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Özetçe—Regresyon analizi literatürde yaygn olarak 
kullanlan bir istatistiksel yöntemdir. Bu yöntemin en yaygn 
kullanm nedenlerinden biride kestirim yapmaktr. Ancak 
bu yöntemin düzgün bir şekilde kullanlmas için baz 
varsaymlarn yerine gelmesi gerekmektedir. Elde edilen her 
regresyon modeli istatistiksel olarak geçerli olmayabilir. 
Modellerin geçerli olabilmesi için baz yeterlilikleri 
karşlamas gerekmektedir. Literatürde kabul görmüş çeşitli 
regresyon model yeterliliği belirleme koşullar 
bulunmaktadr. Bu çalşmada amaçlanan yeterli olduğu 
bilinen bir regresyon modeline ait tahmin değerlerinin 
oluşturduğu örneklem ile gerçek verilere ait dağlmn 
birbirine olan benzerliğini yani iki veri kümesinin ayn 
popülasyona ait olup olmadğn tespit etmektir. Başka bir 
ifadeyle İstatistiğin temelini oluşturan evren örneklem 
ilişkisinin regresyon modeliyle elde edilen kestirim değerleri 
ve gerçek veriler arasnda da kurulup kurulamayacağn 
çeşitli istatistik testleri ile incelemektir. 
 

Anahtar Kelimeler — regresyon analizi; model yeterliliği; 
iki dağlmn benzerliği. 

 

Abstract—Regression analysis is a statistical method 
widely used in the literature. One of the most common uses 
of this method is to make a prediction. However, some 
assumptions must be satisfied in order to use this method 
properly. Each regression model obtained may not be 
statistically valid. Models need to meet certain qualifications 
in order to be valid. There are various regulatory model 
qualification conditions that are accepted in the literature. In 
this study, it is aimed to determine whether the similarity of 
the distribution of the actual data with the sample of the 
predicted values of a regression model which is known to be 
sufficient, that is, whether two data sets belong to the same 
population. In other words, the population-sample relation 
that forms the basis of statistical analysis can be established 
between predictive values obtained by regression model and 
actual data by various statistical tests. 

Keywords — regression analysis; model adequacy; 
similarity of two distributions. 

I. GİRİŞ 
Regresyon çözümlemesinin genel tanm: Bağml 

değişken ile bağmsz değişken(ler) arasndaki ilişkiyi 
matematiksel modellerle açklayarak bağnt(lar) bulmak 
şeklinde özetlenebilir. Bulunan bağnt (regresyon 
denklemi) değişik amaçlarla kullanlabilir. Bu amaçlar 
çerçevesinde en önemlisi kestirim yapmaktr[1]. Elde 
edilen kestirimler ile gerçek ölçümlerin birbirine benzerliği 
regresyon analizinde açklayclk katsays ile 
verilmektedir. Ancak bu katsay gerçek verideki varyansn 
regresyon modeli ile açklanan ksmna ait orann bir 
ölçüsüdür. Bu nedenle gerçek ölçümlere ait olan dağlm 
ile regresyon modeli ile elde edilen tahmin değerlerine ait 
dağlmn uyumu hakknda bize yeterli bilgi 
vermemektedir.  

İstatistikte kullanlan anlamllk testleri genellikle 
eldeki verinin bilinen bir dağlma (normal, poisson, binom 
vb.) uyup uymadğnn test edilmesi şeklinde 
uygulanmaktadr. Bu amaçla en yaygn olarak kullanlan 
testlere örnek olarak eldeki mevcut verinin normal 
dağlma uyumunu ölçen testler verilebilir. Bu türdeki 
testlerde yaplan işlem eldeki verinin dağlmnn normal 
dağlma olan uyumunu ölçmek ve bu ölçüm sonucunda 
eldeki verinin normal dağlma uygunluğu konusunda karar 
vermektir. Açklanan bu ifadenin tek örneklem testine ait 
bir örnek olduğu söylenebilir. Tek örneklem testlerinde 
genel olarak yaplan işlem ise eldeki verinin daha önceden 
bilinen mevcut bir dağlma olan benzerliğini ölçebilmeye 
çalşmaktr. Ancak eğer istenirse iki farkl veriye ait 
dağlmlarn benzerliği karşlaştrlabilir yani iki 
örneklemli testler uygulanabilir. İstatistikteki evren ve bu 
evrene ait olduğu ispatlanmaya çalşlan örneklem 
kavramlarnn bu duruma uyan bir örnek olduğu 
düşünülmektedir. 
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II. AMAÇ VE KAPSAM 
Bu çalşma KTÜ Bilimsel Araştrmalar Projeleri 

Koordinasyon Birimi (BAP- Doktora BAP06) tarafndan 
(Toplam bütçe: 11.866.08 TL, Proje ID: 5603 / 
18.10.2016) destekli doktora tezi kapsamnda KTÜ Sağlk 
Hizmetleri MYO’nda öğrenim gören 288’i kz ve 112’si 
erkek (18-25 yaş) toplam 400 öğrenci (Araştrma Grubu) 
üzerinde uyguland. Çalşmann amac öğrencilerin boy 
ölçümlerini evren kabul eden ve ayn öğrenci grubu 
üzerinden elde edilen çeşitli antropometrik ölçümleri 
kullanarak oluşturulan çoklu regresyon modelleri ile 
kestirilmeye çalşlan tahmini boy ölçümlerini de örneklem 
kabul eden iki dağlmn birbirine benzer olup olmadğn 
tespit etmektir. Daha ksa bir ifadeyle gerçek boy ölçümleri 
ile çoklu regresyon modelleri ile elde edilen tahmini boy 
ölçümlerinin ayn populasyondan gelip gelmediğinin 
tespitini yapmaktr.  

III. MATERYAL VE METOD 
Çalşmada, sağ ve sol üst ekstremiteye ait 

antropometrik ölçümlerde Harpenden antropometri seti 
(Holtain Limited, SA41 3UF), 0-300mm ölçme kapasiteli, 
0.01mm hassasiyetli dijital kumpas, boy ölçümlerinde 
portatif stadiometre, kilo ölçümlerinde dijital tart; el bilek 
çevresi ölçümlerinde esnek olmayan mezura kullanlmştr.  

Tez çalşmas kapsamnda daha önceden elde edilen 
çeşitli çoklu regresyon modellerine ait tahmin değerleri 
dağlmlar ile yine ayn tez çalşmas kapsamnda 
öğrencilerden elde edilen gerçek boy ölçümleri dağlmlar 
Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling ve Cramér-von 
Mises testleri ile karşlaştrlmştr. Ayn karşlaştrmalar 
KS Uzaklk grafiği, QQ grafiği ve “overlapping” R paketi 
ile[2] elde edilen iki dağlmn benzerliğini gösteren 
grafikler ile grafiksel olarak da yaplmştr. Regresyon 
analizleri KTÜ lisansl SPSS 22.0 yazlm ile[3] 
dağlmlarn karşlaştrlmas için gerekli istatistiksel 
analizler ise açk kaynak kodlu R yazlmna[4] ait 
“ksamples[5]” ve “cvm2sl1test[6]” paketleri ile 
yaplmştr. 

A. Regresyon Model Yeterliliğinin Belirlenmesi  
Regresyon çözümlemesi sonucunda ulaşlan modelin 

doğru olduğu biliniyorsa, daha ileri bir analize gerek 
kalmadan çalşma sonlandrlabilir. Bunula birlikte, yine de 
elde edilen sonuçlar üzerinde dikkatli bir denetim 
yapmadan sonuç modeli kullanmamak gerekir. Bu denetim 
süreci, genellikle modelin yeterliliğinin saptanmas süreci 
olarak bilinir. Modelin yeterliliğinin saptanmasna ilişkin 
çeşitli ölçülerden ve yaklaşmlardan yararlanlr. Bu ölçü 
ve yaklaşmlardan bazlar aşağda verilmiştir; 

• Açklayclk katsaysnn bulunmas, 

• Artklarn incelenmesi (etkili, uzak ve aykr 
gözlemlerin belirlenmesi), 

• Artk grafiklerinin çizimi, 

• Değişen varyansllk sorunu olup olmadğnn 
saptanmas, 

• Hatalarn normal dağlm gösterip göstermemesi, 

• Çoklubağlant sorununun olup olmadğnn 
saptanmas, 

• Hatalarn ilişkili olup olmadğnn belirlenmesi. 

B. Kolmogorov-Smirnov Testi 
χ² uygunluk testlerinin alternatifi olan Kolmogorov-

Smirnov testi, ilk olarak 1933 ylnda Kolmogorov 
tarafndan önerilmiştir. Daha sonra 1939 ylnda Smirnov 
tarafndan geliştirilmiştir. Kolmogorov-Smirnov testi, 
teorik (beklenen) ve ampirik kümülatif (birikimli) dağlm 
fonksiyonu arasndaki maksimum mutlak farka dayanr[7].  

İki örneklemli Kolmogorov-Smirnov testine ilişkin 
hipotez takm aşağdaki gibi kurulabilir.  

H0: İki örneklem benzer dağlm gösteren bir 
populasyondan alnmştr.  

H1: İki örneklem benzer dağlm gösteren bir 
populasyondan alnmamştr.  

Kolmogorov-Smirnov (KS) test istatistiği; 

D = mak|S�(x) − F�(x)|, (1) 

“Denklem (1)” üzerinden hesaplanr. Burada; 

Sn(x) , birinci örnekten gözlenen X değişkenin birikimli 
dağlm fonksiyonudur.  

F0(x), ikinci örnekten gözlenen X değişkenin kümülatif 
(birikimli) dağlm fonksiyonudur.  

Buradan hesaplanan test istatistiği tablo değerinden 
büyükse ilgili H0 hipotezi α önem seviyesinde reddedilir ve 
iki dağlmn benzer olmadğ sonucuna varlr.  

C. Anderson Darling Testi 
Anderson-Darling testi (k sayda örneklemden oluşan) 

aksi belirtilmedikçe n1, … ,nk saydaki örneklemlerin ortak 
bir sürekli F dağlmndan gelip gelmediği hipotezini test 
etmektedir[8]. Anderson-Darling istatistiğini (A2) 
hesaplamak için, örnek değerleri küçükten büyüğe sralanr 
ve standardize edilir. Kümülatif Gaussian fonksiyon değeri 
i. inci değişken için zi olarak ifade edilir ve 

 
“Denklem (2)” üzerinden hesaplanr. 

Stephens[9], Anderson-Darling testi ampirik dağlm 
fonksiyonunu modifiye etmiştir. Modifiye edilmiş test 
istatistiği, T* =(1+0.75/n+2.25/n2 )A2 şeklindedir. Üst 
kuyruk olaslğ α=exp(1.2937–5.709T2 +0.0186T*2) 
şeklinde hesaplanr. α0 belirlenen önem seviyesi olmak 
üzere, eğer α< α0 ise ilgili H0 hipotezi reddedilir[10].  

(2) 
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Anderson-Darling testine ilişkin hipotez takm 
aşağdaki gibi kurulabilir.  

H0: İki örneklem benzer bir sürekli F dağlm gösteren 
populasyondan alnmştr.  

H1: İki örneklem benzer bir sürekli F dağlm dağlm 
gösteren populasyondan alnmamştr.  

D. Cramér-von Mises Testi 
İki örneklemli Cramér-von Mises testi, en iyi bilinen 

dağlmdan bağmsz iki örneklemli testlerden birisidir. 
Aşağda tanm verilmiş olan T2 istatistiğine 
dayanmaktadr. x1, x2, . . . , xm ve y1, y2, . . . , yn 
verilerinden oluşan iki bağmsz örneklemin F(·) ve G(·) 
olarak adlandrlan sürekli kümülatif(birikimli) dağlm 
fonksiyonlarndan bağmsz olarak elde edildiğini 
varsayalm. Bu örneklemleri temel alarak H0: F=G 
hipotezini çift kuyruklu alternatifi olan H1: F≠G ye karşlk 
test etmek isteriz. Cramér-von Mises test istatistiği değeri 
olan T2 aşağda verilen şekilde hesaplanr[11]: 

 
IV. BULGULAR 

Sağ Üst Ekstremite Sol Üst Ekstremite 
Kol Uzunluğu (KUSAĞ) Kol Uzunluğu (KUSOL)

Ön Kol Uzunluğu (ÖKUSAĞ) Ön Kol Uzunluğu (ÖKUSOL)
Üst Ekstremite Uzunluğu (ÜEUSAĞ) Üst Ekstremite Uzunluğu (ÜEUSOL)

El Uzunluğu (EUSAĞ) El Uzunluğu (EUSOL)
Palmar Uzunluk (PUSAĞ) Palmar Uzunluk (PUSOL) 

Üçüncü Parmak Uzunluğu (ÜPUSAĞ) Üçüncü Parmak Uzunluğu (ÜPUSOL) 
El Genişliği (EGSAĞ) El Genişliği (EGSOL) 

El Bilek Genişliği (EBGSAĞ) El Bilek Genişliği (EBGSOL) 
El Bilek Çevresi (EBÇSAĞ) El Bilek Çevresi (EBÇSOL) 

Tablo 1. Ölçümü yaplan antropometrik ölçümler 
 

Tablo 2 ve 3 de verilen çoklu regresyon analizi için 
Stepwise yöntemi tercih edildi. Materyal ve metod 
ksmnda verilen çoklu regresyon model yeterliliği 
belirlenmesi ksmnda belirtilen kriterlerine uyumun 
sağlandğ VIF (<10)[1] ve Durbin Watson (<2)[1] 
değerlerine baklarak anlaşlabilir. 

 

Model R2 s R2’deki 
değişim 

F’deki 
değişim 

F’deki 
değişim 
için p 

VIF Durbin 
Watson

1 0.741 4.311 0.741 1141.305 0.000 1.000 
1.522 1+2 0.777 4.007 0.036 63.822 0.000 2.091 

1+2+3 0.788 3.909 0.011 21.032 0.000 2.444 

Tablo 2. Araştrma Grubunda Tüm Sağ Üst Ekstremite Ölçümleri 
Kullanlarak Oluşturulan Modeller İçin Özet İstatistikler 

 

Model R2 s R2’deki 
değişim 

F’deki 
değişim 

F’deki 
değişim 
için p 

VIF Durbin 
Watson

1 0.754 4.204 0.754 1220.857 0.000 1.000 
1.493 1+2 0.773 4.046 0.019 32.735 0.000 2.207 

1+2+3 0.781 3.975 0.008 15.321 0.000 2.469 

Tablo 3. Araştrma Grubunda Tüm Sol Üst Ekstremite Ölçümleri 
Kullanlarak Oluşturulan Modeller İçin Özet İstatistikler 

Model Kolmogorov-
Smirnov 

Anderson-Darling Cramér-von Mises

D p A2 T* p T2 p 

1 0.1025 0.02992 2.34 1.764 0.06008 
 

0.4527251 0.1448744
 

1+2 0.0775 0.1808 1.789 1.039 0.1200 
 

0.3626574
 

0.2849471
 

1+2+3 0.065 0.3667 1.706 0.930 0.1337 0.3402068 0.3348506

Tablo 4. Araştrma Grubunda Tüm Sağ Üst Ekstremite Ölçümleri 
Kullanlarak Oluşturulan Modellere Ait Boy Tahmin Değerleri ile 

Gerçek Boy Değerleri Dağlmlarnn Benzerliğini Ölçen İstatistikler 
 

Model Kolmogorov-
Smirnov 

Anderson-Darling Cramér-von Mises

D p A2 T* p T2 p 
1 0.1125 0.01266 2.688 2.223 0.03951 0.4848101 0.1125608

1+2 0.075 0.2106 1.846 1.1140 0.1115 0.3827215 0.24605 
1+2+3 0.0725 0.2439 1.808 1.0630 0.1172 0.3797163 0.2515554

Tablo 5. Araştrma Grubunda Tüm Sol Üst Ekstremite Ölçümleri 
Kullanlarak Oluşturulan Modellere Ait Boy Tahmin Değerleri ile 

Gerçek Boy Değerleri Dağlmlarnn Benzerliğini Ölçen İstatistikler 
 

 
Şekil 1. Sağ ölçüm Model 1 KS Grafiği 

 
Şekil 2. Sağ ölçüm Model 1 QQ Grafiği 

(3) 
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Şekil 3. Sağ ölçüm Model 1 için Normal Dağlm Grafikleri 

 
Şekil 4. Sağ ölçüm Model 1 için İki Dağlmn Kesişim Grafiği 

V. SONUÇLAR 
Literatür incelendiğinde Razali ve Wah[12] Monte 

Carlo simülasyonu kullanarak ürettikleri simetrik ve 
asimetrik dağlmlara uyan veriler üzerinde çeşitli testlerin 
güçlerini karşlaştdğ ve. bu karşlaştrmalar sonucunda 
Anderson-Darling testini, Kolmogorov-Smirnov testine 
oranla daha güçlü bulduklar görülmüştür. Bu iki test için 
Engmann ve Cousineau[13] benzer bulgular elde etmiştir. 
Laio[14] yaptğ simülasyon çalşmasnda Anderson 
Darling ve Cramér-von Mises testlerinin güçlerini birbirine 
oldukça yakn bulmuş olup Anderson-Darling testinin 
ürettiği veri dağlmlar üzerinde daha iyi sonuçlar 
verdiğini belirtmiştir. Laio[14] ayrca her iki testin 
Kolmogorov-Smirnov testine oranla daha güçlü testler 
olduğunu gösteren bulgular elde etmiştir. 

Bu çalşmada elde edilen sonuçlarn literatürle uyumlu 
ve destekleyici olduğu söylenebilir. Kolmogorov-Smirnov 
testi sağ ve sol ölçümlerin kullanldğ tek değişkenli 
regresyon modelleri için boy tahmin değerleri ile gerçek 
boy ölçümlerinin ayn populasyondan gelmediğini 
söylemektedir (sağ model 1 için D=0.1025; p=0.02992, sol 
model 1 için D=0.1125; p=0.01266). Anderson-Darling 
testi ise sol ölçümlerin kullanldğ tek değişkenli 
regresyon modelleri için boy tahmin değerleri ile gerçek 
boy ölçümlerinin ayn populasyondan gelmediğini 
söylemektedir (A2=2.688; T*=2.223; p=0.03951). Diğer 

tüm durumlar için elde edilen regresyon modellerine ait 
tahmin değerleri ile gerçek boy ölçümlerinin ayn 
populasyondan geldiğini savunan H0 hipotezi üç farkl 
istatistik test için kabul edilebilir düzeyde anlaml sonuç 
vermiştir (p>0.05). 

Sağ ölçümlere ait birinci model için verilen grafiklere 
bakldğnda iki dağlmn benzerliği %91 olarak 
gösterilirken ayn model için bu benzerliği en çok bulan 
test Cramér-von Mises testi olup bu teste ait p değeri ≅ 
0.15 olarak bulunmuştur. Grafiksel çktlara bakldğnda 
rahatlkla iki dağlmn benzer olduğunu söylebilirken 
istatistiksel testler bu benzerliğin snrda veya snrn biraz 
üzerinde olduğunu bize söylemektedir (Bkz. Tablo3 ve 4). 

Anderson-Darling testi en kararl sonuçlar vermiş olup 
modele giren değişken saysndaki artş p değerlerinde 
belirgin değişikliklere yol açmamştr (Bkz. Tablo3 ve 4). 

Cramér-von Mises testine ait sonuçlar grafiksel 
gösterimler ve regresyon model sonuçlar ile en uyumlu p 
değerlerini üretmiştir.Modele giren değişken saysndaki 
artş regresyon modelinin açklayclk katsaysn 
yükseltmiş ve bu durumda modelin daha iyi kestirimlerde 
bulunmasn sağlamştr. Dolaysyla modele ait tahmin 
değerleri ve gerçek ölçümlerin ayn populasyondan 
geldiğini savunan p değerinin anlamllk düzeyi özellikle 
sağ ölçümlere ait modele her giren yeni değişken için daha 
yüksek oranlara yükselmiştir (Bkz. Tablo3 ve 4). 
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