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ÖNSÖZ
Tüketicilerin ihtiyaç duydukları her türlü bilgiyi parmaklarının uçlarında bulabildikleri
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problemlerinin hem tanımlanmasında hem de çözümünde rol oynayan ve karar almaya yardımcı
önemli bir işletme fonksiyonudur. Problemlerin yanı sıra pazardaki fırsatların erken öngörülmesinde
de pazarlama araştırmalarından elde edilen bilgilerin rolü büyüktür.
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doğru karar almada önemli rolü olan objektif, geçerli ve güvenilir bilgiye, sistematik olarak nasıl
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1. PAZARLAMA ARAŞTIRMALARINA GİRİŞ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Karar Alma Sürecinde Pazarlama Araştırmalarının Rolü
Pazarlama Araştırması Tanımı
Pazarlama Araştırmasının Amacı
Pazarlama Bilgi Sistemi

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Pazarlama araştırmasını nasıl tanımlarsınız?

2)
Başarılı pazarlama programları geliştirilmesi için alınan kararlarda pazarlama
araştırmalarının rolü nedir?
3)

Pazarlama bilgi sistemleri ile pazarlama araştırmaları arasında nasıl bir ilişki vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Pazarlama araştırmasının
tanımı ve karar alma
sürecinde pazarlama
araştırmalarının rolü

Pazarlama araştırmasının ne
amaçlarla yapılabileceğini,
karar almaya katkısını,
yönetici ve araştırmacının
pazarlama araştırmasındaki
rollerini kavramak

Pazarlama araştırmaları ve
pazarlama bilgi sistemi
ilişkisi

Pazarlama araştırmalarının,
pazarlama bilgi siteminin bir
parçası olduğunun
anlaşılması

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Metinler ve örnekler ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.

Metinler ve örnekler ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•
•
•

Pazarlama araştırması
Karar türleri
Pazarlama bilgi sistemi

5

Giriş
İşletme yönetiminin doğru kararlar almasına rehberlik etmesi nedeni ile pazarlama
araştırmaları pazarlama yönetiminin en önemli araçlarından biridir. Doğru tasarlanmış
pazarlama araştırmalarından elde edilen veriler doğru karar almaya büyük ölçüde yardımcı
olmaktadır. Ancak burada belirtilmesi gereken husus, pazarlama araştırmalarının karar
almanın yerine geçemeyeceğidir. Bu bölümde karar almada pazarlama araştırmalarının rolü
ve pazarlama araştırmalarının da bir parçası olduğu pazarlama bilgi sistemi hakkında bilgi
verilmiştir.
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1.1.Karar Alma Sürecinde Pazarlama Araştırmalarının Rolü
İşletmenin hangi kademesinde olursa olsun yöneticilik konumuna gelen bir kişinin en
önemli sorumluluğu karar vermektir. Günlük kullanımda karar, bir sorun karşısında uygun
olduğu düşünülen çare olarak tanımlanabilir. İşletme yönetimi açısından ise karar, bir seçimi
ifade eder. Diğer bir ifade ile yönetici, herhangi bir konuda seçim yaptığında bir karar vermiş
olmaktadır. Bu durumda karar kavramı, seçme-tercih etme ile yakından ilgilidir. Alternatif
karar seçenekleri karşısında kararsız kalan ve tercihini ortaya koyamayan kişilerin yöneticilik
vasfından uzak olduklarını söylemek yanlış olmaz. Bu durumda “Yönetici kimdir?” sorusuna
yanıt vermekte yarar vardır. Yönetici, belirli hedefleri gerçekleştirmek üzere kendisinin
emrine beşeri ve maddi kaynakların verildiği kişidir. Yönetici seçim yapamıyorsa işletme
kaynaklarının ne için ve nasıl kullanılacağı bilinemiyor demektir. En önemli kayıp da geri
getirilemeyecek olan zamanın boşa geçmesidir. Özetle kararsızlık, kıt kaynakların israf
edilmesi demektir. Pazarlama yöneticileri karar verirken sübjektif veya objektif olabilirler.
Sübjektif karar verme, sezgilere ya da geçmiş tecrübelere göre karar almayı içerirken, objektif
karar verme istatistiksel ve matematiksel teknikler yardımıyla elde edilen bilgilere dayanarak
karar vermedir (Kavak, 2013:4).
Sübjektif karar vermede hislerle hareket etme söz konusudur. Örneğin, yönetici, rakip
firmanın fiyat indirimine gideceğini veya pazara yeni bir rakip girebileceğini hissedebilir. Bu
durumda yönetici geçmiş deneyimlerine dayanarak geleceğe ilişkin tahminlerde bulunabilir.
Rakibin fiyat indirimi ihtimaline karşın müşteri kaybının önüne geçmek için promosyon
uygulamaları planlarsa satışlarının artma eğilimine gireceğine karar verebilir. Ancak, piyasa
belirsizliğinin yüksek olduğu durumlarda sübjektif karar almanın riski artar ve objektif karar
alma önem kazanmaya başlar. Objektif karar alma için bilgiye ihtiyaç duyulur. Aynı zamanda
doğru bilgiyi zamanında elde etmek gibi gereksinimler de ortaya çıkar. İşte bu durumda,
pazarlama araştırmaları devreye girer ve araştırmadan elde edilecek bilgiler sayesinde objektif
karar alma için gerekli zemin oluşturulabilir.

1.1.1.Karar Türleri
Yöneticinin karar vereceği durum bir problemi çözmek olabileceği gibi bir fırsatı
değerlendirmek de olabilir. Ancak durum ne olursa olsun izlenecek yol tek ise bir karar
probleminden söz edilemez. Diğer bir ifadeyle herhangi bir karar durumu karşısında izlenecek
yol iki veya daha fazla olduğu zaman bir karar durumuyla karşı karşıya kalınır. Örneğin,
ayakkabı imalatçısı bir işletme bulunduğu kentte kendi mağazasını açma kararı ile karşı
karşıya kaldığında eğer mağaza açılabilecek yer seçeneği tek ise burada bir karar problemi
yoktur. Ancak birden fazla semtte mağaza açma alternatifi söz konusuysa burada bir karar
problemi söz konusudur.
Karar türleri, rutin kararlar ve rutin olmayan kararlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Rutin
kararlar, sık tekrarlanan durumlar karşısında ne yapılacağı önceden belirlenmiş olan
kararlardır. Belirsizlik taşımazlar. Yöneticiler bu tip kararlarda kendi deneyimlerine
güvenirler. Rutin olmayan kararlar ise ilk kez karşılaşılan veya ayrı özellik gösteren
durumlarda verilmesi gereken kararlardır. Bu tip kararlarda yönetici “karar alma süreci”nde
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yer alan aşamalardan geçerek karar verir. Dolayısı ile karar bir sonuçtur. Aşağıda karar alma
sürecinin aşmaları ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

1.1.2.Karar Alma Süreci
Yönetici karar verdiği anda sürecin sonucunu açıklamış olur. Ancak o sonuca varana
kadar bazı aşamalardan geçilir (Yükselen, 2000:30). Şekil 1’de karar sürecinin safhaları
görülmektedir.
Şekil 1: Karar Sürecinin safhaları
1. KARAR DURUMUNUN BELİRLENMESİ
2. KARAR PROBLEMİNİN TANIMLANMASI

3. ALTERNATİF HAREKET TARZLARININ BELİRLENMESİ

4. HAREKET TARZININ DEĞERLENDİRİLMESİ
5. UYGUN HAREKET TARZININ SEÇİMİ
6.UYGULAMA
Karar durumunun belirlenmesi sürecin ilk aşamasıdır. Karar sürecindeki yönetici
öncelikle problem çözmeye mi yoksa açığa çıkmış bir fırsatı değerlendirmeye yönelik olarak
mı karar alınacağını ortaya koymalıdır. İşletmelerin aşağıda belirtilen durumlarda karar
almaları gerekebilir:
1.

Önceden öngörülemeyen değişiklikler

2.

Planlanmış değişiklikler

3.

Yeni fikirler, yeni durumlar

Ekonomik kriz, yeni yasal düzenlemeler, satış elemanını rakiplere kaptırmak,
bayilerden birinin bayilikten vazgeçmesi vb. gibi durumlar işletmelerin önceden
öngöremedikleri durumlarla karşılaştıklarında karar almak durumunda kaldıkları örnek olarak
gösterilebilir.
Planlanmış değişiklikler, işletmenin önceden belirlemiş olduğu bir plana göre bilinçli
olarak karşı karşıya kalmayı kabul ettiği karar durumlarıdır. Yeni pazarlara girerek pazar
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bölümü sayısının arttırılması, pazara yeni ürün sürme vb. gibi kararlar bu duruma örnek
gösterilebilir.
Müşterilerden, aracılardan vb. gibi kanallardan gelen şikâyet, öneri gibi hususlar
karşısında verilecek kararlar ise yeni fikirler veya durumlar söz konusu olduğunda karar
almaya örnek olabilir.
İkinci aşamada karar problemi tanımlanır. Karar durumuyla ilgili temel konular, karar
durumunun ortaya çıkmasına yol açan faktörler, karar problemine neden olan değişkenler bu
aşamada tanımlanır.
Problem, arzu edilen doğrultuda ilerlerken ortaya çıkan engel veya engellerdir. Bu
engeller hedeflenen yer yerine başka yönlere gitmeye neden olur. Dolayısıyla bu engelin
ortadan kaldırılması gerekir. Ancak bazen engeller yok edilemeyebilir, böyle durumlarda
gidilecek yeri değiştirmek gerekebilir. Örneğin, düşen satışlar bir problem olarak ele
alındığında burada önemli olan nokta asıl sorunun satışların düşmesi mi olduğu yoksa düşen
satışların daha farklı bir sorunun habercisi mi olduğudur. Problem tanımlama bu bağlamda
karar verme sürecinin çok önemli bir aşamasıdır. Çünkü sürecin diğer aşamaları burada
tanımlanan sorundan yola çıkılarak devam edecektir. Düşen satışlar durumunda problem,
satışçıların motivasyonu olarak tarif edilirse başka, yüksek fiyat olarak tarif edilirse başka,
malın kalite sorunu veya rakipler olarak tarif edilirse süreçte başka yönlere gidilecektir.
Unutulmamalıdır ki iyi tanımlanmış sorun yarı yarıya çözülmüş sorundur.
Üçüncü aşama, karar probleminin çözümüne yönelik alternatif yolların belirlendiği
aşamadır. Bu aşama, yeniliğin, yaratıcılığın, farklı bakış açılarının ortaya çıktığı aşamadır.
Yöneticilerin kendi kişisel farklılıklarını ortaya koydukları safhadır. Bu safhada esas olarak
belirlenen sorunu ortadan kaldıracak başlıca alternatiflerin bir listesi yapılır. Alternatifler hep
belirlenen probleme göre şekillendiğinden karar sürecinin ikinci aşaması kritik önemdedir.
Alternatifler belirlenirken, “beyin fırtınası” yapılabilir. Beyin fırtınası, grup üyelerinin
her birinin aklına gelen, düşünebildiği her türlü fikri, hiçbir değerleme veya eleştiriye tabi
tutmadan söylemesi ve yazmasıdır. En ters ve aykırı fikirler bile yazılmalıdır. Bu şekilde bir
liste geliştirildikten sonra listedeki fikirler tek tek ele alınarak incelenir, analiz edilir,
değerlendirilir ve birleştirilir veya bazıları elimine edilir. Sonunda herkesin hemfikir olduğu
bir çözüm alternatifleri listesi ortaya çıkar. Böylece sorunlara yönelik yaratıcı çözümler ortaya
çıkar.
Dördüncü aşamada, geliştirilen alternatif hareket tarzları ortaya çıkaracakları sonuçlar
itibariyle değerlendirilir. Alternatifler:
-

Teknik olarak uygulanabilirlik

-

Maliyet

-

Sosyal açıdan arzu edilirlik
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-

Öngördüğü kaynakların miktarı

-

Başarı olasılığının derecesi

-

Uzun vade-kısa vade dengelerine etkisi

-

Değişik kişi ve grupların beklentilerine uygunluğu

-

Muhtemel sonuçları

İşletme kültürüne veya yönetim tarzına uygunluğu gibi açılardan
değerlendirilirler ve sıralanırlar. Amaç uygulama ve başarı şansı yüksek olanları öne
çıkarmaktır.
Bu aşamada ayrıca, işletme kaynakları ile uyumlu olan alternatifler belirlenmeye
çalışılır.
Beşinci aşamada, sıralanan alternatifler arasından uygun olanı seçilir ve seçilen
alternatif “karar”ı temsil eder. Böylece işletme kaynaklarının nasıl kullanılacağı ve hangi
işlerin yapılacağı belirlenmiş olur. Burada, sıraya konan alternatifler arasından seçimin neye
göre yapıldığını belirtmekte yarar vardır. Seçim yapabilmek için bir seçim kriterine ihtiyaç
vardır. Bu kriter, seçeneklerin özelliklerinden hangilerinin, bunları karar olarak seçerken
kullanılacağını ifade eder. Örneğin, “maliyet” bir seçim kriteri olabilir. Bu durumda en düşük
maliyetli alternatif seçilir.
Son aşamada, sıra kararı uygulamaya gelir, elde edilen sonuçlar izlenir ve gerekirse
değişiklik yapılır. Görüldüğü gibi karar bir dizi çalışmanın sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.
Yukarıda değinilen karar sürecinin problem tanımlama, alternatifleri belirleme ve uygun
alternatifi seçme aşamalarında işletmeler, pazarlama araştırmalarından yararlanabilir.
Bahsedilen bu aşamalarda ihtiyaç duyulan verilerin toplanması pazarlama araştırmaları ile
mümkün olmaktadır.

1.2.Pazarlama Araştırması Tanımı
Pazarlama araştırması, işletmeyi ilgilendiren problemlerin çözümü ve pazardaki
fırsatların tanımlanmasına yönelik olarak yöneticilerin karar verme sürecinde ihtiyaç duyduğu
verilerin toplanması, analizi, bilgi hâline dönüştürülmesi ve kullanılmasını kapsayan objektif
ve sistematik bir süreçtir (Kavak, 2013: 5).
Pazarlama araştırması sürecinin alınacak kararlara yardımcı olma fonksiyonunun yanı
sıra kendi içinde bir disiplin olduğu da unutulmamalıdır. Uygulamaya katkısının yanı sıra
pazarlama araştırmaları, pazarlama teorisi geliştirmenin de en önemli araçlarından biridir
(Gegez, 2007:5).
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1.3.Pazarlama Araştırmasının Amacı (Bahtışen Kavak)
Pazarlama araştırması stratejik pazarlama planlamasının en önemli araçlarından
biridir. Stratejik planlama sürecinde önem kazanan durum analizi, problemin tespiti ve
problemi çözmeye yönelik uygulanacak stratejilerin belirlenmesi sürecinde pazarlama
araştırmalarından yararlanılması, günümüzde pazarlamanın stratejik öneminin artmasına
paralel olarak yaygınlaşmaktadır (Kavak, 2013:5). Planlamaya yardımcı olmasının yanı sıra
pazarlama faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve performans karşılaştırması gibi amaçlara
yönelik olarak da pazarlama araştırmalarından yararlanmak mümkündür (Gegez, 2007:6 ).
Pazarlama araştırması, üretici ile tüketici arasındaki mesafeyi azaltmak gibi bir rol de
üstlenmektedir. Hedef kitlesi son kullanıcılar olan bir işletmenin her geçen gün bilinçlenen
tüketicilerinin ihtiyaçlarını anlayabilmesinde pazarlama araştırmaları önemli rol üstlenir.
Günümüzde tüketici istek ve ihtiyaçlarının farkına varma ve tüketici beklentilerini karşılayan
alternatifler üretebilmek ancak tüketici hakkında bilgi toplamakla mümkündür. Tüketicinin
üründe aradığı özellikler nelerdir? Ambalajı nasıl olmalıdır? Tüketici ürünü hangi satış
noktalarından temin etmeyi tercih etmektedir? Tüketici fiyata duyarlı mıdır? Bunlar gibi
soruların cevabını pazarlama araştırması yapmaksızın vermek hem zor hem de riskli olacaktır
(Nakip, 2003: 24). Yukarıda değinilen işletmenin kontrolündeki pazarlama karması unsurları
ile ilgili tüketicilerin görüşlerinin yanı sıra işletmenin doğrudan kontrol altında tutamadığı
demografik politik, teknolojik ve sosyal çevrede yaşanan değişim ve gelişmeler de işletmeler
için yeni fırsatların veya tehditlerin habercisi olabilir. Bu fırsatlardan yararlanmak veya riski
en aza indirmek için pazarlama araştırmaları vasıtası ile geleceğe yönelik öngörülerde
bulunmak mümkün hâle gelir. Bu nedenle pazarlama araştırması, işletmelerin geleceğe
yönelik kararlarına yön gösteren etkin bir araç olma niteliği taşımaktadır (Nakip, 2003:25).

1.4.Pazarlama Bilgi Sistemi
İşletmenin problemler karşısında veya fırsatları önceden öngörebilmek için zaman
zaman pazarlama araştırmalarından yararlanmasının yanı sıra rutin kararlarında da bilgiye
ihtiyaç duyar. Olağan akış içindeki kararların alınmasında ortaya çıkan rutin bilgi ihtiyacını
karşılamak üzere pazarlama bilgi sisteminden yararlanılır (Nakip, 2003: 31). Pazarlama bilgi
sistemi, işletmenin alacağı pazarlama kararlarına yardımcı olmak amacıyla düzenli ve planlı
şekilde bilgi toplanması, analiz edilmesi ve bu bilginin doğru kişilere doğru zamanda
raporlanması amacını taşıyan bir raporlama sistemidir (Churchill, 1999:25; Gegez, 2007: 20).
Tanımdan da anlaşıldığı gibi pazarlama bilgi sistemini pazarlama araştırmalarından ayıran
unsur bilgi akışının sürekli ve rutin olmasıdır.
İkincil kaynak niteliğindeki muhasebe kayıtları ve satış raporları gibi işletme içi
bilgileri içeren iç raporlama, pazarlama istihbaratı, karar destek sistemleri ve pazarlama
araştırmaları pazarlama bilgi sistemini oluşturan unsurlardır.
İşletmelerin en kolay elde edebileceği bilgiler işletme içinde tutulan kayıtlardır. Alınan
siparişler, satış hacmi, stok düzeyleri, faturalar, müşteri bilgileri gibi işletmede kaydı tutulan
tüm bilgiler iç raporlama sistemini oluşturur.
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Firma dışından özellikle de müşteriler ve rakipler ile ilgili bilgi edinme ise pazarlama
istihbarat sisteminin sorumluluğundadır. Pazarlama istihbarat sistemi, gazete ve dergilerden,
müşterilerden, aracılardan, mesleki yayınlardan yararlanarak mevcut ve potansiyel rakipler,
siyasi iklim, müşteri trendleri vb. konularda bilgi toplar ve değerlendirir.
Pazarlama karar destek sistemi ise farklı kaynaklardan elde edilen verinin tek bir veri
tabanında birleştirilerek istatistiksel teknikler ve karar modelleri aracılığı ile analizini ve
yorumlanmasını sağlayan sistemdir. Diğer bir ifade ile karar destek sistemi, ham veriyi
kullanıma hazır bilgiye dönüştüren sistemdir. Bu özelliği ile karar destek sistemleri
yöneticilere zaman kazandıran, tahmin yapmaya olanak sağlayan, alternatif hareket
seçeneklerinin olası sonuçlarını eş zamanlı olarak değerlendirmeyi mümkün kılan
sistemlerdir.
Daha önce de tanımlandığı gibi pazarlama araştırması ise belirli zamanlarda
karşılaşılan fırsatlardan yararlanmak veya problemlere çözüm üretmek amacıyla sistematik ve
objektif olarak bilgi toplama, analiz etme ve değerlendirme sürecidir.
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Uygulamalar

13

Uygulama Soruları
1)
Pazarlama yöneticilerinin ne tür kararlar alabileceklerini düşününüz.
2)
Pazarlama yöneticisinin ürünün ambalajına ilişkin alacağı kararlarda
pazarlama araştırmasının katkısını tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Pazarlama araştırmaları yöneticilerin doğru kararlar almasına rehberlik etmesi nedeni
ile pazarlama yönetiminin en önemli araçlarından biridir. Pazarlama araştırmaları ile karar
almaya yardımcı olacak bilginin saptanması ve toplanması mümkün olur. Karar alma da bir
süreçtir ve karar alma sürecinin özellikle problem tanımlama, alternatifleri belirleme ve uygun
alternatifi seçme aşamalarında işletmeler, pazarlama araştırmalarından yararlanabilir.
Karar almaya yardımcı olmasının yanı sıra, planlama, pazarlama faaliyetlerinin
değerlendirilmesi ve performans karşılaştırması gibi amaçlara yönelik olarak da pazarlama
araştırmalarından yararlanmak mümkündür.
İşletmenin alacağı pazarlama kararlarına yardımcı olmak amacıyla düzenli ve planlı
şekilde bilgi toplanması, analiz edilmesi ve bu bilginin doğru kişilere doğru zamanda
raporlanması amacını taşıyan bir raporlama sistemi olan pazarlama bilgi sisteminin
unsurlarından biri de pazarlama araştırmalarıdır. Pazarlama bilgi sistemini pazarlama
araştırmalarından ayıran unsur, pazarlama bilgi siteminde bilgi akışının sürekli ve rutin
olmasıdır. Pazarlama araştırmalarına ise ihtiyaç duyulduğunda başvurulur.
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Bölüm Soruları
1)

Yöneticiler hangi durumlarda karar almak durumunda kalırlar?

a)

Önceden öngörülemeyen değişiklikler

b)

Planlanmış değişiklikler

c)

Yeni fikirler, yeni durumlar

d)

Hepsi

e)

Hiçbiri

2)
Aşağıdaki karışık olarak verilmiş olan “karar sürecinin adımları” hangi
seçenekte doğru sıra ile verilmiştir?
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
a)

Alternatif hareket tarzlarının belirlenmesi
Hareket tarzının değerlendirilmesi
Karar durumunun belirlenmesi
Karar probleminin tanımlanması
Uygulama
Uygun hareket tarzının seçimi
IV, III, I, II, VI, V

b)

I, II, III, IV, U, VI

c)

III, IV, I, II, VI, V

d)

VI, V, IV, III, II, I

e)

IV, III, I, II, V, VI

3)
Aşağıdakilerden hangisi pazarlama araştırmalarını en iyi şekilde
tanımlamaktadır?
a)
Pazarlama araştırması, karar alıcılara değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi
hakkında bilgi veren deneylerin tasarlanması sürecidir.
b)
Pazarlama araştırması, işletmenin alacağı pazarlama kararlarına yardımcı
olmak amacıyla düzenli ve planlı şekilde bilgi toplanması, analiz edilmesi ve bu bilginin
doğru kişilere doğru zamanda raporlanması amacını taşıyan bir raporlama sistemidir.
c)
Pazarlama araştırması, belirli zamanlarda karşılaşılan fırsatlardan yararlanmak
veya problemlere çözüm üretmek amacıyla sistematik ve objektif olarak bilgi toplama, analiz
etme ve değerlendirme sürecidir.
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d)
Pazarlama araştırması, ikincil kaynaklardan bilgi toplama ve elde edilen
bilgileri yöneticilere raporlar hâlinde sunma faaliyetidir.
e)
4)
seçenektir?

Hepsi
Aşağıdakilerden hangisi pazarlama araştırmalarının amacını en iyi ifade eden

a)
İşletmenin kârlılığını arttıracak kararlara yön verecek bilgilerin işletme
yönetimine sunulması
b)

İşletmenin çevresi ile bağlantısının sağlanması

c)
Pazarlama kararlarına yardımcı olmak üzere tüketiciler hakkında bilgi toplama
ve tüketici ile firma arasındaki bağları sağlamlaştırma
d)

İşletme içindeki üst düzey yöneticilerin alacakları kararlara değer katma

e)

Hiçbiri

5)
Aşağıdakilerden hangisi “pazarlama bilgi sistemleri”nin işletmedeki rolünü en
iyi şekilde ifade etmektedir?
a)

Karar alıcıların bilgi ihtiyaçlarının tanımlanması

b)

Karar alıcıların ihtiyaç duydukları bilgilerin toplanması

c)

Karar alıcılara, karar alırken yararlanacakları bilgileri kullanıma hazır biçimde

d)

Bilgileri karar alıcılara ihtiyaç duydukları anda sunma

e)

Hepsi

6)

Pazarlama araştırmasının pazarlamadaki rolünü açıklayınız.

sunma

7)
Pazarlama araştırmasının neden pazar ile işletme arasında köprü görevi
üstlendiğini açıklayınız.
8)
açıklayınız.

Pazarlama araştırması ile pazarlama bilgi sistemleri arasındaki ilişkiyi

9)
Pazarlama araştırmasına, karar alma sürecinin en çok hangi aşamalarında
ihtiyaç duyulur, açıklayınız.
10)

Pazarlama bilgi sistemlerinin bileşenleri nelerdir, açıklayınız.
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Cevaplar
1)d, 2)c, 3)c, 4)a, 5)e
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2. PAZARLAMA ARAŞTIRMASI SÜRECİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Pazarlama Araştırması Süreci
Araştırma Probleminin Belirlenmesi
Araştırmanın Amaçlarının Saptanması
Araştırmanın Amaçları Doğrultusunda İhtiyaç Duyulan Bilginin Tanımlanması
Veri Kaynaklarının Tanımlanması
Araştırmanın Yargılanması
Araştırma Tasarımının Belirlenmesi
Veri Toplama
Verilerin Analizi ve Yorumlanması
Sonuçların Raporlanması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Pazarlama araştırmasının bir süreç dâhilinde gerçekleştiğini düşünürseniz, bu
süreçteki adımlar neler olabilir?
2.
Araştırma problemi ile karar problemi arasında nasıl bir ilişki vardır?
3.
Pazarlama araştırması ile sadece nicel (kantitatif) konularda mı bilgi toplanabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Pazarlama araştırması süreci
hakkındaki temel başlıklara
değinilecektir.

İleride değinilecek olan
başlıklar en temel halleri ile
öğrenilecektir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Metinler ve örnekler ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•
•

Pazarlama araştırması süreci
Veri kaynakları
Birincil veri
İkincil veri
Kalitatif araştırma
Kantitatif araştırma
Örnekleme
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Giriş
İşletmeler günümüzde artan rekabet baskısı, ürün yaşamının kısalması, hızlı gelişen
teknolojiler gibi çeşitli faktörlerle karşı karşıyadırlar. Tüm bu faktörler karar vermek için
gerekli zamanı kısaltırken verilecek kararların önemini artırmaktadır (Gegez, 2010: 3).
Karar alma sürecinde ihtiyaç duyulan ek bilgilerin sağlanması, daha doğru ve net bir
görüş açısı kazanmak amacıyla yapılan araştırmalara başlamadan önce çok aşamalı bir
araştırma planı ile sürecin nasıl işleyeceğinin belirlenmesi gerekir. Araştırma sistematik bir
süreçtir. Bu sürecin planlanması yine sistematik olarak gerçekleştirilmelidir (Kurtuluş, 2010:
9). Bu bölümde pazarlama araştırması sürecinin adımları ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
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2.Pazarlama Araştırması Süreci
Araştırmanın nerede yapıldığından bağımsız olarak bir pazarlama araştırmasında
izlenecek adımlar aşağıda belirtildiği gibidir:
1.

Araştırma probleminin belirlenmesi

2.

Araştırmanın amaçlarının saptanması

3.

Araştırmanın amaçları doğrultusunda ihtiyaç duyulan bilginin tanımlanması

4.

Veri kaynaklarının tanımlanması

5.

Araştırmanın Yargılanması

6.

Araştırma tasarımının belirlenmesi

a.

Araştırmanın modeli

b.

Veri ve bilgi toplama yöntemleri

c.

Örnekleme

7.

Veri toplama

8.

Verilerin analizi ve yorumlanması

9.

Sonuçların raporlanması

2.1.Araştırma Probleminin Belirlenmesi
Araştırma süreci, araştırma probleminin tanımlanması ve araştırmanın amaçlarının
tespit edilmesi ile başlar (Cateora, Gilly ve Graham, 2011: 222). Bu ilk aşamada, araştırma
probleminin niteliği, içeriği, önemi ve geçmişi saptanmaya çalışılır. Bu aşama büyük ölçüde
literatür çalışması gerektirmektedir. Araştırma konusunun sınırlarının bu aşamada
belirlenmesi ileride araştırma probleminin ve planlamasının yapılmasını kolaylaştıracaktır
(Kurtuluş, 2010: 10).
Araştırma probleminin tanımlanması, araştırma sürecinin en kritik adımlarından
biridir. Problemin yanlış veya eksik olarak belirlenmesi ileride araştırmanın gidişini ciddi
şekilde etkileyecek sorunlar doğurabilir (Kurtuluş, 2010: 11-12). Araştırmanın bu ilk
adımında araştırmacının sorumluluğu, yönetsel bir problemi araştırma problemine
dönüştürmektir (Chee ve Harris, 1998: 196-197). Yönetsel bir problemin araştırma problemi
olarak ifade edilebilmesi için araştırmacının işletmede yaşanan sorunu çok iyi anlaması,
problem ortaya çıkmadan önce neler olduğunu ve bu problemi çözmek için ne tür bir bilgiye
ihtiyaç olacağını net olarak belirlemesi gerekir. Bunun için de araştırma probleminin spesifik
araştırma sorularına dönüştürülmesine ihtiyaç vardır (Kotabe ve Helsen, 2010: 195).
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2.2.Araştırmanın Amaçlarının, İçeriğinin ve Kısıtlarının Saptanması
Bu aşamada pazarlama araştırmasının amacı, başka bir deyişle hangi problemi veya
problemleri çözmeye yöneldiği ve araştırmanın içeriği ve kısıtları kesin olarak saptanır.
Araştırma ile ulaşılması planlanan bilginin net olarak tanımlanması, bu bilginin hangi yönden
ele alınabileceği ortaya konulmalıdır (Kurtuluş, 2010: 10).
Araştırmanın amaçları, mevcut durumlarına bağlı olarak işletmeden işletmeye farklılık
gösterir. Pazarlama araştırmalarında amaç çoğunlukla pazar fırsatlarının analizi olmaktadır
(Czinkota ve Ronkainen, 2007: 247). Bu doğrultuda araştırmanın amacı, yeni bir pazar
bölümünü hedefleyen işletmeler için pazar potansiyelinin analizi olabileceği gibi mevcut
pazar bölümüne nüfus etmek amacıyla ideal pazarlama karmasının oluşturulması ve/veya
politik ikliminin izlenmesi gibi konularda bilgi toplamak olarak da belirlenebilir. Ayrıca,
pazarlama karmasını hayata geçirmeden önce ve sonrasında kontrol ve değerlendirme
amacıyla da araştırma yürütülebilir (Hollensen, 2007: 156).
Her araştırmada gerek maliyet gerek zaman gerekse hedeflenen anakütlenin tamamına
ulaşmanın mümkün olmaması gibi kısıtları beraberinde getirebilir. Bunun haricinde
araştırmanın konusu veya amaçları ile ilgili olarak daha farklı kısıtların da bulunması
mümkündür. Araştırmanın başında bu kısıtların belirlenmesi, hem kısıtlardan doğabilecek
geçerlilik ve güvenilirlik problemlerinin tanımlanmasına hem de bu kısıtlarla karşılaşıldığında
araştırmacının ne yapması gerektiğine ışık tutacaktır (Kurtuluş, 2010: 12).

2.3.Araştırmanın Amaçları Doğrultusunda İhtiyaç Duyulan Bilginin
Tanımlanması
Pazarlama araştırması ile hangi araştırma sorularına cevap aranacağı ve ne tip bilgi
toplanacağı araştırmanın bilgi sağlayacağı karar düzeyi ve karar türüne bağlıdır (Craig ve
Douglas, 2005:31). İşletme kurumsal düzeyde stratejik kararlar için veya operasyonel
düzeyde taktiksel kararlar için araştırmaya ihtiyaç duyabilir. Stratejik kararlar, ağırlıklı olarak
ikincil kaynaklardan gelen veriler ile makroekonomik verilerin yanı sıra işletme
yöneticilerinin deneyimlerine göre de alınır. Stratejik kararlarda nadiren birincil kaynak veri
toplanmasına ihtiyaç duyulabilir. Taktiksel kararlara yön vermek amacıyla yapılacak
araştırmada ise stratejik kararlardakinin aksine, karar alınacak konuya ilişkin birincil kaynak
verilerin toplanmasına ihtiyaç duyulur (Craig ve Douglas, 2005:31).

2.4.Veri Kaynaklarının Tanımlanması
Araştırma problemi tanımlanıp bilgi ihtiyacı saptandıktan sonra sıra bu verilerin hangi
kaynaklardan elde edileceğini belirlemeye gelir. Araştırma verileri ikincil kaynaklardan
ve/veya birincil kaynaklardan toplanabilir (Onkvisit ve Shaw, 2004: 216).

2.4.1.İkincil Kaynak Veriler
İkincil kaynak veriler, mevcut araştırmanın dışında amaçlarla toplanmış hâli hazırda
var olan verilerdir. İkincil kaynak verilere ayrıca araştırma probleminin tanımlanması ve
araştırma amacının belirlenmesi aşamasında da başvurulabilir (Hollensen, 2007: 156). İkincil
kaynak verilerin avantajı, toplanmasının düşük maliyetli olması ve daha kısa zaman almasıdır.
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Dezavantajı ise ikincil kaynak verilerin genel bilgiler içermesi ve araştırma amacı ile birebir
örtüşmemesidir (Hollensen, 2007: 155). Araştırmacı, ikincil kaynak taraması yapmadan
birincil kaynak veri toplamamalıdır (Onkvisit ve Shaw, 2004: 216). Araştırma amacına
hizmet eden ikincil kaynak veriler mevcutsa öncelikle bu veriler incelenmelidir.
İkincil kaynak veriler işletme içi ve işletme dışı kaynaklardan elde edilebilir. İşletmede
özellikle satış ve pazarlama departmanlarında çalışanların müşterilerle, tedarikçilerle, yasal
mercilerle ve hatta rakiplerle yazışmaları; satışçıların kestikleri faturalar; ülke, ürün, pazar
bölümü, dağıtım kanalı bazında satışların istatistiki dökümü, geçmişteki fiyatlandırma
politikalarının talep üzerindeki etkileri, geçmişte yürütülen reklam kampanyaları ve
sponsorlukların satışlar üzerindeki etkileri, satışçıların ziyaret ve satış sonrası raporları
işletmenin kendi bünyesinde yer alan ikincil kaynak veriler arasında sayılabilir (Karafakıoğlu,
2008: 319; Hollensen, 2007: 159).
İşletme dışından sağlanacak ikincil veriler çeşitli kurum ve kuruluşlarca toplanan
veriler, kitaplar, dergiler gibi çeşitli yayınlardan elde edilir. İkincil veriler nitel veya nicel
içerikli olabilir. Nitel ikincil veriler kütüphane araştırması ile ve günümüzde daha yaygın olan
hâliyle internet üzerindeki kaynaklardan elde edilebilir. Nicel ikincil veriler ise çeşitli
kuruluşlar tarafından derlenen istatisitiki bilgilerdir. Örneğin, Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK), sistematik ve periyodik olarak kişi başına düşen milli gelir, hanehalkı tüketim
harcamaları, imalat sanayi indeksleri, kent kır yapısına göre tüketim harcaması türleri, ülke
genelinin demografik yapısı, demografik yapının bölgelere göre dağılımı vb. gibi veriler
toplar. Birleşmiş Milletler’in yayınladığı dokümantasyonlardan da benzer verilere ulaşılabilir.
Bunlara ek olarak, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve İhracatı Geliştirme Merkezi gibi kuruluşlar
TÜİK’in yayınladığı verileri kullanarak sektörel bazdaki ithalat ve ihracat verileri gibi yeni
veri türleri oluşturup yayınlarlar. Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yayınlanan özel ihtisas
komisyon raporları da sektörel bazda veriler elde etmek amacıyla sıkça başvurulan kaynaklar
arasındadır (Kavak, 2013: 83-84).
Aşağıda ikincil kaynak olarak yararlanılabilecek kurum ve kuruluşların listesi tablo hâlinde
gösterilmiştir (Tenekecioğlu, 2002: 40-41; Onkvisit ve Shaw, 2004:216; 218; Karafakıoğlu,
2008: 321):
•

Uluslararası Resmi Örgütlerin Yayınları

-

Birleşmiş Milletler (UN)

-

Uluslararası Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)

-

Avrupa Topluluğu-Birliği (AT) – (EC)

-

Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA)

-

Genel Ticaret ve Tarife Anlaşması (GATT)

-

Uluslararası Kalkınma ve İmar Bankası (IBRD)

-

Uluslararası Para Fonu (IMF)
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-

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)

-

Uluslararası İşçi Örgütü (ILO)

-

Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC)

-

Dünya Ticaret Örgütü (WTO)

-

Dünya Ticaret Merkezleri Birliği (WTCA)

-

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)

-

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD)

-

Dünya Bankası (WB)

-

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU)

•

Yabancı Ülke Yayınları

•

Ticari ve Mali Kuruluşlar

•

Ticaret ve Sanayi Odaları ile İhracatçı Birlikleri

•

Ticaret Ateşelikleri

-

Politik, Ekonomik, Sosyal Hayata İlişkin Broşür, Rapor ve Dergiler

•

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yayınları

•

İhracatı Geliştirme Merkezi (İGEME) Aylık Bültenleri

•

İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları

•

Elektronik Veri Tabanları

Tablo 1: İkincil kaynak olarak yararlanılabilecek kurum ve kuruluşlar

2.4.1.1.İkincil Kaynak Verilerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
İkincil kaynak verilerden yararlanmadan önce bu hazır verileri doğruluğu, verinin
güncelliği, güvenilirliği, karşılaştırılabilirliği, bulunabilirliği, amaca uygunluğu ve elde
etmenin maliyeti açısından değerlendirmekte yarar vardır (Chee ve Harris, 1998; Kotabe ve
Helsen, 2010; Cateora, Gilly, ve Graham, 2011; Onkvisit ve Shaw, 2004).

2.4.1.1.1.Doğruluk
Doğruluk, kaliteli bilginin en önemli belirleyicilerindendir. Farklı kaynaklar bir
ülkedeki gayrisafi milli hasıla ve hanehalkı geliri, yaş, cinsiyet dağılımı gibi demografik
değişkenlerle ilgili farklı bilgiler içerebilir (Chee ve Harris, 1998: 205). Farklı kaynaklar
arasındaki bu tutarsızlıklar söz konusu değişkene ilişkin ölçüm birimi ve tanım
farklılıklarından kaynaklanabileceği gibi veri toplama yöntemlerindeki farklılıklardan da
kaynaklanabilir.
Verinin toplanma amacı da doğruluğunu etkileyebilmektedir. Örneğin cevaplayıcıların
araştırmadan elde edilen veriyi hükümetin vergi dilimlerini belirlemede kullanacağını fark
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etmesi durumunda yıllık gelir ve üretim miktarı gibi sorulara eksik veya çarpıtılmış yanıtlar
vermesi söz konusu olabilir (Chee ve Harris, 1998: 206; Kotabe ve Helsen, 2010: 199).

2.4.1.1.2.Güncellik
Ulaşılan ikincil kaynak verinin zaman aşımına uğramamış ve güncel olması da dikkat
edilmesi gereken diğer bir noktadır. Güncelliğin göstergesi bilginin en son yayımlandığı
tarihtir. Bazı değişkenlerin değerleri zaman içinde çok hızlı değişirken bazıları nispeten daha
yavaş değişmektedir. Bir ülkenin gelir dağılımı, nüfus yoğunluğu gibi verilerindeki değişimin
uzun zaman alacağını söylemek mümkündür ancak siyasi kamuoyu yoklamalarından elde
edilecek sonuçlar kısa süre içinde farklılaşabilir (Chee ve Harris, 1998: 206). Okuryazarlık
oranı, milli gelir düzeyi ve nüfus gibi değişkenlere ilişkin verilerin toplanma tarihinden
itibaren en az beş yıl geçerli olduğunu söylemek mümkündür (Karafakıoğlu, 2008: 325).
Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri de verilerin güncelliğinin belirleyicilerindendir Kotabe ve
Helsen 2010:1999). Örneğin, İtalya, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri gibi pek çok
gelişmiş ülkede tam nüfus sayımı 10 yılda bir yapılırken gelişmekte olan ülkelerde çok daha
seyrek yapılmaktadır. Örneğin, Suudi Arabistan’da krallığın var olduğu günden bugüne
sadece dört kez tam nüfus sayımı yapılmışken Lübnan’da 1932’den beri nüfus sayımı
yapılmamıştır.

2.4.1.1.3.Güvenilirlik
İkincil kaynak verinin güvenilirliğini etkileyen pek çok unsur vardır. Resmi
istatistiklerde, politik nedenlerle, gerçek veriler yerine iyimser bir tablo çizecek objektif
olmayan verilerin yayımlanması en önemli geçersizlik nedenlerindendir. Özellikle, talep
tahmini yaparken dayanağı ikincil kaynak veriler olan pazarlama yöneticilerinin, resmi
verilerdeki bu iyimserlik ihtimalini dikkate almaları önerilmektedir (Cateora, Gilly ve
Graham, 2011: 225). Politik nedenlerle objektiflikten uzaklığa ek olarak veri toplama
yöntemleri ve verinin kim tarafından toplandığı gibi unsurlar da verinin doğruluğunu
etkileyebilmektedir. Veri kaynağının güvenilirliğini değerlendirebilmek için araştırmacı şu
soruları sormalıdır (Cateora, Gilly ve Graham, 2011: 225):
-

Veri kim tarafından toplanmış?

-

Gerçek verilerin bilinçli olarak saptırılma ihtimali olabilir mi?

-

Veri ne amaçla toplanmış?

-

Veri hangi yöntemle toplanmış?

Veri, bilinen diğer veri kaynakları ile tutarlı mı ve mevcut pazar koşullarında
değerlendirildiğinde mantıklı bir içeriğe sahip mi?
-

2.4.1.1.4.Karşılaştırılabilirlik
Çeşitli göstergeler açısından kıyaslama yapılacak araştırmalarda söz konusu kıyas
değişkenlerine ilişkin farklı kaynaklardan edinilen bilgiler çelişkili olabilir (Kotabe ve Helsen,
2010: 200). Araştırmacının birbiriyle çelişen bu verileri karşılaştırılabilir bir yapıya
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kavuşturması gerekir. Çelişkili verilerle baş etmenin bir yolu çeşitleme (triangulation)
yapmaktır. Bunun için araştırmacı aynı değişkene ilişkin en az üç kaynağı incelemeli ve
farklılıkların nedenleri hakkında tahmin yürütmelidir. Örneğin, ülkedeki toplam şarap
tüketiminin yüzde kaçının ithal şarap olduğu konusunda bilgi toplamak isteyen bir araştırmacı
çeşitleme yaptığında, ithal edilen şarap miktarının kimi kaynakta parasal değer bazında kimi
kaynakta da tüketim hacmi bazında verildiğini görebilir. Çeşitleme sonucunda bazı
kaynakların sonuçlara şampanyayı da dâhil ettiklerini bazılarının ise etmediklerini
gözlemleyebilir.
Gelir, tüketici harcamaları, uluslararası ticaret istatistikleri gibi parasal bazlı
göstergeler kıyaslanırken, gösterge değerlerinin ortak bir para birimine dönüştürülmesi
gerekir. Burada da araştırmacının hangi para biriminin kullanılacağı ve hangi döviz kurunun
(yılbaşı, yılsonu, yıl ortalaması) esas alınacağı konusunda karar vermesi gerekir (Kotabe ve
Helsen, 2010: 200).

2.4.1.1.5.Amaca Uygunluk
Kaliteli olsa dahi içeriği karar alıcıların amaçları ile örtüşmeyen ikincil kaynak
verilerin araştırmacı açısından bir değeri yoktur. Araştırmacı ikincil verileri, stratejik
pazarlama planlarını oluşturmaya ve karar almaya yardımcı olma derecesi açısından da
değerlendirmelidir (Chee ve Harris, 1998: 207).

2.4.1.1.6.Maliyet
Pazarlama araştırmalarında araştırmacı, ikincil veriyi elde etmek için katlanılan
maliyeti, verinin doğru karar almaya sağlayacağı katkı ile kıyaslayarak veriyi kullanıp
kullanmamaya karar vermelidir. Araştırmacı ayrıca ucuz fakat amaçla doğrudan ilgili
olmayan ikincil veri kullanmanın maliyetini de dikkate almalıdır. Bu tip ikincil veriler yerine
birincil kaynak veri maliyetine katlanmak, araştırmanın verilerinden yola çıkarak karar alacak
işletmeler açısından daha yararlı olabilir (Chee ve Harris, 1998: 207).

2.4.2.Birincil Kaynak Veriler
Birincil kaynak veriler mevcut araştırmanın amaçları doğrultusunda ilk elden toplanan
verilerdir. Birincil kaynak verilerin en önemli artısı, elde edilen verinin araştırma amacı
doğrultusunda toplanmış olması ve güncel olmasıdır. Ancak ilk elden veri toplama oldukça
yüksek maliyetli ve zaman alıcıdır (Hollensen S. , 2007, s. 155).
İkincil kaynaklardan elde edilen veriler yetersiz kaldığında birincil kaynak veri
toplanmalıdır (Chee ve Harris, 1998: 207). Birincil kaynak veri toplanan pazarlama
araştırmalarında da dikkatli olunması gereken ve veri kalitesini etkileyen noktalar vardır.
Örneğin, birincil kaynak verilerin toplandığı araştırmalarda yanlış örneklem seçiminden
kaynaklanan hatalar olabileceği gibi, veri toplama sırasında cevaplayıcının taraflı yanıtlar
vermesi, cevaplayıcı olmak istememesi ya da bazı sorulara yanıt vermek istememesi ve
araştırmacının cevaplayıcı yönlendirmesi gibi problemler oluşabilir (Chee ve Harris, 1998:
208). Birincil kaynak veri toplamada dikkat edilmesi gereken hususlar, veri toplama
yöntemleri ile ilgili konuda daha ayrıntılı olarak anlatılmıştır.
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Tablo 2: Birincil Veriler ile İkincil Verilerin Karşılaştırması

2.5.Araştırmanın Yargılanması
Bu aşamada ise ilgili araştırmanın ve bu araştırma sonuçları ile ulaşılması planlanan
bilginin değeri öngörülerek araştırmanın getirisi tartışılır. Araştırmaya harcanacak zaman ve
ekonomik kaynaklara karşılık elde edilecek bilginin, bilgiyi kullanan gruplara sağlayacağı
faydanın basit bir değer hesabı yapılabileceği gibi, bu bilginin zaman içerisinde yaratacağı
değer de incelenebilir. “Saptanan koşullar altında böyle bir araştırma yapılmaya değer mi?”
sorusuna verilecek cevap evet ise diğer aşamalara geçilir (Kurtuluş, 2010: 11).

2.6.Araştırma Tasarımının Belirlenmesi
Bu aşama araştırmanın tüm işlemsel yapısını ortaya koymaktadır. Diğer bir ifade ile
araştırma tasarımı, hangi araştırma modeli (keşfedici, tanımlayıcı, neden sonuç ilişkisi
araştıran) ile hangi tip verinin (birincil kaynak-ikincil kaynak) nasıl toplanacağına (kantitatif
araştırma-kalitatif araştırma) ve örneklemeye ilişkin kararları içeren adımdır.

2.6.1.Araştırmanın Modeli ve Değişkenleri
Araştırma modeli, ihtiyaç duyulan bilginin elde edilmesinde hangi yöntem ve
prosedürlerin izleneceğinin belirlendiği aşamadır (Kurtuluş, 2004: 250).
Araştırmanın amacına bağlı olarak araştırma modelleri farklılık gösterebilir. Ancak her
araştırmanın bir modelinin olması gerekmektedir (Kurtuluş, 2010: 12).
Araştırma tasarımının belkemiğini oluşturan araştırma modeli şekilde görüldüğü gibi
temel olarak ikiye ayrılabilir.
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Araştırmanın
Modeli

Keşfedici
Araştırma Modeli

Sonuçlandırıcı
Araştırma Modeli

Tanımlayıcı
Araştırma

Nedensel
Araştırma

Şekil 1: Araştırma Modeli
Araştırma probleminin çözümünde keşfedici veya sonuçlandırıcı araştırma
modellerinden hangisinin uygun olduğuna karar verildikten sonra araştırmanın değişkenleri
belirlenmeli ve araştırmaya dâhil edilen değişkenler ve bu değişkenler arasında ölçülmesi
amaçlanan etkileşimler doğrulanmış teorilere dayanan sözel, grafiksel veya matematiksel bir
analitik model ile ifade edilmelidir (Kurtuluş, 2010: 13; Kavak, 2013: 43). Analitik model,
gerçek bir sistem veya süreci gösteren değişkenler ve değişkenler arasındaki ilişki seti olarak
tanımlanabilir (Kavak, 2013: 43). Sözel model, değişkenler arasındaki ilişkiyi yazılı olarak
ifade eden analitik modeller iken, matematiksel analitik modeller değişkenler arasındaki
ilişkiyi belirleyen ve genellikle de eşitlikler olarak ifade eden modellerdir. Grafiksel modeller
ise değişkenler arasındaki ilişkileri resmeden ve bir bakışta bütünü algılamaya yardımcı olan
görsel nitelikli analitik modellerdir.
Araştırmanın analitik modelinin oluşturulması sürecinin temel olarak değişkenlerin
tanımlanması ve değişkenler arasındaki ilişkilerin ortaya konması ile ilgili bir adım
olduğundan “değişken” kavramının da bu aşamada irdelenmesinde yarar vardır. Bir pazarlama
araştırmasında, araştırma konusu ile ilgili ölçülebilir nitelikteki her şey değişken olarak ele
alınabilir. Değişkenler zaman içerisinde kendiliğinden veya diğer faktörlerin etkisiyle
değişime uğrayabilir (Kavak, 2013: 43). Araştırmanın analitik modelinde yer alan
değişkenler, bağımlı değişken, bağımsız değişken, kontrol değişkeni, düzenleyici (moderatör)
değişken ve aracı (mediator) değişken olarak sınıflandırılabilir.
Bağımlı değişken, diğer bir faktörde meydana gelen değişimden etkilenen değişkendir.
Bağımsız değişken, bağımlı değişkeni etkilediği varsayılan ve bağımlı değişkende meydana
gelen değişikliğin sebebi olarak görülebilen değişkendir. Kontrol değişkeni, bağımsız
değişken olmadığı hâlde bağımlı değişken üzerinde etkisi olabilen diğer ölçülebilir
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faktörlerdir. Düzenleyici (moderatör) değişken, bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki
ilişkinin gücünü ve yönünü etkileyen değişkendir. Aracı değişken ise bağımlı ve bağımsız
değişken arasındaki ilişkiye sebep olan değişkendir (Kavak, 2013: 44).

2.6.2.Veri ve Bilgi Toplama Yöntemleri
Daha önce de belirtildiği gibi araştırma problemine temel teşkil eden araştırma soruları
ikincil kaynaklardan elde edilen verilerle yeterli düzeyde cevaplanamamışsa birincil
kaynaklardan veri toplamak gerekir. Pazarlama araştırmalarında birincil kaynak veriler
kantitatif (nicel) ve kalitatif (nitel) araştırma teknikleri aracılığıyla toplanır (Hollensen, 2007:
161). Kantitatif ve kalitatif yöntemden hangisinin seçileceğinde belirleyici olan kriterler hem
araştırmanın modeli (keşfedici-sonuçlandırıcı) hem de elde edilecek veriye ulaşılma kolaylığı,
zaman, maliyet kısıtları, istenen doğruluk, geçerlilik ve güvenilirlik derecesidir (Kurtuluş,
2010,: 14).

2.6.2.1.Kalitatif (Nitel) Araştırma Teknikleri
Kalitatif araştırma, temel fikir, düşünce veya yaklaşım oluşturma amacıyla yapılan ve
keşfedici araştırmalarda kullanılan bir araştırma tekniğidir (Kavak, 2013:70; Proctor,
2003:208, Salkind, 2006 s.201). Araştırmacıyı kalitatif teknikleri tercih etmeye yönelten
nedenler çeşitlidir. Tüketicinin zihnindekini keşfetmek, bakış açısını tespit etmek, duygularını
ve düşüncelerini açığa çıkarmak amacıyla kalitatif araştırmalardan yararlanılabilir. Tüketiciler
ile gerçekleştirilecek bir araştırmada cevaplayıcılar kimi soruları yanıtlamak istemeyebilirler
ya da tüketici kendisine yöneltilen konuya ilişkin bilgi sahibi olmayabilir. Özel hayatı
ilgilendiren durumlarla ilgili konularda yapılacak araştırmalarda bu tip sorunlarla sık
karşılaşılır. Örneğin, “sakinleştirici ilaçlar kulanıyor musunuz?” gibi bir soru cevaplayıcıya
yöneltildiğinde cevaplayıcının doğru cevap vermeme ihtimali yüksektir. Böyle bilgiler elde
etmeyi gerektiren bir çalışmada kalitatif teknikleri kullanmak daha yararlı olur (Nakip, 2007
s.69).
Tüketicilerin bilinçaltında yatan arzu ve ihtiyaçlarını ortaya çıkarmayı amaçlayan
çalışmalarda elde edilmek istenen bilgiyi sayısal olarak ifade etmek oldukça zordur. Örneğin
tüketicilerin yeni açılan bir alışveriş merkezinde yaşadıkları deneyimi ortaya koymak isteyen
bir çalışmada çoktan seçmeli cevapları olan anket soruları cevaplayıcıların duygularını ifade
etmelerinde kısıtlayıcı olacaktır. Bu tip çalışmalarda cevaplayıcıyı kısıtlamayan aksine
konuşmaya teşvik eden kalitatif yöntemler ayrıntılı ve derinliği olan bilgiler elde etmede daha
yararlı olur.
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Şekil 2: Kalitatif Araştırmada Veri Kaynakları
Kalitatif araştırmada veri kaynakları hem ikincil hem de birincil veriler olabilir. İkincil
veriler, işletme içinden ve işletmenin haricindeki dışsal kaynaklardan elde edilebilir. Birincil
verileri ise doğrudan veya dolaylı olarak elde etmek mümkündür. Birincil verilerin doğrudan
elde edilebildiği kalitatif teknikler, gözlem, odak grup görüşmeleri ve derinlemesine
görüşmedir. Birincil verilerin dolaylı olarak elde edilebildiği kalitatif teknikler ise cümle
tamamlama, rol yapma, öykü tekniği gibi türleri olan yansıtıcı tekniklerdir. Kalitatif
araştırmada birincil veriler söz konusu bu teknikler yardımıyla çok küçük örneklerden
toplanır. Bu nedenle veriler istatistiksel tekniklerle analiz edilmez. Bu durumda da elde edilen
sonuçların anakütleye genellenmesi mümkün olmaz.

2.6.2.1.1.Kalitatif Araştırma Tekniklerini Kullanmanın Avantajları
ve Dezavantajları
Tablo 3’de kalitatif araştırma tekniklerinin araştırmacılar için birtakım avantajları ve
dezavantajları görülmektedir.
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Avantajları

Dezavantajları

Ekonomiktir.

Sonuçların genellenmesi zordur.

Kısa zaman alır.

Verinin güvenilirliği ve geçerliliği düşüktür.

Verinin doğruluğu yüksektir.

Uygulayıcının eğitilmesi gerekir.

Araştırma problemi doğru belirlenebilir.

Küçük ayrıntılar doğru saptanamaz.

Araştırma modelinin doğru kurulması ve ölçümü
konusunda kavramsal çerçevenin doğru kurulmasına
olanak sağlar.

Nihai stratejik karar alınamaz.

Profesyonel araştırmacı devreden çıkarılabilir.
Tablo 3: Kalitatif Araştırma Tekniklerini Kullanmanın Avantajları ve Dezavantajları

2.6.2.2.Kantitatif (Nicel) Araştırma Teknikleri
Kantitatif araştırma, büyük hacimli örneklemden birincil ve ikincil veri toplamaya
dayanan, elde edilen verilerin istatistiksel analize tabi tutulduğu, geçerli, güvenilir ve
genellenebilir sonuçlar elde etmeye çalışan bilimsel bir süreçtir (Kavak, 2013: 84). Kantitatif
araştırma teknikleri, sonuçlandırıcı araştırma modelleri olan tanımlayıcı ve nedensel
araştırmalarda başvurulan araştırma teknikleridir. Kantitatif araştırmada da veri kaynakları
hem ikincil hem de birincil veriler olabilir. Birincil kantitatif veriler yapılandırılmış anket,
gözlem ve deney aracılığı ile toplanabilir. İkincil kantitatif veriler ise TÜİK gibi kurumların
yayınlamış oldukları istatistiklerden elde edilebilir. İkincil verilere ilişkin yukarıda değinilen
veriler arası uyum, doğruluk, karşılaştırılabilirlik gibi hususlarda dikkatli olmak sonuçların
geçerliliği açısından kritik önemdedir.
Kantitatif araştırmalardan elde edilen bulguların güvenilirlik ve geçerlilikleri kalitatif
araştırmalara göre daha yüksektir. Kantitatif araştırmada, araştırma kapsamında tanımlanan
değişkenler arasındaki ilişkileri, değişkenlerin birbirleri üzerindeki etkilerini tespit etmek ve
tahmin yapmak mümkündür. Bu nedenle de kantitatif araştırmaların sonuçları yöneticilerin
karar almasına doğrudan yardımcı olacak niteliktedir.

2.6.2.3.Kalitatif
Karşılaştırılması

ve

Kantitatif

Araştırma

Tekniklerinin

Kalitatif ve kantitatif araştırma tekniklerinin birbirinin alternatifi değil tamamlayıcısı
olduğunu unutmamak gerekir. Her iki yöntemde de araştırmacının amacı pazar hakkında bilgi
edinmektir (Cateora, Gilly ve Graham, 2011: 226). Bununla birlikte kalitatif araştırmaların
temel fonksiyonu hipotez geliştirmek iken nicel araştırmalar bu hipotezleri test etmek üzere
gerçekleştirilmektedirler (Nakip, 2007). İki teknik arasındaki farklılıklar aşağıdaki tabloda
özetlenmiştir.
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Kalitatif Araştırma
Düşünceleri, fikirleri yargıları,
tüketicinin bilinçaltını keşfetmek,
hipotez geliştirmek

Kantitatif Araştırma
Hipotezi test etmek ve örnek
kütleden hareketle anakütle
hakkında genelleme yapmak

Araştırma Türü

Keşfedici araştırma

Tanımlayıcı ve nedensel
araştırma

Araştırmacının
Bilgi ve Becerisi

İletişim, yorumlama, gözlem
yapma

İstatistiksel analiz yapma,
yorumlama ve subjektif
değerlendirme yeteneği

Örnek Hacmi

Küçük

Büyük

Anakütleyi Temsil
Yeteneği

Düşük

Yüksek

Uygulanma Süresi

Kısa zamanda tamamlanabilir.

Göreceli olarak uzun zaman
gerektirir.

Veri Toplama

Yapısal olmayan

Yapısal

Açık uçlu, yapılandırılmamış, yarı
yapılandırılmış, iletişimi devam
ettirici sorular
İstatitik dışı, derinlemesine,
subjektif, içerik yorumlayıcı,
semiotik analiz

Çoğunlukla yapılandırılmış,
muhtemel cevapları seçeneklerde
belirtilmiş sorular

Analiz Tipi

Yoruma açık

Sayısal ve özetleyici

Sonuç

Temel kavram ve anlayışlar tespit
edilir.

Karar almaya yardımcı öneriler
yapılır.

Araştırmanın
Amacı

Soru Tipi
Verilerin Analizi

İstatistiksel analiz teknikleri

Tablo 4: Kalitatif ve Kantitatif Araştırma Tekniklerinin Karşılaştırılması1

2.6.3.Örnekleme
Bu aşama, araştırmada verilerin hangi birimlerden elde edileceğinin belirlenmesi
aşamasıdır. Öncelikle araştırma konusu gereği anakütlenin tanımlanması gerekmektedir
(Kurtuluş, 2010: 15). Anakütle; araştırmacı tarafından araştırılan kişiler, pazarlar, şirketler,
ürünler vs. grubudur. Örnek kütle ise anakütleyi temsil etmek üzere seçilen bireyler ve objeler
grubudur. Pazarlama araştırmalarında anakütleyi yansıtan sonuçlara ulaşabilmek, araştırmanın
örnekleminin anakütleyi temsil eden bireylerden oluşmasına bağlıdır (Gegez, 2010: 39).
Araştırmacı, bu amaçla anakütleyi oluşturan bireyler arasından seçilecek örnek kütleden veri
toplamak için öncelikle bir örnekleme planı hazırlamalıdır. Örnekleme planı çerçevesinde
araştırmacının karar vereceği üç konu vardır (Kotabe ve Helsen, 2010:203):
•
Araştırma verisi kimden
(Örnekleme biriminin belirlenmesi)

1

toplanacak?

Anakütle

( Malhotra, 2009:181 ve Nakip, 2003 s.69)’dan uyarlanarak hazırlanmıştır.

kimlerden

oluşuyor?
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•

Araştırmada kaç kişi ile görüşülecek? (Örnek hacmi)

•
Örnek kütleye girecek bireyler anakütleden nasıl seçilecek? (Örnekleme
yöntemi - Tesadüfî ve tesadüfî olmayan örnekleme yöntemleri)
Örnekleme konusu ilerleyen bölümlerde daha ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

2.7.Veri Toplama
Pazarlama araştırmalarının veri toplama aşamasında araştırmacı, verilerin doğru
biçimde toplandığından emin olmak için veri toplamada dikkat edilecek noktaları
görüşmecilere açıklıkla ve net olarak izah etmelidir. Burada amaç her görüşmecinin tüm
görüşmeleri diğer görüşmecilerle aynı biçimde ve planlandığı şekilde yapacağından emin
olmaktır. Görüşmecilerin standart uygulama yapmalarını sağlamaya yönelik olarak
araştırmanın konusu, başlangıç ve bitiş tarihleri ve örnekleme süreci hakkında görüşmecilere
bilgi verilmelidir (Hollensen, 2011:170). Veri toplama sürecinde görüşmecilerin beklenmedik
anlarda rastgele denetlenmesinin de veri kalitesini arttırdığını söylemek mümkündür.

2.8.Verilerin Analizi ve Yorumlanması
Bu aşamada toplanan veriler analiz edilir, analizlerin bulguları özetlenir ve incelenen
problem ile ilgili elde edilen bulgular yorumlanarak önerilerde bulunulur. Analiz aşamasında
basit frekans dağılımlarından çok değişkenli analizlere kadar değişik tekniklerden
yararlanılabilir. Özellikle cevapların birden fazla nitelik göz önüne alınarak sınıflandırıldığı
çapraz tablolalardan yararlanılır. Verilerin ölçümünde yararlanılan ölçekler, veri toplama
araçları, verilerin toplanma şekli ve örnekleme süreci kullanılacak analizleri belirleyen
etmenlerdir (Chee ve Harris, 1998: 204). Günümüzde bilgisayarlar ve Minitab, SAS, SPSS
gibi istatistik yazılımları sayesinde söz konusu analizler oldukça hızlı ve güvenilir bir şekilde
yapılabilmektedir (Gegez, 2010: 41). Verilerin analizinde araştırmacı mevcutlar arasından en
uygun olan yöntemi seçmelidir. Burada önemli olan nokta, toplanan verinin niteliğine uygun
analizleri kullanmaktır. Diğer bir ifadeyle araştırmacı basit düzeyde ölçülmüş değişkenleri
sofistike analiz yöntemleri ile analiz etmekte ısrarcı olmamalıdır. Zira kullanılan analiz
tekniği, verinin kalitesini arttırmaz ve önemli olan eldeki veriye uygun analiz tekniğini
kullanmaktır (Czinkota ve Ronkainen, 2007: 265).

2.9.Araştırma Raporunun Hazırlanması ve Sunumu
Araştırmadan elde edilen bulguların özetlendiği sonuçların raporlanması aşaması,
araştırma sürecinin son aşamadır. Bu raporun sunumu sırasında ise araştırmacının iletişim
yeteneği son derece önemlidir. Araştırmanın raporu, araştırmanın amaçları doğrultusunda
izlenen prosedürlere dair tüm bilgileri içermelidir, ancak bu bilgiler raporda özet biçimde yer
almalıdır. Araştırmacı hazırladığı raporu sözlü sunarken de az ama öz bilgi vermelidir. Rapor
sunumunda araştırmacı sayılardan çok karar almayı yönlendirici sonuçlar üzerinde
durulmalıdır.
Araştırma raporunda karar probleminin önemi belirtilmelidir. Hangi araştırma
problemlerinin veya hipotezlerinin araştırıldığı saptanmalıdır. Problemlerin çözümüne veya
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hipotezlerin test edilmesine yönelik hangi verinin hangi yöntemle toplandığına yer
verilmelidir. Verilerin nasıl analiz edildiği ve analiz sonuçlarının nasıl yorumlandığı
açıklanmalıdır. Araştırmanın kısıtları, elde edilen bilgilerin ne kadar kesin olduğu ve ne kadar
hata içerdiği de ayrıca belirtilmelidir (Kavak, 2013: 23). Araştırmacı bu süreçlerin
ayrıntılarını, talep edilmesi hâlinde paylaşmalıdır (Czinkota ve Ronkainen, 2007: 265). Aksi
takdirde elde edilen bulguların anlaşılmaması durumu ile karşılaşılabilir.
Araştırma sonuçlarının raporlanması ile araştırmacının görevi biter. Araştırmanın
sonuçları doğrultusunda idari kararları alacak olanlar işletme yöneticileridir. Yöneticiler,
eldeki bulguları ve araştırmacının yorumlarını dikkate alarak karar alırlar (Chee ve Harris,
1998: 204). Karar aşamasında önemli olan ise araştırma sonuçlarının ilgili tüm birimlerle
paylaşılmasıdır. Örneğin, araştırma raporu, işletmenin faaliyet gösterdiği pazarların bir
kısmında, mevcut ürüne yeni bazı özellikler eklenmesini öneriyorsa bu bilgi ürün geliştirme
ekibi ile paylaşılmalıdır. Aksi hâlde araştırmanın işletme hiyerarşisindeki konumu kurmay
pozisyondan öteye geçemez ve araştırmadan beklenen stratejik kararlara ve işletme
faaliyetlerine yol gösterme faydası elde edilememiş olur (Czinkota ve Ronkainen, 2007: 265).
.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
1)
Kadın ve erkek tüketicilerin giyim alışverişlerindeki satın alma süreci
açısından farklılıklarının belirlenmesine yönelik bir araştırma yapacak olsanız nasıl bir süreç
izlerdiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Pazarlama araştırması problem tanımlamaya, çözmeye veya fırsatları açığa çıkarmaya
yönelik sistematik ve objektif bir süreçtir. Pazarlama araştırması sürecindeki adımların
objektif olarak ve bir sistematik çerçevesinde yerine getirilmesi araştırma sonuçlarına
dayanarak doğru karar alabilmek açısından kritiktir.
Pazarlama araştırması sürecinin ilk adımı olan araştırma probleminin tanımlanması
sürecin en önemli adımıdır. Problemin yanlış veya eksik olarak belirlenmesi araştırma
sürecinde alınacak diğer kararların da yanlış alınmasına neden olur ve araştırmanın gidişini
ciddi şekilde etkileyecek sorunlar doğurabilir.
Pazarlama araştırması sürecinin ikinci adımında araştırmanın amacı, içeriği ve kısıtları
saptanır.
Üçüncü aşamada, araştırmanın amaçlarına ulaşması için ne tip bilgi toplanması
gerektiğine karar verilir. Bu aşamanın en önemli belirleyicisi araştırmanın bilgi sağlayacağı
karar düzeyi ve karar türüdür.
Dördüncü aşamada veri kaynakları tanımlanır. Pazarlama araştırmalarında veriler hem
birincil hem de ikincil kaynaklardan elde edilebilir. Özellikle ikincil kaynaklardan elde
edilecek
bilgilerde
araştırmacı
verinin
doğruluğu,
güncelliği,
güvenilirliği,
karşılaştırılabilirliği, amaca uygunluğu ve elde etmenin maliyeti gibi konularda dikkatli
olmalıdır. İkincil kaynakların uygun olmadığı veya yetersiz kaldığı durumlarda ise
araştırmanın amaçları doğrultusunda birincil kaynak veri toplanmalıdır.
Beşinci aşama olan araştırmanın yargılanması adımında, “saptanan koşullar altında
böyle bir araştırma yapılmaya değer mi?” sorusuna cevap aranır. Bu sorunun yanıtı evet ise
diğer aşamalara geçilir.
Altıncı aşamada araştırmanın tasarımı şekillendirilir. Bu aşamada hangi araştırma
modeli (keşfedici, tanımlayıcı, neden sonuç ilişkisi araştıran) ile hangi tip verinin (birincil
kaynak-ikincil kaynak) nasıl toplanacağına (kantitatif araştırma-kalitatif araştırma) ve
örneklemeye ilişkin kararlar alınır.
Yedinci aşamada ilk altı adımda alınan kararlar doğrultusunda araştırmanın verisi
toplanır.
Araştırmanın son aşamasında ise bir önceki aşamada toplanan veriler analiz edilir,
analizlerin bulguları özetlenir ve incelenen problem ile ilgili elde edilen bulgular
yorumlanarak önerilerde bulunulur.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama sürecinin en kritik adımıdır?

a)

Araştırma probleminin belirlenmesi

b)

Araştırmanın amaçlarının saptanması

c)

Araştırmanın yargılanması

d)

Araştırma tasarımının belirlenmesi

e)

Verilerin analizi ve yorumlanması

2)
Araştırmanın modeli, veri ve bilgi toplama yöntemleri, örnekleme ile ilgili
kararlar pazarlama araştırma sürecinin hangi aşamasında ele alınır?
a)

Araştırmanın amaçlarının saptanması

b)

Araştırma tasarımının belirlenmesi

c)

Araştırma probleminin belirlenmesi

d)

Veri kaynaklarının tanımlanması

e)

Araştırmanın amaçları doğrultusunda ihtiyaç duyulan bilginin tanımlanması

3)
Aşağıdakilerden hangisi araştırmayı yapan kişi tarafından araştırma amacı
doğrultusunda toplanmış verileri tanımlamaktadır?
a)

İkincil kaynak veri

b)

Birincil kaynak veri

c)

Kalitatif veri

d)

Kantitatif veri

e)

Hepsi

4)

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)
Araştırma probleminin çözümünde keşfedici veya sonuçlandırıcı araştırma
modellerinden yararlanılabilir.
b)
Araştırmanın değişkenleri arasındaki ilişkiler sözel, grafiksel veya
matematiksel bir analitik model ile ifade edilebilir.
c)

Araştırmanın analitik modelinde yer alan değişkenler, bağımlı değişken,
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bağımsız değişken, kontrol değişkeni, düzenleyici (moderatör) değişken ve aracı (mediator)
değişken olarak sınıflandırılabilir.
d)
değişkendir.

Bağımsız değişken, diğer bir faktörde meydana gelen değişimden etkilenen

e)

Hepsi

5)

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)
Kantitatif araştırma, temel fikir, düşünce veya yaklaşım oluşturma amacıyla
yapılan ve keşfedici araştırmalarda kullanılan bir araştırma tekniğidir.
b)
olabilir.
c)

Kantitatif araştırmada veri kaynakları hem ikincil hem de birincil veriler
Kantitatif araştırmada birincil veriler çok küçük örneklemlerden toplanır.

d)
Tüketicinin zihnindekini keşfetmek, bakış açısını tespit etmek, duygularını ve
düşüncelerini açığa çıkarmak amacıyla kantitatif araştırmalardan yararlanılabilir.
e)

Hiçbiri

6)

Kantitatif araştırmalarda veri toplama teknikleri nelerdir?

7)
Kalitatif ve kantitatif araştırmaları araştırma amacı, örnek hacmi, soru tipi ve
verilerin analizi açılarından karşılaştırınız.
8)

Örnekleme sürecinin aşamaları nelerdir, her bir aşamayı açıklayınız.

9)
Tam sayım, örnekleme, anakütle, örneklem, örnek hacmi, örnekleme yöntemi
kavramlarını tanımlayınız.
10)
Araştırma Raporunun Hazırlanması ve Sunumu aşamasında araştırmacı nelere
dikkat etmelidir, tartışınız.

Cevaplar
1)a, 2)b, 3)b, 4)d, 5)e
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3. ARAŞTIRMA MODELLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.

Keşfedici Araştırma Modeli
Sonuçlandırıcı Araştırma
Tanımlayıcı Araştırma
Nedensel Araştırma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Araştırma modelleri kaça ayrılır?
2)
Karar problemi net olarak tanımlanamıyorsa hangi araştırma modeli çerçevesinde
araştırma yapılmalıdır?
3)
Araştırmanın modeli, bir pazarlama araştırmasındaki hangi kararlara etki eder?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Pazarlama araştırması
sürecindeki diğer aşamalara
yön veren araştırma
modellerine değinilecektir.

Araştırma modelleri
arasındaki farklılıklar,
araştırma modeline göre
kullanılacak veri toplama
yöntemlerindeki farklılıklar,
araştırma modellerinin
birbirlerine göre üstün ve
zayıf yanları öğrenilecektir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Metinler ve örnekler ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•
•
•

Keşfedici araştırma
Tanımlayıcı araştırma
Kesit analizi
Ardışık analiz
Nedensel araştırma
Deterministik ilişki
Olasılık ilişkisi
Geçersizlik kaynakları
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Giriş
Araştırma modeli, ihtiyaç duyulan bilginin elde edilmesinde hangi yöntem ve
prosedürlerin izleneceğinin belirlendiği aşamadır (Kurtuluş, 2004:250). Bir araştırmada doğru
verinin toplanması, verilerin doğru toplanması, analizi ve yorumu, araştırma sonuçlarının
karar probleminin çözümüne yardımcı olacak özellikler taşıması araştırma modelinin doğru
seçilmesine ve doğru kullanılmasına bağlıdır (Yükselen, 2000: 45).
İkinci bölümde bahsedildiği üzere araştırma modelleri keşfedici ve sonuçlandırıcı
araştırma olmak üzere ikili bir ayrıma tabidir. Sonuçlandırıcı araştırma ise kendi içinde
tanımlayıcı ve nedensel araştırma olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Şekil 3: Araştırma Modelleri arasındaki etkileşimler
Keşfedici, tanımlayıcı ve nedensel araştırmalar arasında arakesitler ve birbirinin içine
girmeler olabilir. Şekil 3’de görüldüğü gibi aynı araştırmanın içinde önce keşfedici model
sonra da tanımlayıcı model kullanılabileceği gibi, tanımlayıcı ve neden sonuç ilişkilerini
araştıran modeller de aynı araştırmada birlikte kullanılabilir.
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3.1.Keşfedici Araştırma Modeli
Keşfedici araştırma problemini ve problemin boyutlarını ortaya çıkarmaya yöneliktir.
Keşfedici araştırmalar hipotez doğrulamaktan çok, hipotez oluşturmaya çalışırlar. Keşfedici
araştırmada araştırmacı, araştırma problemini, araştırma sorularını, araştırma problemine
ilişkin değişkenleri, araştırmanın analitik modelini ve araştırma hipotezlerini belirleyebilmek
için gerekli bilgileri toplamayı amaçlar (Kurtuluş, 2010: 19). Diğer bir ifadeyle keşfedici
araştırmalar “ne oluyor?” sorusuna cevap verir (Altunışık ve arkadaşları, 2002: 51). Örneğin,
faaliyet gösterdiği pazarda satış hedeflerine ulaşamayan bir işletme için bu duruma neden
olabilecek faktörler keşfedici bir araştırma ile açığa çıkarılabilir. Keşfedici araştırma
sonucunda, satışçıların performansı, pazarlama karmasının pazardaki tüketicilerin
beklentilerini karşılamaması, ülke ekonomisindeki olumsuz gidişat nedeniyle satınalma
gücünde azalma gibi çeşitli faktörlerin satışlardaki durgunluğa yol açtığı gözlenebilir. Bu
bulgular doğrultusunda probleme yol açma ihtimali olan her faktör daha ayrıntılı incelenerek
araştırma probleminin netleştirilmesi, hipotezler geliştirilmesi mümkün olabilecektir
(Yükselen, 2000, s. 47). Ayrıca araştırma probleminin çözümüne yönelik alternatif hareket
tarzlarının geliştirilmesi konusunda da keşfedici araştırmalardan yararlanılabilir.
Keşfedici araştırma modeline göre tasarlanacak araştırmalar özetle (Yükselen, 2000:
48):
-

Problemin veya fırsatların tanımlanması

-

Çeşitli problem veya fırsatların, önem derecelerine göre sıralanması

-

İyi tanımlanmış bir problemin veya fırsatın çerçevesinin netleştirilmesi

Probleme neden olan durum hakkında araştırmacının ve araştırmayı yaptıran
tarafın görüşlerinin saptanması
-

-

Tanımlayıcı

araştırmaya temel oluşturacak problemle ilgili bilgilerin

toplanması
-

Karar problemini oluşturan değişkenler hakkında bilgi toplanması

-

Karar probleminde yer alan kavramların anlaşılabilir hâle getirilmesi

-

Alternatif hareket tarzlarının tanımlanması gibi amaçlara hizmet ederler.

Keşfedici araştırma modelinin en önemli özelliği belirli bir sistematiğinin
olmamasıdır. Bu nedenle de en esnek yapıdaki araştırma modelidir. Keşfedici araştırmada
araştırmacının bilgi ve tecrübesinin yanı sıra hayal gücünün ve yaratıcılığının da önemi
büyüktür (Kurtuluş, 2004: 251).
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3.1.1.Keşfedici Araştırmada Veri Toplama Yöntemleri
Keşfedici araştırmalar genellikle tanımlayıcı araştırmadan önce gerçekleştirilir ve
keşfedici araştırmalarda gerekli bilgiler çoğunlukla ikincil kaynaklardan veya kalitatif
yöntemlerle toplanan birincil verilerden elde edilir.
İkincil kaynaklardan bilgi edinme sürecinde araştırmacı başka araştırmaların
sonuçlarından elde edilmiş bilgileri derleyebilir. Akademik literatür, istatistiksel veriler,
işletme içi kayıtlar, ikincil verilerdir.
Keşfedici araştırmada birincil veri toplama yöntemleri dört grupta toplanır:
•
•
•
•

Odak grup görüşmeleri: Kalitatif ve doğrudan toplanan veri
Derinlemesine görüşme: Kalitatif ve doğrudan toplanan veri
Gözlem: Kalitatif ve doğrudan toplanan veri
Yansıtıcı teknikler: Kalitatif ve dolaylı toplanan veri

3.2.Sonuçlandırıcı Araştırma
Karar vericiye farklı alternatifler arasında seçim yapmak için gereken bilgileri temin
eder. Tanımsal araştırma ve nedensel araştırma olarak ikiye ayrılır. Çoğu zaman keşfedici bir
araştırmayı sonuçlandırıcı araştırma izler (Gegez, 2010: 32).

3.2.1.Tanımlayıcı Araştırma
Pazarlama araştırmalarında sıklıkla kullanılan tanımlayıcı araştırmada amaç,
araştırmanın amacına uygun değişkenleri ve değişkenler arasındaki ilgiyi tanımlamaktır.
Örneğin, hedef pazardaki trendler ve talep arasındaki ilgiyi belirlemek amacıyla tanımlayıcı
bir araştırma yapmak mümkündür (Mathur, 2008: 432). Tanımlayıcı araştırmadan elde edilen
bilgiler ileriye dönük tahmin yapmak için de kullanılabilir (Kurtuluş, Araştırma Yöntemleri,
2010, s. 20). Tanımlayıcı araştırma modelinin keşfedici araştırma modelinden farkı, araştırma
probleminin net olarak tanımlanmış olması iken neden sonuç ilişkisi araştıran araştırma
modelinden farkı ise değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkisi üzerinde durulmamasıdır
(Yükselen, 2000: 50).
Araştırmanın hipotezi araştırılan fenomeni tanımlamaya, pazarlama stratejilerinin
değerlendirilmesine veya pazarın yapısının belirlenmesine yönelikse tanımlayıcı araştırma
modelinden yararlanılır. Tanımlayıcı araştırmada test edilen hipotezler kim, ne, nerede, ne
zaman ve nasıl gibi soruların cevaplarını bulmaya yöneliktir (Kavak, 2013: 94). Sonuç olarak
tanımlayıcı araştırma, araştırmaya katılan kişilerin demografik ve psikografik özelliklerine ve
tutum, inanç ve davranışlarına ilişkin olgu, tahmin ve ilişki türündeki bilgilerin geçerli ve
güvenilir şekilde elde edilmesini sağlayan bir araştırma modelidir.
Tanımlayıcı araştırma modeli, pazarlama sorunlarının çözümlenmesinde en sık
kullanılan araştırma modelidir. Pazarı tanımaya ve talebi tahmin etmeye yönelik araştırmalar,
ürün ve hizmetlerin niteliklerine yönelik tüketici tutum ve algılarının belirlenmesine yönelik
araştırmalar, tutundurma faaliyetlerinin etkinliğinin ölçülmesine yönelik araştırmalar, dağıtım
politikalarını saptamaya ve dağıtım kanalı üyelerinin etkinliğinin saptanmasına yönelik
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araştırmalar pazarlama alanında tanımlayıcı araştırma modelinin sistematiği takip edilen
araştırma örnekleridir.
Tanımlayıcı araştırmaların en belirgin özelliği araştırma öncesinde planlanmış bir
sistematiğinin olmasıdır. Tanımlayıcı araştırmalarda, araştırmanın problemi, araştırma ile
cevaplanması beklenen sorular, araştırmanın hipotezleri, değişkenleri ve araştırmanın analitik
modeli gibi konularda herhangi bir soru işareti yoktur (Kurtuluş, 2004: 253).
Tanımlayıcı araştırma, kesit analizi (crosssectional) türünde veya ardışık analiz
(longitudinal) türünde yapılabilir.
Kesit analizinde, araştırmanın hedefindeki bireylerin tutumları, davranışları
demografik ve psikografik özellikleri belli bir dönem veya kesit için tanımlanır. Kesit analizi
çalışmalarında temel amaç belirli bir anda neler olup bittiğinin araştırılmasıdır. Bir kereye
mahsus olarak yapılan bu çalışmadan elde edilen sonuçlardan hareketle anakütleye ilişkin
çıkarımlar yapılır. Bu nedenle kesit analizi çalışmalarında anakütleyi en iyi şekilde temsil
eden bir örnek kütlenin seçilmesi çok önemlidir (Churchill, 1995: 177).
Kesit analizi türündeki çalışmalar göreceli olarak düşük maliyetlidir, cevaplayıcının
fazla zamanını almaz ve veri toplama daha kısa sürede gerçekleşir. Bununla birlikte belirli bir
anın fotoğrafı niteliğindeki bu tür araştırmalarda, araştırmanın değişkenlerine ilişkin elde
edilen veriler sadece çalışma yapılan dönemdeki özellikleri yansıtır ve ayrıca verilerin
toplandığı anın özelliklerinden kaynaklanan etkiler kontrol edilemez. Örneğin veri toplamak
için seçilen zaman olağan bir zaman olmayabilir. Örneğin bireylerin harcama eğilimlerine
yönelik bir araştırma seçim döneminde yapılırsa sonuçlar yanıltıcı olabilir. Çünkü seçim
dönemlerindeki siyasi ve ekonomik belirsizlik bireylerin harcama eğilimlerinin
farklılaşmasına ve tüketicilerin her zamankinden farklı davranmalarına yol açabilir. Kesit
analizi türündeki çalışmaların sürekli olarak değişim gösteren değişkenlerin ölçümlenmesinde
kullanılması doğru değildir (Gegez, 2007: 122).
Ardışık (longitudinal) analizde ise araştırmanın örneğini oluşturan bireylerin tutumları,
davranışları demografik ve psikografik özellikleri belirli aralıklarla veya sürekli izlenir.
Tekrar eden araştırmaların her biri aynı örneklem üzerinde gerçekleştirilir (Kavak, 2013 s.
95). Kesit analizinin, anlık durumu resmetme şeklinde ifade edilen dezavantajını ortadan
kaldırmak için ardışık çalışmalar yapılabilir. Böylece araştırmacı, araştırdığı kitlede meydana
gelen değişim ve gelişimleri izleme şansına sahip olur. Bu bağlamda ardışık analiz
çalışmalarını farklı zaman periyotlarında çekilmiş fotoğraflar serisinden oluşan bir sinema
şeridi olarak ifade etmek mümkündür (Gegez, 2007: 123). Ardışık çalışmalarda veriler, belirli
bir zaman aralığında birden fazla kez toplandığı için daha güvenilir bilgiler elde edilir. Örnek
kütlede zaman içinde meydana gelen değişiklikleri tespit etmek mümkün olur ve böylece etkitepkiye dayalı ilişkileri belirlemek mümkün olabilir. Bununla birlikte ardışık analiz
çalışmaları hem zaman hem de mali açıdan çok maliyetlidir. Veri toplama süreci çok uzun
zamana yayıldığından araştırmaya katılacak gönüllü bireyler bulmak zor olur.
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3.2.1.1.Tanımlayıcı Araştırmada Veri Toplama Yöntemleri
Tanımlayıcı araştırmada bilgiler hem ikincil hem de birincil kaynaklardan elde
edilebilir. Birincil kaynak veri toplanırken genellikle büyük örneklemler kullanıldığından
tanımlayıcı araştırmaların sonuçlarının doğruluk derecesi ve karar almaya katkı yapma
potansiyeli daha yüksektir (Mathur, 2008: 432). Tanımlayıcı araştırmada birincil veri toplama
yöntemleri anket ve gözlemdir. Gözlem yönteminden keşfedici araştırmalarda da
yararlanılmaktadır. Gözlem yönteminin uygulanış biçimine göre toplanan verinin keşfedici
veya tanımlayıcı olma niteliği farklılaşmaktadır. Örneğin katılımcı gözlem söz konusu
olduğunda gözlemci ile gözlenen grup arasında etkileşim olduğu için toplanan veri keşfedici
nitelik taşır. Ancak gözlenen bireylerin davranışlarına ilişkin kayıtların tutulması gibi bir
gözlem söz konusu ise diğer bir ifadeyle gözlemcinin topladığı veriyi yorumlamasına ihtiyaç
olmayan durumlarda toplanan veri tanımlayıcı nitelik taşır. Örneğin, bir süpermarkete hafta
içi öğle saatleri olan 12:00 – 13:00 arasında giriş yapan bireylerin sayısı kamera aracılığı ile
gözlemleniyorsa bu gözlemden elde edilecek veri tanımlayıcı nitelikte bir veridir.
Süpermarkete öğle saatlerinde giriş yapan bireylerin kozmetik reyonundaki ürünleri
incelerkenki yüz ifadeleri ve beden dili gözlemleniyorsa, gözlemcinin yorumlaması söz
konusu olacağı için bu gözlemden elde edilecek veri keşfedici nitelikte bir veridir.

3.2.2.Nedensel Araştırma
Nedensel araştırma modelleri, iki veya daha fazla değişken arasındaki neden-sonuç
bağlantısını tanımlamayı hedefleyen araştırmalar için geçerli olan modeldir (Kurtuluş, 2010:
21). Fiyat, tutundurma harcamaları, ürün iyileştirmeleri, vb. gibi bir değişkendeki bir birimlik
artışın satışlar, marka bağlılığı, müşteri memnuniyeti, vb. gibi diğer bir değişken üzerindeki
etkisinin yönünü ve şiddetini açıklamak amacıyla neden sonuç ilişkisini araştıran bir araştırma
yapmak mümkündür.
Nedensel araştırmada, belirli düzeydeki bir değişkenin etkisiyle ne kadar sonuç elde
edileceği belirlenir. Örneğin, “ürünün ambalajının 100 gramdan 200 grama çıkarılması
tüketicilerin tercihini ne derece etkiler?” gibi bir sorunun cevabını nedensel araştırma modeli
ile vermek mümkündür. Böyle bir örnekte, ürünün ambalajındaki değişiklik bağımsız
değişken, tüketicilerin tercihi ise bağımlı değişkendir.

3.2.2.1.Nedensel Araştırmada Veri Toplama Yöntemi
Neden sonuç ilişkisi araştıran araştırmalarda veriler deney yöntemi ile toplanabilir
(Kurtuluş, 2004: 254).

3.2.2.2.Nedensel Araştırma İçin Gerekli Koşullar
Nedensel araştırma modeli, araştırmanın bağımlı ve bağımsız değişkenlerine ilişkin
doğru koşulların sağlanması durumunda geçerliliği ve güvenilirliği en yüksek olan araştırma
türüdür. Nedensel araştırma modeline göre bir araştırma yapabilmek için sağlanması gereken
koşullar aşağıda belirtilmiştir:
-

Birlikte değişim koşulu
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-

Değişkenlerin değişim sırasına ilişkin koşul

-

Sebep olan değişkenin tek olması koşulu

Birlikte değişim koşulu: Araştırmanın bağımlı değişkeninin (Y), bağımsız değişkene
(X) bağlı olarak önemli miktarda değişmesini ifade eder (Kavak, 2013: 121). Yani bağımsız
değişkende meydana gelen değişimin bağımlı değişkende bir değişikliğe neden olması
durumunda birlikte değişim koşulu gerçekleşmiş olur. Örneğin, tüketicilerin bir üründen ne
miktarda satın alacakları ürünün fiyatına bağlıdır ya da bir işletme tutundurma harcamalarını
arttırırsa satışları da artar gibi genel kabul gören durumlar birlikte değişimi gösterir. Bu
durumda bir işletme ürününün fiyatını %10 arttırdığında tüketicinin satın alma miktarında ne
kadarlık bir değişim olacağını görmek için deneysel araştırma yapabilir. Benzer şekilde bir
işletme tutundurma harcamalarını %20 oranında kıstığında satışlarında ne kadarlık bir
değişim olacağını görmek için deneysel araştırma yapabilir.
Değişkenlerin değişim sırasına ilişkin koşul: Nedensel bir araştırma yapabilmek için
bağımsız değişkenin, bağımlı değişkenden önce ya da bağımlı değişkenle aynı anda oluşması
gerekir. Aksi bir durum söz konusuysa neden araştırması yapılamaz. Tüketicinin gelirinin
azalması (X) sonucunda tüketim harcamalarının zaman içinde azalması (Y), bağımsız
değişkenin (X), bağımlı değişkenden (Y) önce oluşması durumuna örnek olarak verilebilir.
Hiç alışveriş yapma niyeti (Y) olmayan bir müşterinin mağazadaki satış danışmanının pozitif
ve özendirici yaklaşımı (X) sonucunda o anda bir ürün satın alması ise bağımsız değişkenin
bağımlı değişkenle aynı anda oluşması durumuna örnek olarak verilebilir
Sebep olan değişkenin tek olması koşulu: Nedensel araştırmalarda, bağımlı değişken
üzerinde etkisi olan birden fazla bağımsız değişkenin tümünün etkilerinin aynı anda ölçülmesi
çok zordur. Bu sebepten ötürü nedensel araştırmaların veri toplama yöntemi olan deneylerde
sadece tek bir değişkenin etkisini ölçmek gerekir (Kavak, 2013: 122). Örneğin, deney
yönteminde, satınalma niyetinin (Y) artmasında hem fiyat düşürmenin (X1) hem de
promosyon miktarını arttırmanın (X2) etkisi aynı anda ölçülemez. Çünkü iki bağımsız
değişken aynı anda uygulandığında bağımlı değişken üzerinde hangisinin daha etkili
olduğunu tespit etmek mümkün olmaz. Bu nedenle deney yönteminde, bağımsız değişken
dışında bağımlı değişkene etki etmesi muhtemel diğer tüm değişkenler ortadan
kaldırılabilmelidir.

3.2.2.3.Neden-Sonuç İlişkilerinin Türleri
Bir nedensel araştırmada Y üzerinde sadece X’in etkisi varsa, diğer bir ifadeyle,
Y’deki değişmeler sadece X’ten kaynaklanıyorsa, X ve Y arasındaki ilişki kesin
(deterministik) neden-sonuç ilişkisidir ve aşağıdaki gibi gösterilir (Yükselen, 2000: 54):

Deterministik ilişkide herhangi bir olayın olması için bir sebep yeterlidir (Kurtuluş,
2004 s.255). Diğer bir ifadeyle, X, Y’yi belirlemede gerekli ve yeterli tek koşuldur. Böyle
kesin neden-sonuç ilişkisi gösteren bir modelde, X’in değerleri değiştirilerek Y’nin değeri
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bulunabilir. Ancak gerçek dünyada Y’deki değişmelerin sadece X’ten kaynaklanması
mümkün değildir. Diğer bir anlatımla, X dışında başka değişkenler de Y’de değişime neden
olabilmektedir. Böyle bir durumda X’ler ve Y arasındaki ilişki olasılık (stokastik) ilişkisidir.
Diğer bir ifadeyle herhangi bir olay başka bir olayın olması için gerekli fakat yeterli değilse
bu iki olay arasındaki ilişki olasılık neden-sonuç ilişkisidir (Kurtuluş, 2004: 255) ve aşağıdaki
şekilde gösterilir (Yükselen, 2000: 54):

Bu tip bir eşitlikte, Y’deki değişmeleri saptayabilmek için tüm X’lerdeki (X1, X2,… Xn)
değişmeleri saptamak gerekir. Bu durumda X ve Y arasındaki ilişki araştırılırken, Y
değişkenine etki etmesi olası tüm değişkenlerin kontrol altında tutulması gerekir. Aksi
durumda nedensel araştırmanın sonuçları tartışmalı hâle gelir.

3.2.2.4.Nedensel Araştırmada İçsel Geçersizlik Kaynakları
Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi ne türde olursa olsun (determinisitikolasılık) herhangi bir X değişkeninin Y değişkenine neden olup olmadığını saptayabilmek için
Y’ye X dışında etki etmesi olası tüm faktörler belirlenmelidir. Nedensel araştırmalarda
bağımlı değişkene etki etmesi muhtemel bağımsız değişken dışındaki tüm faktörlere içsel
geçersizlik kaynakları ya da dışsal değişkenler denir. Nedensel araştırmada sonuçlara etki
edebilecek geçersizlik kaynakları şunlardır:
•
•
•
•
•
•

Dışsal faktörlerin (geçmişin) etkisi
Zaman (olgunlaşma)etkisi
Test etkisi
Araç etkisi
Seçim etkisi
Ölüm etkisi

Dışsal faktörlerin (geçmişin) etkisi: Bir deneyde bağımlı değişken üzerinde etkisi
olabilecek bağımsız değişken haricindeki diğer tüm değişkenler dışsal faktörler veya geçmişin
etkisi olarak adlandırılır. Örneğin reklamın satışlar üzerindeki etkisini araştıran bir deney
yapıldığı sırada ülke ekonomisindeki gelişmeler (örneğin faiz artışı, enflasyonun düşmesi
vb.), rakiplerin stratejilerindeki değişiklikler, ürünün kalitesi, fiyatı, dağıtımı vb. durumlarda
meydana gelen değişiklikler geçmişin etkisini oluşturur (Kavak, 2013: 125).
Zaman (olgunlaşma) etkisi: Zaman (olgunlaşma) etkisi, deney süresince test
birimlerinde oluşan evlenme, boşanma, çocuk sahibi olma, yaşlanma, yorgunluk, sıkılma,
konuya karşı ilgiyi kaybetme, araştırma konusu hakkında deneyim kazanma şeklinde oluşan
etkidir. Araştırmanın yapıldığı süre uzadıkça olgunlaşma etkisinin derecesi de artar. Örneğin,
yeni evlenmiş bireylerin bir otele ilişkin tercihlerinin, otelin broşürünü görmeden önce ve
gördükten sonra nasıl değiştiğini araştıran bir deneyde bağımsız değişken (broşür)
uygulanmadan önceki ölçüm ile uygulandıktan sonraki ölçüm arasında geçen süre uzarsa
deney dışı faktörlerin etki etme ihtimali artar. Mesela, aradan geçen süre zarfında deneye
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katılan kişilerde oluşabilecek değişiklikler (örneğin, deneğin eşini kaybetmesi) ikinci ölçümde
deney dışı faktörlerin etki etme olasılığını arttırır (Kurtuluş, 2004: 256).
Test etkisi: Araştırmaya katılan kişilerin test edildiklerini bildikleri için gerçek dışı
davranmaları veya gerçek dışı cevaplar vermeleri sonucunda ortaya çıkan bir geçersizlik
kaynağıdır (Kurtuluş, 2004: 256). Direkt test etkisi ve interaktif test etkisi olmak üzere iki
şekilde ortaya çıkabilir (Yükselen, 2000: 110). Birey araştırmanın amacını ve elde edilmek
istenen sonucu öğrendiği için ikinci ölçümde verdikleri yanıtlar birinci ölçümde verdikleri
yanıtlardan farklılaşıyorsa direkt test etkisi söz konusu olur. Bireylerin ikinci ölçümde
verdikleri yanıtlar birinci ölçümde verdikleri yanıtlardan, birey ilk ölçüm sonrası soru
yöneltilen konu hakkında bilgi toplayıp bilinçlenmiş ve verilmesi gerektiğini düşündüğü
cevapları vermeye çalıştığı için farklılaşıyorsa interaktif test etkisi söz konusu olur. Böyle
durumlarda ikinci ölçme sırasında test etkisi ortaya çıkar.
Araştırmaya katılan kişilerin araştırmadan elde edilecek sonuçların kendisini olumsuz
yönde etkileyeceği yönünde bir düşünceye kapılması ve araştırmanın sonuçlarını kendi lehine
etkileme çabasına girmesi durumunda da test etkisi ortaya çıkar. Örneğin, fiyat konusunda
yapılan bir araştırmada, bir ürünün fiyat artışına karşı tutumları sorulan denek, araştırmanın
sonuçlarına göre ürünün fiyatının artacağı yönünde bir endişeye kapılırsa ürünün fiyatını
düşük bulsa dahi yüksek bulduğu yönünde cevap verebilir (Gegez, 2007: 186).
Araç etkisi: Araştırma süresince birden fazla ölçüm yapılmış ve bu ölçümlerde farklı
ölçekler veya yöntemler kullanılmışsa araç etkisi ortaya çıkar (Yükselen, 2000: 110).
Örneğin, etkisi ölçülmek istenen bağımsız değişken uygulanmadan önce yapılan ölçüm anket
aracılığı ile ve 5’li Likert tipi ölçek kullanılarak yapılmış ve bağımsız değişken uygulandıktan
sonraki ölçüm yine anket aracılığı ile ama 7’li boyutsal ayırma ölçeği kullanılarak yapılmışsa
araç etkisi ortaya çıkar. Benzer şekilde ilk ölçüm anket yöntemi ile ikinci ölçüm gözlem
yöntemi ile yapılmışsa yine araç etkisi ortaya çıkar.
Mağazanın dekorasyonundaki değişikliğin satışlar üzerindeki etkisinin araştırıldığı bir
çalışmada yeni dekorasyon öncesi satışlar ve yeni dekorasyon sonrası satışlar tutar bazında
ölçülüyorsa ve iki ölçüm arasındaki süre zarfında mağazadaki ürünlerin fiyatları değişmişse
birim fiyatlardaki değişim nedeniyle ölçüm birimi değiştiğinden araç etkisi söz konusu olur
(Malhotra, 2009: 251). Benzer şekilde iki ölçüm arasında ülkenin para biriminin değişmesi
(örneğin mark yerine euro’nun kullanılmaya başlanması) durumunda da araç etkisi ortaya
çıkar.
İlk ölçüm ile ikinci ölçümdeki anketörlerin veya gözlemcilerin farklı olması
durumunda da araç etkisi ortaya çıkar. Hatta anketörün farklı ölçümler sırasındaki ses
tonunun farklı olması dahi araç etkisine yol açar (Gegez, 2007: 186).
Seçim etkisi: Araştırmaya katılacak bireylerin seçilme yöntemi ile ilgilidir.
Araştırmanın örnek kütlesini oluşturan bireylerin tesadüfi yöntemle seçilmemesi durumunda
sistematik hata ortaya çıkar ve seçim etkisi ölçülemez (Kurtuluş, 2004: 257). Seçim etkisi
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özellikle kontrol gruplu deneylerde önem kazanır. Çünkü bu tür deneylerde deney grubu ile
kontrol grubunun mümkün olduğunca eşdeğer olması gerekir (Gegez, 2007: 185).
Ölüm etkisi: Araştırma devam ederken araştırmaya katılan bireylerin kendi
istekleriyle katılımcı olmaktan vazgeçmeleri (taşınma vb. nedenlerle) veya hayatlarını
kaybetmeleri durumunda ölüm etkisi ortaya çıkar (Yükselen, 2000: 111). Araştırmadan
çekilen bireylerin tepkilerinin araştırmada kalmaya devam eden bireylerin tepkilerinden
farklılık göstermesi durumunda araştırmanın sonuçları etkilenebilir (Gegez, 2007: 185).
Yukarıda açıklanan içsel geçersizlik kaynakları ne ölçüde kontrol edilebilirse modelin
içsel geçerliliği de o derece yüksek olur (Yükselen, 2000: 112).
Tablo 5: Araştırma Modellerinin Karşılaştırılması
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
1)

Keşfedici araştırma modeline uygun bir araştırma konusu belirleyiniz.

2)

Tanımlayıcı araştırma modeline uygun bir araştırma konusu belirleyiniz.

3)

Nedensel araştırma modeline uygun bir araştırma konusu belirleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bir araştırmada doğru verinin toplanması, verilerin doğru toplanması, analizi ve
yorumu, araştırma sonuçlarının karar probleminin çözümüne yardımcı olacak özellikler
taşıması, araştırma modelinin doğru seçilmesine ve doğru kullanılmasına bağlıdır. Araştırma
modelleri keşfedici ve sonuçlandırıcı araştırma olmak üzere ikiye ayrılır. Sonuçlandırıcı
araştırma ise kendi içinde tanımlayıcı ve nedensel araştırma olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Keşfedici araştırma problemi ve problemin boyutlarını ortaya çıkarmaya yöneliktir.
Keşfedici araştırmalar hipotez doğrulamaktan çok, hipotez oluşturmaya çalışırlar. Keşfedici
araştırmada veriler odak grup görüşmeleri, derinlemesine görüşme, gözlem veya yansıtıcı
teknikler aracılığı ile toplanabilir.
Tanımlayıcı araştırmada amaç, araştırmanın amacına uygun değişkenleri ve
değişkenler arasındaki ilgiyi tanımlamaktır. Tanımlayıcı araştırmaların en belirgin özelliği
araştırma öncesinde planlanmış bir sistematiğinin olmasıdır. Tanımlayıcı araştırma, kesit
analizi (crosssectional) türünde veya ardışık analiz (longitudinal) türünde yapılabilir.
Tanımlayıcı araştırmada veriler anket veya gözlem aracılığı ile toplanabilir.
Nedensel araştırmada bağımlı değişken ile bir veya daha fazla bağımsız değişken
arasındaki neden-sonuç ilişkisinin tanımlanması hedeflenir. Bağımlı ve bağımsız değişken
arasındaki ilişki kesin (deterministik) veya olasılık (stokastik) ilişki olabilir. Değişkenler
arasındaki nedensellik ilişkisi ne türde olursa olsun bir bağımsız değişkeninin bağımlı
değişkene neden olup olmadığını saptayabilmek için bağımlı değişkene o bağımsız değişken
dışında etki etmesi olası tüm faktörler belirlenmeli ve etkileri ortadan kaldırılmaya
çalışılmalıdır. Nedensel araştırmada veriler deney yöntemi ile toplanabilir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)
Araştırma modeli, ihtiyaç duyulan bilginin elde edilmesinde hangi yöntem ve
prosedürlerin izleneceğinin belirleyicisidir.
b)
Araştırma modelleri keşfedici ve sonuçlandırıcı araştırma olmak üzere ikili bir
ayrıma tabidir.
c)
Sonuçlandırıcı araştırma kendi içinde tanımlayıcı ve nedensel araştırma olmak
üzere ikiye ayrılmaktadır.
d)
Aynı araştırmanın içinde önce keşfedici model sonra da tanımlayıcı model
kullanılabilir.
e)

Hepsi

2)

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)
çalışırlar.
b)

Keşfedici araştırmalar hipotez doğrulamaktan çok hipotez oluşturmaya
Keşfedici araştırmada amaç değişkenler arasındaki ilgiyi tanımlamaktır.

c)
Tanımlayıcı araştırmadan elde edilen bilgiler ileriye dönük tahmin yapmak için
de kullanılabilir.
d)
Tanımlayıcı araştırma modelinin keşfedici araştırma modelinden farkı,
araştırma probleminin net olarak tanımlanmış olmasıdır.
e)
Nedensel araştırma modelleri, iki veya daha fazla değişken arasındaki nedensonuç bağlantısını tanımlamayı hedefleyen araştırmalar için geçerli olan modeldir.
3)

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)

Keşfedici araştırmalar “ne oluyor?” sorusuna cevap verir.

b)
Araştırma probleminin çözümüne yönelik alternatif hareket tarzlarının
geliştirilmesi konusunda keşfedici araştırmalardan yararlanılabilir.
c)
Tanımlayıcı araştırmaya temel oluşturacak problemle ilgili bilgilerin
toplanması için keşfedici araştırmalardan yararlanılabilir.
d)
Keşfedici araştırma modelinin en önemli özelliği belirli bir sistematiğinin
olmamasıdır.
e)

Hepsi
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4)

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)

En esnek yapıdaki araştırma modeli tanımlayıcı araştırma modelidir.

b)
Keşfedici araştırmalarda gerekli bilgiler çoğunlukla ikincil kaynaklardan veya
kalitatif yöntemlerle toplanan birincil verilerden elde edilir.
c)
Kalitatif araştırmada veri toplama yöntemleri arasında odak grup toplantıları,
derinlemesine görüşme ve yansıtıcı teknikler bulunur.
d)
Tanımlayıcı araştırmada test edilen hipotezler kim, ne, nerede, ne zaman ve
nasıl gibi soruların cevaplarını bulmaya yöneliktir.
e)

Hepsi

5)

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)

Kesit analizi ve ardışık analiz, nedensel araştırma modelinin bir türüdür.

b)

Kesit analizi türündeki çalışmalar göreceli olarak düşük maliyetlidir.

c)
Ardışık analizde tekrar eden araştırmaların her biri aynı örneklem üzerinde
gerçekleştirilir.
d)
Ardışık analiz çalışmalarını farklı zaman periyotlarında çekilmiş fotoğraflar
serisinden oluşan bir sinema şeridine benzetmek mümkündür.
e)
Kesit analizi çalışmalarında temel amaç belirli bir anda neler olup bittiğinin
araştırılmasıdır.
6)
Keşfedici, tanımlayıcı ve nedensel araştırma modellerini temel özelliklerini,
amaçlarını ve yöntemlerini dikkate alarak karşılaştırınız.
7)
Nedensel araştırma modeline uygun olabilecek bir araştırma prıoblemi
belirleyiniz ve bu araştırmanın bağımlı ve bağımsız değişkenlerini belirtiniz.
8)
Nedensel araştırma yapabilmek için gerekli koşullar nelerdir? Her birini
örneklerle açıklayınız.
9)

Neden sonuç ilişkilerinin türlerini bir örnek üzerinde açıklayınız.

10)
Nedensel araştırmada içsel geçersizlik kaynakları neler olabilir, örnekler
vererek açıklayınız.

Cevaplar
1)e, 2)b, 3)e, 4)a, 5)a
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4.PAZARLAMA ARAŞTIRMALARINDA VERİ TOPLAMA
YÖNTEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Odak Grup Görüşmeleri
Derinlemesine Görüşme
Gözlem
Yansıtıcı Teknikler
Anket
Deney

64

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Hangi araştırma modelinde hangi veri toplama tekniklerinden yararlanılır?
2)
Kalitatif ve kantitatif veri toplama teknikleri arasındaki temel farklılıklar nelerdir?
3)
Anket yöntemi ile veri toplamanın odak grup yöntemi ile veri toplamaya göre
avantaj ve dezavantajları neler olabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Pazarlama araştırmalarında
Odak grup, derinlemesine
kullanılabilecek veri toplama görüşme, gözlem, yansıtıcı
yöntemlerine değinilecektir. teknikler, anket ve deney
yöntemlerinin özellikleri,
hangi durumlarda
kullanılabilecekleri, nasıl
uygulanacakları, bu
yöntemlerde dikkat edilmesi
gerekli noktalar
öğrenilecektir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Metinler ve örnekler ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Odak grup
Moderatör
Derinlemesine görüşme
Gözlem
Göz kamerası
Gözbebeği kamerası
Rfıd
Galvanometre
Yansıtıcı teknikler
Anket
Deneysel serimler
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Giriş
Bu bölümde araştırma sürecinin ve araştırma modellerinin açıklandığı ikinci ve
üçüncü bölümde kısaca değinilen veri toplama yöntemleri olan:
•
•
•
•
•
•

Odak grup görüşmeleri
Derinlemesine görüşme
Gözlem
Yansıtıcı teknikler
Anket
Deney ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
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4.1.Odak Grup Görüşmeleri
Önceden belirlenmiş bir konu üzerinde, az sayıda katılımcının bir araya getirilerek,
yapılandırılmamış ve doğal bir ortamda tartışmalarının sağlandığı, sistematize edilmiş bir
süreç odak grup görüşmesi olarak adlandırılmaktadır. Tartışma moderatör tarafından
yönlendirilir. Tartışılan konuya ilişkin önemli ipuçları elde edilebilir. Odak grup
toplantılarında istatistiksel olarak anlamlı bilgiler elde edilmez ancak algılar, tutumlar ve
duygular gibi konularda bilgi toplamak için odak grup toplantıları yararlıdır (Czinkota ve
Ronkainen, 2007: 259). Odak grup görüşmesi sonucunda elde edilen bulgular daha sonra
yapılacak kantitatif bir araştırmaya kuvvetli varsayımlar sunabilecektir. Ayrıca odak grup
görüşmeleri kantitatif araştırmanın kavramsal altyapısını güçlendirir.
Odak grup toplantılarından elde edilen veri kalitatif nitelikli olduğu için, amaç,
hipotezleri doğrulamaktan ziyade hipotez geliştirmektir. Odak grup toplantılarından elde
edilen bilgiler işletmelerin projelerinin özellikle doğum aşamasında yararlı bilgiler sağlar ve
bu teknik gözlem gibi diğer tekniklerle çoğunlukla bir arada kullanılır. Örneğin, Coca Cola
şirketi, potansiyel tüketicilerin 12 onsluk alüminyum kutu kola prototipine verecekleri
tepkileri incelemek üzere Japonya, İngiltere ve Amerika’da odak grup toplantıları
düzenlemiştir. Böyle bir çalışma ile Coca Cola şirketinin amacı, kilit pazarlardaki perakendeci
markalı (özel markalı-private label) ürünlerin rekabeti ile baş etme yollarını bulmaktır zira
İngiltere’de perakendeci Sainsbury markalı kolanın pazar payı %18’e ulaşmıştır (Keegan ve
Green, 2005: 213).
Odak grup görüşmeleri dört amaca hizmet eder (Burns ve Bush, 1998: 173):
•
Fikir üretmek: Yeni mal ve hizmet ürünlerini keşfetmek amacıyla odak gruplar
kullanılabilir.
•
Tüketicilerin düşüncelerine yaklaşmak: Odak gruplar aracılığıyla tüketicilerin
ürüne ilişkin algılamaları, ürünü nasıl ifade ettikleri ve açıkladıkları anlaşılmaya çalışılır.
•
Tüketicilerin ihtiyaçlarını, güdülerini ve tutumlarını belirlemek: Tüketicilerin
ürüne ilişkin duygu ve düşüncelerinin açığa çıkarılması amaçlanır.
•
Nicel araştırmaların bulgularını anlamak: Ankete dayalı araştırmalarla elde
edilen verilerin bulgularını doğru ve iyi yorumlayabilmek amacıyla tamamlayıcı bir araştırma
tekniği olarak odak gruplar kullanılabilir.
Odak grup görüşmesi düzenlenmeden önce pazarlama problemini ve görüşmenin
amacını doğru belirlemek gerekir. Görüşme belirli bir plan dâhilinde ve önceden belirlenmiş
aşamalara göre yapılmalıdır. Bu plan Şekil 3’de verilmiştir (Malhotra, 1996: 169).
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Amaçları Belirle ve Problemleri Tanımla
Nitel Araştırmanın Amaçlarını Belirle
Odak Grupların Cevaplandıracağı Soruları Hazırla
Tartışma Rehberi Hazırla
Moderatör İçin Konu Taslağı Hazırla
Odak Grup Görüşmelerini Yürüt
Verileri Gözden Geçir ve Analiz Et
Bulguları Özetle ve Önerileri Getir

Şekil 4: Odak Grupların Planlanması ve Yürütülmesi
Odak grup toplantıları, toplantıya katılan bireyler arasındaki etkileşimin yüksek
olduğu interaktif toplantılardır. Konu hakkında önbilgisi olan 8 ila 12 kişinin bir duvarı gizli
ayna olan ve mikrofonların yerleştirildiği toplantı odası gibi bir ortamda bir masa etrafında bir
araya geldiği odak grup toplantıları ortalama bir ila üç saat sürer. Toplantıyı yöneten
moderatör belirli bir konuyu gündeme getirir ve katılımcılar bu konuyu aralarında tartışırlar.
Karşılıklı tartışma ortamı sayesinde birebir görüşmelerde açığa çıkması zor olan detaylar
gündeme gelebilir. Odak grup toplantılarının başarısı büyük ölçüde moderatörün toplantıyı
yönlendirebilme yeteneğine bağlıdır (Czinkota ve Ronkainen, 2007: 259; Malhotra, 2009:
183).
Odak grup görüşmelerinde katılımcı sayısı 8 ile 12 kişi arasında değişiklik gösterir.
Katılımcı sayısının 12’den fazla olması durumunda tartışmanın doğal bir ortamda yürütülmesi
zorlaşır. Gerekli koşullarda katılımcı sayısı 4 veya 5 kişi ile sınırlandırılabilir. Odak grup
görüşmelerinde katılımcıların demografik, sosyo ekonomik yapı bakımından homojen
olmaları, konu hakkında bilgi sahibi ve birbirlerini tanımayan katılımcılardan oluşması
gerekir. Ayrıca, odak gruba katılacak bireylerin ürün kullanımı, demografik özellikleri, sosyoekonomik statüleri gibi değişkenler ve tartışma konusu hakkındaki deneyimleri ve ilgi
düzeyleri açısından benzer olması gerekir. Burada amaç araştırmanın konusu dışındaki
unsurlarda katılımcılar arası etkileşim ve çatışmaların önüne geçmektir. Örneğin dondurulmuş
gıdaların cazipliğini değerlendirmeye yönelik bir odak grup toplantısında ev hanımları ile
profesyonel iş yaşamı olan bayanların bir arada olması istenmez. Bunun nedeni de kadının
aile içindeki rolüne ilişkin bu iki grup kadının fikirlerinin birbirinden son derece farklı olma
ihtimalidir. Ev hanımlarının ve çalışan bayanların bir arada olduğu bir odak grup toplantısında
tartışma, dondurulmuş gıdaların cazibesinden daha çok kadının aile içindeki rolü üzerine
odaklanabilir ki bu durumda araştırmacı amacına ulaşamayabilir (Malhotra, 2009: 184).
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Ayrıca katılımcıların daha önceden odak grup görüşmelerine fazlaca katılmamış
insanlardan seçilmesi faydalıdır. Tartışma yapılan ortamın da resmi olmaması, rahat olması
gerekir (Kavak, 2013: 73). Katılımcıların bir duvarı gizli ayna olan ve mikrofonların
yerleştirildiği bir ortamda bir masa etrafında bir araya geldiği odak grup toplantıları ortalama
bir ila üç saat sürer. Katılımcılar moderatörün gündeme getirdiği konuyu tartışırlarken
araştırmacı ve araştırmayı yaptıran şirketteki sorumlu kişiler tartışmaları bu aynalı camın
arkasından izlerler (Keegan ve Green, 2005: 212). Grup üyelerinin tartışmaları çoğunlukla
sesli veya görüntülü kayıt altına alınır ve daha sonra tekrar dinlenerek veya izlenerek daha
detaylı incelenir. Görüşmelerin moderatör tarafından videoya alınması tartışmalardaki
ayrıntıların yakalanması ve katılımcıların beden dilinin ve mimiklerinin analiz edilebilmesi
açısından fayda sağlar (Malhotra, 2009: 183).
Moderatörün yetenekleri ve raporlama tekniği grubun başarısında etkilidir.
Moderatörün seansı başlatma davranış ve tutumu grubu yönlendirme açısından önemlidir.
Moderatör, iletişim kurma yeteneğine ve güçlü bir hafızaya sahip iyi bir dinleyici olmalıdır.
Ayrıca moderatörün odak grup deneyimi, tartışılan grup ve grup dinamiği hakkında bilgi
sahibi olması gerekir. Bunların yanı sıra bazı kişisel özellikler de gerekir. Kibar, grup
üyelerinin tümüne aynı davranan, cesaretlendirici, düşünceleri ve duyguları hızlı anlayabilen,
empati yeteneği yüksek ve duyarlı bir moderatör tarafından yönetilen odak grup görüşmesi
göreli olarak daha başarılı olacaktır (Kavak, 2013: 73).

4.1.1.Odak Grupların Uygulandığı Alanlar ve Türleri
Üç ayrı alanda odak grup görüşmelerinin başarılı olduğu görülmüştür (Nakip, 2006:
80):
Tüketicileri anlamak: Tüketicilerin ürünlere ilişkin bilinçaltındaki düşünce ve
görüşlerini, hislerini öğrenmek amacıyla odak grup görüşmelerinden yararlanılabilir.
Yeni ürün planlamak: Yeni bir ürün ya da olgunluk aşamasındaki bir üründe önemli
bir değişiklik düşünüldüğünde odak gruplardan yararlanılarak cevaplayıcıların sınırsız ve
denetimsiz bir şekilde yeni fikirler ortaya atmaları beklenir.
Reklam: Tüketicilerin dikkatini çekmek, yeni ve orijinal mesajları yakalamak
amacıyla odak gruplardan yararlanılabilir.
Odak grup uygulamalarının artışı sınıflandırma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Aşağıda
üçlü bir sınıflandırmaya yer verilmiştir (Nakip, 2006: 81):
Keşfedici Odak Grupları: Pazarlama araştırma sürecinin ilk aşaması olan problemin
tanımlanması ya da belirginleştirilmesinde odak grup görüşmeleri keşfedici bir rol
oynayabilir. Ayrıca anket uygulamasına geçilmeden önce odak grup görüşmelerinden
yararlanmak mümkündür.
Klinik Odak Grupları: Nitel veri kaynağı olan bu tür araştırmaların amacı sayısal
veri elde etmekten çok, tüketicilerin ürüne ilişkin bilinçaltındaki görüşlerini ve kanaatlerini
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ortaya çıkarmaktır. Bu tür odak gruplarda başkanın iyi bir psikolog ya da sosyolog olması
gerekmektedir.
Deneysel Odak Grupları: Daha çok cevaplayıcıların duygusal hayatlarının ürün
tüketimine yansımalarının araştırıldığı odak gruplardır. Cevaplayıcıların beden diline de
dikkat edilmektedir.

4.1.2.Araştırılabilecek Konular
Odak gruplardan, stratejik planlama sürecindeki tüm konular hakkında araştırma
sürecine teşkil edecek şekilde yararlanılabilir. Bu çerçevede olmak üzere,
•
Karar problemini etkileyen çevresel faktörler,
•
Karar probleminin kesin olarak belirlenmesi,
•
Araştırma modelinin ve hipotezlerin oluşturulması,
•
Anakütlenin tanımlanması,
•
Soru kâğıdının hazırlanması,
•
Elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ve yorumlanması,
•
Karar probleminin çözümüne yönelik öneri oluşturulması,
•
Gelecek çalışmaların belirlenmesi aşamaları için odak gruplar oluşturulabilir
(Kavak, 2013: 73-74).

4.1.3.Odak Grup Görüşmelerinde Farklı Uygulamalar
Odak grup görüşmeleri aşağıda belirtilen farklı şekillerde de zaman zaman
uygulanabilir (Kavak, 2013: 74):
Birden fazla moderatörle odak grup: Odak grup görüşmeleri iki moderatörle
yürütülebilir. Birisi tartışmanın akıcı geçmesinden sorumlu iken diğeri tartışılan konudan
uzaklaşmamayı denetler. Ya da birisi bu iki fonksiyonu yerine getirirken diğeri gerekli notları
alır. Oturumun kameraya alındığı durumda bu türden uygulamaya gerek olmayabilir.
Oturumu farklı açılardan görmek ve izlemek için de birden fazla moderatörün bulunması söz
konusu olabilir. 180 derece olacak şekilde oturtularak bir moderatörün göremediği bir durumu
diğer moderatörün gözleyebilmesi sağlanabilir.
İki yönlü odak grup: Bir grup diğer bir odak grup oturumunu izler ve dinler.
Ardından izleyen gruba odak grup yaptırılır.
Katılımcı moderatör grubu: Moderatörün katılımcılardan birisinden bazı durumlarda
grubu geçici olarak yönlendirmesini isteme durumudur.
Diğer bir izleyicinin gruba katılımı: Grup tartışmasının verimliliği hakkında
geribildirim alabilmek için bazen moderatör çalışan personelden birisini gruba dâhil edebilir.
Teleoturum grubu: Telekonferans yoluyla yapılan odak grup çalışmasıdır.
Katılımcıların farklı şehir veya ülkelerden olması hâlinde maliyeti düşük olduğu için tercih
edilen bir yöntemdir.
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4.1.4.Odak Grup Görüşmelerinin Üstünlükleri ve Zayıflıkları
Odak grup görüşmelerinin üstünlükleri şu şekilde sıralanabilir (Nakip, 2006: 81):
•
Yeni ve orijinal fikirler elde edilebilmesi: Cevaplayıcıların tartışma esnasında
akıllarına yeni ve orijinal düşüncelerin aniden gelmesi söz konusu olabilir.
•
Süre ve maliyet tasarrufu: Veriler, anket yoluyla veri toplamaya göre daha kısa
sürede ve daha ucuz bir maliyetle elde edilebilir.
•
Ayna etkisi: Tek taraflı ayna vasıtasıyla toplantıyı izleyen yöneticiler de farklı
intiba ve görüşler elde edebilirler.
Bunun yanı sıra odak grup görüşmelerinin bazı zayıf yönleri de bulunmaktadır (Nakip,
2006: 81):
•
Genelleştirilememe: Odak grup görüşmelerinden elde edilen sonuçların
genelleştirilmesi oldukça zordur. Cevaplayıcı görüşleri yer ve zamana göre farklılık
gösterebilir.
•
Sonuçları yanlış kullanma: Sonuçlar keşfedici ve yol göstericidir, nihai bir
sonuç değildir.
•
Moderatörün etkisi: Toplantının seyri ve sonuçları moderatörün yeteneği ve
bilgisine bağlıdır.
•
Sayısal değildir: Bilgilerin rakamlara dönüştürülmesi mümkün ve doğru
değildir.
•
Yanlış yorumlama: Az sayıda kişiyle görüşme gerçekleştirildiği için elde
edilen sonuçlar yanlış yorumlanabilir. Sonuçlara bakarak karar vermek doğru değildir.
•
Anakütleyi temsil etmeme: Odak grup sayısı ne kadar çoğaltılsa da anakütleyi
temsil etme kabiliyeti zayıftır.

4.2.Derinlemesine Görüşme
Derinlemesine görüşme, görüşme tekniğinde uzman bir kişinin araştırılan konu
hakkında bilgili olan bir kişiyle doğrudan ve yapılandırılmamış bir yöntemle veri ve bilgi
toplama yöntemidir. Derinlemesine görüşmede görüşme yapılan bireye, belli bir konu
hakkında ne düşündüğünü ve davranışlarının nedenini açığa çıkaracak bir dizi soru yöneltilir
(Burns ve Bush, 2010: 249). Görüşme odak grup toplantılarının aksine tek bir katılımcı ile
birebir gerçekleştirilir. Görüşmeci cevaplayıcılarla teke tek mülakat yapar. Amaç, görüşülen
kişinin konu hakkındaki en derinde gizli olan duygu, düşünce ve tutumunu ortaya çıkarmaya
çalışmaktır. Normal koşullarda beyan etmek istemediği veya kendisinin bile farkında
olmadığı güdü, tercih veya istek gibi boyutlar ortaya çıkarılmaya çalışılır. Dolayısıyla soru
cevaplama yöntemi olarak uygulanan bu teknikte “Neden?” sorusu yerinde kullanılmalıdır.
Örneğin; İstanbul Üniversitesini neden tercih ettiniz? gibi (Kavak, 2013: 75).
Derinlemesine mülakatlarda amaç çok çeşitli veri toplamaktan ziyade derinlemesine
bilgi edinmek olmalıdır. Özellikle, kapsamı daraltılmış sorulara spesifik yanıtların alınabildiği
mülakatlar en işe yarar bilgilerin elde edildiği mülakatlardır denebilir (Czinkota ve
Ronkainen, 2007: 258). Bu nedenle ilk sorunun cevabı “evet-hayır” şeklinde olmamalıdır. Bu
türden bir soru görüşmeyi başlamadan bitirebilir. Katılımcıyı düşünmeye zorlayan soru ile
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başlanarak katılımcı yönlendirilmeli ve teşvik edilmelidir. Ancak yönlendirme katılımcının
istenen cevabı vermesi doğrultusunda yapılmamalıdır (Kavak, 2013: 76).
Derinlemesine görüşme 30 dakika ile 1 saat arasında değişir. Görüşme cevaplayıcının
ev veya ofisinde yapılabileceği gibi merkezi bir lokasyonda bulunan alışveriş merkezinde
uygun bir ortamda da gerçekleştirilebilir. Derinlemesine görüşme, özellikle grup içinde
tartışılması zor olan hassas konularda hedef pazarın güdülerini, önyargılarını veya tutumlarını
deşifre etmeye yönelik olarak gerçekleştirilir (Malhotra, 2009: 192).
3 ayrı yöntemi vardır (Malhotra, 1996: 174-175):
- Basamaklı yöntem (laddering)
- Saklıyı sorgulama yöntemi (hidden issue questioning)
- Simgesel yöntem (symbolic method)
Basamaklı yöntem: Görüşmeye ürünün özelliklerinden söz edilerek başlanır ve
görüşme sonradan cevaplayıcının karakteristikleri üzerinde yoğunlaştırılır.
Saklıyı sorgulama yöntemi: Tüketicinin kişiliği ile ilgili olabilecek hassas noktalar
incelenir. Örneğin, kişinin gelir düzeyi müsait olduğu hâlde uçağa binmek istememe
nedenlerini keşfetmek gibi.
Simgesel analiz: Nesneleri zıtlarıyla karşılaştırmaya çalışarak simgesel anlamlarını
analiz eder. Örneğin, tüketicilerin dijital saatlere verdikleri simgesel anlamı keşfetmek için
yelkovanlı saatlerin simgesel anlamlarından başlamak gibi.
Tablo 1’de odak grup ve derinlemesine görüşme yöntemlerini karşılaştırmalı olarak görmek
mümkündür (Nakip, 2006: 84):
Tablo 1: Odak Grup ve Derinlemesine Görüşme Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Karşılaştırma Konuları

Odak Grup

Derinlemesine Görüşme

Yüksek

Yok

Var

Yok

Cevaplayıcılar arası rekabet

Yüksek

Yok

Cevaplayıcının hassasiyeti

Az

Yüksek

Görüşmecinin yorulma durumu

Az

Yüksek

Elde edilen bilgi miktarı

Çok

Orta

Grup etkileşimi
Grup baskısı
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Maliyet

Orta

Daha Yüksek

Limitli

Doyurucu

Görüşme programı düzenleme

Zor

Kolay

Toplantıyı yürütme

Zor

Kolay

Teşvik unsurları

4.3.Gözlem
Gözlem, insanların veya olayların, gözle veya elektronik araçlarla izlenmesi ve
kaydedilmesi yolu ile birincil veri elde etme araçlarından biridir (Kavak, 2013: 112). Gözlem,
diğer tekniklerle veri toplamanın güç olduğu ve cevaplayıcıların yanlı cevap verme
olasılıklarının yüksek olduğu durum, olay ve davranışlara ilişkin veri toplamak için ideal bir
araçtır (Czinkota ve Ronkainen, 2007: 259). Ancak, gözlem yöntemiyle toplanacak veri
fiziksel olaylar ve davranışlarla sınırlıdır (Yükselen, 2000: 104). Örneğin, bir bayan
tüketicinin süper markette hangi reyonları gezdiğini, kişisel bakım ürünlerinden hangi ürün ve
markaları aldığını, beden dilini, mimiklerini gözlemlemek mümkündür ancak hangi markayı
neden tercih ettiğini, ürün ambalajında neye dikkat ettiğini veya seçtiği markanın kalitesi
hakkında ne düşündüğünü saptamak veya kendisine sormak mümkün değildir. Bu bağlamda
gözlem, insanların neyi, niçin yaptığını incelemekten ziyade ne yaptıklarını incelemek için
uygun bir tekniktir (Hollensen, 2007: 164).
Gözlem yoluyla araştırmacı, pazarı ve pazardaki davranışları izler ve kimi zaman da
kaydeder. Uzun zamana yayılan ve sık tekrarlanmayan davranışların da gözlemlenmesi
zordur. Böyle durumlarda araştırmacının gözlemin yanı sıra diğer veri toplama tekniklerinden
de yararlanması önerilir. Bu bağlamda gözlem yöntemi uygulamada diğer yöntemlerle birlikte
kullanılmaktadır.
Gözlem yönteminin anket yöntemi ile veri toplamaya kıyasla daha objektif veri
sağladığını söylemek mümkündür. Araştırmacının, cevaplayıcıların ne söylediği ama aslında
ne söylemek istediğini anlamaya çalışması veya sosyal etkileşim olmadığı için anketörün
cevaplayıcı yönlendirmesi gibi durumlar gözlemde söz konusu değildir. Gözlem yöntemi
ayrıca kişisel alışkanlıklar ve kişisel tüketim gibi bireylerin konuşmaktan kaçındığı konular
veya soru cevap yöntemi ile bilgi toplanması mümkün olmayan durumlar hakkında veri
toplama zorluğunu ortadan kaldırır (Onkvisit ve Shaw, 2004: 222).
Pazarlama araştırmalarında gözlemci seçimi de üzerinde dikkatle durulması gereken
bir konudur. Özellikle uluslararası pazarlarda gerçekleştirilecek araştırmalarda gözlemin lokal
kültürü tanıyan, anlayan, bilen kişiler tarafından yapılması konusu tartışmalıdır çünkü yerel
kültüre aşına olmanın dikkatsizliğe yol açacağı ileri sürümektedir (Onkvisit ve Shaw, 2004:
222). Lokal kültürden gelen gözlemcinin, gözlem sırasında meydana gelen ve görmeye alışık
olduğu olay ve durumlara karşı duyarsız kalma ihtimalinin çok önemli ve zengin ayrıntıların
kaçırılmasına sebep olacağı üzerinde durulmaktadır. Örneğin, gözlem yapılan ülkede okula
giden öğrencilerin kural olarak önlük/forma giyme zorunluluğu varsa lokal bir gözlemcinin
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gözlem sırasında “öğrenciler okula önlük/forma ile gidiyor” şeklinde not almama ihtimali
yüksektir. Okul çağı çocuklarına kıyafet satmayı planlayan bir Amerikan firması için göz ardı
edilen bu bilgi firmaya pahalıya mal olabilir. Aynı araştırmada gözlemcinin Amerikalı olması
durumunda, Amerika’da önlük/forma giymek istisnai bir durum olduğundan, bu bilginin
gözden kaçma ihtimali düşük olacaktır (Onkvisit & Shaw, 2004, s. 222). Diğer taraftan lokal
kültürü tanımayan bir gözlemcinin de gözlemlediği davranış, durum ve olaylardan yanlış
sonuçlar çıkarma ihtimalini göz ardı etmemek gerekir.
Araştırma sürecinin anlatıldığı ikinci bölümde de belirtildiği gibi gözlem hem
keşfedici (kalitatif) hem de tanımlayıcı (kantitatif) araştırmalarda yararlanılabilen bir veri
toplama aracıdır (Kavak, 2013: 112). Gözlemin hangi durumlarda keşfedici hangi durumlarda
tanımlayıcı nitelikte veri sağladığını ayırt etmede yararlanılabilecek ölçüt gözlemin
yapılandırılmış olup olmamasıdır.

4.3.1.Gözlem Türleri
Gözlem yöntemini öncelikle gözlemin nerede yapılacağına göre (doğal ortam – yapay
ortam) ve gözlemin bir sistematik (yapılandırılmış – yapılandırılmamış) içerip
içermeyeceğine göre sınıflandırmak mümkündür. Davranışların ve olayların doğal ortamında
izlenmesi doğal gözlem, yapay olarak oluşturulan bir ortamda gözlemlenmesi ise yapay
gözlemdir. Genç tüketicilerin teknoloji marketteki alışverişlerini izlemek doğal gözleme
örnekken, teknoloji marketin simüle edildiği bir ortamda genç tüketicilerin alışveriş
davranışlarını izlemek yapay gözleme örnektir.
Problem açıkça tanımlanmış, gözlemlenecek, kaydedilecek ve analiz edilecek
davranışlar da net olarak belirlenmiş ise yapılandırılmış gözlem söz konusu olur.
Yapılandırılmış gözlem, tanımlayıcı-tahmin edici araştırmalar için uygun bir yöntemdir.
Veri toplama nedeni olan araştırma problemi net olarak tanımlanmamışsa
yapılandırılmamış gözlem söz konusu olur. Bu tür gözlemde gözlemci, gözlem sırasında neyi
not edeceği ve kaydedeceği konusunda kısıtlanmaz. Plansız gözlemler ise keşfedici
araştırmalar için uygun bir yöntemdir.
Her iki kriter (yapılandırılmış-yapılandırılmamış; doğal-yapay) bir arada ele
alındığında ise gözlem yönteminin sınıflandırması aşağıdaki gibidir:
•
•
•
•

Yapılandırılmamış Doğal Gözlem
Yapılandırılmamış Yapay Gözlem
Yapılandırılmış Doğal Gözlem
Yapılandırılmış Yapay Gözlem

Gözlem yönteminin, bireylerin gözlemlendiklerini bilip bilmeme durumlarına göre
sınıflandırılması aşağıdaki gibidir:
•
•

Gizli Gözlem
Açık Gözlem
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Gözlem yönteminin, gözlemin gözle veya mekanik araçlarla yapılma durumuna göre
sınıflandırması aşağıdaki gibidir:
•
•

Bireysel Gözlem
Mekanik Gözlem

Aşağıda her bir gözlem türü detaylı olarak açıklanmıştır.

4.3.1.1.Yapılandırılmamış Doğal Gözlem
Yapılandırılmamış doğal gözlemde, davranışın gerçekleştiği doğal ortamda gözlem
yapılır. Bu tür gözleme katılımlı gözlem de denmektedir. Bu yöntemde araştırmacı, çalıştığı
konuya ilişkin kültürün ya da alt kültürün bir parçası olmaya çalışır. Bu tip gözlemde standart
bir gözlem veya görüşme aracı kullanılmaz. Bu tip gözlemde amaç, kültürü veya alt kültürü,
kültürün parçası olan bireylerin perspektifinden bakarak mümkün olduğunca ayrıntılı
tanımaktır.

4.3.1.2.Yapılandırılmamış Yapay Gözlem
Bu tür gözlemde bireyler veya olaylar doğal ortamları yerine kurgulanmış ortamlarda
ya da laboratuar ortamlarında gözlemlenir. Bu yöntemde de herhangi bir standart gözlem aracı
kullanılmaz. Laboratuar ortamında bireyler tamamen kendi hallerine bırakılırlar. Bireylerin
birbirleri ile ilişkileri, davranışları gözlemlenir ve kayda geçirilir. Standart bir gözlem aracı
kullanılmadığı için gözlemlenecek durumların bir sınırı yoktur. Bununla birlikte gözlemin
ayrıntısı hem gözlemcinin kapasitesine bağlıdır hem de gözlemcinin geçmiş deneyimlerinden
etkilenebilir.

4.3.1.3.Yapılandırılmış Doğal Gözlem
Yapılandırılmış doğal gözlemde, gözlemlenecek olayların çerçevesi standart bir
gözlem aracı ile belirlenir. Gözlemci standart gözlem formu üzerinde belirtilmiş davranışları
gözlemler ve forma objektif biçimde kaydeder. Örneğin, beş yıldızlı bir otelin mutfağındaki
şeflerin yemekleri hazırlama sürecinde hangi malzemeden kaç adet kullandıkları, hangi
mutfak araçlarını kullandıkları, hazırlıklarını ne kadar sürede tamamladıkları, mutfakta kaç
kişinin çalıştığı gibi durumlar standart bir gözlem formu üzerinde işaretlenerek gözlem
yapılması yapılandırılmış doğal gözleme örnek gösterilebilir.

4.3.1.4.Yapılandırılmış Yapay Gözlem
Bu gözlem türünün yapılandırılmış doğal gözlemden farkı gözlemin kurgulanmış bir
ortamda yapılmasıdır. Bir önceki başlıkta otelin mutfağındaki şeflere ilişkin verilen gözlem
örneği otelin kendi mutfağında değil de araştırmacı tarafından kurgulanmış bir mutfakta
gerçekleştirilen ve aynı bilgilerin standart bir gözlem formuna kayıt edildiği bir gözlem ise
araştırmacının yapılandırılmış yapay gözlem aracılığı ile veri topladığını gösterir.

4.3.1.5.Gizli Gözlem
Kişiler gözlemlendiklerinin farkında değil ise gizli gözlem söz konusudur.
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4.3.1.6.Açık Gözlem
Kişiler gözlemlendiklerini biliyorlar ise açık gözlem yoluyla veriler toplanır.
Gözlemlendiğini bilen bireylerin normalden farklı davranma eğilimleri ise açık gözlem
yöntiminin olumsuz yanlarından biridir (Chee ve Harris, 1998: 200).

4.3.1.7.Bireysel Gözlem
Gözlemde veriler araştırmacının ya bireysel gözlemleri ile ya da mekanik araçlar
vasıtasıyla toplanır. Bireysel gözlemde araştırmacı gerçek davranışı olduğu gibi gözlemler.
Gözlemlenen olaya müdahalede bulunmaz, ortamı manipüle etmez ve o an ne oluyorsa kayıt
altına alır. Örneğin, araştırmacı mağaza trafiğini yani mağazaya giren çıkan sayısını
kaydedebilir ve mağaza içinde akışın yönünü gözlemleyebilir.

4.3.1.8.Mekanik Gözlem
Bu gözlem türünde gözlem anında bazı elektronik araçlardan yararlanılır. Bu araçların
bazılarının kullanımı sırasında katılımcıların katılımı gerekirken bazılarında gerekmez.
Gözlemlenen kişinin doğrudan katılımının gerekmediği gözlemde yararlanılan mekanik
araçlar:
•

Odyometre (audiometer)

•

Giren çıkan sayısını kaydeden giriş-çıkış turnikeleri

•

Gizli kamera (still, motion picture, or video)

•

RFID (Radio Frequency Identification)

Odyometre: Televizyona takılan bir alettir. Televizyonun ne zaman açılıpkapatıldığını ve hangi yayının izlendiğini saptar. Bu araç televizyon reklamlarının etkinliğini
ölçmede kullanılır. Kaç televizyonun belirli bir reklam gösterimi esnasında açık olduğunun
saptanmasını sağlar (Kurtuluş, 2010: 39). Ancak, televizyonun açık olmasının izlendiği
manasına gelmediğini söylemek mümkündür. Ayrıca, televizyon yayınları izlense bile
reklamlar izlenmeyebilir ya da televizyonda bu alet takılı olan hanelerde bu aletin varlığının
bilinmesi, bireylerin gerçekte olduğundan farklı televizyon izleme davranışı göstermelerine
neden olabilir.
Gizli
kamera:
Özellikle
gözlemlenmesinde kullanılır.

büyük

mağazalarda

tüketici

davranışlarının

RFID (Radio Frequency Identification): Elektonik etiketler olan RFID etiketleri,
aktif veya pasif olarak radyo frekansı yayarak ürünün konumunu bildirirler. Aktif etiketler
çoğunlukla taşımacılık alanında kullanılırken pasif etiketler perakendecilikte yaygın
kullanılmaktadır. Ürünün raftan alınması, kasaya ulaştırılması gibi hareketler pasif etiketler
sayesinde kaydedilebilir. Benzer şekilde alışveriş arabalarına eklenen RFID etiketleri ile
tüketicilerin mağaza içindeki dolaşımlarının gözlemlenmesi mümkün olur ve bu tip bilgiler
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özellikle kategori yönetimi için gerekli bilgilerdir (Kurtuluş, 2010: 40; Larson ve arkadaşları,
2005).
Gözlemlenen kişinin katılımını gerektiren gözlemde yararlanılan mekanik araçlar:
•

Göz kamerası

•

Gözbebeği kamerası (pupilometers)

•

Psikogalvanometre

Bu araçların her birinin kullanım amacı aşağıda açıklanmıştır.
Göz kamerası: Özellikle reklamlarla ilgili çalışmalarda kullanılır. Göze takılan bir
kamera reklam süresince göz hareketlerini takip eder ve reklamdaki hangi öğelerin ilk önce
fark edildiğini ve en çok dikkat çektiğini gösterir. Bu aracın kullanımındaki amaç geniş bir
alandaki veriler içerisinde hangi değişkenlerin takip edildiğinin saptanmasıdır (Kurtuluş,
2010: 39).
Gözbebeği kamerası: Gözbebeği kamerası, pazarlama araştırmalarında reklamlara,
sloganlara, ürünlere ve ambalajlara olan ilgiyi ve tercihi saptamada kullanılan bir araçtır.
Gözbebeği kamerası göze takılan ve gözbebeğindeki çok hassas büyüme ve küçülmeleri ölçen
bir alettir. Gözbebeğindeki büyüme ve küçülmelerin görülen şeye duyulan ilgi derecesi ile
bağlantılı olduğu bilimsel çalışmalarla saptanmıştır. Kişinin görüntüsünü izlediği nesneye,
olaya ilgisi artınca gözbebeği büyümektedir (Kurtuluş, 2010: 39).
Psikogalvanometre: Bu araç ilgi ve heyecan gibi duygusal tepkileri ölçmeye yarar.
Ölçme işlemi deriden, derideki reaksiyonların ölçülmesi ile yapılır. Bu araç genellikle reklam
mesajlarının hazırlanmasında ve ön testinde kullanılır (Kurtuluş, 2010: 39).

4.4.Projektif (Yansıtıcı) Teknikler
Cevaplayıcıların araştırma konusundaki bilinçaltı güdülerini, inançlarını, tutumlarını
ve duygularını yansıtmak için düzenlenmiş dolaylı sorgulama yöntemi projektif (yansıtıcı)
teknikler olarak adlandırılır. Bu tekniklerin en belirgin özelliği katılımcıya kendisi yerine
başkalarının davranış, tutum, inanç ve düşüncelerinin sorulmasıdır. Söz konusu teknikler;
cümle tamamlama, imaj, rol yapma ve öykü teknikleridir (Kavak, 2013: 76-78).

4.4.1.İmaj Tekniği
Katılımcıya herhangi bir uyaranın ilk anda neyi çağrıştırdığı sorulur. Bu uyaran bir
kelime, obje veya resim olabilir. Amaç, bireyde gizli kalmış duyguları ortaya çıkarmak ve
bunlardan pazarlama stratejilerini oluştururken yararlanmaktır. Verilen cevapların
değerlendirilmesinde dikkate alınması gereken unsurlar;
•
•
•

Verilen cevapların frekansı,
Cevabın ne kadar süre sonunda verildiği,
Kabul edilebilir süreyi aşan cevapların frekansıdır.
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İmaj tekniği, özellikle marka ismi belirlenirken, ürünün fiyatı, satıldığı yer, ürüne
yönelik reklam gibi her türlü tutundurma faaliyetinden oluşan piyasadaki konumuna ilişkin
özelliklerini ortaya çıkarmada etkili olarak kullanılabilir.

4.4.2.Cümle Tamamlama Tekniği
Katılımcıya tamamlanmamış cümle verilerek bu cümleyi tamamlaması istenir. Kelime
kullanılan imaj tekniğindeki gibi tek bir uyaran değil daha fazla sayıda uyaran verilir.
Örneğin; X marka kazağı Y’deki mağazadan alan müşteri..... şeklindeki yarım cümlede
olduğu gibi.
Cümle tamamlama tekniğinin bir dezavantajı, cevaplayıcının alınmak istenen cevabı
tahmin etmeye çalışması ve o yönde cümleyi tamamlamasıdır. Ancak bu sakınca mümkün
olduğu kadar fazla katılımcı sayesinde azaltılabilir ya da ortadan kaldırılabilir.

4.4.3.Öykü Tekniği
Yarım bırakılmış bir öykü katılımcıya okutularak katılımcıdan kendi ifadeleriyle
öyküyü tamamlaması istenir. Katılımcı yarım kalan öyküden kendi vardığı sonucu da
özetleyebilir. Bir diğer uygulamada ise okuyucuya bir resim veya karikatür gösterilerek o
resim hakkında bir öykü yazması istenebilir.

4.4.4.Rol Yapma Tekniği
Katılımcının bir başkası gibi düşünmesi veya hissetmesi istenir. Bir diğer kişinin
durumu resimle gösterilerek ya da sözlü olarak anlatılarak o kişinin ne hissedebileceği veya
nasıl davranabileceği sorulur.
Birincil veri toplama teknikleri bazı durumlarda araştırmanın tamamlanması için
yetersiz kalabilir ya da bazı durumlar için bu türden veri toplamak uygun olmayabilir.
Örneğin; fiyat stratejisi.

4.5.Anket
Anket yönteminde, cevaplayıcılara sorular yöneltme yoluyla veriler toplanır.
Örneklemin büyük olduğu ve cevaplayıcıların çok sayıda soruya cevap vermesinin beklendiği
araştırmalarda anket yönteminden yararlanılır. Anket yöntemi ile veri toplanırken yaşanan en
büyük problem cevaplayıcıları soruları samimiyetle cevaplamaya motive etmektir (Malhotra,
2009, s. 213). Anket yöntemi ile davranışlar, niyetler, tutumlar, inançlar, güdüler, demograik
özellikler ve yaşam tarzı gibi konularda veri toplamak mümkündür.
Anket yöntemi ile veri toplanırken nasıl bir teknik izleneceği araştırmanın yapılacağı
ülkeye göre düzenlenmelidir. Örneğin Hong Kong’da cevaplayıcılara çok fazla soru yöneltme
şansı yoktur çünkü o ülke insanlarının daima acelesi vardır ve uzun görüşmeleri tolere
edebilecek sabırları yok denecek kadar azdır (Onkvisit ve Shaw, 2004, s. 223).

4.5.1.Anket Yönteminin Avantajları
Anket yöntemi ile veri toplamanın avantajları uygulamada standardizasyonun
sağlanması, uygulamasının kolay olması, gözlenemeyen durumları su yüzüne çıkarması,
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analiz etmenin kolay olması ve gruplar arası farklılıklara duyarlı olmasıdır (Burns ve Bush,
2010, s. 267-268).
Standardizasyon: Anket yönteminde bir soru formu aracılığıyla veri toplandığından
sorular ve soruların sırası önceden belirlenir. Bu sayede tüm cevaplayıcılar aynı soru ve cevap
seçeneklerine aynı şekilde maruz kalırlar. Uygulamadaki bu standardizasyon elde edilen
bilginin kalitesini yükseltir.
Uygulama kolaylığı: Anket yönteminin uygulama prosedürü özellikle kalitatif veri
toplama yöntemlerine kıyasla oldukça basittir. Anketör soruları cevaplayıcıya okur ve aldığı
yanıtları işaretler. Çoğu zaman cevaplayıcılar soru formunu kendileri doldurur.
Gözlenemeyen durumları açığa çıkarma: Derinlemesine mülakat veya odak
gruptaki kadar olmasa da anket yönteminde de gözlenemeyen durumlar açığa çıkarılabilir.
Soru formunda yer alan ne, neden, nasıl ve kim gibi direkt sorular bu amaca hizmet eder.
Analiz kolaylığı: Anket yönteminde standart bir soru formu kullanıldığı için, örnek
hacmi büyük bile olsa, veriler kolayca sınıflanabilir, tabule edilebilir ve istatistiksel analizler
uygulanabilir.
Gruplar arası farklılıklara duyarlılık: Anket yönteminde büyük örneklemden veri
toplandığı için çok sayıda cevaplayıcıyı demografik özelliklerine veya ilgi düzeyi, kullanım
sıklığı gibi diğer özelliklerine göre gruplara ayırmak ve gruplar arası farkları analiz etmek
mümkündür.

4.5.2.Anket Yönteminde Veri Toplama Araçları
Anket yönteminde veriler yüzyüze, telefonla, posta yoluyla veya elektronik
posta/internet aracılığıyla toplanabilir. Tablo 1, her bir görüşme yönteminin birbirine göre
üstün ve zayıf olan yönlerini özetlemektedir.

4.5.2.1.Postayla Anket
Sanayileşmiş ülkelerde posta yolu ile anket temsil yeteneği yüksek bir örnekleme
ulaşmak için iyi bir araçtır. Posta ile ankette sahada görev yapacak anketöre ihtiyaç duyulmaz
ve anket başına maliyet de daha düşüktür. Finansal durum gibi kişisel konularda, düşünerek
cevaplanılması gereken ve ayrıntılı bilgi toplamayı gerektiren durumlarda posta ile anket ideal
bir araçtır (Craig ve Douglas, 2005: 296). Postayla ankette sorular görsel içerikle de
desteklenebilir ki bu telefonla ankette mümkün değildir (Hollensen, 2011: 185). Posta ile
ankette cevaplanmama oranı yüksek olabilir ve bu nedenle anket başına düşen maliyetin yanı
sıra sistematik hata artabilir. Araştırmacının soru formunu kimin nasıl cevapladığını kontrol
etme imkânı olmadığından kimi sorular yanıtsız bırakılabilir. Bazı ülkelerde posta
adreslerinin bir listesinin tutulmaması, posta hizmetlerinin yetersiz olması, okuma yazma
oranının düşüklüğü gibi konular posta yolu ile anket yapmayı zorlaştırmakta ve etkinliğini
düşürmektedir (Craig ve Douglas, 2005: 296).
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Sorular/Soru Formu

Posta
Anket

Esneklik

Zayıf

ile Internet /
e-posta ile
Anket

Telefonla
Anket

Yüzyüze
Anket

Orta

İyi

Mükemmel

Orta

Zayıf

Orta

Mükemmel

Görsel Araçlardan Yararlanma

İyi

Mükemmel

Zayıf

İyi

Büyük Örneklem

Mükemmel Mükemmel

Mükemmel

Orta

Cevaplanma Oranı

Zayıf

Orta

İyi

Orta

Hassas Konularda Soru Sorabilme

İyi

Zayıf

Zayıf

Orta

Görüşmeci Etkisinin Kontrolü

Mükemmel Orta

Orta

Zayıf

Hızlı Veri Toplama

Zayıf

Mükemmel

Mükemmel

İyi

Maliyetler

İyi

Mükemmel

Mükemmel

Zayıf

(Problemi Açıkça İfade Edebilme)
Ayrıntılı Bilgi Toplama
(Açık Uçlu Soru Sorma İmkanı)

Tablo 6: Anket Yönteminde Veri Toplama Araçlarının Üstün ve Zayıf Yönleri2

4.5.2.2.İnternet / e-posta ile Anket
İnternet üzerinden ve elektronik posta yolu ile çok büyük bir örneğe anket
uygulanabilir ve bu anket formlarının yanıtları anında bilgisayara kaydedildiğinden
örneklemin dağılımı anı anına izlenebilir. Anket formunun ekranda işaretlendiği anda sisteme
kaydedilmesi bir soruya birden fazla yanıt işaretlenmesi, soruların cevapsız bırakılması, cevap
seçenekleri dışında değerlerin kodlanması gibi problemleri ortadan kaldırır. İnternet kanalıyla
toplanan anket formlarına resim, video ve ses de eklemek mümkündür (Hollensen, 2011:
186). Örnek büyüklüğü açısından avantajlı bir araç olmasının yanı sıra bütçesi de oldukça
düşüktür. İnternet/e-posta ile anketin en önemli avantajlarından biri seyahat giderlerini ve
ulaşım için harcanan zamanı ortadan kaldırmasıdır. Bu özellikleri ile internet/e-posta ile anket
hem ekonomik hem de hızlı bir veri toplama aracıdır. Bilgisayar sahipliği ve internet erişim
oranı, bu yöntemi kullanıp kullanmamanın en önemli belirleyicilerindendir. Özellikle gelişmiş
ülkelerde ve bilgisayar kullanımının yaygın olduğu sektörlerle ilgili araştırmalarda (bilgisayar
yazılımı, bankalar, medikal ekipman, ilaç, hava yolu, otel ve turizmle ilgili diğer ürün ve
hizmetlerde) tercih edilen bir araçtır (Craig ve Douglas, 2005: 302).

2

Hollensen, 2011: 186.
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4.5.2.3.Telefonla Anket
Pazarlama araştırmalarında kullanımı artan araçlardan biri olan telefonla anket
özellikle endüstriyel araştırmalarda ve gelişmiş ülkelerde yapılan araştırmalarda tercih
edilmektedir (Craig ve Douglas, 2005: 297). Telefonla anketin cevaplanma oranı postayla
ankete göre daha yüksek ancak yüz yüze ankete göre daha düşüktür. Maliyet açısından ise
telefonla anket yüz yüze ankete göre daha avantajlıdır. Buna karşılık telefonla ankette görsel
araçlardan yararlanmak mümkün değildir ve cevaplayıcıların görüşme süresini kısa tutma
eğilimlerinden ötürü çok sayıda soru sormak, karşılaştırma içeren karmaşık sorular sormak
mümkün olmayabilir (Hollensen, 2011: 186). Günümüzde mobil telefon aracılığı ile de anket
formları uygulanabilmektedir ancak telefonun kayıtlı olduğu kişi dışında örneğin çocuklar
tarafından kullanılması örneklemede problemlere yol açabilmektedir. Mobil telefonla anketin
bir diğer sakıncası da cevaplayıcılara araba kullanırken veya kalabalık ortamda bulundukları
sırada ulaşma durumunda görüşme yapmanın zor olmasıdır (Craig ve Douglas, 2005: 300).

4.5.2.4.Yüzyüze Anket
Diğer veri toplama yöntemleri ile kıyaslandığında yüzyüze anket oldukça pahalı bir
veri toplama yöntemidir. Bununla birlikte, görüşme süreci oldukça esnektir bu sayede
cevaplanma oranı yüksek olur. Ayrıca yüzyüze görüşme, özellikle çetrefilli ve anlaşılması zor
konularda bilgi edinmek için uygun bir yöntemdir (Chee ve Harris, 1998: 202).
Yüzyüze uygulanan anketlerde sosyal etkileşim oldukça fazladır, bu nedenle
anketörün kılık kıyafeti konusunda dikkatli olunmalıdır. Eğer anketör çok şık giyinirse
görüşülen kişi kendini olduğundan farklı göstermeye çalışabilir ve sırf anketörü etkilemek
için pahalı ürünleri kullanmayı tercih ettiğini söyleyebilir (Onkvisit ve Shaw, 2004: 223).

4.5.3.Anket Formu Tasarımı
Pazarlama araştırmalarında anket yöntemi ile veri toplamada kullanılacak soru
formları açık ve kolay anlaşılır olmalı ve anketör kolaylıkla uygulayabilmelidir. Bu nedenle
soruların formatı ve kelimelerin yerinde kullanımı anket formu hazırlanırken özellikle
üzerinde durulması gereken konulardır (Czinkota and Ronkainen, 2007: 261).
Anket formunda yer alan soruların cevap seçenekleri çoktan seçmeli ve birkaç seçenek
ile sınırlandırılmış ise yapılandırılmış sorular söz konusudur. Cevabı açık uçlu olan sorular
ise yapılandırılmamış sorulardır. Açık uçlu sorular ile daha ayrıntılı bilgi edinmek
mümkündür ancak açık uçlu soruların yanıtları görüşmeci etkisine açıktır. Buna rağmen
pazarlama araştırmalarında veri toplanırken açık uçlu sorulardan sıklıkla yararlanılır çünkü
açık uçlu sorular cevaplayıcıların referans noktalarını tanımlanmaya yardımcı olması
açısından yararlıdır (Czinkota and Ronkainen, 2007: 261).
Soruların formatına ilişkin diğer bir konu da soruların doğrudan veya dolaylı
sorulması kararıdır. Bireylerin bazı sorulara duyarlılık dereceleri farklıdır. Cevaplayıcının
geliri veya yaşı ile ilgili sorulara farklı ülkelerde farklı şekillerde tepki verilir. Sosyal cazibesi
olan cevaplar verme eğilimi de kişilere ve kültürlere göre farklılık gösteren unsurlardandır.
Bazı kültürlerde, çalışanlar, performans ve finansal konularla ilgili sorular cevaplayıcıya
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doğrudan yöneltilirken Asya ve Ortadoğu gibi diğer kültürlerde bu tip soruların sorulması
rencide edici ve kaba bir davranış olarak görülür. Bu nedenlerle araştırmacı soruların kültürel
açıdan kabul edilebilir olduğundan emin olmalıdır. Diğer bir ifadeyle bazı soruların kimi
ülkelerde direkt kimi ülkelerde dolaylı olarak sorulması gerekebilir. Örneğin araştırmacı
soruyu "kaç yaşındasınız?” diye sormak yerine “hangi yılda doğdunuz?” şeklinde
cevaplayıcıya yöneltebilir (Czinkota and Ronkainen, 2007: 261).
Araştırmacının sahaya inmeden önce emin olması gereken unsurlardan bir diğeri
soruların cevaplayıcıların anlayabileceği düzeyde hazırlandığıdır. Örneğin büyük şirketlerin
yöneticilerinin tutumlarını ve özelliklerini ölçmeye yönelik olarak Likert Ölçeği ile
hazırlanmış sorular etkin biçimde kullanılırken, bu tip ölçekli sorular kırsal kesimdeki
girişimcilere yöneltildiğinde cevaplamada sıkıntılar yaşanabilir. Eğitim düzeyi düşük
cevaplayıcılar söz konusu olduğu araştırmalarda anket formunda örnek cevaplandırmanın
nasıl olacağının gösterilmesi yararlı olur (Czinkota and Ronkainen, 2007: 261).
Anket formu birden fazla ülkede uygulanacak, birden fazla gruba uygulanacak ve
karşılaştırma yapılacaksa araştırmacı veri/ölçek eşitliği konusunda dikkatli olmalıdır. Veri
eşitliği için soru formundaki cevap kategorilerinin karşılaştırılabilir bir yapıda ve her iki grup
cevaplayıcıları için aynı anlamı taşıyor olması gerekir. Örneğin gelişmiş bir ülkede beyaz
yakalı bir çalışan orta sınıfın bir üyesi iken, daha az gelişmiş bir ülkede aynı kişi üst sınıfın bir
üyesi kabul edilebilir. Araştırmacı soru formuna koymadan önce kullanacağı cevap
seçeneklerinin farklı kültürlere uygunluğunu önceden değerlendirmelidir. Tutumsal,
psikografik, yaşam tarzı ile ilgili veri toplamayı hedefleyen sorularda bu tip kültürel
farklılaşmalara özellikle dikkat edilmelidir. Örneğin Asya kültüründe pizza şık bir akşam
yemeği alternatifi iken Amerika’da hızlı tüketilen gıdalardandır. Benzer şekilde bisiklet
kullanmak bazı bölgelerde hobi iken bazı bölgelerde temel ulaşım aracı olabilmektedir
(Czinkota and Ronkainen, 2007: 263).
Araştırmacı soru formatına karar verdikten sonra soruları kelimelere dökerken de
dikkatli olmalıdır. Bunlardan ilki, soruların anlaşılır olması için tek soru ile birden fazla
soruya cevap aramamaktır. Diğer bir ifadeyle bir soru, aynı anda iki soru sormamalıdır. İkinci
olarak araştırmacı, soruyu mümkün olduğunca tarafsız bir üslupla sormalı ve cevaplayıcıyı
yönlendirecek kelimeleri kullanmaktan kaçınmalıdır. Üçüncü olarak da araştırmacı,
cevaplayıcının cevap verebileceği sorular sormalıdır. Örneğin cevaplayıcının hiç
karşılaşmadığı bir ürün hakkında soru sorulursa cevap alınamayabilir. Benzer şekilde, soruda
zaman belirtilecekse yakın geçmişi içeren, cevaplayıcının hatırlamakta zorlanmayacağı zaman
dilimini kapsayan sorular sorulmalıdır. Örneğin “Geçen hafta yaptığınız alışverişlerde en az
bir adet gazlı içecek satın aldınız mı?” gibi bir soruyu yanıtlamak cevaplayıcı açısından “Son
bir ayda kaç adet gazlı içecek satın aldınız?” şeklinde bir soruyu yanıtlamaktan daha kolaydır
(Hollensen, 2011: 169).
Pazarlama araştırmalarında anket formunun sorularını oluştururken ve anketi diğer bir
dile çevirirken ülkede konuşulan dilin ve kültürün etkilerini dikkate almak kritik önemdedir.
Araştırmacı mümkün olduğunca yanlış anlaşılabilecek ve yanlış yorumlanabilecek
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kelimelerden kaçınmalıdır. Araştırmacı, farklı bölgelerinde farklı dillerin konuşulduğu
ülkelerde araştırma yapacaksa bu unsuru da gözden kaçırmamalıdır (Hollensen, 2011: 169).
Örneğin İsviçre’nin bazı kesimlerinde Almanca, bazı kesimlerinde de Fransızca ve İtalyanca
konuşulmaktadır. Böyle bir durumda anket formunun birkaç dilde hazırlanması gerekebilir.
Anket formunun başka bir dile çevrilmesi gerekiyorsa çevirilerin eşitliği soru formu
tasarımında dikkat edilmesi gereken diğer bir husustur. Çeviri eşitliğini sağlamak için
araştırmacı geri çeviri ve paralel çeviri yöntemlerinden yararlanabilir. Geri çeviri iki aşamalı
bir yöntemdir. Örneğin Türkçe bir soru formunu Rusçaya çevirmek isteyen bir araştırmacı ilk
aşamada anadili Rusça, ikinci dili Türkçe olan bir çevirmenden anketi Rusçaya çevirmesini
isteyebilir. İkinci aşamada ise anadili Türkçe ikinci dili Rusça olan başka bir çevirmen Rusça
anket formunu Türkçeye çevirir. Türkçeye geri çevrilmiş olan anket formu orijinal anket
formu ile karşılaştırılır ve çeviriden kaynaklanan hatalar ortaya çıkarılır. Paralel çeviride ise
aynı anda çok sayıda çevirmen birbirinden bağımsız olarak anketi hedef dile çevirir. Daha
sonra çevirmenler bir araya gelerek çevirileri birbiri ile karşılaştırır ve farklılıkları giderirler
(Kotabe ve Helsen, 2010: 203).
Araştırmacı ne kadar deneyimli olursa olsun hazırladığı soru formunu uygulamadan
önce anakütleyi temsil eden küçük bir örnek üzerinde test etmelidir. Bu ön test yapılırken
uzman anketörler kullanılmalı, soru formunun uygulaması gerçek uygulamada yapılacağı
şekilde olmalıdır. Örneğin anket formunun alışveriş merkezinde uygulanması planlanmışsa
soru formunun ön testi de alışveriş merkezinde yapılmalıdır (Hollensen, 2011: 169).

4.6.Deney
Özellikle neden sonuç ilişkisini araştıran nedensel araştırmalarda kullanılan yöntem
deney yöntemidir. Deney yöntemi ile veri toplanırken, birbirine benzer özellikler gösteren
kişilerden oluşan deney grubundaki ve kontrol grubundaki cevaplayıcılar, etki etmesi
muhtemel diğer değişkenler kontrol altında tutularak, etkisi ölçülmek istenen bağımsız
değişkenin farklı düzeylerine maruz kalırlar. Deney sonrası her iki grubun tepkileri birbiri ile
karşılaştırılarak neden sonuç ilişkisi açıklanmaya çalışılır (Hollensen, 2011: 185).

4.6.1.Deney Yöntemine İlişkin Temel Kavramlar
Deney yöntemini tanımladıktan sonra deney yöntemine ilişkin temel kavramların
açıklığa kavuşturulmasında yarar vardır. Deneylerde kullanılan terimler ve anlamları
aşağıdaki gibidir (Kavak, 2013: 123):
Bağımsız değişken: Bağımlı değişken üzerindeki etkisi ölçülmeye çalışılan
değişkendir. Örneğin indirim kuponlarının satın alma davanışı üzerindeki etkisini araştıran bir
deneyde indirim kuponu bağımsız değişkendir.
Bağımlı değişken: Bağımsız değişkenden etkilenen değişkendir. Yukarıdaki örnekte
satınalma davranışı bağımlı değişkendir.
Test birimi: Bağımsız değişkenlerin etkisine tepki veren kişi, grup vb. gibi üzerinde
deney yapılan her şeydir. Bir deneyde, tüketici, mağaza, şehir vb. test birimi olabilir.
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Dışsal değişken: Bağımlı değişken üzerindeki etkisi ölçülmeye çalışılan bağımsız
değişken dışındaki test biriminin tepkisini etkileyen tüm değişkenlerdir. Yukarıdaki örnekte
satınalma davranışı üzerinde, diğer süpermarketlerin yürüttüğü ve test birimlerini etkileyen
indirim kupunu, reklam veya diğer tutundurma çalışmaları gibi değişkenleridir.
Kontrol değişkeni: Bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisi
ölçülürken, etkisi sabitlenebilecek değişkenlerdir. Yukarıdaki örnekte, indirim kuponunun
etkisini doğru ölçebilmek için süpermarketteki diğer koşulları değiştirmemek örneğin fiyatları
indirmemek, fiyat indirimi değişkeninin etkisini kontrol etmek demektir.
Deney grubu (DG): Test birimlerine bağımsız değişkenin uygulandığı gruptur.
Kontrol grubu (KG): Bağımsız değişkenin uygulanmadığı gruptur. Kontrol gruplu
deneylerde, bağımsız değişkenin uygulandığı ve uygulanmadığı durumdaki bağımlı
değişkenler arasındaki fark daha doğru ölçülür.
Tesadüfilik: Dışsal değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkisini kontrol
edebilmek için, test birimlerinin tesadüfi sayılar kullanılarak seçilmesidir.

4.6.2.Deneylerde Geçerlilik ve Güvenilirlik
Deneylerde içsel geçerlilik ve dışsal geçerlilik olmak üzere iki tür geçerlilik söz
konusudur. Ancak dışsal geçerlilik kavramı, deneyin güvenilirliğini ifade etmektedir
(Kurtuluş, 2010: 74).
İçsel geçerlilik, bağımsız değişken olan (X)’in dışındaki diğer faktörlerin bağımlı
değişken (Y) üzerindeki etkilerinin kontrol düzeyi ile ilgilidir. Bağımlı ve bağımsız değişken
arasındaki ilişkiler ölçülürken deney dışı diğer faktörler ne ölçüde kontrol edilebilirse modelin
içsel geçerliliği o derece yüksek olur. Araştırma modellerinin anlatıldığı ikinci bölümde
nedensel araştırmada içsel geçersizlik kaynakları başlığı altında ayrıntılı olarak açıklanan
faktörler (geçmişin etkisi, olgunlaşma etkisi, test etkisi, araç etkisi, seçim etkisi, ölüm etkisi)
deneyin içsel geçerliliğini tehdit eden dışsal faktörlerdir.
Dışsal geçerlilik (güvenilirlik), deneyden elde edilen sonuçların gerçeği ne ölçüde
yansıttığının ölçüsüdür. Diğer bir ifadeyle, dışsal geçerlilik, bağımlı ve bağımsız değişken
arasında gözlemlenen ilişkinin gerçek dünyaya genelleştirilebilme düzeyini gösterir
(Kurtuluş, 2010: 74; Burns ve Bush 2010:161). Güvenilir bir deney, daha sonraki bir zamanda
tekrarlandığında benzer sonuçlar veren deneydir. Araştırma için seçilen örnek kütlenin
anakütleyi temsil etmemesi, örnek kütleye girecek bireylerin taraflı seçilmesi, deneye katılan
bireylerin herhangi bir nedenden ötürü normalden farklı davranmaları sonucu oluşan sapmalar
deneyin dışsal geçerliliğini düşürür.
Deney yönteminin kullanıldığı araştırmalarda dışsal geçerlilikten önce içsel geçerliliğe
bakılmalıdır. Çünkü içsel geçerliliğin sağlanamadığı deneylerde dışsal geçerliliğin sağlanmış
olmasının diğer bir ifadeyle sonuçların genelleştirilebilir olmasının bir anlamı yoktur
(Kurtuluş, 2010: 75).
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4.6.3.Deneysel Serim Türleri
Deneysel serimler, dış değişkenlerin etkilerini kontrol ederek alternatif hareket
seçeneklerinin sonuçlarını belli bir bağımlı değişken üzerinde ölçmek amacıyla geliştirilen
serimlerdir (Kurtuluş, 2010: 76). Deneysel serimler, kısmi deneysel serimler ve tam deneysel
serimler olmak üzere iki başlıkta incelenebilir. Kısmi ve tam deneysel serimleri birbirinden
ayıran unsurlar; test birimlerinin tesadüfî seçimi, kontrol grubunun olması ve ön test – son test
uygulamasıdır. Bir deneysel serimde bu unsurların herhangi birisi bulunmuyorsa kısmi
deneysel, tamamı bulunuyorsa tam deneysel serim olduğu kabul edilmektedir (Kavak, 2013:
127-128).
Tablo 7’de kısmi deneysel serimlerde ve tam deneysel serimlerde kullanılabilecek
alternatif deney tasarımları listelenmiştir.
Kısmi Deneysel Serimler

Tam Deneysel Serimler

-

Bir Defalık Örnek Olay

-

Kontrol Gruplu Ön Test - Son Test

-

-

-

Kontrol Gruplu Tesadüfî Son Test
Tek Gruplu Ön Test - Son Test

Dört Grup – Altı Çalışma Tasarımı (Four
Group – Six Study Design)

-

Kontrol Gruplu Son Test

-

Tesadüfî Olmayan Kontrol Gruplu Ön
Test – Son Test

-

Tek Gruplu Ardışık Test (Zaman Serisi)

-

Kontrol Gruplu Ardışık Test (Zaman
Serisi)

Tablo 7: Deneysel Serim Türleri3
Deneysel serim türleri açıklanmadan önce bu deneysel serimlerde kullanılan
simgelerin öğrenilmesinde yarar vardır. Deneysel serimlerin simgesel gösteriminde kullanılan
simgeler ve anlamları aşağıdaki gibidir:
X: Test birimi (deneye katılan denekler) üzerindeki etkisi araştırılan bağımsız
değişkenin uygulanması.
O: Bağımlı değişkenin, test birimlerinde ölçülen değeri, araştırmacının yaptığı ölçme.
R: Test birimlerinin tesadüfi seçildiğini gösterir.
E: Deney etkisi, bağımsız değişkene bağlı olarak bağımlı değişkende meydana gelen
değişim
3

(Kavak, 2013: 128)den yorumlanarak alınmıştır.
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DG: Deney grubu
KG: Kontrol grubu
Ayrıca, deneylerin sembolik ifadesinde “zaman”ın nasıl ifade edildiğini de belirtmekte
yarar vardır.
Örnek 1: Simgesel gösterimi;
X

O1

O2

şeklinde olan bir deneysel serimde O2 ölçümünün O1 ölçümünden sonra yapıldığı
anlaşılmaktadır.
Örnek 2: Simgesel gösterimi;
X

O1

X

O2

şeklinde olan bir deneysel serimde:
-

İki grubun bulunduğu anlaşılmaktadır.
Alt alta olan X gösterimi, bağımsız değişkenin iki gruba aynı anda uygulandığını
göstermektedir.
Alt alta yazılmış olan O1 ve O2 gösterimi de her iki grup bağımsız değişkene maruz
kaldıktan sonra iki grup için aynı anda ölçüm veya gözlem yapıldığı anlamına
gelmektedir.

İkinci örnekten anlaşılacağı üzere, yatay sıra, olayların zaman içindeki oluş sırasını,
dikey sıra ise aynı anda olan olayları göstermektedir.
Tablo 7’de görüldüğü gibi kısmi ve tam deneysel serimler için çok sayıda alternatif
deney tasarımı vardır. Ancak deneylerin mantığının kavranması ve tam deneysel serimlerin
kısmi deneylere göre üstün yönlerinin gösterilmesi amacıyla kısmi deneysel serimlerden ikisi
ve tam deneysel serimlerden biri aşağıda açıklanmıştır.

4.6.3.1.Kısmi Deneysel Serimler
4.6.3.1.1.Bir Defalık Örnek Olay (Tek Gruplu Son Test) Deneysel
Serimi
Tek bir gruptan oluşan test birimlerine bağımsız değişkenin uygulanması ve sonuçların
ölçülmesi şeklinde uygulanan bir deneysel serimdir.
Simgesel gösterimi:
DG

X

O1
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Örneğin, süpermarketteki meyve reyonunda elmaların en sondaki rafa konmasının
(bağımsız değişken) elma satışları (bağımlı değişken) üzerindeki etkisinin araştırıldığı bir
deney bir defalık örnek olay serimine göre tasarlandığında nedensellik ilişkisi hakkında fazla
bilgi elde edilemez. Elmalar en arkadaki rafa konmadan önceki satışlar ölçülmediği için bu
değişikliğin etkisiyle elma satışlarının artıp azalmadığını bilemeyiz. Ayrıca, bu deneysel
serimde dışsal değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkisi de kontrol edilmemektedir.
Tüm bu nedenlerle “bir kezlik örnek olay” seriminde deney etkisi (E) ölçülemez. Bu durum
kısmi deneysel serimlerin tümü için geçerlidir.

4.6.3.1.2.Tek Gruplu Ön Test Son Test Deneysel Serimi
Tek bir gruptan (deney grubu) oluşan test birimleri üzerinde bağımlı değişken ölçülür
(O1), sonra bağımsız değişken (X) uygulanır, son olarak bağımlı değişken tekrar ölçülür (O2).
Simgesel gösterimi:
DG

O1

X

O2

Bu deneysel serimin, bir kezlik örnek olay seriminden farkı, bağımlı değişkenin,
bağımsız değişken uygulanmadan önce de ölçülmesidir. Bu deneysel serimde de yine tek bir
grup (deney grubu) vardır.
Elma satışlarında raf yerinin etkisi örneğini bu deneysel serime uyguladığımızda raf
yeri ve satışlar arasındaki nedensellik ilişkisi hakkında bir kezlik örnek olay serimine göre
daha fazla bilgi elde ederiz. Çünkü bu deneysel serimde hem raf yeri değiştirilmeden önceki
satışlar hem de raf yeri değiştirildikten sonraki satışlar ölçülmüş olduğundan, satışların ilk
ölçümle son ölçüm arasında geçen sürede arttığını, azaldığını ya da aynı kaldığını görebiliriz.
Bununla birlikte deney sonunda satışların arttığı görülürse, bunun nedeninin tamamen
bağımsız değişken olan raf yeri değişikliği olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü elma satışlarının
artmasında mevsimin etkisi, hava koşullarının etkisi, reklamın etkisi gibi dışsal değişkenlerin
etkisi olabilir. Dışsal değişkenler kontrol edilmediği için bu deneysel serimde de deney etkisi
(E) tam doğru olarak ölçülemez.

4.6.3.2.Tam Deneysel Serimler
4.6.3.2.1.Kontrol Gruplu Ön Test Son Test Deneysel Serimi
Bu deneysel serimde hem deney grubu hem de kontrol grubu vardır. Denekler tesadüfi
olarak deney ve kontrol gruplarına atanır. Önce her iki grupta bağımlı değişken ölçülür.
Ardından sadece deney grubuna bağımsız değişken uygulanır. Aradan bir süre geçtikten sonra
her iki grupta bağımlı değişken son kez yine ölçülür.
Simgesel gösterimi:
DG ( R )

O1

CG ( R )

O3

X

O2
O4
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Deney Etkisi:
E = (O2 – O1) – (O4 – O3)
20 mağazası olan bir süpermarket zincirinde, elma satışlarında raf yerinin etkisi bu
deneysel serime göre tasarlanırsa öncelikle birbirine eşit iki grup oluşturmak gerekir. Bu
amaçla süpermarket zincirinin 10 mağazası deney grubuna 10 mağazası da kontrol grubuna
tesadüfi yöntemle atanır. Mağazalar deney ve kontrol gruplarına tesadüfi olarak atandığında
her iki grupta eşit sayıda mağaza olmasının yanı sıra bu grupların mağazaların büyüklüğü,
eski ve yeni mağazaların sayısı, yüksek ve düşük gelirli bölgelerdeki mağaza sayıları gibi
diğer pek çok açıdan da eşit olmaları beklenir. Bu deneysel serimde, deney ve kontrol
grubunun her açıdan eşit olduğu varsayılır. Bu deneysel serimi kullanacak olan araştırmacı
grupların denkliğini tesadüfilikle sağlayamıyorsa önemli olduğunu düşündüğü kriterleri
dikkate alarak da birbirine denk gruplar oluşturabilir. Tesadüfilik veya bir kritere göre
grupları denkleştirme çabasına rağmen birbirine denk deney ve kontrol grupları
oluşturulamıyorsa daha kompleks olan deneysel serimler kullanılmalıdır.
Mağazalar deney ve kontrol gruplarına tesadüfi yöntemle atanıp grupların denkliği
sağlandıktan sonra hem deney grubundaki hem de kontrol grubundaki mağazalarda elma
satışları aynı anda ölçülür ve kaydedilir. Simgesel gösterimdeki O1 ve O3 ölçümleri bu
ölçümleri ifade etmektedir. Ardından sadece deney grubundaki mağazalarda elmaların yeri
değiştirilerek en arkadaki rafa yerleştirilirler. Simgesel gösterimdeki X bu değişikliği ifade
etmektedir. Aradan bir süre geçtikten sonra hem deney grubundaki hem de kontrol
grubundaki mağazalardaki elma satışları aynı anda ölçülür. Simgesel gösterimdeki O2 ve O4
ölçümleri bu son ölçümleri ifade etmektedir.
Bu deneysel serim kullanıldığında, deney grubundaki ölçümlerin (O2 – O1) farkı,
deney süresince bağımlı değişkende (elma satışlarında) ne kadarlık bir değişme olduğunun
görülmesini sağlar. Ancak, bağımlı değişkendeki bu değişimin nedeninin sadece bağımsız
değişken (elmaların yerinin değiştirilmesi) olduğunu söylemek mümkün değildir. Elmaların
yerinin değiştirilmesinin yanı sıra hava koşulları, rakiplerin faaliyetleri gibi diğer dışsal
değişkenler de elma satışlarının değişiklik göstermesine neden olmuş olabilir. O nedenle (O2
– O1) farkı ile yeterli bilgi sahibi olunamaz. Kontrol grubundaki ölçümlerin (O4 – O3) farkı ise
sadece elma satışlarındaki değişime etki eden dışsal değişkenleri gösterir. Çünkü kontrol
grubundaki mağazalarda elmaların yeri değiştirilmemiştir. Bu durumda, deney grubu ile
kontrol grubunun farkı alındığında deney etkisini hesaplamak mümkün olur [E = (O2 – O1) –
(O4 – O3)]. Diğer bir ifadeyle elmaların yeri değiştirildiğinde elma satışlarının “E” kadar
değişiklik göstereceği söylenebilir. Görüldüğü gibi, elma satışları ile elmaların yeri arasındaki
nedensel ilişki bu tip bir tam deneysel serimle biraz daha iyi açıklanabilmektedir (Burns ve
Bush, 2010:158-159).
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
1)
Odak grup tartışması ile veri toplanabilecek bir araştırmada moderatör olsanız
grubu ne tip sorular etrafında tartışmaya teşvik ederdiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ortalama 1 ila 3 saat süren ve konu hakkında ön bilgisi olan 8 ila 12 kişinin bir duvarı
gizli ayna olan ve mikrofonların yerleştirildiği toplantı odası gibi bir ortamda bir masa
etrafında bir araya geldiği odak grup toplantıları bireyler arasındaki etkileşimin yüksek
olduğu interaktif toplantılardır. Odak grup toplantılarını moderatör yönetir.
Derinlemesine görüşme, görüşme tekniğinde uzman bir kişinin araştırılan konu
hakkında bilgili olan bir kişiyle doğrudan ve yapılandırılmamış bir yöntemle veri ve bilgi
toplama yöntemidir. Görüşmeci cevaplayıcılarla teke tek mülakat yapar. Amaç, görüşülen
kişinin konu hakkındaki en derinde gizli olan duygu, düşünce ve tutumunu ortaya çıkarmaya
çalışmaktır. Normal koşullarda beyan etmek istemediği veya kendisinin bile farkında
olmadığı güdü, tercih veya istek gibi boyutlar ortaya çıkarılmaya çalışılır.
Gözlem, insanların veya olayların, gözle veya elektronik araçlarla izlenmesi ve
kaydedilmesi yolu ile birincil veri elde etme araçlarından biridir. Gözlem yöntemiyle
toplanacak veri fiziksel olaylar ve davranışlarla sınırlıdır. Gözlem hem keşfedici (kalitatif)
hem de tanımlayıcı (kantitatif) araştırmalarda yararlanılabilen bir veri toplama aracıdır.
Gözlem yöntemi, yapılandırılmış-yapılandırılmamış olmasına göre; doğal-yapay ortamda
yapılmasına göre; bireylerin gözlemlendiklerini bilip bilmeme durumlarına göre; gözlemin
gözle veya mekanik araçlarla yapılma durumuna göre türlere ayrılır.
Cevaplayıcıların araştırma konusundaki bilinçaltı güdülerini, inançlarını, tutumlarını
ve duygularını yansıtmak için düzenlenmiş dolaylı sorgulama yöntemi projektif (yansıtıcı)
teknikler olarak adlandırılır. Bu tekniklerin en belirgin özelliği katılımcıya kendisi yerine
başkalarının davranış, tutum, inanç ve düşüncelerinin sorulmasıdır. İmaj, cümle tamamlama,
öykü ve rol yapma tekniği gibi farklı uygulamaları vardır.
Anket yöntemi, cevaplayıcılara sorular yöneltme yoluyla verilerin toplandığı
yöntemdir. Örneklemin büyük olduğu ve cevaplayıcıların çok sayıda soruya cevap vermesinin
beklendiği araştırmalarda anket yönteminden yararlanılır. Anket yönteminde veriler yüzyüze,
telefonla, posta yoluyla veya elektronik posta/internet aracılığıyla toplanabilir.
Deney yöntemi, dış değişkenlerin etkilerinin kontrol edilerek alternatif hareket
seçeneklerinin sonuçlarının belli bir bağımlı değişken üzerinde ölçülmesi amacıyla geliştirilen
yöntemdir. Deney yöntemi ile elde edilen verilerin geçerli ve güvenilir olması için içsel
geçersizlik kaynaklarının kontrol altında tutulması ve araştırmaya katılan kişilerin anakütleyi
temsil etmeleri ve tesadüfi olarak seçilmeleri gerekir. Deneysel serimler, kısmi deneysel
serimler ve tam deneysel serimler olmak üzere ikiye ayrılır.

93

Bölüm Soruları
1)
Tüketicilerin ürüne ilişkin duygu ve düşüncelerinin açığa çıkarılması gibi
amaçlarla, bir grup katılımcının konu üzerinde tartışmaları yoluyla bilgi toplamak için hangi
veri toplama yönteminden yararlanılabilir?
a)

Derinlemesine görüşme

b)

Odak grup toplantıları

c)

Bireysel gözlem

d)

Yansıtıcı teknikler

e)

Anket

2)
Uzman bir kişinin araştırılan konu hakkında bilgili olan bir kişiyle doğrudan ve
yapılandırılmamış bir yöntemle veri ve bilgi toplama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Bireysel gözlem

b)

Odak grup toplantıları

c)

Derinlemesine görüşme

d)

Deney

e)

Anket

3)
İnsanların veya olayların, gözle veya elektronik araçlarla izlenmesi ve
kaydedilmesi yolu ile birincil veri elde etme araçlarından biri olan yöntem aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Deney

b)

Odak grup toplantıları

c)

Derinlemesine görüşme

d)

Yansıtıcı teknikler

e)

Gözlem

4)
Cevaplayıcıların araştırma konusundaki bilinçaltı güdülerini, inançlarını,
tutumlarını ve duygularını yansıtmak için düzenlenmiş dolaylı veri toplama yöntemi
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Anket
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b)

Odak grup toplantıları

c)

Derinlemesine görüşme

d)

Yansıtıcı teknikler

e)

Gözlem

5)
Örneklemin büyük olduğu ve cevaplayıcıların çok sayıda soruya cevap
vermesinin beklendiği araştırmalarda hangi veri toplama yönteminden yararlanılır?
a)

Anket

b)

Gözlem

c)

Deney

d)

Odak grup toplantıları

e)

Derinlemesine görüşme

6)

Anket yönteminin avantajları ve dezavantajları nelerdir?

7)

Anket yönteminde veriler hangi araçlar vasıtası ile toplanabilir?

8)
Nedensel araştırmanın temel kavramları olan deney grubu, test birimi, dışsal
değişken, kontrol değişkeni kavramlarını tanımlayınız.
9)
gerekir?

Deneylerde geçerlilik ve güvenilirliği sağlamak için nelere dikkat etmek

10)
Deneysel serimleri tam ve kısmi deneysel serimler olarak ayırmada etkisi olan
kriterler nelerdir?

Cevaplar
1)b, 2)c, 3)e, 4)d, 5)a
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5. PAZARLAMA ARAŞTIRMALARINDA ÖLÇME VE ÖLÇEKLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.2.
5.2.1
5.2.2

Temel Ölçek Türleri
Nominal Ölçek
Ordinal Ölçek
Sırasal Ölçek
Oransal Ölçek
Özel Ölçek Türleri
Likert Tipi Ölçek
Boyutsal Ayırma Ölçeği
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)
Değişken, ölçme ve ölçek arasındaki ilişkileri nasıl tanımlarsınız?
2)
Ölçekler nasıl sınıflandırılabilir?
3)
Ölçme ve ölçekler pazarlama araştırması sürecinin hangi adımları ile ilişkilidir?
4)
Pazarlama araştırması sürecinde alınan hangi kararlar araştırmada kullanılacak
ölçek türünün belirleyicisidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Pazarlama araştırmalarında
hakkında bilgi toplanan ve
birbirleri arasındaki
ilişkilerin saptanmak
istendiği değişkenlerin
ölçülmesinde
yararlanılabilecek ölçeklere
ve ölçme kavramına
değinilecektir.

Ölçme kavramı, temel ölçek
türleri ve özel ölçek türleri
öğrenilecektir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Metinler ve örnekler ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•
•

Ölçme
Nominal ölçek
Ordinal ölçek
Aralıklı ölçek
Oransal ölçek
Likert tipi ölçek
Boyutsal ayırma ölçeği
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Giriş
Pazarlama araştırmaların temel yapı taşı verilerdir, veriler ise ölçme ile elde edilir.
Araştırmacının incelediği konuyu ölçebilecek en uygun ölçeği bulması ve ölçme işlemlerini
uygun biçimde yürütmesi bir araştırmadan elde edilecek sonuçların sağlıklı ve geçerli
olmasındaki en önemli etkenlerdendir.
Ölçme, araştırmanın değişkenlerinin gözlenip sonucun bir sayı veya sembolle ifade
edilmesidir. Pazarlama araştırmalarında ölçmeye konu olan hususlar, bireylerin duyguları,
düşünceleri, tutumları, bir konu hakkındaki inançları, beklentileri, algıları ve davranışları
olabilir. Pazarlama araştırmalarında bireylerin yanı sıra objelere veya olaylara ilişkin ölçmeler
de yapılabilir (Kavak, 2013: 144). Araştırmanın değişkenlerine ilişkin yapılan ölçmeler,
sayısal ya da sınıfsal sembollere dönüştürülebilir. Örneğin, araştırmada yer alan bireylerin bir
ölçü aracındaki sorulara verdikleri yanıtların puanları toplanarak bir sayısal değer elde
edilebilir; ya da, araştırmada yer alan bireyler, belli sınıflara dâhil edilebilirler.
Bireyler, objeler veya olaylara ilişkin değişkenleri ölçerken çeşitli ölçeklerden
yararlanılır. Bu bölümde temel ve özel ölçek türleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
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5.1.Temel Ölçek Türleri
Değişkenler dört düzeyde ölçülebilir:
-

Nominal Ölçek
Ordinal Ölçek
Aralıklı Ölçek
Oransal Ölçek

Bu ölçek türlerinden nominal ölçek niteliksel veriler için; diğer üçü ise niceliksel veriler
için geçerlidir. Ayrıca, bu ölçekler, en az bilgi vericiden (nominal ölçek) en çok bilgi vericiye
(oransal ölçek ölçek) doğru sıralanmıştır.
Araştırmada her istatistiksel analizin uygulanabileceği veri türü farklıdır. Kullanılan
ölçek türü ise verilerin analizinde hangi istatistiksel analiz tekniklerinin kullanılabileceğinin
belirleyicisidir.

5.1.1.Nominal Ölçek
Nominal ölçek, nesneleri özelliklerine göre belirli kategoriler altında toplayan ya da
sınıflandıran bir ölçek türüdür. Araştırmada yer alan bireylerin iki ya da daha fazla sınıftan
birine yerleştirilmeleri için kullanılır. Nominal ölçek her bir kategoriye dâhil olan bireylerin
sayısını gösterir.
Örneğin:
• Araştırma örneklemindeki öğrencilerin kaçı kadın, kaçı erkek?
• Cevaplayıcıların kaçı evli, kaçı bekâr?
• Tüketicilerin kaçı marketten, kaçı bakkaldan, kaçı pazardan alışveriş yapıyor?
Nominal ölçekte yer alan her bir kategori belli özelliklere göre belirlenir. Ayrıca,
kategorize edilen her birey, söz konusu kategorilerin ancak birinde yer alabilir.
Bireyleri sınıflandırmada kullanılan rakamların büyüklüğü ya da küçüklüğü bir anlam
ifade etmez. Bu ölçekte ölçülmüş rakamlar yalnızca temsil ettikleri bireyleri, olayları veya
durumları tanıtırlar. Diğer bir ifadeyle rakamlar, bireyleri sınıflandırmak veya kategorize
etmek için kullanılır.
Örneğin, araştırmaya katılan bireylerin cinsiyetleri aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir.
Yani (1) rakamı kadın cevaplayıcıları, (2) rakamı da erkek cevaplayıcılar temsil edebilir.
Rakamları tam tersi şekilde atamak da mümkündür. Kadın cevaplayıcıların (1) rakamı ile
temsil edilmelerinin sayısal bir anlamı yoktur.
Cinsiyet:
…Kadın

için (1)

…Erkek

için (2)
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veya;
…Erkek

için (1)

…Kadın

için (2)

Nominal ölçek, kısıtları en az olan fakat en güçsüz ölçektir. Nominal ölçekte ölçülmüş
veriler üzerinde hiçbir aritmetik işlem yapılamaz. Ortalama ölçülerinden yalnızca “mod”
hesaplanabilir. Nominal ölçekte ölçülmüş verilere parametrik olmayan istatistiksel teknikler
uygulanabilir (ki-kare vb.).

5.1.2.Ordinal (Sırasal) Ölçek
Ordinal ölçekte ölçülmüş veriler belli bir yönde belirli bir nitelik itibariyle bireylerin
veya objelerin sırasını gösterir. Varlıkları belli bir özelliğe sahip oluş miktarları bakımından
büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe sıralamak amacıyla kullanılan ölçek türüdür. Ancak,
yapılan sıralamada, birinci sıradakiyle ikinci sıradaki arasındaki fark, ikinci sıradakiyle
üçüncü sıradaki arasındaki farka eşit olmak zorunda değildir. Ordinal ölçek, nominal ölçeğin
özelliklerini kapsar ve o özelliklere ek olarak ordinal ölçekle ölçülmek istenen nitelik için
belirlenmiş rakamlar arasındaki göreceli büyüklük anlamlıdır. Ancak rakamlar arasındaki
farklar karşılaştırılabilir değildir yani nitelik itibariyle ne kadar bir fark bulunduğunu saptama
olanağı yoktur. Yani, cevap seçeneklerinin 1,2,3,4 şeklinde sıralandığı bir soruda 2, 1’den
büyüktür, 3, 2’den büyüktür, 4 de 3’ten büyüktür ancak 2 ile 1 arasındaki fark 3 ile 2
arasındaki farka eşit değildir.
Aşağıda, sıralama ölçeğine uygun verilere örnekler yer almaktadır:
•
Cevaplayıcıların sosyo-ekonomik statülerinin; alt, orta ve üst olarak
sıralanması
•
Veri toplama aracında ‘hiç’, ‘arasıra’, ‘her zaman’ biçiminde yanıtlar verilmesi
Ordinal ölçek, nominal ölçekten daha güçlü bir ölçektir. Ordinal ölçekte ölçülmüş
verilerden mod, medyan, persentil gibi ölçüler hesaplanabilir. Ordinal ölçekte ölçülmüş
verilere parametrik olmayan istatistiksel teknikler uygulanabilir (sıra korelasyonu, sıra testi,
işaret testi vb.).
Örnek: En son tamamlamış olduğunuz eğitim düzeyi nedir?
….Okul Bitirmedim için (1)
…İlköğrenim

için (2)

…Lise

için (3)

…Üniversite

için (4)

…Master/Doktora

için (5)
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5.1.3.Aralıklı Ölçek
Aralıklı ölçek, değişkenleri belirli bir başlangıç noktasına göre belli bir özelliğe sahip
oluş dereceleri bakımından eşit aralıklarla sıralamak amacıyla kullanılan ölçeklerdir. Bu
ölçeğin en önemli özelliği başlangıç noktasının gelişigüzel seçilmesine yani gerçek sıfır
noktasının olmamasına karşın ölçü biriminin sabit olmasıdır. Örneğin, eşit aralıklı ölçek
özelliği gösteren zekâ puanının 0 olması, bireyde hiç zekâ olmadığını göstermez. Bu nedenle,
zekâ puanı 30 olan bir kişinin, zekâ puanı 60 olan kişinin yarısı kadar zekâya sahip olduğunu
söylemek olanaksızdır.
Aralıklı ölçek, ordinal ölçeğin özelliklerini kapsar ancak farklı olarak, ölçekteki her bir
nokta arasındaki uzaklıklar ölçülebilir niteliktedir ve ölçülmek istenen nitelik için belirlenmiş
rakamlar arasındaki göreceli büyüklük anlamlıdır.
Aralıklı ölçekte ölçülmüş verilerden mod, medyan, aritmetik ortalama ve standart
sapma hesaplanabilir. Aralıklı ölçekte ölçülmüş verilere parametrik istatistiksel teknikler
uygulanabilir (Korelasyon, regresyon, t testi, F testi vb.)
Örnek: Bir araştırmada cevaplayıcıların üç kahve markasının lezzetini
değerlendirmelerinin istendiği bir soruda cevap seçenekleri aşağıdaki gibi ise lezzet değişkeni
aralıklı ölçekle ölçülüyor demektir.
Aşağıdaki üç kahve markasının lezzetini değerlendiriniz
Marka
Nescafe
Jacobs
Crown

Çok
Kötü
1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

Çok
İyi
7
7
7

Ölçekte 1 ve 2 konumunda bulunan iki cevaplayıcının uzaklıkları, 4 ve 5 konumunda
bulunan herhangi iki cevaplayıcının uzaklıklarına eşittir. Ancak ölçek skoru 4 olan bir kişinin
değerlendirmesinin, skoru 2 olan bir kişiye göre iki kat daha güçlü olduğu söylenemez.

5.1.4.Oransal Ölçek
Oransal ölçek, aralıklı ölçeğin tüm özelliklerine sahiptir ancak oran ölçeği diğer üç
ölçekten daha güçlü bir ölçektir çünkü oransal ölçekte gerçek sıfır noktası vardır. Örneğin,
uzunluk, ağırlık, yaş gibi değişkenler oransal ölçek özelliği gösterirler. Oransal ölçekte gerçek
bir sıfır noktası olması nedeniyle, farklı veri değerleri arasında oranlama yapılabilir. Örneğin,
60 kg ağırlığındaki bir yetişkinin 30 kg ağırlığındaki bir çocuğun iki katı daha ağır olduğunu
söylemek mümkündür.
Oransal ölçekte ölçü birimi değişmezdir. Bu ölçek üzerinde ölçülmüş verilere tüm
aritmetik işlemler ve tüm istatistik teknikler uygulanabilir.
104

Örnek: Yaşınız?..............
Örnek: Kullandığınız otomobili yenileyeceğiniz zaman tekrar aynı marka bir
otomobil alma ihtimaliniz yüzde kaçtır? % ………..

5.2.Özel Ölçek Türleri
Pazarlama araştırmalarında kişilerin, inanç, fikir, tutum, tercih, fayda, beklenti, algı
gibi psikolojik nitelikleri ile ilgili bilgi ve verileri geçerli ve güvenilir bir şekilde
toplayabilmek amacıyla geliştirilmiş özel ölçekler vardır (Kurtuluş, 2010: 101). Bu özel
ölçeklerden en yaygın olarak kullanılanları ise “Likert Tipi Ölçek” ve “Boyutsal Ayırma
Ölçeği”dir.

5.2.1.Likert Tipi Ölçek
Rensis Likert’e ait olan ölçeğin orijinali Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı için
geliştirilmiş olup daha sonra pazarlamada kullanılmaya başlanmıştır. Pazarlamaya rahatlıkla
transfer edilmesi bu ölçeğin tutum ölçme amacıyla geliştirilmiş olmasıdır (Kavak, 2013: 165).
Likert ölçeği diğer ölçeklerden farklı olarak, konu ile ilgili çeşitli yargıları
cevaplayıcının ne derecede tasvip edip etmediğini saptayarak kişilerin tutumlarını belirtmeyi
amaçlar. Bu belirleme yapılırken yargılar hiçbir değişikliğe uğratılmadan aynen kullanılır. Bu
yargılar yanında cevaplayıcıya beş noktalı (dengeli) bir ölçek verilir (Kurtuluş, 2004: 285).
Likert tipi ölçek normalde 5’li cevap kategorisinden oluşur. Ancak, 7’li, 9’lu ve 11’li
kategorilerin tercih edildiği de görülmektedir. Ölçeğin 5’li kullanımında cevap alternatifleri
“kesinlikle katılmıyorum” ile “kesinlikle katılıyorum” arasında yer alır. Bu iki katılım
derecesi uç noktalardır. Ara dereceler ise “katılmıyorum”, “ne katılıyorum ne katılmıyorum”
ve “katılıyorum” şeklindedir. Bu şekilde alınan cevaplara genellikle 1, 2, 3, 4, 5 veya 5, 4, 3,
2, 1 şeklinde değerler verilerek toplam puan hesaplanır. Cevapların nasıl değerlendirileceği
tutum ifadesinin olumlu veya olumsuz oluşuna bağlıdır. Örnek verilecek olursa: “Mağaza
markalı ürünler diğer ürünlere göre daha kaliteli değildir” ifadesi olumsuz, “Mağaza markalı
ürünler diğer ürünlere göre daha kalitelidir” ifadesi olumlu bir ifadedir (Kavak, 2013: 166).
Likert tipi ölçek için tespit edilmesi gereken bir durum şudur (Kavak, 2013: 166):
Uygulamada kimi zaman orta derecenin “fikrim yok” şeklinde ifade edilmesidir. Bu
ifade yanlıştır. “Ne ….. ne …..” ifadesi cevaplayıcının bu konuda bir tutuma sahip olduğu,
ancak kararsız kaldığı noktadır.
Sayın cevaplayıcı, aşağıdaki ifadeye katılma derecenizi belirtiniz.
“Mağaza markalı ürünler diğer ürünlere göre daha kalitelidir.”
Kesinlikle
Katılmıyorum Ne Katılıyorum Ne Katılıyorum
Katılmıyorum
Katılmıyorum
1
2
3
4
Tablo 8: Likert Tipi Ölçek

Kesinlikle
Katılıyorum
5

105

5.2.2.Boyutsal Ayırma Ölçeği
Boyutsal ayırma ölçeğinin, pazarlama araştırmalarında Likert ve Likert tipi ölçekten
sonra en fazla kullanılan ölçek olduğu söylenebilir. Ölçek, iki zıt ifadenin 5’li, 7’li veya 9’lu
ölçek üzerinde değerlendirilmesini içerir. Zıt ifadeler “temiz – kirli”, “sessiz – gürültülü”,
“güzel – çirkin”, “yumuşak – sert”, “kadınsı – erkeksi” şeklinde olabilir (Kavak, 2013: 168).
Boyutsal ayırma ölçeği, birey, marka, ürün gibi objelere veya fikirlere yüklenecek
anlamı belirmeye çalışır. Bu anlamda bireyin benlik algısı, marka ve ürün tanımlama,
konumlama gibi konulara yönelik araştırmalarda etkili olarak kullanılabilir. Bunun yanı sıra,
boyutsal ayırma ölçeği ülke imajı ölçümünde en uygun ölçek olarak önerilmektedir (Kavak,
2013: 168).
Boyutsal ayırma ölçeğinden elde edilen veriye ortalama, standart sapma gibi merkezi
temayül ölçüleri hesaplanabileceği gibi medyan veya mod gibi ordinal ve nominal ölçeğe
uygulanan analizler de uygulanabilir.
Örnek: Tüketicilerin kullandıkları cep telefonunun özelliklerine ilişkin algılarının
ölçüldüğü bir çalışmada aşağıdaki gibi 7’li boyutsal ayırma ölçeği kullanılabilir. Aşağıdaki
ölçekteki rakamlar “1 = Taşınması çok zor”, “2 = Taşınması zor”, “3 = Taşınması biraz zor”,
“4 = Taşınması ne zor ne kolay”, “5 = Taşınması biraz kolay”, “6 = Taşınması kolay”, “7 =
Taşınması çok kolay” şeklinde ifade edilebilir.
Tercih ettiğiniz cep telefonu ürününe ilişkin aşağıdaki özellikleri değerlendiriniz.
1 2 3 4 5 6 7
Taşınması çok zor

Taşınması çok kolay

Çok kötü tasarım

Çok iyi tasarım

Menüye erişim çok kolay

Menüye erişim çok zor

Kullanımı çok kolay

Kullanımı çok zor

Hiç kişiselleştirilemiyor

Tamamen kişiselleştirilebiliyor

Aksesuarı çok kısıtlı

Aksesuarı çok zengin

Çok kısa ömürlü batarya

Çok uzun ömürlü batarya

Hiç ergonomik olmayan tasarım

Çok ergonomik tasarım

Çok çeşitli renk seçeneği

Çok sınırlı renk seçeneği

Çok yetersiz hafıza

Çok yeterli hafıza
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Çok dar ekran

Çok geniş ekran

En eski teknoloji

En son teknoloji

Tablo 9: Boyutsal Ayırma Ölçeği
Boyutsal ayırma ölçeğinde objelere ait olumlu ve olumsuz ifadelerin hangi uca
yerleştirileceğine de dikkat edilmelidir. Bu konudaki genel uygulama, olumlu sıfatları sol
tarafa, olumsuzları sağ tarafa yerleştirmektir. Ancak, söz konusu uygulamanın, yanıtlayıcıda
olumlu cevap verme eğilimi yaratmak gibi sakıncaları da olabilir (Hair, 2003: 426; Kavak,
2013: 170).
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
1)
Tüketicilerin organik gıda ürünlerine karşı tutumlarını ölçmeye yönelik olarak
bu bölümde değinilen her ölçek tipine uygun bir soru geliştiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Araştırmacının incelediği konuyu ölçebilecek en uygun ölçeği bulması ve ölçme
işlemlerini uygun biçimde yürütmesi bir araştırmadan elde edilecek sonuçların sağlıklı ve
geçerli olmasındaki en önemli etkenlerdendir.
Ölçme, araştırmanın değişkenlerinin gözlenip sonucun bir sayı veya sembolle ifade
edilmesidir. Bireyler, objeler veya olaylara ilişkin değişkenleri ölçerken çeşitli ölçeklerden
yararlanılır. Değişkenler, en güçsüzden en güçlüye doğru olacak şekilde nominal, ordinal,
aralıklı ve oransal olmak üzere dört düzeyde ölçülebilirler.
Pazarlama araştırmalarında ayrıca kişilerin, inanç, fikir, tutum, tercih, fayda, beklenti,
algı gibi psikolojik nitelikleri ile ilgili bilgi ve verileri geçerli ve güvenilir bir şekilde
toplayabilmek amacıyla geliştirilmiş özel ölçeklerden de yararlanılır. Bu özel ölçeklerden en
yaygın olarak kullanılanları ise “Likert Tipi Ölçek” ve “Boyutsal Ayırma Ölçeği”dir.
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Bölüm Soruları
1)
Araştırmanın değişkenlerinin gözlenip sonucun bir sayı veya sembolle ifade
edilmesi şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Ölçme

b)

Ölçek

c)

Değişken

d)

Oransal ölçek

e)

Hiçbiri

2)
Temel ölçek türlerinin zayıftan güçlüye sıralaması hangi seçenekte doğru
olarak yapılmıştır?
a)

Nominal, aralıklı, oransal, ordinal

b)

Ordinal, nominal, oransal, aralıklı

c)

Oransal, ordinal, nominal, aralıklı

d)

Nominal, ordinal, aralıklı, oransal

e)

Aralıklı, nominal, oransal, ordinal

3)

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)
Ordinal ölçek, nesneleri özelliklerine göre belirli kategoriler altında toplayan
ya da sınıflandıran bir ölçek türüdür.
b)
Nominal ölçek, varlıkları belli bir özelliğe sahip oluş miktarları bakımından
büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe sıralamak amacıyla kullanılan ölçek türüdür.
c)
Oransal ölçek, değişkenleri belirli bir başlangıç noktasına göre belli bir özelliğe
sahip oluş dereceleri bakımından sıralamak amacıyla kullanılan ölçeklerdir.
d)

Gerçek bir sıfır noktası olan tek ölçek türü oransal ölçektir.

e)

Hiçbiri

4)

Nominal ölçek ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

a)

Kısıtları en az olan ve en güçlü olan ölçek, nominal ölçektir.

b)

Nominal ölçekte ölçülmüş veriler üzerinde tüm aritmetik işlemler yapılabilir.
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c)
Nominal ölçekte ölçülmüş verilere parametrik istatistiksel teknikler
uygulanabilir.
d)
Nominal ölçek, bireylerin iki ya da daha fazla sınıftan birine yerleştirilmeleri
için kullanılır.
e)

Hepsi

5)

Ölçeklerle ilgili aşağıdaki seçeneklerden doğru olanı işretleyiniz.

a)

Ordinal ölçek, nominal ölçeğin özelliklerini kapsar.

b)

Aralıklı ölçek, nominal ve ordinal ölçeğin özelliklerini kapsar.

c)

Oransal ölçek, nominal, ordinal ve aralıklı ölçeğin özelliklerini kapsar.

d)

Hiçbiri

e)

Hepsi

6)
Oransal ölçekte ölçülmüş verilere hangi matematiksel işlemler ve istatistiksel
analizler uygulanabilir?
7)

Hangi ölçeklerle ölçülmüş verilere parametrik analizler uygulanabilir?

8)
Pazarlama araştırmalarında kişilerin inanç, fikir, tutum, tercih, fayda, beklenti,
algı gibi psikolojik nitelikleri ile ilgili bilgi ve verileri geçerli ve güvenilir bir şekilde
toplayabilmek amacıyla hangi türde ölçeklerden yararlanılabilir?
9)

Likert ölçeği ile ölçülebilecek bir anket sorusu hazırlayınız.

10)

Boyutsal ayırma öçeği ile ölçülebilecek bir anket sorusu hazırlayınız.

Cevaplar
1)b, 2)d, 3)d, 4)a, 5)e
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6. ÖRNEKLEME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5

Örnekleme Süreci
Anakütlenin Belirlenmesi
Örneklem Çerçevesinin Belirlenmesi
Örneklem Yönteminin Belirlenmesi
Örneklem Hacminin Belirlenmesi
Veri Toplama
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1)

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Bir pazarlama araştırmasında tam sayım yapmak ile örnekleme arasında ne fark

vardır?
2)
Örneklemede nasıl bir süreç izlenmelidir?
3)
Tesadüfi örnekleme yöntemleri ile tesadüfi olmayan örnekleme yöntemleri
arasındaki farklılıklar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Pazarlama araştırmalarında
toplanması amaçlanan
bilgilerin, anakütlenin
tamamından toplamanın
mümkün olmadığı
durumlarda başvurulan
örnekleme konusuna
değinilecektir.

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Tam sayım ve örnekleme
Metinler ve örnekler ile
kavramlarının anlaşılmasının konuların daha kolay
yanı sıra örnekleme
anlaşılması sağlanacaktır.
sürecinin kavranması
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•
•

Tam sayım
Anakütle
Örnekleme
Örneklem
Örneklem çerçevesi
Örnekleme yöntemleri
Örneklem hacmi
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Giriş
Pazarlama araştırması ile bir anakütlenin parametreleri hakkında bilgi elde etmek
amaçlanır. Pazarlama araştırmalarında üzerinde araştırma yapılan, araştırmacının yönelttiği
sorular hakkında bilgisi ve görüşü olan, belirli bir tanıma uyan aynı cinsten birimlerin
meydana getirdiği topluluğa anakütle denir. Üzerinde araştırma yapılacak bir anakütle
hakkında bilgi toplamak için başvurulabilecek ilk ve en basit yöntem, o anakütleyi oluşturan
tüm birimlerden araştırma konusuyla ilgili bilgi toplamak, yani tam sayım yapmaktır. Diğer
bir ifadeyle tam sayım, sonlu bir anakütlenin bütün birimlerinin incelenmesi ya da sayılması
işlemidir. Ancak uygulamada anakütlenin tüm birimlerinden bilgi toplamak zaman ve maliyet
gibi nedenlerle genellikle imkânsızdır. Bu nedenle gerekli olan bilgilerin örneklemden
toplanması yoluna gidilir.
Anakütlenin özelliklerini belirleyen sayısal karakteristiklere “parametre” adı verilir.
Parametre değerleriyse örneğin, bir bölümdeki öğrencilerin dönem sonu ortalamaları,
tüketicilerin aylık gıda alışverişi tutarının ortalaması gibi sayılardır. Anakütle parametreleri
hakkındaki bu türden bilgiler, tam sayım yapılarak ya da seçilen bir örneklemin
incelenmesiyle elde edilebilir. Anakütlenin özelliklerini yansıtması düşüncesiyle anakütleden
belirli yöntemlerle seçilmiş birimlerin oluşturduğu topluluğa örneklem adı verilir.
Matematiksel ifadeyle örneklem anakütlenin bir alt kümesidir. Örneklemdeki birimlerin
sayısına örneklem hacmi denir. Bu bölümde örnekleme sürecinin aşamaları açıklanmıştır.

118

6.1.Örnekleme Süreci
Pazarlama araştırmalarında anakütleyi yansıtan sonuçlara ulaşabilmek, araştırmanın
örnekleminin anakütleyi temsil eden bireylerden oluşmasına bağlıdır. Araştırmacı, bu amaçla
anakütleyi oluşturan bireyler arasından seçilecek örneklemden veri toplamak için öncelikle bir
örnekleme planı hazırlamalıdır. Örnekleme planı çerçevesinde araştırmacının karar vereceği
üç konu vardır (Kotabe ve Helsen, 2010: 203):
Araştırma verisi kimden
(örnekleme biriminin belirlenmesi)
-

-

toplanacak?

Anakütle

kimlerden

oluşuyor?

Araştırmada kaç kişi ile görüşülecek? (örneklem hacmi)

Örnek kütleye girecek bireyler anakütleden nasıl seçilecek? (tesadüfi ve
tesadüfi olmayan örnekleme yöntemleri)

Sistematik bir örnekleme süreci takip edildiğinde bu üç önemli nokta ile ilgili doğru
kararları almak ve örneklemeden doğabilecek hataları en aza indirmek mümkün olur. Aşağıda
şekil 4’de örnekleme sürecinin aşamaları gösterilmiştir.
Anakütlenin
Belirlenmesi
Örneklem Çeçevesinin
Belirlenmesi
Örnekleme Yönteminin
Belirlenmesi
Örneklem Hacminin
Belirlenmesi

Veri Toplama
Şekil 4: Örnekleme Süreci

6.1.1.Anakütlenin Belirlenmesi
Örnekleme sürecinde anakütlenin doğru saptanması kritik bir konudur çünkü yanlış
belirlenmiş bir anakütleden alınan örneklemden elde edilecek veriler güvenilir olmaz.
Araştırmacı, araştırma kapsamında yöneltilecek sorular kimleri kapsamaktadır, bu
soruları kimler cevaplayabilir gibi sorulara vereceği yanıtlarla anakütle birimlerini
belirleyebilir. Anakütle birimleri anakütle içerisinde yer alan, insan, mal, meta vb. her şey
olabilir (Kavak, 2013: 218).
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6.1.2.Örneklem Çerçevesinin Belirlenmesi
Örneklem çerçevesi, anakütle içerisindeki tüm birimleri telefon numaraları, adresleri
gibi tanımlayıcı özellikleriyle birlikte içeren listedir. Telefon rehberleri, muhtarlık kayıtları
örneklem çerçevesini belirlemede kullanılabilecek araçlardır. Örneklem çerçevesi, örnekleme
yönteminin belirleyicisidir. Araştırmacı örneklem çerçevesini belirleyemiyorsa tesadüfi
örnekleme yöntemlerini kullanamaz (Kavak, 2013: 219).

6.1.3.Örnekleme Yönteminin Belirlenmesi
Pazarlama araştırmalarında örnekleme yolu ile veri toplanıyorsa amaç, örneklemden
elde edilen veri ile anakütlenin özelliklerini tahmin etmektir. Bu amaca uygun veriyi
toplamanın en güvenilir yolu anakütleden seçilecek örneklemi tesadüfi örnekleme yöntemleri
ile seçmektir. Ancak tesadüfi örneklemenin yapılabilmesi için örnekleme çerçevesinin ve bu
çerçeveye giren birimlerin kimler olduğunun tam olarak bilinmesi ve bu birimlere ulaşmayı
sağlayacak bilgilerin elde edilmiş olması gerekir. Örnekleme çerçevesinin belirlenemediği
durumlarda ise örneklem, tesadüfi olmayan örnekleme yöntemleri ile seçilmelidir. Tesadüfi
olmayan örnekleme yöntemleri ile seçilen örneklemde elde edilen bilgilerin anakütleyi temsil
edebilme ve genelleştirilme ihtimali ise düşüktür.

6.1.3.1. Tesadüfi Örnekleme
Tesadüfi örneklemede anakütle birimlerinin her birinin örneğe seçilme şansı eşittir.
Tesadüfi örnekleme yapıldığında örnekleme hatasını hesaplamak mümkündür. Dört tip
tesadüfi örnekleme yöntemi vardır:
Basit tesadüfi örnekleme: Her bireyin örneğe girme ihtimalinin eşit olduğu (n/N)
örnekleme yöntemidir. Tesadüfi seçim, tesadüfi sayılar tablosu kullanılarak veya tombala
yöntemi ile yapılabilir (Yükselen, 2000: 71).
Sistematik örnekleme: Bu yöntemde örnekleme girecek ilk birey, anakütle
büyüklüğü/örnek hacmi oranı (N/n) içinde tesadüfi seçilir, sonraki birey ilk bireyden sonraki
(k=N/n) k’ıncı birey, daha sonraki ise, ilk bireyden 2k kadar sonraki birey olur ve bu işlem
belirlenen örnek hacmine ulaşana kadar devam eder (Kurtuluş, 2010: 61). İzlenecek adımlar
aşağıdaki gibidir:
•
k = N/n oranı hesaplanır. Bu oran atlama aralığı olarak isimlendirilir.
•
1, 2, 3,....., k adet sayı arasından tesadüfi olarak bir sayı çekilir. Çekilen sayı
“a” ile isimlendirilsin. “a” örnekleme girecek birinci birimin sıra numarasını gösterir.
•
a'ıncı, (a+k)'ıncı, (a+2*k)'ıncı, ...., (a+ (n-1)k)’ıncı sıra nolu birimler n hacimli
örneklemi teşkil eder.
Örneğin, 400 birimden oluşan bir anakütleden 80 birimlik bir örneklem sistematik
örnekleme ile seçilmek istendiğinde:
Atlama aralığını belirlemek için k= N/n oranı belirlenir. Bu oran aynı zamanda
başlangıç noktasını belirlemek için de kullanılır.
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k=400/80= 5 olduğundan 1 ile 5 arasında bir sayı tesadüfi olarak seçilir. Bu sayının 3
olduğu varsayılırsa anakütleden örneğe girecek ilk birim 3 nolu birim olacaktır. İkinci birim
ise bu birimden (3+5=8) birim sonra gelen 8. Birim olacaktır. Üçüncü birim ise ilk birimden
(3+ 2*5=13) birim sonra gelen 13. birim olacaktır. Bu işlem böylece devam eder. Örnekleme
girecek son birim ise ilk birimden (3+79*5= 398) birim sonra gelen 398. birim olacaktır
Sonuç olarak örneğe girecek birimler:
3.,8.,13.,18.,23.,28.,…..63.,68.,73.,78.,…...383.,388.,393.,398. olmak üzere 80 birim
seçilmiş olur.
Zümrelere göre örnekleme: Bu yöntem anakütlenin homojen alt anakütlelere sahip
olması durumunda uygulanan bir yöntemdir. Anakütle belli özelliklere göre örneğin gelire
göre homojen alt gruplara ayrılır (düşük gelirliler, orta gelirliler, üst gelirliler gibi) ve her
gruptan basit tesadüfi yöntemle örnekler seçilir (Kavak, 2013: 223). Bu yöntemde gruplara
atanan bireylerin kesinlikle diğer bir grubun üyesi olmaması gerekir. Diğer bir ifadeyle
gruplar ayrışık (mutually exclusive) olmalıdır.
Kümeli örnekleme: Bu yöntem zümrelere göre örneklemeye benzer. Ancak bu
yöntemde homojen alt anakütleler yerine farklı kategorideki kümelerin ayrı ayrı örneklemesi
söz konusudur (Kavak, 2013: 224). Daha sonra her kümeden basit tesadüfi yöntemle örnekler
seçilir.
Tesadüfi örnekleme yöntemleri hem zaman alıcı hem de yüksek maliyetlidir. Tesadüfi
örnekleme yapmak mümkün olmadığında araştırmacı tesadüfi olmayan örnekleme
yöntemlerinden yararlanabilir.

6.1.3.2. Tesadüfi Olmayan Örnekleme
Tesadüfi olmayan örneklemede araştırmacı kendi deneyim ve değer yargılarına göre
örneğe seçilecek bireyleri belirler. Diğer bir ifadeyle anakütledeki bireylerin örneğe girme
olasılığı eşit değildir. Tesadüfi olmayan örnekleme yöntemleri dört tiptir:
Kolayda örnekleme: Araştırmacı kolayca ulaşabildiği bireyleri örneğe seçer. Örneğin
alışveriş merkezinden çıkan bireylerle görüşme yapılması kolayda örnekleme uygulamasıdır.
Yargısal örnekleme: Araştırmacı en doğru yanıtları alacağını düşündüğü bireyleri
belirler ve bu kişiler araştırmanın örneğini oluşturur.
Kartopu örneklemesi: Araştırmacı ilk önce örneklemde yer alan kişiler ile görüşerek
soru formunu uygular, daha sonra ilk görüştüğü kişilerin referans gösterdiği konu ile ilgili
bilgi toplanabilecek kişilere soru formunu uygular ve onlardan da referans ister. Planlanan
örnek hacmine ulaşana kadar süreç bu şekilde devam eder.
Kota örneklemesi: Bu yöntemin uygulanabilmesi için tanımlanan anakütlede yer alan
bireylerin listesini içeren örnekleme çerçevesine ihtiyaç duyulur. Ayrıca kota örneklemesi
yapabilmek için belirli özelliklere göre anakütleyi gruplara ayırmak ve her grupta yer alan kişi
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sayısını ve bu grupların anakütle içindeki oranını biliyor olmak gerekir. Bu yöntemin tesadüfi
olmayan yöntemler içinde ele alınmasının nedeni örneklem birimlerinin seçiminin kolayda
yöntemiyle (keyfi) veya yargısal örnekleme yöntemiyle yapılmasıdır.
Tablo 5: Kota Örneklemesi Uygulaması
KOTA ÖRNEKLEMESİ
Örnek büyüklüğünün (n)10 kişi olarak belirlendiği araştırmada anakütle (N=100 kişi) eğitim
düzeyi kotasına göre 4 gruba ayrılmıştır.
İlkokul mezunları

(N1)

= 20 kişi

Ortaokul mezunları

(N2)

= 30 kişi

Lise mezunları

(N3)

= 40 kişi

Üniversite mezunları

(N4)

= 10 kişi

Her grubun (N1, N2, N3, N4) anakütle içindeki oranı Ni/N formülüne göre belirlenir.
İlkokul mezunlarının anakütle içindeki oranı

= N1/N= 20/100

Ortaokul mezunlarının anakütle içindeki oranı

= N2/N= 30/100

Lise mezunlarının anakütle içindeki oranı

= N3/N= 40/100

Üniversite mezunlarının anakütle içindeki oranı = N4/N= 10/100
Her yaş grubundan ni=(Ni/N).n sayıda birim kolayda yöntemle seçilir ve bu birimler örneği
(n) oluşturur.
n1=(N1/N).n
n1=(20/100).10= 2 kişi
n2=(30/100).10= 3 kişi

n= n1+ n2+ n3+ n4
n= 2+3+4+1= 10 kişi

n3=(40/100).10= 4 kişi
n4=(10/100).10= 1 kişi

6.1.4.Örneklem Hacminin Belirlenmesi
Bir araştırmada anakütlenin bilinmeyen karakteristiklerinin (parametrelerinin)
tahminini yüksek doğrulukla elde etmek örneklemenin temel amacıdır. Bu amaca ulaşmayı
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sağlayacak en önemli unsurlardan biri ise örnek hacminin belirlenmesidir. Çünkü örneklem
hacmi arttıkça örneklem istatistiklerinin hesaplanan değeri parametre (anakütle) değerlerine
yaklaşır, standart hata küçülür ve dolayısıyla doğruluk artar.
Ancak bir araştırmada örneklem hacmi arttıkça örneklem için katlanılacak maliyet ve
zaman artar. Bu nedenlerle örneklem hacmi belirlenirken yalnız standart hatanın büyüklüğü
değil, örnekleme bütçesi ve diğer durumlar da göz önünde bulundurulmalıdır.
Örneğin, anakütlenin ilgilenilen değişken/özellik bakımından homojen ya da heterojen
olması örneklem hacminin belirlenmesine etki eder. Anakütlenin heterojenliği arttıkça, doğru
sonuçlara varabilmek için, örneklem hacmini arttırmak gerekir.
Benzer şekilde, araştırmanın sonucuna göre alınacak kararların önemi de örneklem
hacminin belirlenmesinde etkisi olan faktörlerdendir. Önemli kararlar için mümkün
olduğunca çok ve ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyulması örnek hacminin büyük olmasını
gerektirir.
Araştırmanın kalitatif ya da kantitatif olması durumu da örneklem hacminin
belirleyicilerindendir. Kalitatif araştırmalarda küçük hacimli örnekler yeterli olurken kantitatif
araştırmalarda büyük hacimli örneklemlerle çalışılır.
Araştırtmanın örnekleminin tesadüfi ya da tesadüfi olmayan yöntemlerle seçilecek
olmasının da örneklem hacmi kararında etkisi vardır. Tesadüfi olmayan yöntemlerde örnek
hacmi belirlenirken benzer çalışmalarda kullanılan örneklem hacimleri temel alınarak örnek
büyüklüğüne karar verilebilir.
Tüm bu durumların yanı sıra araştırmanın örnekleminden kaynaklanacak hata göz
önünde bulundurularak kabul edilebilir hata düzeyine göre örnek hacmi hesaplanabilir. Bunun
için araştırmacı, gerçek veya oransal değerler üzerinden sonuçlarda ne kadarlık bir hatayı (e)
kabullenebileceğini ve bu hatanın hangi güven sınırları içinde olmasını istediğini
saptamalıdır. Bu durumda örnek büyüklüğünü hesaplamada kullanılacak formül şudur:

z: Araştırmacı tarafından belirlenen anlamlılık düzeyi (güven düzeyi) için standart normal
dağılım tablo değeri
σ: Anakütle standart sapması
e: Araştırmacı tarafından belirlenen anlamlılık düzeyi için belirlenen kabul edilebilir hata payı
Örnek hacminin bu formüle göre hesaplanabilmesi için araştırmacının anakütle
standart sapması veya anakütle varyansı (σ2) hakkında bilgiye sahip olması gerekir. Ancak
anakütle standart sapma ve varyanslarının bilinmesi çoğunlukla mümkün olmadığından
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bunların tahmin edilmesi gerekir. Bu değerlerin tahmin de edilemediği durumlarda
araştırmacı maksimum varyansı verecek olan olasılık dağılımını kabul ederek işlem
yapmalıdır (Kurtuluş, 2010:m68). Çünkü bu oranlar hakkında hiçbir bilgi olmasa dahi
’nin en yüksek olduğu (0,5x0,5=0,25) değeri esas alınabilir. Bu nedenle
uygulamada örnek hacmini hesaplamada en yaygın olarak kullanılan formül şudur (Kurtuluş,
2010: 67):

Araştırma konusu değişkenin anakütle içindeki oranı
Örnek büyüklüğü hesaplandıktan sonra, önek büyüklüğünün anakütle büyüklüğüne
oranının %5’ten büyük olup olmadığı (n/N ≥ 0,05) saptanmalıdır. Eğer n/N oranı %5’ten
büyükse hesaplanan örnek büyüklüğü

düzeltme faktörü ile çarpılarak küçültülmelidir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
1)
Büyüklüğü 200.000 birim olan bir anakütleden %95 güven sınırlarında %2
hata payı ve maksimum varyanslı olarak seçilecek bir örneklemin örnek hacmi kaç olacaktır,
hesaplayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Pazarlama araştırmalarında üzerinde araştırma yapılan, araştırmacının yönelttiği
sorular hakkında bilgisi ve görüşü olan, belirli bir tanıma uyan aynı cinsten birimlerin
meydana getirdiği topluluğa anakütle denir.
Anakütleyi oluşturan tüm birimlerden araştırma konusuyla ilgili bilgi toplamaya tam
sayım denir.
Anakütlenin özelliklerini yansıtması düşüncesiyle anakütleden belirli yöntemlerle
seçilmiş birimlerin oluşturduğu topluluğa örneklem adı verilir.
Örneklemdeki birimlerin sayısına örneklem hacmi denir.
Pazarlama araştırmalarında anakütleyi yansıtan sonuçlara ulaşabilmek, araştırmanın
örnekleminin anakütleyi temsil eden bireylerden oluşmasına bağlıdır. Örneklemin anakütleyi
temsil etmesi ve örneklemeden doğabilecek hataların en az düzeyde olması için sistematik bir
örnekleme süreci takip edilmelidir.
Örnekleme süreci, anakütlenin belirlenmesi, örneklem çerçevesinin belirlenmesi,
örnekleme yönteminin belirlenmesi, örneklem hacminin belirlenmesi ve veri toplama
adımlarından oluşur.
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Bölüm Soruları
1)
Pazarlama araştırmalarında üzerinde araştırma yapılan, araştırmacının
yönelttiği sorular hakkında bilgisi ve görüşü olan, belirli bir tanıma uyan aynı cinsten
birimlerin meydana getirdiği topluluğa _______________________denir.
a)

Tam sayım

b)

Örnekleme

c)

Örnek kütle

d)

Anakütle

e)

Hiçbiri

2)

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)

Anakütle örneklemin bir alt kümesidir.

b)
Anakütleyi oluşturan tüm birimlerden araştırma konusuyla ilgili bilgi
toplamaya tam sayım denir.
c)
Anakütlenin özelliklerini yansıtması düşüncesiyle anakütleden belirli
yöntemlerle seçilmiş birimlerin oluşturduğu topluluğa örneklem adı verilir.
d)

Örneklemdeki birimlerin sayısına örneklem hacmi denir.

e)

Hepsi

3)
Anakütle hacmi büyük olduğunda hangi seçenekteki ifade tam sayım yapmayı
engelleyen bir neden değildir?
a)

Tam sayımda parametrenin kesin değerinin bulunması

b)

Tam sayımda masrafını karşalayacak yeterli paranın olmaması

c)

Tam sayım için yeterli yetenekli işgücü bulunmaması

d)

Tam sayımın çok zaman alıcı olması

e)

Tam sayımın bazen pratik olarak mümkün olmaması

4)
değildir?
a)

Aşağıdakilerden hangisi, örnekleme yapmayı gerekli kılan nedenlerden biri
Maliyet
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b)

Zaman

c)

Kesin sonuç elde etme

d)

Doğru veri elde etme

e)

Anakütlenin çok büyük olması

5)
Bir örnekleme planında, kota örneklemesi uygulanmasına karar verilmiş ve
ilgilenilen ana kütle A, B ve C gruplarına ayrılmıştır. Grup hacimleri NA = 1000, NB =2000
ve NC = 3000 birimdir. Örneklem hacmi n = 600 birim olarak belirlendiğine göre, B
grubundan seçilecek birim sayısı kaçtır?
a)

186

b)

200

c)

210

d)

222

e)

250

6)

Örneklemenin temel amacı nedir?

7)

Örnekleme sürecinin aşamalarını sıralayınız.

8)

Kota örneklemesinde örnekleme hatası neden hesaplanamaz?

9)

Sistematik örneklemenin zayıf yönleri nelerdir?

10)
Bütün öğrencilerin “finansal yönetim” ders notunun 75 olduğu 120 kişilik bir
sınıfta sınıfın finansal yönetim ders notu ortalamasını tahmin edebilmek için kaç öğrenci ile
görüşmek gerekir?

Cevaplar
1)d, 2)a, 3)a, 4)c, 5)b
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7. VERİLERİN ANALİZE HAZIRLANMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.
7.2.
7.3.

Veri denetimi
Kodlama
Veri Girişi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)
Veriler analiz edilmeden önce ne gibi işlemler yapılmalıdır?
2)
Bir soru formu nasıl kodlanır?
3)
Bir pazarlama araştırmasında anket formu aracılığı ile toplanan verilerin SPSS
programına girişi nasıl yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Örnekleme süreci sonucunda
elde edilen veriler analiz
edilmeden önce yapılması
gereken veri denetimi,
kodlama ve veri girişi
konularına değinilecektir.

Veri denetiminin hangi
açılardan yapılması
gerektiği, soru tipine göre
değişkenlerin kodlanmasında
izlenecek yollar ve verilerin
istatistik paket
programlarına nasıl
girileceği öğrenilecektir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Metinler ve örnekler ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•

Veri denetimi
Açık uçlu soru
Yapılandırılmış soru
Kodlama
Veri girişi
SPSS
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Giriş
Araştırma ile sahadan toplanan veriler analize tabi tutulmadan önce gözden
geçirilmeli, analizi veya değerlemeyi olumsuz yönde etkileyebilecek yanlış, eksik veya hatalı
doldurulmuş formlar elenmelidir (Yükselen, 2000: 141). Buna ek olarak iptal edilecek formlar
çıkarıldıktan sonra soru formunda yer alan sorular ve cevapları kodlanmalı ve elde kalan
formlar bu kodlamaya göre istatistiksel analizlerin yapılmasında yararlanılacak istatistik paket
programına girilmelidir. Kısaca, verilerin analize hazırlanması üç aşamada gerçekleştirilir
(Nakip, 2003:228):
-

Veri denetimi

-

Kodlama

-

Veri Girişi
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7.1.Veri Denetimi
Veri denetimi ile verilerin toplanması sırasında gözden kaçan hatalar bulunur ve
düzeltilir. Veri denetimi yapılırken karşılaşılabilecek hata türlerinden biri görüşmeciden
kaynaklanan hatalardır. Soru formunu uygulayan kişinin anketörlük konusundaki eğitiminin
yetersiz olması ve soru formunda yer alan soruları anlayamaması nedeniyle cevaplayıcıyı
yanlış yönlendirmesi gibi durumlarla karşılaşılabilir. Görüşmecinin bilerek ya da bilmeyerek
bir soruyu ya da bir soru grubunu tamamen atlaması gibi hatalar görülebilir. Görüşmeci açık
uçlu sorulara verilen cevapları not alırken anlaşılmayan, net olmayan ifadeler kullanmış
olabilir. Görüşmecinin örneklem prosedürünü araştırmacının belirttiği sistematik içerisinde
uygulamaması gibi durumlarla karşılaşılabilir. Örneklem birimlerinin anketöre tam olarak
bildirilmemesi veya anketörün belirlenen örneklem birimlerine bilerek ulaşmaması gibi
durumlar araştırmanın sonuçlarına ilişkin ciddi hatalara yol açar. Örneklemeye ilişkin denetim
kesinlikle göz ardı edilmemelidir. Bu tip hataların önüne geçmenin bir yolu cevaplayıcıların
iletişim numaralarının veya e-posta adreslerinin alınması ve seçilen örneklemden bazı
kişilerin rastgele aranarak gerçekten o soru formunu cevaplayıp cevaplamadıklarının kontrol
edilmesidir. Soru formunun gerekli sürede ve belirtilen yöntemle uygulanmaması bir başka
sorundur. Örneğin, 15 dakikada bitmesi planlanan bir anket formunun uygulamasının 5
dakikada tamamlanması, yüz yüze uygulanması gereken bir anketin telefonda yapılması,
anketörün soruları yöneltmesi ve cevapları kaydetmesi yerine soru formunu cevaplayıcının
bizzat kendisinin doldurması gibi durumlar son değinilen soruna örnek teşkil etmektedir
(Kavak, 2013: 244).
Görüşmecinin yanı sıra cevaplayıcıdan kaynaklanan sorunlarla da karşılaşılabilir.
Örneğin, cevaplayıcının soruların cevaplanış biçimini anlamaması, cevap şıklarının
birbirinden ayırt edilememesi nedeniyle bazı soruların cevaplanmadan geçilmesi,
cevaplayıcının isteksiz olması, bu nedenle de rastgele cevaplar vermesi, cevaplayıcının anketi
cevaplayabilecek kadar bilgili olmamasına rağmen bunu itiraf etmekten kaçınması nedeniyle
anketi yanıtlaması gibi durumlar görüşmeciden kaynaklanan problemlerdir.
Bu tip koşullarda elde edilen veriler değerlendirme dışında tutulmalıdır.

7.2.Kodlama
Veriler gözden geçirildikten sonra analiz öncesi kodlanır. Kodlama, verilerin sayılarla
gösterilmesidir (Yükselen, 2000: 141). Bir soru formu üzerinde kodlanacak ilk şey anket
numarasıdır (Gegez, 2007: 299). Böylece her anketi birbirinden ayırt etmek mümkün olur ve
gerektiğinde herhangi bir anketi bulmak kolay olur.

7.2.1.Açık Uçlu Soruların Kodlanması
Açık uçlu soruların kodlaması için veri toplama sürecinde elde edilen bütün cevaplar
gözden geçirilmeli ve birbirine benzer cevaplar için kategoriler oluşturulmalıdır. Bu
kategorileri oluşturabilmek için önce tüm cevaplar not edilmeli ve her bir cevabın toplamda
kaç kişi ve hangi cevaplayıcılar tarafından tekrar edildiği belirlenmeli son olarak da oluşan
kategorilere bir kod numarası verilmelidir (Gegez, 2007: 301). Kod numarası verilen cevap
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kategorileri kantitatif analiz yapılırken araştırmanın değişkeni olarak kabul edilirler (Kavak,
2013: 247).

7.2.2.Yapılandırılmış Soruların Kodlanması
Yapılandırılmış sorular, soru formunda cevap seçeneklerinin cevaplayıcıya sunulduğu
sorulardır. Temel ölçekler veya özel ölçekler aracılığıyla sorulmuş olan bu sorularda verinin
türü (parametrik-parametrik olmayan) bellidir. Kodlama yapılırken bu tip ölçekli soruların
cevap seçeneklerine nümerik değerler verilir.
Örneğin, nominal ölçekli bir soru ile ölçülen cinsiyet değişkeninin cevap seçenekleri
kadın (1), erkek (2) veya tam tersi şekilde kodlanabilir. Son 6 ayda internetten alışveriş
yaptınız mı? şeklindeki nominal ölçekli bir sorunun cevap seçenekleri evet (1), hayır (2) veya
tam tersi şeklinde kodlanabilir.
Ordinal ölçekli bir soru ile ölçülen yaş değişkeninin cevap seçenekleri 18-24 yaş (1),
25-29 yaş (2), 30-34 yaş (3), 35-39 yaş (4), 40 yaş üstü (5) olarak kodlanabilir.
Yaş değişkeni oransal ölçek ile sorulmuş ve cevaplayıcının belirttiği yaş soru formuna
aynen yazılmışsa alınan cevap aynen kodlanır.
Cevaplayıcının hizmet kalitesi algısı, aralıklı ölçek kabul edilen Likert tipi bir ölçekle
ölçülmüş ise ölçeği oluşturan her bir soru ayrı bir değişken olarak ele alınır ve cevap
seçenekleri aşağıdaki şekilde kodlanabilir:
Kesinlikle Katılıyorum (5)
Katılıyorum (4)
Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum (3)
Katılmıyorum (2)
Kesinlikle Katılmıyorum(1)

7.3.Veri Girişi
Soru formunda yer alan sorular ve cevap seçenekleri için kodlar belirlendikten sonra
cevaplayıcılardan elde edilen her bir soru formu Minitab, Excel, SPSS (Statistical Package for
Social Science) gibi bir veri analiz programına aktarılmalıdır. Bu kitapta istatistiksel
analizlerin örnekleri SPSS 17.0 programı üzerinde gösterildiği için bu bölümde verilerin
SPSS programına girişi konusunda bilgi verilmiştir.
SPSS programında yeni bir dosya oluşturmak için, bilgisayara önceden yüklenmiş
olan SPSS programı üzerine tıklanır ve aşağıdaki pencere açılır.
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Şekil 5: SPSS’ de yeni dosya açılması
Bu ekranda “type in data” kısmı işaretlenir ve OK tıklanır. Böylece veri girişinin
yapılacağı yeni bir dosya oluşturulabilir.
Yeni açılan bir SPSS sayfasının altında veri giriş yapmaya yarayan “Data View” ve
değişken tanımlamaya yarayan “Variable View” sekmesi bulunur.
Araştırmacı öncelikle Variable sekmesini tıklamalıdır. Bu ekranda sırası ile “Name”,
“Type”, “Width”, “Decimals”, “Label”, “Values”, “Missing”, “Columns”, “Align”,
“Measure” isimli sütunları yer alır.
Name sütununa değişkenin ismi kısaltılarak yazılır. Değişkenin ismi yazılırken
karakterler arasında boşluk bırakılmamalıdır. Name sütununun ilk satırına ilk değişkenin ismi
yazıldığında diğer sütunlar da kendiliğinden dolar. Bu durum aşağıda gösterilmiştir.
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Şekil 6: SPSS’de Değişken Tanımlama Ekranı (Variable View)
Araştırmacı analiz sonrası elde edilen çıktılarda değişkenlerin ismini daha net
görebilmek için Label sütununa değişkenin tam adını yazabilir. Label sütununa giriş
yapılırken karakterler arasında boşluk bırakılabilir.
Ardından, “Values” sütununa değişkenin alabileceği değerler listesi tanımlanır. Bu
hücreye tıklanıldığında bu değerler listesini girmeye yarayan value labels penceresi açılır.
Mesela değişkenimiz marka tercihi ve 1-Sütaş, 2-Pınar olarak girilecekse, önce “Value”
yerine 1 yazılır ve “Value Label” yerine Sütaş yazılıp “Add” yani ekle butonuna basılır.
Ardından “Value” yerine 2 yazılır ve “Value Label” yerine Pınar yazılır ve “Ok” tuşuna
basılarak değişkenlerin kodları tanımlanmış olur.
Bu işlemler bir önceki aşamada kodlaması yapılmış tüm değişkenler için
tamamlandıktan sonra “Data View” ekranı açılmalıdır. “Data View” ekranı veri matrisini
gösterir. Bu matrisin satırları anketleri, sütunları ise “Variable View” ekranında
araştırmacının tanımlamış olduğu değişkenleri gösterir. Diğer bir ifadeyle veri matrisinin
satırları örneklemdeki bir cevaplayıcının yanıtladığı anket formunu temsil eder. Yani
örneklem kaç kişiden oluşuyorsa “Data View” ekranında o kadar satıra veri girişi yapılır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Ne Katılıyorum
Ne Katılmıyorum

Taklit ürün kullanmak
doğru değildir.

Katılıyorum

Kesinlikle
katılıyorum

1)
Tüketicilerin taklit ürün kullanımına ilişkin tutumları aşağıda gösterilen 4
sorudan oluşan Likert tipi bir ölçekle ölçülmüş ise bu sorunun kodlaması ve SPSS
programına girişi nasıl yapılır?

Taklit ürünleri satın
almaktan kaçınırım.
Taklit ürünler, orijinalleri
kadar kalitelidir.
Taklit ürünlere karşı
yasal önlem alınması
gerektiğini
düşünmüyorum
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Araştırma ile sahadan toplanan veriler analize tabi tutulmadan önce gözden geçirilmeli
ve yanlış, eksik veya hatalı doldurulmuş formlar iptal edilmelidir. İkinci aşamada soru
formunda yer alan sorular ve cevapları kodlanmalı ve elde kalan formlar bu kodlamaya göre
istatistiksel analizlerin yapılmasında yararlanılacak istatistik paket programına girilmelidir.
Veri denetimi görüşmeciden ve cevaplayıcıdan kaynaklanan hatalar ve eksiklikler
açısından yapılır. Hatalı veya eksik olduğu düşünülen formlar örneklemden çıkarılmalıdır.
Kodlama, soru formundaki verilerin sayılarla ifade edilmesidir. Soru formu
kodlanırken değişkenlerin açık uçlu sorularla veya yapılandırılmış sorularla ölçülmelerine
göre dikkat edilmesi gereken noktalar vardır.
Soru formunda yer alan sorular ve cevap seçenekleri için kodlar belirlendikten sonra
cevaplayıcılardan elde edilen her bir soru formu Minitab, Excel, SPSS (Statistical Package for
Social Science) gibi bir veri analiz programına aktarılır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde veri denetimi sırasında karşılaşılan ve
anketörden kaynaklanabilecek hatalar doğru olarak verilmiştir?
I.

Belirlenen örneklem birimlerine bilerek ulaşmama

II.

Soruların cevaplanış biçiminin anlaşılmaması nedeniyle boş bırakılması

III.
Örneklem
uygulanmaması

prosedürünün

araştırmacının

belirttiği

IV.

Cevap şıklarının birbirinden ayırt edilememesi

V.

Soru formundaki sorulara rastgele cevaplar verilmesi

a)

I ve II

b)

II ve IV

c)

I ve III

d)

IV ve V

e)

III ve V

sistematik

içerisinde

2)
Bir anket sorusu ve cevap seçenekleri aşağıda belirtildiği gibi ise bu soru hangi
tipte bir sorudur?
“Ne sıklıkla market alışverişi yaptığınızı aşağıdaki tabloda işaretleyiniz.”
Ayda 1 kez

__

Ayda 2 kez

__

Ayda 3 kez

__

Ayda 4 kez

__
__

fazla

Ayda 5 kezden daha

a)

Açık uçlu soru

b)

Yapılandırılmış soru

c)

Nominal ölçekle ölçülmüş bir soru

d)

Oransal ölçekle ölçülmüş bir soru
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e)

Hiçbiri

3)
Eldeki verilerin analizin edilebilmesi için verilerin aşağıdaki seçeneklerin
hangisinde belirtilen yere girişi yapılmalıdır?
a)

Bilgi grafiği

b)

Veri grafiği

c)

Bilgi matrisi

d)

Veri matrisi

e)

Veri tablosu

4)
Soru formundaki soruların muhtemel cevaplarına nümerik değerler verilerek
tanımlanmasına ________________denir.
a)

Veri girişi

b)

Veri kodlama

c)

Veri matrisi

d)

Veri doldurma

e)

Veri toplama

5)
Tüm soruları kodlanmış bir soru formunun SPSS programına tanımlanması
aşağıdaki seçeneklerin hangisinde belirtilen ekrana yapılmalıdır?
a)

Data View

b)

Type in Data

c)

Variable View

d)

Hepsi

e)

Hiçbiri

6)

Verilerin analize hazırlanması hangi işlemleri içerir?

7)

Veri denetimi sırasında karşılaşılabilecek hatalar nelerdir?

8)
Soru formu kodlanırken sorunun açık uçlu ve yapılandırılmış olmasına göre
dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?
9)

SPSS programının hangi ekranına veri girişi yapılır?

10)

SPSS programının hangi ekranına soru formunda yer alan değişkenler
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tanımlanır?

Cevaplar
1)c, 2)b, 3)d, 4)b, 5)c
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8. VERİ ANALİZİNE GİRİŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.
8.1.1.
8.1.2.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.

İstatistiksel Analizlerin Sınıflandırılması
Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler
Tek Değişkenli İstatistiksel Analizler
Analiz Öncesi İstatistiksel İşlemler
Frekans Dağılımı
Merkezi Eğilim Ölçüleri
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1)
2)
3)

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Araştırmada kullanılacak istatistiksel analizin belirleyicileri nelerdir?
İstatistiksel analizlerin sınıflandırılmasında hangi kriterler dikkate alınabilir?
Veriler analiz edilmeden önce hangi istatistiksel işlemler yapılmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Pazarlama araştırması ile
elde edilen verilerin analiz
edilmesinde kullanılan
analiz yöntemlerinin nasıl
sınıflandırılacağına
değinilecektir. Ayrıca,
verilere ilişkin tanımlayıcı
istatistiklerin tanımlarına ve
nasıl hesaplanacaklarına
değinilecektir.

İstatistiksel analiz
yöntemlerinin nasıl
sınıflandırılacağı ve veri
analizinin ilk aşamaları olan
frekans dağılımlarının ve
merkezi eğilim ölçülerinin
istatistik paket programları
aracılığı ile elde edilmesi
öğrenilecektir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Metinler ve örnekler ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•
•
•

Çok değişkenli analizler
Tek değişkenli analizler
Parametrik analizler
Parametrik olmayan analizler
Frekans dağılımı
Aritmetik ortalama
Mod
Medyan
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Giriş
Pazarlama araştırmalarında elde edilen veriler pek çok istatistiksel yöntemle analiz
edilebilir. Hangi yöntemin kullanılacağının belirleyicileri ise sürecin en başında belirlenen
araştırma problemi ve probleme bağlı olarak belirlenen araştırmanın amaçlarına ulaşmayı
sağlayacak araştırma modelidir (tanımlayıcı, nedensel). Çünkü araştırma modeli de
araştırmanın değişkenlerine ilişkin bilgi elde etmeyi sağlayacak olan veri toplama aracında
kullanılacak ölçeklerin belirleyicisidir. İstatistiksel analizlerden hangisinin uygun olacağı ise
verilerin ölçüm düzeylerine göre farklılaşır. Bu bölümde tek değişkenli ve çok değişkenli
analizlerden bahsedilmektedir. Ayrıca analiz öncesi istatistiksel işlemler açıklanmaktadır.
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8.1.İstatistiksel Analizlerin Sınıflandırılması
İstatistiksel yöntemler tek değişkenli analizler ve çok değişkenli analizler olmak üzere
iki ana kategoride sınıflandırılabilir (Nakip, 2003:234).
Tek değişkenli analizlerin sınıflandırılması Şekil 7’de gösterilmiştir.

Şekil 7: Tek değişkenli analizlerin sınıflandırılması4
Yukarıdaki şekle göre tek değişkenli analizler sınıflandırılırken parametrik ve
parametrik olmayan analiz ayrımına gidilmiştir (Nakip, 2003: 234). Parametrik analizler,
aralıklı ve oransal ölçekle ölçülmüş metrik veri söz konusu olduğunda uygulanabilmektedir.
Parametrik olmayan analizler ise nominal ve sıralı ölçekle ölçülmüş metrik olmayan veriye
uygulanabilmektedir. Parametrik ve parametrik olmayan analizler ilerleyen bölümlerde daha
ayrıntılı olarak anlatılacaktır.
4

(Nakip, 2003: 234)’den alınmıştır.
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Çok değişkenli analizlerin sınıflandırılması ise Şekil 8’de gösterilmiştir.

Şekil 8: Çok Değişkenli Analizlerin Sınıflandırılması5
Yukarıdaki şekle göre çok değişkenli analizler sınıflandırılırken bağımlılık teknikleri
ve bağımsızlıklar arası teknikler ayrımına gidilmiştir (Nakip, 2003: 235). Bağımlılık
teknikleri ise bağımlı değişken ve bağımsız değişken sayısının tek ve çoklu olmasına göre
ayrılmıştır. Bağımsızlıklar arası tekniklerde değişkenler bağımlı-bağımsız olarak
ayrılmamaktadır. Değişmeli bağımsızlıklar arası tek teknik olan faktör analizinde verinin
özetlenmesi amaçlanmaktadır. Birbirine benzer özellikler gösteren değişkenler aynı faktör
altında toplanmaktadır. Nesneler arası yöntemlerden kümeleme analizinde birbirine benzer
özellikler gösteren bireyler aynı kümede toplanmaktadır. Diğer bir nesneler arası yöntem ise
çok boyutlu ölçeklemedir. Bu yöntemin kullanıldığı araştırmalar pazarlama yöneticilerinin
özellikle konumlandırmaya ilişkin kararlarına yol göstermektedir.

8.2.Analiz Öncesi İstatistiksel İşlemler (Tanımlayıcı İstatistikler)
Verilerin analizinde uygun analizin seçilebilmesi için değişkenlerin ölçüm özelliklerini
iyi belirlemek gerekir. Aksi takdirde, kategorik değişkenlere, sayısal değişkenlerde
uygulanabilecek parametrik testleri uygulamak gibi hatalar yapılabilir. Değişkenlerin ölçüm
5

(Nakip, 2003: 235)’den alınmıştır.
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özelliği ile kastedilen verilerin kategorik (nominal, ordinal) ya da sürekli (aralıklı, oransal)
olup olmadığıdır. Nominal veya ordinal ölçekle ölçülmüş kategorik verilerde parametrik
olmayan istatistikler kullanılırken, aralıklı veya oransal ölçekle ölçülmüş sürekli verilerde
parametrik istatistikler kullanılır.
Veri analizinin ilk aşamalarında, elde edilen veriye ilişkin aşağıdaki örneklere benzer
bulgular elde edilir:
Araştırmaya katılan birimlerinin yüzde kaçının ölçekte yer alan ifadelere katıldığı,
cevaplayıcılarının cinsiyet dağılımı, yaş ortalaması, en çok tekrarlanan (mod) cevabın hangisi
olduğu, verilen cevapların orta değerinin (medyan) ne olduğu, cevapların ortalamasının ne
olduğu vb.
Bu tip bulgular araştırmanın örnek kütlesinin profilini ortaya koyar. Bu profili ortaya
koymak üzere frekans dağılımı, ortalama, mod, medyan gibi değerleri hesaplamaya yönelik
teknikler kullanılır (Kavak, 2013:270).

8.2.1.Frekans Dağılımı
Frekans dağılımı veri setindeki değerlerin sayı ve yüzde olarak ifade edilmiş hâlidir
(Kavak, 2013: 271). Diğer bir ifadeyle, değişken özelliği taşıyan herhangi bir olayın sayısal
olarak ifadesidir (Nakip, 2003: 236). Nominal ve ordinal ölçekle ölçülmüş sürekli olmayan
verilerin tekrarlama yüzdesini göstermek için frekans dağılımından yararlanılır. Örneğin
kozmetik üreticisi olan bir marka için yapılan araştırmanın veri analizi sürecinde frekans
dağılımı ile aşağıdaki soruların yanıtlarına ulaşmak mümkün olur.
Tüketicilerin tercih ettikleri nemlendirici markalarının sıklık dağılımı nasıldır?
Sık kullanıcıların pazardaki oranı nedir?
Katılımcıların yüzde kaçı firmanın markasına sadıktır?
Yeni bir kozmetik ürününü hemen denemeye hazır kaç kişi vardır?
Sık kullanıcıların demografik özellikleri nelerdir?
Araştırma verilerinin frekans dağılımının SPSS paket programı aracılığı ile nasıl
hesaplanacağını gösteren bir örneğe aşağıda yer verilmiştir.
Örnek: Markaların sosyal sorumluluk uygulamalarına ilişkin tüketici algılarının marka
sadakati üzerindeki etkisini araştıran bir araştırmanın katılımcılarının demografik özelliklerini
tanımlayıcı bir frekans dağılımı aşağıdaki gibi elde edilir. Önce SPSS programında
oluşturulmuş veri seti açılır. Ardından Analiz (analyse) menüsünden Tanımlayıcı İstatistik
(Descriptive Statistics)….Frekans (Frequency) seçenekleri tıklanır ve frekans dağılımı istenen
değişkenler, Değişkenler (Variables) kutusuna aktarılır. Buraya kadar anlatılan adımlar şekil 9
ve 10’da gösterilmiştir.
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Şekil 9: Frekans dağılımının SPSS’de elde edilmesi

Şekil 10: Frekans ana ekran görüntüsü
Şekil 10’da görüldüğü gibi frekans dağılımı hem istatistiksel dağılımı gösteren tablo
(statistics) hem de grafik (chart) olarak elde edilebilir. Grafik çıktısı alabilmek için “Charts”
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tıklanır ve istenilen grafik biçimi seçilir. Continue tıklanarak ana ekrana dönülür. Bu örnekte
“Histograms” işaretlenmiştir.

Şekil 11: Frekans Grafik Tipi Seçimi
Ana ekranda OK butonuna tıklandığında veri setinden seçilen (şekil 10) her bir
değişken için frekans dağılımı elde edilir. Aşağıdaki şekilde sadece araştırmaya katılanların
ailesinde yaşayan kişi sayısına ilişkin frekans dağılımı ve histogramı gösterilmiştir.

Şekil 12: Frekans dağılımı çıktısı
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Şekil 13: Frekans dağılımı histogram

8.2.2.Merkezi Eğilim Ölçüleri
Verilerin merkezi ve belirli yüzdeliklerdeki hareketlerini belirlemek amacıyla
kullanılan ölçüler, merkezi eğilim ölçüleridir. Aritmetik ortalama, mod ve medyan en yaygın
kullanılan merkezi eğilim ölçüleridir. Diğer merkezi eğilim ölçüleri ise çeyreklikler,
geometrik ortalama, harmonik ortalama, karesel ortalama ve ağırlıklı ortalamadır (Tutar ve
Gariper, 2010: 171). Bu bölümde en yaygın kullanılan merkezi eğilim ölçülerinden aritmetik
ortalama, mod ve medyan terimlerinin açıklamalarına yer verilmiştir.

8.2.2.1.Aritmetik Ortalama
Aritmetik ortalama, gözlem değerleri toplamının gözlem sayısına bölünmesi ile elde
edilir. Aritmetik ortalama sadece metrik ölçülmüş değişkenler için hesaplanabilir. Diğer bir
ifade ile nominal ölçek ve sıralı ölçek ile ölçülmüş verilerin aritmetik ortalaması
hesaplanamaz. Aritmetik ortalama aşağıdaki formül ile hesaplanır:
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Formülde;
Xn: Her bir verinin gözlenen değeri
n: Veri sayısı’dır.
Örnek: Oransal ölçek ile ölçülmüş Xi değişkenine ilişkin 9 kişilik örneklemden elde edilen
gözlem değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. X1 değişkenine ait gözlemlerin aritmetik
ortalamasını hesaplayınız.

Formülün uygulanışını gösteren bu örneğin ardından aşağıda, aritmetik ortalama
hesabını SPSS üzerinde yapmayı gösteren bir örnek verilmiştir.
Örnek: Araştırmaya katılan 341 kişinin sahip olduğu kozmetik ürünü sayılarını gösteren
frekans dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Aşağıdaki frekans dağılımını kullanarak
dağılımın aritmetik ortalamasını hesaplayınız.
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Aritmetik Ortalama = (1x24) + (2x48) + (3x70) + (4x82) + (5x81) + (6x36) / 341
Aritmetik Ortalama = 24 + 96 + 210 + 328 + 405 + 216 / 341
Aritmetik Ortalama = 3,7507

8.2.2.2.Medyan (Ortanca, Orta Değer)
Medyan, bir veri setinde bulunan değerlerin nominal değerini eşit şekilde ortadan
ayıran değerdir (Kavak, 2013: 274). Veri kümesinin tam orta noktasında bulunan değerdir.
Gözlemlerin % 50’si bu noktanın altında, %50’si bu noktanın üstündedir. Sıralı ölçekle
ölçülmüş değişkenler için medyan değeri hesaplanabilir.
Medyan değerini hesaplamak için ham veriler küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe
doğru sıralanır. Gözlem sayısı tek sayı olduğunda medyan tam ortadaki değerdir. Gözlem
sayısı çift sayı olduğunda ise ortada bulunan iki gözlemin aritmetik ortalaması medyan
değerini verir.
Örnek: Xi değişkenine ilişkin 8 gözleme ait verilerin oluşturduğu seri 2, 7, 9, 12, 8, 7, 11, 16
şeklindedir. Bu serinin medyan değeri kaçtır?
Bu veri büyükten küçüğe doğru sıralandığında 16, 12, 11, 9, 8, 7, 7, 2 şeklinde
sıralanır. Toplam 8 gözlem olduğu için medyan değeri, ortada bulunan iki gözlem değerinin
aritmetik ortalamasıdır. Bu durumda 4. ve 5. Gözlemlerin aritmetik ortalaması alındığında
medyan değeri bulunur.

8.2.2.3.Mod
Mod, veri seti içinde en fazla tekrarlanan değerdir. Çoğunlukla nominal ölçekle
ölçülmüş değişkenler için kullanılan bir merkezi eğilim ölçüsüdür. Sıralı ölçekli verilerde de
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kullanılabilir. Veri setinde mod tek olabileceği gibi birden fazla da olabilir. Veri setindeki
farklı gözlemlerin tekrar sayısı birbirine eşit ise mod olmaz (Tutar ve Gariper, 2010: 172).
Örnek: Xi değişkenine ilişkin 8 gözleme ait verilerin oluşturduğu seri 2, 7, 9, 12, 8, 7, 11, 16
şeklindedir. Bu serinin mod değeri kaçtır?
Seri içerisinde en fazla tekrarlanma (2 kez) 7 sayısında olmuştur. Bu nedenle serinin
modu 7’dir.
Örnek: Xi değişkenine ilişkin 9 gözleme ait verilerin oluşturduğu seri 2, 7, 9, 12, 8, 7, 11, 12,
16 şeklindedir. Bu serinin mod değeri kaçtır?
Seri içerisinde en fazla tekrarlanma 2 kez ile 7 ve 12 sayılarında olmuştur. Bu nedenle
serinin iki mod değeri vardır. Mod değerleri, 7 ve 12’dir.
Bu merkezi eğilim ölçülerinin üçünü birlikte SPSS çıktısı olarak görmek için SPSS
penceresindeki Analiz (Analyse) menüsünden Tanımlayıcı İstatistik (Descriptive
Statistics)….Frekanslar (Frequencies) seçenekleri tıklanır. Açılan pencerede, merkezi eğilim
ölçüleri hesaplanacak değişkenler, Değişkenler (Variables) kutucuğuna gönderilir. İstatistik
(Statistics) seçeneğine tıklanır ve açılan pencerede aritmetik ortalama, medyan ve mod
işaretlenir. Bu işlemler ve bu işlemler sonucunda hesaplanan aritmetik ortalama, medyan ve
mod değerlerini aşağıdaki örnek üzerinde gösterilmiştir.
Örnek: Araştırmaya katılan 341 kişinin sahip olduğu kozmetik ürünü sayılarını gösteren
frekans dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Aşağıdaki frekans dağılımını kullanarak
dağılımın aritmetik ortalamasını, medyan ve modunu hesaplayınız.
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Şekil 14: Merkezi eğilim ölçülerinin SPSS’de elde edilmesinde birinci adım

Şekil 15: Merkezi eğilim ölçülerinin SPSS’de elde edilmesinde ikinci adım
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Şekil 16: Merkezi eğilim ölçülerine ilişkin SPSS çıktısı
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
1)
Bir pazarlama araştırmasında bir değişkene ilişkin 15 kişilik örneklemden elde
edilen gözlem değerleri sırasıyla 2,3,5,4,2,3,4,5,4,2,3,1,5,2,2’dir. Bu veri setindeki
gözlemlere ilişkin frekans dağılımını gösteriniz ve aritmetik ortalama, mod ve medyan
değerlerini hesaplayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Pazarlama araştırmalarında elde edilen veriler pek çok istatistiksel yöntemle analiz
edilebilir. İstatistiksel analizlerden hangisinin uygun olacağı ise verilerin ölçüm düzeylerine
göre farklılaşır. İstatistiksel yöntemler tek değişkenli analizler ve çok değişkenli analizler
olmak üzere iki ana kategoride sınıflandırılabilir. Analizlerin sınıflandırılmasında dikkate
alınabilecek diğer bir unsur da verilerin metrik olup olmamasıdır. Nominal veya ordinal
ölçekle ölçülmüş kategorik verilerde parametrik olmayan istatistikler kullanılırken, aralıklı
veya oransal ölçekle ölçülmüş metrik (sürekli) verilerde parametrik istatistikler kullanılır.
Bu tip istatistiksel analizler yapılmadan önce ise araştırmanın örnek kütlesinin profilini
ortaya koymak üzere frekans dağılımı ve merkezi eğilim ölçülerinden aritmetik ortalama,
mod, medyan gibi değerler hesaplanır.
Frekans dağılımı veri setindeki değerlerin sayı ve yüzde olarak ifade edilmiş hâlidir.
Aritmetik ortalama, gözlem değerleri toplamının gözlem sayısına bölünmesi ile elde edilir.
Medyan, bir veri setinde bulunan değerlerin nominal değerini eşit şekilde ortadan ayıran
değerdir. Mod ise veri seti içinde en fazla tekrarlanan değerdir.
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Bölüm Soruları
1)
________________ aralıklı ve oransal ölçekle ölçülmüş metrik veri söz konusu
olduğunda uygulanabilmektedir.
a)

Parametrik analizler

b)

Parametrik olmayan analizler

c)

Ki kare analizi

d)

Kruskal Wallis analizi

e)

Mann Whitney U analizi

2)

Parametrik analizler, ___________ verilere uygulanabilmektedir.

a)

Kategorik

b)

Nominal

c)

Ordinal

d)

Metrik olmayan

e)

Sürekli (metrik

3)
Aritmetik
ortalama,
____________________________ölçüleridir.
a)

Merkezi yayılım

b)

Merkezi eğilim

c)

Dağılım

d)

Frekans dağılımı

e)

Binom dağılımı

mod

ve

medyan

4)
_______________________, veri setindeki bir değişkene ilişkin değerlerin
sayı ve yüzde olarak ifade edilmiş hâlidir.
a)

Aritmetik ortalama

b)

Medyan

c)

Mod
166

d)

Frekans dağılımı

e)

Çapraz tablo

5)
___________________________ gözlem değerleri toplamının gözlem sayısına
bölünmesi ile elde edilir.
a)

Aritmetik ortalama

b)

Medyan

c)

Mod

d)

Frekans dağılımı

e)

Çapraz tablo

6.

Merkezi eğilim ölçüleri hangileridir, her birini tanımlayınız.

7.

Metrik bir değişken için hangi tanımlayıcı istatistikler hesaplanabilir?

8.
SPSS programında tanımlayıcı istatistiklerin elde edilebilmesi için hangi
komutların verilmesi gerekir?
9.

İstatistiksel analizler hangi kriterlere göre sınıflandırılabilir?

10.

Kategorik veri ve sürekli veri ne demektir?

Cevaplar
1)a, 2)e, 3)b, 4)d, 5)a
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9. PARAMETRİK ANALİZLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.
9.1.1.
9.1.2.
9.1.3.

T-testi
Tek Örneklem t-Testi
Bağımsız Örneklemler t-Testi
Bağımlı Örneklemler t-Testi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)
Bir pazarlama araştırmasında hedef kitlenin tutumlarının, algılarının,
değerlendirmelerinin vb. bir değere eşit, bir değerin üstünde veya altında olduğu nasıl test
edilebilir?
2)
Bir pazarlama araştırmasında birbiri ile karşılaştırılacak birbirinden bağımsız iki
grup varsa hangi analiz yöntemi kullanılabilir?
3)
Bir pazarlama araştırmasında aynı örneklemin bir değişkene ilişkin farklı
zamanlardaki tutumları karşılaştırılacaksa hangi analiz yöntemi kullanılabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Parametrik analiz türlerinden Araştırma örneğine ilişkin
Metinler ve örnekler ile
t-testi açıklanacak ve tdeğerlerin tahmin edilen
konuların daha kolay
testinin türlerine
değer ile karşılaştırılması, iki anlaşılması sağlanacaktır.
değinilecektir.
ayrı grubun karşılaştırılması
ve bir gruba ilişkin farklı
ölçümlerin
karşılaştırılmasına yönelik
olarak sırasıyla tek örneklem
t-testi, bağımsız örneklemler
t-testi ve bağımlı
örneklemler t-testi
yöntemleri öğrenilecektir.
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•

Parametrik analizler
T-testi
Tek örneklem t-testi
Bağımsız örneklemler t-testi
Bağımlı örneklemler t-testi
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Giriş
Parametrik analizler, aralıklı ya da oransal ölçekle ölçülmüş değişkenlere
uygulanabilen testlerdir. Örnek kütlenin tek ya da çift olduğu durumlarda parametrik analizler
uygulanabilir. Parametrik analizler aynı zamanda tek değişkenli ve çok değişkenli parametrik
testler olarak da ayrılmaktadır. Çok değişkenli parametrik analizlerin sınıflandırması bir
önceki bölümde gösterilmişti. Çok değişkenli analizlerin ayrıntılarına ise bu kitapta yer
verilmemiştir. Tek değişkenli parametrik analizler beş ana başlık altında toplanabilir (Tutar ve
Gariper, 2010: 193-194).
1.
a.
2.
a.
i.
b.
i.
3.
a.
i.
b.
i.
4.
a.
b.
5.
a.
b.
c.

Tek Örneklem Testleri:
z Testi ve t Testi
İki Örneklem Testleri:
Bağımsız Örneklemler
Z ve t Testi
Bağımlı Örneklemler
Eşleştirilmiş t Testi
k-Örneklem Testleri
Bağımsız k Örneklem
Tek Yönlü ANOVA (Varyans Analizi)
Bağımlı k örneklem
İki Yönlü ANOVA (Varyans Analizi)
Doğrusal Bağıntı ve İlişki Analizi
Basit Doğrusal Regresyon ve Korelasyon Analizi
Çoklu Regresyon ve Korelasyon Analizi
Doğrusal Olmayan Bağıntı ve İlişki Analizi
Doğrusal olmayan, Lojistik, Probit, Geometrik, Polinomyal Regresyon Analizi
Çoklu doğrusal olmayan Regresyon ve Korelasyon Analizi
Doğrusallaştırılabilen Regresyon Yöntemleri

Bu bölümde t-testi anlatılmış ve örnek uygulamalarına yer verilmiştir.
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9.1.T- Testi
Parametrik testlerden olan t testinin uygulanabilmesi için veriler normal dağılıma
uymalı, veriler aralıklı ya da oransal olmalı ve grup varyansları homojen olmalıdır. Ayrıca,
anakütle ortalamasının bilinmesi ve standart sapmanın örneklemden belirlenebilmesi gerekir
(Kavak, 2013: 277). Bu varsayımlar sağlanmıyorsa parametrik olmayan testler kullanılmalıdır
(Tutar ve Gariper, 2010: 195). Örneklem sayısı n>30 ise test istatistiği olarak Z istatistiği,
n<30 ise t istatistiği hesaplanır.
t-testinin üç farklı türü bulunmaktadır:
Tek örneklem t testi (one sample t test) anakütle ortalamasının belli bir sayıya
eşit olup olmadığını test eder.
-

Bağımsız örneklem t testi (independent samples t test), incelenen bir değişken
açısından birbirinden bağımsız iki örneğin anakütle parametre değerleri arasında anlamlı bir
fark olup olmadığını test eder.
-

Bağımlı örneklem t testi (paired samples t test), bağımlı iki örneğin anakütle
parametre değerleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığını araştırır.
-

9.1.1.Tek Örneklem t Testi (One Sample t Test)
Tek örneklem t-testi, sürekli verilerde anakütle ortalamasının önceden ve dışsal olarak
belirlenen bir sayıya eşit olup olmadığını test etmek için kullanılan bir analiz yöntemidir
(Tutar ve Gariper, 2010: 195). Örneğin hizmet kalitesi algısına yönelik bir araştırmada
çalışmaya katılan cevaplayıcıların algılanan hizmet kalitesi ölçeğindeki her bir ifadeye
verdikleri yanıtların ortalamalarının, toplam 22 soruluk ölçeğin 3,70 olan ortalamasının
altında, üstünde veya eşit olup olmadığı tek örneklem t testi ile analiz edilebilir. Ya da
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi kız öğrencilerinin ortalama kilosunun 55 kg olduğu
şeklindeki iddialar da tek örneklem t testi ile analiz edilebilir. Bu iki örnek için araştırmanın
alternatif hipotezi şu şekilde formüle edilecektir:
H1:Algılanan hizmet kalitesi ölçeğinin her bir ifadesinin ortalaması ile ölçeğin genel
ortalaması olan 3,70 arasında istatistiki bakımdan anlamlı farklılık vardır.
H1: İ.Ü. İşletme Fakültesi kız öğrencilerinin kilo ortalaması 55 kg’dan istatistiki
bakımdan anlamlı derecede farklıdır.
Yukarıdaki örneklere benzer ve 30’un altındaki bir örnek kütle ile gerçekleştirilen
araştırmanın hipotezlerini test ederken kullanılan test istatistiğinin formülü (n – 1) serbestlik
derecesinde:
=

−
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=

√

Bu formül kullanılarak hesaplanan istatistik, test edilen hipotezin yönüne göre
belirlenen kritik değer ile karşılaştırılır ve hesaplanan değer, kritk tablo değerinden büyükse
alternatif hipotez kabul edilir. Bu işlem SPSS programı üzerinde yapıldığında hipotezin kabul
ya da reddedilme durumu, analizin çıktısındaki p değerine bakarak anlaşılır. Sonucun anlamlı
olup olmadığını gösteren p değeri, testin anlamlılık düzeyi olan alfa (α) değerinden küçük ise
H1 hipotezi kabul edilir.
Araştırmaya katılan kişi sayısı 30’un üzerinde ise z test istatistiğine göre hesaplama
yapılır. Z test istatistiği kullanıldığında da 30’un altındaki örnek kütlede geçerli olan karar
kriterleri geçerlidir. Aşağıda 30’un üzerinde bir örnek kütle ile gerçekleştirilen bir araştırmada
tek örneklem t testinin SPSS üzerindeki uygulamasını gösteren bir örneğe yer yerilmiştir.
Örnek: Bir otomobil bayisi kendi mağazasından otomobil satın alan müşterilerin
memnuniyet düzeylerinin 100 üzerinden 70 olduğunu düşünmektedir. Bu öngörünün % 5
önem düzeyinde doğru olup olmadığı tek örneklem t testi ile belirlenebilir.
Otomobil bayisinden daha önce otomobil satın alan müşterilerin memnuniyet
düzeylerinin 70’den farklı olup olmadığını araştıran bu araştırmada araştırmanın hipotezi
aşağıdaki gibi olacaktır:
Ho: Müşterilerin ortalama memnuniyet puanı 70’tir.
H1: Müşterilerin ortalama memnuniyet puanı 70’ten farklıdır.
Söz konusu bayiden otomobil almış müşterilere uygulanan anket sonucunda elde
edilen veriler SPSS programına girildikten sonra “Data View” ekranında iken aşağıdaki
komutlar izlenir.

Şekil 17: Tek örneklem t-testi SPSS komutları
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Bu komutların SPSS üzerindeki görünümü aşağıdaki gibidir.

Şekil 18: Tek örneklem t-testinin SPSS’de elde edilmesinde birinci adım
Yukarıdaki komutlar verildikten sonra aşağıdaki ekran açılır. Açılan ekranda (ana
ekran) memnuniyet puanı, Test Variable(s) kısmına aktarılır. Test Value kısmına ise
yukarıdaki örnek soruda karşılaştırma değeri olarak belirlenen “70” değeri yazılır.
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Şekil 19: Tek örneklem t-testinin SPSS’de elde edilmesinde ikinci adım
Bu işlemlerden sonra ekranın görüntüsü aşağıdaki gibi olur. Daha sonra Options
butonuna basılır.

Şekil 20: Tek örneklem t-testinin SPSS’de elde edilmesinde üçüncü adım
Options butonuna basıldığında One-Sample T Test: Options ekranı açılır. Araştırmacı
hipotezini hangi güven aralığında test etmek istiyorsa (örneğin, %90, %95 veya %99) o güven
değerini Confidence ınterval kutucuğuna yazmalıdır. Yukarıdaki örnek soruda hipotez %5
önem düzeyinde test edilmek istendiği için Confidence ınterval kutucuğuna “95” yazılır ve
Continue butonuna basılır.
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Şekil 21: Tek örneklem t-testinin SPSS’de elde edilmesinde dördüncü adım
Bu işlemler yapıldığında ana ekrana dönülmüş olur ve ana ekranda OK işaretlenerek
işlem tamamlanır.
Tek örneklem t-testi için takip edilen komutlardan sonra teste ait aşağıdaki çıktılar
alınır.

Şekil 22: Tek örneklem t-testi çıktısı 1

Şekil 23: Tek örneklem t-testi çıktısı 2
One Sample Test tablosundaki Sig. (2-tailed) değerine bakılır bu p değeridir. P<0,05
ise tüketicilerin memnuniyet puanlarının karşılaştırma değeri olan “70”den %5 önem
düzeyinde anlamlı derecede farklı olduğu, p>0,05 ise farklı olmadığı şeklinde değerlendirilir.
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Analiz sonuçlarında memnuniyet puan ortalamasının 81,25 olduğu One Sample
Statistics tablosunda görülmektedir. Gerçekleşen değerin (81,25) örnek soruda tahmin edilen
“70” değerinden anlamlı derecede farklı olduğu ise One Sample Test tablosundaki Sig. (2tailed) değerinin %5’ten küçük olmasından anlaşılmaktadır. Örneğe ait p değeri (0,000),
0,05’ten küçük olduğundan H1 hipotezi kabul edilir. Ayrıca ortalama arasındaki fark (mean
difference) 11,25’tir. Yani gerçekleşen değer, tahmin edilen değerden 11,25 puan daha
fazladır. Bu durumda otomobil bayisinden daha önce otomobil satın almış olan müşteriler
tahmin edilen memnuniyet düzeyinden daha yüksek memnuniyet düzeyine sahiptirler.

9.1.2.Bağımsız Örneklemler t-Testi (Independent Samples t-Test)
Bağımsız örneklemler t testi, birbirinden bağımsız iki veri setinin ortalamaları
arasındaki farkın anlamlılığını test etmek için kullanılan bir analiz yöntemidir. Bu testin
uygulanabilmesi için parametrik testlerle ilgili temel varsayımların sağlanması gereklidir. Bu
varsayımlar sağlanmıyorsa, parametrik olmayan testlerden “Mann Whitney U testi”
kullanılmalıdır (Tutar ve Gariper, 2010: 197).
Bağımsız örneklemler t testi ile test edilecek hipotezleri olan pazarlama araştırmaları
hep iki grup üzerinde çalışmayı gerektirmektedir. Burada vurgulanması gereken nokta, aynı
gruba iki ölçüm yapmak yerine iki farklı gruba tek bir ölçüm yapılmasıdır (Gegez, 2007:
368). Örneğin, kadın ve erkeklerin kozmetik cilt bakım ürünü kullanımına ilişkin
tutumlarında farklılık var mı? Belli bir ürün markasını kullananlar ile kullanmayanların marka
algılaması arasında fark var mı? Farklı iki satış bölgesindeki satış elemanlarının
performansları arasında farklılık var mı? İki farklı yapı marketin müşterilerinin mağazaların
hizmet kalitesine ilişkin algıları arasında anlamlı farklılık var mı? Bu tip örneklere benzer
pazarlama araştırmalarında her iki anakütleden iki örneklem seçilir ve birbirinden farklı olup
olmadıkları incelenir. Bu örnekler için araştırmanın alternatif hipotezi şu şekilde formüle
edilecektir:
H1: Kadın ve erkeklerin kozmetik cilt bakım ürünü kullanımına ilişkin tutumlarının
ortalamaları arasında istatistiki bakımdan anlamlı farklılık vardır.
H1: A markasını kullananlar ile A markasını kullanmayanların marka algılaması
ortalamaları arasında istatistiki bakımdan anlamlı derecede farklılık vardır.
H1: Marmara bölgesindeki satış elemanlarının performanslarının ortalaması ile Ege
bölgesindeki satış elemanlarının performanslarının ortalaması arasında istatistiki bakımdan
anlamlı derecede farklılık vardır.
H1: A mağazasından alışveriş yapan yapı market müşterilerinin mağazanın hizmet
kalitesine ilişkin algılarının ortalaması ile B mağazasından alışveriş yapan yapı market
müşterilerinin mağazanın hizmet kalitesine ilişkin algılarının ortalaması arasında istatistiki
bakımdan anlamlı derecede farklılık vardır.
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Yukarıdaki örneklere benzer ve 30’un altındaki bir örnek kütle ile gerçekleştirilen
araştırmanın hipotezlerini test ederken kullanılan test istatistiğinin formülü, (n1 + n2 – 2)
serbestlik derecesinde şöyledir:
=

(

1

−

2)
1

2

1

−(
+

1

2

2

−

2)

2

Bu formül kullanılarak hesaplanan istatistik, test edilen hipotezin yönüne göre
belirlenen kritik değer ile karşılaştırılır ve hesaplanan değer, kritik tablo değerinden büyükse
alternatif hipotez kabul edilir. Bu işlem SPSS programı üzerinde yapıldığında, hipotezin kabul
ya da reddedilme durumu, analizin çıktısındaki p değerine bakılarak anlaşılır. Sonucun
anlamlı olup olmadığını gösteren p değeri, testin anlamlılık düzeyi olan alfa (α) değerinden
küçük ise H1 hipotezi kabul edilir.
Araştırmaya katılan kişi sayısı 30’un üzerinde ise z test istatistiğine göre hesaplama
yapılır. Z test istatistiği kullanıldığında da 30’un altındaki örnek kütlede geçerli olan karar
kriterleri geçerlidir. Aşağıda 30’un üzerinde bir örnek kütle ile gerçekleştirilen bir araştırmada
bağımsız örneklemler t testinin SPSS üzerindeki uygulamasını gösteren bir örneğe yer
yerilmiştir.
Örnek: Bir otomobil firmasının pazarlama yöneticisi, İstanbul’un Anadolu ve Avrupa
yakasındaki bayilerdeki satışçılarının müşteri ile ilişkilerdeki performansını karşılaştırmak
istemektedir. Yönetici, elde edeceği sonuçlara göre satışçılara performans ödülleri vermeyi
planlamaktadır. Bu amaçla bir pazarlama araştırılması yapılmış ve hem Avrupa yakasındaki
Bakırköy bayisinden otomobil satın alan 100 müşteriden veri toplanmış hem de Anadolu
yakasındaki Kadıköy bayisinden otomobil satın alan 100 müşteriden anket yöntemi ile veri
toplanmıştır. Bu araştırmada müşterilerin memnuniyet düzeyleri dört değişkenden oluşan 5’li
Likert tipi ölçek ile ölçülmüştür (5: Çok Memnunum 4: Memnunum 3: Ne Memnunum Ne
Memnun Değilim 2: Memnun Değilim 1: Hiç Memnun Değilim).
Bu durumda, farklı bayilerden (Bakırköy-Kadıköy) otomobil satın almış olan
müşterilerin memnuniyet düzeylerinin % 5 önem düzeyinde farklı olup olmadığı bağımsız
örneklemler t testi ile belirlenebilir.
Farklı bayilerden (Bakırköy-Kadıköy) otomobil satın almış olan müşterilerin
memnuniyet düzeylerinin ortalamasının farklı olup olmadığını araştıran bu araştırmada
araştırmanın hipotezi aşağıdaki gibi olacaktır:
Ho: Bakırköy bayisinden otomobil satın alan müşterilerin memnuniyet düzeyleri ile
Kadıköy bayisinden otomobil satın alan müşterilerin memnuniyet düzeyleri arasında fark
yoktur.
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H1: Bakırköy bayisinden otomobil satın alan müşterilerin memnuniyet düzeyleri ile
Kadıköy bayisinden otomobil satın alan müşterilerin memnuniyet düzeyleri arasında fark
vardır.
Bakırköy bayisinden otomobil almış müşterilere uygulanan anketler ve Kadıköy
bayisinden otomobil almış müşterilere uygulanan anketler sonucunda birbirinden bağımsız iki
örneklemden elde edilen veriler SPSS programına girildikten sonra “Data View” ekranında
iken aşağıdaki komutlar izlenir.

Şekil 24: Bağımsız örneklemler t-testi SPSS komutları
Bu komutların SPSS üzerindeki görünümü aşağıdaki gibidir.
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Şekil 25: Bağımsız örneklemler t-testinin SPSS’de elde edilmesinde birinci adım
Yukarıdaki komutlar verildikten sonra aşağıdaki ekran açılır. Açılan ekranda (ana
ekran) Müşteri Memnuniyeti 1, Müşteri Memnuniyeti 2, Müşteri Memnuniyeti 3, Müşteri
Memnuniyeti 4 değişkenleri Test Variable(s) kısmına aktarılır. Bayi Bölgesi, Grouping
Variable kısmına aktarılır.
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Şekil 26: Bağımsız örneklemler t-testinin SPSS’de elde edilmesinde ikinci adım
Bu işlemlerden sonra ekranın görüntüsü aşağıdaki gibi olur.

Şekil 27: Bağımsız örneklemler t-testinin SPSS’de elde edilmesinde üçüncü adım
Değişkenler ilgili yerlere taşındıktan sonra Define Groups işaretlenir. Aşağıdaki
pencere açılır. İki grup olduğundan (Bakırköy Bayisi-Kadıköy Bayisi)) Define Groups
penceresindeki Use Specified Values kısmındaki Group 1 ve Group 2 kısmına sırasıyla 1 ve 2
yazılır. Continue işaretlenerek ana ekrana dönülür.
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Şekil 28: Bağımsız örneklemler t-testinin SPSS’de elde edilmesinde dördüncü adım
Son olarak ana ekranda OK işaretlenerek işlem tamamlanır.

Şekil 29: Bağımsız örneklemler t-testinin SPSS’de elde edilmesinde beşinci adım
Bağımsız örneklemler t testi için takip edilen komutlardan sonra teste ait aşağıdaki
çıktılar alınır.
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Şekil 30: Bağımsız örneklemler t-testi çıktısı 1
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Şekil 31: Bağımsız örneklemler t-testi çıktısı 2
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Elde edilen çıktılarda ilk olarak Independent Samples Test tablosundaki t testine
ilişkin Sig. (2-tailed) değerine bakılır, bu p değeridir. P<0,05 ise farklı bayilerden otomobil
satın almış müşterilerin memnuniyet değerlendirmelerinin %5 önem düzeyinde anlamlı
derecede farklı olduğu, p>0,05 ise farklı olmadığı şeklinde değerlendirilir. Bu durumda 4
memnuniyet değişkeninin her biri için Sig. (2-tailed) değeri %5’ten küçük olduğu için H1
hipotezi kabul edilir. Diğer bir ifadeyle iki bayinin müşterilerinin memnuniyet
değerlendirmeleri arasında %5 önem düzeyine göre anlamlı farklılık vardır.
Analiz sonuçlarından Group Statistics tablosundaki Mean (ortalama) değerlerine göre
memnuniyet değişkenlerinin tümü açısından Bakırköy bayisi daha başarılıdır. Bakırköy
bayisinden otomobil satın almış 100 müşterinin memnuniyet değişkenlerine ilişkin
ortalamaları 4’ün üzerindedir. Diğer bir ifadeyle müşteriler memnundur. Kadıköy bayisinden
otomobil satın almış 100 müşterinin memnuniyet değişkenlerine ilişkin ortalamaları ise 2,29
ila 2,61 değerlerine sahiptir. Diğer bir ifadeyle müşteriler memnun değildir.
Bu durumda pazarlama yöneticisine, Bakırköy bayisindeki satışçıları ödüllendirmesi
önerilebilir.

9.1.3.Bağımlı Örneklemler t-Testi (Paired Samples t-Test)
Bağımlı örneklemler t testi, aynı örneklemden farklı zamanlarda alınan ölçümlerin
karşılaştırılması (örneğin, eğitim öncesi – eğitim sonrası ölçüm arasındaki farklar) veya aynı
örneklemin iki ayrı özelliği arasındaki farkların karşılaştırılması (örneğin, aynı değişkene
ilişkin beklentiler ve algılar arasındaki farklar) amacıyla kullanılan bir analiz yöntemidir. Bu
testin uygulanabilmesi için parametrik testlerle ilgili temel varsayımların sağlaması ve ayrıca
karşılaştırma yapılacak iki gruptaki gözlem sayılarının eşit olması gerekmektedir. Bu
varsayımlar sağlanmıyorsa, parametrik olmayan testlerden “Wilcoxon Testi” kullanılmalıdır
(Kavak, 2013: 278).
Farklı zamanlarda alınan ölçümlerin karşılaştırılmasına, tüketicilerin kozmetik
ürünlere ilişkin imaj algıları reklamdan önce ve sonra hangi düzeydedir? türünde bir örnek
verilebilir. Böyle bir pazarlama araştırmasında reklam öncesi algı ve reklam sonrası algı
arasında fark olup olmadığı bağımlı örneklem t testi ile test edilebilir. Aynı örneklemin iki
ayrı özelliği arasındaki farkların karşılaştırılmasına örnek olarak ise aynı örnek kütlede yer
alan cevaplayıcıların geleneksel mağazalardan alışverişe ilişkin risk algılamaları ve
internetten alışverişe ilişkin risk algılamaları arasındaki farklılığın araştırılması verilebilir.
Bu örnekler için araştırmanın alternatif hipotezi şu şekilde formüle edilecektir:
H1: Tüketicilerin kozmetik ürünlere ilişkin reklam öncesi imaj algıları ile reklam
sonrası imaj algıları arasında istatistiki bakımdan anlamlı derecede farklılık vardır.
H1: Tüketicilerin geleneksel mağazalardan alışverişe ilişkin risk algılamaları ve
internetten alışverişe ilişkin risk algılamaları arasında istatistiki bakımdan anlamlı derecede
farklılık vardır.
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Yukarıdaki örneklere benzer ve 30’un altındaki bir örnek kütle ile gerçekleştirilen
araştırmanın hipotezlerini test ederken t istatistiğini hesaplayabilmek için öncelikle gözlem
çiftlerinin farklarından oluşan “D” değişkeni oluşturulur. Ardından “D” değişkeninin
ortalaması ve varyansı hesaplanır. Son olarak t istatistiği hesaplanır. Serbestlik derecesi (n1)’dir. Serbestlik derecesi hesabındaki “n” ise, farkı alınan gözlem çiftlerinin sayısına eşittir.
Hipotezi test etmek için kullanılan test istatistiğinin formülü şöyledir:

−1

=

=

−

∑ =1

∑ =1( − )2
=
−1
=

√

Bu formül kullanılarak hesaplanan istatistik, test edilen hipotezin yönüne göre
belirlenen kritik değer ile karşılaştırılır ve hesaplanan değer, kritik tablo değerinden büyükse
alternatif hipotez kabul edilir. Bu işlem SPSS programı üzerinde yapıldığında hipotezin kabul
ya da reddedilme durumu, analizin çıktısındaki p değerine bakarak anlaşılır. Sonucun anlamlı
olup olmadığını gösteren p değeri, testin anlamlılık düzeyi olan alfa (α) değerinden küçük ise
H1 hipotezi kabul edilir.
Araştırmaya katılan kişi sayısı 30’un üzerinde ise z test istatistiğine göre hesaplama
yapılır. Z test istatistiği kullanıldığında da 30’un altındaki örnek kütlede geçerli olan karar
kriterleri geçerlidir. Aşağıda 30’un üzerinde bir örnek kütle ile gerçekleştirilen bir araştırmada
bağımlı örneklemler t testinin SPSS üzerindeki uygulamasını gösteren bir örneğe yer
yerilmiştir.
Örnek: Bir bankanın pazarlama yöneticisi, Bakırköy’deki şubeyi ziyaret eden müşterilerin,
genel olarak bir bankadan hizmet kalitesi beklentilerini ve Bakırköy şubesine ilişkin hizmet
kalitesi algılarını belirlemeye yönelik bir araştırma yaptırmıştır. Pazarlama yöneticisi
müşterilerin beklentileri ve algıları arasındaki farka göre şubenin performansını
değerlendirecektir. Bu araştırma kapsamında 100 müşteriden anket yöntemi ile veri
toplanmıştır. Bu araştırmada müşterilerin hizmet kalitesi beklentileri üç değişkenden oluşan
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5’li Likert tipi ölçek ile ölçülmüştür (5: Kesinlikle Katılıyorum 4: Katılıyorum 3: Ne
Katılıyorum Ne Katılmıyorum 2: Katılmıyorum 1: Kesinlikle Katılmıyorum). Müşterilerin
hizmet kalitesi algıları ise üç değişkenden oluşan 5’li Likert tipi ölçek ile ölçülmüştür (5:
Kesinlikle Katılıyorum 4: Katılıyorum 3: Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum 2: Katılmıyorum
1: Kesinlikle Katılmıyorum). Araştırmanın anket formunda “hizmet kalitesi beklentileri”ne
ilişkin sorular aşağıdaki gibidir:

Araştırmanın anket formunda “hizmet kalitesi algıları”na ilişkin sorular aşağıdaki
gibidir:

Bu durumda, Bakırköy şubesini ziyaret eden müşterilerin % 5 önem düzeyinde hizmet
kalitesi beklentileri ve hizmet kalitesi algıları arasında fark olup olmadığı bağımlı örneklemler
t testi ile belirlenebilir.
Bakırköy şubesine gelen müşterilerin genel olarak bir banka şubesinden beklentileri ile
Bakırköy şubesine ilişkin algılarının farklı olup olmadığını araştıran bu araştırmada
araştırmanın hipotezi aşağıdaki gibi olacaktır:
Ho: Bakırköy şubesini ziyaret eden müşterilerin bir banka şubesinden beklentileri ile
Bakırköy şubesine ilişkin algıları arasında fark yoktur.
H1: Bakırköy şubesini ziyaret eden müşterilerin bir banka şubesinden beklentileri ile
Bakırköy şubesine ilişkin algıları arasında fark vardır.
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Söz konusu şubeyi ziyaret eden müşterilere uygulanan anket sonucunda elde edilen
veriler SPSS programına girildikten sonra “Data View” ekranında iken aşağıdaki komutlar
izlenir.

Şekil 32: Bağımlı örneklemler t-testi SPSS komutları
Bu komutların SPSS üzerindeki görünümü aşağıdaki gibidir.
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Şekil 33: Bağımlı örneklemler t-testinin SPSS’de elde edilmesi birinci adım
Yukarıdaki komutlar verildikten sonra aşağıdaki ekran açılır. Açılan ekranda (ana
ekran) Beklenti 1 değişkeni, Paired Variables kısmındaki Variable 1 kutucuğuna aktarılır.
Ardından Algı 1 değişkeni Paired Variables kısmındaki Variable 2 kutucuğuna aktarılır.
Böylece ilk eşleşme yapılmış olur. İkinci eşleşme için, Beklenti 2 değişkeni, Paired Variables
kısmındaki Variable 1 kutucuğuna aktarılır. Ardından Algı 2 değişkeni Paired Variables
kısmındaki Variable 2 kutucuğuna aktarılır. Son eşleşme için de Beklenti 3 değişkeni, Paired
Variables kısmındaki Variable 1 kutucuğuna aktarılır. Ardından Algı 3 değişkeni Paired
Variables kısmındaki Variable 2 kutucuğuna aktarılır.

Şekil 34: Bağımlı örneklemler t-testinin SPSS’de elde edilmesi ikinci adım
Bu işlemlerden sonra ekranın görüntüsü aşağıdaki gibi olur. Son olarak ana ekranda
OK işaretlenerek işlem tamamlanır.
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Şekil 35: Bağımlı örneklemler t-testinin SPSS’de elde edilmesi üçüncü adım
Bağımlı örneklemler t testi için takip edilen komutlardan sonra teste ait aşağıdaki
çıktılar alınır.

Şekil 36: Bağımlı örneklemler t testi çıktısı 1

Şekil 37: Bağımlı örneklemler t testi çıktısı 2
Elde edilen çıktılarda ilk olarak Paired Samples Test tablosundaki t testine ilişkin Sig.
(2-tailed) değerine bakılır bu p değeridir. P<0,05 ise Bakırköy şubesini ziyaret eden
müşterilerin hizmet kalitesi beklenti ve algılarının %5 önem düzeyinde anlamlı derecede
farklı olduğu, p>0,05 ise farklı olmadığı şeklinde değerlendirilir. Bu durumda 3 hizmet
kalitesi beklenti-algı çiftinin her biri için Sig. (2-tailed) değeri %5’ten küçük olduğu için H1
hipotezi kabul edilir. Diğer bir ifadeyle Bakırköy şubesinin müşterilerinin bir banka
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şubesinden beklentileri ile Bakırköy şubesine ilişkin algıları %5 önem düzeyine göre anlamlı
derecede farlıdır.
Analiz sonuçlarından paired samples statistics tablosundaki mean (ortalama)
değerlerine eşleştirilmiş her üç çift için beklentiler algılardan daha yüksektir. Bunun anlamı
şubeyi ziyaret eden 100 müşterinin hizmet kalitesi açısından beklentilerinin karşılanmadığıdır.
Beklenti-algı çiftleri arasındaki en yüksek farklılık ise paired samples test tablosundaki mean
değerlerine göre üçüncü çifttedir. İkinci en yüksek farklılık ise birinci çifttedir. Beklenti ve
algı arasındaki farkın en az olduğu çift ise birinci çifttir.
Bu durumda pazarlama yöneticisine, Bakırköy şubesinin müşterilerin beklentilerini
karşılamadığı için performansının düşük olduğu, bu nedenle de şubedeki çalışanları
ödüllendirmek yerine hizmet kalitesini iyileştirmeye yönelik önlemler alınması gerektiği,
örneğin işlemlerde pratiklik kazandıracak ve tek seferde işlem doğruluğunu temin edecek
eğitim programları başlatması önerisinde bulunulabilir. Buna ek olarak şubenin
dekorasyonunun ve hizmette kullanılan ekipmanın da revize edilmesi önerilebilir.
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Uygulamalar

194

Uygulama Soruları
1)
Bir pazarlama araştırmasında tüketicilerin bakteri önleyici sıvı sabun tercihleri
Likert-tipi ölçek ile ölçülmüştür. Aynı tüketicilere daha sonra bakteri önleyici sabunlarla
ilgili bir reklam filmi izlettirilmiş ve tercihleri tekrar ölçülmüştür. Reklam filmi, tüketicilerin
tercihlerinde bir etki yaratmış olabilir mi? Bu pazarlama araştırmasında veriler hangi analiz
yöntemi ile analiz edilebilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Parametrik testlerden olan t testinin uygulanabilmesi için veriler normal dağılıma
uymalı, veriler aralıklı ya da oransal olmalı ve grup varyansları homojen olmalıdır. Ayrıca,
anakütle ortalamasının bilinmesi ve standart sapmanın örneklemden belirlenebilmesi gerekir.
Bu varsayımlar sağlanmıyorsa parametrik olmayan testler kullanılmalıdır.
t-testinin üç farklı türü vardır:
Tek örneklem t testi (One Sample t Test) anakütle ortalamasının belli bir sayıya
eşit olup olmadığını test eder.
-

Bağımsız örneklem t testi (İndependent Samples t Test), incelenen bir değişken
açısından birbirinden bağımsız iki örneğin anakütle parametre değerleri arasında anlamlı bir
fark olup olmadığını test eder.
-

Bağımlı örneklem t testi (Paired Samples t Test), bağımlı iki örneğin anakütle
parametre değerleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığını araştırır.
-
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Bölüm Soruları
1)
İki grubun ortalamaları arasında fark olup olmadığı test edilirken,
karşılaştırılan iki grubun aritmetik ortalamaları arasında fark olduğunu belirten hipotez
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Sıfır hipotezi

b)

Doğru hipotez

c)

Tam hipotez

d)

Alternatif hipotez

e)

Bağımsız hipotez

2)
İki ortalama arasında fark olup olmadığı test edilirken, hesaplanan z değerinin,
kritik tablo değerinden büyük olması neyi ifade eder?
a)

İki ortalama arasında fark olmadığını

b)

Sıfır hipotezinin kabul edilmesi gerektiğini

c)

Alternatif hipotezin kabul edilmesi gerektiğini

d)

Hepsi

e)

Hiçbiri

3)
Aşağıdakilerden hangisi tek örneklem t-testi için formüle edilmiş bir alternatif
hipotez olabilir?
a)
H1: A markasını kullananlar ile A markasını kullanmayanların marka
algılaması ortalamaları arasında istatistiki bakımdan anlamlı derecede farklılık vardır.
b)

H1: Müşterilerin ortalama hizmet kalitesi algısı ortalaması 80’den farklıdır.

c)
H1: A mağazasından alışveriş yapan yapı market müşterilerinin mağazanın
hizmet kalitesine ilişkin algılarının ortalaması ile B mağazasından alışveriş yapan yapı market
müşterilerinin mağazanın hizmet kalitesine ilişkin algılarının ortalaması arasında istatistiki
bakımdan anlamlı derecede farklılık vardır.
d)
H1: Tüketicilerin kozmetik ürünlere ilişkin reklam öncesi imaj algıları ile
reklam sonrası imaj algıları arasında istatistiki bakımdan anlamlı derecede farklılık vardır.
e)
H1: Tüketicilerin geleneksel mağazalardan alışverişe ilişkin risk algılamaları ve
internetten alışverişe ilişkin risk algılamaları arasında istatistiki bakımdan anlamlı derecede
farklılık vardır.
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4)
Aşağıdakilerden hangisi bağımsız örneklemler t-testi için formüle edilmiş bir
alternatif hipotez olabilir?
a)
H1: A markasını kullananlar ile A markasını kullanmayanların marka
algılaması ortalamaları arasında istatistiki bakımdan anlamlı derecede farklılık vardır.
b)

H1: Müşterilerin ortalama hizmet kalitesi algısı ortalaması 80’den farklıdır.

c)
H1: Tüketicilerin kozmetik ürünlere ilişkin reklam öncesi imaj algıları ile
reklam sonrası imaj algıları arasında istatistiki bakımdan anlamlı derecede farklılık vardır.
d)
H1: Tüketicilerin geleneksel mağazalardan alışverişe ilişkin risk algılamaları ve
internetten alışverişe ilişkin risk algılamaları arasında istatistiki bakımdan anlamlı derecede
farklılık vardır.
e)
H1:Algılanan hizmet kalitesi ölçeğinin her bir ifadesinin ortalaması ile ölçeğin
genel ortalaması olan 3,70 arasında istatistiki bakımdan anlamlı farklılık vardır.
5)
Aşağıdakilerden hangisi bağımlı örneklemler t-testi için formüle edilmiş bir
alternatif hipotez olabilir?
a)
H1: A markasını kullananlar ile A markasını kullanmayanların marka
algılaması ortalamaları arasında istatistiki bakımdan anlamlı derecede farklılık vardır.
b)

H1: Müşterilerin ortalama hizmet kalitesi algısı ortalaması 80’den farklıdır.

c)
H1: Tüketicilerin kozmetik ürünlere ilişkin reklam öncesi imaj algıları ile
reklam sonrası imaj algıları arasında istatistiki bakımdan anlamlı derecede farklılık vardır.
d)
H1:Algılanan hizmet kalitesi ölçeğinin her bir ifadesinin ortalaması ile ölçeğin
genel ortalaması olan 3,70 arasında istatistiki bakımdan anlamlı farklılık vardır.
e)
H1: Kadın ve erkeklerin kozmetik cilt bakım ürünü kullanımına ilişkin
tutumlarının ortalamaları arasında istatistiki bakımdan anlamlı farklılık vardır.
6.
Tek örneklem t-testini SPSS programı ile yapabilmek için hangi komutları
izlemek gerekir?
7.
Bağımsız örneklemler t-testini SPSS programı ile yapabilmek için hangi
komutları izlemek gerekir?
8.
Bağımlı örneklemler t-testini SPSS programı ile yapabilmek için hangi
komutları izlemek gerekir?
9.
Tek örneklem t-testinde hesaplanan değerin tablo değerinden küçük olması
durumunda hangi hipotez kabul edilmelidir?
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10.
Bağımsız örneklemler t-testinde hesaplanan değerin tablo değerinden büyük
olması durumunda hangi hipotez kabul edilmelidir?

Cevaplar

1)d, 2)c, 3)b 4)a, 5)c
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10. VARYANS ANALİZİ (ANOVA)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Tek Yönlü ANOVA
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)
Bir pazarlama araştırmasında birbiri ile karşılaştırılacak grup sayısı ikiden fazla ise
hangi analiz yöntemi kullanılabilir?
2)
Bir pazarlama araştırmasında karşılaştırılan ikiden fazla grup arasında fark olduğu
tespit edilmişse, bu farklılığın hangi gruplar arasındaki farklardan kaynaklandığını tespit
edebilmek için hangi analizden yararlanılabilir?
3)
gerekir?

Varyans analizinde bağımlı ve bağımsız değişkenin hangi düzeyde ölçülmüş olması
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İkiden fazla grubun anakütle
aritmetik ortalamalarının
karşılaştırılmasında
kullanılan varyans
(ANOVA) analizine
değinilecektir.

Varyans analizinin
varsayımları, hipotezin
formülasyonu, SPSS
programı ile varyans
analizinin nasıl
uygulanacağı, sonuçların
yorumlanması ve sonuçlara
göre öneride bulunma
öğrenilecektir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Metinler ve örnekler ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.

203

Anahtar Kavramlar
•
•

Varyans analizi
İkili karşılaştırmalar analizi
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Giriş
İkiden fazla grubun anakütle aritmetik ortalamalarının karşılaştırılmasında varyans
analizi kullanılır (Yükselen, 2000: 209). Bu bağlamda varyans analizi, t testine
benzemektedir. İki test arasındaki temel farklılık ise varyans analizinde karşılaştırılacak grup
sayısının ikiden fazla olmasıdır. Varyans analizi parametrik bir test olduğu için örneklemler
tesadüfi ve birbirinden bağımsız olarak seçilmeli ve homojen varyanslara sahip olmalıdırlar
(Tutar ve Gariper, 2010 s. 201). Bununla birlikte, karşılaştırılacak gruplarda gözlem sayısının
birbirine eşit olması gibi bir şart aranmaz (Nakip, 2003: 351). Ancak yine de gözlem sayısının
birbirine yakın olması tercih edilmektedir.
Varyans analizinde gruplar topluca ele alınır ve aralarında bir fark olup olmadığı
konusunda genel bir sonuca varılır (Gegez, 2007: 369). Analiz sonucunda bütün olarak
gruplar arasında farklılık olduğu tespit edildiğinde, farklılığın hangi gruplar arasında
olduğunu görebilmek için ikili karşılaştırmalar analizi yapılır (Tutar ve Gariper, 2010: 201).
Örneğin, bir işletmenin üç satış (Marmara, Ege, Akdeniz) bölgesindeki satışçılarının son 6
aylık performansları arasında fark olup olmadığı varyans analizi ile test edilebilir. Toplu
olarak gruplar arasında fark olduğu sonucuna ulaşılırsa bu farklılıkların hangi bölgelerden
(Marmara ile Ege mi, Marmara ile Akdeniz mi, Ege ile Akdeniz mi) kaynaklandığını görmek
için ikili karşılaştırmalar analizi yapılır.
Varyans analizinde bağımlı değişkenin aralıklı veya oransal ölçekle ölçülmüş olması
gerekir (Shao, 1999: 471; Gegez, 2007: 369). Bağımsız değişkenler ise nominal veya ordinal
ölçekle ölçülebilir. Yukarıdaki örnekte bölgelerde çalışan satışçıların performansını gösteren
satış hacimleri bağımlı değişken iken karşılaştırma yapılacak üç grubu oluşturan bölgeler
(Marmara, Ege, Akdeniz) bağımsız değişkendir.
Varyans analizi incelenen bağımlı ve bağımsız değişken sayısına bağlı olarak temelde
dört şekilde uygulanabilir. Varyans analizinin farklı uygulamaları Tablo10’da gösterilmiştir.

Tablo 10: Bağımlı ve Bağımsız Değişken Sayısına Göre Varyans Analizi Yöntemleri6
Bu bölümde sadece tek yönlü ANOVA analizi üzerinde durulacaktır.
6

(Kalaycı, 2006)’dan uyarlanmıştır.
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10.1. Tek Yönlü ANOVA
Tek yönlü ANOVA’da bağımsız değişken sayısı bir adet olduğu için bu şekilde
isimlendirilir. Bu analizde bağımsız değişkenin kategorik, bağımlı değişkenin ise metrik
ölçülmüş olması gerekmektedir. Bağımsız değişken ikiden daha fazla sayıda grup
oluşturmalıdır. Diğer bir ifadeyle, Tek yönlü ANOVA, bağımsız değişkene göre oluşturulmuş
en az üç grup için bağımlı değişkenin ortalamaları arasında anlamlı fark olup olmadığını test
eder. Bu analizin amacı, bağımsız değişkenin farklı düzeylerinin bağımlı değişken üzerindeki
etkisini ortaya koymaktır (Nakip, 2003: 351).
Örneğin, 18 yaşını doldurmuş farklı eğitim düzeyindeki (ilkokul, ortaokul, lise,
üniversite) tüketicilerin internetten alışverişe ilişkin risk algıları arasında anlamlı farklılık var
mı? gibi bir sorunun cevabını tek yönlü ANOVA ile vermek mümkündür. Benzer şekilde, alt,
orta ve üst gelir grubundaki tüketicilerin fiyata duyarlılıklarının farklı olup olmadığını da tek
yönlü ANOVA ile test etmek mümkündür.
Bu örnekler için araştırmanın alternatif hipotezi şu şekilde formüle edilecektir:
H1: İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite mezunu tüketicilerin internetten alışverişe
ilişkin risk algıları arasında istatistiki bakımdan anlamlı derecede farklılık vardır.
H1: Alt, orta ve üst gelir grubundaki tüketicilerin fiyata duyarlılıkları istatistiki
bakımdan anlamlı derecede farklıdır.
Yukarıdaki örneklere benzer bir araştırmanın hipotezlerini test ederken, test istatistiği
olarak “F” istatistiği kullanılır. Hesaplanan F değeri, Ftablo değerinden büyük olduğunda H1
hipotezi kabul edilir. Bu durumda en az iki grubun ortalamaları arasında fark olduğu
sonucuna ulaşılır (Tutar ve Gariper, 2010: 202). Bu işlemler SPSS programı üzerinde
yapıldığında, hipotezin kabul ya da reddedilme durumu, analizin çıktısındaki p değerine
bakılarak anlaşılır. Sonucun anlamlı olup olmadığını gösteren p değeri, testin anlamlılık
düzeyi olan alfa (α) değeri ile karşılaştırılır ve p değeri alfa (α) değerinden küçük ise H1
hipotezi kabul edilir. Tek yönlü ANOVA analizinde gruplar arası varyansların eşit dağılması
önemlidir. Bunun için Tukey, Scheffe veya Levene testinden yararlanılır. Bu testlerin
sonuçlarının anlamlı çıkmaması grupların varyanslarının eşit dağıldığını gösterir (Kavak,
2013 s. 281).
Tek yönlü ANOVA analizi sonucunda gruplar arasında farklılık bulunması, tüm
grupların birbirinden farklı olduğu anlamına gelmemektedir. Bunun nedeni, F testinin,
herhangi iki grup arasında fark çıkmasını, gruplar arası farkın varlığı için yeterli görmesidir.
Bu nedenle farklılığa neden olan grupları belirleyebilmek için ek analizlere ihtiyaç
duyulmaktadır (Nakip, 2003: 358). Bu amaçla, Fisher tarafından önerilen en küçük anlamlı
fark analizi ( least significant difference analysis) veya çoklu karşılaştırmaları içeren Scheffe
testinden yararlanılabilir.
Bu bilgilere ek olarak tek yönlü ANOVA’nın parametrik olmayan karşılığının Kruskal
Wallis testi olduğunu belirtmekte yarar vardır (Kavak, 2013: 281).
206

Aşağıda 30’un üzerinde bir örnek kütle ile gerçekleştirilen bir araştırmada tek yönlü
ANOVA testinin SPSS üzerindeki uygulamasını gösteren bir örneğe yer yerilmiştir.
Örnek: Bir pazarlama araştırmasında alışveriş türünün (internetten, mağazadan, katalogdan)
risk algısı üzerinde etkili olup olmadığı araştırılmaktadır. Bu amaçla daha önce internetten
alışveriş yapmış 40 kişiden, geleneksel mağazadan alışveriş yapmış 45 kişiden ve katalogdan
alışveriş yapmış 35 kişiden anket yöntemi ile veri toplanmıştır. Bu araştırmada risk algısı üç
değişkenden oluşan 5’li Likert tipi ölçek ile ölçülmüştür (5: Kesinlikle Katılıyorum 4:
Katılıyorum 3: Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum 2: Katılmıyorum 1: Kesinlikle
Katılmıyorum).
Araştırmada alışverişlerini internetten yaptığını belirten 40 cevaplayıcı risk algısı ile
ilgili aşağıdaki ifadelere katılma derecelerini işaretlemişlerdir.

Araştırmada alışverişlerini mağazadan yaptığını belirten 45 cevaplayıcı risk algısı ile
ilgili aşağıdaki ifadelere katılma derecelerini işaretlemişlerdir.

Araştırmada alışverişlerini katalogdan yaptığını belirten 35 cevaplayıcı risk algısı ile
ilgili aşağıdaki ifadelere katılma derecelerini işaretlemişlerdir.
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Bu durumda, alışverişlerinde farklı kanalları (internet, mağaza, katalog) tercih eden
tüketicilerin risk algısı üzerinde alışveriş türünün etkisi olup olmadığı diğer bir ifadeyle risk
algısının alışveriş türlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı % 5 önem düzeyinde tek yönlü
ANOVA testi ile belirlenebilir.
Alışveriş türünün tüketicilerin risk algısı ortalamalarında farklılık oluşturup
oluşturmadığını araştıran bu araştırmada araştırmanın hipotezi aşağıdaki gibi olacaktır:
Ho: Tüketicilerin risk algısı alışveriş türüne göre farklılık göstermez.
H1: Tüketicilerin risk algısı alışveriş türüne göre farklılık gösterir.
İnternetten alışveriş yapmış tüketicilere, mağazadan alışveriş yapmış tüketicilere ve
katalogdan alışveriş yapmış tüketicilere uygulanan anketlerden elde edilen veriler SPSS
programına girildikten sonra “Data View” ekranında iken aşağıdaki komutlar izlenir.

Şekil 38: Tek yönlü ANOVA SPSS komutları
Bu komutların SPSS üzerindeki görünümü aşağıdaki gibidir.
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Şekil 39: Tek yönlü ANOVA’nın SPSS’de elde edilmesi birinci adım
Yukarıdaki komutlar verildikten sonra aşağıdaki ekran açılır. Açılan ekranda (ana
ekran) Risk Algısı 1, Risk Algısı 2, Risk Algısı 3, değişkenleri Dependent List kısmına
aktarılır. Alışveriş türü, Factor kısmına aktarılır.
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Şekil 40: Tek yönlü ANOVA’nın SPSS’de elde edilmesi ikinci adım
Bu işlemlerden sonra ekranın görüntüsü aşağıdaki gibi olur.

Şekil 41: Tek yönlü ANOVA’nın SPSS’de elde edilmesi üçüncü adım
One-Way ANOVA ana ekranında Contrasts, Post-Hoc ve Options seçenekleri
bulunmaktadır. Değişkenler aktarıldıktan sonra Options seçeneği işaretlenir. Ekrana One-Way
ANOVA: Options penceresi gelir.
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Şekil 42: Tek yönlü ANOVA’nın SPSS’de elde edilmesi dördüncü adım
Bu pencerede Descriptive (tanımlayıcı istatistikler) ve Homogeneity of Variance Test
(varyansların homojenliği testi) seçenekleri işaretlenir ve Continue seçilerek One-Way
ANOVA ana ekranına dönülür. Ana ekranda OK aktif olacaktır ve OK işaretlendiğinde OneWay ANOVA testi için takip edilen komutlardan sonra teste ait aşağıdaki ilk çıktılar alınır.

Şekil 43: Tek yönlü ANOVA SPSS çıktısı 1
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Şekil 44: Tek yönlü ANOVA SPSS çıktısı 2

Şekil 45: Tek yönlü ANOVA SPSS çıktısı 3
Öncelikle ANOVA tablosundaki Sig.(anlamlılık(p)) değeri incelenir. p>0,05 ise
gruplar arasında anlamlı bir fark yoktur. p<0,05 ise gruplar arasında incelenen özellik
bakımından anlamlı fark olduğu anlaşılır. Örneğimize ait ANOVA tablosunda risk algısını
ölçen değişkenlerin tümü için p=0,000 (p<0,05) olduğundan gruplar arasında fark olduğu
görülmektedir. Bu durumda H1 hipotezi kabul edilir. Diğer bir ifadeyle tüketicilerin risk algısı
alışveriş türüne göre %5 önem düzeyinde anlamlı farklılık göstermektedir.
Analiz sonuçlarından descriptives tablosundaki Mean (ortalama) değerlerine göre, risk
algısı değişkenlerinin tümü açısından katalogdan alışveriş, en riskli olarak değerlendirilen
alışveriş türüdür. Katalogdan alışverişi sırasıyla internetten alışveriş ve mağazadan alışveriş
takip etmektedir.
ANOVA tablosundaki sig.(anlamlılık(p)) değerlerine göre gruplar arasında fark var
ise; Test of Homogeneity of Variances (varyansların homojenliği testi) tablosundaki
sig.(anlamlılık(p)) değeri incelenir. p>0,05 ise varyanslar homojen dağılmıştır, p<0,05 ise
varyanslar homojen dağılmamıştır. Örneğimizde risk algısına ilişkin üç değişken için de
p>0,05 olduğundan varyanslar homojen dağılmıştır. Bu yorum uygulanacak post-testi
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belirlemek için kullanılır. Post-Hoc testi, One-Way ANOVA analizi sonucunda gruplar
arasında bir fark bulunmuşsa, farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını tespit etmek için
kullanılır.
Buraya kadar örneğimizdeki gruplar arasında risk algısı bakımından fark olduğunu ve
varyansların homojen dağıldığını tespit ettik.
Bundan sonra farklılığın hangi gruplar arasında oluğunu görmek için Post-Hoc test
sonuçlarına bakmak gerekir. Bunun için SPSS üzerinde One-Way ANOVA analizi için takip
edilen en baştaki komutlar tekrar izlenir. Bu kez bu adımlara ek olarak One-Way ANOVA
ana ekranındaki Post-Hoc işaretlenir. Post Hoc işaretlendiğinde aşağıdaki One-Way ANOVA:
Post-Hoc Multiple Comparisons (çoklu karşılaştırmalar) ekranı açılır.

Şekil 46: Tek yönlü ANOVA’nın SPSS’de elde edilmesi beşinci adım
Analizde kullanılan verilere hangi Post-Hoc testi uygulanacağı, varyansların homojen
dağılıp dağılmadığına bakılarak anlaşılır. Örnek uygulamada varyansların homojen dağıldığı
tespit edilmişti.
Varyanslar homojen dağılmışsa Equal Variances Assumed başlığı altındaki testlerden
herhangi biri, varyanslar homojen dağılmamışsa Equal Variances Not Assumed başlığı
altındaki testlerden herhangi birinin yapılması yeterli olur. Örnek uygulama için Equal
Variances Assumed kategorisindeki testlerden birisinin uygulanması gerekiyor. Bu amaçla
LSD işaretlendikten sonra continue butonu işaretlenir ve ana ekrana dönülür. Ana ekranda
OK işaretlendikten sonra aşağıdaki çıktılar elde edilir.
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Şekil 47: Tek yönlü ANOVA SPSS çıktısı 4
Analizin ilk çıktılarına ve ikinci aşamada gerçekleştirilen çoklu karşılaştırma analizi
sonuçlarına göre tüketiciler, internetten alışverişin ve mağazadan alışverişin tüm risk algısı
değişkenleri bakımından farklılık gösterdiğini düşünmektedirler. Benzer şekilde katalogdan
alışverişin ve mağazadan alışverişin tüm risk algısı değişkenleri bakımından farklılık
gösterdiğini düşünmektedirler. Buna karşılık internetten alışverişin ve katalogdan alışverişin
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Risk Algısı 1 değişkeni bakımından %5 önem düzeyinde anlamlı fark gösterdiğini ancak Risk
Algısı 2 ve Risk Algısı 3 değişkenleri bakımından %5 önem düzeyinde anlamlı fark
göstermediğini düşünmektedirler.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
1)
Cevaplayıcıların yurt içinde havayolu ile seyahat etme sıklıklarını aralıklı
ölçekte işaretledikleri bir araştırmada örneklem alt, orta ve üst gelir grubundaki bireylerden
oluşmaktadır. Tüketicilerin yurt içinde havayolu ile seyahat etme sıklıklarının gelir düzeyleri
ile ilgili olup olmadığının araştırıldığı bu araştırmanın hipotezlerini yazınız ve bu hipotezin
hangi analiz yöntemi ile test edilebileceğini açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Varyans analizi ikiden fazla grubun anakütle aritmetik ortalamalarının karşılaştırılması
amacıyla kullanılan parametrik bir analizdir. Varyans analizinin bağımsız örneklemler ttestinden farkı, karşılaştırılacak grup sayısının ikiden fazla olmasıdır.
Varyans analizi parametrik bir test olduğu için örneklemler tesadüfi ve birbirinden
bağımsız olarak seçilmeli ve homojen varyanslara sahip olmalıdırlar. Varyans analizinde
bağımlı değişkenin aralıklı veya oransal ölçekle ölçülmüş olması gerekir. Bağımsız
değişkenler ise nominal veya ordinal ölçekle ölçülebilir.
Varyans analizi, incelenen bağımlı ve bağımsız değişken sayısına bağlı olarak dört
farklı şekilde uygulanabilir. Tek yönlü ANOVA’da hem bağımlı hem de bağımsız değişken
sayısı birdir. İki yönlü ANOVA’da bağımlı değişken sayısı bir, bağımsız değişken sayısı
ikidir. Bağımlı değişken sayısı birden fazla ancak bağımsız değişken sayısı bir ise tek yönlü
MANOVA, bağımlı değişken sayısı birden fazla ve bağımsız değişken sayısı ikiyse iki yönlü
MANOVA analizi uygulamak gerekmektedir. Bu bölümde sadece tek yönlü ANOVA analizi
anlatılmış ve bir örneğe yer verilmiştir.
Varyans analizi sonucunda karşılaştırılan gruplar arasında fark olduğu sonucu elde
edilmişse, farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu görebilmek için ikili karşılaştırmalar
analizi yapılmalıdır.
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Bölüm Soruları
1)
İkiden fazla grubun ortalamaları arasında fark olup olmadığı test edilirken
hangi analiz yönteminden yararlanılabilir?
a)

ANOVA

b)

Tek örneklem t-testi

c)

Bağımsız örneklemler t-testi

d)

Bağımlı örneklemler t-testi

e)

Ki kare analizi

2)
Tek yönlü ANOVA analizinde karşılaştırılan grupların aritmetik ortalamaları
arasında fark olduğunu belirten hipotez aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Sıfır hipotezi

b)

Doğru hipotez

c)

Alternatif hipotez

d)

Tam hipotez

e)

Bağımsız hipotez

3)

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)

Varyans analizi parametrik bir analizdir.

b)
Varyans analizinde bağımlı değişkenin aralıklı veya oransal ölçekle ölçülmüş
olması gerekir.
c)
ölçülebilir.

Varyans analizinde bağımsız değişkenler nominal veya ordinal ölçekle

d)
Varyans analizi parametrik bir test olduğu için örneklemler tesadüfi ve
birbirinden bağımsız olarak seçilmeli ve homojen varyanslara sahip olmalıdırlar.
e)
Varyans analizinde, karşılaştırılacak gruplarda gözlem sayısının birbirine eşit
olması şarttır.
4)

Tek yönlü ANOVA analizi, SPSS programında hangi menünün altındadır?

a)

Analyze – Compare Means
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b)

Analyze – Descriptive Statistics

c)

Analyze- Correlate

d)

Aalyze – Classify

e)

Analyze – Nonparametric Tests

5)
Enerji içeceğine ilişkin algıların bu ürünün tüketim sıklığından etkilendiği
tahmin edilmektedir. Bu tahmini test etmek üzere bir pazarlama araştırması yapılmıştır. Bu
araştırmada enerji içeceklerini hiç tüketmediğini, az sıklıkta tükettiğini, orta sıklıkta
tükettiğini ve yoğun sıklıkta tükettiğini belirtenlerle görüşülmüş ve her bir grubun enerji
içeceklerinin sağlıklı olup olmadığına ilişkin algıları Likert tipi ölçek ile ölçülmüştür.
Bu araştırmada tüketim sıklığının farklı grupların algıları arasında fark oluşturup
oluşturmadığı hangi analiz ile test edilebilir?
a)

Korelasyon analizi

b)

Bağımsız örneklemler t-testi

c)

Tek örneklem t-testi

d)

Tek yönlü ANOVA

e)

Bağımlı örneklemler t-testi

6.
farkı nedir?

Tek yönlü ANOVA analizinin t-testinin hangi türüne benzer ve t-testinden

7.
Tek yönlü ANOVA analizi sonucunda karşılaştırılan gruplar arasında fark
çıkması, karşılaştırılan tüm grupların birbirinden farklılaştığı anlamına gelir mi?
8.
SPSS programı ile tek yönlü ANOVA analizi yapılırken ikili karşılaştırmalar
analizinin de yapılmasının nedeni nedir?
9.
Tek yönlü ANOVA analizini SPSS programı ile yapabilmek için hangi
komutları izlemek gerekir?
10.
Tek yönlü ANOVA analizinde hesaplanan değerin tablo değerinden büyük
olması durumunda hangi hipotez kabul edilmelidir?

Cevaplar

1)a, 2)c, 3)e, 4)a, 5)d
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11. KORELASYON ANALİZİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.
Korelasyon Analizi
11.1. Korelasyon Katsayısı
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1)
2)
hangisidir?
3)

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Korelasyon analizinin regresyon analizinden farkı nedir?

İki değişken arasındaki ilişkinin yönünün ve gücünün göstergesi olan istatistik
İki değişken arasında güçlü ve negatif yönde ilişki olması ne demektir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Değişkenler arasındaki
ilişkinin gücünü ve yönünü
belirlemede kullanılan
korelasyon analizine
değinilecektir.

Korelasyon analizinin
varsayımları, hipotezin
formülasyonu, SPSS
programı ile korelasyon
analizinin nasıl
uygulanacağı, sonuçların
yorumlanması ve sonuçlara
göre öneride bulunma
öğrenilecektir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Metinler ve örnekler ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Korelasyon
Korelasyon katsayısı
Pearson
Spearman
Kendall’s tau
Pozitif ilişki
Negatif ilişki
Güçlü ilişki
Zayıf ilişki
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Giriş
Korelasyon analizi, iki metrik değişken arasındaki ilişkinin derecesini ve yönünü
belirlemeye yönelik olarak kullanılan bir analiz yöntemidir (Malhotra, 2009: 551; Kurtuluş,
2004: 329). Bu bölümde korelasyon analizi açıklanmış ve analizle ilgili örneğe yer verilmiştir.
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11.Korelasyon Analizi
Korelasyon analizi, iki metrik değişken arasındaki ilişkinin derecesini ve yönünü
belirlemeye yönelik olarak kullanılan bir analiz yöntemidir (Malhotra, 2009: 551; Kurtuluş,
2004: 329). Örneğin, reklam harcamalarına ayrılan bütçe miktarı ile pazar payı arasında bir
ilişki var mıdır? Tüketicilerin fiyat algılamaları ile kalite algılamaları arasında bir birliktelik
var mıdır? Satış gücü büyüklüğü ile kârlılık arasında bir ilişki var mıdır? gibi sorular
korelasyon analizi ile cevaplanabilir.
Değişkenler arasındaki karşılıklı ilişkiyi gösteren korelasyon, sebep sonuç ilişkisini
göstermediğinden, bir bağımlı ve bir bağımsız değişken veya iki bağımlı değişken ya da iki
bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi test etmek için de uygulanabilir (Nakip, 2003: 321).
İki değişken arasındaki ilişki kavramı, iki değişkenin aynı yönde veya farklı yönde
birlikte hareket edip etmemesini ifade etmektedir. Diğer bir ifade ile iki değişken arasında
pozitif yönde ya da negatif yönde ilişki olması, değişkenlerden birinin diğer değişken
üzerinde bir değişime yol açtığı anlamına gelmemektedir. Örneğin, restoranlarda yemek yiyen
insanların sayısı ile soğuk meşrubat satışları arasında korelasyon olması, restoranlarda yemek
yiyen insan sayısındaki artışın, soğuk meşrubat satışlarının artmasına neden olduğu anlamına
gelmez. Soğuk meşrubat satışlarındaki artış ve restoranda yemek yiyen insanların sayısındaki
artışın nedeni farklı bir üçüncü değişken, örneğin hava sıcaklığının artması olabilir (Gegez,
2007: 322).
Bir araştırmanın alternatif hipotezi aşağıdaki gibi kurgulanmışsa ve veriler analizin
gerektirdiği varsayımları karşılıyorsa, bu hipotezler korelasyon analizi ile test edilebilir.
H1: Reklam harcamalarına ayrılan bütçe miktarı ile pazar payı arasında istatistiki
bakımdan anlamlı bir ilişki vardır.
H1: Tüketicilerin fiyat algılamaları ile kalite algılamaları arasında istatistiki bakımdan
anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır.
H1: Satış gücü büyüklüğü ile kârlılık arasında istatistiki bakımdan anlamlı bir ilişki
vardır.
H1: Tüketicilerin yaşları ile internetten alışverişe ilişkin risk algıları arasında istatistiki
bakımdan anlamlı bir ilişki vardır.

11.1.Korelasyon Katsayısı
Korelasyon analizinin uygulanabilmesi için değişkenleri ölçmede kullanılan ölçeklerin
metrik olması (aralıklı ölçek veya oransal ölçek) ve dağılımının normal dağılıma uyması
gerekir. Bu şartlar sağlandığında Pearson korelasyon katsayısı bir değişkendeki değişimin
diğer bir değişkendeki değişimin ne kadarını açıkladığını gösterir. Ölçeğin sıralı olması ve
normal dağılıma sahip olması durumunda korelasyon analizinin parametrik olmayan
uygulamaları olan Spearman ve Kendall’s Tau-b korelasyon katsayıları kullanılır. Spearman
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sıra korelasyon katsayısı, değişkenlerden birinin ordinal ölçekle ölçülmüş olması durumunda
kullanılan ve genel olarak daha düşük korelasyonla sonuçlanan muhafazakâr bir istatistiktir
(Gegez, 2007: 328; Hair, 2003). Sıra korelasyon katsayıları arasında Speraman sıra
korelasyonu, hesaplamasının daha basit olması ve daha esnek olması nedeniyle daha yaygın
olarak kullanılmaktadır (Kurtuluş, 2004 s. 332).
Pearson korelasyon katsayısı ( r ) ile gösterilir ve aşağıdaki gibi hesaplanır:

=

∑ =1
∑ =1

(

(

−

)( − )
−1
2
− )
( − )2
∑ =1
−1
−1

Spearman sıra korelasyon katsayısı da ( r ) ile gösterilir ve aşağıdaki gibi hesaplanır:
= 1−

6∑ 2
( 2−1

Bu formülde (d), aynı sıradaki X ve Y değerleri arasındaki mutlak farklılığı, (n) ise
verilerdeki (X,Y) değer çifti sayısını gösterir (Yükselen, 2000: 175).
Hesaplanan korelasyon katsayısının ( r ) belli bir önem derecesinde sıfırdan farklı olup
olmadığını test etmek için diğer bir ifade ile iki değişken arasındaki ilişkinin geçerli olup
olmadığını kontrol etmek için (n-2) serbestlik derecesinde aşağıda formülü verilen test
istatistiği kullanılır (Kurtuluş, 2004: 330; Nakip, 2003: 323):

=

( − 2)
(1 − 2 )

Hem Pearson hem de Spearman sıra korelasyon katsayısının sıfırdan farklı olup
olmadığını test etmek için yukarıdaki formül kullanılır.
Korelasyon katsayısı (+1) ile (-1) arasında değer alır. Korelasyon katsayısının (-1)
olması, değişkenlerden biri artarken diğerinin aynı düzeyde azalması, yani iki değişkenin
birbirinin tersi yönde hareket etmesi demektir. Korelasyon katsayısının (+1) olması ise iki
değişkenin birbiri ile aynı yönde hareket etmesi, diğer bir deyişle, biri artarken diğerinin de
artması veya biri azalırken diğerinin de azalması demektir. Katsayının sıfır olması ise
değişkenler arasında doğrusal bir ilişki olmadığı anlamına gelmektedir (Kavak, 2013: 287).
Korelasyon katsayısının yönü ne olursa olsun (pozitif veya negatif), korelasyonun gücü
korelasyon katsayısının mutlak değeri ile ölçülür (Gegez, 2007: 325). Örneğin, iki değişken
arasındaki korelasyon katsayısı (- 0.70) olan bir ilişki, korelasyon katsayısı (0,50) olan bir
ilişkiden daha güçlüdür. Bu durumda, korelasyonun pozitif veya negatif olması sadece
ilişkinin yönü ile ilgilidir, ilişkinin gücü üzerinde bir etkisi yoktur. Aşağıdaki tabloda
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korelasyon katsayısının değerine göre iki değişken arasındaki ilişkinin derecesi gösterilmiştir
(Nakip, 2003: 322).
Korelasyon Katsayısı
0
0,01 – 0,10
0,11 – 0,20
0,21 – 0,30
0,31 – 0,40
0,41 – 0,50
0,51 – 0,60
0,61 – 0, 70
0,71 – 0,80
0,81 – 0, 90
0,91 - 1

İlişki Derecesi
İlişki yok
Çok zayıf
Nispeten çok zayıf
Zayıf
Nispeten zayıf
Çok az zayıf
Çok az güçlü
Nispeten güçlü
Güçlü
Nispeten çok güçlü
Çok güçlü

Tablo 11: Korelasyon katsayılarının ilişki dereceleri
Örnek: Bir süpermarket, mağazasından alışveriş yapan tüketicilere yönelik düzenleyeceği
kampanyalara yol göstermesi amacıyla bir araştırma yaptırmıştır. Bu araştırma kapsamında
tüketicilerin hane geliri ve aylık mutfak harcamalarına ilişkin de veri toplanmıştır. Gelir ve
mutfak harcamalarına ilişkin soruların cevap seçenekleri aşağıda gösterildiği şekilde
kodlanmış ve 35 kişiden elde edilen veriler tabloda gösterildiği şekilde SPSS programına
girilmiştir.
Gelir:
1,00 = “1500 TL'den daha az”

Mutfak Harcamaları
1,00 = "150 TL'den az"

2,00 = “1500 TL – 2500 TL'den daha az”

2,00 = "150 TL - 300 TL'den az"

3,00= “2500 TL – 3500 TL’den az”

3,00 = "300 TL - 450 TL'den az"

4,00 = “3500 TL'den daha fazla”

4,00 = "450 TL - 600 TL'den az"
5,00 = "600 TL'den fazla"
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1.
2.
3.
4.

Cevaplayıcı
Cevaplayıcı
Cevaplayıcı
Cevaplayıcı
.
.
.
.
32. Cevaplayıcı
33. Cevaplayıcı
34. Cevaplayıcı
35. Cevaplayıcı

Hane Geliri
1,00
3,00
3,00
2,00
.
.
.
.
2,00
1,00
4,00
2,00

Mutfak Harcamaları
1,00
4,00
4,00
1,00
.
.
.
.
3,00
1,00
5,00
2,00

Süpermarketin gıda reyonu yöneticisi, tüketicilerin hane geliri ile mutfak harcamaları
arasında bir ilişki olduğunu düşünmektedir. Yöneticinin bu tahmininde haklı olduğu
söylenebilir mi?
Hane geliri ile mutfak harcamaları arasındaki ilişkiyi araştıran bu araştırmada
araştırmanın hipotezi aşağıdaki gibi olacaktır:
Ho: Hane geliri ile mutfak harcamaları arasında ilişki yoktur.
H1: Hane geliri ile mutfak harcamaları arasında ilişki vardır.
Süpermarketin müşterisi olan 35 kişiden elde edilen veriler SPSS programına
girildikten sonra “Data View” ekranında iken aşağıdaki komutlar izlenir.

Şekil 48: Korelasyon analizinin SPSS komutları
Bu komutların SPSS üzerindeki görünümü aşağıdaki gibidir.
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Şekil 49: Korelasyon analizinin SPSS’de elde edilmesi birinci adım
Yukarıdaki komutlar verildikten sonra aşağıdaki ekran açılır. Açılan ekranda (ana
ekran) Hane Geliri ve Mutfak Harcamaları değişkenleri Variable(s) kısmına aktarılır. Örnek
uygulamada veriler aralıklı ölçekle ölçüldüğü için Correlation Coefficients kısmında Pearson
kutucuğu işaretlenir. Test of Significance kısmında ise Two-Tailed kutucuğu işaretlenir.
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Şekil 50: Korelasyon analizinin SPSS’de elde edilmesi ikinci adım
Bu işlemlerden sonra ekranın görüntüsü aşağıdaki gibi olur.
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Şekil 51: Korelasyon analizinin SPSS’de elde edilmesi üçüncü adım
Son olarak ana ekranda OK işaretlenerek işlem tamamlanır.
Korelasyon testi için takip edilen komutlardan sonra teste ait aşağıdaki çıktılar alınır.

Şekil 52: Korelasyon analizi SPSS çıktısı 1
Analiz çıktısı olan correlations tablosu, hane geliri ile reklam harcamaları arasındaki
Pearson korelasyon katsayısının 0,784 olduğunu ve bu katsayının % 5 önem düzeyinde
anlamlı olduğunu (p=0,000 ; p<0,05) göstermektedir. Bu durumda H1 hipotezi kabul edilir.
Diğer bir ifadeyle bu iki değişken arasında güçlü ve pozitif yönlü bir ilişki vardır. Buna göre,
hane geliri yüksek olan tüketicilerin mutfak harcamaları da yüksektir. Aynı şekilde hane geliri
düşük olan tüketicilerin mutfak harcamaları da düşüktür. Bu durumda gıda reyonu
yöneticisinin tahmininde haklı olduğunu söylemek mümkündür.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
1)

Korelasyon katsayısı neyi gösterir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Korelasyon analizi, iki metrik değişken arasındaki ilişkinin derecesini ve yönünü
belirlemeye yönelik olarak kullanılan bir analiz yöntemidir. İki değişken arasındaki ilişki
kavramı, iki değişkenin aynı yönde veya farklı yönde birlikte hareket edip etmemesini ifade
etmektedir. Korelasyonun gücünü gösteren katsayıya korelasyon katsayısı denir ve (r ) ile
gösterilir.
Korelasyon analizinin uygulanabilmesi için değişkenleri ölçmede kullanılan ölçeklerin
metrik olması (aralıklı ölçek veya oransal ölçek) ve dağılımının normal dağılıma uyması
gerekir. Bu şartlar sağlandığında pearson korelasyon katsayısı bir değişkendeki değişimin
diğer bir değişkendeki değişimin ne kadarını açıkladığını (korelasyonun gücünü) gösterir.
Ölçeğin sıralı olması ve normal dağılıma sahip olması durumunda korelasyon analizinin
parametrik olmayan uygulamaları olan Spearman ve Kendall’s Tau-b korelasyon katsayıları
kullanılır.
Korelasyon katsayısı (+1) ile (-1) arasında değer alır. Korelasyon katsayısının (-1)
olması, değişkenlerden biri artarken diğerinin aynı düzeyde azalması, yani iki değişkenin
birbirinin tersi yönde hareket etmesi demektir. Korelasyon katsayısının (+1) olması ise iki
değişkenin birbiri ile aynı yönde hareket etmesi, diğer bir deyişle, biri artarken diğerinin de
artması veya biri azalırken diğerinin de azalması demektir. Katsayının sıfır olması ise
değişkenler arasında doğrusal bir ilişki olmadığı anlamına gelmektedir.
Korelasyonun gücünü gösteren korelasyon katsayısı yorumlanmadan önce katsayının
sıfırdan farklı olup olmadığı test edilmelidir.
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Bölüm Soruları
1)
hangisidir?

X ve Y gibi iki değişken arasındaki doğrusal ilişkinin yüzdesi aşağıdakilerden

a)

Regresyon katsayısı

b)

Korelasyon katsayısı

c)

Belirlilik katsayısı

d)

Otokorelasyon katsayısı

e)

Geometrik ortalama

2)
İki değişken arasında tam bir ters yönlü doğrusal ilişki varsa, korelasyon
katsayısının değeri aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

-0,96
-1
0
0,95
1

3)
İki değişken arasındaki korelasyon katsayısı r=0 ise aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
a)

Tam, ters yönlü doğrusal ilişki vardır.

b)

Tam, aynı yönlü doğrusal ilişki vardır.

c)

Ters yönlü doğrusal ilişki vardır.

d)

Aynı yönlü doğrusal ilişki vardır.

e)

Doğrusal ilişki yoktur.

4)
İki değişken arasındaki korelasyon katsayısı r=0,92 olarak verilmiş ise
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a)

İki değişken arasında zayıf bir ilişki vardır.

b)

İki değişken arasında doğrusal ilişki yoktur.

c)

İki değişken arasında aynı yönlü ve çok güçlü bir ilişki vardır.

d)

İki değişken arasında ters yönlü kuvvetli bir ilişki vardır.
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e)

İki değişken arasında aynı yönlü tam bir ilişki vardır.

5)
Korelasyon analizinin uygulanabilmesi için değişkenleri ölçmede kullanılan
ölçeklerin metrik olması (aralıklı ölçek veya oransal ölçek) ve dağılımının normal dağılıma
uyması gerekir. Bu şartlar sağlandığında ________________ korelasyon katsayısı bir
değişkendeki değişimin diğer bir değişkendeki değişimin ne kadarını açıkladığını gösterir.
a)

Pearson

b)

Kendall

c)

Spearman

d)

Osgood

e)

Likert

12.1. Korelasyon analizinin regresyon analizinden farkı nedir?
12.2. Korelasyon analizini SPSS programı ile yapabilmek için hangi komutları
izlemek gerekir?
12.3. Korelasyon analizinde üç farklı korelasyon katsayısından birinin tercihi neye
göre yapılır?
12.4. Korelasyon katsayısının testi ne amaçla yapılır?
12.5. Korelasyon katsayının negatif ya da pozitif olmasının korelasyonun gücü
üzerinde bir etkisi var mıdır? Diğer bir ifadeyle korelasyon katsayıları (- 0.85) ve (0,60) olan
iki ilişkiden hangisi daha güçlüdür?

Cevaplar
1)b, 2)b, 3)e, 4)c, 5)a
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12. REGRESYON ANALİZİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.Regresyon Analizi
12.1. Regresyon Modelinin Testi ve Belirlilik (Determinasyon) Katsayısı
12.2. Regresyon Katsayılarının Testi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)
Bir değişkenin diğer bir değişken üzerindeki etkisini test etmede hangi analiz
yönteminden yararlanılabilir?
2)
Bir araştırmada birden fazla değişkenin başka bir değişken üzerindeki etkisini test
etmek mümkün müdür?
3)
gösterir?

Bir regresyon modeline ilişkin regresyon katsayısı ve belirlilik katsayısı neyi
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Değişkenler arasındaki
neden sonuç ilişkisinin
belirlenmesinde kullanılan
regresyon analizine
değinilecektir.

Regresyon analizinin
varsayımları, hipotezin
formülasyonu, SPSS
programı ile regresyon
analizinin nasıl
uygulanacağı, sonuçların
yorumlanması ve sonuçlara
göre öneride bulunma
öğrenilecektir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Metinler ve örnekler ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•

Basit regresyon
Çoklu regresyon
Regresyon modeli
Belirlilik (determinasyon) katsayısı
Regresyon katsayısı
Çoklu bağlantı
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Giriş
Regresyon analizi, değişkenler arasındaki nedensellik (sebep-sonuç) ilişkisini test eden
bir istatistiksel analiz tekniğidir. Bağımsız değişkenin bir adet olması durumunda basit
regresyon, birden fazla olması durumunda çok değişkenli regresyon analizi ile sebep sonuç
ilişkisi test edilmektedir. Bu bölümde regresyon analizi açıklanmış ve bir örneğe yer
verilmiştir.
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12.Regresyon Analizi
Regresyon analizi, değişkenler arasındaki nedensellik (sebep-sonuç) ilişkisini test eden
bir istatistiksel analiz tekniğidir. Bağımsız değişkenin bir adet olması durumunda basit
regresyon, birden fazla olması durumunda çok değişkenli regresyon analizi ile sebep sonuç
ilişkisi test edilmektedir. Örneğin, reklam harcamalarının satışlar üzerindeki etkisinin
araştırıldığı bir araştırmada, reklam harcamaları bağımsız değişken, satışlar ise bağımlı
değişken olarak ele alınır ve bu basit regresyona örnek teşkil eder. Söz konusu araştırmada
reklam harcamalarının yanı sıra satış gücü büyüklüğü, müşteri memnuniyeti ve markaya olan
sadakat gibi değişkenlerin de satışlar üzerindeki etkilerinin dikkate alınması durumunda, yeni
eklenen değişkenlerle birlikte dört bağımsız değişken olacağından, çok değişkenli regresyon
söz konusu olur. Çok değişkenli regresyon analizinin en temel varsayımı bağımsız
değişkenler arasında çoklu bağlantı (multicollinearity) olmaması gerektiğidir. Bağımsız
değişkenler arasındaki korelasyonun yüksek olması çoklu bağlantı problemine neden
olmaktadır (Kavak, 2013: 293).
Regresyon analizi ile aşağıdaki sorulara cevap aranır (Gegez, 2007:335; Altunışık ve
arkadaşları, 2001):
1.
Bağımlı değişkendeki değişim, bağımsız değişkenlerle açıklanabilir mi? Diğer
bir ifade ile bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında bir ilişki var mı?
2.
Bağımlı değişkendeki değişimin ne kadarı bağımsız değişkenler tarafından
açıklanmaktadır? Diğer bir ifade ile ilişkinin şiddeti güçlü müdür?
3.
Değişkenler arasında ne tür bir ilişki vardır? Diğer bir ifade ile değişkenler
arasındaki ilişki matematiksel olarak nasıl (eğrisel – doğrusal) ifade edilebilir?
4.
Bağımsız değişkenler aracılığıyla bağımlı değişkenin gelecekteki değeri tahmin
edilebilir mi?
5.
Belirli şartların kontrol altına alınması durumunda, bağımsız değişkenlerin
bağımlı değişken üzerindeki etkileri nedir ve nasıl değişmektedir?
Bir bağımlı ve en az bir bağımsız değişken arasındaki nedensellik ilişkisinin her zaman
doğrusal olmadığını belirtmekte yarar vardır. Değişkenler arasındaki ilişkiler eğrisel de
olabilir. Bu durumda parametrelerin tahmini farklı şekilde yapılmaktadır (Nakip, 2003: 291).
Eğrisel regresyon modelleri bu kitabın kapsamı dışında tutulmuştur.
Basit regresyon analizinde iki değişken arasındaki ilişkinin doğrusal olup olmadığı
serpilme diyagramından görülebilir (Yükselen, 2000: 178). Bağımlı ve bağımsız değişken
arasındaki ilişkinin doğrusal olduğu kabul edildiğinde bu ilişkiyi temsil edecek basit doğrusal
regresyon fonksiyonu:
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=

formülü ile ifade edilir.

+

Bu formülde, (x) bağımsız değişken, (Y) ise bağımlı değişkendir.
Denklemdeki (a) sabit bir katsayıdır ve bağımsız değişken (x)’in değeri sıfırken,
(Y)’nin alacağı değeri gösterir.
Denklemdeki (b) katsayısı ise regresyon doğrusunun eğimini gösterir. Diğer bir ifade
ile (b) katsayısı, bağımsız değişkendeki (x) bir birimlik değişmeye karşılık bağımlı
değişkendeki (Y) ortalama değişmeyi gösterir ve regresyon katsayısı olarak adlandırılır.
Çok değişkenli regresyon analizinde ise bağımsız değişken sayısı birden fazla
olacağından regresyon denklemi:
=

+

1 1

+

2 2

+ ….+

şeklinde ifade edilir.

12.1.Regresyon Modelinin Testi ve Belirlilik (Determinasyon)
Katsayısı
Regresyon denklemi oluşturulduktan sonra bütün olarak modelin geçerliliği test
edilmelidir. Regresyon doğrusunun gözlemlere ne kadar uyduğunun göstergelerinden biri
determinasyon (belirlilik) katsayısıdır (Nakip, 2003: 297). Determinasyon katsayısı,
korelasyon katsayısının karesidir ve (r2) ile gösterilir. Bu katsayı, bağımlı değişkendeki
değişmelerin yüzde kaçının bağımsız değişken veya değişkenlerce açıklandığını gösterir.
Determinasyon katsayısı (r2), (0) ile (1) arasında pozitif bir değerdir. (r2)’nin değerinin (1)
olması demek bütün gözlemlerin regresyon doğrusunun üstünde olması demektir. Regresyon
doğrusu gözlemleri temsil etmekten uzaklaştıkça (r2) küçülür (Nakip, 2003 s. 298). (r2)’nin
değerinin (0)’a yaklaşması durumunda bağımlı değişkendeki değişimin çoğu bağımsız
değişkenler tarafından açıklanamaz ve bu durum ilişkinin tam olarak doğrusal olmadığı
anlamına gelir (Gegez, 2007: 331). Bir regresyon denkleminde bağımsız değişken sayısı
arttıkça (r2) de yükselir. Bu durum, modelin geçerliliği açısından yanıltıcı olabilir. Bu nedenle
çoğu araştırmacı düzeltilmiş (r2) katsayısını dikkate almaktadır. Düzeltilmiş (r2) katsayısı,
bağımsız değişken sayısı arttıkça nispi olarak düşüş gösterebilir. Eğer bağımsız değişken
sayısı artarken düzeltilmiş (r2)’de yükseliyorsa modele eklenen bağımsız değişkenlerin
bağımlı değişkenle ilişkisinin kuvvetli olduğunu söylemek mümkündür. Bu nedenle çok
değişkenli regresyon analizinde düzeltilmiş (r2)’yi kullanmak daha doğrudur (Nakip,
2003:299). Determinasyon katsayısının geçerliliği (n – 2) serbestlik derecesinde aşağıda
formülü verilen F testi ile test edilir (Nakip, 2003 s. 299). Formülde yer alan (n) gözlem
sayısını göstermektedir.
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!=

2

( − 2)
1− 2

F testinin sonucunun anlamlı çıkması, modelin tahmin amacıyla kullanılabileceği
anlamına gelmektedir (Kurtuluş, 2004: 325).

12.2.Regresyon Katsayılarının Testi
Modelin bir bütün olarak geçerliliği test edildikten sonra regresyon denklemindeki
( = + ), (a) ve (b) katsayılarının sıfırdan farklı olup olmadığı test edilir. Özellikle (b)
katsayısının sıfırdan farklı olması önemlidir çünkü (b)’nin sıfırdan farklı olmaması, regresyon
modelindeki bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni açıklamaması anlamına gelmektedir. (a)
ve (b) katsayılarının sıfırdan farklılığını test etmek için çift kuyruk t testinden yararlanılır. Her
iki katsayının anlamlı çıkması arzu edilen durum olmakla birlikte (b) katsayısının anlamlı, (a)
katsayısının anlamlı olmaması gibi bir sonuç çıkabilir. Bu durumda, bir önceki başlıkta
açıklanan ve modelin bütün olarak geçerliliğini test eden F testi sonucuna bakılır. F testi
anlamlı ise bağımsız değişkenin bağımlı değişkendeki değişmeleri açıkladığı kabul edilir.
Yani (a) katsayısının anlamsız çıkması durumunda göz ardı edilebilmesi mümkündür. Bu
durumda, (b) katsayısının geçerliliğinin (a) katsayısının geçerliliğinden daha önemli olduğunu
söylemek mümkündür (Nakip, 2003: 300).
Örnek: Gelecek yılın pazarlama bütçesini hazırlamak üzere olan hazır gıda üreticisi bir firma,
geçmiş yıllardaki satış harcamalarının, reklam harcamalarının ve ürünün fiyatının satışlar
üzerindeki etkisini görmek ve bütçe planlamasını bu doğrultuda yapmak istemektedir. Bu
amaçla firma geçmiş 38 döneme ait satış harcaması tutarlarını, reklam harcaması tutarlarını ve
ürünün o dönemlerdeki satış fiyatını dikkate alarak, bu değişkenlerin satışlar üzerindeki
etkisini çoklu regresyon analizi ile tespit edebilir.
Bu durumda satışlar bağımlı değişken; satış harcamaları, reklam harcamaları ve
ürünün fiyatı bağımsız değişkenlerdir. Bu 3 bağımsız değişkenin %5 önem düzeyinde satışlar
üzerindeki etkisini araştıran bu araştırmada araştırmanın hipotezi aşağıdaki gibi olacaktır:
Ho: Satış harcamaları, reklam harcamaları ve ürünün fiyatı satışları etkilemez.
H1: Satış harcamaları, reklam harcamaları ve ürünün fiyatı satışları etkiler.
Hazır gıda firmasının geçmiş 38 döneme ilişkin verileri:
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Satışlar
(TL)

Reklam
Harcamaları (TL)

Fiyat
(TL)

Satış
Harcamaları
(TL)

1. Dönem

5540,39

76,86

56,21

398,00

2. Dönem

5439,04

88,81

59,04

369,00

3. Dönem

4290,00

51,30

56,72

268,00

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

36. Dönem

4800,97

50,05

79,85

441,00

37. Dönem

5512,13

83,18

80,64

417,00

38. Dönem

5272,21

91,22

82,28

461,00

Araştırmanın bağımsız değişkenlerine ilişkin son 38 döneme ait veriler SPSS
programına girildikten sonra “Data View” ekranında iken aşağıdaki komutlar izlenir.

Şekil 53: Regresyon Analizinin SPSS komutları
Bu komutların SPSS üzerindeki görünümü aşağıdaki gibidir.
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Şekil 54: Regresyon analzinin SPSS’de elde edilmesi birinci adım
Yukarıdaki komutlar verildikten sonra aşağıdaki ekran açılır. Açılan ekranda (ana
ekran) satışlar değişkeni Dependent kısmına aktarılır. Reklam harcamaları, fiyat ve satış
harcamaları, Independent(s) kısmına aktarılır.
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Şekil 55: Regresyon analzinin SPSS’de elde edilmesi ikinci adım
Bu işlemlerden sonra ekranın görüntüsü aşağıdaki gibi olur.
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Şekil 56: Regresyon analzinin SPSS’de elde edilmesi üçüncü adım
Değişkenler ilgili yerlere taşındıktan sonra Statistics işaretlenir. Aşağıdaki Linear
Regression: Statistics penceresi açılır. Bu pencerede Estimates, Confidence Intervals ve
Model Fit işaretlenir ve Continue işaretlenerek ana ekrana dönülür.

Şekil 57: Regresyon analizinin SPSS’de elde edilmesi dördüncü adım
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Son olarak ana ekranda OK işaretlenerek işlem tamamlanır.
Regresyon testi için takip edilen komutlardan sonra teste ait aşağıdaki çıktılar alınır.

Şekil 58: Regresyon Analizi SPSS çıktısı 1
Regresyon analizine ait ilk tablo, regresyon modelinde üç bağımsız değişken olduğunu
gösteriyor.

Şekil 59: Regresyon Analizi SPSS çıktısı 2
Regresyon analizinin ikinci tablosu korelasyonun %86,5, determinasyon katsayısının
(R ) %74,9 ve düzeltilmiş determinasyon katsayısının (R2) da %72,7 olduğunu gösteriyor.
2

Korelasyonun (R= 0,865) olması demek, satışların gerçek ve tahmini değeri arasındaki
korelasyonun 0,865 olduğu anlamına gelmektedir. Eğer bu korelasyon katsayısının karesi
alınırsa R2 değeri elde edilir. Yani, 0,8652 = 0,749.
Bu sonuçlara göre, satış harcamaları, reklam harcamaları ve ürünün fiyatı bağımsız
değişkenlerinden oluşan regresyon modeli bağımlı değişken olan satışlardaki varyansın
%74,9’unu açıklamaktadır.
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Şekil 60: Regresyon Analizi SPSS çıktısı 3
Regresyon analizinin üçüncü tablosu, bir bütün olarak modelin F testi ile testine ilişkin
sonuçları gösterir. Bir bütün olarak modelin testinde bağımsız değişkenlerden en az birinin
sıfırdan farklı olduğu şeklindeki alternatif hipotez test edilir. Modelin anlamlı olması,
bağımsız değişkenlerden en az birinin, bağımlı değişkeni anlamlı olarak açıkladığını gösterir.
Bu uygulama örneğinde F değeri 0,05 önem düzeyinde anlamlı olduğu için H1 hipotezi
kabul edilir.
Bu durumda, satış harcamaları, reklam harcamaları ve ürünün fiyatı değişkenlerinden
en az biri satışlardaki değişimi anlamlı olarak açıklamaktadır.

Şekil 61: Regresyon Analizi SPSS çıktısı 4
Analizin son çıktısı olan bu tablo ise regresyon modelindeki sabitin ve diğer üç
bağımsız değişkenin katsayılarını ve t değerlerini ve anlamlılık düzeylerini gösterir. Bu örnek
uygulamada hem sabit hem de üç bağımsız değişkenin her biri %5 önem düzeyinde
anlamlıdır.
253

Modeldeki sabitin sıfırdan farklı olduğu yönündeki alternatif hipotez t testi ile test
edilmiş ve sonuç anlamlı çıkmıştır. Bu durumda, sabitin tahmini değeri (3401,028) sıfırdan
anlamlı bir şekilde farklıdır. Bu sonuç, tüm bağımsız değişkenler 0’a eşitken bağımlı
değişkenin tahmin değerinin istatistiki olarak anlamlı olduğunu gösterir.
Modeldeki bağımsız değişkenlerden reklam harcamalarının sıfırdan farklı olduğu
yönündeki alternatif hipotez t testi ile test edilmiş ve sonuç anlamlı çıkmıştır. Bu durumda,
satış harcamaları ve ürünün fiyatı sabitken reklam harcamaları bir birim arttırılırsa tahmini
satışlar (0,434) birim artar ve bu artış istatistiki olarak 0’dan anlamlı derecede farklıdır. Yani,
satış harcamaları ve ürünün fiyatı değişkenleri sabitken, reklam harcamaları satışların anlamlı
bir açıklayıcısı/etkileyicisi/tahmin edicisidir.
Modeldeki bağımsız değişkenlerden ürünün fiyatının sıfırdan farklı olduğu yönündeki
alternatif hipotez t testi ile test edilmiş ve sonuç anlamlı çıkmıştır. Bu durumda, reklam
harcamaları ve satış harcamaları sabitken ürünün fiyatı bir birim arttırılırsa tahmini satışlar (0,271) birim azalır ve bu azalış istatistiki olarak 0’dan anlamlı derecede farklıdır. Yani,
reklam harcamaları ve satış harcamaları değişkenleri sabitken, ürünün fiyatı satışların anlamlı
bir açıklayıcısı/etkileyicisi/tahmin edicisidir.
Modeldeki bağımsız değişkenlerden satış harcamalarının sıfırdan farklı olduğu
yönündeki alternatif hipotez t testi ile test edilmiş ve sonuç anlamlı çıkmıştır. Bu durumda,
reklam harcamaları ve ürünün fiyatı sabitken satış harcamaları bir birim arttırılırsa tahmini
satışlar (0,806) birim artar ve bu artış istatistiki olarak 0’dan anlamlı derecede farklıdır. Yani,
reklam harcamaları ve ürünün fiyatı değişkenleri sabitken, satış harcamaları satışların anlamlı
bir açıklayıcısı/etkileyicisi/tahmin edicisidir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
1)
Regresyon analizinde tahminin doğruluğunu gösteren istatistik, regresyon
katsayısı mıdır, belirlilik katsayısı mıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Regresyon analizi, değişkenler arasındaki nedensellik (sebep-sonuç) ilişkisini test eden
bir istatistiksel analiz tekniğidir. Bağımsız değişkenin bir adet olması durumunda basit
regresyon, birden fazla olması durumunda çok değişkenli regresyon analizi uygulanır.
Çok değişkenli regresyon analizinin en temel varsayımı bağımsız değişkenler arasında
çoklu bağlantı (multicollinearity) olmaması gerektiğidir. Çoklu bağlantı problemi, bağımsız
değişkenler arasındaki korelasyonun yüksek olması durumunda ortaya çıkar.
Bağımlı değişkendeki değişmelerin yüzde kaçının bağımsız değişken veya
değişkenlerce açıklandığını gösteren katsayıya belirlilik (determinasyon) katsayısı denir ve
(r2) ile gösterilir. Determinasyon katsayısı (r2), korelasyon katsayısının karesidir ve (0) ile (1)
arasında pozitif bir değerdir. Regresyon modelini yorumlamadan önce belirlilik katsayısının
sıfırdan farklı olup olmadığı test edilmelidir. Belirlilik katsayısının sıfırdan farklı olduğu
sonucuna ulaşılırsa regresyon modeli tahmin amacıyla kullanılabilir.
Modelin geçerliliği test edildikten sonra bağımsız değişkenlerin katsayıları olan
regresyon katsayılarının sıfırdan farklı olup olmadığı test edilmelidir. Regresyon katsayısının
sıfırdan farklı olması arzu edilir çünkü regresyon katsayısının sıfırdan farklı olmaması,
regresyon modelindeki bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni açıklamaması anlamına
gelmektedir.
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Bölüm Soruları
1)
Y bağımlı değişkeninin, X bağımsız değişkeni ile açıklanmaya çalışıldığı
matematiksel model aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Diferansiyel denklem

b)

Regresyon denklemi

c)

İntegrasyon denklemi

d)

F testi dağılımı

e)

Student-t testi dağılımı

2)

İki değişken arasındaki korelasyon katsayısı r=0,80 ise belirlilik katsayısı

a)

0,96

b)

0,94

c)

0,90

d)

0,64

e)

0,85

kaçtır?

3)
İki değişken arasında tam ters yönlü bir doğrusal ilişkiden söz ediliyorsa
belirlilik katsayısı nedir?
a)

0

b)

-1

c)

1

d)

0,96

e)

0,85

4)
Basit doğrusal regresyon modeli Y = 18,35 – 0,15X şeklindedir. Buna göre
X’in değeri 40 olduğunda modelden elde edilecek tahmini değer nedir?
a)

12,35

b)

18,35

c)

20,35
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d)

21

e)

24

5)
Bağımlı değişkendeki değişmelerin yüzde kaçının bağımsız değişken veya
değişkenlerce açıklandığını gösteren katsayı aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Regresyon katsayısı

b)

Korelasyon katsayısı

c)

Otokorelasyon katsayısı

d)

Geometrik ortalama

e)

Belirlilik katsayısı

6.

Regresyon analizi hangi amaçlarla kullanılabilir?

7.

Regresyon katsayısının belirlilik katsayısından farkı nedir?

8.
Regresyon analizini SPSS programı ile yapabilmek için hangi komutları
izlemek gerekir?
9.

Regresyon denklemindeki (Y=a+bX), Y, X, a ve b ne anlama gelir, açıklayınız.

10.

Çoklu bağlantı problemi nedir?

Cevaplar
1)b, 2)d, 3)c, 4)a, 5)e
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13. PARAMETRİK OLMAYAN ANALİZLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Mann Whitney-U Testi
13.2. Kruskal Wallis Testi
13.3. Wilcoxon Testi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)

Parametrik analizlerin mi, parametrik olmayan analizlerin mi kısıtları daha çoktur?

2)

Hangi durumlarda parametrik olmayan analizlere başvurulmalıdır?

3)

Parametrik analizlerin karşılığı olan parametrik olmayan analizler hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Parametrik analizlerden
bağımsız örneklemler ttestinin, bağımlı örneklemler
t-testinin ve varyans
analizinin parametrik
olmayan karşılıkları olan
Mann Whitney U, Wilcoxon
ve Kruskal Wallis testlerine
değinilecektir.

Parametrik olmayan
analizlerden Mann Whitney
U, Wilcoxon ve Kruskal
Wallis testlerinin hangi
durumlarda kullanıldıkları,
hipotezin formülasyonu,
SPSS programı ile nasıl
uygulanacakları,
sonuçlarının yorumlanması
ve sonuçlara göre öneride
bulunma öğrenilecektir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Metinler ve örnekler ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•

Parametrik olmayan analizler
Metrik veri
Metrik olmayan veri
Mann Whitney U
Kruskal Wallis
Wilcoxon
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Giriş
Parametrik olmayan analizler verilerin metrik olmadığı durumlarda kullanılan
analizlerdir. Sınıflama ve sıralama ölçme düzeyinde nominal ve ordinal ölçekle ölçülmüş
değişkenlere ilişkin veriler ile aritmetik işlemler yapılamadığından ortalama ve varyans gibi
istatistikler hesaplanamaz. Ayrıca metrik olmayan değişkenler normal dağılım varsayımını da
sağlayamazlar. Bu nedenle nominal ve ordinal ölçekle ölçülmüş veriler parametrik olmayan
testler ile analiz edilir (Tutar ve Gariper, 2010: 219). Parametrik olmayan testlerde kitlenin
normal dağılması şartı aranmaz, gözlem sayısının fazla olması gibi bir varsayım da yoktur.
Parametrik olmayan analizler, tek örneklem veya çoklu örneklem olmasına göre
sınıflandırılabilir. Şekil 62’de parametrik olmayan analizlere ilişkin sınıflandırma
gösterilmiştir (Nakip, 2003: 234).

Şekil 62: Parametrik olmayan analizlerin sınıflandırılması
Bu bölümde parametrik olmayan analiz yöntemlerinden;
•
Bağımsız iki grup için Mann Whitney U-Testi (bağımsız örneklemler ttestinin parametrik olmayan karşılığı);
•
Bağımsız k örneklem için Kruskal Wallis H-Testi (tek yönlü ANOVA’nın
parametrik olmayan karşılığı);
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•
Bağımlı (ilişkili) iki örneklem için Wilcoxon Testi (bağımlı örneklemler ttestinin parametrik olmayan karşılığı) ayrıntılı olarak açıklanmıştır ve her biri ile ilgili
örneklere yer verilmiştir.
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13.1.Mann Whitney U Testi
Mann Whitney U testi, bağımlı değişkenin sıralı (ordinal), bağımsız değişkenin
nominal ölçekle ölçüldüğü verilere uygulanabilir ve iki gruba ait sıralamaların benzer veya
farklı olup olmadığını test eder (Gegez, 2007: 349). Diğer bir ifadeyle bu test, sıralanmış
skorları temel alır ve iki bağımsız örnek grubun birbirinden farklı olup olmadığını test eder.
Mann Whitney U testi, parametrik testlerden bağımsız iki örneklem t testinin parametrik
olmayan karşılığıdır. Normal dağılıma uygun olmayan verilere t testi uygulanırsa, gerçekte
fark olduğu hâlde, test sonucunda fark bulunmayabilir. Ancak varsayımların karşılığı
durumlarda bağımsız iki örneklem t-testi tercih edilmelidir çünkü t testi istatistiksel açıdan
Mann Whitney U testinden daha güçlüdür.
Mann Whitney U-Testi grupların ortanca (medyan) değerlerini karşılaştırır. Sürekli
değişkenlerin, iki grup içerisinde değerlerini sıralı hâle dönüştürür. Böylece iki grup
arasındaki sıralamanın farklı olup olmadığını değerlendirir.
Örnek: Bir pazarlama araştırmasında kadınlar ve erkekler olmak üzere iki ayrı örnek kütleden
bir markanın kalitesine ilişkin değerlendirmelerine (1: çok kötü, 2: kötü, 3: iyi, 4: çok iyi)
yönelik toplanmış veriye ilişkin gözlemler aşağıdaki gibidir.

1.Gözlem
2.Gözlem
3.Gözlem
4.Gözlem
5.Gözlem
6.Gözlem
7.Gözlem
8.Gözlem
9.Gözlem
10.Gözlem
11.Gözlem
12.Gözlem
13.Gözlem
14.Gözlem
15.Gözlem
16.Gözlem
17. Gözlem
18. Gözlem
19. Gözlem
20. Gözlem

Cinsiyet
(1: Kadın; 2: Erkek)
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

Kalite Değerlemesi
(1: çok kötü, 2: kötü, 3: iyi, 4: çok iyi)
3,00
4,00
2,00
3,00
4,00
4,00
3,00
3,00
4,00
2,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00

Kadınların ve erkeklerin kalite değerlemeleri arasında fark olup olmadığını araştıran
bu araştırmada araştırmanın hipotezi aşağıdaki gibi olacaktır:
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Ho: Kadınların ve erkeklerin kalite değerlendirmesi aynıdır.
H1: Kadınların ve erkeklerin kalite değerlendirmesi aynı değildir.
Bu hipotezi Mann Whitney U testi ile test etmek için öncelikle kadın cevaplayıcılardan
oluşan örnek (n1) ile erkek cevaplayıcılardan oluşan örnek (n2) birleştirilerek tek bir örnekmiş
gibi ele alınır. Böylece (n1 + n2 = n) büyüklüğünde birleştirilmiş örnek elde edilir. Bu örnekte
örnek büyüklüğü (10 +10 =20)’dir.
Birleştirilmiş örneklemde yer alan gözlemler küçükten büyüğe doğru sıraya dizilir.
Birleştirilmiş örnekteki en küçük gözlem “1”, ikinci en küçük gözlem “2” sıra sayısını alır ve
bu işlem en büyük gözlem değerine kadar bu şekilde devam eder. Bu durumda en büyük
gözlem değeri de “n” sıra sayısını alır. Bu sıra sayıları atanırken, aynı değere sahip olanlar
varsa bunlara eğer farklı olsalardı almaları gereken büyüklük sıra sayılarının ortalaması
verilir. Sıralamalar tablo 8’de gösterilmiştir.
Gözlemlerin Küçükten Büyüğe Sıralaması:
Cinsiyet
1.Gözlem
2.Gözlem
3.Gözlem
4.Gözlem
5.Gözlem
6.Gözlem
7.Gözlem
8.Gözlem
9.Gözlem
10.Gözlem
11.Gözlem
12.Gözlem
13.Gözlem
14.Gözlem
15.Gözlem
16.Gözlem
17. Gözlem
18. Gözlem
19. Gözlem
20. Gözlem

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

Kalite
Sıra Sayısı
Değerlemesi
3,00
14,5
4,00
18,5
2,00
10
3,00
14,5
4,00
18,5
4,00
18,5
3,00
14,5
3,00
14,5
4,00
18,5
2,00
10
1,00
4
1,00
4
2,00
10
1,00
4
1,00
4
1,00
4
1,00
4
2,00
10
2,00
10
1,00
4

Bu işlemden sonra, birinci örnekteki (n1) gözlem değerlerine karşılık gelen sıra
numaralarının toplamı şeklinde ifade edilen R1 sayısı hesaplanır. Ardından ikinci örnekteki
(n2) gözlem değerlerine karşılık gelen sıra numaralarının toplamı şeklinde ifade edilen R2
sayısı hesaplanır.
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n1 için sıra toplamı:
"1 = 1. Gözlemin sıra sayısı + 2. Gözlemin sıra sayısı + ⋯ + 10. Gözlemin sıra sayısı
"1 = 14,5 + 18,5 + 10 + 14,5 + 18,5 + 18,5 + 14,5 + 14,5 + 18,5 + 10 = 142

n2 için sıra toplamı:
"2 = 11. Gözlemin sıra sayısı + 12. Gözlemin sıra sayısı + ⋯ + 20. Gözlemin sıra sayısı
"2 = 4 + 4 + 10 + 4 + 4 + 4 + 4 + 10 + 10 + 4 = 58

Yapılan hesaplamaların doğruluğunu teyit etmek için U1 + U2 = n1n2 eşitliğinden
yararlanılır. 142 + 58 = 200 ve 10*10= 200 olduğundan yapılan hesaplamalar doğrudur.
Hesabın doğruluğu kontrol edildikten sonra, sıra değeri büyük olan R değeri
kullanılarak test istatistik hesaplanır (Nakip, 2003 s. 266). Bu durumda R1= 142 değeri
dikkate alınacaktır.
Her iki örnek için sıra sayısı toplamı hesaplandıktan sonra Mann Whitney U test
istatistiği n1 veya n2’den birisi 20’den küçük ise;
n1 dikkate alınırsa aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

61 =

1 2

61 = 10 ∗ 10 +

+

1

(

1

2

+ 1)

− "1

10 (10 + 1)
− 142 = 13
2

n2 dikkate alınırsa aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

62 =

1 2

+

2

(

2

2

+ 1)

− "2

Bu örnekte sıra toplamı n1 örneği için daha büyük olduğundan (142>58), test
istatistiğin hesaplaması n1 dikkate alınarak yapılmıştır ve Hesaplanan U değeri 13’tür.
Mann Whitney U çift yönlü test tablosundan n1=10 ve n2=10 için % 5 önem
derecesinde Mann Whitney U kritik değeri “23” olarak bulunur.
Mann Whitney U testinde pek çok istatistiksel testten farklı olarak hesaplanan U
değeri, kritik tablo değerinden küçük veya tablo değerine eşitse istatistiki bakımdan
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anlamlıdır (diğer testlerde hesaplanan değerin, kritik tablo değerinden büyük veya tablo
değerine eşit olması gerekir).
(http://www.sussex.ac.uk/Users/grahamh/RM1web/MannWhitneyHandout%202011.pdf )

Bu durumda, H1 hipotezi kabul edilir. Diğer bir ifadeyle gruplar arasındaki fark
şanstan kaynaklanmamaktadır, gruplar birbirinden farklıdır.
Örnek sayısı 20’den büyük ise test istatistik aşağıdaki formüle göre hesaplanır:
9=

6−
1 2

(

1

1

2

+
12

2
2

+ 1)

n1: Birinci dağılımdaki gözlem sayısı
n2: İkinci dağılımdaki gözlem sayısı
U: U1 veya U2’den herhangi birisi kullanılabilir. Testin sonucunu etkilemez. Sadece
bulunacak z değerlerinin işareti farklı olur.
Bu formül kullanılarak hesaplanan istatistik, test edilen hipotezin yönüne göre
belirlenen kritik değer ile karşılaştırılır ve hipotezin kabul ya da red edilip edilmediği görülür.
Bu işlem SPSS programı üzerinde yapıldığında hipotezin kabul ya da reddedilme durumu,
analizin çıktısındaki p değerine bakarak anlaşılır. Sonucun anlamlı olup olmadığını gösteren p
değeri, testin anlamlılık düzeyi olan alfa (α) değerinden küçük ise H1 hipotezi kabul edilir.
Analiz, SPSS programı aracılığıyla uygulanırken izlenecek adımlar ve analiz çıktıları
aşağıda gösterilmiştir.
Veriler SPSS’e girildikten sonra “Data View” ekranında iken aşağıdaki komutlar
izlenir:

Şekil 63: Mann Whitney U testinin SPSS komutları
Yukarıdaki komutlar verildikten sonra aşağıdaki ekran açılır.
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Şekil 64: Mann Whitney U testinin SPSS’de elde edilmesi birinci adım
Açılan ekranda kalite değerlemesi Test Variable List kısmına grup değişkeni olan
cinsiyet Grouping Variable kısmına aktarılır. Mann Whitney U kutucuğu işaretlenir. Son
olarak Define Groups işaretlenir.

Şekil 65: Mann Whitney U testinin SPSS’de elde edilmesi ikinci adım
Aşağıdaki pencere açılır. İki grup olduğundan (kadın – erkek) Group 1 ve Group 2
alanlarına 1 ve 2 yazılır ve Continue işaretlenir.
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Şekil 66: Mann Whitney U testinin SPSS’de elde edilmesi üçüncü adım
Son olarak OK işaretlenerek işlem tamamlanır.

Şekil 67: Mann Whitney U testinin SPSS’de elde edilmesi dördüncü adım
alınır.

Mann Whitney U-Testi için takip edilen komutlardan sonra teste ait aşağıdaki çıktılar

Şekil 68: Mann Whitney U testi SPSS çıktısı 1
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Şekil 69: Mann Whitney U testi SPSS çıktısı 2
Test statistics tablosundaki asymp. Sig. (2-tailed) değerine bakılır bu p değeridir.
P<0,05 ise anlamlı bir fark vardır, p>0,05 ise anlamlı bir fark yoktur şeklinde değerlendirilir.
Örneğe ait p değeri (0,000) 0,05 ten küçük olduğundan anlamlı bir fark vardır. Yani, kadın ve
erkek gruplarındaki cevaplayıcıların kalite değerlemeleri arasında anlamlı bir fark olduğu
bulunmuştur (U=3,00; p=0,000; p<0,05). Ranks tablosundaki mean rank(sıra ortalaması)
değerlerine bakıldığında kadın grubunun daha yüksek kalite değerlemesine sahip oldukları
görülmektedir. Test sonuçları bir tek tabloda verilebilir.

Tablo 12: Mann Whitney U testi sonuçlarının tek tabloda gösterimi

13.2.Kruskal Wallis Testi
Kruskal Wallis testi, üç veya daha fazla sayıdaki birbirinden bağımsız gruptan elde
edilen verilerin benzer yapıda olup olmadığını test eder. Mann Whitney U testinin ikiden fazla
grup için geliştirilmiş bir uzantısıdır. Parametrik testlerden tek yönlü ANOVA’nın parametrik
olmayan alternatifidir. ANOVA analizinin varsayımlarından olan grupların homojenliği
koşulu sağlanamadığında Kruskal Wallis testi uygulanabilir (Yükselen, 2000: 165).
Kruskal Wallis testinde veri değerleri sıralı hâle getirilir, sıra toplamları grup
büyüklüğüne bölünerek sıra ortalamaları hesaplanır ve bu ortalamalar karşılaştırılır.
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Örnek: Bir pazarlama araştırmasında alt, orta ve üst gelir grubundaki tüketiciler olmak üzere
üç ayrı örnek kütleden bir markanın kalitesine ilişkin değerlendirmelerine (1: çok kötü, 2:
kötü, 3: iyi, 4: çok iyi) yönelik toplanmış veriye ilişkin gözlemler aşağıdaki gibidir:

1.Gözlem
2.Gözlem
3.Gözlem
4.Gözlem
5.Gözlem
6.Gözlem
7.Gözlem
8.Gözlem
9.Gözlem
10.Gözlem
11.Gözlem
12.Gözlem

Gelir Grubu
(1: Alt Gelir Grubu
2: Orta gelir Grubu
3:Üst gelir Grubu)
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3

Kalite Değerlendirmesi
(1: Çok Kötü
2: Kötü 3: İyi
4: Çok İyi)
4
4
4
2
1
2
3
2
1
2
1
1

Bu araştırmanın hipotezi aşağıdaki gibi olacaktır:
Ho: Alt, orta ve üst gelir grubundaki tüketicilerin kalite değerlendirmesi
aynıdır.
H1: Alt, orta ve üst gelir grubundaki tüketicilerin kalite değerlendirmesi aynı
değildir.
Bu hipotezi Kruskal Wallis testi ile test etmek için öncelikle alt, orta ve üst gelir
grubundaki cevaplayıcılardan oluşan örnekler (sırasıyla n1, n2, n3) birleştirilerek tek bir
örnekmiş gibi ele alınır. Böylece (n1 + n2 + n3 = n) büyüklüğünde birleştirilmiş örnek elde
edilir. Bu örnekte örnek büyüklüğü (4 + 4 + 4 =12)’dir.
Birleştirilmiş örneklemde yer alan gözlemler hangi örneklemden geldiğine bakılmadan
küçükten büyüğe doğru sıraya dizilir. Mann Whitney U testinde olduğu gibi Kruskal Wallis
testinde de birleştirilmiş örnekteki en küçük gözlem “1”, ikinci en küçük gözlem “2” sıra
sayısını alır ve bu işlem en büyük gözlem değerine kadar bu şekilde devam eder. Bu durumda
en büyük gözlem değeri de “n” sıra sayısını alır. Bu sıra sayıları atanırken, aynı değere sahip
olanlar varsa bunlara eğer farklı olsalardı almaları gereken büyüklük sıra sayılarının
ortalaması verilir. Sıralamalar aşağıda gösterilmiştir.
Gözlemlerin Küçükten Büyüğe Sıralaması:
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1.Gözlem
2.Gözlem
3.Gözlem
4.Gözlem
5.Gözlem
6.Gözlem
7.Gözlem
8.Gözlem
9.Gözlem
10.Gözlem
11.Gözlem
12.Gözlem

Gelir Grubu
(1: Alt Gelir Grubu
2: Orta gelir Grubu
3:Üst gelir Grubu)
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3

Kalite Değerlendirmesi
(1: Çok Kötü
2: Kötü 3: İyi
4: Çok İyi)
4
4
4
2
1
2
3
2
1
2
1
1

Sıra Sayısı

11
11
11
6,5
2,5
6,5
9
6,5
2,5
6,5
2,5
2,5

Bu işlemden sonra, birinci örnekteki (n1) gözlem değerlerine karşılık gelen sıra
numaralarının toplamı şeklinde ifade edilen R1 sayısı hesaplanır. Ardından ikinci örnekteki
(n2) gözlem değerlerine karşılık gelen sıra numaralarının toplamı şeklinde ifade edilen R2
sayısı hesaplanır. Son olarak üçüncü örnekteki (n3) gözlem değerlerine karşılık gelen sıra
numaralarının toplamı şeklinde ifade edilen R3 sayısı hesaplanır.
n1 için sıra toplamı:
"1 = 1. Gözlemin sıra sayısı + 2. Gözlemin sıra sayısı + ⋯ + 4. Gözlemin sıra sayısı
"1 = 11 + 11 + 11 + 6,5 = 39,5

n2 için sıra toplamı:

"2 = 5. Gözlemin sıra sayısı + 6. Gözlemin sıra sayısı + ⋯ + 8. Gözlemin sıra sayısı
"2 = 2,5 + 6,5 + 9 + 6,5 = 24,5

n3 için sıra toplamı:
"3 = 9. Gözlemin sıra sayısı + 10. Gözlemin sıra sayısı + ⋯ + 12. Gözlemin sıra sayısı
"3 = 2,5 + 6,5 + 2,5 + 2,5 = 14

Son olarak Kruskal Wallis test istatistiği “k” örneklem sayısına göre aşağıdaki formüle
göre hesaplanarak hipotez test edilir:
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@

12
"2
>?
AB − C3( + 1)D
;< = =
( + 1)
=1

n:Örneklerdeki birim sayısı
Ri: Her örnek içindeki birimlerin, değerlerine göre 1’den başlayarak sıralarının toplamı
ni: Her örnekteki birim sayısı
k: Örneklem sayısı
Bu araştırmada, alt, orta ve üst gelir grubu olmak üzere (k=3) üç örneklem vardır.
Bu araştırma için test istatistiğinin hesaplanışı aşağıda gösterilmiştir.
12
39,52 24,52 142
;< = E
F
+
+
GH − C3(12 + 1)D = 6,317308
12(12 + 1)
4
4
4

Karar kuralı, (k-1) serbestlik derecesinde, hesaplanan değerin tablo değerinden büyük
ve eşit olması durumunda H1 hipotezinin kabul edilmesi şeklindedir. (k-1) serbestlik
derecesiyle yaklaşık ki kare dağılımının geçerli olması için her bir kitleden alınan
örneklemlerin en az 5 gözlem içermesi şartı vardır. Gözlem sayısının 5’ten az olması
durumunda, ki kare tablo değeri yerine farklı örneklem büyüklükleri için hesaplanmış Kruskal
Wallis H tablo değerleri kullanılmalıdır (Tutar ve Gariper, 2010: 242).
EK 1’deki tabloya göre her biri 4 gözlem içeren k=3 örneklem için kritik tablo değeri
0.05 anlamlılık düzeyinde 5,692’dir. Hesaplanan test istatistik değeri (6,317308) tablo
değerinden büyük (6,317308>5,692) olduğu için H1 hipotezi kabul edilmiştir. Diğer bir
ifadeyle alt, orta ve üst gelir grubundaki tüketicilerin kalite değerlendirmesi aynı değildir.
Bu işlem SPSS programı üzerinde yapıldığında hipotezin kabul ya da reddedilme
durumu, analizin çıktısındaki p değerine bakarak anlaşılır. Sonucun anlamlı olup olmadığını
gösteren p değeri, testin anlamlılık düzeyi olan alfa (α) değerinden küçük ise H1 hipotezi
kabul edilir.

SPSS Uygulaması
Analiz, SPSS programı aracılığıyla uygulanırken izlenecek adımlar ve analiz çıktıları
aşağıda gösterilmiştir.
Veriler SPSS’ye girildikten sonra “Data View” ekranında iken aşağıdaki komutlar
izlenir:
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Şekil 70: Kruskal Wallis Testinin SPSS komutları
Yukarıdaki komutlar verildikten sonra aşağıdaki ekran açılır.

Şekil 71: Kruskal Wallis Testinin SPSS’de elde edilmesi birinci adım
Açılan ekranda kalite değerlemesi Test Variable List kısmına, grup değişkeni olan
cinsiyet Grouping Variable kısmına aktarılır. Açılan ekranın Test Type kısmında Kruskal
Wallis testi zaten işaretlidir.
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Şekil 72: Kruskal Wallis Testinin SPSS’de elde edilmesi ikinci adım
Son olarak değişkenler işaretlendikten sonra define range işaretlenir. Aşağıdaki
pencere açılır. Üç grup olduğundan (alt-orta-üst gelir grupları) Range For Grouping Variable
kısmındaki Minimum ve Maximum grup numaraları 1 ve 3 olarak girilir. Continue
işaretlenerek ana ekrana dönülür.

Şekil 73: Kruskal Wallis Testinin SPSS’de elde edilmesi üçüncü adım
Son olarak ana ekranda OK işaretlenerek işlem tamamlanır.
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Şekil 74: Kruskal Wallis Testinin SPSS’de elde edilmesi dördüncü adım
alınır.

Kruskal WallisTesti için takip edilen komutlardan sonra teste ait aşağıdaki çıktılar

Şekil 75: Kruskal Wallis Testi SPSS çıktısı 1

Şekil 76: Kruskal Wallis Testi SPSS çıktısı 2
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Test statistics tablosundaki asymp. Sig. (2-tailed) değerine bakılır, bu p değeridir.
P<0,05 ise anlamlı bir fark vardır, p>0,05 ise anlamlı bir fark yoktur şeklinde değerlendirilir.
Örneğe ait p değeri (0,032) 0,05’ten küçük olduğundan anlamlı bir fark vardır. Yani, alt, orta
ve üst gelir gruplarındaki cevaplayıcıların kalite değerlemeleri arasında anlamlı bir fark
olduğu bulunmuştur (Chi Square=6,896; p=0,032; p<0,05). Ranks tablosundaki mean rank
(sıra ortalaması) değerlerine bakıldığında alt gelir grubunun daha yüksek kalite değerlemesine
sahip oldukları görülmektedir. Test sonuçları birleştirilerek tek tabloda verilebilir.

Tablo 13: Kruskal Wallis testi sonuçlarının tek tabloda gösterimi

13.3.Wilcoxon İşaret Testi
Wilcoxon işaret testi, bağımlı iki grubun birbirinden farklı olup olmadığını analiz
etmeye yarayan bir testtir (Yükselen, 2000: 190). Diğer bir ifadeyle bu test eşler (çiftler) arası
farklılığın kontrolü için geliştirilmiştir (Nakip, 2003: 268). Bu test, iki grup arasındaki
farklılıkların büyüklüğünün yanı sıra yönünü de karşılaştırır (Gegez, 2007: 358). Wilcoxon
işaret testi, parametrik testlerden bağımlı örneklemler t-testinin parametrik olmayan
karşılığıdır. Normal dağılıma uygun olmayan verilere ve ordinal ölçeğin kullanıldığı
durumlarda Wilcoxon işaret testi tercih edilmelidir. Varsayımların karşılandığı durumlarda ise
t testi kullanılmalıdır çünkü t testi istatistiksel açıdan Wilcoxon testinden daha güçlüdür.
Wilcoxon işaret testinin uygulanabilmesi için bağımlı değişken sıralı ölçekle ölçülmüş
olmalıdır. Bağımsız değişkenin ise karşılaştırılacak iki kategorisi olmalıdır (örneğin; reklam
öncesi algı-reklam sonrası algı; markaya ilişkin beklenti-markaya ilişkin algı vb.).

Örnek: Bir pazarlama araştırmasında tüketicilerin alışveriş yapmayı tercih ettikleri
süpermarketin rafları yenilendikten sonraki fiziki koşullarına ilişkin kalite
değerlendirmelerinin (1: çok kötü, 2: kötü, 3: iyi, 4: çok iyi) yenileme öncesi kalite
değerlendirmelerinden farklı olup olmadığı araştırılmaktadır. Bu amaca yönelik toplanmış
veriye ilişkin gözlemler aşağıdaki gibidir:
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1.Gözlem
2.Gözlem
3.Gözlem
4.Gözlem
5.Gözlem
6.Gözlem
7.Gözlem
8.Gözlem
9.Gözlem
10.Gözlem
11.Gözlem
12.Gözlem

Yenileme Öncesi Kalite
Değerlendirmesi
(1: Çok Kötü 2: Kötü 3: İyi
4: Çok İyi)
1,00
3,00
2,00
1,00
3,00
2,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
3,00

Yenileme Sonrası Kalite
Değerlendirmesi
(1: Çok Kötü 2: Kötü 3: İyi
4: Çok İyi)
3,00
2,00
2,00
2,00
4,00
3,00
1,00
3,00
4,00
4,00
2,00
2,00

Bu araştırmanın hipotezi aşağıdaki gibi olacaktır:
Ho: Yenileme öncesi ve yenileme sonrası puanların ortalamaları birbirinden
farklı değildir.
H1: Yenileme öncesi ve yenileme sonrası puanların ortalamaları birbirinden
farklıdır.
Yenileme öncesi ve yenileme sonrası farklar hesaplanır. Fark değeri sıfır olanlar
dikkate alınmadan, farklar mutlak değerlerine göre küçükten büyüğe sıralanır. Aynı fark
değerine sahip birden fazla değer varsa bunların sıra değerlerinin aritmetik ortalaması alınarak
sıra değeri belirlenir. Pozitif ve negatif sıra değerlerinden hangisi daha az sayıda ise o değerler
toplanarak test istatistik değeri hesaplanır (Yükselen, 2000 s.190).
Yenileme Yenileme Fark Mutlak Sıralama İşaretli
Öncesi
Sonrası
Değer
Sıralama
1.Gözlem
2.Gözlem
3.Gözlem
4.Gözlem
5.Gözlem
6.Gözlem
7.Gözlem
8.Gözlem
9.Gözlem
10.Gözlem
11.Gözlem
12.Gözlem

1,00
3,00
2,00
1,00
3,00
2,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
3,00

3,00
2,00
2,00
2,00
4,00
3,00
1,00
3,00
4,00
4,00
2,00
2,00

-2
+1
0
-1
-1
-1
0
-2
-2
-2
-1
+1

2
1
0
1
1
1
0
2
2
2
1
1

8,5
3,5
0
3,5
3,5
3,5
0
8,5
8,5
8,5
3,5
3,5

-8,5
+3,5
0
-3,5
-3,5
-3,5
0
-8,5
-8,5
-8,5
-3,5
+3,5
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JK9

L ı

M

ı NKOM Pı = 3,5 + 3,5 = 7

QRS L ı M ı NKOM Pı
= (−8,5) + (−3,5) + (−3,5) + (−3,5) + (−8,5) + (−8,5) + (−3,5) + (−8,5)
= −48

İstatistik analiz için mutlak değerine göre küçük olan değer test istatistik değeri olarak
alınır. Bu durumda daha az sayıdaki pozitif sıraların toplamı olan 7 değeri test istatistik
değeridir.
Toplam 10 adet (-) ve (+) işareti var. Bu durumda n=10’dur. Örnek büyüklüğü 10
olduğunda kritik tablo değeri 8’dir. Hesaplanan değer 7 olduğundan ve Wilcoxon tablo
değerinden küçük olduğundan H1 kabul edilir. Diğer bir ifade ile yenileme öncesi ve yenileme
sonrası puanların ortalamaları birbirinden farklıdır.

SPSS Uygulaması
Analiz, SPSS programı aracılığıyla uygulanırken izlenecek adımlar ve analiz çıktıları
aşağıda gösterilmiştir.
Veriler SPSS’ye girildikten sonra “Data View” ekranında iken aşağıdaki komutlar
izlenir:

Şekil 77: Wilcoxon İşaret testinin SPSS komutları
Yukarıdaki komutlar verildikten sonra aşağıdaki ekran açılır.
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Şekil 78: Wilcoxon İşaret testinin SPSS’de elde edilmesi birinci adım
Açılan ekranda Yenileme Öncesi Kalite Değerlemesi, Test Pairs kısmındakia Variable
1 kısmına aktarılır. Yenileme Sonrası Kalite Değerlemesi, Test Pairs kısmındaki Variable 2
kısmına aktarılır Açılan ekranın Test Type kısmında Wilcoxon testi zaten işaretlidir.

Şekil 79: Wilcoxon İşaret testinin SPSS’de elde edilmesi ikinci adım
Bu işlemden sonra ekranın görüntüsü aşağıdaki gibi olur.
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Şekil 80: Wilcoxon İşaret testinin SPSS’de elde edilmesi üçüncü adım
Son olarak değişkenler Test Pairs kısmına taşındıktan sonra ana ekranda OK
işaretlenerek işlem tamamlanır.
Wilcoxon işaret testi için takip edilen komutlardan sonra teste ait aşağıdaki çıktılar
alınır.

Şekil 81: Wilcoxon İşaret Testi SPSS çıktısı 1
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Şekil 82: Wilcoxon İşaret Testi SPSS çıktısı 2
Test statistics tablosundaki Asymp. Sig. (2-tailed) değerine bakılır, bu p değeridir.
P<0,05 ise anlamlı bir fark vardır, p>0,05 ise anlamlı bir fark yoktur şeklinde değerlendirilir.
Örneğe ait p değeri (0,031), 0,05’ten küçük olduğundan anlamlı bir fark vardır. Yani,
cevaplayıcıların yenileme öncesi ve yenileme sonrası kalite değerlemeleri arasında anlamlı bir
fark olduğu bulunmuştur (Z= -2,153; p=0,031; p<0,05). Ranks tablosundaki mean rank (sıra
ortalaması) değerlerine bakıldığında sekiz cevaplayıcının yenileme sonrası kalite
değerlemelerinin yenileme öncesi kalite değerlemelerinden yüksek olduğu; iki cevaplayıcının
yenileme sonrası kalite değerlemelerinin yenileme öncesi kalite değerlemelerinden düşük
olduğu ve iki cevaplayıcının da yenileme sonrası kalite değerlemelerinin yenileme öncesi
kalite değerlemeleri ile aynı görülmektedir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
1)
Tek yönlü ANOVA analizinin varsayımları karşılanmadığında parametrik
olmayan analizlerden hangisi kullanılmalıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde parametrik olmayan analizlerin hangi kriterlere göre sınıflandırılacakları
anlatılmış, ardından da parametrik olmayan analizlerden Mann Whitney, Kruskal Wallis ve
Wilcoxon testleri açıklanmıştır.
Bağımsız iki grup için Mann Whitney U-Testi, bağımsız örneklemler t-testinin
parametrik olmayan karşılığıdır. Mann Whitney U testi, bağımlı değişkenin sıralı (ordinal),
bağımsız değişkenin nominal ölçekle ölçüldüğü verilere uygulanabilir ve iki gruba ait
sıralamaların benzer veya farklı olup olmadığını test eder.
Bağımsız k sayıda örneklem için Kruskal Wallis H-Testi, tek yönlü ANOVA’nın
parametrik olmayan karşılığıdır. ANOVA analizinin varsayımlarından olan grupların
homojenliği koşulu sağlanamadığında Kruskal Wallis testi uygulanabilir. Kruskal Wallis testi,
üç veya daha fazla sayıdaki birbirinden bağımsız gruptan elde edilen verilerin benzer yapıda
olup olmadığını test eder.
Bağımlı (ilişkili) iki örneklem için Wilcoxon Testi, bağımlı örneklemler t-testinin
parametrik olmayan karşılığıdır. Normal dağılıma uygun olmayan verilere ve ordinal ölçeğin
kullanıldığı durumlarda Wilcoxon işaret testi tercih edilmelidir. Wilcoxon işaret testinin
uygulanabilmesi için bağımlı değişken sıralı ölçekle ölçülmüş olmalıdır. Bağımsız değişkenin
ise karşılaştırılacak iki kategorisi olmalıdır.
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Bölüm Soruları
1)
________________ nominal ve ordinal ölçekle ölçülmüş metrik veri söz
konusu olduğunda uygulanabilmektedir.
a)

Parametrik olmayan analizler

b)

Parametrik analizler

c)

Regresyon analizi

d)

Kümeleme analizi

e)

Kanonik korelasyon analizi

2)

Parametrik olmayan analizler, ___________ verilere uygulanabilmektedir.

a)

Kategorik

b)

Oransal

c)

Aralıklı

d)

Metrik

e)

Sürekli

3)
hangisidir?

Bağımsız örneklemler t-testinin parametrik olmayan karşılığı aşağıdakilerden

a)

Kruskal Wallis

b)

Tek yönlü ANOVA

c)

Mann Whitney U

d)

Wilcoxon

e)

Ki kare

4)
hangisidir?

Bağımlı örneklemler t-testinin parametrik olmayan karşılığı aşağıdakilerden

a)

Kruskal Wallis

b)

Tek yönlü ANOVA

c)

Mann Whitney U
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d)

Wilcoxon

e)

Ki kare

5)
hangisidir?

Tek yönlü ANOVA’nın parametrik olmayan karşılığı aşağıdakilerden

a)

Tek örneklem t-testi

b)

Kruskal Wallis

c)

Mann Whitney U

d)

Wilcoxon

e)

Ki kare

6.

Hangi durumlarda parametrik olmayan analizleri kullanmak gerekir?

7.
Parametrik olmayan analizler örneklemin tek olmasına ve çoklu olmasına göre
nasıl sınıflandırılır, şekil üzerinde gösteriniz.
8.
Mann Whitney U testini SPSS programı ile yapabilmek için hangi komutları
izlemek gerekir?
9.
Kruskal Wallis testini SPSS programı ile yapabilmek için hangi komutları
izlemek gerekir?
10.
gerekir?

Wilcoxon testini SPSS programı ile yapabilmek için hangi komutları izlemek

Cevaplar
1)a, 2)a, 3)c, 4)d, 5)b
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14. PARAMETRİK OLMAYAN ANALİZLER

291

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Ki-Kare Uygunluk Testi
14.2. Ki-Kare Bağımsızlık Testi

292

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)

İki değişken arasındaki ilginin ölçüsü hangi istatistiktir?

2)

Değişkenlerin belli bir dağılıma uyup uymadığının ölçüsü hangi istatistiktir?

3)

Ki kare istatistiği iki değişken arasındaki ilginin gücünü gösterir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Parametrik olmayan
analizlerden ki kare
analizine ve ki kare
analizinin türlerine
değinilecektir.

Parametrik olmayan
analizlerden ki kare
analizinin varsayımları,
türleri, hangi durumlarda
kullanıldıkları, hipotezin
formülasyonu, SPSS
programı ile nasıl
uygulanacakları,
sonuçlarının yorumlanması
ve sonuçlara göre öneride
bulunma öğrenilecektir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Metinler ve örnekler ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Ki kare uygunluk testi
Ki kare bağımsızlık testi
Gözlenen değer
Beklenen değer
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Giriş
Ki kare analizi pazarlama araştırmalarında çok yaygın olarak kullanılan bir analizdir.
Yaygın kullanımının nedenleri ise aşağıda özetlenmiştir (Kurtuluş, 2004: 314).
-

Basit olması
Kullanım alanının geniş olması
Esnekliğinin fazla olması
Varsayımlarının azlığı
Çok güçsüz ölçeklerle ölçülmüş verilere uygulanabilmesi

Ki kare analizinin iki türü vardır. Bunlardan ilki, örnek değerlerinin dağılımının belirli
bir teorik dağılıma uyup uymadığını test eden ki kare uygunluk (Goodness of Fit) testidir.
İkincisi ise, iki veya daha fazla nitelik esas alınarak sınıflandırılan verilere göre iki nitelik
arasında bir ilgi olup olmadığını test eden ki kare bağımsızlık testidir.
Ki kare analizinin türleri incelenmeden önce ki kare analizinin varsayımlarını
belirtmekte yarar vardır. Ki kare analizi, gözlenen değerler ile teorik değerleri karşılaştırır. Ki
kare analizinin uygulanabilmesi için teorik değerlerin hiçbirinin “0” değerini almaması,
gözlenen değerlerin ise %20’sinden fazlasının 5’ten küçük olmaması gerekir. Böyle bir durum
ortaya çıktığında ise, bu değerlerin ortaya çıktığı sütun veya satır diğer sütunlar veya satırlar
ile birleştirilerek analiz yeniden uygulanabilir. Eğer bu yolla sorunu çözmek mümkün değilse
ki kare analizi uygulanmamalıdır (Kurtuluş, 2004: 317).
Ki kare analizinin diğer bir varsayımı da ki kare analizinin sadece gerçek değerlere
uygulanabilen bir analiz olmasıdır. Diğer bir ifadeyle yüzde rakamlarına ki kare analizi
uygulanamamaktadır (Kurtuluş, 2004: 317).
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14.1.Ki Kare Uygunluk Testi
Ki kare uygunluk testi, araştırmaya katılan bireylerin nominal ölçekle ölçülmüş bir
değişkene ilişkin cevaplarının nasıl dağıldığını belirlemeye yönelik bir testtir. Örneğin,
tüketicilerin tercih ettiği kozmetik markalarını belirlemeye yönelik bir soruda cevap
seçenekleri kozmetik markaları olabilir ve cevaplayıcıların bu seçeneklerden birini
işaretlemeleri istenebilir. Bu durumda tüketicilerin tercihlerinin belli bir markada yoğunlaşıp
yoğunlaşmadığı ya da markalar arasında eşit bir dağılım gösterip göstermediği ki kare
uygunluk testi ile belirlenebilir (Yükselen, 2000: 155).
Ki kare uygunluk testi, verilerin frekans dağılımının özel bir teorik dağılıma uyup
uymadığını test etmek için kullanılır. Ki kare uygunluk testinde gözlenen değerlerin beklenen
(teorik) değerlerden farklı olup olmadığı test edilir. Bu farkın anlamlı olup olmadığını test
etmek üzere ki kare (χ2) test istatistiğinin formülü aşağıda verilmiştir:
U

(K U − R U )2
T = ?
RU
2

=1

Burada;
oij: Gözlenen değerler
eij: Teorik (beklenen) değer

Örnek: Tüketicilerin kozmetik markalarına ilişkin tercihlerini belirlemeye yönelik yapılan
araştırmada tüketicilerin 5 kozmetik markasına ilişkin tercihlerini gösteren frekans dağılımı
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tüketicilerin tercihleri markalar arasında eşit dağılım
göstermekte midir?
Gözlenen Değerler (oij) Tablosu:

Markalar
Loreal
Olay
Garnier
Maybelline
Golden Rose

Tercih Eden Cevaplayıcı Sayısı
30
45
20
50
20

Bu araştırmanın hipotezi aşağıdaki gibi olacaktır:
Ho: Tüketicilerin marka tercihlerinin dağılımı birbirine eşittir.
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H1: Tüketicilerin marka tercihlerinin dağılımı birbirine eşit değildir.
Bu hipotezi ki kare uygunluk testi ile test etmek için öncelikle teorik (beklenen) değer
(eij) hesaplanmalıdır. Bu örnekte teorik değer bilinen bir dağılım olarak tanımlanmamıştır.
Ancak teorik değerin markalar itibariyle eşit bir dağılım gösterebileceği varsayılarak teorik
değer, toplam gözlem sayısının marka sayısına bölünmesiyle bulunur.

NRK @ RğR = W

30 + 45 + 20 + 50 + 20
X = 33
5

Teorik değer hesaplandıktan sonra ki kare (χ2) test istatistiği hesaplanır.
U

YK U − R U Z
T2 = ?
RU

2

=1

5

(30 − 33)2 (45 − 33)2 (20 − 33)2 (50 − 33)2 (20 − 33)2
T =?
+
+
+
+
= 23,636
33
33
33
33
33
2

=1

Hesaplanan ki kare (χ2=23,636) değeri, %5 önem derecesinde ve (kategori sayısı -1)’e
göre hesaplanan 4 serbestlik derecesinde ki kare kritik değer tablosundaki 9,49 değeri ile
karşılaştırılır. Hesaplanan değer, teorik değerden büyük olduğundan (23,636>9,49) H1
hipotezi kabul edilir. Diğer bir ifadeyle tüketicilerin kozmetik markası tercihleri farklıdır ya
da birbirine eşit değildir.
Bu işlem SPSS programı üzerinde yapıldığında hipotezin kabul ya da reddedilme
durumu, analizin çıktısındaki p değerine bakarak anlaşılır. Sonucun anlamlı olup olmadığını
gösteren p değeri, testin anlamlılık düzeyi olan alfa (α) değerinden küçük ise H1 hipotezi
kabul edilir.

SPSS Uygulaması
Analiz, SPSS programı aracılığıyla uygulanırken izlenecek adımlar ve analiz çıktıları
aşağıda gösterilmiştir.
Veriler SPSS’e girildikten sonra “Data View” ekranında iken aşağıdaki komutlar
izlenir:
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Şekil 83: Ki kare uygunluk testinin SPSS komutları
Yukarıdaki komutlar verildikten sonra aşağıdaki ekran açılır.

Şekil 84: Ki kare uygunluk testinin SPSS’de elde edilmesi birinci adım
Açılan ekranda Marka Tercihi, Test Variable List kısmına aktarılır. Açılan ekranda
Expected Range ve Expected Values kısmında gerekli yerler zaten işaretlidir.
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Şekil 85: Ki kare uygunluk testinin SPSS’de elde edilmesi ikinci adım
Bu işlemden sonra OK tuşu aktif hâle gelir ve ana ekranın görüntüsü aşağıdaki gibi
olur.

Şekil 86: Ki kare uygunluk testinin SPSS’de elde edilmesi üçüncü adım
Ana ekranda OK işaretlenerek işlem tamamlanır.
Ki kare uygunluk testi için takip edilen komutlardan sonra teste ait aşağıdaki çıktılar
alınır.
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Şekil 87: Ki kare uygunluk testi SPSS çıktısı 1

Şekil 88: Ki kare uygunluk testi SPSS çıktısı 2
Test statistics tablosundaki Asymp. Sig. (2-tailed) değerine bakılır bu p değeridir.
P<0,05 ise tüketicilerin kozmetik markası tercihleri farklıdır, p>0,05 ise anlamlı bir farklı
değildir şeklinde değerlendirilir. Örneğe ait p değeri (0,000), 0,05’ten küçük olduğundan H1
hipotezi kabul edilir.

14.2.Ki Kare Bağımsızlık Testi
Ki kare testinin diğer bir türü olan ki kare bağımsızlık testinde iki değişkenin
birbirinden bağımsız olup olmadığı diğer bir ifadeyle iki değişken arasındaki ilgi test edilir.
Örneğin, bir markayı tercih eden kadın ve erkeklerin kullanım sıklıklarının (düşük, orta,
yüksek) aynı olup olmadığı, bir ürünü kullananlarla kullanmayanların medeni durumları (evlibekâr) açısından benzer olup olmadıkları, siyasi görüş (sağ-sol) ile sürekli okunan gazetenin
birbirinden bağımsız olup olmadığı gibi durumlar, toplanan veriye ki kare bağımsızlık testi
uygulanarak açıklığa kavuşturulabilir (Yükselen, 2000: 192; Nakip, 2003: 274). Örneklerden
de anlaşılacağı gibi ki kare bağımsızlık testinde her iki değişkenin de kategorik olması
gerekmektedir.
Ki kare bağımsızlık testinde, test istatistiğinin hesaplanması ki kare uygunluk testi ile
benzerdir. Ancak bağımsızlık testinde teorik (beklenen) değerlerin hesaplaması farklıdır.
Aşağıdaki örnekte analizin uygulama adımları ayrıntılı olarak anlatılmıştır
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Ki kare bağımsızlık testinde iki kategorik değişkenin birbirinden bağımsız olup
olmadığı test edilir. İki değişken arasındaki ilgiyi test etmek üzere ki kare (χ2) test
istatistiğinin formülü aşağıda verilmiştir:
2

P

@

T = ??
U =1 =1

(K U − R U )2
RU

Burada;
oij: i inci satır ve j inci sütundaki şıkka ait gözlenen değer
eij: i inci satır ve j inci sütundaki şıkka ait teorik (beklenen) değer
Örnek: Bir giyim markası tüketicilerin öğrenim durumu ile alışverişlerinde markalı ürün
arasında bir ilgi olup olmadığını belirlemeye yönelik olarak bir araştırma yaptırmıştır.
Araştırmaya katılan 310 cevaplayıcının, cevaplarının dağılımı aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir. Öğrenim durumu ile markalı ürün tercih etme arasında %5 önem derecesinde
bir ilgi var mıdır?
Gözlenen Değerler (oij) Tablosu:

Bu araştırmanın hipotezi aşağıdaki gibi olacaktır:
Ho: Tüketicilerin öğrenim durumu ile marka tercih etme davranışları arasında ilgi
yoktur.
H1: Tüketicilerin öğrenim durumu ile marka tercih etme davranışları arasında ilgi
vardır.
Bu hipotezi ki kare bağımsızlık testi ile test etmek için öncelikle teorik (beklenen)
değerler hesaplanmalıdır. Her bir gözlenen değerin teorik değerini hesaplayabilmek için o
gözlem değerine ait satır toplamı ile sütun toplamı çarpılarak örnek büyüklüğüne bölünür.
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Yukarıdaki gözlenen değerler tablosundaki her bir hücrenin beklenen değerinin hesaplanması
aşağıda gösterilmiştir.
Teorik değerler (eij) matrisi:

R11 =
R21 =
R31 =
R41 =
R12 =
R22 =
R32 =
R42 =

Beklenen değerler tabloya yerleştirildiğinde;

80 ∗ 160
= 41,29
310

75 ∗ 160
= 38,71
310
90 ∗ 160
= 46,45
310
65 ∗ 160
= 33,55
310

80 ∗ 150
= 38,71
310

75 ∗ 150
= 36,29
310
90 ∗ 150
= 43,55
310

65 ∗ 150
= 31,45
310

Hesaplanan Teorik Değerler (eij):
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Gözlenen ve teorik değerler (χ2) test istatistiğini hesaplamak için kullanılan formülde
yerine konduğunda:
P

@

2
(K
−
R
)
U
U
T2 = ? ?
RU
U =1 =1

5

2

(30 − 41,29)2 (35 − 38,71)2 (50 − 46,45)2 (45 − 33,55)2
+
+
+
T = ??
41,29
38,71
46,45
33,55
2

U =1 =1

(50 − 38,71)2 (40 − 36,29)2 (40 − 43,55)2 (20 − 31,45)2
+
+
+
+
38,71
36,29
43,55
31,45
= 15,754

Hesaplanan ki kare (χ2=15,754) değeri, %5 önem derecesinde ve [(satır sayısı 1)*(sütun sayısı -1)]’e göre hesaplanan 3 serbestlik derecesinde ki kare kritik değer
tablosundaki 7,82 değeri ile karşılaştırılır. Hesaplanan değer, teorik değerden büyük
olduğundan (23,636>9,49) H1 hipotezi kabul edilir. Diğer bir ifadeyle tüketicilerin öğrenim
durumu ile marka tercih etme davranışları arasında ilgi vardır.
Bu işlem SPSS programı üzerinde yapıldığında hipotezin kabul ya da reddedilme
durumu, analizin çıktısındaki p değerine bakarak anlaşılır. Sonucun anlamlı olup olmadığını
gösteren p değeri, testin anlamlılık düzeyi olan alfa (α) değerinden küçük ise H1 hipotezi
kabul edilir.

SPSS Uygulaması
Analiz, SPSS programı aracılığıyla uygulanırken izlenecek adımlar ve analiz çıktıları
aşağıda gösterilmiştir.
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Veriler SPSS’e girildikten sonra “Data View” ekranında iken aşağıdaki komutlar
izlenir:

Şekil 89: Ki kare bağımsızlık testinin SPSS komutları
Bu komutların SPSS üzerindeki görünümü aşağıdaki gibidir.

Şekil 90: Ki kare bağımsızlık testinin SPSS’de eldimesi birinci adım
Yukarıdaki komutlar verildikten sonra aşağıdaki ekran açılır. Açılan ekranda (ana
ekran) öğrenim durumu Row(s) kısmına; marka tercih etme durumu Column(s) kısmına
aktarılır.
305

Şekil 91: Ki kare bağımsızlık testinin SPSS’de eldimesi ikinci adım
Bu işlemden sonra ekranın görüntüsü aşağıdaki gibi olur. Daha sonra Statistics
butonuna basılır.

Şekil 92: Ki kare bağımsızlık testinin SPSS’de eldimesi üçüncü adım
Statistics butonuna basıldığında Crosstabs: Statistics ekranı açılır. Bu ekranda Chi
Square kutucuğu işaretlenir ve Continue butonuna basılır.
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Şekil 93: Ki kare bağımsızlık testinin SPSS’de eldimesi dördüncü adım
Ardından ana ekrandaki Cells butonuna basılır.

Şekil 94: Ki kare bağımsızlık testinin SPSS’de eldimesi beşinci adım
Cells butonuna basıldığında Crosstabs: Cell Display ekranı açılır. Bu ekranda Oserved
kutucuğu zaten işaretlidir. Ayrıca Expected kutucuğu işaretlenir ve Continue butonuna basılır.
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Şekil 95: Ki kare bağımsızlık testinin SPSS’de eldimesi beşinci adım
Bu işlemler yapıldığında ana ekrana dönülmüş olur ve ana ekranda OK işaretlenerek
işlem tamamlanır.
Ki kare bağımsızlık testi için takip edilen komutlardan sonra teste ait aşağıdaki çıktılar
alınır.

Şekil 96: Ki kare bağımsızlık testi SPSS çıktısı 1
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Şekil 97: Ki kare bağımsızlık testi SPSS çıktısı 2
Chi square tests tablosundaki asymp. Sig. (2-sided) değerine bakılır, bu p değeridir.
P<0,05 ise tüketicilerin öğrenim durumu ile marka tercih etme davranışı arasında ilgi vardır,
p>0,05 ise ilgi yoktur şeklinde değerlendirilir. Örneğe ait p değeri (0,001), 0,05’ten küçük
olduğundan H1 hipotezi kabul edilir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
1)
Metrik olmayan iki değişken arasındaki ilgiyi analiz etmede kullanılacak ki
kare türü hangisidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ki kare analizinin bağımsızlık testi ve uygunluk testi açıklanmıştır. Ki
kare uygunluk testi, örnek değerlerinin dağılımının belirli bir teorik dağılıma uyup uymadığını
test eder. Ki kare bağımsızlık testi, iki veya daha fazla nitelik esas alınarak sınıflandırılan
verilere göre iki nitelik arasında bir ilgi olup olmadığını test eder.
Gözlenen değerler ile teorik değerleri karşılaştıran ki kare analizinin uygulanabilmesi
için teorik değerlerin hiçbirinin “0” değerini almaması, gözlenen değerlerin ise %20’sinden
fazlasının 5’ten küçük olmaması gerekir. Böyle bir durum ortaya çıktığında ise, bu değerlerin
ortaya çıktığı sütun veya satır diğer sütunlar veya satırlar ile birleştirilmeli ve analiz yeniden
uygulanmalıdır. Eğer bu yöntemle de varsayımlar karşılanmıyorsa ki kare analizi
uygulanmamalıdır.
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Bölüm Soruları
1)
Sayısal olmayan (nitel) iki değişken arasındaki ilginin incelenmesi için
kullanılan test aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Ki kare bağımsızlık testi

b)

Ki kare homojenlik testi

c)

Ki kare uygunluk testi

d)

Student-t testi

e)

F testi

2)
6 satır, 4 sütundan oluşan bir çapraz tablodaki verilere ki kare bağımsızlık testi
uygulanacaktır. Serbestlik derecesi kaçtır?
a)

24

b)

20

c)

18

d)

15

e)

12

3)
Bir araştırma sonucunda elde edilen gözlem sonuçları aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir. Tablonun serbestlik derecesi nedir?
Ev
Sahibi

Kiracı

30

70

Memur 40

60

İşçi

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5

4)

3. Soruda gösterilen tablonun birinci satırındaki ilk kutucuğun (o11)’in
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beklenen frekans değeri (e11) nedir?

a)

30

b)

35

c)

40

d)

50

e)

70

5)
Bir işyerinde çalışan 100 kişinin ücretleriyle ilgili düşüncelerine ilişkin
gözlenen frekanslar aşağıda verilmektedir. Bu tablonun ki kare değeri nedir?

a)

0,714

b)

1,67

c)

4,77

d)

5

e)

6

Memnun

Memnun
Değil

Toplam

Erkek

20

30

50

Kadın

10

40

50

Toplam

30

70

100

6)
Bir araştırmada 100 kişiye diş bakımına dikkat edip etmedikleri sorularak,
cinsiyetlere göre aşağıdaki tablo hazırlanmıştır. Bu tabloya göre, sıfır hipotezini ve alternatif
hipotezi yazınız.
Cinsiyet

Bakımlı

Bakımsız

Toplam

Erkek

35

20

55

Kadın

25

20

45

Toplam

60

40

100

7)
6. soruda verilen tabloyu kullanarak beklenen değerler tablosunu oluşturunuz
ve ki kare değerini hesaplayınız.
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8)
Bir yapımarket zincirinde Ole markasının ürünleri için benzer satışlara sahip 5
ayrı ildeki yapımarkette 5 farklı tutundurma programı uygulanmaktadır. Bu tutundurma
programlarının (indirim kuponu, göz hizasındaki raflara yerleştirme, numune ürün verme,
ürünü denetme, mağaza içine stant açma) ürün satışına etkisi test edilmek istenmektedir.
Araştırmanın hipotezi aşağıdaki gibidir:
Ho: Satışların iller itibariyle dağılımı birbirine eşittir.
H1: Satışların iller itibariyle dağılımı birbirine eşit değildir.
1 haftalık uygulamadan sonra her ildeki Ole markalı ürün satış miktarları tabloda
gösterildiği gibidir. Tutundurma programlarının satışlar üzerinde etkisi olmuş mudur?
İller

Aylık Satışlar (adet)

Bursa

30

İzmir

45

İstanbul

20

Antalya

50

Ankara

20

9)
Ki kare uygunluk testini SPSS programı ile yapabilmek için hangi komutları
izlemek gerekir?
10)
Ki kare bağımsızlık testini SPSS programı ile yapabilmek için hangi komutları
izlemek gerekir?

Cevaplar
1) a, 2)d, 3)a, 4)b, 5)c
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