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Bu Ders

1. Dağılım Özelliklerinin İncelenmesi 
- Normallik testleri 
- Histogram

2. Outlier (Uç değer) ayıklaması 

3. Korelasyon İncelemesi 
- Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı
- Spearman-Brown Korelasyon Katsayısı

4. Regresyon analizi 
-Basit doğrusal regresyon analizi 
-Çoklu regresyon analizi 

5. DUMMY (Göstermelik) Değişkenler 
- Dummy değişkenler ve veri girişi 
- Dummy değişkenlerle regresyon analizi 



Normal Dağılım Eğrisi

1. Dağılım Özelliklerinin İncelenmesi 



Soldan (solu) çarpık dağılımlar

• Soldan çarpık dağılımlara ortalamanın çok altında kalan puanlar 
ortalamayı sayı doğrusu üzerinde negatif yöne doğru sola doğru 
çektiği için negatif kayışlı da denir

• Puanların yarısından fazlası aritmetik ortalamanın üstünde toplanır. 
Bu nedenle dağılım yüksek puanlara yani sağa doğru  yığılma 
gösterir.

• Test kolaydır. Öğrenci başarısı yüksektir. Öğrencilerin çoğu hedef 
davranışları kazanmıştır. 

• ortalama<medyan<mod

• Örnek:
• 2,3,4,5,6,6,7,7,8,8,8,8,9,9,10
• Bunun modu:8 medyan:7 ortalama:6,66



Sağdan (sağı) çarpık dağılımlar
• Sağdan çarpık dağılımlara aritmetik ortalamanın çok üzerinde kalan 

puanlar ortalamayı sayı doğrusu üzerinde pozitif yöne (sağa) doğru 
çektiği için pozitif kayışlı da denir.

• Puanların yarısından fazlası aritmetik ortalamanın altında kalır. Bu 
nedenle dağılım düşük puanlarda yani sola doğru yığılma gösterir.

• Test zordur. Öğrenci başarıları düşüktür. 

• Mod<medyan<ortalama

• Örnek

• 1,2,2,3,3,3,3,4,4,5,6,7,8,9,10 



KPSS -2010
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Dağılım Özelliklerinin İncelenmesi (Histogram Çizimi) 







Dağılım Normal mi? Yoksa Değil mi?



Dağılımın normalliğini kontrol etmek için üç farklı  yöntem bulunmaktadır:

A. Çarpıklık Katsayısı

B. Grafik Yöntemi

C. Normallik Testi

Dağılım Özelliklerinin İncelenmesi (Normallik Testi)



A. Çarpıklık Katsayısı (± 1 sınırları içerisinde)







B. Grafik Yöntemi (Q-Q plot) (45 derece olarak görünmesi)





C. Normallik Testi



C. Normallik Testi



C. Normallik Testi

• Grup Sayısının 50’ den küçük olması durumlarda Shapiro-Wilks
• Grup Sayısının 50’ den büyük olması durumlarda Kolmorov – Smirnov

Kullanılıp, her iki testin sonuçlarının istatistiksel olarak anlamlı çıkmaması 
beklenir 
• (α < 0.05) olması anlamlılığı gösterir.



2. Outlier (Uç Değer Ayıklama) 









• İki değişken arasıdaki ilişki demektir (positif ve negatif)

• -1 ile +1 arasında değişir

• 0.00-0.30 Düşük Düzey

0.30 – 0.70 Orta Düzey

0.70 – 1.00 Yüksek Düzey

3. Korelasyon İncelenmesi



- Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı

- Spearman-Brown Korelasyon Katsayısı

Eşit Aralıklı Sıralama

Eşit aralıklı Pearson Momentler Çarpımı Spearman-Brown Korelasyon 

Sıralama Spearman-Brown Korelasyon Spearman-Brown Korelasyon 



Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı Örneği

Soru: Öğrencilerin matematik ve tarih puanları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki var mıdır? 



- Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı = 0.68

Anlamlı, orta düzey ve pozitif yönde.



-Basit doğrusal regresyon analizi : 1 «Bağımlı Değişken» ve 1 «bağımsız değişken»
- Örnek: 
Tarih dersi Matematik dersinin anlamlı bir yordayıcı mıdır?

-Çoklu regresyon analizi: 1 «Bağımlı Değişken» ve 2 yada daha fazla «bağımsız değişken»
- Örnek: 
Tarih, Fen Bilimleri ve Tarih dersi Matematik dersinin anlamlı bir yordayıcı mıdır?

4. Regresyon Analizi



- Regresyon analizine başlamadan belli testler yapılmalıdır:

A. Bağımlı Değişken normal olarak dağılmış mı ? 
(Normal olarak dağılım yoksa uç değerler belirlenmeli ve veri setinden silinmelidir)

B. Bağımlı ve Bağımsız değişkenler arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı mı?
(Özellikle Sürekli – Sürekli Değişken olarak bakılmalı)



Örnek 1: Tarih dersi Matematik dersinin anlamlı bir yordayıcı mıdır?

Adım 1: Tarih ile Matematik arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı mı?

Cevap:  r = 0.68, p<0.05 (istatistiksel olarak anlamlı)



Adım 2: Regresyon Analizi



Analiz sonuçları incelendiğinde Tarih dersinin 

Matematik dersinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu

görülmektedir, R=0.68, R2=0.46, F(1,420)=361.321, p<.05.

Matematiğe ilişkin toplam varyansın %46’sının Tarih dersi 

ile açıklandığı ifade edilebilir.  



Örnek 2: Tarih dersi ve cinsiyet Matematik dersinin anlamlı bir yordayıcı mıdır?

Adım 1: Örnek 1’de yapıldı.

Adım 2: Regresyon Analizi



Analiz sonuçları incelendiğinde modelin istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu görülmektedir. Cinsiyet değişkeni kontrol 

edildiğinde Tarih dersinin matematik dersinin anlamlı 

bir yordayıcısı olduğu görülürken, 

cinsiyetin anlamlı olmadığı bulunmuştur,

R=0.68, R2=0.47, F(2,419)=181.930, p<.05.

Matematiğe ilişkin toplam varyansın %47’sinin Tarih dersi 

ve  cinsiyet ile açıklandığı ifade edilebilir.  



Örnek 3: Tarih, Türkçe, Fen dersi ve cinsiyet Matematik dersinin anlamlı bir yordayıcı mıdır?



- Bağımsız değişken «sınıflandırma» değişkeni ve 2’den fazla kategoriye sahipse 
Dummy Değişkeni olarak tanımlanır. 

- Kullandığımız veri setinde «sınıf» değişkeni «sınıflandırma» değişkeni ve 7 
kategoriden (8A, 8B,…,8G) oluşmaktadır. Bu sebeple herbir kategori için değişken 
oluşturulmadır. 

- Sonraki 4 slayt bu aşamaları sadece «8A» sınıfı için göstermektedir.

5. Dummy Değişkenleri











Örnek 4: Sınıf değişkeni Matematik dersinin anlamlı bir yordayıcı mıdır?




