
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IBM SPSS Statistics İle İstatistiksel Analiz Eğitimi 
 

PROGRAM HAKKINDA 
 

Eğitim Süresi: 16 Saat / 2 gün 

 

Eğitim gün ve saatleri: 
 

Haftanın herhangi 2 günü (Cumartesi-Pazar dahildir) 
 

10.00-18.00 (Katılımcıların isteğine göre tekrar düzenlenebilir) 

 

Kontenjan: Bire bir eğitimler veya en çok 10 kişilik gruplar. 
 

Hedef Kitle : Çalışmalarında SPSS kullanarak analizlerini yapmak ihtiyacı duyan, 

kendini bu konuda geliştirmek isteyen tüm yükseköğretim öğrencileri, özel sektör ve 

kamu çalışanları ile akademisyenler. 
 

Programın Amacı: Beyaz yaka ve kamu çalışanlarının istatistik raporlamalarında, akademi 

katılımcılarının ise ödev, proje, tez, makale gibi bilim çalışmalarında takip etmeleri 

gereken istatistiksel yöntemler ile ihtiyaç duydukları istatistik analizlerinin paket program 

ortamında gerçekleştirilmesi hakkında bilgi ve becerilerinin arttırılması. 

 
Ücretlendirme: (Grup Eğitimi) 

 

Lisans Öğrencisi: 300 ₺ 
 

Yüksek Lisans Öğrencisi: 325 ₺ 
 

Doktora Öğrencisi: 350 ₺ 
 

Yetişkin Katılımcı: 400 ₺ 

 
Ücretlendirme: (Bire bir Eğitim) 

 

Lisans Öğrencisi: 450 ₺ 
 

Yüksek Lisans Öğrencisi: 490 ₺ 
 

Doktora Öğrencisi: 525 ₺ 
 

Yetişkin Katılımcı: 600 ₺ 

 
 



(Öğrenci başvurularında, e-devletten indirilebilen öğrenci belgesinin ibraz edilmesi 

gereklidir.) 
 

Ödeme Şekli: Eğitim öncesi nakit, havale veya EFT şeklinde gerçekleştirilir. 
 

Eğitim yeri: Birebir eğitimlerde katılımcının kendi isteğine uygun gördüğü kamuya açık 

(cafe vb.) herhangi bir yer değerlendirilebilmektedir. Grupça eğitimlerde isteğe göre 

üniversitelerin ana bilim dallarından gelen eğitim taleplerinde, ilgili kişilerin 

üniversitelerinde rezerve ettikleri bir salonda, özel şirketlerden gelen taleplerde ilgili 

şirketin sağlayacağı bir toplantı odasında yapılabilmektedir. Bu durumların haricinde, (en 

az 5 kişilik) heterojen katılımcı gruplarına, Novastats İstatistik tarafından özel bir eğitim 

odası tahsis edilecektir. 

 

EĞİTİM İÇERİĞİ 

 

-Program arayüzünün tanıtılması 

 

-Veri Giriş ve Düzenlemeleri 
 

*Veri Dosyası Oluşturma 
 

*Veri girişi 
 

* Veri filtreleme 
 

* Yeni veri türetme ve yeniden kodlama 

*Aykırı ve hatalı verilerin ayıklanması 

 

        -Tanımlayıcı İstatistikler 

           *Merkezi Eğilim Ölçüleri 

*Yaygınlık Ölçütleri 

*Çarpıklık ve Basıklık Ölçütleri 

 

-Normallik Testleri 

 

-Hipotez Testi 

 

-Parametrik Hipotez Testleri 
 

*One-Sample T-Test 
 

*Independent Sample T-Test 
 

*Paired Sample T-Test 
 

*One-Way Anova 
 

*Post Hoc analizleri 

 

- Parametrik Olmayan Hipotez Testleri 

*Mann Whitney U 
 



*Kruskal Wallis 

H *Wilcoxon Test  
*Dunn’s Post Hoc Testi 

 

- Korelasyon Analizleri 
 

*Pearson korelasyon analizi 

*Spearman korelasyon analizi 

 

-Ki Kare Analizleri 
 

*Pearson Ki Lare 

*Fisher testi 

*Continuity Correction 

 

-Regresyon Analizleri 

*Doğrusal regresyon 

*Çoklu regresyon 

*Hiyerarşik regresyon 

 

          -Varyans Analizleri 

 

-Faktör Analizi 

 

-Güvenilirlik Analizi 

 

          -İstatistik raporlama 
 

 

Not: Eğitim programı uygulamalar içerdiği için SPSS programının kurulu olduğu bir 

dizüstü bilgisayar ile katılım göstermeniz önerilir. 

 

Başvuru formuna gitmek için tıklayınız. 

https://www.novastats.com/basvuru

