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ANALİZ TÜRLERİ

Bağımlı Değ. Bağımsız Değ. Analiz

Sürekli İki kategorili t-testi, Wilcoxon
testi

Sürekli Kategorik ANOVA, linear 
regresyon

Sürekli Sürekli Korelasyon, 
doğrusal regresyon

İki kategorili Sürekli Lojistic regresyon

İki kategorili İki kategorili Ki-Kare testi, 
lojistic regresyon
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Bu sunumda

• Önceki sunumlarda yaş, ders çalışma saati, sınav puanı 
gibi sürekli değişkenlerin bağımlı değişken olduğu 
durumlarda yapılacak analizlere bakmıştık. O 
analizlerde bağımsız değişkenler bazen sürekli bazen 
süreksiz (kategorik: cinsiyet ve medeni durum gibi) 
olabiliyordu.

• Bu sunumda daha çok bağımlı değişkenin kategorik ya 
da iki kategorili olduğu durumlarda yapılabilecek 
analizleri (ki-kare vb.) anlatmaya çalışacağız. İki 
değişkeninde 2 kategorisi olduğu durumda tablomuz 
2x2 şeklini alırken bir değişkenin 3 kategorisi olması 
durumunda tablomuz 2x3 tablosu olarak adlandırılır.
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Kategorik Veri Analizi

• Eğer verimizde kategorik değişken varsa daha 
önceki analizlerde olduğu gibi aritmetik 
ortalamaları kullanamayız. Eğer kategorik bir 
değişkenin aritmetik ortalamasını 
hesaplamaya çalışırsanız mantıksız bir şey 
yapmış olursunuz. Kategorik değişkenlerin 
analizleri genelde frekanslar üzerinden yapılır. 
Hatırlatma: Frekans bir değişkendeki 
kategorilerin (elemanların) gözlem sayısıdır.
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Frekans Tabloları

• Diyelim ki bir sınavdan alınan puanların 
listesi:

• 40,40,40,50,50,60,60,60,70,90,90,90,90,90 

• Bu puanları alan öğrencilerin cinsiyet bilgisi 
listesi: K,E,E,K,K,E,K,K,E,K,K,E,K,K olsun.

• şeklinde olsun. Bu durumda puan ve 
cinsiyet değişkenleri için frekans tablosu 
oluşturmak istersek yandaki tabloları elde 
ederiz.

Puan Frekans

40 3

50 2

60 3

70 1

90 5

Cinsiyet Frekans

K 9

E 5
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Çaprazlık Tablosu
• Eğer iki tane kategorik değişkenimiz varsa 1.Sunumda 

gösterdiğimiz gibi çaprazlık tabloları (2x2, 3x3 vb.) 
oluşturarak analizleri yapabiliriz. Örneğin A ve B 
partisine oy veren kişilerin Cinsiyetlerine göre 
dağılımını merak ettiğimiz bir araştırma sorusunda 4 
farklı durum ortaya çıkabilir (A-Kadın, A-Erkek, B-Kadın, 
ve B-Erkek ). Bu durumların hepsini aşağıdaki çaprazlık 
tablosu ile gösterebiliriz:
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A Partisi B Partisi Toplam

Kadın 28 48 76

Erkek 10 114 124

Toplam 38 162 200



Pearson Ki-kare Testi

• Eğer iki kategorik değişken arasında ilişki olup 
olmadığını ya da bu iki kategorik değişkenin birbirinden 
bağımsız olup olmadığını merak ediyorsak 
kullanacağımız istatistik yöntemi Pearson Ki-Kare testi 
olacaktır. Örneğin:

• Seçmenlerin cinsiyetleri ile siyasi parti tercihleri 
arasında bir bağlantı var mıdır?

• İnsanların medeni durumları (evli-bekar) ile araba 
sahibi olup olmamaları (var-yok) arasında bir bağlantı 
var mıdır?

gibi soruları cevaplamak için Ki-Kare testi kullanabiliriz.
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Pearson Ki-kare Testi

• Ki-kare testinde yokluk hipotezi “iki değişken arasında 
manidar bir ilişki yoktur” şeklinde yazılabilir.

• Analiz sonucunun manidar çıkması değişkenler arasında 
bağlantı/ilişki olduğunu, çıkmaması ise değişkenlerin 
birbirinden bağımsız olduğunu gösterir.

• Manidarlık düzeyi 0.05 olarak alınır.

• Serbestlik derecesi iki değişkenin kategori sayılarından 1 
çıkarılarak birbirleriyle çarpımı sonucunda elde edilir 
sd=(m-1)x(n-1)

• 2x2 tablosu için sd=1x1=1 olur.

• 2x3 tablosu için sd 1x2=2 olur.
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Ki-Kare Testinin Varsayımları

• Verilerin bağımsızlığı: Verilerin toplandığı kişiler 
çaprazlık tablosunun sadece bir hücresine girilebilir. 
Örneğin bir kişi hem A hem de B partisine oy veren 
kısımlarda yer almamalıdır.

• Çaprazlık tablosundaki her hücre için beklenen değer 
sayısı en az 5 olmalı. Büyük çaprazlık tablolarında 5’ten 
küçük hücreler çok problem oluşturmasa da çok büyük 
tablolarda bu değerin 1’den küçük olmaması istenir. 
Genel görüş tablodaki her hücrede 1’den küçük hiç 
değer olmaması ve 5’ten küçük frekansa sahip 
hücrelerin verinin %20’sini geçmemesi. Eğer 5’ten 
küçük frekansa sahip hücreleriniz varsa Fisher Kesin 
Olasılık Testi kullanılabilir.
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Pearson Ki-kare Testi

• Ki-Kare testi her bir kategori çiftine düşen 
frekans sayısı ile bu durumlara şansla 
düşebilecek frekans sayılarının 
karşılaştırılmasına dayanır. Gözlenen frekans 
ile beklenen frekans karşılaştırması diyebiliriz.
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Pearson Ki-kare Testi

• Bu tablodaki frekans değerlerini ve ki-kare formülünü 
kullanarak ki-kare değerinin hesaplamasını gösterelim 
daha sonra SPSS kullanarak bulabiliriz.
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A Partisi B Partisi Toplam

Kadın 28 48 76

Erkek 10 114 124

Toplam 38 162 200



Pearson Ki-kare Testi

• Önce her bir kategori çifti için beklenen model değerlerini hesaplarız (üstte). 
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A Partisi B Partisi Toplam

Kadın 28 48 76

Erkek 10 114 124

Toplam 38 162 200



Pearson Ki-kare Testi

• Daha sonra 
gözlenen 
frekansları bu 
beklenen 
değerlerden çıkarıp 
karelerini alarak 
beklenen değerlere 
böleriz (yan altta). 
En sonunda elde 
ettiğimiz değerleri 
topladığımızda ki-
kare değerini  
(25.35) buluruz.
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A Partisi B Partisi Toplam

Kadın 28 (14.44) 48 (61.56) 76

Erkek 10 (23.56) 114 (100.44) 124

Toplam 38 162 200



Ki-Kare Tablosu
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Pearson Ki-kare Testi

• Yukarıdaki tablo için bulduğumuz 25.35 değeri ki-kare değeridir. Bu 
değerin anlamlı bir fark doğurup doğurmadığını test edebilmemiz için 
serbestlik değerine ihtiyacımız vardır. 

• Ki-kare yönteminde serbestlik derecesi kategorik değişkenlerin 
kategori sayılarından 1 çıkarıp bu sayıları birbirleriyle çarptığımızda 
elde edilen değerdir. Burada her iki değişkende (cinsiyet ve parti) iki 
kategori (kadın-erkek ve A-B partileri) olduğu için serbestlik derecesi = 
(2-1) x (2-1) hesaplamasından 1 elde edilir. 

• Daha sonra bu sd ve ki-kare değerlerini alarak istatistik  tablolarından 
bulabileceğimiz kritik değer ile karşılaştırdığımızda ki-kare sonucunun 
anlamlı bulunup bulunmadığını test edebiliriz.  

• Eğer bulduğumuz (25.35) değeri 3.84 (istatistik kitaplarındaki 
tablodan elde edilen) kritik değerinden büyük ise testimizin p değeri 
0.05’ten küçüktür yani iki değişken arasında anlamlı bir ilişki vardır 
diyebiliriz. Bunu SPSS bizim için yapıyor. 15Yrd. Doç. Dr. Sedat ŞEN

A Partisi B Partisi Toplam

Kadın 28 48 76

Erkek 10 114 124

Toplam 38 162 200



Pearson Ki-kare Testi

• Önceki slaytta elde edilen 25.35 ki-kare değeri ve 1 olan sd
değerini internette bir çok web sitesinde bulunan “chi-square
calculator” uygulamasını kullanarak p-değerini elde edebiliriz.

• http://www.socscistatistics.com/pvalues/chidistribution.aspx
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Eğer p-değeri 0.05’ten küçük bulunursa cinsiyet ile parti tercihi arasında bir ilişki 
vardır şeklinde belirtebiliriz.

http://www.socscistatistics.com/pvalues/chidistribution.aspx


Fisher’s Exact Test (Fisher Kesin Olasılık 
Testi )

• Önceki slaytta tanıttığımız ki-kare testi ki-kare dağılımının 
yaklaşımına dayalı olduğu için büyük örneklemlerde çok iyi 
yaklaşıma sahipken bu yaklaşım düzeyi küçük 
örneklemlerde daha uzak olabilmekte ve anlamlı bulunan 
sonuçların yanlış çıkmasına neden olmaktadır. 

• Özellikle ki-kare testi yapabilmek için çaprazlık tablosundaki 
her hücrede 5’ten küçük frekans değerleri bulunmamalıdır. 
Bu da ki-karenin küçük örneklemlerde tercih edilmemesine 
neden olmuştur. 

• Alternatif olarak küçük örneklemler (N<20) için ki-kareye 
göre daha doğru sonuçlar sunan Fisher Kesin Olasılık Testi 
geliştirilmiştir. Bu istatistik özellikle küçük örneklemlerden 
elde edilen 2x2 tabloları için kullanılsa da büyük 
örneklemlerden elde edilen diğer büyük boyuttaki tablolar 
için de kullanılabilir (analizler daha fazla zaman alabilir).
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En Çok Olabilirlik Oranı (Likelihood
Ratio)

• Ki-kare testinin bir başka alternatifi de 
maksimum olabilirlik yöntemine dayanan en 
çok olabilirlik oranı istatistiğidir.
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En Çok Olabilirlik Oranı (Likelihood
Ratio: LR)

• Yukarıdaki tablo için LR değeri aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
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A Partisi B Partisi Toplam

Kadın 28 48 76

Erkek 10 114 124

Toplam 38 162 200

• Ki-kare gibi LR değeri de aynı sd değerine sahip ve ki-kare dağılımı göstermektedir. 
Buradaki LR değeri de 3.84 (p = .05) kritik değerinden büyük olduğu için aynı 
yorumu yapabiliriz. LR istatistiği küçük örneklemlerde tercih edilir.



Yates Düzeltmesi (Yates’s Correction)

• 2x2 çaprazlık tablolarında Pearson ki-kare değeri 
küçük p değerleri sunarak anlamlı değerler 
üretmeye eğilimlidir. Bu da I.Tür hata yapılma 
şansını artırır. Bu sorunu çözmek için Yates bir 
düzeltme önermiştir. SPSS’te continuity
correction olarak geçer. Aşağıdaki formülün 
Pearson ki-kareden tek farkı pay kısmındaki 
gözlenen ile model farklarından 0.5 çıkarılmasıdır.
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Yates Düzeltmesi (Yates’s Correction)

• Yukarıdaki tabloya göre Yates düzeltmesi 
aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
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A Partisi B Partisi Toplam

Kadın 28 48 76

Erkek 10 114 124

Toplam 38 162 200

• Buradaki bulunan değer de Pearson ki-kare değeri 
gibi yorumlanabilir (p<0.05).



SPSS Uygulamaları

• Önceki slaytlarda verilen Pearson Ki-kare, 
Fisher Kesin Olasılık Testi , en çok olabilirlik 
oranı ve Yates düzeltmesi değerleri SPSS’te
verimizi açtıktan sonra Analyze>Descriptive
Stat>Crosstabs kısmına tıklayarak elde 
edilebilir.
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SPSS Uygulamaları:1 Veri 2 Görünüm
• SPSS’te kategorik veri ile analiz yaparken 2 türlü veri girişi yapabiliriz. 

Aşağıda iki veri türü de gösterilmiştir. Soldaki tüm katılımcılara ait 
bilgilerin olduğu dosyayı sağdaki ise bu kişilerin bilgilerinden oluşan 
frekanslarla üretilen 2x2 çaprazlık tablosudur. Önce soldaki veriyle sonra 
da sağdaki tabloyla ki-kare ve diğer değerleri nasıl elde edeceğimizi 
göstereceğiz.
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SPSS Uygulamaları:Veri1 Analizi
• Bu veri ile ki-kare ve diğer değerleri elde etmek istiyorsak SPSS’te

Analyze>Descriptive Stat>Crosstabs kısmına tıkladığımızda açılan 
aşağıdaki ekranda öncelikle değişkenleri tablonun satır ve sütun 
kısımlarına eklememiz gerekmektedir. 
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SPSS Uygulamaları:Analiz

• Statistics
ekranında elde 
etmek 
istediğimiz 
istatistikleri 
seçebiliriz. 
Şimdilik sadece 
chi-square (ki-
kare vd.) elde 
etmek için Chi-
square
seçeneğini 
işaretliyoruz.
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SPSS Uygulamaları: Çıktı

• 2x2 çaprazlık tablosuna 
sahip verimizin ki-kare 
analizi sonucunda 
karşımıza yandaki 3 tablo 
çıkmaktadır. Birinci 
tabloda etkileşim 
değişkenine (AxB) ait 
betimleyici bilgiler 
sunulmaktadır. İkinci 
tablo değişkenleri her bir 
kombinasyonu için sahip 
olduğu frekanslarını 
gösteren bir çaprazlık 
tablosudur. En önemli 
tablo en sonda verilen ki-
kare ve diğer istatistik 
değerlerimizin yer aldığı 
tablodur.
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SPSS Uygulamaları: Çıktı ve Yorum

• Aşağıdaki tabloda sırasıyla Pearson ki-kare, Yates düzeltmesi, en çok 
olabilirlik oranı ve Fisher Kesin Olasılık Testi değerleri ve anlamlılık 
durumları verilmektedir. Bu sayılar daha önce hesaplayarak bulduğumuz 
değerlere eştir. Aynı yorumu burada dayapabiliriz: 

• p-değeri 0.05’ten küçük bulunduğu için cinsiyet ile parti tercihi arasında 
bir anlamlı bir ilişki vardır diyebiliriz   (       = 25.36, p<0.05  ).
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SPSS Uygulamaları:Veri2
• Sol üstteki gibi bir 

2x2 çaprazlık 
tablosunu SPSS’e
girerek aynı 
analizleri 
yapabiliriz. 
Burada 
Analyze>Descripti
ve Stat>Crosstabs
kısmına 
tıklamadan önce 
Data>Weight
Cases kısmına 
tıklayarak  
Frekans verisi 
üzerinden 
analizlerin 
yapılacağını 
belirtmemiz 
gerekmektedir.
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SPSS Uygulamaları:Analiz

• Daha sonra
Analyze>Descri
ptive 
Stat>Crosstabs 
kısmına 
tıkladığımızda
yanda açılan 
ekranda 
değişkenleri sağ 
tarafa ekliyoruz.
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SPSS Uygulamaları:Analiz

• Statistics
ekranında elde 
etmek 
istediğimiz 
istatistikleri 
seçebiliriz. 
Şimdilik sadece 
chi-square (ki-
kare vd.) elde 
etmek için Chi-
square
seçeneğini 
işaretliyoruz.
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SPSS Uygulamaları: Çıktı

• 2x2 çaprazlık tablosuna 
sahip verimizin ki-kare 
analizi sonucunda 
karşımıza yandaki 3 tablo 
çıkmaktadır. Birinci 
tabloda etkileşim 
değişkenine (AxB) ait 
betimleyici bilgiler 
sunulmaktadır. İkinci 
tablo değişkenleri her bir 
kombinasyonu için sahip 
olduğu frekanslarını 
gösteren bir çaprazlık 
tablosudur. En önemli 
tablo en sonda verilen ki-
kare ve diğer istatistik 
değerlerimizin yer aldığı 
tablodur.
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SPSS Uygulamaları: Çıktı
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SPSS Uygulamaları: Çıktı

• p-değeri 0.05’ten küçük bulunduğu için cinsiyet 
ile parti tercihi arasında bir anlamlı bir ilişki 
vardır diyebiliriz   (     = 25.36, p<0.05  ).
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SPSS Uygulamaları: Analiz

• Crosstabs>Statistics sekmesine tıkladığımızda karşımıza aşağıdaki 
tablo çıkar. Bu tabloda contingency coefficient (katsayısı) ve Phi
değeri iki değişken arasındaki ilişkinin derecesini gösterir. Cramer’s
V değeri de etki büyüklüğü değeri elde etmemizi sağlar.
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SPSS Uygulamaları: Çıktı
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Etki Büyüklüğü

• Cramer’s V ve risk oranı (odds ratio) ki-kare 
istatistiği için kullanılan etki büyüklüğü 
değerleridir.

• Risk oranı değeri 2x2 tabloları için çok 
kullanışlıdır.

• Risk oranı iki oranın birbirine bölümüyle elde 
edilir. Bizim örneğimizde A partisi için kadın ve 
erkeğin birbirine oranın B partisindeki kadın ver 
erkeğin birbirine oranının bölünmesiyle elde 
edilir.
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Etki Büyüklüğü: Risk Oranı

• A=28/10=2.8

• B=48/114=0.421

• A/B=2.8/0.421=6.65

• Buradaki etki büyüklüğü yorumu daha önceki etki 
büyüklüklerininkinden farklıdır. Burada çıkan 6.65 
değerini şöyle yorumlayabiliriz: Kadın olmanın A 
partisini seçme oranı B partisini seçme oranından 
6.65 kat daha fazladır.
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Etki Büyüklüğü: Cramer’s V

• Eğer Etki 
Büyüklüğü olarak 
Cramer’s V 
değerini elde 
etmek istiyorsak 
ki-kare değerini 
seçtiğimiz yerde 
Cramer’s V 
seçeneğini de 
işaretleyek 
Cramer’s V elde 
edebiliriz.
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Etki Büyüklüğü: Cramer’s V

• Cramer’s V değeri ANOVA ve regresyondaki etki 
büyüklüğü değerleri gibi 0 ile 1 arasında 
değişmektedir. Aşağıdaki tabloya göre bizim 
verimize ait etki büyüklüğü değeri 0.356 
çıkmıştır.
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Frekans Küçüklüğüne Çözüm Önerileri

• Eğer verinizde 5’ten küçük frekansa sahip 
%20’den fazla durum var ya da 1’den küçük 
frekans olma durumu varsa aşağıdaki 
çözümleri deneyebilirsiniz:

• (1) Verideki değişkenlerden birini çıkarın

• (2) Sorunlu olan değişkenin kategorisini çıkarın

• (3) Daha fazla veri toplayın

• (4) Güç kaybını kabul edin
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Ki-Kare vd.

• Buraya kadar bahsedilen kategorik veri analizi 
istatistikleri 2 kategorik değişken içeren durumlar için 
kullanılmaktadır. Bu 2 değişkenin kategori sayısına göre 
tablolarımız 2x2, 2x3, 3x3 vb… şeklinde 
adlandırılmaktadır. İki kategorik değişkenin olduğu 
durumlarda önceki slaytlarda gösterilen menülerden ki-
kare ve diğer istatistikler hesaplanabilir.

• Eğer verimizde ikiden fazla kategorik değişken varsa 
loglinear (log-doğrusal) modeller kullanılabilir. Log-
doğrusal modeller iki kategorik değişkenin olduğu 
veriler için de kullanılabilir.
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