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Öz 
Parametrik olmayan analizler parametrik analizlerin kullanılamadığı durumlarda 
kullanılmaktadır. Parametrik olmayan testler bir sıralama ve sınıflandırma 
testidir. Normal dağılıma uymayan durumlarda parametrik testler kullanılamaz 
ve bunların yerine parametrik olmayan testler kullanılır. Son yıllarda özellikle 
parametrik olmayan testlerin kullanımının oldukça arttığı görülmektedir. 
Pazarlama araştırmalarında parametrik olmayan testlerin kullanımı 
yaygınlaşmaya başlamış ve literatür içindeki yerini almıştır. Bu çalışmanın 
temel amacı 1995-2002 yılları arasında pazarlama konusundaki makalelerde 
parametrik olmayan analizlerin kullanımı ile ilgili bir yazın taraması yapmaktır. 
Bununla ilgili olarak internetten ulaşılabilen EMERALD veritabanından 
ulaşılan 25 makale incelenmiştir. Bu makaleler önce özelliklerine göre 
sınıflandırılmış ve daha sonra amaç, konu, örneklem ve yöntemlerin 
kullanımıyla ilgili bir sınıflandırmaya tabi tutularak tablo halinde sunulmuştur. 
Yapılan incelemede çalışmaların toplam 14 ülkede yapıldığı tespit edilmiştir. 
Çalışmalar en çok İngiltere, ABD ve Kanada’da yapılmış ve en çok tüketici 
davranışları ve müşteri memnuniyeti konularında çalışılmıştır. Çalışmaların en 
çok bankacılık sektöründe yapıldığı göze çarpmaktadır. Kullanılan parametrik 
olmayan yöntemler içerisinde en çok X2, Kruskal-Wallis ve Kolmogorov-
Smirnov testleri yer almıştır. Yapılan incelemede parametrik olmayan 
analizlerin çoğunlukla parametrik analizlerle birlikte ve bazen birkaç parametrik 
olmayan testin aynı çalışmada birlikte kullanıldığı göze çarpmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Parametrik Olmayan Analizler, Pazarlama Araştırmaları, 
Sıralama Testi, Sınıflandırma Testi, İstatistik 

Abstract 
Non-parametric analysis are used, when parametric analysis can’t be used. Non-
parametric tests are the tests, that are for putting into order and classification. In 
the situations, which don’t have a normal scatter, parametric tests can’t be used 
and instead of these tests, non-parametric tests are used. In recent years, it has 
been observed, that the use of non-parametric tests have been increased very 
much. The use of non-parametric tests has been incommon in market researches 
and found its place in literature. The main goal of this study is to make a 
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literature review, that is about the use of non-parametric analysis in the articles 
about marketing between 1995 and 2002. To start with, 25 articles, that are 
under the database of EMERALD, which can be reached on the internet, have 
been studied. First these articles are classified according to their aim, subject, 
sampling and the use of the methods. In this study, it has been pointed out that 
all this study has been carried out in 14 countries. This study has been carried 
out mostly in England, the USA and Canada, and mostly consumer behaviour 
and customer satisfaction subjects have been studied. It has been seen, that this 
research is mostly carried out in banking sector. In the non-parametric methods, 
that are used, there has been X2, Kruskal-Wallis and Kolmogorov-Smirnov tests 
mostly. In the study carried out, it has been observed, that non-parametric 
analysis have been used in the same study together. 

Keywords: Non-Parametric Analysis, Marketing Research, Ordering Test, 
Classification Test, Statistic 
 
Giriş 
 Sürekli değerlerle ölçümlenen nicel değişkenlerin yargılanmasında 
genellikle parametrik yöntemler kullanılır. Bu yöntemlerde belli kuramsal 
dağılımlar çerçevesinde, verilerin gerçekten ölçümlenmiş düzeylerine 
dayanarak işlem yapılır. Ancak parametrik yöntemler, tüm durumlar için doğru 
seçenek değildirler ve uygun olmayan koşullarda kullanımları sonucunda “β tipi 
hata” yani aslında geçerli bir savı ispatlayamama yönünde bir yanlışlıkla 
karşılaşılabilir. Parametrik yöntemlerin kullanılabilmeleri için çeşitli koşullar 
gereklidir ve bunların yerine gelmediği durumlardaki uygulamaların sonuçları 
yanlış olabilir. Araştırıcının, sürekli değişkenlerle gerçekleştirilmiş 
çalışmalardaki ilk sorgulaması, eldeki verilerin özelliklerine göre hangi tip 
yöntemin kullanılması gerektiği yönünde olmalıdır. Daha güvenli olmaları 
nedeni ile parametrik yöntemler her zaman ana tercih olmasına karşın, koşullar 
uygun değilse kullanılmaları hata oluşturabileceğinden yerlerine uygun 
parametrik olmayan seçenek kullanılmalıdır 
(http://abone.superonline.com/~senocakbiyo/nonpara.htm,  07.10.2002). 

 Bazı durumlarda herhangi bir parametre hakkında hiçbir şey bilinmese 
de bazı testlerin uygulanması yararlı olabilir. Bu gibi durumlarda parametrik 
olmayan testler uygulanır. Anakitlenin dağılımı hakkında tam olarak açık bir 
bilgi olmadığı zaman veya bu bilgiye ihtiyaç hissedilmediği zaman bir hipotez 
testi uygulanabilir. Parametrik olmayan testler bu amaçla geliştirilmiştir. Bu 
testlerin uygulanmasındaki zorunluluk, anakitle hakkında yeterli bilgiye sahip 
olunamadığı için klasik parametrik testlerin uygulanamamış olması ve anakitle 
dağılımı hakkında bir ön bilgiye sahip olunamamasıdır. Şu halde, parametrik 
olmayan istatistik denildiği zaman, anakitle dağılımı hakkında varsayım 
yapmaksızın ve belirli spesifik parametre değerlerine sahip olmaksızın hipotez 
testlerinin yapılabildiği istatistik dalı anlaşılmaktadır (Çakıcı ve diğ., 1999). 
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 Genel olarak parametrik olmayan analiz yöntemlerinde, yapılan tüm 
ölçümler sıralanır ve her bir ölçüme karşılık gelecek bir sıra değeri belirlenir. 
Gruplar ya da ölçümler arasındaki farklılık bu sıra değerleri kullanılarak 
değerlendirilir. Bu uygulamanın temel amacı, ölçüm gruplarının olabildiğince 
normal dağılıma yaklaştırılarak hata olasılığını azaltmaktır 
(http://yunus.hacettepe.edu.tr/10.01.2003). 

 Parametrik olmayan testler, nominal (sınıflama) ve ordinal (sıralama) 
ölçekte kullanılır. Aralık ve oran ölçeği kullanıldığı durumlarda 30’dan daha az 
verilerle çalışıldığında da parametrik olmayan testler kullanılır. Burada normal 
dağılım yerine kesikli dağılım varsayımı yapılır.  

Genellikle, nitel veriler (isimsel, sıralı ve skor değerlerin bazıları) 
parametrik olmayan testlerle, nicel veriler (aralıklı, yaklaşık aralıklı ve oransal 
veriler) parametrik testlerle analiz edilir. Normal dağılım göstermeyen, 
heterojen ve az sayıda birimden elde edilen nicel veriler de parametrik olmayan 
testlerle analiz edilirler (http://www.biyoistatistik.com/20/06/2003). 

 Ölçme düzeyinin yeterli olmadığı (sınıflama, sıralama tipi) durumlarda 
çalışırken, örnek hacminin yeterli olmadığı hallerde, ölçme tipi yeterli olsa da 
ve/veya örnek hacmi büyük sayılsa da parametrik test varsayımlarının 
sağlanamadığı durumlarda “parametrik olmayan testlerin” kullanımı gerekir 
(www.kho.edu.tr/20/06/2003).  

 Kullanılan parametrik olmayan testlerle ilgili kısaca bilgi vermek yararlı 
olacaktır. 

Ki-Kare Testi 

 Parametrik olmayan testler içinde en yaygın olarak kullanılanı ki-kare 
testidir. Ki-kare testi, uygunluk ve bağımsızlık testi olarak kullanılır. Ki-kare 
uygunluk testi, verilerin herhangi bir dağılımının uygunluğunu test etmek için 
kullanılır.  Ki-kare bağımsızlık testi ise, ilişki ölçer. İki bağımsız değişken 
arasındaki ilişkiyi ölçer. Bu testte bir nominal değişkenin, diğer bir nominal 
değişkenle ilişkili olup olmadığı araştırılır (www.istabip.org.tr, 20/06/2003). Ki-
kare testinde beklenen değerlerin 5’ten küçük olması istenir. %20’^sinde 
beklenen değeri 5’ten az ise ki-kare testi anlamlıdır (Büyüköztürk, 2002). 
Gözlenen ve beklenen değerler arasındaki fark arttıkça ki-kare anlamlı çıkar. 

Mann-Whitney U Testi 

 Normallikten çok uzak veri setinin olması durumunda, iki bağımsız 
grupta, eşit varyanslı iki ortalama arasındaki farkın t testi ve farklı varyanslı iki 
ortalama arasındaki farkın t testi uygulanamaz. Bu durumda, iki grubun aynı 
olduğunu test etmek için Mann-Whitney testi kullanılır. Mann-Whitney testinin 
çeşidi olan bir diğer test ise Wilcoxon Sıra Toplamı Testi(Wilcoxon Rank Sum 
Test)dir (Akgül ve Çevik, 2003).Wilcoxon Rank Sum testte kümelerin örnek 
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sayıları eşittir. Yöntem, kümelerin ortalamalarını değil genel anlamdaki veri 
büyüklük düzenlerini kıyaslar olarak düşünülmelidir 
(http://abone.superonline.com/~senocakbiyo/nonpara.htm, 07.10.2002). Çoğu 
uygulamalarda Mann Whitney U testi normal dağılım varsayımının şüpheli ya 
da tartışılır olduğu durumlarda parametrik olan iki örneklem t testi yerine 
kullanılır (www.cas.lancs.ac.uk/30/12/2002).  

Wilcoxon Signed Ranks Test 

 Veri setinin normal ya da normale yakın dağılmaması sebebiyle, bir 
grupta t testi yerine, çok çarpık verilerde, bir grupta anakitle medyanının test 
edilmesi için iki parametrik olmayan test kullanılabilir. Bunlardan biri “bir 
grupta Wilcoxon işaretli sıra testi”, veriler normalden çok uzak ve simetrik ise 
uygulanabilir. Parametrik olan bir grupta t testi, değerlendirmede aritmetik 
ortalamayı kullanırken, alternatif olarak kullanılan bu testte değerlendirmede 
medyan kullanılır. Wilcoxon işaretli sıra testi aynı zamanda parametrik bir test 
olan “eşleştirilmiş iki grupta t testi”ne alternatif olarak uygulanan ve parametrik 
olmayan bir testtir(Akgül ve Çevik, 2003). Bu yüzden Wilcoxon işaretli sıra 
testine “Wilcoxson eşleştirilmiş çiftler testi”de denir. Bu teknik, ilişkili iki 
ölçüm setine ait puanlar arasındaki farkın anlamlılığını test etmek amacıyla 
kullanılır. Bu test, ilişkili iki ölçüm setine ait fark puanlarının yönünün yanısıra 
miktarlarını da dikkate alır (Büyüköztürk, 2002). 

Sign Test 

 Örnek değerlerinin dağılımının tesadüfi olup olmadığını test etmek 
amacıyla kullanılır. Testin uygulanmasında medyan değerlerinden 
yararlanılarak, örnek değerleri medyana göre büyük ve küçük şeklinde ayrılır 
(Yükselen C., 2000). İşaret testi, anakitle dağılımının merkezi konumu 
hakkındaki hipotezi test etmek için tasarlanır. Sık olarak anakitle medyanı 
hakkındaki hipotezi test etmek için kullanılır ve bu eşleştirilmiş çiftleri de içerir 
(www.cas.lancs.ac.uk/30/12/2002). 

Runs Test 

 Bu test, ikili değişkenin (0,1) rastlantılı sıra içinde meydana gelip 
gelmediğini inceler. Bu test, verilerde yer alan olayların sırası önemli 
olduğunda kullanılır. Eğer anlamlılık seviyesi belirlenenden az çıkarsa hataların 
belli bir yerde toplandığını gösterir (Erdoğan İ., 1998).  

Kolmogorov-Smirnov Testi 

 Bu testte, ki-kare testinde olduğu gibi belli bir önem derecesinde örnek 
değerlerinin dağılımının test öncesi saptanan belirli bir dağılıma uyup uymadığı 
araştırılır. Böylece parametrik istatistik tekniklerinin kullanılmasıyla ilgili 
önemli varsayımlardan birinin de test edilmesine imkan sağlanmış olur 
(uygunluk testi). Eğer tek bir örneklem verisi varsa burada verilerin belli bir 
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dağılıma uyup uymadığı test edilirken, iki örneklem verisi söz konusuysa bu iki 
örneklemin aynı dağılımdan gelip gelmediğini test etmek için kullanılır 
(www.cas.lancs.ac.uk/30/12/2002).  

 Kolmogorov-Smirnov testi ki-kare testine benzer. Avantajı ordinal 
veriler için kullanılmasıdır (Churchill, G.A., 1999). 

Kruskal-Wallis Testi 

 Kruskal-Wallis testi üç ya da daha fazla örneklemi karşılaştırmak için 
kullanılan bir testtir (www.cas.lancs.ac.uk/30/12/2002). ANOVA parametrik 
testinin parametrik olmayan test olarak karşılığıdır (www.istabip.org.tr, 
20/06/2003).  

Spearman Sıra Korelasyonu 

 Spearman sıra korelasyonu, aşırı uç değerlerin fazla etkisinde kalmayan 
ve çok genel anakitle dağılımları için geçerli sınamalara temel olabilecek bir 
ilişki ölçüsü olup, sıra sayılarının kullanılmasıyla elde edilir (Newbold P., 
2000).  

Friedman Testi 

 Verileri, tekrarlanan ölçümlerden oluşan üç ya da daha fazla 
örneklemden oluşuyorsa, benzer anakitleleri test etmek için Kruskal-Wallis testi 
kullanılamaz. Diğer yandan veriler normalden çok uzak ise eşit anakitle 
ortalamalarını test etmek için tek yönlü varyans analizi uygulanamaz. Bu 
amaçla Friedman testi kullanılabilir ve bu test de Kruskal-Wallis testi gibi 
sıralara dayanır (Akgül A. ve Çevik O., 2003). 

 Kısaca sıkça kullanılanları açıklamaya çalıştığımız parametrik olmayan 
bu yöntemler, araştırmalarda sık sık karşılaşılan, ikincil etkenlerin yok kabul 
edilebildiği istatistiksel uygulamalar (çift değişkenli-bivariate-çözümlemeler) 
için seçenek çözümleme yöntemleridir. Aynı veri setleri için bir parametrik test 
ile parametrik olmayan karşılığının farklı anlamlılık durumları yansıtmasına 
rastlanabilir. Araştırıcının kendi düşüncesi, beklentisi yönündeki testi seçmesi 
gibi bir durum bilimsel bir çalışmada akla bile getirilmemelidir. Yukarıda 
değinilen koşullardan da anlaşılacağı üzere sürekli değişkenlere öncelikle 
parametrik yöntemler uygulayabilmek amacı ile yola çıkılır. Veri yetersizliği, 
saçkın veya belirsiz dağılımlar, değişken tipindeki özellikler, parametrik 
olmayan seçenek teste yönelmeyi getirir 
((http://abone.superonline.com/07.10.2002). 

McNemar Testi 

Tek bir anakütleden tesadüfi ve bağımsız olarak çekilmiş bir örnek 
üzerinde birden çok ölçme yapıldığı durumlarda bu ölçmeler arasındaki farkın 
anlamlı veya önemli olup olmadığını saptamayı amaçlar 
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(http://www.frekans.com.tr/html/7tr_analizler.asp, 11.10.2004). Bu testin en 
önemli niteliği, nominal ölçekte ölçülmüş, önce ve sonra ölçmelerin yapıldığı 
deneysel serilere kolaylıkla uygulanabilmesidir. 

Metodoloji 

 Pazarlama araştırmalarında parametrik olmayan analizlerin kullanımıyla 
ilgili bu yazın taraması 1995-2002 yılları arasında akademik pazarlama 
dergilerinde çıkmış makalelere odaklanmıştır. Bu makalelere erişim, internet 
ortamında Emerald veri tabanı kullanılarak sağlanmıştır. Anahtar kelimeler 
olarak parametrik olmayan testlerin isimleri taranarak makalelere ulaşılmıştır. 
Bu kapsamda yazın taramasına 25 makale dahil edilmiştir. Yazın taramasında 
kullanılan makaleler European Journal of Marketing, Journal of Consumer 
Marketing, Marketing İntelligence & Planning, İnternational Journal of Bank 
Marketing, Journal of Services Marketing, The Service Industries Journal, 
Journal of Small Business Management, International Marketing Review, 
Managerial Auditing Journal isimli akademik dergilerde yer almıştır. Çalışmada 
incelenen makalelerin tümü İngilizce olarak yayınlanmış makalelerdir. 

Yazın Taraması Sonuçları: 

 Yazın taraması sonuçlarını gösteren iki adet tablo düzenlenmiştir. 
Çalışmada incelenen makalelerin özellikleri Tablo I’de verilmiştir. Burada, 
makalenin yazarları, yayın yılı, çalışmanın yapıldığı ülke, makalenin 
yayınlandığı dergi, makalede hipotez kullanılıp kullanılmadığı, kullanılan anket 
yöntemi, örneklem büyüklüğü, örneklem tipi ve örneklem türü, kullanılan 
parametrik olmayan yöntemler, çalışılan konu ve çalışmanın yapıldığı sektör 
sütunlar halinde değerlendirilmiştir.  
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İncelenen makalelerdeki dağılım çerçevesinde, çalışmaların yapıldığı 

ülkeler açısından Tablo I incelendiğinde, çalışmaların 14 adet ülkede yapıldığı 
görülmektedir. Bu ülkeler içerisinde en çok çalışmaların yapıldığı ülkeler %20 
ile İngiltere, %16 ile ABD ve %12 ile Kanada’dır. Tablo I’de dikkat çeken 
başka bir nokta da Çin, BAE, Yeni Zellanda, Suudi Arabistan ve Ürdün gibi 
Avrupa ve Amerika dışı ülkelerde yapılan çalışmalarda da parametrik olmayan 
testlerin kullanılmış olmasıdır. İncelenen makalelerde görüldüğü kadarıyla, 
parametrik olmayan testlerin kullanımının sadece Avrupa ve ABD ile sınırlı 
olmadığı diğer ülkelerdeki bilim adamları tarafından da kullanıldığı göze 
çarpmaktadır.  

İncelenen makaleler dahilinde, Tablo I çalışılan konular açısından 
incelendiğinde, yine çok farklı konularda çalışıldığı görülmektedir. Burada 
ağırlıklı olarak %12 ile tüketici davranışı ve müşteri memnuniyeti konularında 
çalışıldığı göze çarpmaktadır. Bu konuları %8 ile hizmet kalitesi, ülke menşei, 
franchising ve ihracat davranışı izlemektedir. 

Çalışmada incelenen makaleler odağında, Tablo I çalışmanın yapıldığı 
sektör açısından değerlendirildiğinde, genel %32 ve bankacılık sektörü %28 ile 
öne çıkmaktadır. Yine kullanılan parametrik olmayan yöntem açısından 
değerlendirildiğinde, X2 testi %40, Kruskal-Walli testi %32 ve Kolmogorov-
Smirnov testi %24 ile ilk üç sırayı oluşturmaktadır. Tablo I’de dikkat 
edildiğinde bazı çalışmalarda bazı parametrik olmayan testlerin birlikte 
kullanıldıkları da göze çarpmaktadır. 

 Tablo II’de ise makaleler daha ayrıntılı incelenmiş; bu tabloda çalışmanın yılı 
ve yazarları, çalışmanın amacı ve konusu, örneklemler,  çalışmada kullanılan 
parametrik analizler, analiz yöntemleri ve sonuçlar sütunlar halinde ayrıntılı 
olarak gösterilmiştir. 
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Sonuç 

 Parametrik olmayan analizler parametrik analizlerin kullanılamadığı 
durumlarda kullanılmaktadır. Parametrik olmayan testler bir sıralama ve 
sınıflandırma testidir. Normal dağılıma uymayan durumlarda parametrik testler 
kullanılamaz ve bunların yerine parametrik olmayan testler kullanılır. Hemen 
her parametrik testin karşılığı olarak parametrik olmayan testler mevcuttur. 
Çoğu çalışmalarda parametrik olmayan testlerin  parametrik testlerle birlikte 
kullanıldığı görülmektedir. Parametrik olmayan analizlerle ilgili taranan makale 
sayısı yeterli olarak değerlendirilmese de taranan makaleler, en azından 
parametrik olmayan analizlerin nasıl ve nerelerde kullanıldıkları hakkında bilgi 
verme ve yol gösterme işlevi görecektir. 

 Yapılan incelemede parametrik olmayan analizlerin çoğunlukla 
parametrik analizlerle birlikte ve bazen birkaç parametrik olmayan testin aynı 
çalışmada birlikte kullanıldığı göze çarpmıştır.  

 İstatistik alanındaki paket programların artması istatiksel veri analiz 
yöntemlerinin daha kolay anlaşılmasını ve hesaplanmasını kolaylaştırmış ve bu, 
parametrik olmayan yöntemlerin de pazarlama araştırmalarında daha yaygın 
kullanımına vesile olmuştur. Sosyal bilimlerde kullanılan SPSS gibi paket 
programların pazarlama alanındaki araştırmalarda kullanımı arttıkça parametrik 
olmayan testlerin de kullanımı artacaktır. Bu da pazarlamada isabetli kararlar 
verilmesini ve başarıyı getirecektir.  

 Türkiye’de pazarlama araştırmaları konusu ve istatistiksel paket 
programlarının kullanımı gelişmiş ülkeler kadar yaygın olmamakla birlikte bu 
tür programların kullanımı hızla yaygınlaşmaktadır. Bununla birlikte Türkiye’de 
yapılan pazarlama araştırmalarında da parametrik olmayan testlerin kullanımı 
daha yaygın hale gelecektir. Bunun yayılmasında akademik araştırmacıların ve 
yurt dışında ihtisas yaptıktan sonra Türkiye’ye dönen bilim adamların rolü 
unutulmamalıdır. 
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