
Tablo 1. Çoklu Regresyon Analizinde İleri Tanı Analizi ve Kullanılan Ölçütler: Özet Bilgiler (Hair vd, 1998:217-238) 
 Tanı Ölçüsü Eşik Değerin Hesaplanması Açıklama 

A
rt

ık
la

r 

Standart Olmayan Artıklar 
(Unstandardized Residuals) Eşik değer hesaplanmaz. Yorum için kullanılır.  Bağımlı değişkenin gözlenen birim değerleri ile tahmin edilen birim değerleri arasındaki 

farklar olarak tanımlanmaktadır. 

Silinmiş Artıklar 
(Deleted Residuals) Eşik değer hesaplanmaz. Yorum için kullanılır. İlgili birim analiz dışı tutulup bağımlı değişkenin gözlenen birim değerleri ile tahmin 

edilen birim değerleri arasındaki farklar olarak tanımlanmaktadır. 

Standartlaştırılmış Artıklar 
(Standardized Residuals) Belirli bir anlamlılık düzeyi kritik t-değeri  1,96 vs.  Standart olmayan artıklar standart sapmasına bölünerek standartlaştırılır. 

Standartlaştırılmış artıkların ortalaması sıfır, varyans ve standart sapması 1’e eşittir.  

Studentized Artıklar 
(Studentized Residuals) Belirli bir anlamlılık düzeyi kritik t-değeri  1,96 vs.  

Standartlaştırılmamış artıklar, birimden birime değişen tahmini standart sapmasına 
bölünerek hesaplanan artıklardır. Burada standart sapma bağımsız değişkenlerin her bir 
birim değeri, bağımsız değişkenlerin ortalamalarından sapmalarına dayanılarak tahmin 
edilmektedir. 

Studentized Silinmiş Artıklar 
(Studentized Deleted Residuals) Belirli bir anlamlılık düzeyi kritik t-değeri  1,96 vs.  Silinmiş artıklar birimden birime değişen kendi tahmini standart sapmalarına bölünerek 

hesaplanan standartlaştırılmış artıklardır. 
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Mahalanobis Uzaklıkları 
(Mahalanobis Distances) Eşik değer hesaplanmaz. Yorum için kullanılır. 

Bağımsız değişkenlerin her bir birim değerinin, tüm birim değerlerinin ortalamasından 
ne kadar farklı olduğunu gösteren bir uzaklık ölçüsü. Büyük bir Mahalanobis uzaklık 
değeri, ilgili birimin bir veya daha çok sayıda bağımsız değişken üzerinde aykırı bir 
değere sahip olduğunu gösterir.  

Cook Uzaklıkları 
(Cook’s Distances)  4 / 1n k   

Regresyon katsayılarının hesaplanmasında bir birim analizden çıkartıldığında tüm model 
artıkların hangi ölçüde değişeceğini gösterir. Büyük bir Cook uzaklığı ilgili birimin 
analizden çıkartılması durumunda regresyon katsayılarının önemli düzeyde değişeceğini 
ifade eder.  

Kaldıraç Değerleri 
(Leverage Values) 

 
 

10 ve 50 2 / .

10 veya 50 3 / .

p n p n

p n p n

  

  
 

Bir noktanın regresyon tahminleri üzerindeki etkisini ifade eden bir ölçüdür. Bu değerler 
0 (tahminler üzerinde etkisi yok) ile (n-1)/n arasında değişmektedir. Kabaca kaldıraç 
değeri 0,20 küçükse güvenilir, 0,20-0,50 arasında ise riskli ve 0,50’den büyükse çok 
riskli olarak kabul edilir. 
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DFBETA Eşik değer hesaplanmaz. Yorum için kullanılır. Spesifik bir birim regresyon analizden çıkartıldığında regresyon katsayılarında meydana 
gelecek değişimi ifade eder. Sabit terim ve diğer regresyon katsayıları için hesaplanır.  

SDFBETA 

Küçük örneklemlerde: Belirli bir anlamlılık düzeyi kritik t-değeri
 1,96 vs.  

Orta-büyük örneklemlerde: 2 n  

Spesifik bir birim regresyon analizden çıkartıldığında standartlaştırılmış regresyon 
katsayılarında (beta) meydana gelecek değişimi ifade eder. Sabit terim hariç diğer 
regresyon katsayıları için hesaplanır. 

DFFIT Eşik değer hesaplanmaz. Yorum için kullanılır. Spesifik bir birim regresyon analizden çıkartıldığında tahmin değerleri arasındaki farkı 
ifade eder.  

SDFFIT      2 / 1 2 1 / 1 2 /p n k k n k p n           Spesifik bir birim regresyon analizden çıkartıldığında standartlaştırılmış tahmin değerleri 
arasındaki farkı ifade eder. 

COVRATIO    1 3 / 1 3 1 /p n k n       

Spesifik bir birim analizden çıkartıldığında hesaplanan kovaryans matrisinin 
determinantının, tüm birimler analiz edildiğinde hesaplanan kovaryans matrisinin 
determinantına oranı olarak hesaplanmaktadır. Bu değerler 1’e yaklaştıkça ilgili birimin 
kovaryans matrisini çok değiştirmeyeceğini gösterir.  

Not: Tabloda n=örneklem hacmini, p=analizdeki bağımlı ve bağımsız değişken sayısını ve k=tahmin edilen parametre sayısını göstermektedir. 


