok
80 den çok
120 den çok
160 den çok

−−−

16+70+44+60+10=200
70+44+60+10=184 veya 200 -16=184
44+60+10=114 veya 184 -70=114
60+10=74 veya 114 - 44=70
−−−−→
10=10 veya 74 -

60=10

Şekil 17- Öğrencilerin Harcamaları (Tablo 10-11 ) Kümülatif Serileri

Şekil 18- Öğrencilerin Harcamaları Gruplanmış Serisine İlişkin (Tablo 12-13 ) Kümülatif Serileri

1.4.3. Kategorik ve Sıralı Kategorik Değişkenlerin İşlenmesi: Oranlar
Değerleri sınıflayıcı veya sıralayıcı ölçekle belirlenmiş kategorik veya sıralı kategorik değişkenlere ilişkin veriler; kategorilere
ait frekanslar veya bunları toplam frekansa bölünmesi ile elde edilen oransal (nispi ) frekansların yardımı ile işlenir. Her

36 / 28

kategoriye ilişkin oransal frekanslar serilerin karşılaştırılmasına yardım eder. Örnek olarak ülkelerin eğitim durumlarının
genel yapısını karşılaştırırken: Eğitimsizler, okuryazar olanlar, ilköğretim mezunu, orta öğretim mezunu, yüksek öğretim
mezunu olanlar gerçek frekanslarla değil oransal frekanslar ile karşılaştırılır. Böylelikle ülkelerin farklı büyüklükte nüfusa
sahip olmalarından kaynaklanacak problemler de giderilmiş olur. Oranların sadece aynı cinsten olaylar arasında
hesaplanması gerekmez. Kısacası oransal frekans dışında oran çeşitleri mevcuttur. Ancak oran hesaplayabilmek için herhangi
bir birimin ele alınan kütlenin sadece bir sınıfında mevcut olması gerekir.
Belirli bir cümle tanımına uyan (aynı cinsten) olayların oluşturduğu kütle içinde, sınıfların kütle içindeki oransal paylarının
oluşturduğu orana bileşim oranı adı verilir. Bileşim oranı ana kütlenin tüm birimleri söz kunusu olduğunda bire eşittir.
Dolayısı ile her birimin ancak bir kategoride yer aldığı kütleler için bire eşittir. Oranın 100 ile çarpılmış haline yüzde
denilmektedir. Ancak kütle birim sayısı düşük olduğunda oran veya yüzdenin hassasiyeti düşük olacağından kullanılması
yanıltıcı sonuçlar doğurabileceği için sakıncalıdır. Hem oran, hem yüzde için yapılan tablolarda mutlak frekanslara ve
toplamlara da yer verilmelidir. Örnek olarak 1985 Türkiye nüfus Sayım sonuçlarına göre, 12 ve daha yukarı yaşlarda çalışan
nüfusun okuryazarlık ve eğitim durumlarının cinsiyete göre dağılımı Tablo 1’de yer almaktadır. Tabloda erkek ve kadınlar
için hesaplanan bileşim oranları ve yüzdeleri ayrı ayrı görülebilir. Tablo eğitim durumu ile ilgili olarak cinsiyetler arası
karşılaştırma yapmaya olanak sağlar. Tablodan da anlaşılacağı gibi 12 yaşından büyük çalışan erkekler içinde eğitimsizlerin
payı 0,11 iken bu oran kadınlarda 0,38 e çıkmaktadır. Yine diğer eğitim kategorilerine bakıldığında kadınların eğitim
durumlarının erkeklerden daha düşük olduğu görülmektedir. Her eğitim seviyesinde erkeklerin oranı kadınların oranının
yaklaşık bir buçuk katını bulmaktadır.

Tablo 14- On iki ve daha yukarın yaşta çalışan nüfusun, okuryazarlık ve eğitim durumunun
cinsiyete göre dağılımı
Eğitim Durumu

ERKEK
FREKANS

Okur-Yazar
değil
Okur -Yazar

1456619

BİLEŞİM
ORANI
0,111498

909160

0,069592

6,959249

608752

0,081246

8,124565

İlk Okul
Mezunu
Orta Okul
Mezunu
Lise Mezunu

7861700

0,601781

60,17811

3294612

0,439708

43,97076

1013966

0,077615

7,761496

156497

0,020887

2,08865

1201456

0,091967

9,196656

375040

0,050054

5,005383

Yüksek
Öğretim
Öğrenimi
Bilinmeyen
TOPLAM

616819

0,047215

4,721498

169547

0,022628

2,262819

4333

0,000332

0,033167

1691

0,000226

0,022569

1

100

1

100

13064053

YÜZDE

KADIN
FREKANS

11,14982

2886594

BİLEŞİM
ORANI
0,385252

38,52525

7492733

YÜZDE

Kaynak: DİE, 1985 Nüfus Sayımı “Türkiye Genel” , Ankara 1989, S.134
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ÇALIŞMA SORULARI
1. İstatistiki veriler hangi özelliklerine göre tablolanır?
2. Kaç farklı grafik gösterim kullanılabilir.?
3. Zaman serileri nasıl bir grafik formda gösterilmektedir.?
4. Excel bu tablolar ve grafiklerin ne kadarını kapsar?
5. Den az ve den çok serileri ne işe yarar?
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Bu derste indeksler ve tamamlayıcı istatistik kavramları işlenecektir.
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Excel İle İstatistik:İndeksler - Betimsel İstatistik
İNDEKSLER
İndeks; belirli bir istatistik olaya ait değerlerin zaman ve yer itibariyle gösterdiği oransal değişmelerin
ölçüsüdür.
ZAMAN İNDEKSİ VE TÜRLERİ
1. Basit indeks
2. Bileşik indeks
a. Bileşik tartısız indeks
b. Bileşik tartılı indeks
Basit İndeks
Cari yıl fiyatının (Pi) temel yıl fiyatına (P0) oranıdır.

Pi
İ = ---- x 100
P0

örnek: İstanbul’da yıllar itibariyle A malı perakende fiyatları (TL/kg), burada temel yıl 1997 olsun,
temel yıl indeksi 100 olur. Yani P97=100 dür.
Yıl
Fiyat (TL/kg)
1997
1998
1999
2000

İndeks
69,90
107,70
159,60
309,80

100,0
154,1
228,3
443,2

P98= (Pi/ P0) x100 = 107,70 / 69,90 x 100 = 154,1
P99= (Pi/ P0) x100 = 159,60 / 69,90 x 100 = 228,3

Zincirleme indeks : burada P0 bir önceki yılın fiyatını gösterir.
Yıl
Fiyat (TL/kg)
1997
1998
1999
2000

İndeks
69,90
107,70
159,60
309,80

100,0
154,1
148,2
194,1

Z98= (Pi/ P0) x100 = 107,70 / 69,90 x 100 = 154,1
Z99= (Pi/ P0) x100 = 159,60 / 107,70 x 100 = 148,2

Bileşik İndeks
Basit indekste bir tek maddenin fiyatı söz konusuydu. Bileşik indekste ise birden fazla maddenin fiyatı
söz konusudur. Tartılı ve tartısız olabilir.
Bileşik Tartısız İndeks
İ = (Toplam Pi / Toplam P0) x 100

P87= (2114/1594) X 100 =132,6

(P88= 3081/1594)X100=193,3

Bazı malların toptan fiyatları TL/kg olarak şöyledir:

P0
Madde
Bezelye (kuru)
Fasulye (çalı)
Mercimek (yeşil)
Buğday (sert)
Pirinç (Bersani)

TOPLAM

P1
1986
254
527
404
84
325

P2

P3

1987
276
896
416
99
427

1988
489
971
486
160
975

1989
973
1405
852
338
1950

1594 2114 3081 5518

Temel yıl ağırlıklı Laspeyres fiyat endeksi
Bu fiyat endeksinde sadece temel (baz) yıl ait miktarlar standard miktar sepetine koyulur yani
temel yılına ait miktarlar sepeti önce cari yil fiyatlarıyla değerlendirilir ve ayni temel yılı
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miktarlari sepeti sonra temel yılı fiyatlari ile değerlendirilir. Bu iki değer oranı Laspeyres
Fiyat Endeksi'ni oluşturur.
Bu tariften anlaşılır ki her yıl için yapılan hesapda oranın paydası (temel yılın miktarlarının
temel yıl fiyatları ile değerlendirilmesi olduğu için) değişmemekte ve her yıl için aynı
kalmaktadır. Böylece sadece bir kere miktar sayımı, sadece yani temel yıla ait miktar sayımı
yeterli olmakta ve her yıl için miktar sayımı yapılmasına gerek kalmamaktadır.
t yılı için Laspeyres Fiyat Endeksi

için formül

şeklindedir. Burada
: i mal/hizmeti için cari t yılındaki fiyatlar;
: i mal/hizmeti için temel 0 yılındaki miktarlar;
: i mal/hizmeti için temel 0 yılındaki fiyatlar;
Grup içinde bulunan i (1'den n'ye kadar) mal ve hizmetleri üzerinde yapılan toplama
işlemi ile ifade edilmekte ve 100 ile çarpma ise endeksin normalize edilip 1 yerine 100
olmasını sağlamaktadır.
Cari yıl ağırlıklı Paasche fiyat endeksi
Bu fiyat endeksinde ise standard miktarlar sepeti (yani kullanılan miktar ağırlıkları) cari
yıla aittir. Bu nedenle her yıl, kullanılan miktarlar değişirse, değişik miktarlar sepeti
(ağırlıklar) kullanılır. Cari yıldaki endeksi bulmak için cari yıl miktarları cari fiyatlarla
değerlendirilir ve ayni cari yıl miktarları temel yıl fiyatları ile değerlendirilir; bu iki
değerin oranı o cari yıl için Paasche fiyat endeksi olur. Bu demektir ki her yıl için yapılan
hesapta oranın hem payı hem de paydası değişmekte ve değişik yıllar için standard miktar
sepeti değişik olmaktadır.
t yılı için Paasches Fiyat Endeksi

için formül

şeklindedir. Burada
: i mal/hizmeti için cari t yılındaki fiyatlar;
: i mal/hizmeti için cari t yılındaki miktarlar;
: i mal/hizmeti için temel 0 yılındaki fiyatlar;
Grup içinde bulunan tüm i (1'den n'ye kadar) mal ve hizmetleri üzerinde yapılan
toplama işlemi ile ifade edilmekte ve 100 ile çarpma ise endeksin normalize edilip
1 yerine 100 olmasını sağlamaktadır.
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Fisher'in ideal fiyat endeksi
Fisher'in ideal fiyat endeksi
her yıl o yilki Laspeyres
ile o yılki Paasche
fiyat endeksi
' nin geometrik ortalaması hesaplanarak elde edilir.
şeklindedir.
Çok mal/hizmet için bileşik ağırlıklı fiyat endeksleri örnekleri [değiştir]
Örnek :2000 yılını temel yıl olarak alıp (yani 2000=100) A ve B mallarının fiyat
endekslerini, Laspeyres, Paasche ve Fisher fiyat endeksleri olarak hesaplarsak şu
tabloyu elde ederiz:

Yıllar

A Malı
Fiyat
ı

B Malı
Fiyat
ı

2000

4,00 lira

5,00 lira

470.000 t

380.000 t

-

-

-

2001

5,00 lira

5,50 lira

450.000 t

355.000 t

117.46

117.55

117.50

2002

8,50 lira

6,50 lira

270.000 t

255.000 t

171.03

167.83

169.42

2003

8,75 lira

7,00 lira

295.000 t

260.000 t

179.17

177.47

178.32

2004

8,45 lira

6,80 lira

250.000 t

220.000 t

173.43

171.83

177.58

2005

2,40 lira

1,80 lira

125.000 t

95.000 t

47.94

48.31

48.12

A Malı
Miktarı

B Malı
Miktarı

Laspeyres Fiyat
Endeksi

Paasche Fiyat
Endeksi

Fisher Fiyat
Endeksi

TANIMLAYICI İSTATİSTİK DEĞERLERİNİN HESAPLANMASI
Tablo 2 deki excel verisindeki US $ / TL ve US$/İSV.FR değeri için;
YILLAR

US $ / TL

US$/İSV.FR.

1984

442,50

2,5800

1985

574,00

2,0740

1986

755,90

1,6270

1987

1018,36

1,2915

1988

1813,46

1,5010

1989

2311,37

1,5430

1990

2927,13

1,2820

1991

5074,83

1,3540

1992

8555,85

1,4595

1993

14458,03

1,4769

1994

38413,00

1,3115

1995

59501,00

1,1504

Aritmetik ortalama,
Ortanca değer (Medyan)
Mod
Tepe değeri,
En küçük
En büyük değer,
Basıklık katsayısı,
Çarpıklık katsayısı,
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Standart sapma,
Varyans,
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ÇALIŞMA SORULARI
1. Kaç tür indeks vardır?
2. Basit ve değişken esaslı indekslerin farkları nelerdir?
3. Laspeyres, pashe, ve Fisher indeksleri arasında ne fark vardır?
4. İMKB 100 endeksi ne tip bir indekstir.
5. Bir indekste baz yıl ne manaya gelir?
6. Excelde ortalamanın formülü nasıldır?
7. Excelde medyanın formülü nasıldır?
8. Excelde standar sapmanın formülü nasıldır?
9. Excelde eğikliğin formülü nasıldır?
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KAYNAKÇA
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İÇİNDEKİLER
Excel ile istatistik: çapraz tablolama veri süzme ve fonksiyonlar
Özet tablo
Verilerin analizi
Veri sıralama
Veri filtreleme
Veri doğrulama
Gruplandırma ve gurubu çözme
Alt toplamlar
Metni sütunlara dönüştürme
Formüller
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ÖZET (TÜRKÇE)
Bu derste excel yardımıyla Özet Tablo, Verilerin analizi, Veri sıralama, Veri filtreleme, Veri
doğrulama, Gruplandırma ve gurubu çözme, Alt toplamlar, Metni sütunlara dönüştürme,
Formüller anlatılacaktır.
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Excel İle İstatistik: Çapraz Tablolama veri Süzme ve Fonksiyonlar
Özet Tablo
Özet tablolar, Elektronik Tablolama Programın gelişmiş özelliklerinden birisidir. Verileri gruplamayı,
alt toplamlar almayı ve dış veri tabanına bağlanmayı sağlar. Özet tablolar, topla, say, ortalama gibi
sizin belirleyeceğiniz bir işlev kullanarak veriyi özetleyebilir. Alt toplamları veya genel toplamları
otomatik olarak ekleyebilir. Bunun dışında hesaplanmış alanlar veya ögeler ekleyerek kendi
formüllerinizi kullanabilirsiniz. Özet tablo yaratmak için, çözümlemek istediğiniz veriyi
bulmanıza ve düzenlemenize yardımcı olarak kullanacağınız Özet Tablo sihirbazı kullanılır.
Başlamak için, Veri menüsünden Özet Tablo ve Özet Grafik Raporu seçeneğini tıklayınız.
Çıkan iletişim kutusu, toplam üç adımdan oluşan özet tablo sihirbazının ilk adımını oluşturur ve
size özet tabloyu oluşturacak verilerin nereden alınacağını ve ne tür bir özet tablo oluşturulacağını
soracaktır.

Genelde kullanılan veriler doğrudan Elektronik Tablolama Programında yaratılan tablolardır. Ancak
istenirse dış bir veri kaynağı ile (Access vb.) yaratılan veriler, birden fazla sayfadan oluşan veriler
ya da diğer bir özet tablosu kullanılabilir. Türü ise tablo ya da grafikten biri olarak seçilir ve ileri
butonuna basılarak ikinci adıma geçilir. İkinci adım, ilk adımda seçilen seçeneğe göre verilerin
yerinin belirtilmesidir. Ardından üçüncü adımda özet tablonun yaratılacağı yer sorulur. Bu yer
mevcut çalışma sayfası ya da yeni bir çalışma sayfası olabilir. Son butonuna tıklandığında
otomatik olarak düzenlenmiş tabloya özet tablo alan listesinden sütun ve satır başlıkları ile veri
öğeleri sürükle-bırak yöntemi ile ilgili yerlere yerleştirilir ve özet tablosu oluşturulur.
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VERİLERİN ANALİZİ

Veri Sıralama
Elektronik Tablolama Programında veriler girilirken, bir sütun boyunca aynı türde veri olmasına
dikkat edilir. Örneğin Dersler başlığı (sütun başlığı) altında Matematik, Fizik vb. ders isimleri
dizilebilir. Ders isimleri ve notları girildikten sonra sıralama yapılmak istenebilir.

Verileri sıralamak için önce sıralama yapılacak sütunlar seçilir. Eğer sütunlara girilmiş verilerin aynı
satır numaraları arasında bir bağlantı varsa (A sütununda yazan Ders ile B,C,D sütunlarındaki
notlar ilişkilidir) ilişkili tüm sütunlar seçilmelidir. Eğer seçim genişletilmez ise Elektronik
Tablolama Programı bizi uyararak veriler arasındaki ilişkinin bozulacağını söyler (Sıralamadan
sonra Biyolojiden alınan not edebiyatın karşısına gelebilir). Veri sekmesinden Sırala seçilir.
Açılan pencerede sıralama için 3 ölçüt ve sıralama yönleri seçilir. En az bir ölçütle sıralama yapılır
ancak istenirse 2 ölçüt daha girilebilir. Seçilen alan içinde başlık varsa belirtilmelidir. Ayrıca
seçilen alan içinde birleştirilmiş hücre varsa sıralama yapılmayacaktır.
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Veri Filtreleme
Bir sütuna girilmiş verileriler içinde tekrarlanan verileri gizleyerek sütundaki tüm verilerin liste
halinde gösterilmesi işlemine süzme (filtreleme) denir. Süzme yapılırken verilerin tümü, özel bir
tanesi, belirlenen şarta uyanları, veri girilmemiş hücreler veya veri girilmiş hücreler listelenebilir.

Öncelikle filtreleme yapılacak alan seçilir. Daha sonra menülerden sırası ile Veri sekmesinden Filtre
seçilirse seçilen alanın sütun başlıklarında filtreleme esaslarını belirleyecek kutucuklar belirir. Bu
kutucuklar tıklanınca açılan pencereden seçim yapıldıktan sonra seçime uyan değerler listelenir
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Veri Doğrulama
Bir hücreye girilecek verinin uyması gereken şartların belirlenmesine veri doğrulama denir. Veri
doğrulama seçenekleri hücre seçildikten sonra girdi iletisi verilmesine olanak tanır. Girdi iletisine
rağmen hata yapılırsa hata uyarısı verilebilir. Seçilen hücrelere girilecek sayıların 0 ile 100
arasında olmasına, girdi iletisi olarak ve hata uyarısı olarak da “0 ile 100 arasında girilmeli”
ayarlanmıştır.. Ayarlar sekmesindeki İzin Verilen seçeneği ile farklı türde verilerin girilmesi
sağlanabilir.
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Gruplandırma ve Gurubu Çözme
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Alt Toplamlar
Bir veri listesinde girilen sayısal değerler bir başka sütuna da girilen değerlere bağlı olarak giriliyorsa
bu sayısal değerleri bağlı olduğu sütunda bulunan değerlere göre gruplayıp toplamlarını alabiliriz
(Örnek Merkezlere göre cihaz sayıları). Bu işleme alt toplam adı verilir. Alt toplam almak için
öncelikle verileri gruplayacağımız değerlere göre sıralı girmek ya da sıralamak gereklidir. Sonra
alt toplam alınacak alanlar seçilir ve Veri sekmesinden Alt Toplam seçeneği seçilir.
“Aşağıdakilerin her değişiminde” bölümüne gruplanacak sütun , “Kullanılacak işlev” yerine
toplama , çarpma veya ortalama gibi sayılarla yapılacak işlem, “Alt toplam ekleme yeri”
bölümüne de işlev sonunda hesaplanacak değerlerin gösterileceği sütun başlığı girilir.
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Metni Sütunlara Dönüştürme
Bir hücreye girilmiş uzun bir metin kelimelerine ya da içinde geçen bir ayraç karakterine göre
bölünebilir. Bölünme sonucunda her bir bölüm bir sütunda yer alır. Bölünecek veriyi seçtikten
sonra Veri sekmesinden Metni Sütuna Dönüştür seçilir. Çıkan pencereden bölmede kullanılacak
ayraç karakteri (genel olarak boşluk) seçilir ve SON butonu tıklanır.

FORMÜLLER

Formül Oluşturma
Elektronik Tablolama Programında formül oluşturmak için üç yöntem vardır. Bunlardan birincisi,
kullanmak istediğimiz formülün özelliklerini iyi biliyorsak formül çubuğuna =(eşittir) yazmak ve
peşinden de kullanmak istediğimiz formülü yazmaktır. İkinci yöntem ise formül çubuğundaki
formül ekle butonunu (üzerinde fx yazan buton) kullanmaktır. Bu butona tıklanınca fonksiyon
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ekleme sihirbazı görüntülenir. Sihirbazdan ilk olarak kategori seçilir. Sonra bu kategorideki
formüllerden biri seçilir. Tamam butonuna basılınca formülde kullanılan veri aralıklarını ve diğer
özel seçeneklerin belirlendiği pencere açılır. Bu pencere formülün özelliğine göre farklılıklar
içerir.

Üçüncü yöntem ise Formüller sekmesini kullanmaktır.

Formül Kopyalama ve Taşıma
Elektronik Tablolama Programında formüllerin kopyalanma ve taşınması diğer verilerin kopyalama ve
taşıma işlemlerinden pek farklı değildir. Hatırlama için Hücrelerle Çalışma faaliyetine bakınız.
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Formüller kopyalanır veya taşınırsa içinde geçen alan ve hücrelerde otomatik olarak ötelenir. Diğer bir
ifadeyle formülde geçen hücre adresleri kaynak ile hedef arasındaki hücre sayısı kadar artar ya da
azalır. Eğer hücre adreslerinin başına $ (dolar) işareti konulursa hücre adresleri sabitlenmiş olur.
Örneğin A1 yerine $A1 yazmak gerekir.

Formülerde Hata Mesajları
Formüllerde oluşan hata mesajları ve düzeltme yöntemleri aşağıda verilmiştir.

•

#AD? hatası: Elektronik Tablolama Programında bir formüldeki metni tanımadığı zaman
ortaya çıkar.

•

#BOŞ! hatası: Kesişmeyen iki alanın kesişimini belirttiğiniz zaman ortaya çıkar.

•

#DEĞER! hatası: Yanlış türde bağımsız değişken veya işleç kullanıldığında ortaya çıkar.

•

#SAYI! hatası: Bir formülde veya işlevde geçersiz sayısal değerler olduğunda ortaya çıkar.

•

#SAYI/0! hatası: Bir sayı sıfıra (0) bölündüğünde ortaya çıkar.

•

#YOK hatası: Değer bir işlevde veya formülde kullanılamaz durumdaysa ortaya çıkar.

•

#BAŞV! hatası: Formülde eksik bileşen olduğunda ortaya çıkar.

Genel olarak formüllerdeki hataları düzeltmek için aşağıdakileri yapınız.

•

Sağ ve sol ayraçların tümünü eşleyiniz. Bütün ayraçların, eşleşen bir çiftin parçası olduğundan
emin olunuz. Microsoft Excel, formülü oluştururken girilen ayraçları, eşleştirebilmeniz için
farklı renklerde görüntüler.

•

Aralık belirtmek için iki nokta işaretini kullanınız. Bir hücre aralığına başvuruda
bulunduğunuz zaman, aralıktaki ilk hücreye yapılan başvuruyla, aralıktaki son hücreye yapılan
başvuruyu ayırmak için iki nokta işareti (:) kullanınız.

•

Gereken bütün bağımsız değişkenleri giriniz. Bazı işlevlerin gerekli bağımsız değişkenleri
vardır. Ayrıca, çok fazla bağımsız değişken girmediğinizden emin olunuz

•

Yedi işlevden daha fazlasını iç içe geçirmeyiniz. Bir işlevin içine, yedi düzeyden daha fazla
işlev girilemez veya iç içe geçirilemez.

•

Diğer sayfa adlarını tek tırnak işareti içine alınız. Formül, başka çalışma sayfası veya çalışma
kitabındaki değerlere veya hücrelere başvuruda bulunuyorsa ve diğer çalışma kitabı veya
çalışma sayfasının adı alfabetik olmayan bir karakter içeriyorsa, bu adı tek tırnak işareti ( ' )
içine almalısınız.

•

Dış çalışma kitapları için dizin yolunu ekleyiniz Her bağlantının bir çalışma kitabı adını ve
çalışma kitabının yolunu içerdiğinden emin olunuz.
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•

Sayıları biçimlendirmeden giriniz. Sayıları, formüllere girerken biçimlendirmeyiniz.

Örneğin, girmek istediğiniz değer 1.000 YTL olsa bile, formüle 1000 giriniz.
Formüllerde Döngüsel Başvuruları Kullanma
Bir formül, doğrudan veya dolaylı olarak kendi hücresine geri başvurduğu zaman (formül içinde
formülün yazıldığı hücrenin adresi geçerse), buna döngüsel başvuru denir. Açık çalışma
kitaplarından birinde döngüsel bir başvuru varsa, Elektronik Tablolama Programı bunların tümünü
otomatik olarak hesaplayamaz. Döngüsel başvuruyu kaldırabilir veya Elektronik Tablolama
Programın, önceki yinelemenin sonuçlarını kullanarak, döngüsel başvuruda kullanılan her
hücrenin hesaplamasını sağlayabilirsiniz. Dögüsel başvuruları kullanmak için ilgili araç çubuğu
aktif edilmelidir. Formül sekmesinden Etkileyenkleri İzle yi tıklayınız. Böylece döngüsel
başvuruları gösteren etkileyenler oklarla görünür hale gelecektir.

Döngüsel Başvuru araç çubuğunda sayfamızda döngüsel başvuru yapılmış hücre adresleri ve
başvuruları oklarla göstermeyi sağlayan butonlar bulunur.

Koşullu Formüller
Doğru ya da yanlış sonucu üreten veya formül içinde geçen şartın doğru ya da yanlış olması durumuna
göre çalışan formüllerdir.
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Eğer
Belirttiğiniz koşul DOĞRU olarak değerlendirilirse bir değer, YANLIŞ olarak değerlendirilirse başka
bir değer verir. Değerler ve formüller üzerinde koşullu sınamalar yürütmek için EĞER
fonksiyonunu kullanınız.
=EĞER(mantıksal_sınama;eğer_doğruysa_değer;eğer_yanlışsa_değer)

=EĞER(A10=100; "Bütçe içinde";"Bütçeyi aşıyor")

Mantıksal_sınama: DOĞRU veya YANLIŞ olarak değerlendirilebilecek herhangi bir değer veya
deyimdir. Örneğin, A10=100, mantıksal bir deyimdir; A10 hücresindeki değer 100'e eşitse, deyim
DOĞRU olarak değerlendirilir. Tersi durumda, YANLIŞ olarak değerlendirilir. Bu bağımsız
değişken herhangi bir karşılaştırma hesabı işleci kullanabilir.

Eğer_doğruysa_değer: Mantıksal_sınama DOĞRU ise verilen değerdir. Örneğin, metin dizesindeki
bu bağımsız değişken "Bütçe içinde" ise ve mantıksal_sınama bağımsız değişkeni DOĞRU olarak
değerlendirilirse, EĞER fonksiyonu "Bütçe içinde" metnini görüntüler. Mantıksal_sınama
DOĞRU ise ve eğer_doğruysa_değer boşsa, bu bağımsız değişken 0 (sıfır) değeri verir. DOĞRU
sözcüğünü görüntülemek üzere bu bağımsız değişken için DOĞRU mantıksal değerini kullanınız.
Eğer_doğruysa_değer başka bir formül olabilir.

Eğer_yanlışsa_değer: Mantıksal_sınama YANLIŞ ise verilen değerdir. Örneğin, metin dizesindeki bu
bağımsız değişken "Bütçeyi aşıyor" ise ve mantıksal_sınama bağımsız değişkeni YANLIŞ olarak
değerlendirilirse, EĞER fonksiyonu "Bütçeyi aşıyor" metnini görüntüler. Mantıksal_sınama
YANLIŞ ise ve eğer_yanlışsa_değer belirtilmemişse (bu, eğer_doğruysa_değer'inden sonra virgül
olmamasıdır)

YANLIŞ

mantıksal

değeri

verilir.

Mantıksal_sınama

YANLIŞ

ise

ve

eğer_yanlışsa_değer boşsa (bu, eğer_doğruysa_değer'inden sonra bir virgül ve onu izleyen
kapatma parantezi olması durumudur) 0 (sıfır) değeri verilir. Eğer_yanlışsa_değer başka bir
formül olabilir.

Ve
Tüm bağımsız değişkenleri DOĞRU'ysa DOĞRU'yu verir; Bir ya da daha fazla bağımsız değişkeni
YANLIŞ'sa YANLIŞ'ı verir.
VE(mantıksal1;mantıksal2; ...)
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VE(A10<100;A20=”Dikkat”)

Mantıksal1; mantıksal2;… DOĞRU ya da YANLIŞ olabilen, test etmek istediğiniz 1 ile 30 arası
koşuldur.

Matematiksel Formüller
Rakam içeren bir grup hücre üzerinde işlem yaparak bir sonuç bulan formüllerdir.

Toplam Formülü
Hücre aralığındaki tüm sayıları toplar.
TOPLA(sayı1;sayı2;...).
TOPLA(13;A1:A20;DOĞRU)
Sayı1, sayı2, ... toplamını veya toplam değerini istediğiniz 1 ile 30 arasında bağımsız
değişkendir.

Yuvarlama Formülü
Sayıyı belirlenen sayıda basamağa yuvarlar.
YUVARLA(sayı;sayı_rakamlar)
YUVARLA(21,23254;3) ise sonuç 21,233 olur

Sayı yuvarlamak istediğiniz sayıdır. Sayı_rakamlar sayıyı yuvarlamak istediğiniz basamak sayısını
belirtir. Sayı_basamaklar 0'dan (sıfırdan) büyükse, sayı belirtilen ondalık hane sayısına yuvarlanır.
Sayı_basamaklar 0 ise, sayı en yakın tamsayıya yuvarlanır.
Sayı_basamaklar 0'dan küçükse, sayı ondalık virgülün soluna yuvarlanır.
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Tamsayı Formülü
Bir sayıyı aşağıya doğru en yakın tamsayıya yuvarlar.
TAMSAYI(sayı)
TAMSAYI(8,9) ise sonuç 8’dir.
Sayı aşağı doğru bir tamsayıya yuvarlamak istediğiniz gerçek sayıdır.

Metin Formülleri
Metinler ile çalışmalarda kullanılan formüllerdir.

Hücre Metnini Büyük-Küçük Harfe Dönüştürme Formülleri
Bir hücredeki değeri ya da metin verisini büyük harfe çevirmek için BÜYÜKHARF(metin), küçük
harfe çevirmek için ise KÜÇÜKHARF(metin) formülü kullanılır.

Formüllerde geçen metin ifadesi “ “ Çift tırnak arsında verilen bir veri veya metin girilmiş bir hücre
olabilir.

Hücreden Metin Alma Formülü
Bir hücredeki değeri belirtilen sayı biçiminde metne çevirir.
METNEÇEVİR(değer;biçim_metni)
METNEÇEVİR(B2;"0,00 TL")
Değer; sayısal değer, sayısal değeri değerlendiren bir formül veya sayısal değer içeren bir hücreye
yapılan bir başvurudur. Biçim_metni; Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusundaki Sayı
sekmesinde Kategori kutusundaki metin biçiminde bir sayı biçimidir.

Bir hücreyi Biçim menüsünde bulunan Hücreler komutunun Sayı sekmesindeki bir seçenekle komutla
biçimlendirmek, yalnız biçimi değiştirir, değeri değiştirmez.
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METNEÇEVİR fonksiyonunu kullanmak bir değeri biçimlenmiş metne dönüştürür; sonuç artık
hesaplanmış bir sayı değildir.

Hücrelerdeki Metni Birleştirme Formülü
Birkaç metin dizesini bir metin dizesi şeklinde birleştirir.

BİRLEŞTİR (metin1,metin2,...)
BİRLEŞTİR(",A2," ",A3," için "nehir yoğunluğu ",A4,"/m")

Metin1, metin2, ... tek bir öge olarak birleştirilecek 1 - 30 arasında metin ögesidir. Metin öğeleri metin
dizeleri, sayılar veya tek hücre başvuruları olabilir. Metin öğelerini birleştirmek için BİRLEŞTİR
işlevi yerine "&" işleci de kullanılabilir.

Tarih ve Saat Formülleri
Tarih ve saat ile işlemi yapan formüllerdir. Formüllerin sonuçları sistem saati ve tarihine bağlıdır ve
doğru sonuç için sistem ayarlarınızı kontrol ediniz.

Tarih Ekleme Formülü
Belirli bir tarihi gösteren sıralı seri numarası verir. Hücre biçimi fonksiyon girilmeden önce Genel ise,
sonuç tarih olarak biçimlendirilir.

TARİH(yıl;ay;gün)
TARİH(2008;1;35) ise 4 Şubat 2008
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Yıl; Yıl bağımsız değişkeni bir ile dört basamak arasında olabilir. Ay, yıldaki ayları gösteren sayıdır. Ay
12'den büyükse, belirtilen yılın ilk ayına bu sayı kadar ay ekler. Örneğin, TARİH(2008;14;2) 2
Şubat 2009 tarihini gösteren seri numarasını verir. Gün; aydaki günleri gösteren sayıdır. Gün,
belirtilen aydaki gün sayısından büyükse, ayın ilk gününe bu sayı kadar gün ekler. Örneğin,
TARİH(2008;1;35) 4 Şubat 2008 tarihini gösteren seri numarasını verir.

Saat Ekleme Formülü
Zaman değerini saat biriminde verir. Saat, 00:00 ile 23:00 arasındaki bir tamsayıdır.

SAAT(seri_nu)
SAAT(0,78125)

Seri_nu bulmak istediğiniz saati içeren zamandır. Zaman, çift tırnak işareti arasında metin dizesi
olarak (örneğin, "18:45") veya ondalık sayı olarak (örneğin, 18:45'i göstermek üzere 0,78125)
girilebilir.

İki Tarih Arasında Gün Hesaplama Formülü
360 günlük yıl temelinde (ayda 30 gün) iki tarih arasındaki gün sayısını verir.

Sisteminiz 30 günlük ayları temel alıyorsa ödemeleri hesaplamanıza yardımcı olması için bu
fonksiyonu kullanınız.

GÜN360(başlangıç_tarihi;bitiş_tarihi)
GÜN360(TARİH(2008;7;23); TARİH(2008;5;23)) -60 sonucunu verir

Başlangıç_tarihi ve bitiş_tarihi aralarındaki gün sayısını öğrenmek istediğiniz iki tarihtir.
Başlangıç_tarihi bitiş_tarihinden sonra gelirse, GÜN360 negatif bir sayı verecektir.

Tarihler TARİH fonksiyonu kullanılarak ya da diğer formüllerin ya da fonksiyonların sonuçları olarak
girilmelidir. Örneğin, 23 Mayıs 2008 için TARİH(2008;5;23) kullanılmalıdır. Tarihler metin olarak
girilirse sorun oluşturabilir.
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ÇALIŞMA SORULARI
Excelde özet tablo nasıl yapılır?
Excelde veri sıralama nasıl yapılır?
Excelde veri filtreleme nasıl yapılır?
Excelde veri doğrulama nasıl yapılır?
Excelde gruplandırma ve gurubu çözme nasıl yapılır?me
Excelde alt toplamlar nasıl yapılır?
Excelde metni sütunlara dönüştürme nasıl yapılır?
Excelde formüller nasıl kullanılır?
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5. HAFTA
DERS NOTU
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İÇİNDEKİLER
Korelasyon Analizi
Regresyon Analizi
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ÖZET (TÜRKÇE)

Bu derste korelasyon ve regresyon analizleri ve bunların Excelde hesaplanması ve
yorumlanması üzerinde durulacaktır.
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Excel İle İstatistik: Regeresyon - Korelasyon ve Excel İle Uygulamalar
Korelasyon analizi
•

Derslerde kimi öğrenciler çok hızlı öğrenirken kimileri başarısız oluyor?
o “Neden?” sorusu korelasyon araştırmasına götürür.

Korelasyon analizi
• Sınava hazırlanma süresi ile sınavdan alınan başarı arasında ilişki var mıdır?
o N sayıda öğrencinin sınava hazırlanma süreleri ile sınavdan aldıkları puanlar
tespit edilir.
• Reklam harcaması ile satış miktarı arasında ilişki var mıdır?
o N sayıda firmanın reklam harcaması ile satış miktarları tespit edilir.
Korelasyon analizinin niteliği
• İki veya daha fazla değişkeni etkilemeye dönük bir müdahalede bulunmadan
aralarındaki ilişkiyi saptama.
• Deneysel araştırmanın aksine, korelasyon araştırmasında değişkenler üzerinde bir
manipülasyon olmaz.
Korelasyon analizinin niteliği
• Değişkenler arasındaki mevcut ilişkiyi betimlediği için betimleyici araştırmadır.
• Bir “korelasyon katsayısı” bularak aradaki ilişkiyi betimleriz.
Korelasyon katsayısı
• Korelasyon katsayısının pozitif çıkması beklenen durumlar:
o Reklam harcaması – Satış miktarı
o Gelir – Ödenen kira
o Dekar başına atılan gübre miktarı – Alınan verim

Pozitif Lineer Korelasyon
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Korelasyon katsayısı
• Korelasyon katsayısının negatif çıkması beklenen durumlar:
o Günlük içilen sigara sayısı – koşulabilen mesafe
Negatif Lineer Korelasyon

Korelasyon katsayısı(3)
• Korelasyon katsayısının sıfır çıkması beklenen durumlar:
o Öğrencinin derslerindeki başarısı ile ayakkabı numarası arasındaki korelasyon

Doğrusal Korelasyon Yoktur

Korelasyon analizinin amaçları
Temel iki amacı vardır:
1) Değişkenler arası ilişkinin açıklanmasına yardımcı olmak
2) Benzer sonuçları önceden tahmin etmek
Açıklayıcı çalışmalar
Değişkenler arasındaki ilişkiyi açıklamayı amaçlar.
Sebep ve etki hakkında veri toplamaya çalışır.
Tahmin çalışmaları
Eğer değişkenler arasında tatmin edici büyüklükte bir ilişki varsa, bilinen değişkenin
değerinden bilinmeyen kestirilebilir.
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Korelasyon analizinin temel aşamaları (Problem seçimi)
Genelde 3 tip probleme yoğunlaşılır
1. X değişkeni Y değişkeniyle ilişkili midir?
2. X değişkeni Y değişkenini ne derece tahmin eder?
3. Değişkenler arasındaki ilişkiler nelerdir ve bunlara dayanarak hangi kestirimlerde
bulunulabilir?
Korelasyon katsayısı
İki değişken arasındaki doğrusal ilişkinin derecesini ölçen bir değer olup -1 ile +1 arasında
değişir.
r’nin
•
•
•

-1 ‘e yakın olması, bu değişkenler arasında çok güçlü bir negatif doğrusal ilişki
olduğunu,
+1’e yakın olması da çok güçlü pozitif doğrusal ilişki olduğunu işaret eder.
Mutlak değer olarak r’nin 0.7 den büyük olması doğrusal ilişkinin güçlü olduğu
şeklinde bir yorum yapmamıza olanak verir.
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Excel ile Korelasyon Katsayısı:
Excel'de korelasyon ve bir çok istatistik veri tabındaki veri çözümlemenin altında yer alır.
Bununla birlikte bu excel için opsiyoneldir. Yani kullanıcının bunu ilk kullanımda açması
gerekir.
Excel in en üst menüsünün sağ altında Excel seçenekleri yer alır veri çözümleme buradaki
Çözümleme Araç Takımının onaylanmasıyla ortaya çıkar.

Bu onay verildikten sonra veri tabındaki veri çözümleme çalıştırılır.
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Buradan çözümleme aracı olarak korelasyon seçilir.

Giriş aralığına korelasyonu alınacak seriler çıkış alanına çıkışın alınacağı yer tanımlanıp
tamam'a basılırsa korelasyon sonuçları alınmış olur.

Örneğimizde Talep ile fiyat arasındaki korelasyon araştırılmıştır.
D
D
P

1
-0,98768

P
1

Talep ile fiyat arasında % 98,86 negatif korelasyon var yani fiyat düşerse talep artar. Vice
versa...

Basit Regresyon Analizi
Korelasyon vs. Regresyon
• iki değişken arasındaki ilişkiyi göstermek için Scatter plot kullanılabilir.
• Korelasyon analizi iki değişken arasındaki (lineer) ilişkinin gücünü ölçmek için
kullanılır.
• Korelasyon sadece ilişkinin gücü ile alakalıdır.
• Korelasyon nedensellik hakkında bir şey ifade etmez
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Regresyon ve Nedensellik
• “İstatistiksel bir ilişki, ne denli güçlü, ne denli anlamlı olursa olsun, hiçbir zaman
nedensel bir ilişki olamaz; bizim nedensellik düşüncelerimiz istatistik dışından,
sonuçta, şu yada bu , bir kuramdan gelmelidir”.
• İstatistiksel bir ilişkinin kendi başına bir nedensellik anlamı taşımadığına dikkat
edilmelidir. Bir nedensellik bulmak için kuramsal düşüncelere başvurulmalıdır.
Regresyon Analizi
• Regresyon analizinde temel düşünce, bir bağımlı değişkenin bir yada birden fazla
açıklayıcı değişkene istatistiksel bağımlılığını belirlemektir.
• Amacı: açıklayıcı değişkenlerin bilinen yada değişmeyen değerlerine dayanarak
bağımlı değişkenin ortalama değerini tahmin etmektir.
• Başarısı: uygun verinin bulunabilmesine bağlıdır.
• Regresyon Analizi : Bağımlı değişkenin değerini en azından bir bağımsız
• değişkenin değerine bağlı olarak tahmin eder.
• Bağımsız değişkende meydana gelen değişimlerin bağımlı değişkende meydana
getirdiği etkileri açıklar.
o Bağımlı değişken: açıklamak istediğimiz değişken
o Bağımsız değişken: bağımlı değişkeni açıklamakta kullanılan değişken
Basit Lineer Regresyon Modeli
• Sadece bir tek bağımsız değişken, X
• X ve Y arasındaki ilişki lineer bir fonksiyonla tanımlanmış
• Y’deki değişime X’deki değişimin neden olduğu varsayılmakta
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Anakitle Doğrusal Regresyon Denklemi

Örnek Doğrusal Regresyon Denklemi

Basit Doğrusal Regresyon Modeli
Basit Doğrusal Regresyon Modeli
y = b0 + b1x+ e
Basit Doğrusal Regresyon Denklemi
E(y) = b0 + b1x
Tahmini Basit Doğrusal Regresyon Denklemi
= b0 + b1x
En Küçük Kareler Metodu
En Küçük Kareler Kriteri

Burada :
yi = Bağımlı değişkenin i.ninci gözlemsel değeri
i = Bağımlı değişkenin i.ninci gözlemsel değeri için tahmin değeri
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Örnek: Biraz önceki örneğimize dönelim. Bir malın fiyatı ve talebi aşağıda verildiği gibi
olsun
Talep
D
90
85
80
70
60
55
50
40
30
35

Fiyat
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Söz konusu malın talebinin fiyat tarafından belirleneceği iktisat bilimi tarafından çok
net anlatılmıştır. Örneğimizde fiyat bağımsız talep bağımlı değişkenimiz olacaktır.
Veri tabındaki veri çözümleme çalıştırılır buradan çözümleme aracı olarak korelasyon seçilir.

Buradan çözümleme aracı olarak Regresyon seçilir.
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D = 97,66 - 6,93 P
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ÇALIŞMA SORULARI
Korelasyon analizi ne için kullanılır?
Taleple fiyat arasındaki korelasyon niye (-) Negatif dir?
Regresyon analizi ve korelasyon analizi arasında ne fark vardır?
Nedensellik ne demektir?
En küçük kareler yöntemi ne işe yarar?
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İÇİNDEKİLER
1. SPSS
1.1. Mevcut Veri Dosyalarının Açılması
1.2. Farklı Dosya Formatlarından Veri Almak
1.3. Daha Önceden Oluşturulan Çıktı (Output) Dosyalarını Açmak
1.4. Dosyaları Kaydetmek
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1.9. Değişkenlerin Yeniden Kodlanması ve Hesaplanması
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1.13. Bir Endeksin Ortalama Kullanarak Hesaplanması
1.14. Sorular
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ÖZET
SPSS yardımıyla dosyaların hazırlamanası, veri girişi, veri türleri, SPSS verileri arasında
dönüşümler ve yeni veri setlerinin hesaplanması
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1. SPSS
SPSS yazılımı birkaç farklı bilgisayar dosyası ile birlikte çalışmaktadır: Veri dosyaları, çıktı
dosyaları ve sözdizimi (sentaks) dosyaları. Veri dosyaları, kullanıcının istatistiksel olarak
analiz etmeyi istediği bilgileri içeren bilgisayar dosyalarıdır. Çıktı dosyaları istatistiksel
analizleri ve genellikle tabloları, grafikleri ve/veya çizelgeleri içerir. Sözdizimi dosyaları,
SPSS yazılımına ne yapması gerektiğini söyleyen bilgisayar talimatlarıdır. Sözdizimi
dosyaları, SPSS yazılımının öğrenci sürümünde kullanılmaz ve bu dosyalar ileriki.
bölümlerde bir ileri uygulama olarak ele alınmıştır. SPSS’de veri dosyaları “.sav” çıktı
dosyaları “.spo”, sözdizimi doyaları ise “.sps” uzantısına sahiptir.

1.1. Mevcut Veri Dosyalarının Açılması
Hâlihazırda sahip olduğunuz ya da edindiğiniz bir SPSS dosyasını açmak için, “File”
mönüsünü sonra sırasıyla “Open” ve “Data” yı seçin.

Diğer dosya türleri için, SPSS dışı dosya formatlarından veri almaya ilişkin kısma bakınız. Bu
noktada, açmak istediğiniz veri dosyasının yerini belirlemek için disk sürücülerini (ya da ağ
sürücülerini veya başka türde depolama aygıtlarını) taramanız gerekecektir.
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Dosyanın yerini belirledikten sonra ya dosyanın üzerine çift tıklayın ya da bir kez tıklayıp
“Open File” iletişim kutusunun sağ alt tarafındaki “Open” bölümüne basın. SPSS, veri
dosyasını açacaktır ve bilgiler, çalışma sayfası formatında size sunulacaktır.

Bu ekranda “Veri Görünümü (Data View)” ve “Değişken Görünümü (Variable View)” olmak
üzere iki farklı sekme göreceksiniz.

Şimdi “Data View” sekmesini tıklayınız.

Şekilde de görüldüğü gibi sütunlarda Cinsiyet, Kardeş Sayısı, Gelir Düzeyi, Annenin Eğitim
Durumu, Babanın Eğitim Durumu ve Anket Sorularından oluşan değişkenler, satırlarda ise bu
değişkenlere her bir katılımcının verdiği cevaplar yer almaktadır. Daha açık bir ifade örneğin
elinizde bir anket sonuçları varsa, her bir sütun bir soruyu, her bir satır ise bir katılımcıyı
temsil edecektir. Bu kapsamda ilk cevaplayıcının verileri birinci satıra, ikinci cevaplayıcının
verilerini ikinci satıra, daha sonraki cevaplayıcıların verilerini ise ilerleyen satırlara girmeniz
gerekmektedir.
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Şimdi “Variable View” sekmesine tıklayın. Karşınıza yıkarıdaki görüntü gelecektir. Bilgilerin
farklı görünmesine karşın hâlâ aynı veri dosyasına bakıyorsunuz. Bu ekranda ise
değişkenlerin türü, etiketi, değerleri, kayıp veri içerip içermeme durumu gibi bilgiler
içermektedir. Bu bölümde yer alan bilgileri bu ekran üzerinden değiştirebilir ve silebilirsiniz.
Burada yaptığınız düzenlemeler “Çıktı” (Output) dosyalarındaki tablo ve grafiklerin
etiketlerini ve değerlere ait tanımları etkileyecektir.

1.2. Farklı Dosya Formatlarından Veri Almak
Zaman zaman SPSS yazılımı tarafından oluşturulmamış ya da formatlanmamış verileri analiz
etme gereği duyabilirsiniz. Bu dosyalar başka istatistiksel yazılım paketleri (örn. SAS) ya da
başka rakamsal program türleri (örn. Microsoft Excel) tarafından oluşturulmuş olabilir. Bu
dosyaları açmak için, ilk önce bir SPSS veri dosyasını açarken yaptığınız işlemi tekrarlayın.
FILE » OPEN » DATA Şimdi iletişim kutusunun altında yer alan “Files of type”da,
seçenekleri genişletmek için sağ taraftaki oka tıklayın. Daha sonra “Excel (*.xls)” ibaresini
seçin. Dosyanızı bulmak için sabit disk sürücünüzü, diğer sürücülerinizi ya da diğer yerleri
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taramanız gerekecek.

Bu işlemleri tamamladıktan sonra kullanacağınız dosyayı seçin “Aç” butonunu tıklayın. Bu
noktada yeni bir iletişim kutusu ile karşılaşacaksınız.

Microsoft Excel dosyasındaki sütun başlıkları değişkenlerin adlarını taşıyorsa, o zaman “ilk
veri sırasından değişken isimlerini okumayı” isteyip istemediğinizi soran kutunun
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seçildiğinden emin olun. Eğer sütun başlıkları SPSS’in değişken adlandırma uygulamalarına
uygun olmayan bir biçimde formatlanmışsa, bu durumda bu başlıklar izin verilen değişken
adlarına dönüştürülecek ve orijinal adlar değişken etiketleri olarak kaydedilecektir. Excel
dosyasının yalnızca bir bölümünü almak için, verileri almak istediğiniz hücre aralığını girin.
Ayrıca veri tabanlarından, metin dosyalarından ve başka kaynaklardan veri almak
mümkündür.

Seçtiğiniz dosya türü ile ilgili olan talimatlar dışında, Excel dosyaları için kullandığınız
talimatların aynılarını takip edin. Seçtiğiniz dosya türüne bağlı olarak verileri almak için farklı
iletişim kutuları ya da sihirbazlar karşınıza çıkacaktır.

Bazı durumlarda elinizde belirli bir dosyada etiketsiz veriler olabilir ya da değişken adları
veya diğer bilgiler işinize yaramayabilir. Bu durumda, dosyanın boyutuna bağlı olarak,
orijinal rakamsal programdan (örn. Microsoft Excel) verileri kopyalayabilir ve doğrudan
SPSS’nin “Data View” penceresine yapıştırabilirsiniz. Bu yöntem özellikle başka bir
kaynaktan rakamsal değerler eklemeyi istediğinizde yararlıdır.

1.3. Daha Önceden Oluşturulan Çıktı (Output) Dosyalarını Açmak
Daha önceden oluşturulan bir çıktı dosyasını açmak için, , “File” mönüsünü sonra sırasıyla
“Open” ve “Output”u seçin.

Aşağıdaki iletişim kutusu karşınıza çıkacaktır.
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Yerini belirledikten sonra dosyayı seçin ve açın. SPSS, dosyayı bir “Çıktı Görüntüleyicisi”
penceresinde açacaktır. Burada dosyayı inceleyebilirsiniz.

1.4. Dosyaları Kaydetmek
SPSS dosyalarının kaydedilmesi, diğer bilgisayar programlarının kayıt işlemleri ile hemen
hemen aynı şekilde gerçekleştirilir. Bu çerçevede; Dosyayı hâlihazırda verilmiş olan isimle
kaydetmek için;

FILE » SAVE
Dosyayı farklı bir isim altında kaydetmek için;

FILE » SAVE AS
mönülerini kullanabilirsiniz.

FILE » SAVE AS
seçeneğini seçerseniz, bir iletişim kutusu açılacak ve bu kutuda sizden dosyayı
isimlendirmeniz ve bilgisayarınızda ya da ağda dosyanın yerleştirileceği yeri seçmeniz
istenecektir.

11 / 32

FILE » SAVE
seçeneğini kullandığınızda, yeni ve isimsiz bir dosya ile çalışmıyorsanız, SPSS herhangi bir
iletişim kutusu çıkarmaksızın dosyayı otomatik olarak kaydedecektir. Yeni (henüz isim
verilmemiş) bir dosya ile çalışmanız halinde ise bu seçenekte de sanki “Save As” seçeneğini
kullanıyormuşsunuz gibi bir iletişim kutusu açılacaktır.

1.5. Yeni SPSS Veri Dosyaları Oluşturmak
Yeni bir SPSS veri dosyası oluşturmak için, “File” mönüsünü ve ardından “New” ve “Data”
sekmelerini seçin.

FILE » NEW » DATA
Boş bir “SPSS Data Editor” penceresi karşınıza çıkacaktır (SPSS 15.0 ile birlikte birden fazla
data editörü açılması ve bunlar üzerinde işlem yapılması mümkün olmuştur). Bu editörü
kullanarak örneğin anket araştırması sonuçlarınızı SPSS programına girebilirsiniz. Bunun için
öncelikle “Variable View” penceresini kullanarak değişkenlerinizi (Anket Soruları) ve
bunların

özelliklerini

girmenizi,

daha

sonra

“Data

View”

penceresine

geçerek

değişkenlerinizin aldıkları değerleri (her bir soruya verilen cevapları) girmenizi tavsiye
ediyoruz.

Yukarıdaki data editörüne “Variable View” sekmesi kullanılarak “Yaş” ve “Cinsiyet”
değişkenleri girilmiştir. Değişkenlere ait açıklamalar için “Label” sütunu, değişkenlerin türü
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için “Type” sütunu, değer etiketleri için “Values” sütunu, değişkenin ölçek türü içinse
“Measure” sütunu kullanılmıştır. Diğer sütunlarda yer alan verilerin uzunluğu, basamak
sayısı, formatına ilişkin bölümler varsayılan haliyle bırakılmıştır. Her iki değişkene herhangi
bir kayıp veri kategorisi bulunmadığından “Missing Value” sütunu boş bırakılmıştır.
Değişken etiketlerini girmek için “Values” sütununda yer alan kareleri tıkladığınıza karşınıza
aşağıdaki editör çıkacaktır. Editörün “Value” bölümüne değişkene ait değerleri, “Label”
bölümüne ise bu değişkenlere ait etiketleri giriniz. Örneğin bizim anketimizde “1” kodu “30
yaş ve altı”, “2” kodu” “31-40 yaş” arası, “3” kodu, “41-50 yaş” arası, “4” kodu, “51 yaş ve
üzerine karşılık geldiğinden, etiket girişi aşağıdaki şekilde yapılmıştır.

Bu işlemleri tamamladıktan sonra “Data View” sekmesini tıklayarak değişkenlerin aldıkları
değerleri doğrudan “SPSS Data Editörüne” girebilirsiniz.
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1.6. SPSS Çıktı Dosyalarını Oluşturmak ve Düzenlemek
Çıktı dosyaları, SPSS üzerinde herhangi bir analiz işlemi yapıldıktan sonra otomatik olarak
oluşturulur. Örneğin bir önceki örnekteki yaş ve cinsiyet değişkenlerinin frekanslarının
hesaplanmasını isterseniz, bu durumda (eğer hâlihazırda açık olan bir çıktı dosyası yoksa)
otomatik olarak bir çıktı dosyası oluşturulacaktır ve istemiş olduğunuz bilgi, “Output Viewer”
penceresinde gösterilecektir. Çıktıyı düzenlemek için, üzerinde çalışmak istediğiniz bölümü
seçip çift tıklamanız yeterlidir. Daha sonra SPSS’in “Format” araçlarını kullanarak,
vurgulamak istediğiniz bulguları fontunu büyütebilir, renklendirebilir ve diğer gerekli
düzenlemeleri yapabilirsiniz. “Bilginin Düzenlenmesi ve Sunumu” başlıklı 2. Bölümde bu
konu ile ilgili daha fazla ayrıntı sunulacaktır.

1.7. Tercihler: Başlangıç
SPSS programı için ayarları, parametreleri ve tercihleri değiştirmek için, “Edit” mönüsünü
tıklayın ve ardından “Options” sekmesini seçin. Aşağıda gösterildiği gibi bir iletişim kutusu
çıkacaktır.
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Buradan örneğin değişkenleri alfabetik olarak sıralama işlemini “General” sekmesine ve
“Display names” ve “Alphabetical” tuşlarına tıklanarak gerçekleştirilebilirsiniz. Bunun
dışında bu iletişim kutusu kullanılarak sayısız özelliği kontrol edilebilirsiniz. SPSS hakkında
daha deneyimli hale geldikçe, bu özellikleri kullanma sıklığınız da artacaktır. Veri setinde yer
alan değişkenlerin özelliklerini bir bütün olarak görmek için “Variables” tablosunu
kullanabilirsiniz. Bunun için üst menüden “Utilities”i ve ardından “Variables” sekmelerini
tıklayınız.

UTILITIES » VARIABLES
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Sol taraftaki değişkenlere ait ayrıntıları sağ taraftaki “Variable Information” penceresinden
görebilirsiniz.

1.8. Kullanılacak Ölçek Türünün Belirlenmesi
SPSS ile yapılacak analiz öncesinde, kullanacak verilerin türünü belirlenmesi ve analiz
yöntemlerini bu veri türüne uygun olarak seçilmesi büyük önem taşır. SPSS programında,
Scale (Ölçek), Nominal (Sınıflama) ve Ordinal (Sıralama) olmak üzere üç farklı ölçek türü
bulunmaktadır. Literatürde yer alan Interval (Aralık) ve Ratio (Oran) ölçekleri SPSS
programında Scale ölçeği altında toplanmıştır. Şimdi kısaca bu ölçek türlerini inceleyelim.
Oran (Ratio) Ölçeği: Aylık gelir, ağırlık, uzunluk, hız gibi değişkenleri ölçmek için
kullanılır. Bu ölçekte başlangıç “0” noktasıdır.

Aralık (Interval) Ölçeği: Sıcaklık, başarı, performans gibi nicel değişkenleri ölçmek için
kullanılır. Aralık ölçeğinin oran ölçeğinden temel farkı bir başlangıç noktasının
bulunmamasıdır. Diğer bir ifade ile “0” değeri aralık ölçeğinde yokluk ifade etmez. Örneğin
termometrede görülen “0 oC” belirli bir anlam taşır. Oysa oran ölçeğinde yer alan “0 Kg” bir
yokluk ifadesidir. SPSS programında yapılan analizlerde iki ölçek türü arasındaki söz konusu
farklılık sonuca etki etmediğinden bu ölçekler, “Scale” olarak tanımlanmıştır. Sınıflama
Ölçeği (Nominal): Sınıflama ölçeğinde değişkenlerin aldığı değerler sayısal bir büyüklük
ifade etmezler. Bu değerler değişkenlere ait bazı özellikleri tanımlarlar. Örneğin Cinsiyet
değişkeni için “1” değeri “Kadın”ları, “2” değeri “Erkek”leri temsil edebilir. Bu çerçevede
Medeni Durum, Meslek, Doğum Yeri gibi değişkenlere ait ölçümler için sınıflama ölçeğinin
kullanımı uygun olacaktır.

Sıralama Ölçeği (Ordinal): Sınıflama ölçeğinde değişkenlerin aldığı değerler önem derecesi
ya da üstünlükleri baz alınarak sıralanır. Katılım Düzeyi (Kesinlikle Katılıyorum, Katılıyorum,
Karasızım, Katılmıyorum, Kesinlikle Katılmıyorum), Sıklık Düzeyi (Hiç, Nadiren, Genellikle,
Her Zaman) Öğrenim Durumu (İlköğretim, Lise, Lisans, Yüksek Lisans), Yönetim Kademesi
(Alt, Orta, Üst) vb. değişkenler için Sıralama (Ordinal) Ölçeğinin kullanımı uygun olacaktır.
Ölçek türünü “Variable View” sekmesinin “Measure” sütunua girebilirsiniz.
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1.9. Değişkenlerin Yeniden Kodlanması ve Hesaplanması
“Yeniden kodlama”, SPSS’in araştırmacının değişkenleri yapacağı analizin ihtiyaçlarına
uygun şekilde yeniden kategorize etmesine olanak sağlayan bir fonksiyonudur.
Araştırmanız

sırasında,

mevcut

verilerinizi

kullanarak

yeni

değişkenler

üretmek

isteyebilirsiniz. Örneğin belirli bir faktörü oluşturan verilerin ortalamasını alarak ilgili faktörü
ayrı bir değişken olarak ele almak isteyebilirsiniz. SPSS’in “Hesaplama” fonksiyonu,
değişkenler üzerinde matematiksel işlemler gerçekleştirmenize ve birden fazla değişken
kaynağından alınan verileri birleştirmenizi sağlayarak bu ihtiyacınızı karşılar.

1.10. Değişkenlerin Yeniden Kodlanması
Yeniden kodlama örneğimiz için ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenler üzerinde
yaptığımız bir araştırmanın vari setini kullanacağız. Bu çalışmayı yaparken öğretmenlerin
yaşlarını doğrudan girmiştik. Ancak araştırmanın ilerleyen safhalarında yaş ile ilgili çapraz
tablolar oluşturmaya ihtiyaç duyduk. Bu da verileri yeniden kodlandırmamızı gerekli kıldı
(Aksi taktirde tablomuzun her bir yaş için ayrı bir kategori olarak alınacaktı). Kategori
sayısını azaltabilmek amacıyla öreğimizde, öğretmenleri 35 yaş üzerindekiler ve 35 yaşın
altındakiler olmak üzere iki gruba ayıracağız. Bunun için için “Transform” mönüsünü,
ardından “Recode” seçeneğini ve “Into Different Variables” seçeneğini seçiyoruz.

TRANSFORM » RECODE » INTO DIFFERENT VARIABLES
Daha sonra aşağıdaki gibi bir iletişim kutusu çıkacaktır:
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Burada sol tarafta bulunan Yaş [D6] değişkenini seçerek aradaki iki pencere arasındaki oku
tıklıyoruz. Yaş [D6] değişkeni “Numeric Variable – Output Variable” pencersine sadece D6
olarak geçiyor. Şimdi değişken için yeni bir isim oluşturyoruz; bu örnekte “D6A” ismi
kullanılmıştır. Aynı zamanda bu sırada bir etiket de seçebilir ya da değişken görüntüleme
ekranına daha sonra dönerek bunu yapabilirsiniz. Bu örnekte “Bölünmüş Yaş” etiketi
seçilmiştir. Ekran görüntüsünde bu henüz yapılmamışken bir sonraki adım, “Change” tuşuna
tıklamaktır. Böylelikle “D6A” ismi “Numeric Variable – Output Variable” penceresine
girilecektir. Şekilde tüm bu işlemlerin tamamlanmış hali görülmektedir. Şimdi sıra SPSS’e
değişkeni nasıl kodlayacağına yönelik talimatları vermek gerekir. Bu örnekte 35’de dahil
olmak üzere 35’e kadarki tüm yaşları bir değiştirerek bir kategoriye sokmayı ve bu kategoriye
“0” ismini vermeyi, 36 ve üzerindeki yaşları başka bir kategori altında toplayıp bu kategoriye
“1” ismini vermeyi istiyoruz.

İletişim kutusundaki “Old and New Values” tuşuna basın; tepede, aşağıdakine benzer bir
iletişim kutusu açılacaktır. Değişiklikleri uygulamak için öncelikle “Old Value” altında
“Range, LOWEST through value” yazılı tuşu seçin. Buraya “35” rakamını girin. Daha sonra
“New Value” sekmesi altında “Value”yu seçin ve “0” girin. Şimdi “Add” tuşuna tıklayın. Bu,
SPSS’ye 35 da dahil olmak üzere 35’e kadarki tüm yaşları 0 kategorisi altında toplama
talimatı verecektir.

Daha sonra “Old Value” sekmesi altında “Range, value through Highest” ile ilişkilendirilmiş
tuşu seçin. Başlık altındaki kutuya 36 yazın. Daha sonra “New Value” altında “Value”yu
seçin ve “1” girin. Yine “Add” tuşuna tıklayın. Şimdi bu, SPSS’ye 36 ve üzeri tüm yaşları 1
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kategorisine dönüştürme talimatını verecektir. Son olarak “Old Value” sekmesi altında
“System- or usermissing” i seçin. “New Value” altında “System-missing”i seçin. Bu, eksik
değerlerin, rakamsal değerler olarak kaydedilmiş olsalar dahi, eksik değerler olarak ele
alınmaya devam etmesini sağlayacaktır. Bir kez daha “Add” tuşuna tıklayın.

Talimat girişini tamamladınız, şimdi “Continue” tuşuna tıklayabilirsiniz; bu, bu kutuyu
kapatacak ve ilk “Recode into Different Variables” iletişim kutusuna dönülmesini
sağlayacaktır. Buraya ulaştıktan sonra SPSS’nin yeniden kodlama ve daha sonra yeni
değişkeni oluşturma isteğinizi işleme koyması için “OK” tuşuna tıklamalısınız.

Eğer “OK” tuşu bulanıksa ve SPSS ona tıklamanıza izin vermiyorsa, bu durumda yukarıdaki
aşamalardan biri tamamlanmamış demektir. Genellikle en fazla gözden kaçırılan aşama,
“Change” tuşunun tıklanmasıdır. Yeni değişken, “Data Editor” penceresinin “Variable View”
sekmesinde bulunan değişken listesinin alt tarafına eklenecektir. Eğer dilerseniz bu değişkeni
seçip başka iki değişkenin arasına sürükleyerek listede başka bir yere taşıyabilirsiniz.
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SPSS oluşturduğunuz bu değişkenin değer etiketlerini otomatik olarak vermez. Bu işlemin
ayrıca elle yapılması gereklidir. Eğer değişken etiketlerini bu aşamada girmezseniz,
değişkenin sahip olduğu kodların anlamları çıktı tablolarında göremezsiniz. Ayrıca yapılan
bölümlendirme zaman içinde unutulabileceğinden, kodların hemen tanımlanmasında yarar
vardır. Bunun için daha önce değer etiketleri kısmında açıklandığı gibi hem değeri hem de
etiketi girin. Daha sonra yazılan bilgilerin her bir çiftinin ardından “Add” tuşuna tıklayın.
Bunun ardından “OK” tuşuna tıklayın.

20 / 32

1.11. Değişkenlerin Hesaplanması
Değişkenlerin hesaplanması çok sık başvuracağınız bir fonksiyondur. Bu fonksiyonu
kullanarak farklı değişkenler üzerinde işlem yaparak yeni değişkenler oluşturabilirsiniz.
Örneğin anket çalışması sonrası kapsamında, belirli bir faktörde yer alan sorulara verilen
cevapların ortalamasını bu fonksiyonu kullanarak hesaplayabilir ve bu ortalamaları içeren
yeni bir değişken oluşturabilirsiniz.

Bu örnekte, katılımcıların ebeveynlerinin ortalama eğitim düzeyini hesaplamayı istiyoruz.
Dolayısıyla annenin eğitim düzeyini babanın eğitim düzeyine ekleyecek ve daha sonra bunu
ikiye böleceğiz. Hesaplamayı gerçekleştirmek için, şu mönüleri seçin:

TRANSFORM » COMPUTE VARIABLE
Karşınıza, “Compute Variable” iletişim kutusu çıkacaktır. “Target Variable” kutusundaki yeni
değişkene atamak istediğiniz ismi yazın. Biz bu değişkene “OrtEgt” ismini verdik. Daha sonra
“Numeric Expression” kutusunda hesaplama denklemini hazırlayın. Bu durumda ilk önce
parantezleri, ( ), seçmek gerekmektedir. Bunun ardından parantezlere D3 Annenin Eğitim
Düzeyi ve toplama işaretini, sonrasında “paeduc” değişkenini girin. Şimdi bölme çizgisini
koyun ve “2”ye tıklayın. Böylelikle her iki ebeveynin de toplam eğitim yılları toplanacak ve
ikiye bölünerek ortalama rakam ortaya çıkacaktır.
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Ayrıca “Function group” menüsü içerisinde daha kapsamalı hesaplamalar yapmak için
kullanılabilecek istatistiksel, trigonometrik fonksiyonlar, tarih, zaman, dizi vs. fonksiyonları
vardır. Ayrıca koşullu bir hesaplama kurmak istediğinizde – örneğin hesaplamanın yalnızca
bir koşul için yapılacağı ya da önceden belirlenmiş bir koşula bağlı olarak farklı koşullarda
farklı hesaplamaların yapılacağı durumlarda – “If” tuşunu seçerek ve koşulu (koşulları)
girebilirsiniz.

1.12. Sayma Fonksiyonunun Kullanılması
SPSS, kullanıcıların değişkenler arasında belirli değerleri toplamalarına olanak tanır. Örneğin
bir araştırmacının bir katılımcının belirli sorulara “evet” yanıtı verdiği durumların sayısını
hesaplamak istediğini varsayalım. Bu örnek için öğrencilerin temizlik ile ilgili düşüncelere
soruları ele alalım. Bu örnek için aşağıdaki mönüleri kullanın:

TRANSFORM » COUNT VALUES WITH CASES

Çıkan iletişim kutusunda, sol taraftaki değişken listesinden uygun değişkenleri “Numeric
Variables” kutusuna taşıyın. Ayrıca “Target Variable” bölümünde oluşturulan yeni değişken
için bir isim girin. Örneğimizde bu bölüme “Tem” ismini girdik. Target Label bölümüne ise
hedef değişkeni tanımlayan etiketi girebilirsiniz. Örneğimizde bu bölüme “Temizlik
Alışkanlıkları” etiketi girildi. Daha sonra “Define Values” tuşuna tıklayın. Karşınıza
aşağıdaki iletişim kutusu çıkacaktır:
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Burada sayılacak olan değerleri seçeceksiniz. Bu örnekte seçilen temizlik alışkanlıkları için 1
kodu olumlu bir yanıtı, 2 kodu ise olumsuz bir yanıtı göstermektedir. Dolayısıyla soruların
sayısını 1 kodu ile saymak istiyoruz. Bunun için iletişim kutusunun sol üst tarafında
“Value”nun yanındaki yazı bölümüne tıklayın ve ardından ilişkili bölüme “1” kodunu girin.
Şimdi iletişim kutusunun sağ tarafındaki “Add” tuşuna tıklayın. “1” kodu, “Values to Count”
alanında görünmelidir. Şimdi bu kutudaki “Continue” tuşuna tıklayın ve daha sonra önceki
iletişim kutusunda “OK” tuşuna tıklayın. Oluşturulacak yeni değişken incelemekte olduğunuz
özelliklerin toplamlarını içerecektir. Aşağıda verilen “Tem” değişkenini her bir öğrencinin
olumlu temizlik alışkanlıklarının toplamını göstermektedir.
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1.13. Bir Endeksin Ortalama Kullanarak Hesaplanması
SPSS’de “Compute” komutunu kullanarak bir endeks oluşturmak mümkündür. Bunu
yapmanın en dolaysız yolu, “Ortalama” fonksiyonunu kullanmaktadır. Bu yöntemi kullanmak
için şu mönülere tıklayın:

TRANSFORM » COMPUTE VARIABLE
“Compute Variable” iletişim kutusu ile birlikte çıktığında, sağ alt köşedeki “Functions and
Special Variables” kutusundan “Mean” sekmesini seçin. “Function group”un “All”a ayarlı
olduğundan emin olun. “Mean”i seçtikten sonra “yukarı ok” tuşuna tıklayarak “Mean”i
“Numeric Expression” alanına taşıyın. Ekran aşağıdaki gibi görünecektir.
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Parantezlerin içindeki ilgili tüm değişkenleri, her birini virgül ile birbirinden ayırarak
girmelisiniz. Bu örnekte bunun nasıl yapıldığını görmek için aşağıdaki iletişim kutusuna
bakın:
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Sol taraftaki bankadan değişkenleri seçtikten sonra hedef değişkenin (oluşturulacak olan yeni
değişkenin) ismini girin. Daha sonra “Type & Label” tuşuna tıklayın. Aşağıdaki kısa iletişim
kutusu çıkacaktır.

“Label”ın yanındaki yazı bölümüne tıklayın ve daha sonra bitişikteki bölüme uygun değişken
etiketini girin. Şimdi “Continue”ya ve daha sonra “OK”e tıklayın. Yeni bir değişken,
“OrtBas” değişkeni oluşturulacak ve SPSS “Data Editor” penceresinde aşağıda gösterildiği
gibi görüntülenecektir.

Eğer belirli bir değişkene, belli bir değişken ekleyip çıkartmak suretiyle yeni bir değişken elde
etme ihtiyacı duyarsanız bunun için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.
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TRANSFORM » COMPUTE VARIABLE

Öncelikle “Numeric Expression” penceresine ilgili değişkeni girin. Örneğimizde “OrtBas”
değişkeni kullanılmıştır. Daha sonra hesap makinesi biçimindeki tuş takımı üzerinde “-“
işaretine ve daha sonra “1”e tıklayın. Son olarak hedef değişkeni tanımlayın (Örnekte:
OrtBas2). Böylelikle değişkene ait her bir değerden 1 çıkartılacak ve yeni değişken elde ed
aşağıdaki görüntüde görüldüğü gibi, istenilen aralıkta veri ortalamasına taşınacaktır.
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1.14. Sorular
1. SPSS de veri girişi
Data View ekranında (veri düzenleme penceresi) yapılır. Her sütuna bir değişken girilir.
Satırlar veri numarasını gösterir (her satıra bir anket girilecek)

2. SPSS de değişken tanımı
Değişken tanımı Variable View ekranında yapılır. Her bir satırda bir değişken gir.

Name : kısa bir isim verilir. Türkçe harf ve boşluk verilmez. MEDENI gibi.

Type : değişken türü seçilir. (Numeric) (String)

Width : basamak sayısı (en büyük sayı 121 ise en az 3 olmalı)

Decimal : ondalık basamak (kesir) sayısı, 125,45 ise 2 olmalı

Label : değişken adı açık olarak yazılır. MEDENI DURUMU gibi.

Value : kodlanmış veriler tanımlanır. 1 Bekar 2 Evli 3 Dul gibi. Value’ ya sayı girilir 1
gibi, Value Label kısmına Bekar yazılır, Add tıklanır, diğer sayılar da yazılır, bitince OK

Column : kolon genişliği

Missing : Veri seti içinde hatalı değerleri işaret ederiz. Değer veya aralık yaz. (4-fikrim yok)

Measure : Verilerin ne şekilde toplandığını belirtir. Sınıfsal veriler (Nominal) Erkek Bayan
Sınıfsal olmayan veriler (Scale) ölçüm verileri : kilo, yaş, sıcaklık
Sıralı veriler (ordinary) Kendine güven değeri gibi 1,2,3

Dosya Kayıt :

File Menüsü -> Save -> Dosya adı yaz (örneğin anket) anket.sav

ANKET : 1. Cinsiyeti : € Erkek
Evet

€ Bayan

2. Hergün yürüyüş yapar mı? €

€ Hayır

3. Spor ayakkabısı var mı ? € Evet

€ Hayır

4. Kilosu normalden kaç kilo fazladır? …….
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5. Bel çevresi kaç cm di

cinsiyet

yürüyüş

ayakkabı

Fazla kilo

Bel cm

Erkek

Evet

Hayır

5

100

Erkek

Hayır

Hayır

7

90

Bayan

Hayır

Evet

1

80

Bayan

Evet

Evet

8

85

Bayan

Evet

Hayır

5

90

Erkek

Hayır

Hayır

3

75

3. Uygulama-1 : Excelde Veri Girip Spss’e Almak
a) Yukarıdaki anketi excele girip anket1 ismiyle kaydediniz. Excelden çıkınız.
b) SPSS programını açıp excelden çağırınız (FILE -> OPEN -> DATA) (dosya adı:anket1,
dosya türü Excel *.xls). Değişken tanımlarını yapınız. Anket ismiyle kaydediniz. (FILE ->
SAVE -> )

4. Uygulama-2 : Spss’de Aynı Değişkenli 2 Dosyayı Birleştirme
a) Aşağıdaki verileri aynı şekilde SPSS e giriniz anket1 ismiyle kaydediniz. (anket ve anket1
dosyalarının DEĞİŞKEN İSİMLERİ AYNI OLMALI)

cinsiyet

yürüyüş

ayakkabı

Fazla kilo

Bel cm

Bayan

Hayır

Hayır

9

80

Erkek

Hayır

Hayır

8

70

Erkek

Evet

Evet

2

75

Bayan

Hayır

Evet

7

90

Erkek

Evet

Hayır

6

110

Bayan

Evet

Hayır

4

125

b) SPSS de anket dosyasını açınız. Anket1 dosyası ile birleştirme işlemi yapınız.
Data Menüsü -> Merge Files -> Add Cases Anket1 dosyasını seçiniz. (anket dosyasındaki
verilerin altına eklenecektir)
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5. Uygulama-3 : Spss’de Mevcutlardan Yeni Değişken Oluşturma
Compute : Veriler üzerinde cebirsel işlemleri yapar, mevcut değişkenlerden yeni bir değişken
üretir.

Fazla kilo ve bel çevresini çarparak yeni bir değişken oluşturun:

Transform -> Compute ->
tıkla,

Target variable’ye yeni değişken adı yaz (Örneğin V6). V4 tıkla

* sembolüne tıkla,

V5 tıkla

tıkla

tıkla
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ÖZET
SPSS yardımıyla temel istatistikler ve grafik işlemleri üzerinde durulacaktır.
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1. SPSS İLE VERİLERİN ORGANİZASYONU VE SUNUMU
Bu bölümde verilerin merkezi eğilim ve dağılım ölçütleri kullanılarak özetlenmesi ve tablo,
çizelge ve grafikler yardımı ile sunumu üzerinde durulacaktır.

1.1. Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçütleri
Bir değişken ya da değişken seti için temel betimleyici istatistikleri kullanarak bir tablo
oluşturmak için, aşağıdaki mönüleri seçin:

ANALYZE » DESCRIPTIVES » DESCRIPTIVES
“Descriptives” iletişim kutusunun sağ alt köşesinde bulunan “Options” tuşuna tıkladığınızda
başka bir iletişim kutusu karşınıza çıkacaktır. Bu iletişim kutusunu kullanacağınız temel
betimleyici istatistikleri seçmenize imkan sağlayacaktır.

İstediğiniz istatistiklerin yanına bir tik işareti atarak kutuları seçin. Ayrıca “Display Order”
altındaki seçenekleri kullanarak gösterim sırasını da belirleyebilirsiniz.
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Bu iletişim kutusunda “Continue”ya ve ilk iletişim kutusunda “OK”e tıkladıktan sonra,
aşağıdaki SPSS çıktısını alacaksınız.

Temel betimleyici istatistiklerin kullanımı çok hızlı ve kolay olmasına karşın, bir veri
setindeki değişkenler hakkında daha ayrıntılı betimleyici bilgi almak mümkündür. Bununla
birlikte tanımlayıcı istatistikler ilk bölümde açıklanan oran (ratio) ve aralık (interval)
ölçeklerinden elde edilen veriler için uygundur. Sınıflama (nominal) ölçek verileri içinse
verilerin sıklık dağılımlarını kullanmanız gerekir (Örnek: Cinsiyet değişkeninin ortalamasını
alamazsınız) . Bir değişkenin sıklık dağılımını aşağıdaki mönüleri kullanarak bulabilirsiniz.

ANALYZE » DESCRIPTIVES » FREQUENCIES
Ayrıca elde edeceğiniz sıklık dağılımını grafik yardımıyla göstermek için aşağıdaki menüdeki
“Charts” düğmesini tıklayın.
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Buradaki grafik türlerinden ihtiyacınıza en uygun olanı seçebilirsiniz. Ancak pasta grafiğin bir
bütünün parçalarını temsil etmek için kullanılan bir grafik türü olduğunu unutmayın. Daha
açık bir ifade ile örneğin cinsiyet değişkeni için pasta grafik uygundur. Bunun yanında
“Hobileriniz”

sorusuna

verilen

cevaplar

katılımcılar

birden

fazla

seçenek

işaretleyebileceklerinden pasta grafik ile gösterilmez.
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Sırasıyla “Continue” ve “OK” tuşlarını tıkladığınızda aşağıdaki çıktıları elde edeceksiniz.

Yukarıda açıklanan mönüler tablo ve grafik elde etme yollarından sadece biridir. Tablo ve
grafik elde etmek için kullanılabilecek daha fonksiyonel mönüler “Tablo ve Grafikler”
başlıklı ayrı bir bölümde açıklanacaktır. Şimdi çok daha fazla ihtiyaç duyacağınız bir
uygulamayı inceleyelim. Bir önceki örnekte “Descriptives” menüsünü kullanıp yaş değişkenin
ortalamasını almıştık. Şimdi yaş değişkeninin sıklık dağılımını almak isterseniz karşınıza
aşağıdakinin benzeri bir tablo ve grafik çıkacaktır.
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Bu tablo ve grafikte verileri tanımlamanın ve üzerinde yorum yapmanın son derece güç
olduğu açıktır. Yararlı bir sıklık dağılımı sunabilmek içinse, aralık-oran değişkenini, yani yaş
değişkenini, anlamlı ya da uygun kategorilere ayırmak gerekir. Konuyu aynı örnek üzerinde
inceleyelim.

Şimdi

D6

yaş

değişkenini

“Değişkenlerin

Yeniden

Kodlanması

ve

Hesaplanması” bölümünde açıklandığı şekliyle aşağıdaki menüleri kullanarak yeniden
adlandırın (D6dan farklı yeni bir değişken oluşturun). Kısa bir hatırlatma yapacak olursak
Recode into Different Variables penceresini aşağıdaki mönüleri kullanarak açın.

TRANSFORM » RECODE INTO DIFFERENT VARIABLES
Daha sonra işlem yapacağınız değişkeni (Örnekte D6) “Numeric Variable – Output Variable”
penceresine aradaki oku kullanarak taşıyın. Output Variable Bölümündeki, Name başlığının
altına yeni değişkene vereceğiniz ismi (Örnekte, D6grup), Label başlığının altına yeni
değişkene vereceğiniz etiketi yazın (Örnekte, Yas Grubu). Change tuşunu tıkladığınızda yeni
değişkeniniz oluşacaktır. Şimdi sıra geldi yeni değişken için grupları tanımlamaya… Bunun
için Old and New Values tuşunu taklayın.

Ayrıca belli bir değerin altındaki değerleri girmek için (örnek 20’nin altı) Range LOWEST
through value, belli bir değerin üstündeki değerleri girmek için (örnek 50’nin üstü) Range
value through HIGHEST, tanımladığınız değişkenlerin dışındaki tüm değişkenleri tanımlamak
içinse All other values butonlarını kullanabilirsiniz. Şimdi sırasıyla Continue ve diğer
ekrandaki OK tuşlarını tıklayın. Karşınıza aşağıdaki “Data Editör” penceresi gelecektir.
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Her ne kadar grupları tanımlamış olsanız da SPSS bu değerleri tanımlamaz bunun için
aşağıdaki Variable View sekmesindeki Values sütununda yer alan “…” noktayı tıklayarak
değerleri tekrar girmeniz gerekecektir. Her bir değeri Value satırına bu değerlere karşılık
gelen aralık ve ifadeleri ise Label satırına girdikten sonra OK tuşuna tıklayınız.
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Daha sonra yeni oluşturulmuş değişken için bir sıklık dağılımını görmek için aşağıdaki
mönüleri tıklayın. ANALYZE » DESCRIPTIVE STATISTICS » FREQUENCIES Daha
önce açıklanan işlemleri tekrarlayın. Karşınıza aşağıdaki gibi çok daha sade bir tablo ve grafik
gelecektir.
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1.2. Diyagram ve Grafikler
Bu bölümde SPSS temel grafik üretme mönüleri açıklanacaktır. Ancak bunun yanında SPSS
bir grafik programı olmadığını hatırlatmak istiyorum. Ben dahi şirketler için hazırladığım
raporlarda SPSS grafiklerini kullanmıyorum. MS Office Excel programı özellikle 2007
versiyonu çok daha güçlü ve görsel grafik oluşturmanıza imkan veriyor. Bununla birlikte eğer
verileri başka bir programa taşımaya vaktim yok ya da görsellik benim için çok da önemli
değil diyorsanız bu bölümde açıklanan bilgiler siz oldukça yarar sağlayacaktır.
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1.3. Kutu Diyagram
Kutu Diyagram, bir değişkenin sıklık dağılımını göstermek için kullanabilirsiniz. Kutu grafik
dağılımın şekli, merkezi eğilimi ve değişkenlik düzeyini göstermesi açısından yararlıdır. Bir
kutu diyagram oluşturmak için:

GRAPHICS » LEGACY DIALOGS » BOXPLOT
Bu örnekte tek bir değişken için, yaş için basit bir kutu-grafik çizeceğiz. “Simple” tuşuna
tıklayın ve “Summaries of separate variables” tuşunu seçin.

Daha sonra “Define” tuşuna tıklayın. Karşınıza aşağıdaki iletişim kutusu çıkacaktır.
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Bu iletişim kutusunda ilgili değişken(ler)i “Boxes Represent” bölümüne taşıyın. “OK”e
tıklayın; aşağıdaki gibi bir diyagram elde edeceksiniz.

Kutunun üst ve alt sınırları sırasıyla Q3 (%75’lik değer) ve Q1’i (%25’lik değer) temsil
etmektedir. Değerler, şeklin sol ekseni üzerindeki ölçeğe karşılık gelmektedir. Dolayısıyla
kutunun kendisi, IQR’ı (çeyrekler arası aralık) göstermektedir. Kutunun içindeki çizgi,
%50’lik değerde çizilmiştir. Kutunun yukarısına ve aşağısına uzanan çizgiler “sınır” olarak
anılır. Üst sınırın sonunda azami puan işaretlenmiştir. Asgari değer, alt sınırın sonunda
bulunabilir.

1.4. Dağılım Diyagramı
Dağılım Diyagramı, iki değişken arasındaki ilişkiyi sergileyen yararlı bir grafiktir. Bir dağılım
diyagramı oluşturmak için aşağıdaki mönüyü kullanabilirsiniz.
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GRAPHICS » LEGACY DIALOGS » SCATTER / DOT
Karşınıza çıkan pencerede “Simple Scetter” butonunu işaretleyin ve “Define” tuşuna tıklayın.

Karşınıza “Simple Scatterplot” penceresi çıkacaktır. Bu pencereyi kullanarak X ve Y
eksenleri için değişkenleri seçin. Bu örnekte Y ekseni için IQ (Bilişsel Zeka), X ekseni içinse
“Başarı Puanı” seçilmiştir. “Simple Scatterplot” penceresinin altında ise ik değişken
arasındaki ilişkiyi gösteren Dağılım Diyagramı sunulmuştur. Bu diyagramdan IQ ile başarı
arasında doğrusal bir ilişki olduğu anlaşılmaktadır.
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1.5. Histogram
Tek bir değişkenin dağılımını göstermek için histogram oldukça faydalıdır. Histogramda
çubukların genişliği aralıkların genişliğini ve çubukların yüksekliği ise her bir aralığın
sıklığını temsil eder. Bir histogram oluşturmak için şu mönüleri takip edin.

GRAPHICS » LEGACY DIALOGS » HISTOGRAM
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“Histogram” iletişim kutusunda ilgili değişkeni seçin. Histograma bir normal dağılım
eğrisinin eşlik etmesini istiyorsanız, “Display normal curve” kutucuğunu işaretleyin. Bu
örnekte Başarı Puanı seçilmiştir. SPSS çıktısı aşağıdaki gibi gösterilir:

1.6. Çubuk Grafik
Çubuk grafik istatistik analizlerde yaygın olarak kullanılan bir diğer grafik türüdür.
Histogramdan farklı olarak çubukların kalınlıkları herhangi bir anlam taşımaz. Sadece
yükseklikleri önemlidir. Basit bir gösterim sağlar. Bir çubuk grafik oluşturmak için şu
mönüleri takip edin.
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GRAPHICS » LEGACY DIALOGS » BAR

Ana “Bar Chart” iletişim kutularından önce küçük bir iletişim kutusu karşınıza çıkacaktır. Bu
örnekte “Simple”a ve daha sonra “Define” tuşuna tıklayın. Şimdi karşınıza “Define Simple
Bar” iletişim kutusu gelecektir ve burada grafiği oluşturmak için gerekli bilgileri
girebilirsiniz.

“Define Simple Bar” iletişim kutusunda “N of cases”i seçin; sıklık sayımı görüntülenecektir.
Daha sonra sol taraftaki listeden grafik oluşturmak için ilgili değişkeni seçin ve yukarı ok
tuşuna tıklayarak “Category Axis” kutusuna taşıyın. Bu örnekte “Öğretmenlerin maaşlarının
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yeterliliğine ilişkin görüşlerinin” sorulduğu “B1” değişkeninin dağılımı incelenmiştir. Bunun
ardından “OK”e tıklayın. Aşağıda SPSS’nin oluşturacağı grafiğin bir görüntüsü verilmiştir:

Grafikte öğretmelerin maaşlarının yeterli olduğu görüşüne katılma düzeylerinin dağılımları
gözükmektedir. Eğer bu görüşlerin ikinci bir değişkene göre dağılımını görmek istiyorsanız,
“Bar Chart” iletişim kutusunda “Simple” yerine “Clustered”ı işaretleyin ve daha sonra
“Define” tuşuna tıklayın. Örneğimizde “Öğretmenlerin maaşlarının yeterliliğine ilişkin
görüşlerinin” “Cinsiyetlerine” göre dağılımlarını inceledik.
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Daha sonra “Define Clustered Bar” iletişim kutusu karşınıza çıkacaktır. Burada (Bars
Represent” altında “% of cases” seçeneğini seçin. Bağımlı değişkeninizi (Örnekte, B1)
“Category Axis” kutusuna taşıyın. Bunun ardından bağımsız değişkeninizi (Örnekte, Cinsiyet)
“Define Clusters by” kutusuna taşıyın. Bu aşamada ayrıca “Title” tuşuna tıklayarak
grafiğinize başlık, alt başlık ve dipnot ekleyebilirsiniz. Şimdi “OK”e tıklayın. SPSS, aşağıdaki
çıktıyı oluşturacaktır.
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Grafikte kadın ve erkek öğretmenlerin maaşlarının

yeterliliğine ilişkin görüşleri

karşılaştırmalı olarak görülmektedir.

1.7. Pasta Çizelge
Pasta çizelgeler, her bir kategori içinde toplamın oranını temsil eden dilimlerin bulunduğu
dairesel grafiklerdir. Diğer bir ifade ile pasta grafik bir bütünün parçalarını karşılaştırmalı
olarak göstermek için kullanılabilecek bir grafik türüdür. Örneğin oy oranları en etkili pasta
grafik ile sunulur. Bir pasta çizelge oluşturmak için aşağıdaki mönüleri seçin:
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GRAPHS » INTERACTIVE » PIE » SIMPLE

İnceleyeceğiniz değişkeni (Örneğimizde, Anenin Eğitim Düzeyi) fare yardımıyla “Silece By”
kutusuna taşıyın. Tamam tuşuna tıklayın. SPSS, aşağıdaki çıktıyı oluşturacaktır.
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Grafikte farklı eğitim düzeylerine ilişkin oranlar verilmiştir. Pasta grafik farklı kategoriler
içinde karşılaştırma yapabilmenin yanı sıra, kategorinin bütün içindeki ağırlığını göstermesi
açısından yararlıdır. Örneğin çubuk grafikte de farklı kategorileri başarılı bir şekilde
karşılaştırabilirsiniz. Ancak her bir kategorinin toplam içindeki payını göremezsiniz.
Dolayısıyla anketlerde tek bir seçeneğin işaretlendiği soruların gösteriminde pasta grafiğin en
uygun gösterim şekli olduğu söylenebilir.
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1.8. Sorular
1. (UYGULAMA-1) Anket verilerinde fazla kilo ve bel için frekans tablosu hazırla ve grafik
çiz
Analyze -> Descriptive Statistics -> Frequencies

variable seç, statistics de işaretle, Charts

tip seç, Ok

2. (UYGULAMA-2) TANIMLAYICI İSTATİSTİK değerleri bul
Analyze -> Descriptive Statistics -> Descriptives

variable seç, Options da işaretle, Ok

3. (UYGULAMA-3) Cinsiyet ve ayakkabı için çapraz tablo hazırlayın
Analyze -> Descriptive Statistics -> Crostabs

satır ve sütun değişkenlerini seç , Ok

4. (UYGULAMA-4) Aşağıdaki verileri SPSS e giriniz tanımlayıcı istatistikleri bulunuz
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ÖZET
SPSS yardımıyla çapraz tablolama ve örnek seçimi ve güvenilirlik analizi kavramları
anlatılacaktır.
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1. ÇAPRAZ TABLOLAR
Çapraz tablolar temel olarak, iki değişken arasındaki ilişkiyi analiz etmek için kullanılır. Bu,
araştırmacıya değişkenler arasındaki ilişkiyi ilgili her bir değişkenin kategorilerinin
kesişimlerini inceleyerek keşfetme olanağı sağlar. İkili tablolamanın en basit türü, iki
değişkenli analizdir. Ancak analiz, bunun ötesine uzanabilir.

1.1. İki Değişkenli Analiz
Örneğe göre, iki değişken için çapraz tablolama yapmak için şu mönüleri takip edin:

ANALYZE » DESCRIPTIVES » CROSSTABS

Bu mönüleri seçtikten sonra karşınıza yukarıdaki gibi bir iletişim kutusu çıkacaktır. Burada
iki değişkenli tablo için sıra (Row) ve sütun (Column) değişkenlerini seçme fırsatı
bulacaksınız. Bağımlı değişkeni (Örnekte, “Türkiye AB’ye üye olmalıdır” ifadesi) Row(s)
penceresine, bağımsız değişkeni (Örnekte, Cinsiyet) Column(s) penceresine taşıyınız.

Daha sonra, çıktı tablosunda yer alacak bilgileri belirlemek için “Cells” tuşuna tıklayın.
Karşınıza çıkan pencerede Percenteges bölümündeki Column satırını işaretleyin ve sırasıyla
Continue ve OK tuşlarını tıklayın.
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Yukarıda belirtilen aşamaların ardından üretilen çıktıda, aşağıdaki tablo yer alacaktır.

Tablodaki verilere baktığımızda en belirgin farkın Kesinlikle katılmıyorum kategorisinde
olduğu gözlenmektedir. Bu kategorideki verilerden Türkiye’nin AB’ye üye olması görüşüne
erkeklerin % 24,1’i kesinlikle katılmazken, bu oran % 17’dir.
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1.2. Analize Başka Bir Değişken Eklemek
Şimdi, bir önceki bölümde kabaca incelediğimiz iki değişkenli ilişkiyi daha derinlemesine
nasıl inceleyebileceğimiz görelim. Bunun için öncelikle aşağıdaki mönüyü seçiniz.

DATA » SPLIT FILE
Karşınıza aşağıdaki pencere gelecektir. Buradan “Compare Groups” radyo düğmesini
seçtikten sonra, ilişkiye dahil etmek istediğiniz değişkeni seçerek (Örnekte, Eğitim Düzeyi)
“Group Based on” kutucuğuna taşıyınız ve OK tuşunu tıklayınız.

Şimdi Data View penceresinin sol altında, Split File On uyarsı belirecektir. Bu uyarı bundan
sonra oluşturulacak tabloların belirlenen bir değişkene göre (Örneğimizde, Eğitim) bölüneceği
anlamına gelmektedir.
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Şimdi “Crosstabs” mönüsüne dönün ve iki değişkenli analiz için yaptığınız işlemleri
tekrarlayın. Karşınıza aşağıdakinin benzeri bir tablo çıkacaktır. Bu tabloyu kullanarak
cevaplayıcıların AB üyeliği hakkındaki görüşlerinin, cinsiyet ve eğitim değişkenlerine göre
değişimini inceleyebilirsiniz.

1.3. Örnek Seçimi
SPSS yazılımı, bir kullanıcının bir veri setinden örnek almasına olanak sağlar. Bu, hedefli ya
da rastgele bir örnek olabilir.
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1.3.1. Hedeflenmiş Seçim
Zaman zaman belirli veri setindeki yer alan tüm verileri araştırmanızda kullanmak
istemeyebilirsiniz. Özellikle verileri siz toplamadıysanız, ihtiyaç duymadığınız verilerden
kurtulmanız gerekecektir.

Örneğin bayan öğretmenler üzerine bir araştırma yapıyorsanız, erkek öğretmenlere ait
verilerin, veri setinden çıkartılması gerekecektir. Eğer Türkiye İstatistik Kurumu ya da başka
bir kurum tarafından toplanan verileri kullanmayı planlıyorsanız SPSS’in bu özelliği işinizi
oldukça kolaylaştıracaktır.

Mevcut veri setinden çalışacağınız örneği seçmek için aşağıdaki mönüleri takip edin:

DATA » SELECT CASES
Karşınıza aşağıdaki “Select Cases” iletişim kutusu çıkacaktır. Burada analiz etmeyi istediğiniz
katılımcı türlerini seçebilir ve dolayısıyla araştırma kriterlerinize uymayanları çalışma
dışarıda bırakabilirsiniz.
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Bunun için, “Select ... If condition is satisfied” altındaki “If” tuşuna tıklayın. Karşınıza
aşağıdaki gibi bir “If” iletişim kutusu karşınıza çıkacaktır. Bu iletişim kutusundaki
fonksiyonlar, nitelik ve işleyiş bakımından, ilk bölümde açıklanan “Compute” iletişim
kutusundaki fonksiyonlara benzemektedir. Şimdi sınırlandırmak istediğiniz değişkeni sağdaki
kutucuğa taşıyın. Örnekte cinsiyeti temsil eden D1 değişkeni kullanılmıştır. Yapılan ilk
kodlamada (Variable View – Values seçeneği) Erkelere “1”, Kadınlara “2” kodunu vermiştik.
Burada sadece kadınları dikkate alacağımız için değişkeni “D1 > 1” olarak tanımladık. Eğer
yaş değişkenini ele alsaydık ve 20 ile 30 yaş aralığı ile ilgilenseydik, tanımı “20 < Yaş < 30”
şeklinde yapacaktık.

Şimdi sırasıyla Continue ve OK tuşlarına tıklayınız. Data View penceresinin sağ alt köşesinde
“Filter On” uyarısı ve bu filtreleme sonucu devre dışı kalan değişkenler üzerinde çapraz bir
çizgi oluşacaktır. Artık oluşturduğunuz filtreyi devre dışı bırakana kadar, yapılacak tüm
hesaplamalarda sadece kadın cevaplayıcılara ait veriler kullanılacaktır. Filtreyi kaldırabilmek
için “Select Cases” iletişim kutusundaki “Reset” fonksiyonunu kullanınız.
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1.3.2. Rasgele Seçim
Şimdi veri setinden rasgele bir örnek grubunu seçmeyi istediğinizi varsayalım. Bunun için
yine “Select Cases” iletişim kutusu kullanabilirsiniz.

Bu sefer, ilgili “Select ... Random sample of cases” radyo düğmesini seçtikten sonra “Sample”
tuşuna tıklayın. Karşınıza aşağıdaki gösterilen “Random Sample” iletişim kutusu çıkacaktır:

Bu örnek için, örneklerin %20’si seçilecektir. Dikkat ederseniz SPSS’de, (approximately)
yaklaşık kelimesini kullanılmaktadır. Çünkü veri setlerinin hepsi seçtiğiniz yüzdeye
bölünemeyebilir ve dolayısıyla tam sayı elde edilemeyebilir. Alternatif olarak Exactly radyo
düğmesini işaretleyerek, N sayıda veriden, belirleyeceğiniz sayıda örnek seçebilirsiniz.
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“Continue” ve ardından “Select Cases” iletişim kutusuna döndüğünüzde “OK”e tıklayın. Bu
işlem sonrası “Data Editor” penceresinin görünümü aşağıda verilmiştir.
Dikkat ederseniz veri setinin yaklaşık % 80’nin üzerinde bir önceki uygulamada olduğu gibi
diyagonal bir çizgi oluşmuştur. Bu çizgi, filtre devre dışı bırakılana kadar söz konusu
değişkenlerin hesaplamalara dâhil edilmeyeceğini göstermektedir.

1.3.3. Yeni Bir Veri Seti İçin Örnek Seçmek
Bazı verilerin filtrelenerek üzerlerinin çizilmesi kafanızı karıştırıyor mu? Seçtiğiniz verileri
ayrı bir dosyaya kopyalayarak bundan sonra o dosya üzerinde işlem yapmaya ne dersiniz?
Bunun için bundan önce anlattıklarımızı tekrarlayın.

DATA » SELECT CASES
Karşınıza çıkan iletişim kutusundaki“Copy selected cases to a new dataset” yazısının
yanındaki radyo düğmesini tıklayın. Daha sonra yeni dosyanız için bir isim girin (Örnekte,
YeniVeriler). Şimdi OK tuşuna tıklayın. SPSS verdiğiniz isimde bir veri ayrı bir veri dosyası
oluşturacaktır.

13 / 21

Bu seçeneği seçmenin avantajı, orijinal veri dosyasını değiştirme riski olmaksızın altküme
veri dosyası ile çalışabilmenize olanak sağlamasıdır.

1.3.4. Güvenilirlik Analizi
Güvenilirlik değeri bir ölçme aracının tekrarlanan ölçümlerde aynı sonucu verme derecesinin
göstergesidir. Biraz karışık mı?

Aslında değil. Şimdi evinizde bir tartı aleti olduğunu düşünün. Üzerine ilk çıktığınızda sizi 75
Kg göstersin. Şimdi 30 saniye aralıklarla aynı işlemi tekrarlayın. Tartının her defasında sizi 75
Kg göstermesini beklersiniz. Eğer tartı her defasında farklı bir ağırlık gösterirse (2 nci Ölçüm:
85kg, 3 ncü Ölçüm: 60 kg, 4 ncü Ölçüm: 70 kg) ne yaparsınız? Evet tartıyı çöpe atmak ya da
kalibre etmek zorundasınız. Aksi takdirde tartı bu haliyle işlevsizdir. Aynı durum sosyal
olguları ölçmek için kullanılan anketler için de söz konusudur. Anketin aynı düşüncede olan
kişilerin görüşlerini tartı gibi eşit göstermesi beklenir. Bunun için soruların ifade ediliş şekli
çok önemlidir. Farklı kişiler tarafından farklı şekillerde yorumlanabilecek ifadeler ölçüm
sonuçlarının güvenilirliğini düşürür. Bu yüzden öncelikle soruları herkes tarafından aynı
anlam yüklenecek şekilde tasarlamalısınız. Bu da soruların kısa ve öz ifadeler içermesini
gerekli kılar. Sorular insanların kafasını karıştırmamalıdır.
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Örneğin;
Madde: Mustafa Özer akıllı ve çalışkan bir öğretmendir.
( ) Kesinlikle Katılıyorum
( ) Katılıyorum
( ) Karasızım
( ) Katılmıyorum
( ) Kesinlikle Katılmıyorum

İfadesine cevap verecek insanları düşünün. Burada Mustafa Özer’in akıllı fakat çalışkan
olmadığını düşünenler hangi seçeneği işaretleyecekler. Ya da az çalışkan, orta derecede akıllı
olduğunu düşünenler? Tartışmalı değil mi. Burada soruya verilen cevaplar Mustafa Özer’e ait
düşüncenin ötesinde sorunun ifade ediliş şeklinden kaynaklanan yorumlara göre
farklılaşacaktır. Bu problemi bu soruyu ikiye bölerek çözebiliriz.

Ancak durum her zaman bu denli açık değildir. Örneğin;

Soru: Düzenli olarak spor yapar mısınız?
( ) Evet ( ) Hayır

Çok basit ve güvenilir gözüküyor değil mi? Aslında değil. Çünkü ayda 1 gün (30 gün arayla)
spor yapan bir kişi bu soruya evet cevabı verirken, genelde her gün spor yapan fakat zaman
zaman programını aksatan bir kişi aynı soruya hayır cevabı verebilir.

Diğer bir ifade ile kişilerin bu soruya verdikleri cevapları spor yayıp yapmamalarının yanında
“düzenli” kavramına ilişkin yorumları etkileyecektir.

Anket sorularını her ne kadar dikkatli hazırlarsanız hazırlayın bu gibi durumları gözden
kaçırmanız mümkündür. Ayrıca yabancı bir dilden çevrilmiş bir anket kullanıyorsanız yine
aynı durum söz konusu olacaktır. Belli bir kültürde herkes için aynı anlam ifade eden olgular,
diğer bir kültürde farklı şekilde yorumlanabilir.

İşte bu yüzden anket araştırması tamamlandıktan sonra elde ettiğimiz verileri güvenilirlik
analizine tabi tutuyoruz. Güvenilirlik analizi sonuçları bize bu tür yorum hatasına neden olan
soruları gösteriyor. Bundan sonra yapılması gereken farklı alternatifler söz konusu… Eğer
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güvenirlilik analizini bir ön testten elde ettiğiniz verilere dayalı olarak yaptıysanız soruları
tekrar ve daha güvenilir şekilde ifade ederek uygulamayı revize edilmiş sorularla
yapabilirsiniz. Ancak araştırmanız tamamlandıysa güvenirliliği düşük soruları anketten
çıkartarak, değerlendirmeyi kalan sorularla yapmaktan başka çareniz yok.

Şimdi gelelim bu işin SPSS’de nasıl yapılacağına… Güvenilirlik analizi için öncelikle
aşağıdaki menüleri kullanın.

ANALYZE » SCALE » RELIABILITY ANALYSIS
Karşınıza çıkan Reliability Analysis iletişim kutusunda güvenilirlik analizine tabi tutacağınız
maddeleri aradaki oku kullanarak Items kutucuğuna gönderin (eğer güvenilirlik analizini
faktör bazında yapıyorsanız ilgili faktörde yer alan maddeler, ölçek bazında yapıyorsanız tüm
maddeler).

Daha sonra Statistics tuşunu tıklayın karşınıza Reliability Analysis: Statistics iletişim kutusu
çıkacaktır. Bu iletişim kutusundaki Scale If Item Delated seçeneğini işaretleyin ve sırasıyla
Continue, OK tuşlarını tıklayın. Karşınıza aşağıdakilere benzer tablolar gelecektir.
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Reliability Statistics tablosundan faktörün güvenilirliğinin α = 0,857 yüksek bir değer olduğu
görülmektedir. Bununla birlikte alfa katsayısı yalnız başına yeterli değildir. Sağlıklı bir
değerlendirme yapabilmek için faktördeki her bir sorunun bu katsayıya katkısının incelenmesi
gerekir.

Bunun için Item – Total Statistics tablosunun Cronbach’s Alpha if Item Delated (Madde
Silindiğinde Cronbach Alfa) sütunundaki değerlere bakacağız. Dikkat edilirse A 10 numaralı
maddenin silinmesi halinde ölçeğin güvenilirlik katsayısının α = 0,857’den α = 0,880
yükseleceği görülecektir. Bu değer bize A10 sorusunda bir problem olduğunu sorunun
anketten çıkartılması gerektiğini göstermektedir.
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ŞimdiA10’u anketten çıkartalım ve analizi tekrarlayalım. Aşağıdaki Reliability Statistics
tablosundan faktörün güvenilirliğinin α = 0,880’e yükseldiği görülmektedir.

Bunun için Item – Total Statistics tablosunun Cronbach’s Alpha if Item Deleted sütunundaki
değerler ise herhangi bir maddenin ölçekten çıkartılmasının faktörün güvenilirliğini
arttırmayacağını aksine düşüreceğini göstermektedir. Bu çerçevede kalan 9 maddenin
ölçülmek istenen olguyu başarıyla ölçtüğü sonucuna varılabilir.
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1.4. Sorular
1. Çapraz tablolama ne işe yarar?

2. Daha önce yapılmış anket çalışmalarından çapraz tablolama ile ilgili bilgi edinin

3. Örnek seçimi işlemi niçin önemlidir?

4. SPSS de örnek seçimi için hangi komut nasıl kullanılır?

5. Bir çalışmanın geçerlilik ve güvenilirliği nasıl test edilir?

6 Cromblach alpha sı ne işe yarar?
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İÇİNDEKİLER
1. FAKTÖR ANALİZİ
1.1. Uygun Analiz Metodunun Seçimi
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ÖZET
Faktör Analizi ve uygun analiz metodunun seçimi konuları anlatılacaktır
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1. FACTOR ANALİZİ
Şimdi lisede girdiğiniz sınavları düşünün. Öğretmeniniz fen bilgisi ya da matematik dersinde
bilgi düzeyinizi tek bir soru ile mi ölçerdi. Nadir durumlar (kötü öğretmenler) dışında tabii ki
hayır. Benzer durum anketler için de geçerlidir. İnsanların belli bir olguya ilişkin
düşüncelerini tek bir soruyla ölçemezsiniz. Olguyu farklı birbirini destekleyen yönleriyle
ölçebildiğiniz taktirde başarılı bir sonuç alabilirsiniz.

Şimdi matematik dersinin final sınavında soruların ünite bazında gruplandırılmadan karışık
olarak size yöneltildiğini düşünün. İlk başta sorun olmadığını düşünebilirsiniz. Genel puanınız
nasıl olsa bellidir. Ancak ünite bazında başarı düzeyinizi öğrenmek isterseniz… İşte o zaman
soruların gruplanması gerekir. Tabii matematik gibi somut bir disiplinde geometri soruları ile
trigonometri sorularını ayırmak son derece kolaydır. Ancak iş sosyal olguları ölçen anketlere
geldiğinde bu işlem için bazı tekniklerin kullanımı zorunlu olur.

Örneğin okul müdürlerinin faklı liderlik davranışlarının öğretmenlerin iş tatminine etkilerinin
ölçüldüğü bir araştırma yaptığınızı düşünün. Bu araştırmada müdürlerin farklı liderlik
davranışlarını (Örnek, Otokritik, Katılımcı, Destekleyici vb.) ayrı ayrı değerlendirmeniz
gerekecektir. Belki anket öncesi bu tür bir gruplandırma yapmış da olabilirsiniz. Bu durumda
dahi yaptığınız gruplandırmanın ne derecede doğru olduğunu Faktör Analizi ile sayısal olarak
doğrulamanız yararlı olacaktır. Çünkü sizin katılımcı liderlik davranışı olarak tanımladığınız
bir davranış öğretmenler tarafından destekleyici liderlik davranışı olarak yorumlanmış
olabilir. Bu durumda bu soru ya anketten çıkartılmalı ya da destekleyici liderlik kategorisinde
değerlendirmeye alınmalıdır. Anket öncesi hiçbir kategorizasyon yapılmadığı durumlarda ise
Faktör Analizi eşsiz bir araçtır. Soruları sizin için gruplandırır. Bundan sonra size kalan
sadece her bir gruba isim vermektir. Şimdi gelelim bu muhteşem tekniğin SPSS’de nasıl
uygulanacağına…

Faktör analizi için öncelikle aşağıdaki menüleri kullanın.
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ANALYZE » DATA REDUCTION » FACTOR
Karşınıza çıkan Factor Analysis iletişim kutusunda analize tabi tutacağınız maddeleri aradaki
oku kullanarak Variables kutucuğuna gönderin.

Şimdi Rotation tuşuna tıklayın karşııza çıkan Factor Analysis: Rotation iletişim kutusundan
Varimax seçeneğini işaretleyin. Sırasıyla Continue ve OK tuşlarını tıklayın. Aşağıdakilerin
benzeri tablolar elde edeceksiniz.

Total Variance Explained tablosunda ölçeğin kaç faktörden oluştuğu ve bu faktörlerin
ölçülmek istenen olguyu ne derecede ölçtükleri görülmektedir.

Tablo, örneğimiz üzerinden incelendiğinde, 1nci Faktörün ölçtüğümüz olguyu (çalışanların
memnuniyet düzeyi olsun) % 41,9; 2 nci Faktörün % 9,7; 3 ncü Faktörün % 9,1 oranında
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ölçtüğü görülmektedir. Ayrıca 3 Faktör ve 15 sorudan oluşan bu anket çalışanların
memnuniyet düzeyini % 60 oranında ölçmektedir. Eğer % 60 oranında bir bilgi sizin için
yeterli değilse ankete yeni sorular ve faktörler ekleyerek çalışmayı tekrarlamayı
düşünebilirsiniz.

Component Matrix ise ölçeğin faktör sayısını göstermekle birlikte hangi maddenin hangi
faktöre ait olduğu hakkında bilgi içermez. Bu nedenle faktör yapısının oluşturulmasında
Rotated Component Matrix tablosu kullanılır.
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Rotated Component Matrix tablosu incelenirken her bir maddenin hangi faktör altında en
yüksek değere sahip olduğuna bakılır. Daha sonra bu maddeler gruplandırılarak faktör yapısı
oluşturulur.
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Tablodaki her bir maddenin bileşenler altındaki değerleri incelendiğinde; C1, C2, C3, C4
maddelerinin 1 nci Faktör, A1, A3, A4, A5 maddelerinin 2 ncü Faktör, A2, B1, B2, B3, B4,
B5, C5 maddelerinin ise 3 ncü faktör altında en yüksek yükleme değerine sahip oldukları
görülmektedir.

Madde numaralarından da anlaşılacağı üzere bu beklenmedik bir durumdur. A2 ve C5
maddeleri beklenmedik bir şekilde 3 ncü faktör altında toplanmıştır. Ancak soru içerikleri
incelenirse hatanın analizden değil, soruyu hazırlayandan kaynaklandığı her durumda (anketin
sağlıklı uygulanmadığı durumlar hariç) ortaya çıkacaktır.

Dolayısıyla gerek güvenilirlik analizi, gerekse faktör analizi anket tasarımı sırasında yapılan
hataları bulmamızı ve bunları gidermemizi sağlayan güçlü araçlar olarak görülebilir.
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1.1. Uygun Analiz Türünün Belirlenmesi
Uygun analiz türünün belirlenmesinde ilk kriter verilerin türüdür. Analiz yöntemleri verilerin
özelliklerine göre iki temel gruba ayrılır. Bu gruplarda yer alan temel analiz yöntemleri
aşağıdaki gibidir.
(1) Parametrik veriler için kullanılan analiz yöntemleri; Varyans Analizi, T-Testi, Pearson
Korelasyonu.

(2) Parametrik olmayan veriler için kullanılan analiz yöntemleri; Ki-Kare Testleri, Spearman
Korelasyonu.

Dolayısıyla uygun analiz türünü seçebilmek için öncelikle verilerin özelliklerinin belirlenmesi
gerekecektir. Şimdi bunu nasıl yapacağımız görelim.

İstatistiksel analiz yapmanın ilk şartı verilerin tesadüfi (yansız) olarak seçilmiş olmasıdır.
Veriler ister parametrik ister parametrik olmayan özellikte olsun mutlaka tesadüfi olarak
seçilmelidir.

Verilerin seçiminde (örneklemin oluşturulması) yapılacak bir hata hangi analiz yöntemi
kullanılırsa kullanılsın sonuçların yanlı ve değersiz olmasına yol açacaktır.

Bu şart sağlandıktan sonra ilk bakacağımız kriter örneklem büyüklüğü olacaktır. Eğer
örneklem büyüklüğünüz 30’dan az ise parametrik olmayan yöntemleri kullanmanız gerek. Bu
durumda veri setinizin diğer kriterleri karşılayıp karşılamadığını incelemenize gerek kalmaz.
Eğer veri seti 30’dan büyük ise her bir faktörün normal dağılıma sahip olup olmadığını ve
verilerin homojen dağılıp dağılmadığını incelemelisiniz.

Parametrik testlerde bu kadar ısrar etmemizin nedeni; hesaplamalarda veri setinin tümünü
kullanmaları ve bu nedenle parametrik olmayan testlere göre daha üstün olmalarıdır. Ancak
parametrik testlerin kullanabilmesi için verilerin normal dağılması ve homojen olması
gerekmektedir.

Şimdi bu iki şartın sağlanıp sağlanmadığını SPSS’de nasıl ölçeceğimizi bir örnek üzerinde
inceleyelim.
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Örnek: Beşiktaş ilçesindeki ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin “eleştirel
öğrenme”, “çoklu öğrenme”, “yapılandırmacı öğrenme” ve “duygusal zeka” hakkındaki
görüşleri cinsiyetlerine göre farklılık göstermekte midir?

Verilerin normal dağılıma uygunluğunu Tek Örneklem Kolmogorov Smirnov Testi kullanarak
belirliyoruz. Bu teste başlamak için aşağıdaki mönüleri kullanınız.

ANALYZE » NONPARAMETRIC TESTS » SAMPLE K-S
Karşınıza aşağıdaki iletişim kutusu çıkacaktır. Burada dağılımlarını test edeceğiniz faktörleri
aradaki oku kullanarak Test Variable List kutucuğuna gönderin. Daha sonra OK tuşunu
tıklayın. Karşınıza aşağıdakilerin benzeri bir tablo gelecektir.
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Tablonun

Assymp.Sig.

(Anlamlılık)

satırındaki

değerlerin

istatistiksel

anlamlılık

hesaplamalarında sınır değeri kabul edilen 0,05’den büyük olması incelenen faktörlerin
dağılımlarının normal olduğunu göstermektedir. Eğer bu değerler 0,05’den küçük olsa idi
parametrik olmayan test yöntemlerini kullanmak durumunda kalacaktık.

Şimdi aynı verilerin homojenliğini inceleyelim. Bunun için öncelikle aşağıdaki mönüleri
kullanınız.

ANALYZE » COMPARE MEANS » ONEWAY ANOVA
Karşınıza aşağıdaki iletişim kutusu çıkacaktır. Burada dağılımlarını test edeceğiniz faktörleri
aradaki oku kullanarak Dependent List kutucuğuna gönderin. Daha sonra bu değişkenleri
gruplamada kullanacağınız değişkeni yine aradaki oku kullanarak Factor satırına yerleştirin.

Daha sonra Options tuşuna basın . Kaşınıza çıkacak aşağıdaki iletişim kutusundan
Homogeneity of variance test seçeneğini işaretleyin. Sırasıyla Continue ve OK tuşlarını
tıklayın.
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Karşınıza aşağıdaki Test of Homogenity of Variances tablosu gelecektir. Bu tablonun da Sig.
(Anlamlılık)

sütunundaki

değerlerin

0,05’den

büyük

olması

incelenen

faktörlerin

dağılımlarının homojen olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla bu soru için parametrik test
yöntemlerini kullanabiliriz.

Bundan sonraki bölümlerde parametrik ve parametrik olmayan test yöntemlerini ayrıntılı
olarak inceleyeceğiz.
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ÖZET
SPSS ile regresyon ve korelasyon analizinden bahsedilecektir.
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1. REGRESYON VE KORELASYON ANALİZİ
Regresyon analizi, değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkisini bulmamıza imkan veren bir
analiz yöntemidir. Örneğin “yemek yeme” ile “kilo alma” arasındaki ilişki regresyon analizi
ile ölçülebilir.

Korelasyon analizinde ise iki değişkene arasındaki ilişkinin yönü ve şiddeti hesaplanır. Fakat
bu ilişki bir neden-sonuç ilişkisi olmak zorunda değildir. Örneğin, horozların sabah
ötmeleriyle, güneşin doğması arasında kusursuz doğrusal pozitif korelasyon ilişki vardır.
Ancak bu ilişki güneşi horozların doğmasını sağladığını göstermez.

Günlük hayatta da iki değişken arasındaki güçlü ilişkileri sürekli olarak neden-sonuç ilişkisi
olarak yorumlamak eğilimi hakimdir.

Analistler patronların önüne sayfalar dolusu veriyi yığarlar. Ancak bu basit ayrımın
yapılmaması hatalı kararların alınması ve kaynakların boşa harcanmasına yol açar.

Bu bölümde lineer regresyon konusunu ele alacağız. Lineer regresyon, aralık-oran
değişkenleri üzerinde gerçekleştirilen bir analiz türüdür. İlk olarak iki değişkenli regresyonu
inceleyeceğiz. Daha sonra analize daha fazla ayrıntı ekleyeceğiz.

1.1. Regresyon Analizi
1.1.1. İkili Regresyon
İkili regresyonda araştırmacı, bağımsız değişken X hakkında sahip olduğu bilgilerden
hareketle bağımlı değişken Y’yi tahmin etmeye çalışır. Biz aşağıdaki örneği kullanacağız; bu
örnekte, eğitim yılı sayısına dayalı olarak katılımcının mesleki prestiji puanlanmaktadır.

İki değişkenli regresyon analizine başlamak için aşağıdaki mönüleri seçin:
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ANALYZE » REGRESSION » LINEAR

Karşınıza yukarıdaki iletişim kutusu çıkacaktır. Örneğimizde öğretmenlerin ders işleme
yöntemlerinin öğrenci başarısına etkilerini inceleyeceğiz.

Bu iletişim kutusunda bağımlı değişkeninizi (Örnekte, Başarı) “Dependent” satırına, Bağımsız
değişkeninizi (Örnekte, Metod) ise “Independent(s)” penceresine taşıyınız. OK tuşunu
tıkladığınızda karşınıza aşağıdaki tablolar gelecektir. Şimdi bu tablolardaki temel göstergeleri
örneğimiz üzerinden açıklayalım.

Model özeti tablosundaki R Square sütunundaki değerlerden bağımsız değişken durumundaki
“Ders İşleme Metodunun” bağımlı değişken durumundaki “Öğrenci Başarısı” değişkenine ait
varyansı % 54 oranında açıkladığı, diğer bir ifade ile öğrenci başarısının % 54’ünün ders
işleme yöntemine bağlı olduğu anlaşılmaktadır.
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ANOVA tablosunun anlamlılık sütunundaki değer ise söz konusu değişkenler arasındaki
ilişkinin p < 0,01 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. Eğer bu
sütundaki değer 0,05’in üzerinde olsaydı ilişkinin anlamsız (rastlantısal) olduğu yorumunu
yapacaktık. Tablodaki ilişki formüle edilecek olursa;

F (1,302) = 353,954; p < 0,01 denklemi oluşturulabilir.

Katsayı (Coefficients) tablosu ise, regresyon denklemi için kullanılan regresyon katsayılarını
ve bunların anlamlılık düzeylerini vermektedir. Örneğimizde eğitim metodu değişkeninin
katsayısı 0,737, denklemin sabit değeri ise 1,131’dir.

Bu değerleri Y = bX + a denklemine yerleştirdiğimizde karşımıza;

Y = 0,737X + 1,131

eşitliğini elde ederiz. Bu eşitlik bize eğitim yönteminin alacağı değerlerin öğrenci başarısını
nasıl etkilediğini göstermektedir.
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1.1.2. Çoklu Regresyon
Çoklu regresyonda ikili regresyondan farklı olarak bağımlı değişken üzerinde birden fazla
bağımsız değişkenin toplu etkisi araştırılır. Burada da ikili regresyonda kullanılan mönülerden
yararlanılır. Ancak Independent(s) penceresine birden fazla değişken girişi yapılır. Biz burada
Öğrenme, Ortak Vizyon, Açık Fikirlilik ve Koordinasyon değişkenlerinin Yenilikçi İş
Davranışına etkilerini belirlemeye çalışacağız.

Bunun için öncelikle ikili regresyonda izlediğiniz adımları tekrarlayın. Daha sonra
Independent(s) kutucuğuna tüm bağımsız değişkenlerinizi girin ve OK tuşuna tıklayın.

Karşınıza aşağıdakilerin benzeri tablolar gelecektir. Model özeti tablosundaki R Square
sütunundaki değerlerden yine bağımsız değişken durumundaki “Öğrenme”, “Ortak Vizyon”,
“Açık Fikirlilik” ve “Koordinasyonun” bağımlı değişken durumundaki “Yenilikçi İş
Davranışı” değişkenine ait varyansı % 70 oranında açıkladığı, diğer bir ifade ile yenilikçi iş
davranışının % 70 oranında bu faktörlere bağlı olarak şekillendiği anlaşılmaktadır.
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ANOVA tablosunun anlamlılık sütunundaki değer ise söz konusu değişkenler arasındaki
ilişkinin p < 0,01 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. Tablodaki
ilişki formüle edilecek olursa; F (4, 166) = 98,891; p < 0,01 denklemi oluşturulabilir.

Katsayı (Coefficients) tablosu ise, regresyon denklemi için kullanılan regresyon katsayılarını
ve bunların anlamlılık düzeylerini vermektedir. Örneğimizde Yenilikçi İş Davranışı ile
Öğrenme, Ortak Vizyon ve Açık Fikirlilik arasındaki ilişki p < 0,01 düzeyinde anlamlı iken,
Yenilikçi İş Davranışı ile Koordinasyon arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı
olmadığı görülmektedir.

Bu bulgudan hareketle koordinasyon uygulamalarının yenilikçi iş davranışına anlamlı bir
katkı yapmadığı söylenebilir.

Tabloda yer alan verilerden yenlikçi iş davranışının alabileceği değer aşağıdaki şekilde
formüle edilebilir.

Yenilikçi İş Davranışı = 0,766 + 0,230 Öğrenme + 0306 Ortak Vizyon + 0,504 Açık Fikirlilik
+ 0,102 Koordinasyon

Ayrıca tablodaki katsayılardan Yenilikçi İş Davranışı üzerinde en fazla etkiye sahip faktörün
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Açık Fikirlilik olduğu, bunu sırasıyla ortak vizyon ve öğrenmenin izlediği anlaşılmaktadır.

1.2. Korelasyon Analizi
Korelasyon analizi ile iki farklı değişken arasındaki ilişkinin yönü ve şiddeti hakkında bilgi
edinebiliriz. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi korelasyon, neden-sonuç ilişkisinin
göstergesi değildir.

Örneğimizde günlük uyku süresi ile TV izleme süresi arasındaki ilişki incelenmiştir. Şimdi
aşağıdaki mönüleri kullanın, karşınıza Bivariate Correlations iletişim kutusu çıkacaktır.

ANALYZE » CORRELATE » BIVARIATE

Bu iletişim kutusunda aralarındaki ilişkiyi öğrenmek istediğiniz değişkenleri (ikinin üzerinde
olabilir), Variables penceresine taşıyınız (Örneğimizde, Uyku ve TV izleme). Pearson
kutucuğunu işaretli olduğundan emin olduktan sonra OK tuşunu tıklayınız. Kaşınıza
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aşağıdakinin benzeri bir tablo çıkacaktır.

Pearson Coorrelation ifadesinin karşısındaki 0,769 değeri “r” ile ifade edilir ve – 1 ile + 1
arasında bir değer alır. Burada ilişkinin yönünü “r”nin işareti, derecesini ise katsayının
büyüklüğü belirler. Eksi değerler bir değişken artarken diğerinin azaldığının, artı değerler ise
her iki değişkenin aldığı değerlerin birlikte artış ve azalış gösterdiğinin göstergesidir.

Tablodaki 0,769 değeri ise TV İzleme ile Uyku arasında çok güçlü pozitif doğrusal bir ilişki
olduğunu göstermektedir. Bu iki değişken arasında bir neden sonuç ilişkisi olmamakla
birlikte, çok fazla TV izleyenlerin pek fazla işi olmayan kişiler olduğu ve bunların aynı
zamanda uykuya da fazla zaman ayırdıkları yorumu yapılabilir. Ancak daha sağlıklı bir yorum
yapabilmek için farklı değişkenlerin TV izleme ve uykuya etkisi araştırılmalıdır.

Eğer verileriniz parametrik olma şartlarını taşımıyorsa Correlation Coefficients başğlığı
altındaki Pearson seçeneği yerine Spearman seçeneğini işaretlemeniz gerekecekti. Aşağıda
Searman aynı sorulara 25 kişinin verdiği cevaplar sonrasında elde edilen Spearman Testi
sonuçları verilmiştir.

12 / 14

Tablodaki 0,545 değeri, TV İzleme ile Uyku arasında pozitif doğrusal bir ilişki olduğunu
göstermektedir.

1.2.1. Kısmi Korelasyon
Kısmi korelasyonda incelenen değişkenlerle ilişkili olduğu düşünülen bir ve ya daha fazla
değişkenin bu değişkenler üzerindeki etkisi kontrol altında tutulur.

Şimdi örneğimizdeki TV İzleme ve Uyku arasındaki ilişkiyi kişilerin hastalık durumlarını
kontrol altında tutarak tekrar inceleyelim. Bunun için aşağıdaki mönüleri kullanın. Karşınıza
Partial Correlations iletişim kutusu çıkacaktır.

ANALYZE » CORRELATE » BIVARIATE
Burada da aralarındaki ilişkiyi araştırdığınız değişkenleri Variables kutusuna, kontrol
değişkenini ise Controlling for kutusuna yerleştiriniz. OK tuşuna tıkladığınızda karşınıza
aşağıdakine benzer bir tablo gelecektir.

Dikkat edilirse hastalık değişkeni dikkate alındıktan sonra “r” değeri 0,769’dan, 0,713’e
düşmüştür. Bu durum hastalığın değişkeninin TV izleme ve uyku değişkenleri üzerinde
etkisinin olduğunu göstermektedir.
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ÖZET
Bu derste hipotez, hipotez testi kavramlarından bahsedilecektir. Parametrik testlerden t-testi
anlatılacaktır
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1. HİPOTEZ VE PARAMETRİK TESTLER
1.1. Hipotez Testleri
1.1.1. Hipotez Testi
•

Evrenin tümü üzerinde çalışıldığında, çıkan sonuçlar kesindir. Anlamlılık testi

uygulanmaz.
•

Eğer evrenden örneklem alınarak çalışılıyorsa, bir hipotez testi (anlamlılık testi)

uygulanır.
•

Hipotez Testi, hipotezin örnekten elde edilen bilgilere bağlı olarak belirli bir hata payı

ile doğrulanmasına denir.
•

Anlamlılık testi (manidarlık testi), istatiksel hipotezin (sıfır hipotezi) yanlışlanıp

yanlışlanmadığını anlamak için uygulanır.
•

Örneklem istatistiklerinden yararlanmak suretiyle bir hipotezin geçerli olup olmadığını

ortaya koyma işlemine istatistiksel hipotez testi denir.
•

Parametrik testler: Ölçümle değer alınmış ve süreklilik gösteren ölçümlere denir.

Parametrik testlerde ortalama, varyans, oran gibi ölçüler kullanılır.
•

Nonparametrik testler: Verileri sayma veya sıralama şeklinde alınmış değerlerdir.

•

Nonparametrik testler parametrik testlere göre daha zayıftırlar.

HİPOTEZ
•

Bir durum hakkında ileri sürülen varsayımlardır. popülasyon karakteristiklerine

(parametrelerine) ilişkin iddiaların kabul veya reddedilmesinin belirlenmesinde kullanılır.
•

Hipotez, istatistiksel olarak

•

H0 farksızlık (boş) hipotezi: popülasyon parametresi ile ilgili test edilmesi gereken

iddiadır
•

H1 veya Ha alternatif hipotez: boş hipotezde belirtilen iddianın tam tersidir (alternatif

hipoteze araştırmacının hipotezi de denir.).

BOŞ VE ALTERNATİF HİPOTEZ GELİŞTİRİLMESİ
•

Öncelikle H0 hipotezi belirlenir. Bu hipotez farksızlığı esas alır. μ1=μ2 . İki grup

arasında ilişki yoktur gibi.
•

H1 alternatif hipotez ise farklılık üzerine kurulur. H1 hipotezi üç şekilde kurulabilir;

•

H1 = μ1≠μ2 farklılığı belirten bu hipotez çift yönlüdür.

•

H1 = μ1>μ2 μ1'in μ2 den büyük olduğunu belirten bu hipotez tek yönlüdür. Sağ
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kuyruk testi ile test edilir.
•

H1 = μ1<μ2 μ1'in μ2 den küçük olduğunu belirten bu hipotez tek yönlüdür. Sol

kuyruk testi ile test edilir.
•

Hipotez testi hukuk mahkemelerindeki yargılamalar gibidir. Hipotezlerimiz: H0:

masum, Ha : suçlu

HİPOTEZ TEST ETME SÜRECİ
1. Verinin ölçüm biçimi, gruptaki denek sayısı, grupların bağımlı ya da bağımsız olması ve
varsayımlar dikkate alınarak uygun test seçilir.
2. H0 ve H1 hipotezleri belirtilir.
3. Test istatistiği hesaplanır.
4. Yanılma düzeyi saptanır.
5. Serbestlik derecesi bulunur. (Her teste göre ayrı ayrı hesaplanır)
6. Tablolardan yanılma düzeyi ve serbestlik derecesindeki tablo değeri bulunur.
7. Hesapla bulunan değer ile tablo değeri karşılaştırılır.
8. Karşılaştırma sonucuna göre karara varılarak sonuç α (anlamlılık) değeri ile birlikte
belirtilir.

Hipotez testi

•

Sol kuyruk testinde (I. hipotez grubu): Hesaplanan Z veya t değerleri tablo değerinden

küçükse H0 ret H1 kabul, büyük ise H0 kabul H1 red edilecektir.
•

Çift yönlü testlerde (II. hipotez grubu): Hesaplanan Z ve t değerleri tablo

değerlerinden mutlak değer olarak büyükse H0 ret H1 kabul, küçük ise H0 kabul H1 red
edilir.
•

Sağ kuyruk testinde (III. hipotez grubu): Hesaplanan Z veya t değeri, bunların teorik

değerinden büyük ise H0 ret H1 kabul; küçük ise H0 kabul H1 red edilecektir.
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Örnek
Metro EMS:
A Hastanesinin amacı 30 ambulans ile acil servis ihtiyaçlarına 12 dakikadan daha az bir
sürede ulaşmaya çalışmaktır. Hastanenin başhekimi, bu 12 dakikalık süre içersinde acil servis
ihtiyacının karşılanabileceği hipotezini test etmek istemektedir. Eğer n = 40, ortalama süre=
13.25 dakika, σ = 3.2 dakika ve α=%5 olması durumunda.

Hipotezimiz:
H0: μ ≤12 Acil servis gerekli acil servisi sağlamaktadır; herhangi bir ek gayrete gerek yoktur.
Ha: μ > 12 Acil servis servisi gerektiği gibi sağlayamamaktadır; düzeltme faaliyet yapmak
gereklidir

μ = acil servisi karşılamak üzere gönderilen ambulansların yerine ulaşması için geçen
ortalama süre
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Çözüm:

H0: μ ≤12 Acil servis gerekli acil servisi sağlamaktadır; herhangi bir ek gayrete gerek yoktur.

Ha: μ > 12 Acil servis servisi gerektiği gibi sağlayamamaktadır; düzeltme faaliyet yapmak
gereklidir

2.47>1.645 olduğu için (yani Zh > Zα) H0 reddedilir Ha kabul edilir.

Acil servis servisi gerektiği gibi yapılamadığı söylenebilir.
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1.1.2. Tip I Ve Tip II Hata

Bir hipotez kabul veya ret edildiğinde her zaman doğru sonuca varıldığı ya da varılan kararın
doğru olduğu söylenemez. Burada iki tip hata ortaya çıkabilir.
Alfa ( α ) : Doğru bir hipotezin reddedilme olasılığıdır.
Beta ( β ) : Yanlış bir hipotezin kabul edilme olasılığıdır.

Hipotezler örnekten elde edilecek bilgilerle test edildiklerinden, yargıda hata yapma olasılığı
mevcuttur.

n Hipotez testinde I. tip hata yapma olasılığını sınırlamak gerekmektedir. Bu α ile
gösterilir ve (1- α) anlamlılık düzeyi olarak adlandırılır.
n Genel olarak, II. Tip hata yapma olasılığı kontrol altında tutulmaz ancak P(II. Tip Hata
Yapma)= β ile gösterilir.

1.2. Parametrik Testler
1.2.1. t ve z testi:
t – testi iki ortalamanın karşılaştırılmasında kullanılan bir analiz yöntemidir. Eğer
karşılaştıracağınız

ortalama

sayısı

ikinin

üzerinde

ise

bundan

sonraki

bölümde

açıklayacağımız Varyans Analizi yöntemini kullanmanız gerekecektir.

Bu bölümde Tek Örneklem İçin t – Testi, Bağımsız Örneklemler İçin t – Testi, İlişkili
Ölçümler İçin t – Testi analizleri incelenecektir.

Ayrıca Tek Örneklem İçin t – Testi bölümünde istatistiğin bazı temel kavramlarını açıkladık.
Pek çok istatistik kitabında sayfalarca anlatılan bu kavramları mümkün olduğunca basite
indirmeye çalıştık. Bundan sonraki analizler için de ihtiyaç duyacağınız “örnekleme hatası”,
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“güven aralığı” gibi kavramları mutlaka incelemenizi tavsiye ediyoruz.

1.2.2. Tek Örneklem t – Testi
Tek Örneklem t – Testinde, aynı örneklemin ölçülen ortalaması ile tahmin edilen ya da bilinen
ortalaması karşılaştırılır. Biraz karışık mı? Aslında değil. Şimdi Ziraat Bankası gibi 24.000
kişinin çalıştığı büyük bir kuruluşta anket çalışması yapmak istediğinizi düşünün. Herkese
anket uygulamanız maliyetli olacaktır. Bunun için kaçınılmaz olarak örnekleme yaptınız ve
rastgele 400 kişi seçtiniz. Ancak içinize bir kurt düştü ve bu seçtiğiniz örneklemin ana
kütlenin özelliklerini yansıtıp yansıtmadığını test etmek istiyorsunuz. İşte Tek Örneklem t –
Testi burada yardımınıza yetişiyor.

Bunun yanında bir konuya ilişkin tahminlerinizin doğru olup olmadığını da Tek Örneklem t –
Testini kullanarak test edebilirsiniz.

Örneğin bir şehirdeki insanların yaş ortalamasının 40 olarak tahmin ediyorsunuz. Daha sonra
rastgele 100 kişi seçtiniz ve bunların yaş ortalamasını hesapladınız. Fakat örnekleminizin
ortalaması 42 çıktı. Tahmininiz hatalı mıydı? Tek Örneklem t – Testini kullanmadan böyle bir
sonuca gidemezsiniz. Çünkü hata örneklemden de kaynaklanabilir. Diğer bir ifade ile başka
bir 100’lük grup seçseniz bu grubun yaş ortalaması 38 çıkabilir. En sağlamı herkesi
hesaplamaya dahi ederek bu tartışmayı bitirmek gibi gözüküyor. Ancak buna ne zaman ne
kaynak yetmez. Ayrıca pratikte herkese de ulaşamazsınız. İşte bu yüzden istatistik
hesaplamaları yapıyoruz.

Tek Örneklem t – Testi size yaptığınız tahminin belirli bir anlamlılık düzeyinde doğru olup
olmadığı gösterir. “Anlamlılık düzeyi” diyoruz çünkü ana kitledeki tüm bireyler hesaba
katılmadığından ulaşılan sonuçta yanılma ihtimali her zaman olacaktır. Bu yanılma olasılığı;
“0,05” anlamlılık düzeyi için % 5, “0,01” anlamlılık düzeyi içinse % 1 düzeyindedir. Ama
ben sıfır hata isterim diyorsanız oturup herkesi hesaba katmanız gerekir.

Burada dikkat çekmek istediğimiz nokta hangi istatistik yöntemi ve hangi programı
kullanırsanız kullanın eğer işin içinde “istatistik” geçiyorsa her zaman bir yanılma payı
olacağının unutulmaması gerektiğidir.
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Şimdi Tek Örneklem t – Testinin nasıl uygulandığını bir örnek üzerinde inceleyelim.

Örnek
Rock’n Coke konserine 2007 yılında katılan kişilerin yaş ortalamalarının 34,2 olduğu
bilinmektedir. Katılımcılar arasında bulunan 104 kişilik Çılgınlar Grubunun yaş ortalaması
açısındanana kitlenin (tüm katılımcılar) özelliklerini gösterip göstermediğini bulunuz.

Tek Örneklem t – Testi için öncelikle aşağıdaki mönüleri kullanın:

ANALYZE » COMPARE MEANS » ONE SAMPLE T TEST

Karşınıza yukarıdaki One-Sample T Test iletişim penceresi gelecektir. Bu pencereden
inceleyeceğiniz değişkeni (Örnekte, Yaş) Test Variable(s) kutucuğunun içine aradaki oku
kullanarak gönderin.

Aşağıdaki Test Value satırına ise örneklemi test edeceğiniz değeri girin (Örnekte, 34). Daha
sonra anlamlılık düzeyini belirlemek üzere Options tuşuna tıklayın. Karşınıza aşağıdaki
iletişim kutusu çıkacaktır.

SPSS varsayılan olarak p < 0,05 anlamlılık düzeyinde çalışmaktadır.
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Anlamlılık düzeyini p < 0,01’e yükselterek daha güvenilir sonuçlar elde etmek için bu bölüme
% 99 değeri girebilirsiniz.

Ancak bu durumda p < 0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı çıkan bazı ilişkiler, p < 0,01
anlamlılık düzeyinde anlamlı çıkmayacaktır. Bu yüzden pek çok durum için p < 0,05
anlamlılık düzeyi yeterli olarak kabul edilir.

Şimdi sırasıyla Continue ve OK yuşlarını tıklayın. Karşınıza aşağıdaki tablolar gelecektir.

One Sample Statistics tablosunda 104 kişilik grubumuzun yaş ortalamasının 33,19 olduğu
görülmektedir. Bu ortalama kuşkusuz tahminimiz olan 34’,2 den farklıdır. Ancak aradaki
farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını belirlemek için One Sample Test
tablosundaki Sig. (2-tailed) değerini incelmemiz gerekecektir.

Bu değerin 0,05’den küçük olduğu durumlarda H0 hipotezi reddedilirken, 0,05’den büyük
olduğu durumlarda H0 hipotezi reddedilemez. Örneğimizde p = 0,099 değeri 0,05’den büyük
olduğu için analiz sonrasında bulunan 33,19 değeri ile 34,2 değeri arasındaki farkın
istatistiksel olarak anlamlı olmadığı, Rock’n Coke konserine katılan 100 kişilik Çılgınlar
Grubu’nun yaş ortalaması açısından ana kitleden farklılık göstermediği sonucuna varılmıştır.
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1.2.3. Bağımsız Örneklem t – Testi
Bağımsız örneklem t-testinde ise tek örneklem t-testinden farklı olarak iki ayrı grubun
ortalamaları karşılaştırılır. Öreğin feminizm konusunda hakkında erkek ve kadınların
görüşleri arasında fark olup olmadığını test etmek isterseniz bağımsız örneklem t-testini
kullanabilirsiniz. Benzer şekilde evli ve bekar kadınların kozmetik harcamaları arasında fark
olup olmadığını bulmak için kullanılabilecek yöntem yine bağımsız örneklem t-testidir.

Şimdi Bağımsız Örneklem t – Testinin nasıl uygulandığını bir örnek üzerinde inceleyelim.

Örnek
Bir sınıfta kız ve erkek öğrencilerin matematik dersinden aldıkları notlar arasında anlamlı bir
fark var mıdır?

Bağımsız Örneklem t – Testi için öncelikle aşağıdaki mönüleri kullanın:

ANALYZE » COMPARE MEANS » INDEPENDENT SAMPLE T TEST
Karşınıza aşağıdaki Independent-Sample T Test iletişim penceresi gelecektir. Bu pencereden
inceleyeceğiniz değişkeni (Örnekte, Matematik Notu) Test Variable(s) kutucuğunun içine,
gruplandırmada kullanacağınız değişkeni (Örnekte, Cinsiyet) Grouping Variable satırına,
aradaki okları kullanarak gönderin.

Şimdi kullanacağınız grupları tanımlamanız gerek. Bunun için Define Groups düğmesini
tıklayın. Karşınıza aşağıdaki iletişim kutusu gelecektir. Burada Kızlar “1”, Erkeler “2” ile
temsil edildiğinden bu rakamları Group 1 ve Group 2 satırlarına girdik. Bunun dışında
14 / 20

örneğin gruplamayı Eğitim Düzeyi değişkenine göre yapmayı düşündünüz ve üniversite
mezunları ile lisansüstü eğitim görenler karşılaştırmak istiyorsunuz. Kodlarınızda “1”
İlköğretim, “2” Lise”, “3” Üniversite” “4”Lisanüstü” şeklinde olsun bu durumda Group 1 ve
Group 2 satırlarına sırasıyla “3” ve “4” rakamlarını girmeniz gerekecek. Eğer lise ve daha az
eğitim görmüşler ile üniversite ve daha yüksek eğitime sahip olanları karşılaştırmak
istiyorsanız Cut point ifadesinin önündeki radyo düğmesini işaretlemeniz ve bu satıra “2”
değerini girmeniz yeterli olacaktır. SPSS Cut point satırına girilen değeri “< =” (küçük eşit)
olarak kabul eder.

Şimdi örneğimize dönelim. Sırasıyla Continue ve OK tuşlarını tıklayınız. Karşınıza
aşağıdakiler benzer tablolar gelecektir.

Group Statistics tablosunda her bir grupta kaç kişi bulunduğu, bunların ortalama değerleri
(Örnekte, Matematik dersinden aldıkları ortalama puanlar) ile bunlara ait standart sapma ve
standart hata değerleri yer almaktadır.

Tabloda kızların ortalamasının erkeklerden daha yüksek olduğu görülmektedir. Ancak bu
farkın rastlantısal mı yoksa gerçek bir başarının göstergesi mi olduğunu belirleyebilmek için
Independent Samples Test tablosunu incelememiz gerekir.

Independent Samples Test tablosunun Sig. (Anlamlılık) sütunundaki değerin 0,29 olduğu
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görülmektedir. Söz konusu değer 0,05’den küçük olduğu için, cinsiyet ile matematik dersi
başarısı arasındaki ilişkinin p < 0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğunu
söyleyebiliriz.

Örneğimizde t-testi sonuçları ve gruplara ait ortamlalar birlikte değerlendirildiğinde, kız
öğrencilerin matematik dersinde erkelerden daha başarılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

1.2.4. Eşleştirilmiş Örneklem t – Testi
Özellikle

deneme

modelli

araştırmalarda

deney

öncesi

ve

sonrası

değerlerin

karşılaştırılmasına ihtiyaç duyulabilir. Bunun dışında belli bir grubun ilişkili fakat farklı iki
konu ya da uygulamaya ilişkin görüşlerini karşılaştırmak isteyebilirsiniz. Biraz karmaşık mı
oldu? Aslında değil.

Örneğin bir işletmenin ISO 9001:2000 öncesi ve sonrası performansını karşılaştırmak
istiyorsunuz. Ya da öğretmenlerin “eleştirel öğrenme” ile “çoklu öğrenme” yöntemlerinin
etkinliklerine ilişkin görüşlerini karşılaştırmanız gerek. Son olarak demokratik liderlik
modelinin uygulandığı proje takımı ile geleneksel liderlik yaklaşımlarının uygulandığı bir
başka proje takımının performanslarını karşılaştıracaksınız. Eşleştirilmiş Örneklem t – Testi
tüm bu durumlar için uygun bir yöntemdir.

Şimdi Eşleştirilmiş Örneklem t – Testinin nasıl uygulandığını bir örnek üzerinde inceleyelim.
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Örnek
Fen bilgisi öğretmenlerinin, “Adım Adım Fen Bilgisi” yardımcı kitabı ile “Aşama Aşama Fen
Bilgisi” yardımcı kitabının etkiliğine ilişkin görüşleri arasında fark var mıdır?
Eşleştirilmiş Örneklem t – Testi için öncelikle aşağıdaki mönüleri kullanın:

ANALYZE » COMPARE MEANS » PAIRED SAMPLE T TEST
Karşınıza aşağıdaki Paired-Sample T Test iletişim penceresi gelecektir. Bu pencereden
inceleyeceğiniz değişkenleri birbiri ardına tıklayınız. Tıkladığınız değişkenler Current
Selections kutusunda görüntülenecektir. Daha sonra aradaki oku kullanarak bu değişkenleri
Paried Variables kutusuna gönderin. OK tuşuna tıklayınız. Karşınıza aşağıdakiler benzer
tablolar gelecektir.

Paired Samples Statistics tablosunda öğretmenlerin her iki kitabın etkinliğine ilişki
görüşlerinin ortalaması ile standart sapma ve standart hata değerleri yer almaktadır. N
değerinin her iki değerlendirme için de 303 olması bu verilere kayıp değer olmadığı, diğer bir
ifade ile tüm öğretmenlerin her iki kitabı da değerlendirdiğini göstermektedir.

Tabloda Asama Asama Fen yardımcı kitabına verilen puanların ortalamasının Adım Adım
Fen yardımcı kitabına verilenlerden daha yüksek olduğu görülmektedir. Ancak bu farkın
rastlantısal mı yoksa gerçek bir başarının göstergesi mi olduğunu belirleyebilmek için Paried
Samples Test tablosunu incelememiz gerekir.

Paired Samples Test tablosunun Sig. (Anlamlılık) sütunundaki değerin 0,00 olduğu
görülmektedir. Söz konusu değer 0,01’den küçük olduğu için, Asama Asama Fen yardımcı
kitabı ile Adım Adım Fen yardımcı kitabının etkinliği arasındaki farkın p < 0,01 düzeyinde
istatistiksel olarak anlamlı olduğunu söyleyebiliriz.
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Örneğimizde t-testi sonuçları ve gruplara ait ortamlalar birlikte değerlendirildiğinde, fen
bilgisi öğretmenlerinin “Aşama Aşama Fen Bilgisi” kitabının etkinliğinin “Adım Adım Fen
Bilgisi” kitabının etkinliğinden daha yüksek olduğu görüşünü taşıdıkları sonucuna varılmıştır.
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1.3. Sorular
1. Hipotez testi ne demektir?

2. Birinci ve ikinci tip hata ne demektir?

3. Ne zaman t-testine baş vururuz?

4. Bir işletmede yeni cihazlar alınmadan önceki ve sonraki farkı karşılaştırmak istediğinizde
hangi testi yaparsınız?

5. Fen bilgisi öğretmenlerinin, “Adım Adım Fen Bilgisi” yardımcı kitabı ile “Aşama Aşama
Fen Bilgisi” yardımcı kitabının etkiliğine ilişkin görüşleri arasında fark var mıdır?
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ÖZET
Bu bölümde parametrik testlerden F testi ve varyans analizi kavramları anlatılacakır.
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1. F-TESTİ VE VARYANS ANALİZİ
İki farklı grup arasında karşılaştırma yapmamız gerektiğinde ttestini kullandık. Eğer grup
sayısı ikiden fazla ise… Bu durumda varyans analizini kullanacağız. Varyans analizi de ttestinde olduğu gibi farklı yöntemler içeriyor. Bu bölümde Bağımsız Örneklem Tek Yönlü
Varyans Analizi, Bağımsız Örneklem İki Yönlü Varyans Analizi, İlişkili Örneklem Tek
Yönlü Varyans Analizi, İlişki Örneklem İki Yönlü Varyans Analizi ve Çok Faktörlü Varyans
Analizi yöntemlerini inceleyeceğiz.

1.1. Bağımsız Örneklem Tek Yönlü Varyans Analizi
Bağımsız örneklem tek yönlü varyans analizinde ikiden fazla grubun ortalamaları
karşılaştırılır. Öreğin evlilik hakkındaki görüşlerin medeni duruma (evli, bekar, dul) göre
farklılık gösterip göstermediğini test etmek isterseniz tek yönlü varyans analizini
kullanabilirsiniz. Benzer şekilde farklı eğitim düzeylerindeki kadınların kozmetik harcamaları
arasında fark olup olmadığını bulmak için kullanılabilecek yöntem yine bağımsız örneklem
tek yönlü varyans analizidir.

Şimdi tek yönlü varyans analizinin nasıl uygulandığını bir örnek üzerinde inceleyelim.

Örnek: Öğrencilerin Fen Bilgisi dersinden aldıkları ortamla puanlar babalarının eğitim
durumlarına göre farklılık gösterir mi?
aldıkları ortamla arasında anlamlı bir fark vardır.
Bağımsız örneklem tek Yönlü Varyans Analizi için aşağıdaki mönüleri kullanın:

ANALYZE » COMPARE MEANS » ONE WAY ANOVA
Karşınıza aşağıdaki One Way ANOVA iletişim penceresi gelecektir. Bu pencereden
inceleyeceğiniz değişkeni (Örnekte, Fen Bilgisi Notu) Dependent List kutucuğunun içine,
gruplandırmada kullanacağınız değişkeni (Örnekte, Baba Eğitim Düzeyi) Factor satırına,
aradaki okları kullanarak gönderin.
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Şimdi her bir gruba ait tanımlayıcı istatistikleri (ortalama, standart sapma vb.) görebilmek için
Options tuşunu tıklayın ve aşağıda da verilen iletişim kutusundaki Descriptive seçeneğini
işaretleyin.

Şimdi sırasıyla Continue ve Post Hoc tuşlarını tıklayın karşınıza aşağıdaki iletişim kutusu
gelecektir. Buradan Turkey seçeneğini işaretleyin.
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Varyans analizi farklı grupların birbirinden farklı olup olmadığını gösterir. Ancak
farklılıkların hangi gruplar arasında olduğuna ilişkin bilgi içermez. Bunun için varyans
analizlerine ilave olarak Turkey testinin yapılmasında yarar vardır.

Sırasıyla Continue ve OK tuşlarını tıkladığınızda karşınıza aşağıdakilerin benzeri tablolar
gelecektir.

Descriptives tablosunda her bir grupta kaç kişi bulunduğu, bunların ortalama değerleri
(Örnekte, Fen Bilgisi dersinden aldıkları ortalama puanlar) ile bunlara ait standart sapma ve
standart hata değerleri yer almaktadır.

Tabloda babanın eğitim düzeyi yükseldikçe öğrencilerin de notlarının buna paralel olarak
arttığı görülmektedir. Ancak bu farklılıkların rastlantısal mı yoksa gerçek bir başarının
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göstergesi mi olduğunu belirleyebilmek için ANOVA tablosunu incelememiz gerekir.

ANOVA tablosunun Sig. (Anlamlılık) sütunundaki değerin 0,00 olduğu görülmektedir. Söz
konusu değer 0,01’den küçük olduğu için, babanın eğitim düzeyi ile fen bilgisi dersi başarısı
arasındaki ilişkinin p < 0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğunu söyleyebiliriz.

Örneğimizde varyans analizi sonuçları ve gruplara ait ortamlalar birlikte değerlendirildiğinde,
H0 hipotezi reddedilmiş ve babaları farklı eğitim düzeylerinde olan öğrencilerin fen bilgisi
dersinden aldıkları ortalama puanlar arasındaki farklın anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Bununla birlikte daha önce de ifade edildiği gibi ANOVA tablosu gruplar arasındaki
farklılıkları bir bütün olarak değerlendirir. Diğer bir ifade ile hangi ikili gruplar arasındaki
farkın anlamlı olduğuna ilişkin bilgi vermez. Bunun için aşağıdaki Turkey testi tablosu
incelenmelidir.
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Tablonun anlamlılık sütunundaki değerlerden babası lisansüstü eğitime sahip olan çocuklarla
babası lisans eğitimine sahip olan çocukların fen bilgisi not ortalamaları arasındaki farkın
istatistiksel olarak anlamlı olmadığı anlaşılmaktadır. Diğer tüm gruplar arasındaki ilişki ise p
< 0,05 (anlamlılık değeri ONE WAY ANOVA: Post Hoc Multiple Comparasion iletişim
kutusunda belirlenmişti) düzeyinde anlamlıdır.

Bu bulgular ışığında babası ilköğretim okulu mezunu öğrencilerin fen bilgisi dersinden en
düşük ortalamaya sahip oldukları, bu öğrencileri babası lise mezunu olan öğrencilerin takip
ettiği, babası lisans ve lisans üstü eğitim gören öğrencilerin ise en başarılı grubu oluşturduğu
söylenebilir.

1.2. Bağımsız Örneklem İki Yönlü Varyans Analizi
Bağımsız örneklem iki yönlü varyans analizi, belli bir bağımlı değişken üzerinde
(Örneğimizde, Öğretmenlerin performansı), birden fazla bağımsız değişkenin (Örneğimizde,
Öğretmenlerin cinsiyeti ve kıdemi) ortak etkisini ölçmek için kullanılır.

Şimdi Bağımsız Örneklem İki Yönlü Varyans Analizinin nasıl uygulandığını bir örnek
üzerinde inceleyelim.
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Örnek
Erkek ve kadın öğretmenlerin performansları yaşlarına bağlı olarak farklılık gösterir mi?

Bağımsız Örneklem İki Yönlü Varyans Analizi için aşağıdaki mönüleri kullanın:

ANALYZE » GENERAL LINEAR MODEL » UNIVARITE
Karşınıza aşağıdaki Univarite iletişim penceresi gelecektir. Bu pencereden inceleyeceğiniz
değişkeni (Örnekte, Performans) Dependent Variable satırına, gruplandırmada kullanacağınız
değişkeni (Örnekte, Cinsiyet, Bölüm) Fixed Factor (s) kutucuğuna aradaki okları kullanarak
gönderin.

Şimdi Options tuşunu tıklayın ve karşınıza gelen aşağıdaki iletişim kutusundan Descriptive
statistics seçeneğini işaretleyin.
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Sırasıyla Continue ve OK tuşlarını tıklayın. Karşınıza aşağıdakilere benzer tablolar gelecektir.

Between Subjects Factors tablosunda her bir grubu oluşturan alt grupların sıklıkları
verilmiştir.
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Descriptive Statistics tablosunda ise performansın yaşa bağlı olarak

değişimi cinsiyet

değişkeni baz alınarak sunulmuştur. Bu tablodan Bay ve Bayanların performanslarının
yaşlarına bağlı olarak değişimi görülmektedir. Ayrıca bu tabloyu kullanarak belirli bir yal
grubundaki bayanların performansı ile erkeklerin performansını karşılaştırmak mümkündür.

Ancak bu karşılaştırmalar sonucu gözlenen farklılıkların anlamlı olup olmadığını belirlemek
içinse Tests of Between-Subjects Effects tablosunu incelememiz gerekir.

Tablonun Cinsiyet * Yaş satırındaki değerlerden cinsiyet ve yaşın performans üzerindeki
ortak etkisinin (p = 0,224, p > 0,05) istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmektedir. Bu
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bulgular ışığında erkek ve kadın öğretmenlerin performansları yaşlarına bağlı olarak farklılık
göstermez.

Diğer bir ifade ile farklı yaş gruplarındaki erkek ve bayan öğretmenlerin performansları
arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir.

Ek bilgi olarak; tablonun Cinsiyet satırındaki anlamlılık değeri (p = 0,417, p > 0,05)
performans

ile

cinsiyet

arasındaki

ilişkin

istatistiksel

olarak

anlamlı

olmadığını

göstermektedir. Tablonun Yaş satırındaki anlamlılık değeri ise ( p = 0,003, p < 0,01)
performans ile yaş arasındaki ilişkinin p < 0,01 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
olduğunu ortaya koymaktadır. Diğer bir ifade ile performans cinsiyete bağlı olarak anlamlı bir
farklılık göstermezken yaşa bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bu bulgu Descriptive
Statistics tablosunun Total hanesindeki verilerle birlikte değerlendirildiğinde öğretmenlerin
performanslarının yaşlarına bağlı olarak düştüğü anlaşılmaktadır.

1.3. İlişkili Örneklem Tek Yönlü Varyans Analizi
Eşleştirilmiş örneklem t-testini kullanarak; belirli bir değişkene ait deney öncesi ve sonrası
değerlerini karşılaştırılmıştık. Ayrıca yine bu yöntemi, bir grubun ilişkili fakat farklı iki
konuya ilişkin görüşlerini karşılaştırmak için kullanmıştık. Ölçüm sayısının ikiden fazla
olduğu durumlar ile ikiden fazla konuya ilişkin görüşlerin karşılaştırılmasında ise bu bölümde
açıklayacağımız İlişkili Örneklem Tek Yönlü Varyans Analizi yöntemini kullanabiliriz.

Örneğin bir ilacın etkilerini ölçmek için ikişer hafta arayla yapılan dört farklı testin
sonuçlarının ya da öğretmenlerin A, B, C eğitim yöntemlerine ilişkin görüşlerini İlişkili
Örneklem Tek Yönlü Varyans Analizi yöntemini kullanarak karşılaştırabiliriz.

Şimdi İlişkili Örneklem Tek Yönlü Varyans Analizinin nasıl uygulandığını bir örnek üzerinde
inceleyelim.

Örnek: İstanbul Levent Bölgesindeki İlköğretim Okullarında görev yapan öğretmenlerin
yapılandırmacı öğrenme, eleştirel öğrenme ve geleneksel öğrenme yöntemlerine ilişkin
görüşleri arasında fark var mıdır.

İlişkili Örneklem Tek Yönlü Varyans Analizi için aşağıdaki mönüleri kullanın:
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ANALYZE » GENERAL LINEAR MODEL » REPEATED MEASURES

Karşınıza yukarıdaki Repeated Measures Define Factor(s) iletişim penceresi gelecektir.

Bu iletişim kutusuna karşılaştıracağınız değişken miktarını (Örneğimizde, 3) giriniz daha
sonra sırasıyla Add ve Define tuşlarını tıklayınız. Karşınıza aşağıdaki Repeated Measures
iletişim kutusu gelecektir. Karşılaştıracağınız değişkenleri aradaki oku kullanarak WithinSubjects Variables kutucuğuna gönderin.
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Daha sonra Options tuşuna basın. Karşınıza Repeated Measures: Options iletişim kutusu
çıkacaktır. Bu iletişim kutusunda daha önce tanımladığınız ve üzerinde işlem yapacağınız
faktörü aradaki oku kullanarak Display Means for kutucuğuna gönderin.

Daha sonra Confidence interval adjustment aşağı açılır mönüsünü kullanarak Bonferroni
testini seçin ve Diplay bölümündeki Descriptive seçeneğini işaretleyin.

Şimdi sırasıyla Continue ve OK tuşlarını tıklayın karşınıza aşağıdakilerin benzeri tablolar
çıkacaktır.

Descriptive Statistics tablosunda öğretmenlerin farklı öğrenme yöntemlerine ilişkin
görüşlerine ait ortalama ve standart sapma değerleri görülmektedir. Bu tablodan
örneğimizdeki yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının en yüksek ortalamaya sahip olduğunu,
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bunu eleştirel öğrenme yaklaşımının izlediği, geleneksel öğrenme yaklaşımının ise en düşük
ortalamaya sahip olduğu görülmektedir.

Ancak bu karşılaştırmalar sonucu gözlenen farklılıkların anlamlı olup olmadığını belirlemek
içinse Tests of Within-Subjects Effects tablosunu incelememiz gerekir.

Tablonun anlamlılık sütunundaki değerlerden (p = 0,00, p < 0,01), söz konusu değişkenlerin
ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir.

Ancak söz konusu farklı değişkenlerden kaynaklandığını belirlemek, diğer bir ifade ile
değişkenler arasındaki farklılıkları ikişerli gruplara halinde karşılaştırmak için Bonferroni testi
sonuçları incelenmiştir.

Tablonun Anlamlılık sütunundaki değerlerden değerlerden (p = 0,00, p < 0,01) her üç
değişken arasındaki farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olduğu anlaşılmaktadır.

Bu bulgulardan hareketle İstanbul Beşiktaş bölgesindeki ilköğretim okullarında görev yapan
öğretmenlerin

yapılandırmacı

öğrenme,

eleştirel

öğrenme

ve

geleneksel

öğrenme
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yöntemlerine ilişkin görüşleri arasında fark bulunduğu sonucuna varılmıştır.

1.4. İlişkili Örneklem İki Yönlü Varyans Analizi
Bir ilacın etkilerini ölçmek için ikişer ay arayla yapılan dört farklı testin sonuçlarını ya da
öğretmenlerin A, B, C eğitim yöntemlerine ilişkin görüşlerini İlişkili Örneklem Tek Yönlü
Varyans Analizi yöntemini kullanarak karşılaştırdık. Peki bu ilaçların etkilerinin deneklerin
cinsiyetlerine göre farklılık gösterip göstermediğini ya da öğretmenlerin farklı eğitim
yöntemlerine ilişkin gö rüşlerinin kıdemlerine göre farklılık gösterip göstermediğini bulmak
isterseniz… Bu durumda İlişkili Örneklem İki Yönlü Varyans Analizi yöntemini kullanmak
mümkün. Şimdi İlişkili Örneklem İki Yönlü Varyans Analizinin nasıl uygulandığını bir örnek
üzerinde inceleyelim.

Örnek
Bir işletmede çalışanların tatmin düzeyleri işletmede başlatılan “kalite çemberi”
uygulamaları öncesi, bu uygulama tamamlanır tamamlanmaz ve uygulamadan bir ay sonra
ölçülüyor.

Çalışanların uygulama öncesi ve uygulama sonrasındaki iş tatmin düzeyleri cinsiyetlerine
göre farklılık gösterir mi?

İlişkili Örneklem İki Yönlü Varyans Analizi için aşağıdaki mönüleri kullanın:

ANALYZE » GENERAL LINEAR MODEL » REPEATED MEASURES
Karşınıza aşağıdaki Repeated Measures Define Factor(s) iletişim penceresi gelecektir. Bu
iletişim kutusuna karşılaştıracağınız değişken miktarını (Örneğimizde, 3) giriniz daha sonra
sırasıyla Add ve Define tuşlarını tıklayınız.
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Karşınıza aşağıdaki Repeated Measure iletişim kutusu gelecektir.

Karşılaştıracağınız değişkenleri aradaki oku kullanarak Within- Subjects Variables
kutucuğuna gönderin. Daha sonra grupşama için kullanacağınız değişkeni yine aradaki ou
kullanarak Between-Subjects Factor(s) kutucuğuna gönderiniz.

Şimdi Opltions tuşunu tıklayın ve karşınıza gelen aşağıdaki iletişim kutusundan Descriptive
statistics seçeneğini işaretleyin.

Sırasıyla Continue ve OK tuşlarını tıklayın. Karşınıza aşağıdakilere benzer tablolar gelecektir.
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Descriptive Statistics tablosunda ise tatmin düzeyinin farklı dönemlerde cinsiyete bağlı olarak
değişimi sunulmuştur. Bu tablodan Bay ve Bayanların tatmin düzeylerinin cinsiyetlerine bağlı
olarak değişimi görülmektedir. Ayrıca bu tabloyu kullanarak belirli bir dönemde bayanların
tatmin düzeylerini erkelerin tatmin düzeyi ile karşılaştırmak mümkündür.

Ancak bu karşılaştırmalar sonucu gözlenen farklılıkların anlamlı olup olmadığını belirlemek
içinse Multivarite Tests tablosunu incelememiz gerekir.
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Tablonun factor 1 bölümündeki ilişkilerin anlamlı olması (p = 0,00, p < 0,01) farklı
dönemlerde yapılan ölçümler arasındaki farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olduğunu
ortaya koymaktadır.

Ancak uygulama öncesi ve uygulama sonrası tatmin puanlarının cinsiyete göre farklılaşma
durumunu gösteren factor1 * Cinsiyet bölümündeki ilişkiler incelendiğinde söz konusu
ilişkinin anlamlı olmadığı ( p = 0,149, p > 0,05) anlaşılmaktadır. Bu bulgulardan hareketle
çalışanların kalite çemberi uygulamaları öncesi ve sonrasındaki tatmin düzeylerinin
cinsiyetlerine göre farklılık göstermediği sonucuna varılmıştır.

1.5. Çok Faktörlü Varyans Analizi
Eğer birden fazla bağımlı değişkenin (performans, tatmin düzeyi, başarı notu vb.), birden
fazla bağımsız değişken (cinsiyet, gelir düzeyi, mezun olunan okul vb.) göre farklılaşma
durumunu aynı anda incelemeniz gerekiyorsa çok faktörlü varyans analizi yöntemini
kullanabilirsiniz. Şimdi Çok Faktörlü Varyans Analizinin nasıl uygulandığını bir örnek
üzerinde inceleyelim.

Örnek: Bir işletmede çalışan personelin performansları ve tatmin düzeyleri cinsiyet ve gelir
durumlarına göre farklılık göstermekte midir?

Çok Faktörlü Varyans Analizi için aşağıdaki mönüleri kullanın:
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ANALYZE » GENERAL LINEAR MODEL » MULTIVARITE

Karşınıza yukarıdaki Multivarite iletişim penceresi gelecektir. Bu iletişim kutusuna
karşılaştıracağınız değişkenleri (Örnekte, performans ve tatmin düzeyi) Dependent Variables,
gruplandırmada kullanacağınız değişkenleri (Örnekte, cinsiyet ve gelir) Fixed Factor(s)
kutusuna aradaki okları kullanarak gönderin.

Daha sonra options tuşunu tıklayarak karşınıza gelen Mulitivare: Options iletişim kutusunda
yer alan Descriptive statistics seçeneğini işaretleyin. Sırasıyla Continue ve OK tuşlarını
tıklayın. Aşağıdakilerin benzeri tablolar elde edeceksiniz.

22 / 26

Descriptive Statistics tablosunda çalışanların performans ve tatmin düzeylerinin cinsiyet ve
gelir düzeylerine göre değişimi verilmiştir. Bu tablodan çalışanların performans ve tatmin
düzeylerinin cinsiyet ve gelir düzeylerine göre farklılık gösterdiği gözlenmektedir.

Ancak gözlenen farklılıkların anlamlı olup olmadığını belirlemek içinse Tests of BetweenSubjects Effects tablosunu incelememiz gerekir.
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Tablonun anlamlılık sütunundaki değerlerden Performans ve tatmin düzeyinin cinsiyete bağlı
değişiminin (p = 0,597, p = 0,08; p > 0,05) istatistiksel olarak anlamlı olmadığı, performans
ve tatmin düzeyinin gelir düzeyine bağlı değişiminin ise (p = 0,002, p = 0,014; p < 0,05)
istatistiksel olarak anlamlı olduğu anlaşılmaktadır.

Bunun yanında cinsiyet ve gelir değişkenlerinin gerek performans, gerekse tatmin düzeyi
üzerindeki ortak etkisinin (p = 0,353, p = 0,258; p > 0,05) istatistiksel olarak anlamlı olmadığı
gözlenmektedir.

24 / 26

1.6. Sorular
1. F testi ne zaman uygulanır?

2. Varyans analizinin amacı nedir?

3. Öğrencilerin Fen Bilgisi dersinden aldıkları ortamla puanlar babalarının eğitim durumlarına
göre farklılık gösterir mi?

4. Erkek ve kadın öğretmenlerin performansları yaşlarına bağlı olarak farklılık gösterir mi?

5. Bir işletmede çalışan personelin performansları ve tatmin düzeyleri cinsiyet ve gelir
durumlarına göre farklılık göstermekte midir?
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ÖZET
Parametrik Olmayan (Nonparametrik) Testler χ2 (Ki-Kare) Testi, Ki-Kare Uygunluk Testi,
Ki-Kare Bağımsızlık Testi, Mann-Whitney U Testi, Wilcoxon İlişkili İki Örneklem Testi,
Kruskal-Wallis H Testi, Friedman Testi kavramlarından bahsedilecektir.
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1. PARAMETRİK OLMAYAN (NONPARAMETRİK) TESTLER
1.1. Ki-Kare( χ2 () Testi
Bu bölümü parametrik olmayan test yöntemlerine ayırdık. Aslında bu bölümde açıklanacak
tüm yöntemler bundan önceki bölümlerde açıklanan parametrik yöntemlerin parametrik
olmayan karşılıkları olacak.

Daha önce de belirttiğimiz gibi eğer verileriniz normal dağılım özellikleri gösteriyorsa,
homojense, örneklem büyüklüğü 20’nin üzerindeyse, incelediğiniz bağımlı değişken aralık
(interval) yada oran (ratio) ölçeğine (SPSS’de bu iki ölçek Scale olarak adlandırılır) uygunsa
parametrik test yöntemlerini kullanıyorduk. Ancak verileriniz bu özelliklerden herhangi birini
karşılamıyorsa parametrik olmayan analiz yöntemlerini kullanmanız gerekecek.

Bu bölümde Ki-Kare Uygunluk Testi, Ki-Kare Bağısızlık Testi, Mann-Whitney U Testi,
Wilcoxon Eşleştirilmiş İki Örneklem Testi, Kruskal Wallis H Testi, ve Friedman Testlerini
inceleyeceğiz.

1.2. Ki-Kare Uygunluk Testi
Ki – Kare uygunluk testi ile belirli bir değişkenin farklı kategorilerine ait gözlenen
frekanslarının, beklenen frekanslarına uygunluğu araştırılır. Burada beklenen frekanslar
birbirine eşit olabileceği gibi farklı da olabilir. İsterseniz konuyu örneklerle biraz açalım.
“Beşiktaş ilçesi sakinlerinin NTV, CNN Türk ve SKY Türk kanallarını izleme oranları
arasında anlamlı bir fark var mıdır?” sorusunda bu üç kanalın izlenme oranlarının eşit olduğu
varsayımından hareket edilmiştir.

Oysa soru 2007 Ocak ayında yapılan ölümlerde, Beşiktaş ilçesi sakinlerinin % 30’unun NTV,
% 25’inin CNN Türk, % 45’inin ise SKY Türk kanalını tercih ettiği belirlenmiştir. Acaba bu
ölçümler 2007 Kasım ayı içinde geçerliliğini korumakta mıdır? Dikkat edilirse bu örnekte bir
beklenti söz konusu olup kategorilere ait değerler birbirine eşit değildir.

Ki-Kare Uygunluk Testi için aşağıdaki mönüleri kullanın:
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ANALYZE » NONPARAMETRIC TESTS » CHI-SQUARE
Karşınıza aşağıdaki Chi-Square Tests iletişim penceresi gelecektir. İnceleyeceğiniz değişkeni
(Örneğimizde, TV Kanalı) aradaki oku kullanarak Test Variable List iletişim kutusuna
gönderiniz. All categories equal (tüm kategoriler eşit) radyo düğmesini işaretleyiniz ve OK
tuşuna tıklayınız.

Aşağıdakiler benzer tablolar elde edeceksiniz. TV Kanalı tablosunun il sütunu gözlenen sıklık
oranlarını, ikinci sütun beklenen sıklık oranlarını, üçüncü sütun ise aradaki farkı verir.
Araştırmaya 200 kişi katıldığı ve tüm kategorilerin eşit olduğu varsayıldığı için beklenen
sıklık oranı 200 / 3 = 66,7 olarak bulunmuştur.

Tablodaki değerlerden SKY Türk’ün diğer kanallardan daha fazla izlenme oranına sahip
olduğu gözlenmektedir. Bununla birlikte kanalların izlenme oranları arasındaki farklılıkların
anlamlı olup olmadığına ilişkin daha sağlıklı yorum yapabilmek için Test Statistics
tablosunun incelenmesi gerekmektedir.

Test Statistics tablosunun Asymp.Sig. (Anlamlılık) satırındaki değerlerden (p = 0,015, p <
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0,05), her üç kanalın izlenme oranları arasındaki farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı
olduğu anlaşılmaktadır.

Bu bulgudan hareketle Beşiktaş ilçesi sakinlerinin NTV, CNN Türk ve SKY Türk kanallarını
izleme oranları arasında anlamlı bir fark olduğu sonucuna varılmıştır.

Şimdi Ocak 2007 tarihinde ölçülen izlenme oranlarının geçerli olup olmadığını sorgulayalım.
Bu örnek için kurulacak hipotezler

Ki-Kare Uygunluk Testi için tekrar aynı menüleri kullanın.

Bu sefer Chi-Square Tests iletişim penceresindeki Values radyo düğmesini işaretleyin. Şimdi
her bir kategoriye ait beklenen değerleri (Örneğimizde, 30, 25, 45) sırasıyla Values satırına
girin ve her veri girişinden sonra Add tuşunu tıklayın. Değerlerin girişini tamamladıktan sonra
OK tuşuna basın. Aşağıdakiler benzer tablolar elde edeceksiniz. Tablodaki değerlerden SKY
Türk’ün izlenme oranının düşerken NTV ve CNN Türk’ün izlenme oranlarında bir artış
olduğu gözlenmektedir..
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Bununla birlikte kanalların izlenme oranları arasındaki değişimin anlamlı olup olmadığına
ilişkin daha sağlıklı yorum yapabilmek için Test Statistics tablosunun incelenmesi
gerekmektedir.

Test Statistics tablosunun Asymp.Sig. (Anlamlılık) satırındaki değerlerden (p = 0,333, p >
0,05), her üç kanalın izlenme oranları gözlenen değişimin istatistiksel olarak anlamlı olduğu
anlaşılmaktadır.

Bu bulgulardan hareketle Beşiktaş ilçesi sakinlerinin NTV, CNN Türk ve SKY Türk
kanallarını izleme oranlarının OCAK 2007- KASIM 2007 tarihleri arasında değişmediği
sonucuna varılmıştır.

1.3. Ki-Kare Bağımsızlık Testi
Ki – Kare Bağımsızlık Testi iki değişken arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olup
olmadığını belirlemek amacıyla kullanılır.

Bu testte diğer ilişkisel analizlerden farklı olarak ilişki kurulan değişkenlerin her ikisi de
Nominal (Sınıflama) ya da Ordinal (Sıralama) ölçeklidir. Daha açık bir ifade “gelir düzeyi ile
siyasi parti seçimi”, “eğitim düzeyi ile okunan gazete”, “iş tatmini düzeyi (evet, kısmen,
hayır) ile ücret” değişkenleri arasındaki ilişkiler Ki – Kare Bağımsızlık Testi ile incelenebilir.
Şimdi Ki – Kare Bağımsızlık Testi ve SPSS uygulamasını bir örnek yardımıyla inceleyelim.
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Bir fabrikada rastgele seçilen bir örnekleme anket uygulanarak en çok okudukları gazeteler
belirleniyor. Acaba örneklem grubundaki kişilerin okudukları gazeteler eğitim düzeylerine
göre farklılık göstermekte midir?

Ki-Kare Bağımsızlık Testi için aşağıdaki mönüleri kullanın:

ANALYZE » DESCRIPTIVE STATISTICS » CROSSTABS
Karşınıza aşağıdaki Crosstabs iletişim penceresi gelecektir.

Gruplamada kullanacağınız bağımsız değişkeni (Örneğimizde, eğitim düzeyi) Row(s)
kutusuna, inceleyeceğiniz bağımlı değişkeni (Örneğimizde, gazete) Cloumn(s) kutucuğuna
aradaki oku kullanarak gönderin.

Şimdi sol alttaki Statistics düğmesini tıklayın. Karşınıza aşağıdaki Crosstabs: Statistics
iletişim penceresi gelecektir. Buradan Chisquare seçeneğini işaretledikten sonra Continue
tuşuna tıklayın.
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Son olarak Cells düğmesini tıklayın. Karşınıza aşağıdaki Crosstabs: Cell Display iletişim
penceresi gelecektir.

Buradan Observed, Expected, Row, Coloumn seçeneklerini işaretledikten sonra Continue ve
OK tuşlarını tıklayın. Aşağıdakiler benzer tablolar elde edeceksiniz.
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Tablodaki değerlerden ilköğretim mezunu çalışanların Bulvar Gazetesini, lise mezunu
çalışanların Tünaydın Gazetesini, üniversite mezunu çalışanların ise Entel Haber gazetesini
ağırlıklı olarak tercih ettikleri gözlenmektedir. Bu durum özellikle tablodaki beklenen toplam
(Expected Count) ile gözlenen toplam satırlarındaki değerler karşılaştırıldığında çok net
olarak görülmektedir. Bununla birlikte daha sağlıklı bir yorum yapabilmek için Chi-Square
Tests tablosunun incelenmesi yararlı olacaktır.

Tablonun Assymp.Sig. sütunun en üstündeki anlamlılık değerinin p = 0,00 olduğu
görülmektedir. Bu değer p < 0,05 şartını karşıladığından eğitim düzeyi ile okunan gazete
arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu söylenebilir.

Bu bulgulardan hareketle fabrika çalışanlarının okudukları gazetelerin eğitim düzeylerine göre
farklılık gösterdiği sonucuna varılmıştır.
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1.4. Mann-Whitney U Testi
Bağımsız Örneklem T- Testini hatırlayın. O bölümde anlattıklarımızın tümü Mann-Whitney U
Testi için de geçerli. Ancak tek bir farkla. Bağımsız Örneklem T- Testi parametrik veriler için
uygun bir yöntem iken, Mann-Whitney U Testini parametrik olmayan veriler için
kullanılmaktadır. Dolayısıyla Mann- Whitney U Testini, Bağımsız Örneklem T- Testinin
parametrik olmayan veriler için karşılığı olarak tanım Parametrik olmayan veriler hakkındaki
bilgilerimizi hatırlayacak olursak, eğer verileriniz, normal dağılım özelliği göstermiyorsa,
homojen değilse, örneklem büyüklüğünüz 20 ve daha az ise Bağımsız Örneklem T- Testi
yerine Mann-Whitney U Testini kullanmanız gerektiğini söylenebilir.

Benzer durum bu bölümde anlatılacak olan üç test yöntemi için de geçerlidir. Bunlardan; (1)
Wilcoxon İlişkili İki Örneklem Testi, Eşleştirilmiş Örneklem T-Testi, (2) Kruskal Wallis H
Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi, (3) Friedman Testi, İlişkili Örneklem Tek Yönlü Varyans
Analizi yöntemlerinin parametrik olmayan veriler için kullanılabilecek karşılıklarıdır.

Bu yöntemleri incelerken normallik ve homojenlik testleri ile zaman kaybetmemek için
20’nin altında örneklem büyüklüğüne sahip sorular üzerinde çalıştık. Buradan örneklem
büyüklüğü 20’nin üstünde olduğunda parametrik test yöntemlerini kullanabileceğinizi
düşünmeyi istemeyiz. Doğru test yöntemini belirleyebilmek için mutlaka daha önce açıklanan
basamakları uygulamalısınız.

Şimdi tekrar gelelim Mann-Whitney U testine… Bu yöntem iki ayrı grubun belli bir
değişkene ait ortalamalarını karşılaştırmak için kullanılır. Örneğin hayvan hakları konusunda
hakkında erkek ve kadınların görüşleri arasında fark olup olmadığını test etmek isterseniz
Mann-Whitney U testini kullanabilirsiniz. Benzer şekilde evli ve bekar kadınların erkekler
hakkındaki düşünceleri arasında fark olup olmadığını bulmak için kullanılabilecek yöntem
yine Mann-Whitney U testidir.

Şimdi Mann-Whitney U testinin nasıl uygulandığını bir örnek üzerinde inceleyelim.

Örnek
22 öğrenciden oluşan özel bir sınıfta kız ve erkek öğrencilerin fen bilgisi dersinden aldıkları
notlar arasında anlamlı bir fark var mıdır?
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Mann-Whitney U test için öncelikle aşağıdaki mönüleri kullanın:

ANALYZE » NONPARAMETRIC TESTS » 2 INDEPENDENT SAMPLES
Karşınıza aşağıdaki Two-Independent-Sample T Test iletişim penceresi gelecektir. Bu
pencereden inceleyeceğiniz değişkeni (Örnekte, Fen Bilgisi Notu) Test Variable List
kutucuğunun içine, gruplandırmada kullanacağınız değişkeni (Örnekte, Cinsiyet) Grouping
Variable satırına, aradaki okları kullanarak gönderin.

Ardından Mann-Whitney U seçeneğinin işaretleyin.

Şimdi kullanacağınız grupları tanımlamanız gerek. Bunun için Define Groups düğmesini
tıklayın. Karşınıza aşağıdaki iletişim kutusu gelecektir. Burada Kızlar “1”, Erkeler “2” ile
temsil edildiğinden bu rakamları Group 1 ve Group 2 satırlarına girdik.

Bunun dışında örneğin gruplamayı Eğitim Düzeyi değişkenine göre yapmayı düşündünüz ve
üniversite mezunları ile lisansüstü eğitim görenler karşılaştırmak istiyorsunuz. Kodlarınızda
“1” İlköğretim, “2” Lise”, “3” Üniversite” “4”Lisanüstü” şeklinde olsun bu durumda Group 1
ve Group 2 satırlarına sırasıyla “3” ve “4” rakamlarını girmeniz gerekecek. Eğer lise ve daha
az eğitim görmüşler ile üniversite ve daha yüksek eğitime sahip olanları karşılaştırmak
istiyorsanız Cut point ifadesinin önündeki radyo düğmesini işaretlemeniz ve bu satıra “2”
değerini girmeniz yeterli olacaktır. SPSS Cut point satırına girilen değeri “< =” (küçük eşit)
olarak kabul eder.
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Şimdi örneğimize dönelim. Sırasıyla Continue ve OK tuşlarını tıklayınız. Karşınıza
aşağıdakiler benzer tablolar gelecektir.

Test Statistics tablosunun Asymp. Sig. (Anlamlılık) satırındaki değerin 0,034 olduğu
görülmektedir. Söz konusu değer 0,05’den küçük olduğu için, cinsiyet ile fen bilgisi dersi
başarısı arasındaki ilişkinin p < 0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğunu
söyleyebiliriz.

Bu bulgulardan hareketle örneğimizde kız öğrencilerin fen bilgisi dersinde erkelerden daha
başarılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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1.5. Wilcoxon İlişkili İki Örneklem Testi
Özellikle

deneme

modelli

araştırmalarda

deney

öncesi

ve

sonrası

değerlerin

karşılaştırılmasına ihtiyaç duyulabilir. Bunun dışında belli bir grubun ilişkili fakat farklı iki
konu ya da uygulamaya ilişkin görüşlerini karşılaştırmak isteyebilirsiniz. Eğer bu tür
durumlarda kullandığınız veriler parametrik değilse Wilcoxon İlişkili İki Örneklem Testini
kullanmanız gerekecek.

Örneğin bir işletmede yeni genel müdürün öncesi ve sonrası performansını karşılaştırmak
istiyorsunuz. Ya da öğretmenlerin “eleştirel öğrenme” ile “çoklu öğrenme” yöntemlerinin
etkinliklerine ilişkin görüşlerini karşılaştırmanız gerek.

Şimdi Wilcoxon İlişkili İki Örneklem testinin nasıl uygulandığını bir örnek üzerinde
inceleyelim.

Örnek
Bir lisedeki fen bilgisi öğretmenlerinin, “Adım Adım Fen Bilgisi” yardımcı kitabı ile “Aşama
Aşama Fen Bilgisi” yardımcı kitabının etkiliğine ilişkin görüşleri arasında fark var mıdır?

Wilcoxon İlişkili İki Örneklem testi için öncelikle aşağıdaki mönüleri kullanın:

ANALYZE » NONPARAMETRIC TESTS » 2 RELATED SAMPLES
Karşınıza aşağıdaki Two-Related Samples Tests iletişim penceresi gelecektir. Bu pencereden
inceleyeceğiniz değişkenleri birbiri ardına tıklayınız. Tıkladığınız değişkenler Current
Selections kutusunda görüntülenecektir. Daha sonra aradaki oku kullanarak bu değişkenleri
Test Pair(s) List kutusuna gönderin. Son olarak Wilcoxon seçeneğini işaretleyin.
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OK tuşuna tıklayınız. Karşınıza aşağıdakiler benzer tablolar gelecektir.

Test Statistics tablosunun Asymp. Sig. (Anlamlılık) satırındaki değerin 0,234 olduğu
görülmektedir. Söz konusu değer 0,05’den büyük olduğu için, Asama Asama Fen yardımcı
kitabı ile Adım Adım Fen yardımcı kitabının etkinliği arasındaki farkın istatistiksel olarak
anlamlı olmadığını söyleyebiliriz.

Örneğimizde Wilcoxon İlişkili İki Örneklem testi sonuçlarından hareketle, fen bilgisi
öğretmenlerinin “Aşama Aşama Fen Bilgisi” kitabının etkinliği ile “Adım Adım Fen Bilgisi”
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kitabının etkinliği hakkındaki görüşleri arasında anlamlı bir fark bulunmadığı sonucuna
varılmıştır.

1.6. Kruskal-Wallis H Testi
Krusukal-Wallis H Testi parametrik olmayan verilere sahip ikiden fazla grubun ölçümlerinin
karşılaştırılmasında kullanılan bir yöntemdir. Öreğin erkeklerin kadınlar hakkındaki
görüşlerinin medeni durumlarına (evli, bekar, dul) göre farklılık gösterip göstermediği, farklı
eğitim düzeylerindeki kadınların yemek yapma yetenekleri arasında fark olup olmadığını
bulmak için bu yöntemi kullanabilirsiniz.

Şimdi tek yönlü varyans analizinin nasıl uygulandığını bir örnek üzerinde inceleyelim.

Örnek
17 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin Fen Bilgisi dersinden aldıkları ortamla puanlar
babalarının eğitim durumlarına göre farklılık gösterir mi?

Krusukal-Wallis H Testi için aşağıdaki mönüleri kullanın:

ANALYZE » NONPARAMETRIC TESTS » K INDEPENDENT SAMPLES
Karşınıza aşağıdaki Tests for Several Independent Samples iletişim penceresi gelecektir. Bu
pencereden inceleyeceğiniz değişkeni (Örnekte, Fen Bilgisi Notu) Test Variable List
kutucuğunun içine, gruplandırmada kullanacağınız değişkeni (Örnekte, Baba Eğitim Düzeyi)
Grouping Variable satırına, aradaki okları kullanarak gönderin.
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Şimdi kullanacağınız grupları tanımlamanız gerek. Bunun için Define Range düğmesini
tıklayın. Karşınıza aşağıdaki iletişim kutusu gelecektir.

Burada İlköğretim “1”, Lise “2”, Üniversite “3” ile temsil edildiğinden minimum kutucuğuna
“1”, maksimum kutucuğuna “3” girdik. Şimdi sırasıyla Continue ve OK tuşlarını tıklayın
karşınıza aşağıdakilere benzer tablolar gelecektir.

Test Statistics tablosunun Asymp. Sig. (Anlamlılık) satırındaki değerin 0,078 olduğu
görülmektedir. Söz konusu değer 0,05’den büyük olduğu için, babanın eğitim düzeyi ile fen
bilgisi dersi başarısı arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığını söyleyebiliriz.

Bu bulgulardan hareketle örneğimizde babaları farklı eğitim düzeyine sahip öğrencilerin Fen
Bilgisi dersinden aldıkları ortamla arasında anlamlı bir fark bulunmadığı sonucuna
ulaşılmıştır.
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1.7. Friedman Testi
Hatırlarsanız, eşleştirilmiş örneklem t-testini kullanarak; belirli bir değişkene ait deney öncesi
ve sonrası değerlerini karşılaştırılmıştık. Ayrıca yine bu yöntemi, bir grubun ilişkili fakat
farklı iki konuya ilişkin görüşlerini karşılaştırmak için kullanmıştık. Ölçüm sayısının ikiden
fazla olduğu durumlarda ise İlişkili Örneklem Tek Yönlü Varyans Analizi yönteminden
yararlanmıştık.

Verilerimizin parametrik olma şartlarını taşımadığı durumlarda ise bu iki test yönteminin her
ikisinin de yerine Friedman Testini kullanabilirsiniz.

Örneğin bir ilacın etkilerini ölçmek için ikişer hafta arayla yapılan dört farklı testin
sonuçlarının ya da öğretmenlerin A, B, C eğitim yöntemlerine ilişkin görüşlerini Friedman
Testini kullanarak karşılaştırabiliriz.

Şimdi Friedman Testinin nasıl uygulandığını bir örnek üzerinde inceleyelim.

Örnek
Nimetullah Mahruki İlköğretim Okulunda görev yapan öğretmenlerin yapılandırmacı
öğrenme, eleştirel öğrenme ve geleneksel öğrenme yöntemlerine ilişkin görüşleri arasında
fark var mıdır.

İlişkili Örneklem Tek Yönlü Varyans Analizi için aşağıdaki mönüleri kullanın:

ANALYZE » NONPARAMETRIC TESTS » K RELATED SAMPLES
Karşınıza aşağıdaki Repeated Measures Define Factor(s) iletişim penceresi gelecektir.
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Bu iletişim kutusuna karşılaştıracağınız değişkenleri (Örneğimizde, yapılandırmacı öğrenme,
eleştirel öğrenme ve geleneksel öğrenme) aradaki oku kullanarak Test Variables kutucuğuna
gönderin. Daha sonra OK tuşunu tıklayın karşınıza aşağıdakilerin benzeri tablolar gelecektir.

Test Statistics tablosunun Asymp. Sig. (Anlamlılık) satırındaki değerin 0,001 olduğu
görülmektedir. Söz konusu değer 0,01’den Küçük olduğu için, öğretmenlerin farklı eğitim
yöntemlerine ilişkin görüşleri arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğunu
söyleyebiliriz.

Bu bulgulardan hareketle öğretmenlerin yapılandırmacı öğrenme, eleştirel öğrenme ve
geleneksel öğrenme yöntemlerine ilişkin görüşleri arasında fark bulunduğu sonucuna
varılmıştır.
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1.8. Sorular
1.

χ2 (Ki-Kare) Testi ne zaman kullanılır?

2.

Ki-Kare Uygunluk Testi ne zaman kullanılır?

3.

Ki-Kare Bağımsızlık Testi ne zaman kullanılır?

4.

Mann-Whitney U Testi ne zaman kullanılır?

5.

Wilcoxon İlişkili İki Örneklem Testi ne zaman kullanılır?

6.

Kruskal-Wallis H Testi ne zaman kullanılır?

7.

Friedman Testi ne zaman kullanılır?

22 / 23

KAYNAKÇA
SPSS 15.0 Veri Analiz Yöntemleri U.Erman EYMEN*’; İstatistik Merkezi Yayın No: 1
Ekim 2007

23 / 23

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ
İSUZEM

Tüm yayın ve kullanım hakları İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine aittir.
Hiçbir şekilde kopya edilemez, çoğaltılamaz, yayınlanamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

FAKÜLTE / YÜKESEK OKUL:

BÖLÜM:

DÖNEM (GÜZ / BAHAR):

DERSİN ADI:

DERS NOTU YAZARININ
ADI-SOYADI:

CANLI DERS ÖĞRETİM
ELEMANIN ADI-SOYADI:

İKTİSAT FAKÜLTESİ

EKONOMETRİ

GÜZ

EKONOMETRİ VE İSTATİSTİKTE BİLGİSAYAR
UYGULAMALARI

DOÇ. DR. KUTLUK KAĞAN SÜMER

DOÇ. DR. KUTLUK KAĞAN SÜMER

2 / 23

14. HAFTA
DERS NOTU

3 / 23

İÇİNDEKİLER
1. TASNİF EDİLMİŞ BAĞIMLI DEĞİŞKENLER
1.1. Logistic Regresyon
1.2. Sorular
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ÖZET
Bu bölümde Logistic Regresyon, Probit Regresyon, Ordered Logistic Regresyon, Ordered
Probit Regresyon, Multinomial Logistic Regresyon kavramlarından bahsedilecektir.
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1. TASNİF EDİLMİŞ BAĞIMLI DEĞİŞKENLER
(Discrete Dependent Variable)
Sosyal bilimler araştırmalarının en yaygın uygulama biçimi bilindiği üzere anketlerdir. Anket
çalışmalarında en yaygın olarak frekans tabloları ve çapraz tablolar kullanılır. Anketlere
verilen cevaplar genellikle kesikli (discrete) değişkenler olduğu için alternatif istatistiki
metotlar çok fazla kullanılamaz. Örneğin iki veya daha çok anket sorusu için regresyon
kurulabilmesi pek mümkün değildir. İki cevap şıklı soruların bağımsız değişken (sebep)
olduğu yapılar için dummy (gölge) değişkenler kullanılabilir. Daha çok cevap şıklarının
bağımsız değişken (sebep) olduğu yapılar içinde dummy (gölge) değişkenlerin çeşitli
formasyonlarını kullanmak mümkündür.

Cevap şıklarının bağımlı değişken (sonuç) olması durumu ise şimdilik sosyal bilimler
araştırmaları için çok yaygın kullanımları olmayan yeni teknikler olarak kalmaktadırlar.

Bu çalışmada kesikli (discrete) bağımlı değişken olarak kullanılacak veri yapılarını ve bunlar
için kullanılacak alternatif modelleme ve çözüm tekniklerini incelemeye çalışacağız.

Aşağıdaki tablonun (Tablo-1) birinci sütununda kesikli (discrete) değişken tiplerini, ikinci
sütununda ise çözüm metodu olarak kullanılacak regresyon modeli tiplerini tanımlamaya
çalışacağız. 1

Bağımlı Değişkenin Tipi

Regresyon Modelinin Tipi

Binary

Logistic

Regresyon

Probit Regresyon
Ordinal

Ordered

Logistic

Regresyon

Ordered Probit Regresyon
Nominal

Multinomial Logistic Regresyon

1

Michael R. Frone; (1997): Regresion models for discreate and Limited dependent variables; Pace University
Research Methods Forum
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Count

Poisson

Regresyon

Negatif Binomial Regresyon
Tablo 1: Kesikli Değişken Tipleri Ve Hesaplama İçin Uygulanan Regresyon Metodu

Tablo-1 de sunulan birinci sütun kesikli sonuç değişkenleridir. Bu değişken tipleri mutlak
suretle (-1,0,1,2) gibi tam sayı değerler alırlar. Küsuratlı değerler alması durumunda bu tür
değişken yapılarına uymazlar.

Dört değişik kesikli değişken tipi vardır. Bunları şu şekilde özetlemek mümkündür.

1. Binary veya dichotomous sonuçlar sadece 2 değer alırlar (örneğin çalışıyor=0
çalışmıyor=1) Binary sonuçlar probit veya logit regresyonuyla analiz edilebilirler.

2. Ordinal sonuçlar 3 veya daha fazla değerin sıralanmasıdır. Ayrıca, sıra gösteren sonuçların
mutlaka sonuç seçeneklerinin arasında eşit farkların olması zorunludur. (Örneğin 1= önemli
değil, 2=biraz önemli, 3=çok önemli.) Ordinal sonuçlar ordered probit regresyonu veya
ordered logistic regresyon ile hesaplanabilir.

3. Nominal sonuçlar Üç veya daha fazla sıra düzenli olamayan değerlerdir. (Örneğin 1= işçi,
2= işsiz, 3=

part time işçi

4= memur ve 5=mevsimlik işçi gibi.) Nomial sonuçlar

multinomial lojistik regresyonla analiz edilir.

4. Count sonuçlar: Tipik olarak sayma şeklindeki sonuçlardır. (Örneğin çocuk sayısı: 1,2,3
gibi) Poisson regresyonu veya negatif binomal regresyon metotlarıyla analiz edilebilirler.

Biz bu çalışmamızda ilk üç kesikli veri tipinin bağımlı değişken olarak kullanıldığı yapılardan
ve çözüm tiplerinden bahsedeceğiz. Çözüm teknikleri için Minitab2 istatistiki paket
programının kullanacağız ve bu paket program yardımıyla çözüm metotlarını göstereceğiz.
Çalışmamız için bir örnek anket hazırlayalım.

2

Minitab Statistical Software; Relase 13.2 ; MINITAB INC
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1. Cinsiyetiniz?
0- Erkek

1-Bayan

2. Yaşınız?
3. Medeni durumunuz?
1-Bekar

2- Evli

3- Dul

4- Boşanmış

4. Tahsiliniz?

1-Tahsili yok
2- İlkokul
3- Ortaokul
4- Lise
5- Üniversite
6- Lisans Üstü

5.

Günde Kaç Saat çalışıyorsunuz?

6.

İş pozisyonunuz nedir?

1- İşsiz
2- Ücretli
3- İş veren
4- Yönetici
5- Kendi Hesabına Çalışan

7.

Hane Geliriniz sizce nasıl?

1- Kıt kanaat geçiniyorum
2- Sadece Geçinmeye yetiyor
3- Rahat Yaşamaya yetiyor.
4- Rahat yaşamaya ve isteklerimi yerine getirmeye yetiyor
5- Tasarruf edebilecek kadar iyi
6- Çok iyi

8.

İşinizi Seviyormusunuz?

1- Hiç sevmiyorum
2- Az seviyorum
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3- Orta derecede seviyorum
4- Çok seviyorum
9.

Sigara Kullanıyormusunuz?

0- Hayır

1-Evet

Anketimizdeki soruların değişken tipleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. (Tablo-2)
SORU

DEĞİŞKEN TİPİ

1.Cinsiyetiniz?

Binary(ikili)

2.Yaşınız?

Count(Sayaç)

3. Medeni durumunuz?

Nomial

4.Tahsiliniz?

Ordered (sıralı)

5.Günde Kaç Saat çalışıyorsunuz?

Ordered(Sıralı)

6.İş pozisyonunuz nedir?

Nomial

7.Hane Geliriniz sizce nasıl?

Ordered(Sıralı)

8.İşinizi Seviyormusunuz?

Ordered(Sıralı)

9.Sigara Kullanıyormusunuz?

Binary(ikili)

Tablo 2: Ankette Kullanılan Kesikli Veri Ve Değişken Tipleri

Söz konusu anketi 40 deneğe uygulayalım. Aldığımız sonuçlara göre aşağıdaki tabloda üç
regresyon metodunun kullanılacağı bağımlı ve bağımsız değişkenler görülmektedir. (Tablo-3)
Regresyon Metodu

Bağımlı Değişken

Bağımsız Değişkenler

Logit ve Probit

Sigara alışkanlığı

Cinsiyet
Yaş
Medeni Durum
Tahsil
İşteki durum
Gelir

Ordered Logit ve
Ordered Probit

Gelir

Cinsiyet
Yaş
Medeni Durum
Tahsil
Çalışılan saat
İşteki durum
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Multinomial Logit

İşteki Durum

Cinsiyet
Tahsil
Gelir

Tablo 3: Kullanılacak Regresyon Metodu, Bağımlı Ve Bağımsız Değişkenler

İlk evvela Binary Logistic Regression (Logit) e bakalım.

ANALYSE » REGRESION » BINARY LOGISTIC
Bunlardan “Binary Logistic Regression” u seçecek olursak karşımıza değişken tanımlama
ekranı çıkacaktır.

Bunlardan “Dependet” e bağımlı değişkenimiz olan sigara alışkanlığı ve “Covariates” e
sırasıyla bağımsız değişkenlerimiz olan cinsiyet, yaş medeni durum, tahsil, işteki pozisyon ve
geliri koyup “OK” e bastığımızda hesaplamalar yapılacaktır.
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Aşağıda hesaplanan değerleri görmekteyiz. Bunlardan bizim için önemli olan “Logistic
Regression” altında tanımlanan değişkenlere ait parametre değerleri ve bunların test
istatistikleridir. “Variables in the Equation” tablosu parametreleri (katsayıları) “SE” sütunu
parametrelerin standart hataları, “Wald” sütunu hesaplanan test istatistiğini, “Sig.” sütunu ise
hesaplanan test istatistiğinin olasılık değerini vermektedir.

1.1. Logistic Regression
Variables in the Equation

Step 0

Constant

B

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

,302

,320

,893

1

,345

1,353

Model Summary
Step

1

-2

Log Cox & Snell R Nagelkerke

likelihood

Square

Square

50,285a

,101

,136

R

a. Estimation terminated at iteration number 4 because
parameter estimates changed by less than ,001.
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Variables in the Equation

Step 1a

B

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

cinsiyet

-,407

,760

,286

1

,593

,666

yas

-,066

,036

3,386

1

,066

,936

medeni

,587

,534

1,209

1

,272

1,799

Constant

1,859

1,488

1,561

1

,211

6,420

a. Variable(s) entered on step 1: cinsiyet, yas, medeni.

Klasik Regresyon teorisinde hipotezler:
H0 : β=0
H1 : β≠0

Şeklinde kurulmaktadır. P-değerinin 0,05 den küçük değerleri için H0 hipotezi reddedilecektir
ki

buda bize değişkenimizin modelde yeri olduğunu gösterir. Modele aldığımız

değişkenlerden bazılarının “P” (olasılık) değerleri 0,05’in üzerindedir. Bu durumda bu
değişkenler geçerli olmayan (açıklayıcı olmayan-sıfır etkili) değişkenlerdir. Bunları modelden
çıkartmak gerekir.

Açıklayıcı olmayan değişkenler model dışında bırakıldığında yaş ve tahsilin geçerli
değişkenler olduğunu görmekteyiz.

Model:
Sigara Kullanımı = 3.578 - 0.048(Yaş) - 0.335(Tahsil)

Şeklinde olacaktır. Burada Z = 3.578 - 0.048(Yaş) - 0.335(Tahsil) şeklindeki hesaplamadan
hareketle verilere göre sigara alışkanlığı ile yaş ve tahsil arasındaki bağlantı (Denklem-1)
şeklindedir.

P(Y ) =

3

1
1 + e− z

(Denklem 1)3

Prof. Dr. Kazım Özdamar (1999); Paket Programlar ile istatistiksel veri analizi-1; S:487; Kaan Kitabevi
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Bu durumda örnek vermek gerekirse yaşı 35 olan ve üniversite mezunu (5) bir kişinin sigara
içme ihtimali Z = 3.578 - 0.048(35) - 0.335(5) = 0.223 den hareketle:

P(Y) = 1 / (1+Exp(-0.223)) = 0.5553 (Denklem 2)

olacaktır. Bu değer P(Y) < 0.50 durumunda Y = 0 yani sigara içmeyen aksi durumda Y = 1
olarak değerlendirilecektir ki örnek olaydaki denek Sigara içiyor çıkmalıdır.

Bakmamız gereken diğer testler ise “Test that all slopes are zero:” satırının sonundaki “PValue” olmalıdır. Yine “P-Value” 0.05 den küçük değer almalıdır. “Goodness-of-Fit Test”leri
sırasıyla Pearson Chi-Square,

Deviance Chi-Square ve Hosmer-Lemeshow Chi-Square

istatistikleridir ki bunlarında P-değerleri “P” sütununda görülmektedir. Uygulamada en
önemlisi Pearson Chi-Square dir. Yine 0.05 den küçük değer almaları tercih edilir.

Buraya kadar Binary Logit hesaplamasını anlattık Binary Probit analizi yapabilmemiz için
değişken tanımlama ekranımızda küçük bir değişiklik yapmamız gerekmektedir. Bu ekranın
sağ alt köşesinde “Options..” şeklinde bir düğme vardır. Bu düğmeye dokunduğumuzda
karşımıza Binary Logit analizine ait seçenekler gelecektir (Şekil-3). Burada (Şekil-3)de de
görebileceğimiz şekilde Fonksiyonu “Logit” den “Normit/Probit” e geçirmemiz ve “OK”e
basmamız gerekmektedir.

Logitle Probit arasındaki en önemli farklılık sigara içme olasılığını hesapladığımız (Denklem1) in yerini Probit’e ait (Denklem-3) ün almasıdır.

1 Z −s2 / 2
P(Y ) = F ( Z ) =
ds
∫e
2π − ∞

(Denklem 3)4

Bu daha karmaşık formül olasılığın hesaplanmasını nispeten zorlaştırmaktadır. (Tablo-6) da Z
değerlerine göre F(Z) yani P(Y) değerlerinin hesaplanmasını kolaylaştırmak için farklı Z
değerlerinin tekabül ettiği F(Z) ler verilmiştir.

4

R. Pindyck, D. Rubinfeld (1998): Econometric Models and Econometric Forecast; S.305; McGraw-Hill; 4th Ed.
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Z

F(Z)

Z

F(Z)

-3.0

0.001

0.5

0.691

-2.5

0.006

1.0

0.841

-2.0

0.023

1.5

0.933

-1.5

0.067

2.0

0.977

-1.0

0.159

2.5

0.994

-0.5

0.309

3.0

0.999

0.0

0.500

3.5

0.999

Burada biraz önceki örnekteki gibi Probit den
0.02930(35) - 0.1968(5) =

hareket edecek olursak

Z = 2.1189

-

0.1094 değerinin P(Y) değeri yaklaşık olarak 0.5 ile 0.691

arasında değer almaktadır ki yine şahıs sigara içiyor çıkmalıdır.

Şimdi Ordered Logit ve Ordered Probit modellerine değinelim. Daha önce de belirtildiği
üzere Ordered (Sıralı) Bağımlı değişkende seçenekler bir sıra takip etmek zorundadır. Burada
Gelir ile medeni hal, tahsil ve işteki pozisyon arasında bir regresyon kurulmaya çalışılacaktır.
de görüldüğü üzere

ANALYSE » REGRESION » ORDINAL
menüsü altından hesaplama yapılacaktır.

Burada bağımlı değişkenimiz gelir bağımsız değişkenlerimiz ise medeni hal, tahsil ve işteki
pozisyondur.
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Gelirin aldığı değerler (1,2,3,4,5,6) olduğuna göre son değer (6) hariç beş paralel doğru
varsayımına göre5 Const(1,2,3,4,5) şeklinde beş sabit katsayı hesaplanmıştır. Bu katsayıları
α1, α2, α3, α4, α5 şeklinde gösterir ve olasılıkları hesaplayacağımız formüller aşağıda
verilmiştir (Denklem-4).

Burada P(Y=6) değeri direk orijinden geçmektedir. Yani sabit

parametre olmayan değer Hane gelirinin çok iyi olması durumunu ifade etmektedir.

P (Y = 1) =
P(Y = 2) =

P(Y = 6) =

1
1 + e − ( β1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 )
1

1 + e − (α1 + β1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 )
⇓
1
1 + e − (α 5 + β1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 )

(Denklem 4)

Model Fitting Information
Model

-2

Log Chi-Square df

Sig.

Likelihood
Intercept

122,801

Only
Final

84,627

38,174

12

,000

Link function: Logit.

Goodness-of-Fit
Chi-Square df

Sig.

88,903

118

,979

Deviance 74,687

118

,999

Pearson

Link function: Logit.

5

Prof. Dr. Kazım Özdamar (1999); Paket Programlar ile istatistiksel veri analizi-1; S:503; Kaan Kitabevi
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Pseudo R-Square
Cox and Snell ,615
Nagelkerke

,636

McFadden

,278

Link function: Logit.

Parameter Estimates
EstimateStd. Wald dfSig. 95%
Error

Confidence

Interval
Lower BoundUpper
Bound

[gelir = 1,00]

-3,358

1,484 5,1191 ,024-6,268

-,449

[gelir = 2,00]

-1,601

1,411 1,2881 ,257-4,367

1,165

Threshold[gelir = 3,00]

-,273

1,392 ,039 1 ,844-3,001

2,454

[gelir = 4,00]

1,067

1,401 ,580 1 ,446-1,678

3,812

[gelir = 5,00]

3,958

1,552 6,5011 ,011,915

7,000

[medeni=1,00] 1,811

1,354 1,7891 ,181-,843

4,466

[medeni=2,00] ,841

1,155 ,530 1 ,466-1,423

3,105

[medeni=3,00] -3,163

2,976 1,1301 ,288-8,995

2,669

[medeni=4,00] 0a

.

.

0 .

.

.

[tahsil=1,00]

22,087 ,000 .

1 .

22,087

22,087

[tahsil=2,00]

1,293

1,212 1,1381 ,286-1,083

3,669

[tahsil=3,00]

1,282

1,049 1,4941 ,222-,774

3,339

Location [tahsil=4,00]

3,728

1,341 7,7311 ,0051,100

6,356

[tahsil=5,00]

,734

,898 ,668 1 ,414-1,026

2,495

[tahsil=6,00]

0a

.

.

.

0 .

.

[pozisyon=1,00] -1,502

1,764 ,726 1 ,394-4,960

1,955

[pozisyon=2,00] -3,239

1,035 9,7931 ,002-5,267

-1,210

[pozisyon=3,00] 1,023

1,417 ,521 1 ,471-1,755

3,800

[pozisyon=4,00] -1,116

1,053 1,1231 ,289-3,181

,948

[pozisyon=5,00] 0a

.

.

.

0 .

.
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Link function: Logit.
a. This parameter is set to zero because it is redundant.
Ordered (sıralı) Logistic Regresyon denklemini görmekteyiz. Yine bir örnek üzerinde
çalışacak olursak medeni hali bekar olan(1), tahsili olmayan (1) bir iş veren (3) e ait hesap
yapacak olursak:

Yapılması gereken sadece Y nin değerini bularak limit noktalarının hangisi arasında olduğuna
bakmaktır. Söz konusu işlemin teorik açılımı (Denklem-5) de verilmiştir. Bu formülde
Location matrisi parametreleri µ ler (Threshold) ise limit noktalarını ifade etmektedir. Sistem
6 değer için 5 limit noktası (Threshold) hesaplamaktadır. Bu limit noktalarının (Threshold) en
küçüğünden küçük olan ilk seçeneğe en büyüğünden büyük olan son seçeneğe (0 < µ1 <µ2 < .
. . <µJ-1 ) tekabül etmektedir.
Prob(y = 1) = Φ(-β’x)
Prob(y = 2) = Φ(µ1 - β’x) - Φ(- β’x)
Prob(y = 3) = Φ(µ2 - β’x) - Φ(µ1- β’x)
:
Prob(y = J) = 1 –Φ(µJ-1 - β’x) (Denklem 5)6

Şimdi son metodumuz olan Multinomial Logit e göz atalım.

ANALYSE » REGRESION » MULTINOMIAL LOGISTIC
Multinomial Logit analizinin teorik yapısı aşağıda verilmiştir. Anketimizde işteki pozisyonu
ifade eden 5 seçenek bulunmaktadır. Bu beş seçeneğe ait beklenti olasılıkları aşağıda
görülmektedir (Denklem-6).’e bakacak olursak üç denklem sistemi mevcuttur bunlar
(4/5),(3/5), (2/5),(1/5) şeklinde numaralandırılmıştır. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü
model yapısında beklenen değerlerin 0.5 in altında kalması durumunda beklenti beşinci
seçeneğin doğru olmasıdır.

6

Greene William (2000): Econometric Analysis; S:876-877; Prentice Hall International Inc.
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P(Y = 1) =

1

1 + e − ( β 0 + β1 X 1 + β 2 X 2 )
1
P(Y = 2) =
1 + e − ( β 0 + β1 X 1 + β 2 X 2 )
1
P(Y = 3) =
1 + e − ( β 0 + β1 X 1 + β 2 X 2 )
1
P(Y = 4) =
1 + e − ( β 0 + β1 X 1 + β 2 X 2 )
Denklem 67
Bu yapı içerisinde Multinomial Logit analizimizde işteki pozisyon bağımlı cinsiyet, tahsil ve
gelir bağımsız değişkenlerimizdir.

7

Backhaus, Erichson, Plinke, Weiber (2000): Multivariate Analysemethoden; S:113; Springer-Lehrbuch
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Model Fitting Information
Model

Model Fitting Likelihood Ratio Tests
Criteria
-2

Log Chi-Square df

Sig.

Likelihood
Intercept Only 102,169
Final

68,013

34,156

12

,001

Pseudo R-Square
Cox and Snell ,574
Nagelkerke

,609

McFadden

,299

Likelihood Ratio Tests
Effect

Model Fitting Likelihood Ratio Tests
Criteria
-2
Likelihood

Log Chi-Square df

Sig.

of

Reduced
Model
Intercept 82,004

13,990

4

,007

cinsiyet

77,116

9,102

4

,059

tahsil

73,884

5,870

4

,209

gelir

85,878

17,864

4

,001

The chi-square statistic is the difference in -2 log-likelihoods
between the final model and a reduced model. The reduced
model is formed by omitting an effect from the final model.
The null hypothesis is that all parameters of that effect are 0.
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Parameter Estimates
pozisyona

B

Std.

Wald df Sig. Exp(B)

Error

95% Confidence Interval for
Exp(B)
Lower Bound

Intercept

-

4,572

.

1 .

203785437,728 203785437,728 203785437,728

tahsil

-,426 ,544

,614 1 ,433 ,653

,225

1,896

gelir

-,770 ,710

1,177 1 ,278 ,463

,115

1,861

Intercept 8,710 3,787

5,291 1 ,021

cinsiyet -,587 1,204

,238 1 ,625 ,556

,053

5,880

tahsil

-,246 ,411

,358 1 ,550 ,782

,349

1,751

gelir

-1,669 ,612

7,440 1 ,006 ,188

,057

,625

,000

.b

Intercept -,240 5,539

3,00

9,563 1 ,002

14,138

1,00 cinsiyet 19,133 ,000

2,00

Upper Bound

cinsiyet

-

,002 1 ,965

5860,101 ,000 1 ,998 1,247E-008

18,200

tahsil

-,431 ,460

,879 1 ,349 ,650

,264

1,600

gelir

,256

,065 1 ,799 1,292

,180

9,291

1,006

Intercept -1,141 4,245

,072 1 ,788

cinsiyet ,012

1,222

,000 1 ,992 1,012

,092

11,093

tahsil

,642

,509

1,594 1 ,207 1,901

,701

5,152

gelir

-,432 ,580

,554 1 ,457 ,649

,208

2,024

4,00

a. The reference category is: 5,00.

b. Floating point overflow occurred while computing this statistic. Its value is therefore set to
system missing.

Sosyal Bilimler araştırmalarında kullanılan anket çalışmalarında frekans tabloları ve çapraz
tablolar haricinde Discrete (Kesikli) Bağımlı Değişkenler metodu başlığı altında Binary,
Ordinary ve Multinomial tipteki kesikli bağımsız değişken çeşitleri ile regresyon analizi
yapmak mümkündür. Bu amaçla Binary Logit veya Probit, Ordered Logit veya Ordered
Probit ve Multinomial Logit metodları kullanılabilir. Bu çalışma bir anket yardımıyla söz
20 / 23

konusu metotların kullanımını sosyal bilimler alanında anket çalışması yapan araştırmacılara
tarif etmeyi amaçlamaktadır.
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1.2. Sorular
1.

Logistic Regresyon nerede kullanılır?

2.

Probit Regresyon nerede kullanılır?

3.

Ordered Logistic Regresyon nerede kullanılır?

4.

Ordered Probit Regresyon nerede kullanılır?

5.

Multinomial Logistic Regresyon nerede kullanılır?
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