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MANOVA 

• Daha önce bir tane bağımlı değişkenimiz 
olduğunda gruplar arası farkı incelemek için 
ANOVA kullanacağımızı göstermiştik. 

• Araştırmamızda birden fazla bağımlı 
değişkenin olduğu durumda multivariate 
ANOVA (MANOVA) çok değişkenli ANOVA 
kullanacağız. 

• Bu sunumda MANOVA’dan ve nasıl 
yapılacağından bahsedeceğiz. 
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MANOVA 
• Hatırlatma: birden fazla t-testi yapmak yerine neden bir ANOVA’da 

çoklu karşılaştırma yapmamız gerektiğini (I.Tip hata oranını azaltmak 
için) daha önce belirtmiştik. 

• Birden fazla bağımlı değişkenimizin olduğu durumlarda da bağımlı 
değişken sayısı adedince ANOVA yapmak yerine bu bağımlı 
değişkenlerin aynı anda analiz edildiği MANOVA yapmak I.Tip hata 
oranını azaltmak açısından daha doğru bir uygulama olacaktır. 

• Ayrı ayrı yapılan ANOVA’larda bağımlı değişkenler arasındaki ilişkiler 
göz ardı edilmiş olacaktır. MANOVA yaptığımız zaman bu bağımlı 
değişkenler arasındaki ilişkiyi hesaba katmış oluruz. 

• Kısacası birden fazla bağımlı değişken üzerinde gruplar arası anlamlı 
bir farklılık olup olmadığına tek yönlü MANOVA ile bakacağız. 

• Eğer birden fazla bağımlı değişkeniniz ve iki bağımsız (grup) 
değişkeniniz var ve gruplar arası farklılık var mı diye merak 
ediyorsanız iki yönlü MANOVA kullanabilirsiniz. Yrd. Doç. Dr. Sedat ŞEN 3 



MANOVA Yaparken İzlenmesi Gereken 
Adımlar 

• MANOVA yaparken üç konuya dikkat edilmesi 
gerekmektedir. 

• İlk olarak her zaman yaptığımız gibi varsayımları kontrol 
etmeliyiz. 

• İkinci olarak MANOVA için kullanılan dört farklı 
anlamlılık hesaplama yönteminden birinin seçilmesi 
(güç ve örneklem büyüklüğüne bakarak) gerekmektedir. 

• Son olarak ANOVA’da yapılan post hoc çoklu 
karşılaştırmaları gibi MANOVA’da da farkın kaynağını 
bulmak için yapılacak ek analizlere karar vermek 
gerekmektedir. 
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Varsayımlar 
• MANOVA’daki varsayımlar ANOVA’daki varsayımlara benzemektedir. 

• ANOVA’da F testini kullandığımız için bu testin sonuçlarının geçerli olabilmesi 
için diğer parametrik testlerde olduğu gibi bazı varsayımların yerine gelmesi 
gerekmektedir. 

• Kovaryans matriksin homojenliği (homojenlik). ANOVA’daki gibi bağımlı 
değişkenlerin grup varyanslarının kabaca eşit olmasının yanında her hangi iki 
bağımlı değişkenlerin  korelasyonunun tüm gruplarda aynı olduğu varsayılır. 

• Verilerin bağımsız olması (bağımsızlık) 

• Örneklem verisi popülasyonundan rastgele dağılmış olmalı ve bağımlı 
değişkenin en az eşit aralıklı ölçek olması 

• Grup içi dağılımların normal olması (within group normality) (normallik). 
Burada aranan çok değişkenli normalliktir. 

• İki veya daha fazla bağımlı değişkene ve en az bir grup değişkenine 
(categorical) sahip olunmalıdır. 

• Ayrıca verimizde çoklubağlantılılık (multicollinearity) probleminin olmaması 
gerekir. 
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Varsayımlar 

• Varsayımların çoğu ANOVA’daki gibi kontrol 
edilir. Burada karşımıza çıkan kovaryans 
matrisinin homojenliği ve çok değişkenli 
normallik varsayımları farklı yollarla kontrol 
edilmektedir. 
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Çok Değişkenli Normallik 

• Malesef çok değişkenli normallik varsayımını 
SPSS’te doğrudan test etmemiz mümkün 
değildir. Bunun yerine her bir bağımlı 
değişkenin her bir grupta normal dağıldığını 
göstererek çok değişkenli normalliğin 
sağlandığına dair kanıt olarak sunmaya 
çalışabiliriz. Tek değişkenli normallik her 
zaman çok değişkenli normalliği garanti etmez. 
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Kovaryans Homojenliği 

• Kovaryans matrisinin eşitliğinden 
bahsedebilmemiz için bağımlı değişkenler için 
varyans eşitliğinin sağlandığını göstermemiz 
gerekmektedir. Aynen ANOVA’da olduğu gibi 
Levene’s test kullanılarak her bir bağımlı değişken 
için varyans homojenliği test edilebilir. Levene 
test sonucu elde edilen p değerinin 0.05’ten 
büyük olması gerekir. Gruplar arası varyans-
kovaryans değerleri Box’s test kullanılarak 
karşılaştırılır. Box’s test sonucu elde edilen p 
değeri 0.05’ten büyük olduğunda varyans-
kovaryans eşitliğinden söz edilebilir. 
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Test İstatistiğini Belirlemek 

• MANOVA’da karşımıza dört farklı istatistik çıkmaktadır. Bu testler sonucu elde 
edilen p değerine göre MANOVA anlamlı mı değil mi karar verilir. Bu testler: Wilks‘ 
lambda, Roy's greatest characteristic root, Hotelling's trace ve Pillai’s trace 
değerleridir. Genel olarak küçük örneklem, eşit olmayan gruplar ve varsayım 
ihlalleri yoksa Wilk’s lambda önerilir. Bu saydığımız prolemler mevcut ise daha 
dirençli olan Pillai’s trace önerilir. 
 

• Roy's greatest characteristic root: Eğer bağımlı değişkenler arası ilişki çok yüksek 
ise kullanılır. Varsayımlar sağlanmış ise en güçlü testtir. 

• Wilks' lambda (λ): En çok kullanılan istatistiktir. Küçük lambda değerleri gruplar 
arası dağılımın büyük olduğunu işaret eder. 

• Hotelling's trace: Tüm karakteristik kökler arası genel farklılığı hesaba katar. 
• Pillai's trace: Tüm karakteristik kökler arası genel farklılığı hesaba katar. Varyans 

homojenliği ihlal edildiğinde, örneklem sayısı küçük olduğunda ve eşit olmayan 
gruplar olduğunda daha dirençli olduğu için tercih edilir. 

• Bu istatistiklerin güç değerleri farklı durumlara göre değişir. Eğer farklılık ilk 
değişkenden kaynaklanıyorsa güç sıralaması Roy’s statistic > Hotelling’s trace > 
Wilks’s lambda > Pillai’s trace. Eğer farklılık birden fazla değişkenden 
kaynaklanıyorsa güç sıralaması ters yöndedir. 
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Ek Analizler 

• MANOVA gruplar arasında fark olup olmadığını söyleyen genel bir 
testtir. MANOVA ile elde edilen sonuçlara bakarak gruplar arasında 
bağımlı değişkenler açısından anlamlı bir farklılık bulunup 
bulunmadığını söyleyebiliriz. 

• Eğer MANOVA testimiz anlamlı bulunmuşsa en az iki grup arasında 
farklılık var diyebiliriz. Fakat buradaki farklılığın grup1 ile grup2 
arasında mı yoksa diğer grup çiftleri arasında mı olduğunu 
söyleyemeyiz. 

• Bunu söyleyebilmek için ANOVA’dan sonra yaptığımız post hoc 
testleri gibi ek analizler yapmamız gerekmektedir. 

• Ek analizler için geleneksel olarak ayrı ayrı ANOVA yapmak tavsiye 
edilir. Burada yapılan ANOVA’ları MANOVA’ya başlamadan neden 
yapmıyoruz sorusu aklınıza gelebilir. Burada MANOVA sonrası 
yapılan ANOVA’lara MANOVA korunumlu ANOVA diyeceğiz. 

• Diğer bir yöntemde MANOVA sonrası diskriminant (ayırıcı) analiz 
yapmaktır.  
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Ek Analizler 

 

• MANOVA sonrası yapılan ANOVA’lar bağımlı 
değişkenler arası ilişkiyi hesaba katamadığı için 
eleştirilmektedir. 

• Diskriminant analizi ise grupları en iyi ayıran 
bağımlı değişkenlerin doğrusal 
kombinasyonlarını bulmayı sağladığı için 
MANOVA’nın mantığıyla daha çok 
örtüşmektedir. 
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SPSS’te MANOVA: Veri 

• Bu sunumda 
MANOVA 
uygulamasını 
yandaki veriyi 
kullanarak 
göstereceğiz. 
Verimiz bir 
grup değişkeni 
ve üç tane de 
bağımlı 
değişken 
içermektedir. 
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SPSS’te MANOVA: Analiz 

• SPSS’te MANOVA 
yapabilmek 
içinVerimizi açıp 
sonra da üstteki 
menülerden 
Analyze>General 
Linear Model> 
Multivariate kısmını 
tıklamamız 
gerekmektedir. 
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SPSS’te MANOVA: Analiz 

• Açılan Multivariate 
ekranında bağımlı 
değişkenlerimizi 
Dependent Variables 
kısmına grup 
değişkenini de Fixed 
Factor(s) kısmına 
eklemeliyiz. Burada ilk 
olarak bağımlı1 ve 
bağımlı2 
değişkenlerinin ikisini 
de aynı anda bağımlı 
değişken olarak 
analizlere ekliyoruz.  
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SPSS’te MANOVA: Sonuç 

• Burada 
Intercept için 
verilen sonucu 
göz ardı edip 
grup değişkeni 
için verilen 
değerlere 
odaklanacağız. 

• Burada grup değişkeni için dört farklı çok değişkenli istatistik 
sonucu da 0.05 düzeyinde anlamlı bulunmamıştır. Buna 
dayanarak üç grup arasında bağımlı değişkenler açısından 
anlamlı bir fark bulunmamaktadır diyebiliriz (p>0.05). 
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SPSS’te MANOVA: Veri 

• Aynı veriyi kullanarak bu sefer üç grup 
arasında bağımlı1 ve bağımlı3 değişkenleri 
açısından bir farklılık var mı sorusunu 
cevaplandıracağız. 
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SPSS’te MANOVA: Analiz 

• Daha önce gösterildiği 
gibi yandaki gibi açılan 
MANOVA ekranında 
bağımlı değişkenlerimizi 
Dependent Variables 
kısmına grup değişkenini 
de Fixed Factor(s) 
kısmına eklemeliyiz. 
Burada bağımlı1 ve 
bağımlı3 değişkenlerinin 
ikisini de aynı anda 
bağımlı değişken olarak 
analzilere eklemiş 
bulunuyoruz. 
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SPSS’te MANOVA: Analiz 

• Options menüsü 
kullanılarak 
betimleyici 
istatistik, varyans 
homojenliği testi, 
tahmin değerleri 
gibi birçok 
istatistik elde 
edilebilir. 
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SPSS’te MANOVA: Analiz 

• Regresyonda 
olduğu gibi 
tanılayıcı 
istatistikleri elde 
etmek için 
yandaki ekrandan 
seçim 
yapabilirsiniz. 
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SPSS’te MANOVA: Sonuç 

• Betimsel istatistik 
sonuçları yandaki 
tabloda 
sunulmuştur. 
MANOVA 
testlerinin 
sonuçlarının 
sağlıklı olabilmesi 
açısından grup 
büyüklüklerinin 
eşit olması iyiye 
işarettir. 
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SPSS’te MANOVA: Sonuç 

• Box’s test sonucu elde edilen p-değeri (0.427) 
0.05’ten büyük çıktığı için gruplar arası kovaryans 
eşitliğinin sağlandığını söyleyebiliriz. Bu durumda 
MANOVA test istatistiği için Wilk’s lambdayı 
kullanabiliriz. 
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SPSS’te MANOVA: Sonuç 

• Burada grup değişkeni için dört farklı çok değişkenli istatistik 
sonucu da 0.05 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Buna dayanarak 
üç grup arasında bağımlı değişkenlerin doğrusal kombinasyonu 
üzerinde anlamlı bir fark bulunmaktadır diyebiliriz (p<0.05). 
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SPSS’te MANOVA: Etki Büyüklüğü 

• MANOVA sonuç tablosunun en sağında etki büyüklüklerinin 
(kısmi eta-kare) hesaplanmış değerlerini görebilirsiniz. Eğer 
istatistik olarak Wilk’s lambda seçildi ise kısmi eta-kare 
değeri 0.274 bulunmuştur diyebiliriz. Bağımlı 
değişkenlerindeki değişimin %27.4’ü grup değişkeni 
tarafından açıklanmaktadır diyebiliriz.  
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SPSS’te MANOVA: Sonuç 

• MANOVA’da iki bağımlı değişken üzerinden ANOVA yaparken aynı 
zamanda bu iki değişkeni ve grup değişkenini kullanarak regresyon 
yapmış oluyoruz. Yukarıdaki tablodaki sonuçlar regresyon analizlerine ait 
katsayıları içermektedir. Daha önce bahsettiğimiz gibi üç gruplu bir 
regresyonda bir grup (grup3) referans olarak alınmış ve iki gruba ait 
katsayılar sunulmuştur. 
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SPSS’te MANOVA: Sonuç 

• MANOVA tablosundaki sonuçlara bakarak üç grup arasında bağımlı1 ve 
bağımlı3 değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık bulunduğunu 
söyleyebiliriz. 

• Fakat buradaki farklılığın grup1 ile grup2 arasında mı yoksa diğer grup 
çiftleri arasında mı olduğunu söyleyemeyiz. 

• Bunu söyleyebilmek için ANOVA’dan sonra yaptığımız post hoc testleri gibi 
ek analizler yapmamız gerekmektedir. 

• Daha önce bahsettiğimiz gibi MANOVA sonrası yapılan ek analizlerde iki 
farklı yaklaşım tavsiye edilmektedir. 

• Birinci seçenek MANOVA sonrası bağımlı değişkenlerimizi ve grup 
değişkenini kullanarak ayrı ayrı ANOVA yapmaktır. 

• İkinci seçenek ise diskiriminant analizi yapmaktır. 
• Ayrı ayrı ANOVA’ları kendimiz yapabileceğimiz gibi MANOVA sonuçlarıyla 

beraber SPSS’te sunulan ANOVA sonuçlarını da kullanabiliriz.(Takip eden 
slaytlarda verilmiştir.) 

• Diskriminant analizi de SPSS menülerini kullanarak yapabiliriz. 
• İlk olarak ANOVA sonuçlarına bakacağız. 
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SPSS’te MANOVA: Ek Analizler-ANOVA 

• Levene test kullanarak bağımlı değişkenlerin her birisi için 
varyans homojenliğinin sağlanıp sağlandığını test edebiliriz. 
Bağımlı3 için bu varsayım sağlanmışken (p=0.264) bağımlı1 
için sağlanmamıştır (p=0.015). Bağımlı1 değişkeninde 
varyansları eşitleyebilmek adına dönüşüm yapmayı 
düşünebiliriz. 
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SPSS’te MANOVA: Ek Analizler-ANOVA 

• Üstteki tablo bize tek değişkenli ANOVA sonuçları sunar. Burada bakmamız gereken grup yazan 
kısımdır. Burada iki bağımlı değişkenin gruplar arası farka yol açıp açmadığıdına karar vermeliyiz. 
Buradaki p-değerleri grup değişkeninin iki bağımlı değişkende de anlamlı bir farklılık göstermediğini 
belirtmektedir (p>0.025). Birden fazla ANOVA yaptığımız için I.Tür hata yapmamak adına Bonferroni 
düzeltmesi yaparak anlamlılık değerini (0.05/2=0.025) 0.025 olarak almalıyız. 

• Bağımlı1 için p = .083 ve bağımlı3 değişkeni için p = .072 bulunmuştur. Eğer bu testler sonucu anlamlı 
farklılık bulunsaydı post hoc testleri yardımıyla farkın kaynağını bulmaya çalışacaktık.   
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Ek Analizler-Diskriminant Analiz 

• Nasıl oluyor da MANOVA anlamlı bir fark olduğunu 
gösterirken ayrı ayrı yapılan tek değişkenli ANOVA 
sonuçları anlamlı bir fark olmadığını gösteriyor? 

• MANOVA’da iki bağımlı değişken arasındaki korelasyon 
da hesaba katıldığı için sonuçlar MANOVA ve ANOVA’da 
farklı çıkabilmektedir. Bazı durumlarda MANOVA 
anlamlı farklılık işaret etse de ayrı ayrı yapılan 
ANOVA’lara bakarak farkın neyden kaynaklandığını 
söyleyemeyiz.  

• Bu yüzden ANOVA yerine Diskriminant (Ayırıcı) Analiz 
yöntemini tercih edeceğiz. 
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Bağımlı Değişkenler Arası Korelasyon 

• Yukarıdaki korelasyon tablosunda görüldüğü 
üzere iki bağımlı değişken arasında orta düzeyde 
bir ilişki (r=-0.341) bulunmaktadır.  
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Ek Analizler-Diskriminant Analiz 

• SPSS’te 
Diskriminant 
analizi yapabilmek 
için verimiz 
açıkken 
Analyze>Classify>
Discriminant 
menülerine 
tıklamamız 
gerekmektedir. 
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Ek Analizler-Diskriminant Analiz 

• Açılan ekranda 
independents yazan 
kısma bağımlı 
değişkenlerimizi 
grouping variable 
yazan kısma da grup 
değişkenimizi 
eklememiz 
gerekmektedir. 
Burada bir çeşit 
lojistik regresyon 
yapıyormuşuz gibi 
düşünebilirsiniz. 
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Ek Analizler-Diskriminant Analiz 

• Grup 
değişkenimizin 
değerlerini SPSS’e 
belirtmek için 
Define Range 
kısmına tıklayarak 
minimum ve 
maksimum grup 
değerlerini 
girmemiz 
gerekmektedir. 
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Ek Analizler-Diskriminant Analiz 
• Her istatistik analizinde 

olduğu gibi Statistics 
menüsünü kullanarak 
yanda açılan ekrandan 
elde etmek istediğimiz 
istatistikleri 
belirleyebiliriz. Burada 
Separate-groups 
covariance ve 
unstandardized 
değerlerini elde etmek 
istediğimizi 
belirtiyoruz. 

Yrd. Doç. Dr. Sedat ŞEN 33 



Ek Analizler-Diskriminant Analiz 

• Yanda açılan 
Classify 
ekranından özet 
tablo ve 
combined-groups 
grafiklerini elde 
etmek istediğimizi 
belirtiyoruz. 
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Ek Analizler-Diskriminant Analiz 

• Yanda açılan Save 
ekranında 
Diskriminant 
skorlarını elde 
etmek istediğimizi 
belirtiyoruz. 

Yrd. Doç. Dr. Sedat ŞEN 35 



Ek Analizler-Diskriminant Analiz 

• Yandaki tabloda iki 
bağımlı değişken arası 
ilişkinin her bir grup 
için hangi düzeyde 
olduğunu kovaryans 
değerine bakarak 
söyleyebiliriz. Sırasıyla 
grup1, grup2 ve grup3 
için -14.177, -1.725 ve -
4.876 kovaryans 
değerleri bulunmuştur. 
Tüm gruplarda bu iki 
değişken arası ilişki 
negatif bulunmuştur. 
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Ek Analizler-Diskriminant Analiz 

• Burada Diskriminant analiz iki 
değişken üretmiştir. Variate1 ve 
variate2. Bu değişkenlerin yüzde 
kaç değişimi açıkladığı ilk 
tabloda verilirken bu 
değişkenlerin anlamlılık 
düzeyleri de ikinci tabloda 
verilmektedir. İki değişken 
birlikte (1 through 2) anlamlı 
bulunurken birinci değişkenin 
çıkarılıp sadece ikinci değişkenin 
durumuna bakıldığında anlamlı 
bulunmadığı (p=0.797) 
gözükmektedir. Burada iki 
değişkenin birlikte veriyi anlamlı 
bir şekilde ayrıştırdığını 
söyeleyebiliriz. MANOVA bu iki 
fonskiyon açısından 
açıklanabilir. 
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MANOVA’daki değer ile aynı olduğuna 
dikkat ediniz!!! 



Ek Analizler-Diskriminant Analiz 

• Diskriminant Analizdeki en 
önemli tablo yanda 
verilmiştir. 

• İlk tablo iki değişken için 
standartlaştırılmış 
diskriminant fonksiyon 
katsayılarını göstermektedir. 
Bu katsayıları kullanarak 
regresyonda olduğu gibi iki 
değişken için doğrusal eşitlik 
yazılabilir.  

• İkinci tabloda da aynı ilişki 
ifade edilmektedir. Bu 
tabloda kanonikal 
korelasyonlar (faktör yüküne 
benzer) kullanılmaktadır.  
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Ek Analizler-Diskriminant Analiz 

• Yandaki tablodaki 
değerler önceki 
tabloda verilen 
standartlaştırılmış 
katsayıların 
standartlaştırılmamış 
versiyonlarıdır. Bu 
katsayılar 
regresyondaki eğim (b) 
katsayıları gibidir. Bu 
değerlerden çok önceki 
tabloda sunulan 
standartlaştırılmış 
değerler yorumlanır. 
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Ek Analizler-Diskriminant Analiz 

• Centroidler her değişken 
için ortalama skorlardır. 
Centroidlerin işaretleri 
yorumlamada önemlidir. Zıt 
işaretli grupların o değişken 
üzerinde ayrıştırıldığı 
söylenmektedir. Yandaki 
tabloya göre ilk değişkende 
deney grubu diğer iki 
gruptan ayrışmıştır. İkinci 
değişkene baktığımızda 
kontrol2 grubu diğer iki 
gruptan ayrışmaktadır. Bu 
farklılıklar ANOVA’daki 
çoklu karşılaştırmalar gibi 
yorumlanabilir. 
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Ek Analizler-Diskriminant Analiz 

• Önceki tabloda 
verilen 
centroidlerin 
grafiksel olarak 
gösterimi yan 
tarafta verilmiştir.  
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ANOVA vs Diskriminant Analiz 

• DFA MANOVA’dan sonar kullanılır ve bağımlı değişkenlerin grupları 
nasıl ayrıştırdığını gösterir. Yorumlanması kolay değildir. 

• Wilk’s lambda değerine bakarak kaç değişkenin gruplar arası anlamlı 
bir ayrıştırma yapabildiğini söyleyebiliriz (p < 0.05). 

• Lambda değeri anlamlı bulunduktan sonra Standardized Canonical 
Discriminant Function Coefficients yazan tabloyu kullanarak 
bağımlı değişkenlerin gruplar arası ayrışmaya ne derece katkıda 
bulunduğuna bakabiliriz. Yüksek skorlar bağımlı değişkenin o 
değişken (fonksiyon) için önemli olduğu anlamına gelir ve 
negatif/pozitif işaretler de hangi yönde katkı sağladıklarını belirtir. 

• Son olarak hangi grupların değişken tarafından ayrıştırıldığını 
Functions at Group Centroids: tablosuna bakarak görebiliriz. 

• Bir değişkende zıt işaretli olan gruplar o değişken tarfından ayırt 
edilebilmiş demektir. 
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Varsayımlar İhlal Edilirse 

 

• MANOVAda varsayımların ihlali durumunda 
SPSS bir alternatif sunmamaktadır. 

• Başka programlar vasıtasıyla çok değişkenli 
analizlerin yapılabileceği Wilcox dirençli 
yöntemleri kullanılabilir. 
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İki Yönlü MANOVA 

• Buraya kadar yapmış 
olduğumuz analizler bir 
tane grup değişkeni 
içerdiği için tek yönlü 
MANOVA olarak 
isimlendirilmektedir. Eğer 
birden fazla bağımlı 
değişkenin birden fazla 
grup içerisinde farklılık 
gösterip göstermediğini 
merak ediyorsanız 
yandaki ekranda Fixed 
factor(s) kısmında grup 
değişkenlerini girerek iki 
yönlü MANOVA 
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MANCOVA 

• Eğer birden fazla bağımlı 
değişkenin birden fazla 
grup içerisinde farklılık 
gösterip göstermediğini 
merak ediyorsak ve 
etkisini kontrol etmek 
istediğimiz bir ortak 
değişkene 
(covariate)sahip isek 
yandaki ekranda 
Covariate(s) kısmında 
ortak değişkeni girerek 
MANCOVA elde 
edebiliriz. 
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