
5.SUNUM 





 Daha önce yaptığımız işlem tüm sınıfın bir 
değişkene ait ortalamasını hesaplamaktı. Eğer 
sınıfta KIZ-ERKEK gibi 2 grup varsa bu iki 
grubun başarısını karşılaştırmak isteyebiliriz. 
Bu durumda iki gruba ait ayrı ayrı ortalama 
değerleri hesaplamamız gerekecektir. Bu 
işlemi gerçekleştirebileceğimiz yer 
Analyze>Compare Means> Means 
menüsüdür. 



 Analyze>Compare Means> Means 



 Compare Means> 
Means menüsünü 
tıkladığımızda 
karşımıza 
yandaki ekran 
gelir. Bu ekranda 
yine analiz 
yapmak 
istediğimiz 
değişkeni sağ 
tarafa Dependent 
List kısmına 
atarız.  



 Burada SPSS’e 
gruplarımızın 
hangi 
değişkende 
olduğunu 
bildirmemiz 
gerekiyor. 
Bizim grup 
değişkenimiz 
cinsiyet olduğu 
için CİNSİYET 
değişkenini de 
Independent 
List kısmına 
atmalıyız. 



 Aşağıdaki tabloda erkek öğrencilere ait (E) 
ortalama (Mean) YAŞ değeri ile kız öğrencilere 
ait (K) ortalama (Mean) YAŞ değerini görebiliriz. 

 Soru: Sizce erkekler ile kızların arasında 
YAŞları açısından fark var mı?  



 Birden çok 
değişkenin  

 aynı zamanda 
ortalamalarının 
hesaplanması. 

 



 Birden çok değişkenin aynı zamanda hem kız 
hem de erkek öğrenciler için ortalamalarını 
hesaplayabiliriz. 

 Burada kız ve erkek öğrencilerin 
ortalamalarını her bir değişken için 
karşılaştırabiliriz. 



 Kız ve erkek öğrencilerin VİZE notu 
ortalamaları. 

 Kız ve erkek öğrencilerin VİZE notları arasında 
anlamlı bir fark var mı? 



 Araştırmalarda gruplar arası fark her zaman 
merak konusu olmuştur. 

 Grupları karşılaştırmanın en temel yolu önceki 
slaytlarda göstermiş olduğumuz gibi grup 
ortalamalarına bakmaktır. 

 Sadece ortalamalara bakarak grupların farklı 
olduğunu söylemek her zaman mümkün 
olmamaktadır. 

 Özellikle gruplar arası farklılığın manidar olup 
olmadığını merak ediyorsak bazı testlere 
ihtiyaç duyarız 



 İki grup ortalaması arasında anlamlı bir 
farklılık olup olmadığını t-testi yardımıyla 
karar verebiliriz. 

 Araştırma desenine bağlı olarak ortalama 
puanların karşılaştırılmasınd kullanılan üç 
farklı t-testi vardır: 

 Tek örneklem t-testi 

 Bağımsız örneklemler için t-testi 

 Bağımlı örneklemler için t-testi 



 Tek örneklem t-testi: Bir örneklem 
ortalamasının bir evren ortalaması ile 
karşılaştırılmasında kullanılır. 

 Bağımsız örneklemler için t-testi: İki bağımsız 
örneklemin ortalamalarının 
karşılaştırılmasında kullanılır. 

 Bağımlı örneklemler için t-testi: İki ilişkili 
örneklemden elde edilen örneklem 
ortalamaları arasındaki farkın manidarlığını 
karşılaştırmak için kullanılır. 

 



 Bazen de bir grubun ortalamasını popülasyon 
ortalama değeriyle karşılaştırmak yerine iki 
bağımsız grubun ortalamasını karşılaştırma 
ihtiyacı hissederiz. Bu durumda bağımsız 
örneklem t-testi kullanılır. 

 Bağımsız örneklem t-testi iki ilişkisiz grubun 
ortalamasını aynı sürekli bağımlı değişken 
üzerinde karşılaştırır. Örneğin, ilk yıl 
mezunlarının maaşlarının cinsiyete göre 
farklılık gösterip göstermediğini anlamak için 
bağımsız bir t-testi kullanabilirsiniz. 
 



 T-testi parametrik ve normal dağılıma dayanan 
bir testtir. 

 İki örneklem birbirinden bağımsızdır. 

 Bağımlı değişkene ait puanlar aralıklı ya da oranlı 
ölçek düzeyindedir. 

 Her örneklemin temsil ettiği evrenin ham puanları 
dağılımı normal dağılım gösterir. 25’ten küçük 
örneklemlerde sorun teşkil eder. 

 Örneklemler tarafından temsil edilen evrenlerin 
varsayımları homojendir. İki grubun varyansları 
kabaca eşit olmalıdır. Gruplar eşit örneklem 
sayısına sahip olmadığında problem teşkil eder. 

 



 Bağımsız örneklem t-testinde yokluk hipotezi 
ve alternatif hipotezleri aşağıdaki gibi yazılır: 

 

 p değeri 0.05’ten küçük bulunursa yokluk 
hipotezi reddedilir. 

 



 Serbestlik derecesi (N1+N2)-2’dir. 
 t değeri ve evren standart sapması hesaplanarak t-testi 

uygulanır. 
 

Hesaplanan t-değeri (t_hesap) n-2 serbestlik derecesi ve 0.05 
anlamlılık düzeyi için tabloda verilen kritik t-değeri ile 
karşılaştırılır. t_hesap değeri t_tablo değerini aşıyorsa yokluk 
hipotezi reddedilir.  



 2 grubun 
ortalamaları 
arasında anlamlı 
bir fak olup 
olmadığını 
bağımsız 
örneklem t-testi 
ile hesaplarız. 
Bu istatistiği 
SPSSte 
Independent 
Samples T test 
sekmesini 
kullanarak elde 
edebiliriz 



 Diyelim ki VİZE 
değişkeni için 
kız ve erek 
öğrenciler 
arasında 
anlamlı bir fark 
olup 
olmadığına 
bakacağız. VİZE 
değişkenini 
Test Variable(s) 
kısmına 
atmalıyız. 



 Daha sonra 
gruplama 
yaptığımız (e-
k) değişken 
hangisi ise 
onu da 
Grouping 
Variable 
kısmına 
eklememiz 
gerekiyor. 
Burada 
CİNSİYET 
değişkenini 
ekledik. 



 Grup değişkenini 
ekledikten sonra 
en önemli nokta 
gruplamayı nasıl 
yaptığımızı SPSS’e 
tanımlamak. Eğer 
0-1 kodladıysak 
0-1 şeklinde, 
eğer e-k olarak 
kodlama 
yaptıysak e-k 
şeklinde, eğer E-
K olarak 
kodladıysak E-K 
şeklinde Define 
groups kısmına 
giriş yapmalıyız. 



 Burada grup 
değişkenimiz 
E-K şeklinde 
girili olduğu 
için biz de 
Defie  groups 
kısmında  
Grup1 için E 
Grup 2 için K 
giriyoruz. 



 SORU: ERKEKLER VE KIZLARIN VIZE PUANLARI 
ARASINDA ANLAMLI BIR FARK VAR MIDIR? 

   
 ANALİZ: INDEPENDENT SAMPLES T-TEST 

 
 “Yapmamız gereken elde ettiğimiz T istatistiği 

çıktısında Sig. Adlı bölgedeki 0 ile 1 arasında 
değişen p değerini bulmak ve bu değeri 0.05 değeri 
ile karşılaştırmak.” 
 

 Sig. p<.05 ise  GRUPLAR ARASI ANLAMLI FARK VAR  
 Sig. p>.05 ise  ANLAMLI FARK YOK DEMEKTİR 

 



 Burada p (Sig.) değeri .000 olarak bulunmuştur. 
 Sig. p < .05 olduğu için GRUPLAR ARASI ANLAMLI FARK VAR  
 SONUÇ: Vize notu açısından kızlar ve erkekler arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. 
 



 YAŞ 
değişkeni 
için 
bağımsız 
örneklem 
t-testi. 
Kızlar ve 
erkeklerin 
yaşları 
arasında 
anlamlı 
fark var 
mı? 



 Burada p (Sig.) değeri .300 olarak bulunmuştur. 
 Sig. p > .05 olduğu için GRUPLAR ARASI ANLAMLI FARK YOK 
 SONUÇ: Yaş açısından kızlar ve erkekler arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. 
 



 Final 
notunun 
kızlar ve 
erkekler için 
karşılaştırıl
ması. 



 Burada p (Sig.) değeri .097 olarak bulunmuştur. 

 Sig. p >.05 olduğu için GRUPLAR ARASI ANLAMLI FARK YOK 

 SONUÇ: Final notu açısından kızlar ve erkekler arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

 



 Karşılaştırılan iki ortalama birbirleriyle ilişkili 
olan iki puan setine ilişkin olduğunda bağımlı 
örneklem t-testi kullanılır. 

 İlişkili örneklemler, iki farklı durumda söz 
konusu olabilir. 

 Eşleştirilmiş örneklemler: Bir örneklemdeki 
her bir denek diğer örneklemdeki bir denekle 
eşleştirilir. 

 Tekrarlı ölçümler: Aynı deneklerin bir 
program öncesinde ve sonrasında ölçümleri 
alınarak tekrarlı ölçümler elde edilir. 



 T-testi parametrik ve normal dağılıma 
dayanan bir testtir. 

 İki örneklem birbirine bağımlıdır. 

 Bağımlı değişkene ait puanlar aralıklı ya da 
oranlı ölçek düzeyindedir. 

 Her örneklemin temsil ettiği evrenin ham 
puanları dağılımı normal dağılım gösterir.  

 Örneklemler tarafından temsil edilen 
evrenlerin varsayımları homojendir. İki 
grubun varyansları kabaca eşit olmalıdır.  





 Bağımlı örneklemlerde ham puanlar fark puanlarına 
dönüştürülür. Her bir çiftteki ham puan arasındaki 
fark, fark puanlarıdır. 

 Bağımlı örneklem t-testinde yokluk hipotezi ve 
alternatif hipotezleri aşağıdaki gibi yazılır: 

 

 p değeri 0.05’ten küçük bulunursa yokluk 
hipotezi reddedilir. 

 



 Bağımlı örneklem t-testinde yokluk hipotezi 
ve alternatif hipotezleri aşağıdaki gibi de 
yazılabilir: 



 Serbestlik derecesi (N1+N2)-2’dir. 
 t değeri ve fark puanlarının evren varyansı hesaplanarak t-testi 

uygulanır. 
 

Hesaplanan t-değeri (t_hesap) n-1 serbestlik derecesi ve 0.05 
anlamlılık düzeyi için tabloda verilen kritik t-değeri ile 
karşılaştırılır. t_hesap değeri t_tablo değerini aşıyorsa yokluk 
hipotezi reddedilir.  



 Eğer aynı gruba 
ait 2 farklı 
değişkeni 
karşılaştırıyorsa
k bu sefer de 
bağımlı 
örneklem t-testi 
kullanabiliriz. Bu 
işlemi SPSS’te 
Paired Samples 
T Test 
menüsünden 
yapabiliriz. 



 Tüm sınıfa ait VİZE, VİZE2, ve FİNAL notları 
ortalamaları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 



 SORU: GRUBUN ViZE PUANLARI iLE FiNAL 
PUANLARI ARASINDA ANLAMLI BiR FARK VAR 
MIDIR? 

 CEVAP: PAIRED SAMPLES T-TEST 

 



 Paired 
samples T 
testini 
tıkladığımı
zda 
karşımıza 
yandaki 
ekran 
çıkacaktır. 



 Diyelim ki tüm 
sınıfın VİZE ve 
FİNAL notlarını 
karşılaştırmak 
istiyoruz. Paired 
Variables 
kısmında ilk 
kutucuğa VİZE’yi 
ekliyoruz.  



 Paired 
Variables 
kısmında 
ikinci 
kutucuğa 
FİNALi 
ekliyoruz. 



 Burada p (Sig.) değeri .000 olarak bulunmuştur. 
 Sig. p < .05 olduğu için sınıfın VİZE ve FİNAL notları 

arasında ANLAMLI FARK VAR  
 SONUÇ: Sınıfın vize ve final notları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. 
 



 Tüm sınıfın 
VİZE ve 
VİZE2 
notlarının 
karşılaştırıl
ması. 



 



 



 Burada p (Sig.) değeri .761 olarak bulunmuştur. 
 Sig. p > .05 olduğu için sınıfın VİZE ve VİZE2 notları 

arasında ANLAMLI FARK YOK 
 SONUÇ: Sınıfın birinci vize ve ikinci vize notları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. 
 



 T-testi normal olmayan verilere dirençli olsa da 
normalliğin sağlanmadığı durumlarda sonuçlar yanlı 
olabilir. Normalliğin sağlanmadığı durumlarda 
yapabileceğimiz şeyler: örneklem büyüklüğünü 
artırmak, veriyi dönüştürmek ya da parametrik 
olmayan testleri kullanmaktır. 

 Bu testler daha az varsayımlara dayanmaktadır. 
Genelde veriyi sıralamaya ve en düşük değere 1 
sonraki düşük değere 2 …. gibi değerler vermeye 
dayanan yöntemlerdir. 

 Bağımlı örneklem t-testinin non-parametrik karşılığı 
Wilcoxon signed-rank Test  iken bağımsız 
örneklemler t-testinin non-parametrik karşılığı 
Mann–Whitney U test olarak geliştirilmiştir. 
 
 
 



 Wilcoxon rank-sum test veya Mann–Whitney 
testi kullanılarak yapılabilir. 

 Mann Whitney U testi ve Wilcoxon rank-sum 
testi iki gruptaki sıralamalar arasındaki 
farklara bakarak 2 grup birbirinden farklı mı 
olduğunu test etmeye çalışır 



 Yan taraftaki veriyi kullanarak 
Mann-Whitney U testinin 
uygulamasını göstereceğiz. 
Verimizde 2 çeşit ilaca ait 
rakamlar ve bu ilaçların verdiği 
ağrı derecelerini gösteren 
(ağrı) değişkenler mevcut.  



 SPPS Eski 
versiyonlarda 

 Analyze>Nonp
arametric 
Tests>2İndepe
ndent Samples 
kısmından 
Mann-Whitney 
U testini 
bulabilirsiniz. 



 SPPS Yeni 
versiyonlarda 

 Analyze>Nonpa
rametric 
Tests>Legacy 
Dialogs > 
2İndependent 
Samples 
kısmından 
Mann-Whitney 
U testini 
bulabilirsiniz. 



 Karşınıza çıkan ekranda 
bağımlı değişkeni Test 
Variable List kısmına, 
grup değişkenini de 
Grouping Variable 
kısmına gireceğiz. Yalnız 
burada grup değişkenini 
girdikten sonra grup 
değerleri hangi sayılar 
arasında değişiyor 
(min/maks) ise Define 
Range kısmında bunu 
belirtmek gerekiyor. 
Burada 1. grup ile 2. 
grup karşılaştırıldığı için 
1 ve 2 girildi. 
 



 Mann-Whitney analiz 
sonuç tabloları yan 
tarafta verilmiştir. İlk 
tabloda iki ilaç için 
ortalama değerler 
gözükürken anlamlı bir 
farklılık olup olmadığı 
alttaki tablodan 
öğrenilebilir. Asymp. Sig. 
veya Exact Sig. değerini 
0.05 ile 
karşılaştırdığımızda bu 
değer anlamlı 
çıkmamıştır. Yani bu iki 
ilaç arasında verdikleri 
ağrı bakımından anlamlı 
bir fark bulunamamıştır. 
 



 SPSS yeni 
sürümlerinde 
yandaki sekmeyi 
tıklayarak da aynı 
testi elde 
edebiliriz. 









 Kolmogorov-Smirnov Z: 2 grubun aynı 
örneklemden gelip gelmediğini test eder. 

 Moses Extreme Reactions: Levene teste 
benzer. Puanların iki gruptaki 
değişimini/varyasyonunu gösterir 

 Wald-Wolfowitz runs: Grupların farklı olup 
olmadığını gösterir (grup içindeki 
sıralamalara bakarak) 



 Wilcoxon signed-rank testi kullanılarak 
yapılabilir. 

 Bu testi kullanabilmek için aynı gruba ait 2 
farklı ölçüme sahip bir verimiz olması 
gerekmektedir. 

 Daha sonra SPSS’ten analiz menüsünden 
analizleri gerçekleştirebiliriz 









 Sig. değeri 
yani p değeri 
0.05’ten 
büyük olduğu 
için anlamlı 
bir fark yoktur 
diyebiliriz. 


