
   

 
IBM SPSS ile Nicel Veri Analizi Eğitimi 

6 - 7 Ocak 2018 
 
Süre 12 saat  
 
Kimleri için IBM SPSS ile nicel veri analizi ile ilgilenen sosyal bilimler lisans, lisansüstü öğrencileri 

ile tüm araştırmacılar. 
 
Gereklilikler Yok 
 
Genel bakış Bu eğitim sosyal bilim araştırmalarında başvurulabilecek temel ve ileri düzeyde 

istatiksel analizler için IBM SPSS programını kullanmak için temel bilgi ve becerilerin 
kazanılmasına odaklanarak görsel ve uygulamalı bir rehberliği içermektedir. 

 
 
Amaç Bu eğitim tamamlandıktan sonra katılımcılar, IBM SPSS programını kullanarak veri 

analizi öncesi veri tabanı oluşturabilecek, SPSS verisi üzerinde kodlama ve 
hesaplamalar yaparak yeni değişkenler üretebilecek, farklı veri setlerini 
birleştirebilecektir. Aynı zamanda katılımcılar, veri hazırlık sürecinden sonra veri 
analizinin başlangıç aşamasında betimleyici istatistikler ile nicel verileri okuyup 
yorumlamayı ve ihtiyaçlarına göre çeşitli görsel araçlarla veriyi nasıl 
özetleyebileceklerini öğreneceklerdir. Eğitimin sonunda katılımcılar temel analizlerin 
yanı sıra parametrik istatistikler kullanarak varyans analizi, korelasyon analizi, faktör 
analizi, çok değişkenli regresyon modelleri gibi yaygın kullanılan istatiksel analizleri 
kendileri uygulayabilecek ve kategorik değişkenlerle hem parametrik hem de 
parametrik olmayan istatiksel modellemeler hakkında uygulamalı bilgi 
edineceklerdir. 

 
 
Eğitim içeriği  
 
 IBM SPSS ile Nicel Veri Analizi Başlangıç Düzeyi 

 Veri girişi ve veritabanı oluşturma 
 Veri temizleme, kayıp veri, kodlama, hesaplama ve veri birleştirme 
 Betimleyici istatistikler ile temel düzeyde veri okuma ve yorumlama 
 Verinin görselleştirilmesi (grafik ve tablolama) 
 Gruplar arası karşılaştırma: T-testi 
 Gruplar arası karşılaştırma: Tek yönlü ve iki yönlü varyans analizi (ANOVA) 
 Korelasyon 

 
 
 
 
Bilgisayar Lütfen eğitime gelirken, IBM SPSS (Windows ya da Mac) yüklenmiş olarak diz üstü 

bilgisayarlarınızı (mause ile birlikte) yanınızda getiriniz.    
 
Yürütücü Dr. Hilal Arslan 



   
 Lisans ve yüksek lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde 

tamamladıktan sonra doktora eğitimine Jacobs Universitesi BIGSSS programında 
devam etmiş ve 2017 yılında doktora tezi çalışmasını tamamlamıştır. Lisans 
eğitiminden bu yana yerel ve ulusal düzeyde temsili olan birçok saha araştırmasında 
çalışmış ve veri analizi ve raporlama yapmıştır. Şu an Orta Doğu Teknik  Üniversitesi 
Sosyoloji Bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. 

 
Başvuru: 

Eğitimimize katılım için öncelikle bu formu doldurmalısınız. Ardından kaydınızı kesinleştirmek üzere 
sizinle iletişime geçeceğiz. Eğitim grubu kontenjanı 15 kişi ile sınırlı olduğu için kaydınızı ivedilikle 
gerçekleştirmenizi öneririz. 

 

Ücret ve Ödeme:  

Eğitim ücretleri Sosyoloji Derneği İktisadi İşletmesi Hesabı’na yapılacaktır. (T.C. İş Bankası Esat Şubesi  
- IBAN: TR54 0006 4000 0014 2080 817 379 ) Lütfen ödemenizi yaptıktan sonra e-dekontu yahut kağıt 
dekontu taratarak egitim.sosyolojidernegi@gmail.com adresine göndermeyi unutmayınız.  

 

Eğitim Grubu Öğrenci Üye 
Öğrenci 

Öğretim 
Üyesi 

Üye Öğretim 

Üyesi  

Diğer (Kamu, 
Özel vd.) 

Üye Diğer 
(Kamu, Özel 
vd.) 

Temel Düzey 300 ₺ 250 ₺  400 ₺ 350 ₺ 450 ₺ 350 ₺ 

 

Yer: Sosyoloji Derneği Eğitim Salonu      

Saat: 10.00 – 17.00                                     

Adres: Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi No: 9/5 Beşevler/Ankara  (Derneğimiz Beşevler Ankaray 
Durağının çaprazında, Umum Şoförler Odasının yanında yer almaktadır.)      

İletişim: egitim.sosyolojidernegi@gmail.com  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD2Y6fA5JFhz88iAA1Mo369BAjfcV9kQkvVwh8IUP6i0Xy8g/viewform
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