
SORULAR 
1., 2., 3. ve 4. sorular aşağıdaki metine göre cevaplandırılacaktır. 
 
250 kişilik bir çalışan grubuna satış teknikleri konusunda 3 aylık bir eğitim uygulanmıştır. Gruptakilerin 
eğitime başlamadan önceki ve eğitim sonrasındaki satış rakamlarının bir bölümü aşağıdaki tabloda 
verilmiştir.  0,05 anlamlılık seviyesinde verilen eğitim etkili olmuş mudur?  
 

Eğitim Öncesi Satışlar  Eğitim Sonrası Satışlar 

170 165 

90 88 
89 80 

.. .. 

.. .. 
 
1)  Araştırmanın Sıfır Hipotezi (çift yönlü) aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Eğitim öncesi satış rakamları ile eğitim sonrası satış rakamları arasında fark yoktur.                
b) Eğitim öncesi satış rakamları eğitim sonrası satış rakamlarından fazladır.               
c) Eğitim öncesi satış rakamları eğitim sonrası satış rakamlarından farklıdır.                
d) Eğitim öncesi satış rakamları eğitim sonrası satış rakamlarından azdır.               
e) Eğitim etkili olmuştur. 
 
2) Hangi testin uygulanması gerekmektedir? 
a) Kruskal Wallis           
b) Anova              
c) Kolmogorov Smirnov            
d) Independent t Test              
e) Paired t Test              
 
3) Aşağıdaki tablolardan araştırma ile ilgili olan, yorumlanması gereken Tablo hangisidir, karar ne 
olmalıdır? 
a) Tablo 1 H0 hipotezi red.        
b) Tablo 1 H0 hipotezi kabul      
c) Tablo 4 H0 hipotezi red       
d) Tablo 6 H0 hipotezi red                 
e) Tablo 6 H0 hipotezi kabul 
 
4) Hipotezin kabul ya da reddine karar vermek için çıktı tablosundan bakılması gereken değer/değerler 
aşağıdakilerden hangisi/hangileridir? 
a)  Levene's Test for Equality of Variances sig. ve t-test for Equality of Means sig. değerleri 
b)  t-test for Equality of Means sig. değeri 
c)  Levene's Test for Equality of Variances sig. değeri 
d) Paired Differences sig. değeri 
e) Levene's Test for Equality of Variances sig. ve Paired Differences sig. değerleri 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
5. ve 6. sorular aşağıdaki metine göre cevaplandırılacaktır. 
Üç ülkeye ait bir yıllık turist sayıları arasında fark olup olmadığı normal dağılıma uymadığı varsayımı 
altında 0,05 önem düzeyinde araştırılmaktadır.  
 

Türkiye İngiltere Malta 
1500000 1650000 1600000 

1800000 1800000 1750000 

1900000 1750000 2000000 
.. .. .. 

.. .. .. 

 
5) Hangi testin uygulanması gerekmektedir? 
a) Kolmogorov Smirnov    
b) Anova              
c) Kruskal Wallis                   
d) Independent t Test              
e) Paired t Test              
 
6) Aşağıdaki tablolardan araştırma ile ilgili olan, yorumlanması gereken Tablo hangisidir, karar ne 
olmalıdır? 
a) Tablo 3 H0 hipotezi red.        
b) Tablo 3 H0 hipotezi kabul. 
c) Tablo 3 ve Tablo 4 H0 red.      
d) Tablo 7 ve Tablo 8 H0 kabul.                  
e) Tablo 7 ve Tablo 8 H0 red.       
 
7. ve 8. sorular aşağıdaki metine göre cevaplandırılacaktır. 
Milenyum markasının iki farklı mağazasının 12 aylık müşteri sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Beşiktaş 
mağazasının müşteri sayısının (XA) Etiler mağazasının müşteri sayısından (XB) fazla olduğu iddiasını 0,05 
önem düzeyinde, normal dağılıma uymadığı varsayımı altında test ediniz.   

        Beşiktaş 
Şubesi (milyon) 

Etiler  
Şubesi (milyon) 

3 2,5 

3,5 2 

3,2 1,8 

.. .. 

.. .. 

   
7)  Araştırmanın Alternatif Hipotezi aşağıdakilerden hangisidir? 
a)  XA=XB  
b)  XA≠XB                   
c)  XA < XB                



d)  XA > XB               
e)  XA ≤ XB                
 
8) Hangi testin uygulanması gerekmektedir? 
a) Independent t Test             
b) Mann-Whitney U testi              
c) Anova 
d) Ki-kare               
e) Paired t Test              
 
9) İkiden fazla grup arasında farklılık bulunup bulunmadığı test edilmek isteniyor. Verilerin normal 
dağılıma uygun olmaması durumunda aşağıdaki analizlerden hangisi kullanılmalıdır?  
a) Kruskal Wallis Test             
b) Kolmogorov Smirnov Test               
c) Ki-kare Analizi 
d) Anova                 
e) Mann Whitney               
 
10) İki bağımlı grup normal dağılıma uygundur. Aşağıdaki analizlerden hangisi kullanılmalıdır?  
a) Independent t Test             
b) Kolmogorov Smirnov Test               
c) Paired t Test 
d) Anova                 
e) Mann Whitney               
 
11)  Aşağıdakilerden hangisi Parametrik Hipotez testlerinin varsayımlarından birisi değildir? 
a)  Grup varyanslarının eşit olması           
b)  Değişkenlerin kategorik olması       
c)  Değişkenlerin oranlı ölçekle ölçülmüş olması               
d)  Normal dağılıma uygun olması 
e)  Değişkenlerin aralıklı ölçekle ölçülmüş olması                          
               
12)  Aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğru değildir? 
I)  Her parametrik testin parametrik olmayan bir karşılığı vardır.           
II)  Parametrik olmayan testlerin hiçbir varsayımı sağlaması (gerçekleştirmesi) gerekmez.       
III)  Parametrik olmayan testler parametrik testlerden daha üstündür 
IV)  Normal dağılıma uygun olmayan veri setlerinde parametrik olmayan testler kullanılır. 
V)  Değişkenlerin nominal ölçekle ölçülmüş olması durumunda parametrik testler kullanılır.         
                  

a)  I b) II ve III c) III ve V d) IV e) I ve V 
 
13)  Korelasyon katsayısı için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? 
a) Korelasyon katsayısı süreksiz değişkenler arasındaki doğrusal ilişkiyi gösterir. 
b) Korelasyon katsayısı +1’e yaklaştıkça değişkenler arası ilişki güçlenir. 
c) Korelasyon katsayısı  - 1’e yaklaştıkça değişkenler arası ilişki güçlenir. 
d) Korelasyon katsayısı sürekli değişkenler arasındaki doğrusal ilişkiyi gösterir. 
e)  Korelasyon katsayısı 0 ise değişkenler arasında ilişki yoktur. 
 



14. ve 15. sorular aşağıdaki metine göre cevaplandırılacaktır. 
Bir firmanın 12 şubesinde çalışan eleman sayısı ve her şubedeki araba sayıları verilmiştir. Firma aylık 
satışları tahmin etmek için bir model kurmak istemektedir. 
 
14)   Regresyon modeli aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Aylık satışlar= 0,059. eleman sayısı+ 0,086. araba sayısı 
b) Aylık satışlar= 0,0567 + 0,059. eleman sayısı+ 0,086. araba sayısı 
c)  Aylık satışlar= 0,567 + 0,086. araba sayısı   
d)  Aylık satışlar= 0,481. eleman sayısı+ 0,008. araba sayısı 
e)  Aylık satışlar= 0,337 + 0,481. eleman sayısı + 0,289. araba sayısı 
  
15) Eleman sayısının 10, araba sayısının 20 olması durumundaki aylık satışları tahmin ediniz.   

a) 8,599         b) 9,212 c) 10,687 d) 10,927 e) 13,925 
  

  
 
16)  Yandaki tablodaki veriler ışığında yönetim kademesinde yer 
alma ile cinsiyet arasında bir ilişki bulunup bulunmadığı 
araştırılmak isteniyor.  
       Hangi analiz tekniğ kullanılmalıdır? 

a) Ki-kare            
b) Tek Yönlü Varyans Analizi               
c) Paired t Test 
d) Independent t Test                

               e) Mann Whitney  U             
 
17)  Aşağıdakilerden hangisi/hangileri parametrik olmayan testlerdendir? 

I)   Ki-kare            
II)  Anova               
III) Paired t Test 
IV) Independent t Test                

               V) Kruskal-Wallis       
       

a)  I b) II ve III c) III ve V d) IV e) I ve V 
 
18)  Tek yönlü varyans analizinde gruplar arasında farklılık bulunması durumunda hangi grubun ya da 
grupların diğerlerinden farklı olduğunu bulmak için kullanılan testlere verilen genel ad nedir? 

a)  Scheffe            
b) Tamhan’s                
c)  Kolmogorov 
d)  Post hoc                

               e) Tukey              
 
19)  Kadın ve erkeklerden oluşan bir grubun çalıştıkları bölüme göre performans puanları 
belirlenmiştir. SPSS e veri girişi aşağıdaki formatlardan hangisi ile yapılmalıdır? 
 
a)  

Kadı Erke

b) 

Cinsiye Performan

c) 

Cinsiye Bölü Pua

d) 

Bölü Pua

e) 

Cinsiye Pua

Cinsiyet Yönetici  Yönetici 
Değil 

Kadın 65 35 

Erkek 120 100 



n k 

76 45 

87 92 

. . 
 

t s 

1 76 

2 45 

2 92 
 

t m n 

1 1 76 

1 2 45 

2 3 92 
 

m n 

1 76 

2 45 

3 92 
 

t n 

1 76 

2 45 

2 92 
 

 
20) 19. sorudaki değişkenlerden sırası ile cinsiyet, performans puan ve bölüm hangi tür değişkendir? 

a)  sürekli/sürekli/sürekli            
b) sürekli/kategorik/sürekli 
c)  kategorik/kategorik/kategorik 
d) kategorik/sürekli/kategorik                

              e) sürekli/sürekli/kategorik              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo Numaraları Tabloların Üzerindedir.  
 

Tablo 1: Independent Samples Test 

    

Levene's Test  

for Equality of  

Variances t-test for Equality of Means 

    F Sig. t df 

Sig. 

(2-tailed) 

Mean  

Difference 

Std. Error  

Difference 

95% Confidence  

Interval of the  

Difference 

Diyet sonrasi 

Diyet öncesi 

Equal  

variances  
assumed 

,559 ,457 -,707 89 ,482 -2,222 3,146 -8,472 4,028 

  Equal variances  

not assumed     -,701 84,199 ,485 -2,222 3,168 -8,522 4,077 

  

Tablo 2: Test Statistics 

  Musteri sayisi 

Mann-Whitney U 25,000 

Wilcoxon W 70,000 

Z -1,370 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,021 

Exact Sig. [2*(1-tailed 

Sig.)] ,020(a) 

    

Tablo 3: Anova  Turist  

  

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 55106,889 2 27553,444 73,367 ,000 

Within Groups 12393,417 33 375,558     



Total 67500,306 35       

 

Tablo 4: Turist 

  Ulke N Subset for alpha = .05 

    1 2 1 

Scheffe  Rusya 12 79,9167   

  Turkiye 12   159,7500 

  Yunanistan 12   165,7500 

  Sig.   1,000 ,752 

  

Tablo 5: Independent Samples Test 

 

 

 

 

 

 

 

SORULAR 

1. İki sürekli değişken arasında bir ilişki bulunup bulunmadığı ve ilişkinin yönü hangi katsayı 
anlaşılabilir? 
a. Cronbach alfa 
b. Korelasyon 
c. Otokorelasyon katsayısı 
d. Holtz Üstel Düzeltme Katsayısı 
e. Skyscrapper Katsayısı 

 

2. Bir araştırma raporunda başvurulan kaynaklar hangi kısımda gösterilir? 
a. Giriş 
b. Ekler 
c. Bibliyografya 
d. Tablolar Listesi 
e. Kısaltmalar Listesi 

 

3. İstanbulda bulunan avukatların printer tercihleri üzerine bir araştırma yapacaksınız. Baroya gittiniz 
avukatların listesine ulaştınız. Bu listeye ne ad verilmektedir? 
a. Örneklem çerçevesi 
b. Örnekleme yöntemi 

   

Levene's Test  

for  

Equality of  

Variances t-test for Equality of Means 

    F Sig. t df 

Sig.  

(2-tailed) 

Mean  

Difference 

Std. Error  

Difference 

95% Confidence  

Interval of the  

Difference 

Musteri sayisi Equal variances  

assumed 1,003 ,331 1,309 16 ,209 212777,778 162607,410 -131,532 550,088 

  Equal variances 
not assumed     1,309 15,728 ,209 212777,778 162607,410 -132,695 555,250 



c. Bibliyografya 
d. Ekler 
e. Kısaltmalar Listesi 

 

4. Populasyonda bulunan her elemanın örnekleme girme şansının eşit olduğu örnekleme yöntemi 
hangisidir? 
a. Tesadufi Örnekleme 
b. Kolayda örnekleme 
c. Eşit örnekleme 
d. Adaletli örnekleme 
e. Zümrelere göre örnekleme 

 

5. Matematik öğretmenleri üzerine bir araştırma yapıyorsunuz. Önce bir matematik hocasına 
ulaştınız. Ondan başka hocaların isimlerini öğrendiniz. Bu anlayışla bilgi toplarken hangi örnekleme 
yöntemini kullanmış olursunuz? 
a. Zorda örnekleme 
b. Kota örneklemesi 
c. Kartopu örneklemesi 
d. Tek noktadan örnekleme 
e. Yayılmacı örnekleme 

 

 

 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a. Rasyonalizme göre bilginin kaynağı akıldır. 
b. Ampirizme göre deneye dayanan bilgi doğrudur. 
c. Pozitivizme göre teoloji güvenilir bir bilgi kaynağıdır. 
d. Fideizme göre vahye dayanan bilgi doğrudur. 
e. Pragmatizme göre çıkar sağlayan bilgi doğrudur. 

7. ……………………………. araştırmaları olgulara dayandıran, metafiziği, teolojiyi reddeden, en güvenilir 
bilginin deneyler yoluyla elde edinilebileceğini savunan felsefe öğretisi ve akımıdır. Bu akımın 
temsilcisi bilim adamı Fransız Sosyolog ve Filozof Auguste Comte’dur. 
a. Pozitivizm 
b. Pragmatizm 
c. Rasyonalizm 
d. Sosyal konstürüktüyonizm 
e. Ampirizm 

8. ………………….. olayları ve varlıkları kavramak, tanımak ve sınışamak üzere çözümleyen, olgular 
arasındaki nesnellik ilişkilerini kuran, bu ilişkileri deney yoluyla sınayarak, gerçekleşmiş ilişkileri 
genelleyen, kuramlar ve yasalar halinde dile getiren, bunlardan hareketle gelecekle ilgili 
tahminlerde bulunan sistemli düşünsel çabalardır. 
a. Din 
b. Ticaret 



c. Siyaset 
d. Hurafe 
e. Bilim 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi bilim için yanlıştır? 
a. Bilim, varlıkları, olayları, şeyleri belirli özelliklere göre sınıflandırır. 
b. Bilim, bir sistem içindeki elemanları sistemin bütünlüğü ve karşılıklı bağımlılık ilişkileri içinde ele 

alır, inceler ve açıklar. 
c. Bilimsel bilgi kendi içindeki kuram ve yasalarla çelişmez. 
d. Bilimsel bilgi akla uygun görünse de yine eleştirel yaklaşımı gerektirir. Bu özellik, bilimin kendi 

kendisini denetlemesini sağlar. 
e. Hepsi doğrudur 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi bilim için yanlıştır? 
a. Olgusaldır 
b. Mantıksaldır 
c. Genellemeler yapar 
d. Objektiftir 
e. Eleştirilmez. 

 

11. ………………….. olguları betimlemek ve açıklamak amacıyla izlenen sistemli bilgi edinme yoludur 
a. Yayılımsal yöntem 
b. Bilimsel yöntem 
c. İlimsel gönye 
d. Doğrusal regresyon 
e. Analitik Hiyerarşi Prosesi 

 

12. …………………………… doğru düşünme kurallarının ve formlarının bilgisidir, düşünme yasalarının 
bilimidir. Akıl yürütme, en az iki önerme arasında, bu önermelerden birini öbürünün kanıtlayanı 
olarak ele alıp buradan bir sonuç çıkarma işlemidir. 
a. Din 
b. Siyaset 
c. Ticaret 
d. Mantık 
e. Teoloji 

 

13. …………………………… sorunun tanımlanması, keşfedilmesi, sorunun kesin olarak saptanması için 
yapılır. 
a. İnceleme Türü Araştırma (Keşifsel) 
b. Tanımlayıcı Araştırma 
c. Neden - Sonuç Türü Araştırma 
d. Açıklayıcı Araştırma 
e. Hiçbiri 

 



14. ………………………… Bilinen genellemelerden veya kurallardan hareket edilerek özel sorunlar 
hakkında bilgi edinmeyi ya da genellemelerde bulunmadır. 
a. Analoji 
b. Jeoloji 
c. Geoloji 
d. Tümdengelim 
e. Tümvevarım 

 

15. ………………………….. olayları bir nedene bağlamak üzere tasarlanan ve geçerli sayılan, test edilip 
doğrulanan veya yanlışlanan bir önermedir. 
a. Hipertez 
b. Antitez 
c. Hipotez 
d. Karşıtez 
e. Sentez 

 

 

 

 

 

16. Hipotezle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a. Hipotezler mantıklı ve olgusal içerikte olmalıdır 
b. Hipotezlerde kullanılan kavramlar açık olmalıdır 
c. Doğrulukları gösterilebilmelidir 
d. Kuramla tutarlı ve savla ilgili olmalıdır 
e. Hepsi doğrudur 

 

17. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir anket sorusunun özelliklerinden biri değildir? 
a. Açıklık 
b. Ölçülebilirlik 
c. Duygusal dil kullanmama 
d. Yönlendirici olma 
e. İtibar yanlılığından kaçınma 

 
18. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a. Büyük örneklemler küçük hata üretir 
b. Homojen ana kitleler küçük hata üretir 
c. Örneklem evreni ne kadar iyi temsil ederse genellemeler de o kadar isabetli olur 
d. örnek hacmi büyüdükçe, örnek üzerinden elde edilen bilgilerin ana kitle için geçerlilik olasılığı 

artar 
e. Hepsi doğrudur. 

 

19. Araştırma raporunun dili hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 



a. Yalın, sade, anlaşılır bir dil kullanımalıdır. 
b. Temel kavramlar rapor içinde eş anlamlı kelimeler yardımı ile farklı kelimelerle ifade edilerek 

tekrardan kaçınılmalıdır. 
c. Her ana bölümü yeni bir sayfadan başlatmak genel bir kuraldır.  
d. Tablo ve şekiller numaralandırılmalıdır. 
e. Hepsi doğrudur. 

 

20. Aşağıdakilerden hangisinde doğrudan aktarmaya başvurulması uygun değildir? 
a. Karşıt görüşleri savunan belirgin açıklamaların aktarılmasında 
b. Özgünlük taşıyan, başka türlü ifadesi zor olan çarpıcı fikirlerin aktarılmasında 
c. Yasa, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarının aktarılmasında 
d. Yazarın üslubunun bozulmak istenmemesi durumunda 
e. Hepsinde uygundur. 

 


