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MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 24’nin KURULMASI 

 

IBM SPSS Statistics 24 Yüklemeye Başlamadan Önce Kontrol Edilmesi Gerekenler 

1. Antivirüs programları kapalı olmalı 

2. Kurulum süresince Administrator yetkisi ile oturum açılmış olmalı 

3. İnternet bağlantısı olmalı 

4. Dil ayarının İngilizce(ABD) olduğundan emin olunmalı (Denetim Masası - Bölge ve Dil 

Seçenekleri - Bölgesel Seçenekler - Biçim) 

Not: SPSS Türkçe paket olmadığından 4. Maddedeki değişikliğin düzgün ve eksiksiz 

olduğundan emin olunmalı, aksi takdirde kurulum gerçekleşmeyecektir.  

 

IBM SPSS Statistics için Sistem Gereksinimleri 

 IBM® SPSS® Statistics için minimum donanım ve yazılım gereksinimleri şu şekildedir.  

 

 Microsoft Windows 7 ve üstü işletim sistemi kurulu makina  

 En az 1 gigahertz (GHz) hızında Intel® ya da AMD üstü işlemci  

 En az 1 gigabyte (GB) RAM ve üstü  

 Kurulum için en az 900 megabyte (MB) boş disk alanı. Kurulum içerisinde yardım dili 

olarak birden fazla dil seçilmesi durumunda her dil desteği için 70 MB ek alan 

gerekmektedir.  

 XGA (1024x768) ya da üstü çözünürlükte monitör  

 IBM® SPSS® Statistics Server ile bağlantı için TCP/IP protokolünü destekleyen network 

adaptörü  

 

 SPSS Statistics 24  KURULUMU 

1. Munzur Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı web sayfasının bilgi/belge kısmında 

“SPSS Programı Kurulum Dosyaları” başlığı altında bulunan setup dosyalarından 

bilgisayarınızın işletim sistemine uygun setup dosyasını indiriniz. 

2. Masaüstüne indirmiş olduğunuz SPSS Windows.rar dosyasının üzerine sağ tıklayıp Klasöre 

çıkar seçeneği ile indirilmiş tüm dosyaların klasöre atılmasını sağlayınız. 

3. İndirmiş olduğunuz klasörün içinde bulunan Windows klasöründeki setup.exe dosyasını çift 

tıklayıp çalıştırınız.  
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Şekil1 

 

Açılan pencerede yazılı seçeneklerden “Install IBM SPSS Statistics 24” seçeneğini seçiniz 

ve ekrana gelen güvenlik uyarısını kabul edip kurulumu başlatın. 

 

 
Şekil2 

 

“Next” tuşuna tıklayarak ilerleyiniz. 
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Şekil3 

 

Açılan pencerede lisans sözleşmesi kabul ettiğinizi belirten “I accept the terms in the license 

agreement” seçeneğini işaretledikten sonra Next‟ tuşuna tıklayınız. 

 

 
Şekil4 

Açılan pencerede program kurulumu için gerekli Python programlama dilinin indirilmesi isteğini 

kabul ediniz. 
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Şekil5 

 

Açılan pencerede Python lisans sözleşmesi kabul ettiğinizi belirten “I accept the terms in the 

license agreement” seçeneğini işaretledikten sonra Next‟ tuşuna tıklayınız. 

 

        
Şekil6 

 

Tekrar açılan pencerede lisans sözleşmesi kabul ettiğinizi belirten “I accept the terms in the 

license agreement” seçeneğini işaretledikten sonra Next‟ tuşuna tıklayınız. 
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Şekil 7 

 

Next tuşuna tıklayarak ilerleyiniz. 

 
Şekil 8 

 

Açılan pencere programın yüklemeye hazır olduğunu göstermektedir. “Install” tuşuna tıklayarak 

programı yüklemeye başlayınız. 
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Şekil 9 

 

Yüklemeyi tamamlamak için “Finish” tuşuna tıklayınız. 

 
Şekil 10 

 

Kurulumu biten programın lisanslama kısmına geçmiş bulunmaktasınız. Açılan pencerede “Lisans 

Product” tuşuna tıklayınız. 
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Şekil 11 

 

“Next” tuşuna tıklayarak ilerleyiniz. 

 
Şekil 12 

 



 

Munzur Üniversitesi                       

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sayfa 8 
 

Açılan pencerede kurulumunu yaptığımız program eş zamanlı kullanıcı lisansına sahip olduğundan 

“concurrent user license (My organization purchased the product and my administrator gave 

me a computer name or IP address)” seçeneğini işaretleyip “Next” deyip ilerleyiniz. 

 

 
Şekil 13 

 

Açılan pencerede “Lisans Manager name or Server IP Address” kısmına Üniversitemiz 

tarafından program lisansı için ayrılan sunucu IP adresini “10.255.0.40” yazıp “Next” tuşuna basıp 

ilerleyiniz. 
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Şekil 14 

 

Son çıkan pencerede “Finish” tuşuna basıp programın kurulumunu ve lisanslamasını bitirmiş 

bulunmaktasınız. 

 

 


