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Hipotez testinin amacı, anakitleden çekilmiş tesadüfi bir örneği analiz ederek, anakitle 
hakkında karar verilmesine yardımcı olmaktır. Çalışmada bu amaçla yaygın olarak kullanılan 
T testi Z testi ve One way anova (F testi) tanımlanmış ve spss uygulamasından yararlanılarak 
belirtilen testlerin nasıl yapılabileceği açıklanmıştır. 

1. t-TESTİ VE z-TESTİ 
Spss uygulamasından yararlanmadan yapılan t ve z testleri çözümleri işlemsel olarak belirgin 
farklar içermeli ve ayrı ayrı incelenmelidir. Ancak Spss uygulaması sayesinde t-testi ve z-testi 
bir arada gerçekleştirilebilmektedir. Bu nedenle iki test bir arada işlenecektir. Konu başlığı 
altında inceleyeceğimiz testler şunlardır: 

¢ Tek Örneklem T testi  

¢ Bağımsızlık örneklem T testi 

¢ Eşlenik örneklem T testi  

1.1 TEK ÖRNEKLEM t TESTİ 

Bu testte amacımız, tesadüfen çekilen örneklerin, belirtilen aritmetik ortalamaya sahip bir 
anakitleden gelip gelmediğini belirlemektir. 

Testimiz tek örneklemden oluştuğu için sadece bir varsayımımız vardır. Bu varsayımda 
normal dağılıma sahip olunmasıdır. İlerleyen konularda normal dağılım varsayımının nasıl 
test edileceği ayrıntılı olarak açıklanacaktır. 

¢ Gelin Tek örneklem t testini örnek bir soru çözerek daha iyi kavrayalım.  

ÖRN: Aydın Zafer Mahallesinde sigara kullanan bireylerin günlük sigara tüketimlerinin 28 
olduğu bilinmektedir.  Philip Morris şirketi artan dolaylı vergiler nedeniyle sigara satışlarının 
azaldığını düşünmektedir. Bu amaçla 52 hanehalkından oluşan tesadüfi bir örnek belirlenmiş 
ve günlük sigara tüketimleri öğrenilmiştir. Problemimizi spss uygulamasından yararlanarak 
çözelim. 

ÇÖZÜM 

Hipotez testlerinde ilk ve en önemli aşama hipotezi kurma aşamasıdır. Bu örnek için 
hipotezimiz, azalış beklediğimiz için tek yanlı sol taraf testine uygun olmalıdır. Belirttiğimiz 
bağlama uygun olacak hipotezler aşağıdaki gibidir: 

Hipotezimiz:  

§ H0: Sigara içenlerin günlük tüketimi 28 adettir. 

§ H1: Sigara içenlerin günlük tüketimi 28 den azdır. 

Hipotezimizi oluşturduktan sonra spss uygulamasını açarak aşağıdaki işlemleri takip ederiz. 
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¢ ADIM 1:Uygulamamızda bulunan analiz sekmesinden Compare Means bölümüne 
tıklayarak One-Sample T-Testi seçeneğine ulaşırız.  

 

¢ ADIM 2: One sample T-test sekmesine tıkladığımızda açılan pencereden Test 
Variable sekmesine seçtiğimiz bireylerin sigara tüketimlerinin bulunduğu sütunu 
ekleriz. 

¢ ADIM 3: Test Value kısmına test etmek istediğimiz miktarı yazar, Ayarlar 
sekmesinden testimizin güven aralığını belirleyip ok tuşuna basarız  
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ADIM 4: Değerlerimizi gözlemleriz. 

¢ T istatislik değerimiz: -17.264 

¢ Serbestlik derecemiz :49 

¢ Anlamlılık derecemiz :0.000 

YORUMLAMA 

¢ Anlamlılık derecemiz 0.05 ten küçük olduğu için “Sigara içenlerin günlük tüketimi 28 
adettir” H0  hipotezimizi reddederiz. 

¢   Sigara tüketimindeki belirgin azalmadan dolayı H1  hipotezimizi “Sigara içenlerin 
günlük tüketimi 28 den azdır.” kabul ederiz.  

 

1.1 BAĞIMSIZ ÖRNEKLEM t-TESTİ 

Bağımsız örneklemler testini iki grup arasındaki ortalamaların birbirinden anlamlı bir şekilde 
farklı olup olmadığını ölçmek için kullanırız. 

VARSAYIMLARI 

¢ Grupların birbirinden bağımsız olması 

¢ Normal dağılıma sahip olması 
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¢ Grupların varyanslarının eşit olması  

Testi daha iyi kavramak adına spss uygulamasından yararlanarak bir örnek çözelim: 

Örn: Araştırmacımız Aydın Zafer Mahallesinde kadınlar ve erkeklerin günlük kazançlarının 
birbirinden farklı olup olmadığını merak ediyor ve tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçtiği 52 
kişinin (26 kadın 26 erkek) günlük gelirlerini öğreniyor.  %95 güven aralığında bağımsız 
örneklemler t testinden yararlanarak sorumuzu çözelim.  

 

ÇÖZÜM 

Hipotez testlerinde ilk ve en önemli aşama hipotezi kurma aşamasıdır. Bu örnek için 
hipotezimiz, sadece herhangi bir fark beklediğimiz için çift yanlı testine uygun olmalıdır. 
Belirttiğimiz bağlama uygun olacak hipotezler aşağıdaki gibidir: 

Hipotezimiz:  

§ H0: Cinsiyet ile günlük gelir arasında anlamlı bir ilişki yoktur. 

§ H1: Cinsiyet ile günlük gelir arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Testimizi doğru ve etik bir biçimde yapabilmemiz için öncelikle örneklemlerimizin 
varsayımlarımıza uygun olup olmadığını test etmemiz gerekir.  

VARSAYIM 1: Grupların birbirinden bağımsız olması 

Gelir ve cinsiyet birbirinden tamamen bağımsız olan iki değişkendir. Normal şartlar altında bu 
iki grubun ilişki halinde olduğu beklenmez.  

VARSAYIM 2: Normal dağılıma sahip olunması 

 

¢ 2. VARSAYIM 1. ADIM: Normal dağılıma sahip olunduğunun test edilmesi için spss 
uygulamasından Analyze kutucuğuna tıklayarak çıkan seçeneklerden Descriptive 
staticse tıklayarak explore kutucuğunu seçeriz.  
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¢ 2. VARSAYIM 2. ADIM: Bağımlı değişkenimizi dependent list, bağımsız 
değişkenimizi factor list kısmına aktarırız.  

 

¢ 2. VARSAYIM 3. ADIM: Statistics menüsünden tanımsal istatistikleri istiyorsak 
descriptives seçeneğini işaretleriz.  
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¢ 2. VARSAYIM 4. ADIM Plot sekmesinde dikkat etmemiz gereken özellikler 

¢ 2. VARSAYIM 5. ADIM Grafiksel olarak normal dağılımı gözlemleyebilmek için 
histogram seçeneğini işaretlememiz gerekir. 

¢ 2. VARSAYIM 6. ADIM Test sonucunu görmek için ise normality plots with tests 
seçeneğini işaretlememiz gereklidir. 

¢ TÜM İŞLEMLERİMİZİ TAMAMLADIKTAN SONRA OK TUŞUNA BASARAK 
TEST SONUÇLARINI GÖRÜNTÜLERİZ.  

 

¢ 50 den büyük örneklemler için kolmogorov-smirnov değerlerini göz önünde 
bulundururuz. 
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¢ Anlamlılık derecemiz 0.05 ten büyük olduğu için bağımsız değişkenlerimizin normal 
dağılıma uygun olduğunu kanıtlamış olduk. 

VARSAYIM 3: Grupların varyanslarının eşit olması 

Grupların varyanslarının eşit olması varsayımını bağımsız örneklem t testinin 
sonucunda biraz sonra test edeceğiz.  

VARSAYIMLARIMIZI GÖZDEN GEÇİRDİĞİMİZE GÖRE TESTİMİZİ YAPABİLİRİZ.  

 

 

¢ ADIM 1: Analyze sekmesinden  compare means seçeneğine tıklayıp, ındependent-
samples t-test kutucuğuna tıklarız. 

 

¢ ADIM 2: Açılan pencerede bağımlı ve bağımsız değişkenlerimizi yerlerine yerleştirir, 
options kutucuğundan güven aralığını belirleriz. 

¢ İşlemi tamamladıktan sonra ok tuşuna basarak test sonucunu elde ederiz.  
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Levene's Test for Equality of Variances sonucumuz 0.181 çıktı. Değer 0.05 ten büyük 
olduğu için varyanslarımızın eşit olduğunu ispatlamış oluruz. 

T-test for equality of means tablosuna baktığımızda : 

¢ T istatislik değerimiz: -7.541 

¢ Serbestlik derecemiz :38.956 

¢ Anlamlılık derecemiz :0.000 

YORUMLAMA 

Anlamlılık derecemiz 0.000 olarak bulunduğu için cinsiyetlere göre günlük gelirde anlamlı bir 
fark oludundan söz edebiliriz.  

Bu durumda H1  hipotezimizi kabul ederiz.  

 

1.2 EŞLENİK ÖRNEKLEMLER T-TESTİ 

Örneklemdeki bir değişkene ait farklı periyodlardaki arasında fark olup olmadığını, ya da 
tekrarlı ölçümlerde öncesi ve sonrası arasında fark olup olmadığını ölçmemize yarayan testtir.  

VARSAYIMLAR 

¢ Bağımlı değişken aralık ya da oranlı ölçek düzeyindedir. 

¢ Her bir örneklemin temsil ettiği evrende puanlar normal dağılım gösterir.  

¢ Örneklemler ile gösterilen evrenlerin varyansları homojender.  
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GELİN BİR ÖRNEKLE EŞLENİK ÖRNEKLEM T TESTİNİ DAHA İYİ KAVRAYALIM.  

ÖRN: 2018 yılında JTI tarafından Aydın Zafer mahallesinde yapılan çalışmaya göre günlük 
sigara tüketimleri belirlenmiştir. Ancak 1 ocak 2019 tarihi itibariye bandrollü sigara satışında 
dolaylı vergiler arttırılmıştır.  Bu nedenle JTI firması yeni bir anket yaparak sigara satışlarında 
nasıl bir değişim gerçekleştiğini öğrenmek istemektedir. %95 güven aralığında bu soruya 
yanıt arayalım.  

ÇÖZÜM 

Hipotez testlerinde ilk ve en önemli aşama hipotezi kurma aşamasıdır. Bu örnek için 
hipotezimiz, değişim öğrenilmek istendiği için çift yanlı testine uygun olmalıdır. 
Belirttiğimiz bağlama uygun olacak hipotezler aşağıdaki gibidir: 

Hipotezimiz:  

¢ H0:Dolaylı vergiler sigara tüketimini etkilemez 

¢ H1: Dolaylı vergiler sigara tüketimini etkiler 

Testimizi doğru ve etik bir biçimde yapabilmemiz için öncelikle örneklemlerimizin 
varsayımlarımıza uygun olup olmadığını test etmemiz gerekir. 

VARSAYIM 1: Bağımlı değişken aralık ya da oranlı ölçek düzeyindedir. 

¢ Birbirine dönemsel olarak bağlı verilerimizi hazırladık ve bu şekilde birinci 
varsayımımızı gerçekleştirdik. 
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VARSAYIM 2: Grupların normal dağılıma sahip olunması 

¢ 2. VARSAYIM 1. ADIM: Bu amaçla spss uygulamasından yararlanarak normallik 
testi yaparız. 

  

¢ 2. VARSAYIM 2. ADIM: Normal dağılıma sahip olunduğunun test edilmesi için spss 
uygulamasından Analyze kutucuğuna tıklayarak çıkan seçeneklerden Descriptive 
statics e tıklayarak explore kutucuğunu seçeriz. 

 

¢ 2. VARSAYIM 3. ADIM: Bağımlı değişkenlerimizi dependent list kısmına ekler, 
plots seçeneğinden histogram ve normality plots with tests seçeneklerini işaretleriz. 
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¢ Ok tuşuna basmamızla analiz ekranı karşımıza çıkar.  

 

¢ Yaptığımız test sonucunda normallik test değerimiz 0.05 in üzerinde çıkmışsa 
örnekteki olduğu gibi skewness ve kurtosis değerlerini gözden geçirmemiz 
gerekir. Bu değer -1.5 ve +1.5 değerleri arasında ise normallik testini geçtiğini 
varsayabiliriz.  

Kaynak: Tabachnick and Fidell, 2013 B.G. Tabachnick, L.S. Fidell Using 
Multivariate Statistics (sixth ed.)Pearson, Boston (2013) 

 

Varsayımlarımızı test ettiğimize göre eşlenik örneklem t testini çözmeye başlayabiliriz. 

¢ 1. ADIM: Analyze sekmesinden compare means seçeneğine tıklarız, paired-sample t-
tests seçeneğini işaretleriz. 
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¢ 2. ADIM: Bağımlı değişkenlerimizin ilk gözlenen ve son gözlenen değerlerini işaretler 
ok tuşuna basarak testi gerçekleştiririz.  

 

 

¢ T istatislik değerimiz: 0.000 

¢ Serbestlik derecemiz :51 

¢ Anlamlılık derecemiz :1.000 

 

YORUMLAMA 

Anlamlılık düzeyimiz 0.05 in altında olduğu için iki değişkenin ortalamalarının birbirinden 
farklı olmadığı sonucuna ulaşabiliriz.  

Bu durumda H0  hipotezi kabul edilir.  
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2. F-TESTİ (ONE WAY ANOVA) 
Tek yönlü Varyans Analizi, iki ya da daha fazla ortalamanın eşitliğini, varyansları kullanarak 
test etmeye yarayan bir yöntemdir. Rassal deney tasarımı modellerini analiz etmekte 
kullanılır. 

Aşağıdaki tabloda gözlemleyebileceğiniz gibi bağımlı değişken ve bağımsız değişkenlerin 
sayılarına göre yapılacak Anova Testi değişkenlik göstermektedir. Çalışmamda genel 
itibariyle sıkça kullanılan One Way Anova testinin spss uygulaması yardımı ile çözümünü 
açıklayacağım. 

  Bağımsız Değişken Sayısı 

  Bir İki 

Bağımlı Değişken 
Sayısı 

Bir  Tek Yönlü 
ANOVA 

İki Yönlü ANOVA 

Birden Fazla Tek Yönlü 
MANOVA 

İki Yönlü MANOVA 

 

VARSAYIMLARI 

• Örneklerin elde edildiği popülasyonlar normal ya da yaklaşık olarak normal dağılış 
gösterir. 

•  Örnekler bağımsızdır. 
• Popülasyon varyansları eşittir. 

 
Gelin F testini örnek bir soru çözerek daha iyi kavrayalım. 

ÖRNEK: İletişim fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin gelir durumu ve günlük sigara 
tüketimlerinin öğrencilerin cinsiyetleri ile ilişkilendirmek isteyen araştırmacı tesadüfi 
örnekleme yöntemiyle seçtiği 52 kişiden veriler topluyor. %95 güven aralında bu çalışmayı 
spss yardımı ile yapalım.  

ÇÖZÜM 

Hipotez testlerinde ilk ve en önemli aşama hipotezi kurma aşamasıdır. Bu örnek için 
hipotezimiz, sadece değişim öğrenilmek istendiği için çift yanlı testine uygun olmalıdır. 
Belirttiğimiz bağlama uygun olacak hipotezler aşağıdaki gibidir: 

Hipotezimiz:  H0: Cinsiyet ile gelir ve sigara tüketimi arasında anlamlı bir ilişki yoktur. 

H1:Cinsiyet ile gelir ve sigara tüketimi arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
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Testimizi doğru ve etik bir biçimde yapabilmemiz için öncelikle örneklemlerimizin 
varsayımlarımıza uygun olup olmadığını test etmemiz gerekir. F testi varsayımları bağımsız 
örneklem t testine benzerlik göstermektedir. Bu nedenle varsayım analizini bağımsız t 
testindeki açıklamalardan yararlanarak gerçekleştirebilirsiniz.  

BURAYA HİPOTEZ KOY!!!!!!! 

• ADIM 1: Uygulamamızın üst kısmında bulunan analyze sekmesine tıklayarak 
aşağıdaki adımları izleriz.  

 

 

 

 

                                            Aşağıdaki pencere açılır. 

 

 
 

ANALYZE

Compare Means

ONE-WAY	ANOVA
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• ADIM 2: Açılan sekmeye değişkenlerimizi yerleştirerek post hoc.. seçeneğinden 
yukarıdaki ayarlar yapılır.  

 

Options seçeneğinden yukarıdaki seçenekler işaretlenir.Bu işlemde tamamlandıktan sonra F 
testi penceresinden ok tuşuna basılarak test yapılır.  

 

F testi sonuçlarımız; 

 Sigara için F istatislik değerimiz: 79.250  

Gelir için F istatistik değerimiz: 56.872 

Anlamlılık derecemiz :0.000 
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YORUMLAMA 

Görüldüğü gibi anlamlık düzeyimiz 0.05 in altında, yani gruplar arasında ortalama 
bakımından fark vardır sonucuna ulaşabiliriz. 

Bu durumda H1 hipotezimiz kabul edilir.  
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