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TEMEL KAVRAMLAR ve VERİLERİN ÖZETLENMESİ
1.1. Giriş
Hangi bilim dalı olursa olsun, araştırılan olaylar hakkında bilgi edinebilmek için araştırmaların
yapılması ve bu araştırmalardan elde edilen verilerin istatistik yöntemler kullanılarak analiz edilmesi,
ulaşılan sonuçların yorumlanması ve genelleştirmelerin yapılması gerekir.
Üzerinde durulan olaylar hakkında ayrıntılı bilgi edinilmesi için mutlaka deneme yapmak
zorunludur. Deneme, bilimin ilerlemesi için temeldir. Araştırıcılar, denemelerden elde edilen bilgiler
doğrultusunda teorilerini geliştirir, test eder, doğru veya yanlış olduğunu gösterirler.
Deneme, yeni gerçeklerin gözlenmesi veya daha önceki sonuçların doğrulanması veya yanlış
olduğunun gösterilmesi için planlanmış ve veri toplama ile sonuçlanan çalışma veya işlemler olup
etrafımızda meydana gelen olayların anlaşılır bir şekilde açıklanması için kurulur. Deneme sonuçları
önceden kesin olarak tahmin edilemeyen işlemlerdir. Denemeler, en uygun zamanda ve masrafla en
güvenilir sonuçların alınacağı şekilde kurulmalı, elde edilen veriler istatistik yöntemler kullanılarak
analiz edilmeli ve sonuçlar genelleştirilmelidir.
Bilim dallarının gelişme süreçleri incelendiği zaman, istatistik metot kullanımının yoğunlaşması
ile paralellik gösterdiği açık bir şekilde görülür. Çünkü yapılan araştırmalardan elde edilen verilerin
uygun istatistik metotlar kullanılarak analiz edilmesi, araştırılan konu ile ilgili hangi noktaların daha
fazla araştırılması ve nelere dikkat edilmesi hakkında daha fazla bilgi verecektir. Her bilim dalında
kullanılan deney materyali, deneme koşulları ve istatistik metotların gerektirdiği ön koşulların
gerçekleşme durumu bir diğerinden farklı olduğundan konulara özgü istatistik yöntemlerin geliştirilmesi
zorunlu olmuştur. Bunun sonucu olarak da istatistik biliminde Ekonometri, Psikometri, Sosyometri,
Antropometri, Biyoistatistik veya Biyometri ve son yıllarda gelişiminde Türk Bilim adamlarının da rol
oynadığı Kemometri gibi değişik bilim dalları ortaya çıkmıştır.

1.2. Temel Kavramlar
Yapılan bir araştırmada verilerin doğru olarak toplanması, toplanan verilerin özetlenmesi,
tanıtıcı ve/veya tanımlayıcı değerlerin hesaplanması, birden fazla özellik dikkate alınmış ise özellikler
arasındaki ilişkilerin hesaplanması, toplanan verilerin araştırmada dikkate alınan faktörler bakımından
analizi edilmesi, elde edilen sonuçların değerlendirilmesi, yorumlanması ve tümevarım yaklaşımı ile
genelleştirilmesi için kullanılan metotlar İSTATİSTİK METOTLAR olarak bilinir.
Araştırıcının üzerinde çalıştığı aynı veya benzer özelliğe sahip bireylerin tamamına
POPULASYON (kitle = evren = kütle) denir. Araştırıcının çalışma konusuna bağlı olarak söz konusu
bireyler öğrenci, hasta, koyun, kuzu, inek, toprak, ağaç vb. gibi her şey olabilir. Populasyon, aslında
teorik bir kavram olup, üzerinde durulan özellik bakımından sonsuz sayıda bireyden oluşmuş bir
kümedir. Ancak, uygulamada sonsuz birey yerine genellikle sınırlı sayıdaki bireylerin oluşturdukları
topluluklar da populasyon olarak kabul edilmektedirler.
Bir araştırıcı Ziraat Fakültesi öğrencilerinin sorunları ile ilgili bir araştırma yapmaya karar
vermiş ise fakültenin bütün öğrencileri araştırıcının populasyonunu oluşturur. Eğer hayvan yetiştirme
alanında çalışan bir araştırıcı koyunların kesim ağırlığı ile ilgili bir araştırma yapıyorsa, seçtiği bir
ağıldaki bütün koyunlar araştırıcının populasyonunu oluşturur.
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Bir çalışma yapılırken üzerinde çalışılan tüm bireylerden veri toplamak çok zor hatta bazen
olanaksızdır. Çünkü çoğu zaman araştırıcının zamanı ve maddi olanakları tüm bireylerden veri toplamak
için yeterli değildir. Diğer taraftan üzerinde çalışılan özelliğin tipi de çoğu zaman tüm bireylerden veri
toplanmasını engeller. Örneğin yukarıdaki örnekte araştırıcı fakültenin tüm öğrencilerinden veri
toplayacak kadar zamana sahip olmayabilir. Bu durumda bütün öğrencilerden veri toplaması mümkün
değildir. Diğer örnekte kesim ağırlığı ile ilgilenen araştırıcının ağıldaki bütün koyunları keserek kesim
ağırlığı verisi toplaması söz konusu değildir.
Bu gibi sebeplerden dolayı populasyonu oluşturan tüm bireylerden veri toplamak çoğunlukla
mümkün olmadığı için araştırıcı, populasyonu temsil edecek şekilde oluşturduğu daha az sayıdaki birey
üzerinde çalışmak durumundadır. Populasyonu temsil edecek şekilde seçilen belirli sayıdaki bireyden
oluşan gruba ÖRNEK denir. Oluşturulan örneklerde belirli sayıda birey vardır. Bu belirli sayıdaki birey
sayısına ise ÖRNEK GENİŞLİĞİ veya ÖRNEK HACMİ denir. Yukarıdaki örneklerde araştırma
yapacak olan araştırıcıların üzerinde çalıştıkları populasyonlardan, populasyonu temsil edecek şekilde
ve üzerinde çalıştıkları özelliği etkileyen faktörler bakımından homojen olan belirli sayıdaki bireyleri
tamamen tesadüfen seçerek örneklerini oluşturması gerekir.
Eğer populasyonu oluşturan tüm bireylerden veri toplanmış ise araştırıcı istediği değerleri tüm
verileri kullanarak hesaplar. Populasyondaki tüm bireylerden elde edilen verilerle hesaplanan değerlere
PARAMETRE denir. Yani parametre, populasyondan hesaplanan değerdir. Teorik olarak
populasyonlarda sonsuz sayıda birey olduğundan, bu populasyonlarda her hangi bir değer
hesaplanamaz. Ancak, populasyonlara parametre değerleri atfedilebilir. Parametreler evrensel sabitler
olup, hiçbir şekilde değişmezler.
Yapılan çalışmada oluşturulan örnekteki bireylerden veri toplanmış ve bu veriler kullanılarak
istenilen değerler hesaplanmış ise bu hesaplanan değerlere İSTATİSTİK denir. Yani istatistik, örnekten
hesaplanan değerdir. Örnekten hesaplanan değerler parametrelere karşılık gelir ve parametrelerin
tahminleridir. Aynı populasyondan iki farklı örnek alınmış olsa ve bu örneklerin her birinde aynı
istatistik hesaplansa farklı farklı değerler elde edilebilir. Yani istatistik, örnekten örneğe
değişebilmektedir.
Parametreler Yunan (Grek) harfleri, istatistikler ise Latin harfleri ile gösterilir. Parametre ve
istatistiklerin gösterimi ile ilgili örnekler Tablo 1.1’de verilmiştir.
Tablo 1.1. Parametre ve istatistiklerin gösterimi ile ilgili örnekler
Hesaplanan değer

Populasyon

Ortalama

x, y

Örnek
X, Y

Varyans

 2x ,  2y

S 2x , S 2y

Korelasyon

, xy, ab

r, rxy, rab

Örnekten hesaplanan istatistiklerin güvenilir olması yani parametrelerin iyi tahminleri olması
veya örneğin populasyunu iyi temsil etmesi için aşağıdaki noktalara dikkat edilmesi gerekir:
1. Örnekteki bireylerin tamamen tesadüfen seçilmesi gerekir. Genel olarak populasyona dahil
her bireyin örneğe girme şansı aynı tutulmuşsa o örnek bir tesadüf örneğidir. Tesadüfi seçimin en kolay
yolu kur’a ile seçimdir. Tesadüfi seçim, tesadüf sayıları kullanılarak da yapılabilir.
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2. Örnekteki bireylerin üzerinde çalışılan özelliği etkileyen faktörler bakımından homojen
(birbirine benzer) olması gerekir. Örneğin, eğer bir araştırıcı öğrencilerin ağırlıklarıyla ilgili bir
araştırma yapıyorsa, homojenliği sağlamak bakımından örneğe seçilecek öğrencilerin aynı yaş veya yaş
grubundan, aynı cinsiyetten ve sağlıklı öğrencilerden olmasına dikkat etmelidir. Çünkü bu faktörler
biyolojik olarak ağırlığı etkileyen faktörlerdir. Bir başka araştırıcı koyunların canlı ağırlıkları ile ilgili
bir araştırma yapıyorsa, bu durumda koyun sürüsünden örneğe seçilecek koyunların ağırlıkları üzerine
etki eden ırk, cinsiyet, yaş ve benzeri faktörlerin homojen olmasına dikkat etmelidir.
3. Örnek genişliği arttıkça hesaplanan istatistiklerin güvenilirliği artar. Bu sebeple örnek
genişliği mümkün olduğu kadar artırılmalıdır. Fakat örnek genişliği artırılırken hem bireylerin üzerinde
durulan özellik veya özellikleri bakımından homojenliğinin bozulmamasına dikkate edilmeli hem de
örnek genişliğinin arttırılması ile sağlanacak faydanın masraf ve emeği karşılamasına dikkat edilmelidir.

1.3. Verilerin Toplanması
Yürütülen bir denemeden güvenilir sonuçların elde edilmesi için araştırıcının verilerini doğru
olarak toplaması gerekir. Yanlış olarak toplanan verilerden doğru sonuçları hesaplayabilecek hiçbir
yöntem yoktur. Bunun için araştırıcı, verilerini toplarken kullanacağı sayma, ölçme ve analiz
yöntemlerini iyi bilmekle birlikte sabırlı ve dürüst olmalıdır. Sayma, ölçme ve analiz yöntemleri ile elde
ettiği veriler üzerinde beklentisi doğrultusunda düzeltmeler yapmamalıdır. Doğru olarak kaydettiği
verileri değerlendirerek sonuçlara ulaşmalı ve bu sonuçları yorumlamalıdır. Eğer beklediği sonuçlardan
farklı değerler elde etmişse üzerinde çalıştığı konu ışığı altında yorumlar getirilmelidir.

1.4. Veri Tipleri
Bireylerden toplanan ve üzerinde durulan özelliği belirten rakamlara Gözlem Değeri (Veri)
denir. Gözlem değerleri (veriler) 2 gruba ayrılır:
1. Nitel (Qualitative) gözlem değerleri
2. Nicel (Quantitative) gözlem değerleri
Nitel gözlem değerleri, sayısal olmayan verilerdir. Bu tip veriler genellikle anketler ve duyusal
analizlerde toplanan verilerdir.
Nicel veriler sayısal verilerdir. Eğer veriler saymak sureti ile elde edilmişlerse Kesikli Gözlem
Değeri, tartmak, ölçmek veya herhangi bir analiz metodu kullanılarak elde edilmişlerse Sürekli Gözlem
Değeri denir. Sürekli veriler tarif aralığında her değeri alabilirler. Örneğin, bitkilerin ağırlıkları ve
boyları, yumurta ağırlıkları, herhangi bir gıda maddesinin kurumadde miktarı, yağ oranı vb.
Kesikli veriler saymak sureti ile elde edilir. Örneğin, bir başaktaki dane sayısı, bir tavuğun yumurtladığı
yumurta sayısı vb.

1.5. Ölçme Seviyeleri
Ölçme, nesne, birey veya olaylara sayısal değerlerin verilmesidir. Bir araştırmada üzerinde
durulan özelliğe ait veriler farklı duyarlılık seviyelerinde ölçülebilir. Farklı ölçme seviyelerinde
ölçülmüş verilerin değerlendirilmesi için farklı istatistik ve istatistik metotlar geliştirilmiştir. Elde edilen
verilerden doğru ve güvenilir sonuçların elde edilebilmesi için istatistik metodun doğru seçilmesi
gerekir. Bunun için de araştırıcının verilerin hangi seviyede ölçüldüğünü belirleyebilmesi gerekir.
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Değişkenler ölçme seviyelerine göre 4 gruba ayrılırlar:
1. Nominal seviye (İsimlendirilmiş)
2. Ordinal seviye (Sıralanmış)
3. Interval seviye (Aralıklandırılmış)
4. Ratio seviye (Oranlanmış)
Ölçme seviyeleri ile istatistik metotların uygunluğu arasında bir ilişki vardır. Örneğin, nominal
ölçümler için ortalamanın hesaplanması bir anlam ifade etmediği gibi hiçbir bilgi de vermez. Buna
karşın ortalamayı içeren istatistik metotların ordinal veriler için kullanımı tartışmalıdır. Ortalama ve
ortalama içeren istatistik yöntemlerin kullanılması ve elde edilen sonuçların güvenilir olması için
verilerin interval ve ratio seviyelerde ölçülmüş veriler olması gerekir. Bu sebeple veriler ordinal
seviyede elde edilmiş veriler ise en uygun merkezi eğilim ölçüsü ortanca (medyan) olacaktır.
1. Nominal Seviye (İsimlendirilmiş, Kategorik): En az duyarlı, en kaba ölçme seviyesi nominal
seviyedir. Burada nominal “isim ile” anlamında kullanılmaktadır. Nominal seviye değişkenlere cinsiyet
(erkek/kadın), etnik gruplar (Afrikalı, Türk, İngiliz vb.), din (Müslüman, Hıristiyan vb.) vb. örnek
verilebilir. Bu seviyede kategoriler sadece isimle belirlenmiştir. Araştırıcı, veri toplama aşamasında
gerekli olduğu zaman isim vererek yeni kategoriler oluşturabilir. Burada kategorilerin çoktan aza,
yüksekten alçağa, iyiden kötüye gibi bir sırası yoktur. Eğer oluşturulacak kategoriler arasında böyle bir
sıralama söz konusu değilse, bu değişkenler Nominal Seviye değişkenler olarak kabul edilir.
2. Ordinal Seviye (Sıralı veya Sıralanmış): Eğer üzerinde durulan değişkene ait değerler
sıralanabilir kategorilerden oluşuyorsa, söz konusu değişkene Ordinal Seviye Değişken denir. Burada
ordinal sıralı anlamındadır. Örneğin bir sınav sonucunda öğrenciler A, B, C gibi notlar alabilir. Bu notlar
öğrencilerin sınavdaki yeterliliklerine göre verilir ve A alan öğrencinin B alan öğrenciden daha çalışkan
olduğu alınan nottan anlaşılır. Diğer bir örnek olarak at yarışlarını verebiliriz. At yarışlarında birinci
bitiren at ikinci bitiren attan daha hızlıdır, ikinci bitiren at üçüncü bitiren attan daha hızlıdır. Bu tip
verileri nominal verilerden ayıran özellik anlamlı bir sıralamanın olmasıdır. Nominal veriler sadece aynı
olup olmadıklarına göre sınıflandırılırlar. Ordinal veriler de ise aynı gruba dahil olup olmadıklarının,
yani birbirinin aynı olup olmadıklarının yanı sıra birbirinden daha hızlı, daha iyi, daha çalışkan, daha
üstün olup olmadıklarına göre de anlamlı bir şekilde sıralanırlar. Bu tip verilerde sınıflar bireylerin
üzerinde durulan özellik bakımından durumlarına göre oluşturulur. Fakat aynı sınıfta yer alan bireyler
arasında hiçbir farklılık yoktur. At yarışlarında olduğu gibi bireyler sayılar verilerek sıralandırılabilir.
Bu tip veriler sıralandırılmış (rank) veriler olarak adlandırılır. Bu şekilde sıralandırılmış verilere duyusal
(organoleptik) analizlerde çok rastlanır. Burada önemli olan ve bilinmesi gereken nokta şudur: Bireyler
1, 2, 3 şeklinde numaralandırılmış ise bunun anlamı 2, 1 den iki kat iyi, kötü, hızlı, çalışkan vb. demek
değildir. Bu şekilde sıralandırıldığı zaman 1 ile 2 arasındaki farklılık ile 2 ile 3 arasındaki farklılık aynı
demek değildir.
3. Interval (Eşit birim aralıklarında ölçülmüş) Seviye: Yapılan bir araştırmada veriler elde
edildiği zaman birbirinden ayrılabiliyorsa, sıralanabiliyorsa ve aralarındaki aritmetik farklılık anlamlı
ise bu tip veriler aralık (interval) seviye verilerdir. Bu tip verilerde hem bireylerin birinin diğerlerine
göre ağırlığı veya hafifliği, azlığı veya çokluğu vb. bilinir hem de birbirlerinden ne kadar az veya çok,
hafif veya ağır vb. olduğu da bilinir. Bu tip veriler yukarıda açıklanan iki tip veriden de daha açıklayıcı,
daha çok bilgi vericidir. Bireyler arasında belirlenen aralık, ölçümlerin sabit birimlerini ve duruma bağlı
olarak sıfır (orijin) noktasına sahip olduğunu gösterir. Bu tip veriler gerçek anlama sahiptirler. Aralık
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seviyesinde ölçülen veriler için en klasik örnek sıcaklık ölçümleridir. Sıcaklık ölçümlerinde yaygın
olarak kullanılan birim derecedir. Fakat orijin Fahrenhayt veya Celsius (santigrat) olarak ölçülmesine
bağlı olarak değişir. Eğer sıcaklık santigrat olarak ölçülmüş ise suyun donma noktası 0C’dir. Suyun
donma noktası eğer Fahrenhayt olarak ölçülmüş ise 32F’dir. Verilerin birimine bağlı olarak orijin
değişse de ölçülen veriler arasındaki farklılık aynıdır. Interval seviyenin en önemli özelliği
ölçeklendirmede birimler arası bilinen miktarlardır ve aralıklar birbirine eşittir.
4. Ratio Seviye (Oransal): Veri seviyelerinin en yükseği oran (ratio) seviyesidir. Interval
seviyeye benzer. Fakat ölçülen özelliğin olmadığı seviyeyi gösteren gerçek bir sıfır değeri içerir. Sıcaklık
(Kelvin), para, yükseklik, ağırlık, yaş, reaksiyon zamanı, tepki vb.
Bu tip verilerde sadece sırasal özellik, ölçümlerin birimi ve aralarında anlamlı aritmetik
farklılıklar değil aynı zamanda sabit bir orijin veya orijin olarak seçilmiş bir sıfır noktası vardır. Sıfır
noktası sabit orijin olarak alınsa da yükseklik, ağırlık ve uzunluk oran seviyesi ölçümlerdir. Örneğin,
sıfır orijin olarak seçilmiş ise 160 kg ağırlık 80 kg’ın tam iki katıdır.
Birbirinden ayrılması zor olan interval ve ratio seviyelerdir. Örneğin, iki ağırlık ölçüldüğü
zaman, ağırlıkların biri 40 g diğeri 80 g ise, 80 g 40 g’ın tam iki katıdır. Bu sebeple ağırlık ratio seviye
bir değişkendir. Buna karşın iki sıcaklıktan biri 40° diğeri 80° ise 80°, 40°’nin iki katı sıcaklıkta değildir.
Bu sebeple de sıcaklık interval seviye bir değişkendir. Ratio seviye değişkenlerde sıfır değeri bir
miktarın olmadığını gösterir. Bir ağırlık sıfır ölçülmüşse ağırlık yok demektir. Bu sebeple ağırlık ratio
değişkendir. Buna karşın sıcaklık 0° ölçülmüş ise bu sıcaklığın olmadığı anlamına gelmez ve bir interval
değişkendir.

1.6. Verilerin Özetlenmesi
Araştırıcı üzerinde çalıştığı populasyondan örneğini oluşturarak verilerini topladıktan sonra
toplanan verilerin özetlenmesi gerekir. Çünkü veriler toplanırken her hangi bir sıra veya düzene göre
toplanamazlar. Tamamen gelişigüzel bir sırada elde edilirler. Mesela bir ağıldaki koyunların önce en ağır
olanı tartılamaz. Eğer tartmadan en ağır olan bilinseydi zaten tartmaya gerek kalmazdı. Keza kanındaki
hemoglobin miktarı en düşük olan hastalardan kan örneği önceden, daha yüksek olanlarda daha sonra
alınamaz. Dolayısıyla bireylerden gelişigüzel olarak her hangi bir sıra ve düzen gözetilmeden karmaşık
bir sıra ile elde edilen veriler, özetlendiği zaman okuyucu bu özetlenmiş verilerden istediği birçok bilgiyi
kolayca edinebilecektir. Yapılan bir çalışmadan elde edilen verilerin özetlenmesi frekans dağılım
tabloları düzenleyerek veya bu frekans tablolarını grafikler halinde çizerek yapılır.

1.6.1. Frekans Dağılım Tablolarının Oluşturulması
Örnekten elde edilen gözlem değerlerinden aynı veya birbirine benzer olanlarını bir sınıfa dahil
ederek oluşturulan tablolara frekans dağılım tablosu denir. Bir frekans dağılım tablosu oluşturulurken
izlenmesi gereken işlem basamakları aşağıdaki gibi sıralanmıştır:
1. Frekans dağılım tablosu oluşturmanın ilk adımı tablodaki sınıf sayısının belirlenmesidir.
Frekans dağılım tablosunda genellikle 8-10 sınıf yapılır. Sınıf sayısının 8’den az, 15’den çok olması
istenmez. Çünkü sınıf sayısı 8’den az veya 15’den çok olduğu zaman özetlemenin amacından
uzaklaşılmış olur ve bilgi kayıplarına yol açar.
Sınıf sayısı (1.1) numaralı eşitlikte verilen Sturges formülü kullanılarak da hesaplanabilir.
Sınıf sayısı = 1 + log (n)
1/5
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(1.1) numaralı eşitlikte n, örnek genişliğidir.
2. Sınıf sayısı belirlendikten sonra (1.2) numaralı eşitlik kullanılarak sınıf aralığının
hesaplanması gerekir.

Sınıf aralığı ( c ) 

Değişim genişliği
Sınıf sayısı

…(1.2)

(1.2) numaralı eşitlikte değişim genişliği bir değişim ölçüsü olup (1.3) numaralı eşitlik kullanılarak
hesaplanır.
Değişim genişliği = En büyük gözlem değeri-en küçük gözlem değeri…(1.3)
3. Sınıf sayısı belirlenip sınıf aralığı hesaplandıktan sonra frekans dağılım tablosundaki sınıflar
oluşturulur. Her bir sınıfın alt ve üst sınırı vardır. Gözlem değerlerinin en küçüğü birinci sınıfın alt sınırı
olarak alınır. İkinci sınıfın alt sınırı, birinci sınıfın alt sınırına sınıf aralığı eklenerek hesaplanır. Alt sınır
belirlendikten sonra üst sınırın belirlenmesi gerekir. Üst sınır belirlenirken, bir sınıfın üst sınırı ile bir
sonraki sınıfın alt sınırının birbiri ile çakışmamasına ve aralarında boşluk kalmamasına dikkat
edilmelidir. Bunun için birinci sınıfın üst sınırı belirlenirken ikinci sınıfın alt sınırından gözlem
değerlerinin ölçüm hassasiyeti kadar birim çıkarılır. Diğer sınıfların alt ve üst sınırları, elde edilen alt ve
üst sınırlara sınıf aralığı eklenerek bulunur. En büyük gözlem değeri, bir sınıfın sınırları içinde yer alana
kadar sınıfların oluşturulmasına devam edilir.
4. Frekans dağılım tablosundaki sınıfların alt ve üst sınırları hesaplandıktan sonra her bir sınıf
için sınıf değeri hesaplanır. Sınıf değeri bir sınıfın alt sınırı ile üst sınırının orta noktası, yani alt ve üst
sınırın ortalamasıdır. Dolayısı ile her hangi bir sınıf için hesaplanan sınıf değeri, bu sınıfı en iyi temsil
eden değerdir. Çünkü her hangi bir sınıfta yer alan gözlem değerleri o sınıfın sınıf değeri etrafında
toplanma eğilimi gösterir.
5. Frekans dağılım tablosundaki sınıflar düzenlenip sınıf değerleri hesaplandıktan sonra her bir
sınıfın frekansı belirlenir. Frekans, bir sınıfın yoğunluğunu yani sınıftaki birey sayısını gösterir. Bunun
için örnekteki gözlem değerlerinin, frekans dağılım tablosundaki sınıflardan hangisinin sınırları arasında
yer aldığı kontrol edilir ve gözlem değerinin dahil olduğu sınıftaki birey sayısı yani sınıfın frekansı
belirlenir. Sınıfların frekansları önce işaretle sonra da sonra da sayısal olarak gösterilir.
6. Her bir sınıfın frekansı mutlak olarak belirlendikten sonra “Nispi (%)” frekanslar
hesaplanabilir.
7. Frekans dağılım tablosu oluşturulduktan sonra istenirse eklemeli frekanslar bulunabilir.
Eklemeli frekanslar, “...den daha az” veya “...den daha fazla” eklemeli frekanslar olarak
düzenlenebilir. Eklemeli frekanslar, belirli bir değerden daha büyük veya daha küçük olan gözlem
değerlerinin sayısı hakkında bilgi verir. Mutlak eklemeli frekanslar hesaplandıktan sonra nispi eklemeli
frekanslar da hesaplanabilir.
Eklemeli frekanslar düzenlenirken, sınıfların “Alt Gerçek Sınırları” kullanılır. Gerçek sınır,
bir sınıfın üst sınırı ile bir sonraki sınıfın alt sınırının orta noktasıdır. Bir sınıfın üst gerçek sınırı bir
sonraki sınıfın alt gerçek sınırıdır. Bir sınıf üst gerçek sınırda biter ve bu sınırda bir sonraki sınıf başlar.
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1.6.1. Sürekli Gözlem Değerleri İçin Frekans Dağılım Tablosu
ÖRNEK 1:
Yapılan bir araştırmada 80 adet mısır bitkisinin boyları cm olarak Tablo 1.2’deki gibi ölçülmüş
olsun. Mısır bitkisinin boyları ölçülerek elde edilmiş sürekli gözlem değerleri olmasına rağmen
kullanılan ölçü aletinin duyarlılığına bağlı olarak virgülden sonra duyarlılık belirtilmemiş ve tamsayı
olarak kaydedilmiştir. Yani ölçümler 1 cm duyarlılık ile yapılmıştır. Bu durumda çalışma ile ilgili
sonuçlar yazılırken araştırıcının elde ettiği bu verileri özetlemesi yani bir frekans dağılım tablosu
oluşturması gerekir.
Tablo 1.2. 80 adet mısır bitkisinin boyları (cm)
88
107
70
99
64
111
77
78
63
80

89
84
61
87
83
107
102
102
97
100

103
79
78
102
93
76
64
50
109
69

85
100
81
66
69
88
58
110
62
81

60
84
85
74
85
93
96
87
73
98

69
55
90
85
73
76
74
89
66
87

100
93
68
96
82
98
82
82
76
80

73
91
96
92
68
65
81
78
88
73

Frekans dağılımı tablosu hazırlamanın ilk adımı sınıf sayısının belirlenmesidir. Araştırıcı
frekans dağılım tablosunda 10 sınıf olmasına karar vermiş olsun. Sınıf sayısı belirlendikten sonra (1.2)
ve (1.3) numaralı eşitlikler kullanılarak sınıf aralığı aşağıdaki şekilde hesaplanır.

Değişim genişliği = 111-50 = 61
61
Sınıf aralığı   6.1  6
10
Sınıf aralığı hesaplandıktan sonra örneğimizdeki verilerin duyarlılığı oranında sınıf aralığının
yuvarlaklaştırılması gerekir. Böylece örneğimizdeki veriler tamsayı olarak elde edildiklerinden sınıf
aralığının da tam sayı olması sağlanır. Yani 6.1 olarak hesaplanan sınıf aralığı 6 olarak yuvarlaklaştırılır.
Sınıf sayısı ve sınıf aralığı belirlendikten sonra sınıflar oluşturulmaya başlanır. Birinci sınıfın
alt sınırı en küçük gözlem değerli olup 50’dir. Buna sınıf aralığı eklenerek diğer sınıfların alt sınırı
bulunur. Bu durumda ikinci sınıfın alt sınırı 56’dır. Birinci sınıfın üst sınırı, ikinci sınıfın alt sınırından
1 çıkarılarak 55 olarak hesaplanır. 56’dan 1 çıkarılmasının sebebi ölçme duyarlılığının 1 cm olmasından
dolayı 56 cm’den önceki 55 cm’yi elde edebilmektir. Böylece alt ve üst sınırlar hem çakışmamış hem
de aralarında tamsayı olarak boşluk kalmamıştır. Daha sonra en büyük gözlem değerini bir sınıfın
sınırları içine dahil oluncaya kadar sınıflar Tablo 1.3’te görüldüğü gibi oluşturulur. Tablo 1.3’te
görüldüğü gibi 10 sınıf olarak kararlaştırılmış olmasına rağmen 11 tane sınıf oluşturulmuştur. Bunun
sebebi sınıf aralığının yuvarlaklaştırılmış olmasıdır ve bir hata değildir.
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Sınıflar oluşturulduktan sonra birinci sınıf için sınıf değeri

50  55
2

 52.5 olarak hesaplanır. Bu

değere sınıf aralığı eklenerek diğer sınıfların da sınıf değeri bulunur.
Daha sonra elde edilen gözlem değerleri tek tek kontrol edilerek hangi sınıfa dahil olduğu
belirlenir. Sınıfların frekansları önce işaret daha sonra da sayı ile gösterilir. Mutlak frekanslar bu şekilde
hesaplandıktan sonra nispi (%) frekanslar hesaplanabilir. Örneğin birinci sınıfa ait % frekans;
80 bireyden
100 bireyden
orantısından X 

2 tanesi 1. sınıfta ise
X tanesi 1. sınıftadır.

2 x 100
 2.50 olarak hesaplanır. Diğer sınıflara ait % frekanslarda aynı şekilde
80

hesaplanır (Tablo 1.3). Bir frekans dağılım tablosunda mutlak frekansların toplamı örnek genişliğine, %
frekansların toplamı ise 100’e eşittir.
Tablo 1.3. 80 mısır bitkisinin uzunluğu için düzenlenen frekans dağılım tablosu.
Sınıflar
Alt
Üst
sınır sınır
50
- 55
56
- 61
62 - 67
68 - 73
74 - 79
80 - 85
86 - 91
92 - 97
98 - 103
104 - 109
110 - 115

Sınıf değeri
52.5
58.5
64.5
70.5
76.5
82.5
88.5
94.5
100.5
106.5
112.5

İşaretle frekans
//
///
///// - //
///// - /////
///// - /////
///// - ///// - /////
///// - /////
///// - ///
///// - /////
///
//
Toplam

Mutlak
%
frekans frekans
2
3
7
10
10
15
10
8
10
3
2
80

2.50
3.75
8.75
12.50
12.50
18.75
12.50
10.00
12.50
3.75
2.50
100.00

Frekans dağılım tablosu oluşturulduktan sonra istenirse eklemeli frekanslar bulunabilir.
Eklemeli frekanslar, “...den daha az” veya “...den daha fazla” eklemeli frekanslar olarak
düzenlenebilir. Eklemeli frekanslar, belirli bir değerden daha büyük veya daha küçük olan gözlem
değerlerinin sayısı hakkında bilgi verir. Bunun için sınıfların gerçek sınırlarının bulunması gerekir.
İkinci sınıfın alt gerçek sınırı, birinci sınıfın üst sınırı ile ikinci sınıfın alt sınırının orta noktasıdır ve;
55  56
 55.5 şeklinde hesaplanır. Gerçek sınırlarda herhangi bir
2. sınıfın alt gerçek sınırı =
2
yuvarlaklaştırma işlemi yapılmaz. Bu değerden sınıf aralığı çıkarılarak 1. sınıfın alt gerçek sınırı ve buna
sınıf aralığı eklenerek diğer sınıfların alt gerçek sınırları bulunur. Bu şekilde hesaplanan gerçek sınırlar
Tablo 1.4’de frekans dağılım tablosunda verilmiştir.
Frekans dağılım tablosunda sınıflara ait alt gerçek sınırlar hesaplandıktan sonra “...den daha az”
ve “...den daha fazla” eklemeli frekanslar düzenlenebilir. “...den daha az” frekansları şu şekilde
düzenlenir: Birinci sınıfın alt gerçek sınırı olan 49.5’den daha az değere sahip gözlem değeri sayısı 0’dır.
1/8

BÖLÜM 1

ZZT201 BİYOMETRİ DERSİ I. HAFTA DERS NOTLARI
Kaynak Kitap: TEMEL BİYOMETRİ (2013) Kocabaş Z., Özkan, MM ve Başpınar E.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1606 Ders Kitabı 558

İkinci sınıfın alt gerçek sınırı olan 55.5’den daha az değere sahip gözlem değeri sayısı 2, yani önceki
sınıfın frekansı kadardır. Üçüncü sınıfın alt gerçek sınırı olan 61.5’den daha az değere sahip gözlem
değerlerinin sayısı, bundan önceki sınıflarda bulunan frekansların toplamıdır ve 5’dir.
Tablo 1.4. 80 mısır bitkisinin uzunluğu için düzenlenen frekans dağılım tablosundaki sınıflara ait alt
gerçek sınırlar
Sınıflar
Alt
Üst
sınır sınır
50
- 55
56
- 61
62 - 67
68 - 73
74 - 79
80 - 85
86 - 91
92 - 97
98 - 103
104 - 109
110 - 115

Alt gerçek
sınır
49.5
55.5
61.5
67.5
73.5
79.5
85.5
91.5
97.5
103.5
109.5

Mutlak
%
frekans frekans
2
3
7
10
10
15
10
8
10
3
2

2.50
3.75
8.75
12.50
12.50
18.75
12.50
10.00
12.50
3.75
2.50

Diğer sınıflar için de “...den daha az” eklemeli frekanslar aynı şekilde bulunur. “…den daha az”
eklemeli frekansları bulunurken frekanslar yukarıdan aşağıya toplanır. “...den daha fazla” eklemeli
frekansların düzenlenmesinde ise işlem, “…den daha az” eklemeli frekansları bulunurken uygulanan
işlemin tam tersidir. Birinci sınıfın alt gerçek sınırı olan 49.5’den daha fazla değere sahip gözlem değeri
sayısı 80’dir. İkinci sınıfın alt gerçek sınırı olan 55.5’den daha fazla değere sahip gözlem değeri sayısı
78, yani toplam frekanstan birinci sınıfın frekansı kadar eksiktir. Üçüncü sınıfın alt gerçek sınırı olan
61.5’den daha fazla değere sahip gözlem değerlerinin sayısı, 75, yani toplam frekanstan önceki
sınıflardaki frekansların toplamı kadar azdır. Her sınıf için “---den daha az” ve “…den daha fazla”
eklemeli frekanslarının toplamı örnek genişliğine, yani toplam frekansa eşittir. Eklemeli frekanslar
düzenlendiği zaman sınıf sayısı frekans dağılım tablosundaki sınıf sayısından bir fazladır. Mutlak
eklemeli frekanslar düzenlendikten sonra, bunlar toplam frekansa bölünüp 100 ile çarpılarak % eklemeli
frekanslar bulunabilir. Bu şekilde düzenlenen eklemeli frekanslar Tablo 1.5’de verilmiştir.
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Tablo 1.5. 80 mısır bitkisinin uzunluğu için düzenlenen frekans dağılım tablosundaki sınıflara ait alt
gerçek sınırlar, “…den daha az” ve “…dan daha fazla” eklemli frekanslar
Alt gerçek
sınır

Frekans

49.5
55.5
61.5
67.5
73.5
79.5
85.5
91.5
97.5
103.5
109.5
115.5

2
3
7
10
10
15
10
8
10
3
2

…den daha fazla
…den daha az
Mutlak
%
Mutlak
%
frekans frekans frekans frekans
0
0.00
80
100.00
2
2.50
78
97.50
5
6.25
75
93.75
12
15.00
68
85.00
22
27.50
58
72.50
32
40.00
48
60.00
47
58.75
33
41.25
57
71.25
23
28.75
65
81.25
15
18.75
75
93.75
5
6.25
78
97.50
2
2.50
80
100.00
0
0.00

ÖRNEK 2:
Aynı tarladan toplanan fasulye tanelerinden tesadüfen seçilen 60 adet fasulye tanesinin
ağırlıkları g olarak Tablo 1.6’da verildiği gibi tartılmıştır. Toplanan verilerin okuyucuya daha çok bilgiyi
kolayca sunabilmesi için özetlenmesi yani frekans dağılım tablosunun oluşturulması gerekir.
Tablo 1.6. 60 adet fasulye tanesinin gr olarak ağırlıkları
0.55
0.57
0.61
0.67
0.70
0.50

0.73
0.78
0.71
0.64
0.53
0.58

0.61
0.68
0.73
0.77
0.81
0.48

0.54
0.57
0.65
0.68
0.75
0.78

0.80
0.59
0.60
0.65
0.70
0.72

0.80
0.54
0.62
0.66
0.65
0.75

0.71
0.76
0.60
0.57
0.65
0.67

0.74
0.68
0.64
0.57
0.66
0.69

0.72
0.65
0.74
0.62
0.73
0.60

0.54
0.77
0.63
0.63
0.66
0.65

Frekans dağılımı tablosu hazırlamanın ilk adımı sınıf sayısının belirlenmesidir. Araştırıcı
frekans dağılım tablosunda 8 sınıf olmasına karar vermiş olsun. Sınıf sayısı belirlendikten sonra (1.2)
ve (1.3) numaralı eşitlikler kullanılarak sınıf aralığı aşağıdaki şekilde hesaplanır.
Değişim genişliği = 0.81- 0.48 = 0.33
0.33
Sınıf aralığı 
 0.04125 0.04
8
Sınıf aralığı hesaplandıktan sonra örneğimizdeki verilerin duyarlılığı oranında sınıf aralığının
yuvarlaklaştırılması gerekir ki örneğimizdeki veriler 0.01 hassasiyetle elde edildiklerinden sınıf
aralığının da aynı hassasiyette olması gerekir. Yani 0.04125 olarak hesaplanan sınıf aralığı 0.04 olarak
yuvarlaklaştırılır.
Sınıf sayısı ve sınıf aralığı belirlendikten sonra sınıflar oluşturulmaya başlanır. Birinci sınıfın
alt sınırı en küçük gözlem değeri olup 0.48’dir. Buna sınıf aralığı eklenerek diğer sınıfların alt sınırı
bulunur. Bu durumda ikinci sınıfın alt sınırı 0.52’dir. Fasulye ağırlıkları 0.01 g duyarlılık ile
tartıldığından, birinci sınıfın üst sınırı, ikinci sınıfın alt sınırından 0.01 çıkarılarak 0.51 olarak hesaplanır.
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Böylece alt ve üst sınırlar; hem çakışmamış hem de aralarında boşluk kalmayacak şekilde belirlenmiş
olur. Daha sonra en büyük gözlem değeri bir sınıfın sınırları içine dahil oluncaya kadar sınıflar Tablo
1.7’de görüldüğü gibi oluşturulur.

0.48  0.51

 0.495 olarak
2
hesaplanır. Bu değere sınıf aralığı eklenerek diğer sınıfların da sınıf değeri bulunur.
Daha sonra elde edilen gözlem değerleri tek tek kontrol edilerek hangi sınıfa dahil olduğu
belirlenir. Sınıfların frekansları önce işaret daha sonra da sayı ile gösterilir. Mutlak frekanslar bu şekilde
hesaplandıktan sonra nispi (%) frekanslar hesaplanabilir. Örneğin birinci sınıfa ait % frekans;
Sınıflar oluşturulduktan sonra birinci sınıf için sınıf değeri

60 bireyden
100 bireyden

2 tanesi 1. sınıfta ise
X tanesi 1. sınıftadır.

2x100
 3.33 olarak hesaplanır. Diğer sınıflara ait % frekanslarda aynı şekilde
60
hesaplanır (Tablo 1.7). Bir frekans dağılım tablosunda mutlak frekansların toplamı örnek genişliğine, %
frekansların toplamı ise 100’e eşittir.
orantısından X 

Tablo 1.7. 60 fasulye tanesinin ağırlığı için düzenlenen frekans dağılım tablosu.
Sınıflar
Alt
Üst
sınır sınır
0.48 - 0.51
0.52 - 0.55
0.56 - 0.59
0.60 - 0.63
0.64 - 0.67
0.68 - 0.71
0.72 - 0.75
0.76 - 0.79
0.80 - 0.83

Sınıf değeri
0.495
0.535
0.575
0.615
0.655
0.695
0.735
0.775
0.815

İşaretle frekans
//
/////
///// - /
///// - ////
///// - ///// - ///
///// - ///
///// - ////
/////
///
Toplam

Mutlak
frekans

%
frekans

2
5
6
9
13
8
9
5
3
60

3.333
8.333
10.000
15.000
21.667
13.333
15.00
8.333
5.000
100.000

Frekans dağılım tablosu oluşturulduktan sonra istenirse eklemeli frekanslar bulunabilir.
Eklemeli frekanslar, “...den daha az” veya “...den daha fazla” eklemeli frekanslar olarak
düzenlenebilir. Eklemeli frekanslar, belirli bir değerden daha büyük veya daha küçük olan gözlem
değerlerinin sayısı hakkında bilgi verir. Bunun için sınıfların alt gerçek sınırlarının bulunması gerekir.
İkinci sınıfın alt gerçek sınırı, birinci sınıfın üst sınırı ile ikinci sınıfın alt sınırının orta noktasıdır ve;
0.51 0.52
 0.515 şeklinde hesaplanır. Bu değerden sınıf aralığı
2. sınıfın alt gerçek sınırı =
2
çıkarılarak 1. sınıfın alt gerçek sınırı ve buna sınıf aralığı eklenerek diğer sınıfların alt gerçek sınırları
bulunur. Bu şekilde hesaplanan gerçek sınırlar Tablo 1.8’de frekans dağılım tablosunda verilmiştir.
Frekans dağılım tablosunda sınıflara ait alt gerçek sınırlar hesaplandıktan sonra “...den daha az”
ve “...den daha fazla” eklemeli frekanslar düzenlenebilir. “...den daha az” frekansları şu şekilde
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düzenlenir: Birinci sınıfın alt gerçek sınırı olan 0.475’den daha az değere sahip gözlem değeri sayısı
0’dır. İkinci sınıfın alt gerçek sınırı olan 0.515’den daha az değere sahip gözlem değeri sayısı 2, yani
önceki sınıfın frekansı kadardır. Üçüncü sınıfın alt gerçek sınırı olan 0.555’den daha az değere sahip
gözlem değerlerinin sayısı, bundan önceki sınıflarda bulunan frekansların toplamıdır ve 7’dir.
Tablo 1.8. 60 fasulye tanesinin ağırlığı için düzenlenen frekans dağılım tablosundaki sınıflara ait alt
gerçek sınırlar
Sınıflar
Alt
Üst
sınır sınır
0.48 - 0.51
0.52 - 0.55
0.56 - 0.59
0.60 - 0.63
0.64 - 0.67
0.68 - 0.71
0.72 - 0.75
0.76 - 0.79
0.80 - 0.83

Alt gerçek
sınır
0.475
0.515
0.555
0.595
0.635
0.675
0.715
0.755
0.795

Mutlak
%
frekans frekans
2
5
6
9
13
8
9
5
3

3.333
8.333
10.000
15.000
21.667
13.333
15.00
8.333
5.000

Diğer sınıflar için de “...den daha az” eklemeli frekanslar aynı şekilde bulunur. “…den daha az”
eklemeli frekansları bulunurken frekanslar yukarıdan aşağıya toplanır. “...den daha fazla” eklemeli
frekansların düzenlenmesinde ise işlem, “…den daha az” eklemeli frekansları bulunurken uygulanan
işlemin tam tersidir. Birinci sınıfın alt gerçek sınırı olan 0.475’den daha fazla değere sahip gözlem değeri
sayısı 60’dır. İkinci sınıfın alt gerçek sınırı olan 0.515’den daha fazla değere sahip gözlem değeri sayısı
58, yani toplam frekanstan birinci sınıfın frekansı kadar eksiktir. Üçüncü sınıfın alt gerçek sınırı olan
0.555’den daha fazla değere sahip gözlem değerlerinin sayısı, 53, yani toplam frekanstan önceki
sınıflardaki frekansların toplamı kadar azdır. Her sınıf için “… den daha az” ve “… den daha fazla”
eklemli frekanslarının toplamı örnek genişliğine, yani toplam frekanssa eşittir. Eklemeli frekanslar
düzenlendiği zaman sınıf sayısı frekans dağılım tablosundaki sınıf sayısından bir fazladır. Mutlak
eklemeli frekanslar düzenlendikten sonra, bunlar toplam frekansa bölünüp 100 ile çarpılarak % eklemeli
frekanslar bulunabilir. Bu şekilde düzenlenen eklemeli frekanslar Tablo 1.9’da verilmiştir.
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Tablo 1.9. 60 fasulye tanesinin ağırlığı için düzenlenen frekans dağılım tablosundaki sınıflara ait alt
gerçek sınırlar, “…den daha az” ve “…dan daha fazla” eklemli frekanslar
Alt gerçek
sınır

Frekans

0.475
0.515
0.555
0.595
0.635
0.675
0.715
0.755
0.795
0.835

2
5
6
9
13
8
9
5
3

…den daha az
…den daha fazla
Mutlak
%
Mutlak
%
frekans frekans frekans frekans
0
0.000
60
100.000
2
3.333
58
96.667
7
11.667
53
88.333
13
21.667
47
78.333
22
36.667
38
63.333
35
58.333
25
41.667
43
71.667
17
28.333
52
86.667
8
13.333
57
95.000
3
5.000
60
100.000
0
0.000

1.6.2. Kesikli Gözlem Değerleri İçin Frekans Dağılım Tabloları
Kesikli gözlem değerleri saymak sureti ile elde edilen verilerdir. Elde edilen gözlem değerlerin
arasındaki farklılığa bağlı olarak kesikli veriler için frekans dağılım tablosu iki farklı şekilde
oluşturulabilir.
ÖRNEK 1:
Bir tütün tarlasından tesadüfen seçilen 40 adet tütün bitkisinin yaprak sayıları Tablo 1.10’daki
gibi bulunmuştur.
Tablo 1.10. 40 adet tütün bitkisinin yaprak sayıları
7
6
6
6

7
8
12
6

8
8
8
7

9
9
7
10

6
8
9
7

6
6
11
6

8
10
7
7

8
9
7
8

8
7
6
7

6
7
8
6

Araştırıcının tütün tarlasından tesadüfen seçtiği tütün bitkilerinin yaprak sayıları arasında büyük
bir farklılık yoktur. En az yaprak sayısı 6 en çok ise 12’dir. Bu nedenle frekans dağılım tablosundaki
sınıfların 6’dan 12’ye kadar belirlenmesi yeterlidir. Bu şekilde düzenlenen frekans dağılım tablosu Tablo
1.11’de verilmiştir.
Tablo 1.11. 40 adet tütün bitkisinin yaprak sayıları için düzenlenen frekans dağılım tablosu
Sınıflar
(Yaprak sayıları)
6
7
8
9
10
11
12

İşaretle frekans
///// -///// - /
///// - ///// - /
///// - /////
////
//
/
/
Toplam
1/13

Mutlak frekans
(Bitki sayısı)
11
11
10
4
2
1
1
40

% frekans
27.50
27.50
25.00
10.00
5.00
2.50
2.50
100.00
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ÖRNEK 2:
Bir buğday tarlasından seçilen 50 adet buğday bitkisinde başaktaki dane sayısı Tablo 1.12’deki
gibi bulunmuştur.
Tablo 1.12. 50 adet buğday bitkisinde başaktaki dane sayısı
25 36 34 25 27 25 24 36 33 38
33 45 32 18 22 26 18 17 35 38
24 43 35 23 33 19 32 42 23 42
26 34 42 34 21 21 18 41 24 42
35 34 43 22 27 28 24 35 38 26
Burada elde edilen veriler de kesikli veriler olmasına karşın aralarındaki farklılık daha fazladır
ve başak sayısı 17 ile 45 arasında değişmektedir. Bu durumda 17’den 45’e kadar sınıfların oluşturulması
özetlemenin amacından uzaklaşılmasına sebep olur. Bu durumda frekans dağılım tablosunun sürekli
gözlem değerleri için açıklandığı şekilde aşağıdaki gibi oluşturulması gerekir.
Frekans dağılımı tablosu hazırlamanın ilk adımı sınıf sayısının belirlenmesidir. Araştırıcı
frekans dağılım tablosunda 8 sınıf olmasına karar vermiş olsun. Sınıf sayısı belirlendikten sonra (1.2)
ve (1.3) numaralı eşitlikler kullanılarak sınıf aralığı aşağıdaki şekilde hesaplanır.
Değişim genişliği = 45- 17 = 28
28
Sınıf aralığı 
 3.5  4
8
Sınıf aralığı hesaplandıktan sonra örneğimizdeki verilerin duyarlılığı oranında sınıf aralığının
yuvarlaklaştırılması gerekir. Örneğimizdeki veriler tamsayı olarak elde edildiklerinden sınıf aralığının
da tam sayı olması gerekir. Yani 3.5 olarak hesaplanan sınıf aralığı 4 olarak yuvarlaklaştırılır.
Sınıf sayısı ve sınıf aralığı belirlendikten sonra sınıflar oluşturulmaya başlanır. Birinci sınıfın
alt sınırı en küçük gözlem değeri olup 17’dir. Bu değere sınıf aralığı eklenerek diğer sınıfların alt sınırı
bulunur. Bu durumda ikinci sınıfın alt sınırı 21’dir. Başaktaki dane sayısı sayılarak elde edilmiş
tamsayıdır. Bu sebeple ikinci sınıfın alt sınırından bir çıkarılarak birinci sınıfın üst sınırı 20 olarak
bulunur. Daha sonra en büyük gözlem değeri bir sınıfın sınırları içine dahil oluncaya kadar sınıflar Tablo
1.13’te görüldüğü gibi oluşturulmuştur.
Tablo 1.13. 50 adet buğday bitkisinde başaktaki dane sayısı için düzenlenen frekans dağılım tablosu.
Sınıflar
Alt
Üst
sınır sınır
17 - 20
21 - 24
25 - 28
29 - 32
33 - 36
37- 40
41 - 44
45 - 48

Sınıf değeri
18.5
22.5
26.5
30.5
34.5
38.5
42.5
46.5

İşaretle frekans
/////
///// - /////
///// - ////
//
///// - ///// - ///
///
///// - //
/
Toplam
1/14

Mutlak
%
frekans frekans
5
10
9
2
13
3
7
1
50

10.00
20.00
18.00
4.00
26.00
6.00
14.00
2.00
100.00
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Sınıflar oluşturulduktan sonra birinci sınıf için sınıf değeri

17  20
2

 18.5olarak hesaplanır. Bu

değere sınıf aralığı eklenerek diğer sınıfların da sınıf değeri bulunur.
Daha sonra elde edilen gözlem değerleri tek tek kontrol edilerek hangi sınıfa dahil olduğu
belirlenir. Sınıfların frekansları önce işaret daha sonra da sayı ile gösterilir. Mutlak frekanslar bu şekilde
hesaplandıktan sonra nispi (%) frekanslar hesaplanabilir (Tablo 1.13). Bir frekans dağılım tablosunda
mutlak frekansların toplamı örnek genişliğine, % frekansların toplamı ise 100’e eşittir.
Frekans dağılım tablosu oluşturulduktan sonra istenirse eklemeli frekanslar bulunabilir.
Eklemeli frekanslar, “...den daha az” veya “...den daha fazla” eklemeli frekanslar olarak
düzenlenebilir. Eklemeli frekanslar, belirli bir değerden daha büyük veya daha küçük olan gözlem
değerlerinin sayısı hakkında bilgi verir.
Bunun için sınıfların alt gerçek sınırlarının bulunması gerekir. İkinci sınıfın alt gerçek sınırı,
birinci sınıfın üst sınırı ile ikinci sınıfın alt sınırının orta noktasıdır ve;
20  21
 20.5 şeklinde hesaplanır. Bu değerden sınıf aralığı çıkarılarak 1.
2. sınıfın alt gerçek sınırı =
2
sınıfın alt gerçek sınırı ve buna sınıf aralığı eklenerek diğer sınıfların alt gerçek sınırları bulunur. Bu
şekilde hesaplanan gerçek sınırlar Tablo 1.14’de frekans dağılım tablosunda verilmiştir.
Frekans dağılım tablosunda sınıflara ait alt gerçek sınırlar hesaplandıktan sonra “...den daha az”
ve “...den daha fazla” eklemeli frekanslar düzenlenebilir. “...den daha az” frekansları şu şekilde
düzenlenir: Birinci sınıfın alt gerçek sınırı olan 16.5’den daha az değere sahip gözlem değeri sayısı 0’dır.
İkinci sınıfın alt gerçek sınırı olan 20.5’den daha az değere sahip gözlem değeri sayısı 5, yani önceki
sınıfın frekansı kadardır. Üçüncü sınıfın alt gerçek sınırı olan 24.5’den daha az değere sahip gözlem
değerlerinin sayısı, bundan önceki sınıflarda bulunan frekansların toplamıdır ve 15’dir. Diğer sınıflar
için de “...den daha az” eklemeli frekanslar aynı şekilde bulunur. “…den daha az” eklemeli frekansları
bulunurken frekanslar yukarıdan aşağıya toplanır. “...den daha fazla” eklemeli frekansların
düzenlenmesinde ise işlem, “…den daha az” eklemeli frekansları bulunurken uygulanan işlemin tam
tersidir. Birinci sınıfın alt gerçek sınırı olan 16.5’den daha fazla değere sahip gözlem değeri sayısı 50’dir.
İkinci sınıfın alt gerçek sınırı olan 20.5’den daha fazla değere sahip gözlem değeri sayısı 45, yani toplam
frekanstan birinci sınıfın frekansı kadar eksiktir. Üçüncü sınıfın alt gerçek sınırı olan 24.5’den daha fazla
değere sahip gözlem değerlerinin sayısı, 35, yani toplam frekanstan önceki sınıflardaki frekansların
toplamı kadar azdır.
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Tablo 1.14. 50 adet buğday bitkisinde başaktaki dane sayısı için düzenlenen frekans dağılım
tablosundaki sınıflara ait alt gerçek sınırlar
Sınıflar
Alt
Üst
sınır sınır
17 - 20
21 - 24
25 - 28
29 - 32
33 - 36
37- 40
41 - 44
45 - 48

Alt gerçek
sınır

Mutlak
%
frekans frekans

16.5
20.5
24.5
28.5
32.5
36.5
40.5
44.5

5
10
9
2
13
3
7
1

10.00
20.00
18.00
4.00
26.00
6.00
14.00
2.00

Her sınıf için “---den daha az” ve “…den daha fazla” eklemli frekanslarının toplamı örnek
genişliğine, yani toplam frekansa eşittir. Eklemeli frekanslar düzenlendiği zaman sınıf sayısı frekans
dağılım tablosundaki sınıf sayısından bir fazladır. Mutlak eklemeli frekanslar düzenlendikten sonra,
bunlar toplam frekansa bölünüp 100 ile çarpılarak % eklemeli frekanslar bulunabilir. Bu şekilde
düzenlenen eklemeli frekanslar Tablo 1.15’de verilmiştir.
Tablo 1.15. 50 adet buğday bitkisinde başaktaki dane sayısı için düzenlenen frekans dağılım
tablosundaki sınıflara ait alt gerçek sınırlar, “…den daha az” ve “…den daha fazla” eklemli
frekanslar
Alt gerçek
sınır
16.5
20.5
24.5
28.5
32.5
36.5
40.5
44.5
48,5

Frekans
5
10
9
2
13
3
7
1

…den daha az
…den daha fazla
Mutlak
%
Mutlak
%
frekans frekans frekans frekans
0
0.00
50
100.00
5
10.00
45
90.00
15
30.00
35
70.00
24
48.00
26
52.00
26
52.00
24
48.00
39
78.00
11
22.00
42
84.00
8
16.00
49
98.00
1
2.00
50
100.00
0
0.00

1.6.3. Kalitatif Sınıflı Frekans Dağılım Tabloları
Yapılan bir araştırmada araştırıcı bir bölgedeki 250 işletmeyi büyüklüklerine göre küçük, orta
ve büyük işletmeler olarak sınıflandırmış olabilir. Bu durumda frekans dağılım tablosunda sınıfların
sözel olarak ifade edilmesi, yani kalitatif sınıflı bir frekans dağılım tablosunun oluşturulması gerekir.
250 işletmenin büyüklerine göre küçük, orta ve büyük olarak bilgi toplayan araştırıcı, frekans dağılım
tablosunu Tablo 1.16’daki gibi oluşturmalıdır. Tablo 1.16’da kalitatif sınıflı frekans dağılım tablosu
görülmektedir.
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TABLO 1.16. 250 işletmenin büyüklerine ait frekans dağılım tablosu
İşletme büyüklüğü
Küçük
Orta
Büyük

İşletme sayısı
160
50
40

16.4. Açık Uçlu Frekans Dağılım Tabloları
Bazı durumlarda araştırıcının üzerinde durduğu özellik ile ilgili örnekten elde ettiği bir kısım
verileri, diğer verilerin çoğunluğuna nazaran çok küçük veya çok büyük değerli olabilir. Bu veriler
dikkate alınarak frekans dağılım tablosunun oluşturulması frekansı olmayan sınıfların olmasına sebep
olabilir. Bu gibi durumlarda açık uçlu frekans dağılım tabloları düzenlenir. Açık uçlu frekans dağılım
tablolarının iki ucu açık olabileceği gibi tek ucu da açık olabilir. Örneğin bir araştırıcı uyguladığı anket
sonucunda çiftçilik ile uğraşan 250 kişinin yaşlarını tespit etmiş olsun. Bu çiftçilerin yaş gruplarına göre
dağılımı incelendiğinde çiftçilik ile uğraşanlar arasında, 22 yaşından küçük ve 59 yaşından büyük
bireyler az olduğu için, 22 yaşından küçükler birleştirilerek bir sınıf, 59 yaşından büyükler de
birleştirilerek bir sınıf içinde toplanmıştır. Bu şekilde elde edilen iki ucu açık frekans dağılım tablosu,
Tablo 1.17’deki gibi oluşturulmuştur.
TABLO 1.17. 250 çiftçinin yaşlarına ait açık uçlu frekans dağılım tablosu
Yaş Grupları
<25
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
>59

Birey sayısı (f)
9
47
55
59
22
19
17
15
7

1.7. Grafikler
Örnekten toplanan veriler için frekans dağılım tablosu oluşturulduktan sonra söz konusu
tablonun görsel ifadesi olan grafikler çizilebilir. Frekans dağılım tablosu sürekli gözlem değerleri için
düzenlenmişse grafik türü olarak “POLİGON” veya “HİSTOGRAM” çizebilir. Düzenlenen frekans
dağılım tablosu kesikli (tam) gözlem değerleri kullanılarak hazırlanmışsa bu durumda grafik türü olarak
sadece “ÇUBUK DİYAGRAM” çizilebilir.
Sürekli veriler için oluşturulan bir frekans dağılım tablosundan poligon grafiği, yatay eksenine
“sınıf değerleri” ve düşey eksenine de her sınıfa ait mutlak veya nispi (%) “frekans” koyularak çizilir.
Poligon çizilirken, poligon, frekans dağılım tablosundaki birinci sınıftan önce olduğu varsayılan sınıfın
sınıf değerinden başlayarak, en son sınıftan sonra olduğu varsayılan sınıfın sınıf değerinde biter. 80 mısır
bitkisinin uzunluğu için düzenlenen ve Tablo 1.3 verilen frekans dağılım tablosundan çizilen frekans
poligonu Şekil 1.1’deki gibidir.
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20.0
18.0
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16.0
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12.0

8

10.0
8.0

6

Yüzde frekans

14.0
Mutlak frekans

6.0
4
4.0
2

2.0

0
124.5

118.5

112.5

106.5

100.5

94.5

88.5

82.5

76.5

70.5

64.5

58.5

52.5

46.5

40.5

0.0

Sınıf değeri

Şekil 1.1. 80 mısır bitkisinin uzunluğu için düzenlenen frekans dağılım tablosundan çizilen mutlak ve
yüzde frekans poligonu
Eğer eklemeli frekanslar düzenlenmiş ise “…den daha az” veya “…den daha fazla” eklemeli
frekans poligonları da çizilebilir. Eklemeli frekans poligonları, poligon grafiği yatay eksenine “gerçek
sınırlar” ve düşey eksenine de her sınıfa ait mutlak veya nispi (%) “eklemeli frekans” koyularak çizilir.
80 mısır bitkisinin uzunluğu (Tablo 1.5) için düzenlenen mutlak ve yüzde eklemeli frekans poligonları
sırasıyla Şekil 1.2 (a) ve Şekil 1.2 (b) deki gibidir. Şekil 1.2 (b)’de görüldüğü gibi, yüzde “...den daha
az” ve “...den daha fazla” eklemeli frekans poligonları %50 noktasında birbirini keserler.

a.
90
80

70
60
Mutlak frekans

50
…den daha az (mutlak)

40

…den daha fazla (mutlak)

30
20

10

121.5

115.5

109.5

103.5

97.5

91.5

85.5

79.5

73.5

67.5

61.5

55.5

49.5

0
43.5
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Alt gerçek sınır

Şekil 1.2 (a) 80 mısır bitkisinin uzunluğu için düzenlenen frekans dağılım tablosundan çizilen
mutlak eklemeli frekans poligonu

1/18

ZZT201 BİYOMETRİ DERSİ I. HAFTA DERS NOTLARI

BÖLÜM 1

Kaynak Kitap: TEMEL BİYOMETRİ (2013) Kocabaş Z., Özkan, MM ve Başpınar E.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1606 Ders Kitabı 558

b.
100

90

80

% frekans

70

60

50

…den daha az (%)
…den daha fazla (%)

40

30

20

10

121.5

115.5

109.5

103.5

97.5

91.5

85.5

79.5

73.5

67.5

61.5

55.5

49.5

43.5

0

Alt gerçek sınır

Şekil 1.2 (b). 80 mısır bitkisinin uzunluğu için düzenlenen frekans dağılım tablosundan çizilen yüzde
eklemeli frekans poligonu
Sürekli veriler için düzenlenen bir frekans dağılım tablosu için grafik olarak histogram da
çizilebilir. Histogram, yatay eksenine gerçek sınırlar ve düşey eksenine her sınıfa ait frekanslar
koyularak, birbirini takip eden sınıfların gerçek sınırları üzerine frekanslarıyla orantılı olarak
dikdörtgenler çizilerek oluşturulur. Histogramda çizilen dikdörtgenlerin orta noktaları sınıf değerlerine
karşılık gelir. 80 mısır bitkisinin uzunluğu için düzenlenen ve Tablo 1.3’te verilen frekans dağılım
tablosundan çizilen histogram Şekil 1.3’deki gibidir.
16
14

Mutlak frekans

12
10
8
6
4
2
0
46,5

52,5

58,5

64,5

70,5

76,5

82,5

88,5

94,5

100,5

106,5

112,5

118,5

Sınıf değerleri

Şekil 1.3. 80 mısır bitkisinin uzunluğu için düzenlenen frekans dağılım tablosundan çizilen histogram
Eğer düzenlenen frekans dağılım tablosu tam sayılı gözlem değerleri içinse, bu frekans dağılım
tabloları için grafik olarak çubuk diyagram çizilir. Çubuk diyagramın yatay eksenine sınıflar ve düşey
eksenine sınıflara ait frekanslar konur. Çubuk diyagram çizildikten sonra ardışık tam sayılı gözlem
değerleri söz konusu iki değer arasında her hangi bir değeri alamayacağından çubuklar çizgi ile
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birleştirilmez. 40 adet tütün bitkisinin yaprak sayıları için düzenlenen ve Tablo 1.11’de verilen frekans
dağılım tablosu için çizilen çubuk diyagram Şekil 1.4’deki gibidir.

12

10

8

Bitki sayıları
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6

4

2

0
6

7

8

9

10

11

12

Yaprak sayıları

Şekil 1.4. 40 adet tütün bitkisinin yaprak sayıları için düzenlenen frekans dağılım tablosundan çizilen
çubuk diyagram
Kesikli ve yüzde ile ifade edilen veriler için uygun olan bir başka grafik türü de Pasta Dilimi
grafiklerdir. Pasta dilimi şeklindeki grafikte bir bütünün kısımları sınıflandırılarak yüzde olarak pastanın
dilimleri şeklinde gösterilir. 250 işletmenin büyüklerine göre bilgiyi küçük, orta ve büyük olarak
toplayan araştırıcının Tablo 1.16’da oluşturduğu frekans dağılım tablosu için pasta dilimi grafik Şekil
1.5’deki gibidir.

Büyük
16%

Orta
20%
Küçük
64%

Şekil 1.5. 250 işletmenin büyüklükleri için çizilen pasta dilimi grafik
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1.8. Sorular
1. İstatistik ne ifade etmektedir. Açıklayınız.
2. Aşağıdaki kavramları örnek vererek açıklayınız.
a. Populasyon
c. Parametre
b. Örnek
d. İstatistik
3. Uygulamalı ve teorik istatistik arasındaki farkları belirterek açıklayınız.
4. Örnek genişliği ne demektir? Açıklayınız.
5. Bir araştırıcı neden bir örnek oluşturarak örnek üzerinde çalışma gereği duyar. Örnek vererek
açıklayınız.
6. Bir araştırıcı üzerinde çalıştığı populasyondan örnek alırken nelere dikkat etmelidir? Açıklayınız.
7. Üzerinde çalışılan örnekten elde edilen istatistiklerin güvenilir olması için nelere dikkat edilmelidir?
Açıklayınız.
8. Gözlem değerleri (veriler) kaç gruba ayrılır? Örnek vererek açıklayınız.
9. Elde edilen verilerin ölçme seviyeleri kaç gruba ayrılır. Örnek vererek açıklayınız.
10. Elde edilen verilerin özetlenmesi ne şekillerde yapılabilir? Açıklayınız.
11. Frekans ne demektir? Örnek vererek açıklayınız.
12. Frekans dağılım tablosu ne demektir? Açıklayınız.
13. Bir frekans dağılım tablosu oluşturulurken hangi adımlar izlenir ve nelere dikkat edilmelidir?
Açıklayınız.
14. Bir frekans dağılım tablosunda hesaplanan sınıf değeri neden önemlidir? Açıklayınız.
15. Eklemeli frekansların oluşturulmasına neden gerek duyulur? Eklemeli frekanslar nasıl oluşturulur.
Açıklayınız.
16. Histogram ve poligon hangi tip veriler için çizilen grafiklerdir? Açıklayınız.
17. Belirli bir çeşide ait elmalardan tesadüfen alınan 50 adet elmanın ağırlıkları aşağıdaki gibidir. Bu
veriler için;
118.7
88.7
98.5
103.6
108.2

118.0
108.7
111.4
95.4
101.7

100.9
106.4
107.4
113.5
103.6

109.9
104.0
105.4
106.8
108.0

107.5
107.9
104.0
117.3
94.0

110.0
105.5
108.7
113.7
108.1

114.7
112.1
102.1
97.2
115.9

110.1
103.6
107.1
99.4
120.8

112.2
120.2
121.9
113.3
112.9

116.4
100.4
104.6
119.8
110.2

a. Frekans dağılım tablosunu oluşturunuz
b. Histogramını çiziniz
18. Belirli bir bölgede bulunan Karaçam ağaçlarından tesadüfen seçilen 30 adet Karaçamın göğüs çapları
(cm) aşağıdaki gibi tespit edilmiştir. Bu verilere ait frekans dağılım tablosunu oluşturunuz.
21
27
47

15
36
40

37
57
27

38
53
29

41
45
31

35
56
30

24
60
33

19
59
24

27
20
27

23
29
36

19. Bir bahçeden tesadüfen alınan 40 adet elma meyvesindeki çekirdek sayıları aşağıdaki gibi
saptanmıştır. Buna göre bu verilere ait frekans dağılım tablosunu oluşturarak uygun grafiği çiziniz
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4
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6
5
3
4

4
2
5
2

5
6
3
4

7
2
3
1

5
6
1
3

3
6
2
4

6
7
2
1

3
5
3
4

3
4
2
2

20. Örnek genişliğinin artması örnekten hesaplanan istatistikleri nasıl etkiler? Açıklayınız.
21. Aşağıdaki frekans dağılım tablosunda;
a. Boş yerleri doldurunuz.
b. Eklemeli frekansları bulunuz.
c. Histogram grafiğini çiziniz.
Sınıflar
41.5 - ...
43.5 - ...
... - ...
... - ...
... - ...
... - ...
... - ...
... - ...

Sınıf Değeri
...
...
...
...
...
...
...
...

Frekans
3
5
6
8
10
7
6
5

22. Bir araştırıcı 75 adet sağlıklı Tuj koyununun ortalama kulak sayısını bulmak için nasıl bir yol
izlemelidir. Açıklayınız.
23. Aşağıda tarif edilen olaylardan hangisi istatistiğin konusu olabilir?
a. Sadece 6 yaşındaki çocukların alındığı bir okuldaki, 120 adet çocuğun yaş bakımından
incelenmesi.
b. Sadece elma ağaçlarının bulunduğu bir bahçede meyve türlerinin dağılımı.
c. Sadece buğday ekilmiş bir tarladaki buğdayların başaklarındaki dane sayıların dağılımı.
d. Sadece 60 kg ağırlığına sahip 10 öğrencinin katıldığı bir yarışmada bu öğrencilerin ağırlık
bakımından dağılımı.
24. 60 adet Ankara armudu tartıldıktan sonra en hafifinin 58.4 g, en ağırının da 68.4 g olduğu
bulunmuştur. Bu armutlar için 10 sınıftan oluşan bir frekans dağılım tablosu yapılmıştır. Bu frekans
dağılım tablosunda 3. sınıfın sınıf değeri kaçtır?
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25. Aşağıdaki frekans dağılım tablosunda;
a. Üçüncü sınıfın, sınıf değeri kaçtır?
b. Dördüncü sınıfın gerçek alt sınırı kaçtır?
Sınıflar
15.25 - …..
15.45 - …..
.… - …..
.… - …..
.… - …..
.… - …..
.… - …..
.… - …..

Frekans
1
4
7
14
10
8
4
2

26. Frekans dağılım tablosunda gerçek sınırlar hangi amaçla kullanılır?
27. Açık uçlu frekans dağılım tabloları hangi durumlarda oluşturulur? Açıklayınız.
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TANITICI İSTATİSTİKLER (ORTALAMALAR)
Üzerinden çalışılan örnekten veriler doğru olarak toplanıp özetlendikten sonra araştırıcı örneğini
tanıtmak, tanımlamak veya daha iyi ifade etmek için bazı değerler hesaplar. Bu değerlere tanıtıcı veya
tanımlayıcı (descriptive) istatistikler denir. Hesaplanan tanıtıcı istatistikler, üzerinde çalışılan örnek
hakkında detaylı bilgiler verir. Tanıtıcı istatistikler Tablo 2.1’de görüldüğü gibi 2 gruba ayrılır.
Tablo 2.1. Tanıtıcı istatistikler
TANITICI İSTATİSTİKLER
YERLEŞİM (LOCATION)
DEĞİŞİM (VARIATION)
ÖLÇÜLERİ (ORTALAMALAR)
ÖLÇÜLERİ
1.Aritmetik Ortalama
1. Değişim Genişliği
2. Ortanca Değer (Median)
2. Ortalama sapma
3. Tepe Değeri (Mode)
3. Varyans
4. Geometrik Ortalama
4. Standart Sapma
5. Harmonik Ortalama
5. Varyasyon Katsayısı

2.1. Yerleşim Ölçüleri (Ortalamalar)
Yerleşim ölçüleri; ortalamalar olarak da adlandırılır. Örnekteki bireylerden elde edilen gözlem
değerlerinin etrafında toplanma eğilimi gösterdikleri değeri ifade etmek amacıyla hesaplanırlar.
Yerleşim ölçüleri örneği en iyi temsil eden değerlerdir.

2.1.1. Aritmetik Ortalama
Aritmetik ortalama, gözlem değerlerinin toplamının gözlem sayısına bölünmesiyle elde edilen
değerdir ve;
Populasyonda

ve

Örnekte;
n

N

μx 

 Xi

i 1

X

N

 Xi

i 1

n

…(2.1)

şeklinde hesaplanır. Eşitlikte, Xi, i. gözlem değeri, N, populasyondaki birey sayısını ve n, örnekteki birey
sayısını göstermektedir.
Sadece ortalama denildiği zaman kastedilen “aritmetik ortalama”dır. Ortalama, verilerin
yapısına bağlı olarak örneği en iyi temsil eden değerdir.
Bölüm I’de, Tablo 1.2’de verilen 80 mısır bitkisinin uzunluğuna ait ortalama (2.1) numaralı
eşitlik kullanılarak aşağıdaki şekilde hesaplanır:

X

88  107  70  99  ...  81  78  88  73
80



6633
 82.91cm
80

yani, 80 mısır bitkisinin ortalama uzunluğu 82.91 cm’dir ve bitkilerin uzunlukları bu değer etrafında
toplanma eğilimdedir.
(2.1) numaralı eşitlik kullanılarak Bölüm I’de, Tablo 1.10’da verilen 40 tütün bitkisinin ortalama
yaprak sayısı;
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X

7  6  6  6  7  ...  7  6  7  8  6 302

 7.55  8
40
40

olarak bulunur, yani 40 tütün bitkisinin yaprak sayıları 8 etrafında toplanma eğilimindedir.
Bir örnek için hesaplanan aritmetik ortalamanın, örnekteki en küçük gözlem değerinden daha
küçük ve en büyük gözlem değerinden daha büyük olması mümkün değildir.

2.1.1.1. Frekans Dağılım Tablosundan Ortalamanın
Hesaplanması
Araştırıcılar üzerinde çalıştıkları örnekten elde ettikleri verileri frekans dağılım tablosu
oluşturarak özetleyebilirler. Eğer frekans dağılım tablosu oluşturulmuşsa ortalama, frekans dağılım
tablosundan (2.2) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanabilir.
k

X 

 fi Xi

i 1
k

…(2.2)

 fi

i 1

eşitlikte fi, i. sınıfın frekansını, k, frekans dağılım tablosundaki sınıf sayısını, Xi, i. sınıfın sınıf değerini
göstermektedir.
(2.2) numaralı eşitlikte görüldüğü gibi, frekans dağılım tablosundan ortalama hesaplanırken, her
bir sınıf değerinin aritmetik ortalamaya katkısı, o sınıfın frekansı kadar olup sınıf değeri söz konusu
sınıfın frekansı ile tartılarak hesaplamaya katılır.
80 mısır bitkisinin uzunluğu için Tablo 1.3’te düzenlenen frekans dağılım tablosundan ortalama,
(2.2) numaralı eşitlik kullanılarak Tablo 2.2’de görüldüğü şekilde hesaplanır.
Tablo 2.2. 80 mısır bitkisi için ortalamanın frekans dağılım tablosundan hesaplanması
Sınıf değeri
52.5
58.5
64.5
70.5
76.5
82.5
88.5
94.5
100.5
106.5
112.5
Toplam

Mutlak frekans
2
3
7
10
10
15
10
8
10
3
2
 f i =80

Ortalama bitki uzunluğu, X 
olarak bulunur.

fi X i
105.0
175.5
451.5
705.0
765.0
1237.5
885.0
756.0
1005.0
319.5
225.0
 f i X i =6630.0

6630
80

 82.875 cm

Gözlem değerleri tek tek toplanarak ortalama 82.91 cm olarak hesaplanmış olmasına karşın,
frekans dağılım tablosundan hesaplandığı zaman 82.87 cm olarak bulunmuştur. Hesaplanan ortalamalar
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arasındaki bu küçük fark, frekans dağılım tablosundan ortalamanın hesaplanmasında gerçek değerler
yerine her sınıfı temsil eden sınıf değerlerinin kullanılmasından kaynaklanmaktadır.
40 tütün bitkisinin yaprak sayısı için Tablo 1.11’de düzenlenen frekans dağılım tablosu
kullanılarak ortalama yaprak sayısı ise (2.2) numaralı eşitlik kullanılarak Tablo 2.3’de görüldüğü şekilde
hesaplanır.
Tablo 2.3. 40 tütün bitkisinin yaprak sayısı için ortalama yaprak sayısının frekans dağılım tablosundan
hesaplanması
Yaprak sayıları (Xi)
6
7
8
9
10
11
12

Bitki sayısı (fi)
fiXi
11
66
11
77
10
80
4
36
2
20
1
11
1
12
 f i =40
Toplam
 f i X i =302
302
Ortalama yaprak sayısı, X 
 7.55  8 olarak bulunur.
40
Hesaplanan bu ortalama tartılı ortalamadır çünkü yaprak sayıları bitki
sayısı ile tartılmıştır.

2.1.1.2. Aritmetik Ortalamanın Özellikleri
1. Bir örnekteki gözlem değerlerinin örnek ortalamasından farkları alınır ve toplanırsa bu
farkların (sapmaların) toplamı sıfır olarak bulunur. Yani bir örneğin ağırlık merkezi veya denge noktası
ortalamadır.
n

 (X i  X)  0 ’dır.

i 1

2. Üzerinde çalışılan örnekteki gözlem değerlerinin hepsine A gibi bir sabit sayı eklenirse, elde
edilen değerlerin ortalaması, sabit sayı eklenmeden önceki ortalamadan A kadar fazla olur.
y i  x i  A ise
y  x  A olarakbulunur.

3. Üzerinde çalışılan örnekteki gözlem değerlerinin hepsinden A gibi bir sabit sayı çıkarılırsa,
elde edilen değerlerin ortalaması, sabit sayı eklenmeden önceki ortalamadan A kadar az olur.

yi  x i - A ise
y  x - A olarak bulunur.
4. Üzerinde çalışılan örnekteki gözlem değerlerinin hepsi c gibi bir sabit ile çarpılırsa, elde
edilen değerlerin ortalaması sabit sayı ile çarpılmadan önceki ortalamanın c katı kadardır:

yi  cx i
y = cx
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5. Üzerinde çalışılan örnekteki gözlem değerlerinin hepsi c gibi bir sabite bölünürse, elde edilen
değerlerin ortalaması sabit sayıya bölünmeden önceki ortalamanın c ile bölümüne eşit olacaktır:
yi 
y=

xi
c
x
c

ÖRNEK:
Aşağıdaki örneklerden A örneğinin ortalaması 3 olduğuna göre, diğer örneklerin (B, C; D; E)
ortalamalarını, ortalamanın özelliklerinden yararlanarak bulunuz.
A
1
2
3
4
5

B
11
12
13
14
15

C
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5

D
10
20
30
40
50

E
4
14
24
34
44

1. Her zaman bir örnekteki gözlem değerlerinin kendi ortalamasından sapmalarının toplamı sıfırdır.
Örneğin, A  3 ’tür. Bu durumda;
(1-3)+(2-3)+(3-3)+ (4-3)+(5-3)=0 olacaktır.
2. B örneğindeki gözlem değerleri, B=A+10 şeklinde elde edilmiştir. Bu sebeple B örneğinin ortalaması,
B  A  10  13 olacaktır.
A
3. C örneğindeki gözlem değerleri, C 
şeklinde elde edilmiştir. Bu sebeple C örneğinin ortalaması,
2
A 3
C    1.5 olacaktır. C örneğindeki gözlem değerleri C=(B-10)/2 şeklinde de elde edilebilir.
2 2
(B - 10) (13  10)
Bu durumda ise C örneğinin ortalaması, C 

 1.5 olarak hesaplanır.
2
2
4. D örneğindeki gözlem değerleri, D=A x 10 şeklinde elde edilmiştir. Bu sebeple B örneğinin
ortalaması, D  A x 10  30 olacaktır.
5. E örneğindeki gözlem değerleri, E=D-6 şeklinde elde edilmiştir. Bu sebeple B örneğinin ortalaması,
E  D  6  24 olacaktır.

2.1.1.3. Kısa Yoldan Aritmetik Ortalamanın Hesaplanması
Tablo 2.2’de, ortalamanın frekans dağılım tablosundan nasıl hesaplandığı gösterilmişti. Bu
hesaplamaların tamamlanması rakamların duyarlılığına bağlı olarak hem uzun zaman almakta hem de
hata yapma olasılığını yükseltmektedir. Bu sebeple aritmetik ortalamanın özelliklerinden yararlanarak
aritmetik ortalama, daha az zamanda ve daha az hata ile kısa yoldan hesaplanabilir.
Kısa yoldan aritmetik ortalama hesaplanmasında temel, işlem yapması zor olan sınıf değerlerini
(2.3) numaralı eşitliği kullanarak, daha kolay işlem yapılabilecek tamsayı değerlere dönüştürmektir.
bi 

Xi  A
c
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(2.3) numaralı eşitlikte, Xi, i. sınıfın sınıf değeri, A, frekans dağılım tablosunda ortaya en yakın
veya ortadaki sınıfın sınıf değeridir. A değeri, araştırıcının seçtiği bir değerdir ve bunu seçerken dikkat
edilmesi gereken bir kural yoktur. Sadece, A değeri seçilirken, ne kadar ortadaki bir sınıfın sınıf değeri
seçilirse, hesaplanan b değerleri o kadar küçük ve işlem yapması da o kadar kolay olur. c, frekans dağılım
tablosundaki sınıf aralığıdır.
(2.3) numaralı eşitlikten i. sınıfın sınıf değeri, Xi=A+bic şeklinde yazılabilir. Dolayısı ile
ortalamanın özellikleri kullanılarak X  A  cb olarak yazılır. Bu eşitlik kullanılarak X ’nin
hesaplanabilmesi için, önce (2.4) numaralı eşitlik kullanılarak her sınıf için hesaplanan “b” değerlerine
ait aritmetik ortalamanın hesaplanması gerekir.
k

b

 f i bi

i 1
k

…(2.4)

 fi

i 1

“b” değerlerinin ortalamasının hesaplanması için fibi çarpımlarının toplamı bulunurken cebirsel
toplam yapılması, yani “b” değerlerinin işaretinin de dikkate alınması gerekir.
80 mısır bitkisinin uzunluğu için Tablo 1.3’te düzenlenen frekans dağılım tablosu kullanılarak
kısa yoldan aritmetik ortalama Tablo 2.4’de görüldüğü şekilde hesaplanır.
Tablo 2.4. 80 mısır bitkisi için ortalamanın frekans dağılım tablosundan hesaplanması
Sınıf değeri
52.5
58.5
64.5
70.5
76.5
82.5=A
88.5
94.5
100.5
106.5
112.5

Mutlak frekans
2
3
7
10
10
15
10
8
10
3
2

Toplam

 f i =80

bi
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5

fibi
-10
-12
-21
-20
-10
0
10
16
30
12
10
 fi bi
=5

 f i b i =(-10)+(-12)+(-21)+(-20)+(-10)+(0)+(10)+(16)+(30)+(12)+(10)=5
5
 0.0625 olarak bulunur.
ve b 
80

X  A  cb olduğu için, 80 mısır bitkisinin ortalama uzunluğu X  82.5  (6)x(0.0625)  82.875cm

olarak hesaplanır. Bu ortalama, Tablo 2.2’de frekans dağılım tablosundan hesaplanan ortalama ile
aynıdır. Frekans dağılım tablosundan ne şekilde hesaplanırsa hesaplansın ortalama değişmez.
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(2.3) numaralı eşitlik kullanılarak her sınıf için “b” değerinin hesaplanabilmesi için ilk olarak A
değerinin seçilmesi gerekir. Bu örnekte en ortadaki ve frekansı en yüksek olan sınıfın sınıf değeri (82.5)
A değeri olarak seçilmiştir. Farklı bir sınıfın sınıf değerinin A değeri olarak seçilmesi, hesaplanacak olan
ortalamayı değiştirmez. Sadece “b” değerlerinin daha büyük ve işlemlerin daha uzun zaman almasına
sebep olur. Bu örnek için Sınıf aralığı, c, ise 6’dır. A değeri olarak seçilen sınıfın b değeri (2.3) numaralı
eşitlikten b=(82.5-82.5)/6=0 olarak bulunur. Bir sonraki sınıf için b değeri, b=(88.5-82.5)/6=1, bir
önceki sınıf için b değeri ise b=76.5-82.5=-1 dir. Tablo 2.4’ten de kolayca görülebileceği gibi her frekans
dağılım tablosu için geçerli olmak üzere, A değeri olarak seçilen sınıfın b değerinden 1 birim çıkararak
önceki sınıfların, 1 birim ekleyerek de sonraki sınıfların b değerleri oluşturulabilir. Her sınıf için “b”
değerleri ve ortalamanın kısa yoldan hesaplanması Tablo 2.4’de gösterilmiştir.

2.1.2. Ortanca Değer (Median)
Ortanca değer, büyüklüklerine göre sıralanmış verilerin en ortasındaki değerdir. Örnekteki
gözlem değerlerinin yarısı bu değere eşit veya küçük diğer yarısı ise bu değere eşit veya büyüktür.
(n  1)
. gözlemin değeridir.
Üzerinde çalışılan örnekte tek sayıda gözlem değeri varsa ortanca değer
2
n
Üzerinde çalışılan örnekte çift sayıda gözlem değeri varsa bu durumda ortanca değer, . gözlem değeri
2
n
ile (  1) . gözlem değerinin ortalamasıdır.
2
ÖRNEK:
Örnek genişliği 7 olan bir örnekten elde edilen gözlem değerleri;
9, 11, 5, 6, 8, 7, 6 şeklinde ise ortanca değerin bulunması için gözlem değerlerinin büyüklüklerine göre
sıralanması gerekir. Gözlem değerleri küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe doğru sıralanabilir.
Büyüklüklerine göre sıralanması denince genellikle izlenen yol küçükten büyüğe doğru sıralamaktır.
Gözlem değerleri; 5, 6, 6, 7, 8, 9, 11 şeklinde sıralandıktan sonra en ortadaki, yani baştan itibaren 4.
değer ortanca değerdir ve 7’ye eşittir. Gözlem değerleri büyüklüklerine göre sıralandığı zaman, örnekte
(n  1) (7  1)

 4 . gözlem değerinin, yani 7’nin ortanca değer
tek sayıda gözlem değeri olduğu için,
2
2
olduğu kolayca görülebilir.
Eğer örnek genişliği 8 ve gözlem değerleri; 9, 11, 5, 6, 8, 7, 6, 12 şeklinde ise yine gözlem
değerleri ilk olarak büyüklüklerine göre 5, 6, 6, 7, 8, 9, 11, 12 şeklinde sıralanır. Örnekte çift sayıda
8
n
n 8
  4. gözlem değeri ile (  1)   1  5. gözlem
gözlem değeri olduğu için ortanca değer,
2
2
2 2
(7  8)
 7.5 olarak hesaplanır.
değerinin ortalamasıdır. Bu durumda ortanca değer, OD 
2

2.1.2.1. Frekans Dağılım Tablosundan Ortanca Değerin
Hesaplanması
Üzerinde durulan özellik ile ilgili toplanan gözlem değerleri için frekans dağılım tablosu
düzenlenmiş ise ortanca değer de frekans dağılım tablosundan hesaplanabilir. Frekans dağılım
n
tablosunda ortanca değer ( ). gözlem değerinin bulunduğu sınıftadır. Örneğin, 80 mısır bitkisinin
2
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uzunlukları toplandığı zaman ortanca değer, büyüklüklerine göre sıralanmış gözlem değerlerinin en
ortasındaki değerdir. 80 gözlem değerini büyüklüklerine göre sıralayarak ortanca değeri hesaplamak
yerine düzenlenmiş olan frekans dağılım tablosu kullanılarak ortanca değer “…den daha az” eklemeli
frekanslarından yararlanılarak hesaplanabilir. Çünkü “…den daha az” eklemeli frekanslar düzenlendiği
zaman, gözlem değerleri büyüklüklerine göre sıralandırılmıştır. 80 mısır bitkisinin uzunluğu için Tablo
1.5’de düzenlenen “…den daha az” eklemeli frekansları kullanılarak ortanca değerin hesaplanması
Tablo 2.5’de verilmiştir.
Tablo 2.5’de verilmiş olan “...den daha az” eklemeli frekanslarından 40. gözlem değerinin 6. ve
7. sınıfın alt sınırları arasında olduğu görülmektedir. Bu durumda ortanca değer aşağıdaki şekilde
hesaplanır:
79.5

85.5

c=6

32 frekans

40.gözlem
değeri

47 frekans

Tablo 2.5. 80 mısır bitkisinin uzunluğu için “…den daha az” eklemeli frekansları kullanılarak ortanca
değerin hesaplanması
Alt
gerçek
sınır
49.5
55.5
61.5
67.5
73.5
79.5
85.5
91.5
97.5
103.5
109.5
115.5

Mutlak
frekans
2
3
7
10
10
15
10
8
10
3
2

…den daha
az eklemeli
frekans
0
2
5
12
22
32
47
57
65
75
78
80

Uzunluklar sıralandığı zaman 40.
uzunluk ortanca değerdir. “…den
daha az” eklemeli frekansları 40.
gözlem değerinin 79.5 ile 85.5 alt
gerçek sınırları arasında olduğunu
göstermektedir.

Burada 6 birimlik sınıf aralığında 15 gözlem değerinin eşit aralıklarla dağıldığı varsayılır. Bu
varsayım doğrultusunda, ortanca değer yani 40. gözlem değeri, 32. gözlem değerinden yani 79.5 cm’den
8 frekansın kapladığı sınıf aralığı kadar fazladır. 8 gözlem değerinin kapladığı sınıf aralığı aşağıdaki
orantı kurularak hesaplanır:
6 sınıf aralığında
x

15 frekans
8 frekans
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X

(6)(8)
 3.2
15

Hesaplanan bu sınıf aralığı 79.5’e eklenir ve Ortanca değer=79.5+3.2=82.7 cm olarak bulunur.
(2.5) numaralı eşitlik, yukarıda açıklanan çözümün formül şeklinde ifadesidir ve frekans dağılım
tablosundan ortanca değer (2.5) numaralı eşitlik kullanılarak da hesaplanabilir.

Ortanca Değer  L1 

(n : 2)  ( f ) OD
c
f OD

…(2.5)

(2.5) numaralı eşitlikte, L1, ortanca değerin bulunduğu sınıfın alt gerçek sınırınıını, ( f)OD ,
ortanca değerin bulunduğu sınıftan önceki sınıfların frekansları toplamını, fOD, ortanca değerin
bulunduğu sınıfın frekansını, n, örnek genişliğini ve c, sınıf aralığını göstermektedir. (2.5) numaralı
eşitlik kullanılarak Tablo 2.5’deki frekans dağılım tablosundan ortanca değer;
Ortanca değer  79.5

80/2 - 32
(6) = 82.7 cm dir.
15

Eğer 80 mısır bitkisinin uzunluğu küçükten büyüğe doğru sıralanırsa 40. ve 41. gözlem
82  83
 82.5 cm olarak bulunur. Frekans dağılım
değerlerinin orta noktası, yani ortanca değer
2
tablosundan hesaplanan ortanca değer ile bu değer arasındaki önemli olmayan bu fark, frekans dağılım
tablosunda verilerin özetlenmesinden yani verilerin gerçek değerlerinin kullanılmamasından ileri gelir.
Ortanca değer hesaplandıktan sonra birinci çeyrek (first quartile), yani en kısa uzunluğa sahip
mısır bitkilerinin ilk %25’nin hangi uzunluktan daha kısa olduğu hesaplanabilir. En kısa uzunluğa sahip
mısır bitkilerinin %25’i örneğimizde 80 adet mısır bitkisine ait uzunluklar olduğundan (80x0.25) 20.
mısır bitkisinin uzunluğundan daha kısadır ve (2.5) numaralı eşitlikten;
İlk çeyrek değer=  73.5 

80/4 - 19
(6)  73.77cm
22

olarak hesaplanır. Eğer gözlem değerleri sıralanarak ilk çeyrek hesaplanırsa 73 cm olarak bulunur. Bu
fark frekans dağılım tablosu yapılırken gözlem değerlerinin özetlenmesinden ileri gelir.
İlk çeyrek değere benzer şekilde üçüncü çeyrek değer (third quartile), yani en uzun mısır
bitkilerinin %25’nin hangi uzunluktan daha uzun olduğu hesaplanabilir. En uzun bitkilerin %25’i 60.
mısır bitkisinin uzunluğundan daha uzundur ve (2.5) numaralı eşitlikten;
Üçüncü çeyrek değer=  91.5 

80(3/4)- 57
(6)  93.75cm
8

olarak hesaplanır. Eğer gözlem değerleri sıralanarak üçüncü çeyrek hesaplanırsa 93 cm olarak bulunur.
Bu fark frekans dağılım tablosu yapılırken gözlem değerlerinin özetlenmesinden ileri gelir.

2.1.2.2. Ortanca Değerin Kullanıldığı Durumlar
Üzerinde çalışılan her örnekten elde edilen gözlem değerleri için aritmetik ortalama her zaman
iyi bir tanıtıcı değer olmayabilir. Bazı durumlarda örnekten elde edilen gözlem değerleri için ortanca
değerin hesaplanması gerekir. Ortanca değerin hesaplanması gereken durumlar aşağıdaki gibi
sıralanabilir:
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1. Toplanan gözlem değerleri arasında büyük çarpıklıklar varsa, yani gözlem değerlerinden
bazıları diğerlerine nazaran çok küçük veya çok büyük ise ortanca değerin hesaplanması gerekir. Çünkü
aritmetik ortalama, gözlem değerlerinin toplamının gözlem sayısına bölümü olduğundan sapan
değerlerden etkilenir.
Örneğin, 9 öğrencinin haftalık masrafları 65, 75, 59, 60, 65, 55, 70, 75, 250 TL olarak saptamış
ise bu örnek için aritmetik ortalama;

65  75  59  60  65  55  70  75  250 746

 82.89 olarak hesaplanır. Bu iyi bir
9
9
tanıtıcı değer değildir. Çünkü gözlem değerleri içindeki 250 TL aritmetik ortalamanın büyük
hesaplanmasına sebep olmuştur ve gözlem değerlerinin çoğunluğu bu değer etrafında toplanma
eğiliminde değildir. Dolayısıyla bu örnek için ortalamanın yerine ortanca değerin hesaplanması gerekir.
Bu örnek için ortanca değer, gözlem değerleri 55, 59, 60, 65, 65, 70, 75, 75, 250 şeklinde sıralandıktan
sonra 65 TL olarak bulunur, yani öğrencilerin yarısı 65 TL’den daha az, diğer yarısı ise 65 TL’den daha
çok masraf yapmaktadır. Bu değer, gözlem değerlerine bakıldığında gerçekten örneği daha iyi temsil
eden bir değerdir.
X

2. Yürütülen bir çalışmada örnekteki bütün bireylerden veri toplanması çok uzun zaman
gerektiriyorsa ve araştırıcının bu kadar uzun zaman araştırmaya devam etmesi mümkün değilse ortanca
değer hesaplanır. Örneğin, tavuklarda cinsi olgunluk yaşı tespit edilirken tüm tavukların ilk
yumurtalarını yapmalarını beklemek uzun zaman alacağından hatta bazı tavukların kısırlık sebebiyle hiç
yumurtlamamasından üzerinde çalışılan tavukların yarısı yumurtaya gelince son yumurtlayan hayvanın
yaşı ile ondan sonra yumurtlayacak hayvanın yaşının ortalaması ortanca değer olarak alınır. Tüm
tavukların yumurtaya gelmesi beklenmeden örnek için cinsi olgunluk yaşı bulunmuş olur.
3. Toplanan gözlem değerleri için açık uçlu frekans dağılım tablosu düzenlenmiş ise aritmetik
ortalama hesaplanamaz. Çünkü frekans dağılım tablosundan aritmetik ortalamanın hesaplanabilmesi
için her sınıfın sınıf değerinin bilinmesi gerekir. Halbuki açık uçlu frekans dağılım tablolarında ucu açık
olan sınıfların sınıf değeri bilinmez ve bu sebepten aritmetik ortalamanın hesaplanması mümkün olmaz.
Dolayısıyla açık uçlu frekans dağılım tablolarında da ortalamanın yerine ortanca değerin hesaplanması
gerekir.
Örneğin, 250 çiftçinin yaşları için Tablo 1.17’de düzenlenen açık uçlu frekans dağılım
tablosunda araştırıcının ortanca değeri Tablo 2.6’da görüldüğü şekilde hesaplaması gerekir.
TABLO 2.6. 250 çiftçinin yaşlarına ait açık uçlu frekans dağılım tablosunda ortanca değerin
hesaplanması
Yaş
Grupları
<25
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54

Birey
sayısı (f)
9
47
55
59
22
19
17

250 çiftçinin yaşlarına ait frekans dağılım
tablosunda büyüklüklerine göre sıralandığı
zaman 125. çiftçinin yaşı ortanca değerdir.
Sınıflardaki frekanslar toplandığı zaman
125. çiftçi frekansı 59 olan sınıftadır ve bu
sınıfın alt gerçek sınırı 34.5’tur. (2.5)
numaralı eşitlikten;
2/9
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55-59

15

>59

7

OD  34.5 

250/2 - 111
(5)  35.69bulunur.
59

2.1.3. Tepe Değeri (Mode)
Örnekten toplanan gözlem değerleri arasında en çok tekrarlanan, yani frekansı en fazla olan
gözlem değeri, tepe değeri (mode) olarak adlandırılır. Örneğin, üzerinde çalışılan gözlem değerleri 9,
11, 5, 6, 8, 7, 6, 12, 6, 9, 6 şeklinde ise bu örneğin tepe değeri 6’dır. Çünkü 6 değeri en fazla (3 kez)
tekrarlanmıştır.
Eğer gözlem değerleri için frekans dağılım tablosu oluşturulmuş ise tepe değeri frekans dağılım
tablosundan hesaplanır. Frekans dağılım tablosunda, tepe değeri frekansı en fazla olan sınıftadır ve (2.6)
numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır.

Tepe Değeri  L1 

d1
c
d1  d 2

…(2.6)

eşitlikte, L1, tepe değerinin bulunduğu sınıfın alt gerçek sınırı, d1, tepe değerinin bulunduğu sınıfın
frekansı ile bir önceki sınıfın frekansı arasındaki fark, d2, tepe değerinin bulunduğu sınıfın frekansı ile
bir sonraki sınıfın frekansı arasındaki fark, c ise sınıf aralığıdır.
80 mısır bitkisinin uzunluğu için tepe değerinin hesaplanması Tablo 2.7’de verilmiştir.
Tablo 2.7. 80 mısır bitkisinin uzunluğu için tepe değerinin hesaplanması
Alt
Mutlak
gerçek
frekans
sınır
49.5
2
80 mısır bitkisinin uzunluğuna ait tepe değeri frekansı
55.5
3
15 olan sınıftadır. Çünkü mutlak frekanslar içinde en
61.5
7
fazla frekans 15 dir ve (2.6) numaralı eşitlikten;
67.5
10
73.5
10
(15 - 10)
(6)  82.5 cm
Tepe Değeri  79.5 
79.5
15
(15 - 10)  (15  10)
85.5
10
olarak hesaplanır.
91.5
8
97.5
10
103.5
3
109.5
2

Düzenlenen bir frekans dağılım tablosunda en yüksek frekansa sahip birden fazla sınıf olabilir. Eğer en
yüksek frekansa sahip sınıflar ardışık sınıflarda ise bir tane tepe değeri hesaplanır. Eğer en yüksek
frekansa sahip sınıflar ardışık sınıflar değilse en yüksek frekansa sahip sınıf sayısı kadar tepe değeri
hesaplanır. Bu iki durum için tepe değerinin hesaplanması Tablo 2.8 ve 2.9’da gösterilmiştir.
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Tablo 2.8. En yüksek frekansa sahip sınıfların ardışık olması durumunda tepe değerinin hesaplanması
Alt
gerçek Frekans Frekans dağılım tablosunda ardışık iki sınıfın frekansı
10 olup en yüksek frekanstır. Bu durumda bu iki sınıf
sınır
47.45’den başlayıp 51.45’te biten tek bir sınıf olarak
41.45
3
dikkate alınır ve (2.6) numaralı eşitlikten, alt gerçek
43.45
5
sınır en fazla frekansa sahip ilk sınıfın alt gerçek sınırı
45.45
6
olmak ve sınıf aralığının da 2 katı alınmak üzere;
47.45
10
(10 - 6)
49.45
10
Tepe Değeri  47.45 
(2 x2)  49.74
(10 - 6)  (10  7)
51.45
7
olarak hesaplanır.
53.45
6
55.45
3
Tablo 2.9. En yüksek frekansa sahip sınıfların ardışık olmaması durumunda tepe değerinin hesaplanması
Alt gerçek
sınır
41.45
43.45
45.45
47.45
49.45
51.45
53.45
55.45

Frekans
3
5
10
6
10
7
6
3

Frekans dağılım tablosunda ardışık olmayan iki
sınıfın frekansı 10 olup en yüksek frekanstır. Bu
durumda (2.6) numaralı eşitlik kullanılarak ayrı
ayrı iki tepe değeri hesaplanır:
(10 - 5)
(2)  46.56
Tepe Değeri  45.45 
1
(10 - 5)  (10  6)
(10 - 6)
Tepe Değeri  49.45 
(4)  50.59
2
(10 - 6)  (10  7)

2.1.4. Aritmetik Ortalama, Ortanca ve Tepe Değeri
Arasındaki İlişkiler
Bir araştırma yapılarak gözlem değerleri toplandığı zaman elde edilen sonuçların hem güvenilir
hem de yorumlanabilir olması en uygun istatistik yöntemin seçilmesine bağlıdır. Söz konusu yöntemin
uygulanmasında gözlem değerlerinin dağılımını bilmek gerekir. Aritmetik ortalama, ortanca değer ve
tepe değerinin hesaplanabildiği örneklerde araştırıcı, gözlem değerlerinin dağılımı hakkında bir bilgiye
sahip olur. Bu merkezi eğilim ölçülerinin sıralanışı, örnekten elde edilen gözlem değerlerinin dağılımına
bağlıdır. Eğer gözlem değerleri normal dağılım gösteriyorsa dağılım simetriktir ve Şekil 2.1’de
görüldüğü gibi bu üç merkezi eğilim ölçüsü birbirine eşittir. Şekil 2.2’de gösterildiği gibi aritmetik
ortalama en küçük ve tepe değeri en büyük ise gözlem değerlerinin dağılımı sola yatıktır. Aritmetik
ortalama en büyük ve tepe değeri en küçük ise bu durumda dağılım Şekil 2.3’de görüldüğü gibi sağa
yatıktır.
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OD=TD=AO

ŞEKİL 2.1. Normal (Simetrik) dağılım

AO<OD<TD

ŞEKİL 2.2. Sola yatık (çarpık) dağılım

TD<OD<AO

ŞEKİL 2.3. Sağa yatık (çarpık) dağılım
Şekil 2.1 ve Şekil 2.2’de görüldüğü gibi gözlem değerlerinin dağılım şeklinden en çok etkilenen
aritmetik ortalamadır. Dağılımın şekli nasıl olursa olsun ortanca değer, aritmetik ortalama ve tepe
değerinin arasındadır, yani ortanca değer dağılımın şeklinden etkilenmez. Örneğin, 80 mısır bitkisinin
uzunluğuna ait aritmetik ortalama 82.875 cm, ortanca değer 82.7 cm ve tepe değeri 82.5 cm olarak
hesaplanmıştır. Eğer bu değerler tamsayı olarak yuvarlaklaştırılır ise 83 cm’dir ve üç merkezi eğilim
ölçüsü birbirine eşittir. Bu durumda 80 mısır bitkisinin uzunluklarının simetrik bir dağılım gösterdiği
kabul edilebilir.
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2.1.5. Geometrik Ortalama
Geometrik ortalama, n tane pozitif değerin çarpımlarının n. dereceden köküdür ve (2.7) numaralı
eşitlik kullanılarak hesaplanır.

1/ n
 n

1
/
n
G.O  n X1.X 2 X3...X n  X1.X 2 X3...X n 
   Xi 


i 1 

(2.7)

Örnek genişliği büyük ise geometrik ortalama, gözlem değerlerinin logaritmalarının
ortalamasının anti logaritması olarak (2.8) numaralı eşitlik kullanılarak da hesaplanabilir.
1
[(log(x1 )  log(x 2 )  ...  log(x n )]
n
G.O  antilog(log G.O)

log G.O 

…(2.8)

Geometrik ortalama özellikle eşit zaman aralıklarıyla değişen oranlar için kullanılır. Örneğin,
bir işçinin ücreti birbirini izleyen 4 yılda sırasıyla %5, %8, %10 ve %14 artmışsa ve bu artış oranları bir
yıl önceki ücret üzerinden belirtilmişse ortalama % ücret artışı;
G.O= 4 1.05x1.08x1.10x1.14  1.0920
% 9.20 olarak bulunur.
Genel olarak belirli bir başlangıç değeri (B), herhangi bir zaman biriminde r gibi sabit bir hızla
artıyorsa, n zaman birimi sonunda varacağı değer (S);
S = B ( 1+ r)n

…. (2.9)

formülüyle hesaplanır.
Örneğin, belirli bir bakteri kültüründe birim alana düşen bakteri sayısı 1. günde 100’den (B) 5.
günün sonunda (r), 2000’e ulaşmışsa (S) bakteri sayısı bakımından % olarak ortalama günlük artış (2.9)
numaralı eşitlikten;
2000 = 100 (1+ r)5 formülünden yapılacak hesaplamayla ortalama günlük artış r = % 82 olarak
bulunur.

2.1.6. Harmonik Ortalama
Harmonik ortalama verilerin terslerinin ortalamasının tersidir ve (2.10) numaralı eşitlik
kullanılarak hesaplanır.
H.O 

1
1 1

n xi



n
1

xi

…(2.10)

Harmonik ortalama, d/t şeklinde ifade edilen gözlem değerlerinin değişmekte olan t değerleri
için kullanılır. Eğer gözlemler 1 saat de yapılan km (km (d)/saat (t)) yerine 1 km için geçen saat, 1 kg
için harcanacak para (TL (d)/kg (t)) yerine 1 TL ile satın alınabilecek malzeme miktarı veya bir birimlik
zamanda elde edilen adet (adet (d)/zaman (t)) yerine 1 adet için gerekli zaman şeklinde ifade edilmişse
bu ve benzeri değişen değerlerin (t) hesaplanmasında harmonik ortalama kullanılır.
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Örneğin, birinci işçi 5 adet fidanı 20 dakikada, ikinci işçi 24 dakikada ve üçüncü işçi 26 dakikada
budamış olsa bu işçilerin ortalama iş süratini hesaplamak için kullanılacak en uygun ortalama, adet için
gerekli zaman hesaplanacağından yani d (adet)/t (zaman)’ da t değiştiğinden, harmonik ortalamadır. Bu
örnek için harmonik ortalama;
H.O =

3
 23.05dakikadır.
1
1
1


20 24 26

2.2. Değişim Ölçüleri
Üzerinde çalışılan örnekten toplanan gözlem değerleri arasında bir farklılık gözlenir. Mesela,
bir sınıftaki öğrencilerin boy uzunluğu, bir ağılda yeni doğmuş kuzuların ağırlıkları, bir bahçedeki elma
ağaçlarının verimleri bakımından yapılan ölçümlerin hepsinin aynı olduğuna rastlamak pek mümkün
olmadığından, bu veriler arasında bir farklılığın gözlenmesi kaçınılmazdır. Bu farklılıklar gözlem
değerleri arasındaki değişim (varyasyon)’dir. Bu değişimi sayısal olarak ölçebilen bir alet veya cihaz
olmadığından, bir örnekten elde edilen gözlem değerleri arasındaki değişimin (varyasyonun) sayısal
olarak ifadesi için kullanılan değerler DEĞİŞİM ÖLÇÜLERİ olarak adlandırılırlar.

2.2.1. Değişim Genişliği
Değişim genişliği (DG), bir örnekteki gözlem değerlerinin en büyüğü ile en küçüğü arasındaki
farktır ve (2.11) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır.
D.G=En büyük gözlem değeri -En küçük gözlem değeri

...(2.11)

ÖRNEK:
Örneğin, X ve Y gibi iki örnekte gözlem değerleri ve bu örnekler için hesaplanan değişim
genişlikleri aşağıdaki gibi bulunmuştur.
X örneği: 7, 11, 10, 12, 15
Y örneği: 14, 7, 8, 7, 15

DGX = 15–5 =10
DGY= 15–5=10

Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi değişim genişliği iyi bir değişim ölçüsü değildir. Çünkü
değişim genişliği bir örnekteki bireylerden sadece en büyük ve en küçük değerli iki gözlemi dikkate alır
ve diğer gözlemleri göz ardı eder. Dolayısıyla bütün bireyler arasındaki farklılığı tam olarak yansıtmaz.
Ancak gözlemlerin tamamının Değişim Genişliği kadar bir aralıkta yer aldıkları bilgisini verir. Y
örneğinde bireyler arasındaki değişim daha fazla olmasına rağmen Değişim Genişliği bunu
yansıtmamış, iki örneğin de aynı değişimi gösterdiği sonucuna götürmüştür.

2.2.2. Ortalama Sapma
Ortalama sapma (OS), gözlem değerlerinin kendi ortalamasından sapmalarının mutlak
değerlerinin ortalamasıdır ve (2.12) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır.
n

 (Xi X)
i =1
O.S 
n
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ÖRNEK:
Yukarıda değişim genişliği hesaplanan X ve Y örnekleri için ortalama sapmalar (2.12) numaralı
eşitlik kullanılarak aşağıdaki şekilde hesaplanır:
7  11  10  12  15
 11
X örneği: 7, 11, 10, 12, 15 X 
5
| 7  11|  | 11  11|  | 10  11|  | 12  11|  | 15  11|
OS x 
 2.00
5
14  7  8  7  15
Y
 10.2
Y örneği: 14, 7, 8, 7, 15
5

OS y 

| 14  10.2 |  | 7  10.2 |  | 8  10.2 |  | 7  10.2 |  | 15  10.2 |
 3.44
5

Ortalama sapma yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi bireyler arasındaki değişim hakkında daha
iyi bilgi verir. Bu sebeple bireyler arasındaki değişimin daha fazla olduğu Y örneği için ortalama sapma
daha büyük hesaplanmıştır. Buna rağmen ortalama sapma da yaygın olarak kullanılan bir değişim ölçüsü
değildir. Çünkü ortalama sapma hesaplandıktan sonra bunu, değişimi meydana getiren kaynaklara göre
analiz etmek mümkün değildir. Başka bir deyişle istatistik testlere uygun değildir. Örneğin, bir sınıfta
istatistik dersi notlarına ait ortalama sapma hesaplansa, hesaplanan bu ortalama sapma notlardaki
değişimin ne kadarının öğrencilerin cinsiyet farklılığından ileri geldiğini göstermek için analiz edilemez,
yani hesaplanan ortalama sapmanın ne kadarının cinsiyet farklılığından olduğu belirlenemez.

2.2.3. Varyans
İstatistik testlere uygun olan, değişimi meydana getiren kaynaklara göre analiz edilebilen ve en
yaygın olarak kullanılan değişim ölçüsü varyanstır. Eğer populasyondan hesaplanırsa parametredir, 2
ile gösterilir ve (2.13) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır. Varyans, örnekten hesaplandığı zaman
bir istatistiktir, S2 ile gösterilir ve (2.14) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır. Üzerinde çalışılan
özelliğe ait gözlem değerleri için varyans hesaplandığı zaman birimi belirtilmez, yani varyansın anlamlı
bir birimi yoktur.
Populasyonda:
N

2
 (X i  μ x )

 2x  i 1

N

…(2.13)

Örnekte:
n

2
 (X i  X)

S 2x  i 1

…(2.14)

(n  1)

N

n

i 1

i 1

(2.13) ve (2.14) numaralı eşitliklerde  (Xi  μ x ) 2 ve  (Xi  X) 2 ifadeleri KARELER TOPLAMI
olarak adlandırılır ve kısaca

2
dx

olarak gösterilir, N populasyondaki birey sayısı ve (n-1) örnek için

serbestlik derecesidir.
Kareler toplamı (  d 2x ), gözlem değerlerinin kendi ortalamasından farklarının (sapmalarının)
karelerinin toplamıdır. Örnekten varyans hesaplanırken, kareler toplamı serbestlik derecesine yani örnek
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genişliğinin 1 eksiğine bölünür. Çünkü örnek üzerinde çalışılırken populasyon ortalaması (x) bilinmez
ve (2.13) numaralı eşitlikte x yerine örnek ortalaması, yani X kullanılır. Serbestlik derecesi bulunurken
1 çıkarılması kullanılması gereken bir parametre yerine bir istatistik kullanılmış olduğunu gösterir.
Dolayısıyla SERBESTLİK DERECESİ, her hangi bir istatistiğin hesaplanmasında parametre yerine
kullanılan her istatistik için örnek genişliğinden 1 çıkarılarak elde edilen değerdir şeklinde tanımlanır.
Bu tanımlamadan anlaşılacağı üzere serbestlik derecesinin hesaplanmasında, örnek genişliğinden bazen
1 bazen 2 ve bazen de 3 çıkarılması gerekebilir.
ÖRNEK:
Değişim genişliği ve ortalama sapmaları hesaplanan X ve Y örnekleri için önce kareler
toplamları aşağıdaki şekilde hesaplanır.
X örneği: 7, 11, 10, 12, 15
Y örneği: 14, 7, 8, 7, 15

X  11
Y  10.2

2
2
2
2
2
2
 d x  (7  11)  (11 11)  (10  11)  (12  11)  (15  11)  34.0
2
2
2
2
2
2
 d y  (14  10.2)  (7  10.2)  (8  10.2)  (7  10.2)  (15  10.2)  62.8

Kareler toplamları hesaplandıktan sonra X ve Y örneklerine ait varyanslar (2.14) numaralı eşitlik
kullanılarak:
2
dy
62.8
34.0
dx
 15.7

 8.5 ve S 2y 

(n  1) (5  1)
(n  1) (5  1)

2

S 2x 

olarak hesaplanır.
Örnek ortalaması tamsayı olmadığı ve örnekteki gözlem sayısı arttığı zaman kareler toplamının
n

2
 (Xi  X) şeklinde hesaplanması hem uzun zaman alır hem de hata yapma olasılığı fazladır. Kareler

i 1

toplamının daha kolay hesaplanması için pratikte (2.15) numaralı eşitlik kullanılır.
n

(  xi )2
n 2
2
 d x   x i  i1
n
i 1

…(2.15)

(2.15) numaralı eşitlik kullanılarak X ve Y örnekleri için kareler toplamı aşağıdaki şekilde hesaplanır.
2
2
2
2
2
2
 d x  7  11  10  12  15 

2
2
2
2
2
2
 d y  14  7  8  7  15 

(7  11  10  12  15) 2
 34.0
5

(14  7  8  7  15) 2
 62.8
5

2.2.3.1. Frekans Dağılım Tablosundan Varyansın
Hesaplanması
Örnekten elde edilen gözlem değerleri için frekans dağılım tablosu oluşturulmuşsa varyans
(2.16) numaralı eşitlik kullanılarak frekans dağılım tablosundan hesaplanabilir.
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k

k

2
 fiXi 

i 1

( fi Xi ) 2
i 1

k

 fi

i 1

S 2x 

…(2.16)

k

 fi 1

i 1

(2.16) numaralı eşitlikte, k frekans dağılım tablosundaki sınıf sayısı, fi i. sınıfın frekansı, Xi, i.
sınıfın sınıf değeridir.
80 mısır bitkisinin uzunluğu için varyansın frekans dağılım tablosundan hesaplanması Tablo
2.10’da verilmiştir.
Tablo 2.10. 80 mısır bitkisinin uzunluğu için varyansın frekans dağılım tablosundan hesaplanması
Sınıf değeri
52.5
58.5
64.5
70.5
76.5
82.5
88.5
94.5
100.5
106.5
112.5
Toplam

Mutlak frekans
2
3
7
10
10
15
10
8
10
3
2
 f i =80

fiXi
105.0
175.5
451.5
705.0
765.0
1237.5
885.0
756.0
1005.0
319.5
225.0
 f i X i =6630.0

f i X i2

5512.5
10266.8
29121.8
49702.5
58522.5
102093.8
78322.5
71442.0
101002.5
34026.8
25312.5
2
 f i X i =565326.2

2
 f i ,  f i X i ve  f i X i hesaplandıktan sonra (2.15) numaralı eşitlik
kullanılarak 80 mısır bitkisinin uzunluğuna ait varyans;

565326.2 
S2x 

(6630.0) 2
80
 200.82 olarak hesaplanır.

(80  1)

2.2.3.2. Varyansın Özellikleri
1. Bir örnekteki gözlem değerlerin kendi ortalamalarından sapmalarının karelerinin toplamı her
zaman minimumdur, yani  (Xi  a) 2 eğer a  X ise minimumdur. Ortalamadan farklı bir değerden
saplamaların karelerinin toplamı her zaman ortalamadan olan sapmaların karelerinin toplamından
büyüktür.
2. Örnekten elde edilen gözlem değerlerine A gibi bir sabitin eklenmesi varyansı değiştirmez.
Yani;
yi  x i



A ise  d y   d x dolayısı ile
2

2

S 2y  S 2x

3. Örnekten elde edilen gözlem değerlerinden A gibi bir sabitin çıkarılması varyansı değiştirmez.
Yani;
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yi  x i



A ise  d y   d x dolayısı ile
2

2

S 2y  S 2x

4. Örnekten elde edilen gözlem değerleri c gibi bir sabit ile çarpılırsa, yeni değerlerin varyansı,
eski değerlerin varyansı ile sabit sayının karesinin çarpımına eşit olur. Yani;
y i  cx i ise

d

2
y

 c2

d

2
x

dolayısı ile

S 2y  c 2S 2x

5. Örnekten elde edilen gözlem değerleri c gibi bir sabite bölünürse, yeni değerlerin varyansı,
eski değerlerin varyansının sabit sayının karesine bölümüne eşittir. Yani (c sabit bir sayı olmak üzere);
x
y i  i ise
c

ÖRNEK:

d

2
y

d

2

c
S2
S 2y  2x
c

2
x

dolayısı ile

Aşağıdaki örneklerden A örneğinin varyansı 2.5 olduğuna göre, diğer örneklerin (B,C;D;E)
varyanslarını, varyansın özelliklerinden yararlanarak bulunuz.
A
B
C
D
E
1
11
0.5
10
4
2
12
1.0
20
14
3
13
1.5
30
24
4
14
2.0
40
34
5
15
2.5
50
44
1. A örneğinin ortalaması A  3 ’tür. Bu durumda;
2
 (Xi  3)  (1-3)2+(2-3)2+(3-3)2+(4-3)2+(5-3)2=10 olacaktır. Eğer, ortalamadan farklı bir değerden,
örneğin 1’den sapmaların karelerinin toplamı hesaplanırsa;
2
 (Xi  1)  (1-1)2+(2-1)2+(3-1)2+(4-1)2+(5-1)2=30 olacaktır. Bu da ortalamadan sapma karelerinin
toplamından büyüktür.
2. B örneğindeki gözlem değerleri, B=A+10 şeklinde elde edilmiştir. Bu varyansı değiştirmez. Bu
sebeple B örneğinin varyansı, S 2b  Sa2  2.5 olacaktır.
A
şeklinde elde edilmiştir. Bu sebeple C örneğinin varyansı,
3. C örneğindeki gözlem değerleri, C 
2
S 2 2.5
S c2  a2 
 0.625 olacaktır. C örneğindeki gözlem değerleri C=(B-10)/2 şeklinde de elde
4
2
edilebilir. Bu durumda, B örneğindeki gözlem değerlerinden 10 çıkarılması varyansı etkilemez ve
S 2 2.5
 0.625 olarak hesaplanır.
C örneğinin varyansı, S c2  b2 
4
2
4. D örneğindeki gözlem değerleri, D=Ax10 şeklinde elde edilmiştir. Bu sebeple D örneğinin varyansı;
S2  Sa2 x102  (2.5) x (10) 2  250 olacaktır.
d
5. E örneğindeki gözlem değerleri, E=D-6 şeklinde elde edilmiştir. Bu sebeple E örneğinin varyansı,
Se2  Sd2  250 olacaktır.
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2.2.3.3. Frekans Dağılım Tablosundan Kısa Yoldan Varyansın Hesaplanması
Varyans da aritmetik ortalamada olduğu gibi frekans dağılım tablosundan kısa yoldan
hesaplanabilir. Bunun için (2.3) numaralı eşitlik kullanılarak her sınıf için “b” değerleri;
bi 

Xi  A
c

şeklinde hesaplanır. Bu eşitlikten, Xi=A+bic yazılabilir. Varyansın özelliklerinde açıklandığı gibi bic
değerlerine A sabitinin eklenmesi varyansı değiştirmez. Bu sebeple, geriye Xi=bic kalır. Bu durumda X
değerlerine ait kareler toplamı ve varyans;

d

2
x

 c2

d

2
b

veS2x  c 2S2b

şeklinde hesaplanır. Frekans dağılım tablosundan “b” değerlerine ait varyans (2.16) numaralı eşitlik
kullanılarak;
k

k

2
 fi bi 

( fi bi ) 2
i 1

i 1

k
 fi

i 1

S2b 

k

 fi  1

i 1

şeklinde hesaplanır. 80 mısır bitkisinin uzunluğu için varyansın, frekans dağılım tablosundan kısa
yoldan hesaplanması Tablo 2.11’de verilmiştir.
Tablo 2.11. 80 mısır bitkisinin uzunluğu için varyansın frekans dağılım tablosundan kısa yoldan
hesaplanması
Sınıf değeri
52.5
58.5
64.5
70.5
76.5
82.5=A
88.5
94.5
100.5
106.5
112.5
Toplam

Mutlak frekans
2
3
7
10
10
15
10
8
10
3
2
 f i =80

bi
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5

fibi
-10
-12
-21
-20
-10
0
10
16
30
12
10
=5
f
b
 i i

f i b i2

50
48
63
40
10
0
10
32
90
48
50
2
 f i b i =441

2
 f i ,  f i b i ve  f i b i değerleri hesaplandıktan sonra (2.16) numaralı

eşitlik kullanılarak “b” değerlerinin varyansı;
(5)2
441 
80  5.57832 olarak bulunur.
S 2b 
(80  1)
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(2.3) numaralı eşitlik ve varyansın özelliklerinden, X değerlerinin
varyansının S2x  c 2S2b şeklinde hesaplanabileceği açıklanmıştı. Bu
durumda,
80
mısır
bitkisinin
uzunluğuna
2
2
Sx  (6) (5.57832)  200.82 olarak bulunur.

ait

varyans,

2.2.4. Standart Sapma
Standart sapma varyansın kareköküdür ve birimi gözlem değerlerinin ölçü birimidir.
Populasyondan (2.17) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır. Bu durumda bir parametredir ve  ile
gösterilir. Örnekten hesaplanırsa bir istatistiktir, S ile gösterilir ve (2.18) numaralı eşitlik kullanılarak
hesaplanır.
Populasyonda:
N

σx 

2
 (Xi  μ x )

i 1

N

…(2.17)

Örnekte:
n

Sx 

2
 (Xi  X)

i 1

(n  1)

…(2.18)

2
80 mısır bitkisinin uzunluğu için standart sapma, Sx  Sx  200.82  14.17 cm olarak

bulunur.

2.2.5. Varyasyon Katsayısı
Üzerinde çalışılan örnekten toplanan gözlem değerleri büyüdükçe, yani örneğin ortalaması
büyüdükçe, standart sapmaları da genellikle büyür. Eğer örnekler, gözlem değerleri arasındaki değişim
bakımından karşılaştırılmak istenirse her bir örnek için varyasyon katsayısının hesaplanması gerekir.
Varyasyon katsayısı (CV, Coefficient of variation), standart sapmanın ortalamaya bölünüp 100 ile
çarpımı şeklinde (2.19) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır. Böylece standart sapma üzerinde
ortalamanın etkisi ortadan kaldırılmış olur. Bu katsayı, standart sapmayı ortalamanın yüzdesi, yani
gözlem değerleri arasındaki değişimi (varyasyonu) % olarak ifade eder.

CV 

Sx
100
X

…(2.19)

ÖRNEK:
Yapılan bir çalışmada salatalık turşularında, ortalama tuz oranının %4 ve tuz oranına ait standart
sapmanın %0.3, ortalama su oranının ise %75 ve su oranına ait standart sapmanın da %5 olduğu
saptanmıştır. Eğer hangi özellik bakımından değişimin daha fazla olduğu araştırılırsa standart sapma
dikkate alınarak su oranı bakımından değişimin daha fazla olduğu söylenemez. Çünkü su oranı
bakımından standart sapma %5 olarak hesaplanmıştır fakat ortalama su oranı da yüksektir. Bu sebeple
önce tuz ve su oranlarına ait varyasyon katsayılarının (2.19) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanması
gerekir.
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0.3
100  %7.5
4
5
CVsu  100 %6.67
75
CVtuz 

Tuz ve su oranları için hesaplanan varyasyon katsayıları, tuz bakımından gözlem değerleri
arasındaki değişimin daha fazla olduğunu göstermiştir. Su oranı için hesaplanan standart sapmanın daha
büyük olması su oranına ait ortalamanın da büyük olmasından kaynaklanmıştır. Bu sebeple ortalamaları
birbirinden farklı olan örnekler, gözlem değerleri arasındaki değişim bakımından karşılaştırılmak
istendiği zaman mutlaka önce örnekler için varyasyon katsayılarının hesaplanması gerekir.
Örnekten elde edilen gözlem değerleri arasında sıfır ve negatif değerler varsa, bu örnek için
varyasyon katsayısının hesaplanması bir anlam taşımaz. Çünkü bu gibi durumlarda hesaplanan
varyasyon katsayısı %100’ü geçer.
ÖRNEK:
Mart ayının ilk haftasında sıcaklıklar -1, 0, -1, 2, 4, 3, 7 olarak ölçülmüş olsun. Bu örnek için;
14
X   2.0
7
(14)2
2
2
2
2
2
2
2
 52
 d x  (1)  0 (1)  (2)  (4)  (3)  (7) 
7
52
S 2x 
 8.67
(7  1)
S x  8.67  2.94C

olarak bulunur. Bu örnek için varyasyon katsayısı da (2.19) numaralı eşitlik kullanılarak;
2.94
100 %147 olarak hesaplanır. Hesaplanan CV %100’ü geçtiği için bir anlam
CV 
2.0
taşımaz. Bu sebeple de sıfır ve negatif değerler olan örnekler için varyasyon katsayısı hesaplanmaz.
Daha önce açıklandığı gibi üzerinde çalışılan örnekteki bireylerin, çalışılan özelliği etkileyen
faktörler bakımından homojen olması gerekir. Eğer örnekteki bireyler homojen değilse, gözlem
değerleri arasındaki değişim, yani hata artar. Bu da elde edilecek sonuçların güvenilirliğini düşürür.
Yürütülen bir araştırmadan elde edilen gözlem değerleri arasındaki değişimin kabul edilir sınırlar içinde
olup olmadığı için de varyasyon katsayısı hesaplanır. Varılacak sonuçların güvenilirliği bakımından,
gözlem değerleri için hesaplanacak varyasyon katsayısının %15-20’den daha büyük olması istenmez.
2.3. Sorular
1. Tanıtıcı istatistikler kavramı ne ifade etmektedir.
2. Tanıtıcı istatistikler kaç gruba ayrılır. Bu gruplardaki istatistikler nelerdir?
3. Merkezi eğilim (yerleşim) ölçüleri hangi amaçla hesaplanır? Açıklayınız.
4. Aritmetik ortalama nedir? Özellikleri nelerdir? Örnek vererek açıklayınız.
5. Ortanca değer nedir? Örnek vererek açıklayınız.
6. Ortanca değer hangi durumlarda hesaplanmalıdır? Açıklayınız.
7. Tepe değeri nedir? Örnek vererek açıklayınız.
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8. Aritmetik ortalama, ortanca değer ve tepe değeri arasında nasıl bir ilişki vardır? Bu ilişkiden nasıl
yararlanılır? Açıklayınız.
9. Değişim ölçüleri hangi amaçla hesaplanır? Açıklayınız.
10. Değişim genişliği nedir? Yaygın olarak kullanılan bir değişim ölçüsü müdür? Açıklayınız.
11. Ortalama sapma nedir? Neden yaygın olarak kullanılan bir değişim ölçüsü değildir? Açıklayınız.
12. Kareler toplamı nedir? Nasıl hesaplanır?
13. Serbestlik derecesi nedir? Açıklayınız.
14. Varyans nedir? Nasıl hesaplanır ve özellikleri nelerdir? Açıklayınız.
15. Varyasyon katsayısı ne amaçla hesaplanır? Açıklayınız.
16. Aşağıda A örneğine ait ortalama ve standart sapma sırasıyla 4.4 ve 2.3 olarak verilmiştir. Ortalama
ve varyansın özelliklerinden yararlanarak B, C ve D örneklerine ait ortalama ve varyansı bulunuz.
A
2
4
8
5
3

B
1
2
4
2.5
1.5

C
11
13
17
14
12

D
12
24
48
30
8

17. Aşağıda A örneğine ait ortalama ve standart sapma sırasıyla 43.8 ve 12.83 olarak bulunmuştur. B, C,
D örneğine ait ortalama ve varyansları hesaplayınız.
A
27
36
45
51
60

B
9
12
15
17
20

C
57
75
93
105
123

D
351
468
585
663
780

18. n=6,  X = 45,  (Xi  X ) 2 =15 ve Y=5X+13 olduğuna göre Y’nin ortalama ve varyansını
hesaplayınız.
19. Mart ayının ilk haftasında sıcaklıklar -1, 0, -1, 2, 4, 3, 7 olarak ölçülmüştür. Bu sıcaklıklar için
aritmetik ortalamayı, standart sapmayı ve varyasyon katsayısını hesaplayarak sonuçlarını tartışınız.
20. Aşağıdaki örneklerden A örneğinin ortalaması 3 olduğuna göre, diğer örneklerin (B,C;D;E)
ortalamalarını herhangi bir hesaplama yapmadan sadece ortalamanın özelliklerinden yararlanarak
bulunuz.
A
1
2
3
4
5

B
11
12
13
14
15

C
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
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D
10
20
30
40
50

E
100
101
102
103
104
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21. 30 adet üzüm tanesindeki çekirdek sayıları aşağıdaki gibi bulunduğuna göre;
0
1
1
0
2
2
3
4
1
2
0
1
2
4
3
3
2
2
2
1
2
3
4
0
3
2
2
3
2
2
Frekans dağılım tablosunu yaparak aritmetik ortalamayı bulunuz.
22. Hıyar turşularında, ortalama tuz oranının %4 ve tuz oranına ait standart sapmanın da %0.2, yine
hıyar turşularında ortalama su oranının %75 ve su oranına ait standart sapmanın da %5 olduğu
bilinmektedir. Bu bilgilere göre, hıyar turşularında tuz ve su oranlarından hangisinde varyasyon
(değişim) daha fazladır?
1
23. X ve Y gibi iki özellik arasında, Y  X  5 şeklinde fonksiyonel bir ilişki olduğu bilinmektedir. X
3
özelliğinin ortalama ve standart sapması sırasıyla 12.0 ve 18.0 olarak bulunduğuna göre, Y
özelliğinin ortalama ve varyansı kaçtır?
24. Bir örnekten edilen gözlem değerleri 3, 1, 3, 0, 4, -1, 2 şeklinde ise bu örnekte gözlem değerleri
arasındaki değişimin ölçüsü olarak hesaplanabilecek olan değişim ölçüsü nedir? Hesaplayarak
açıklayınız.
25. Yapılan bir araştırmada tesadüfen seçilen 6 öğrencinin haftalık masrafları TL olarak 45, 47, 52, 265,
65 ve 58 olarak saptanmıştır. Bu örnek için hesaplanabilecek en uygun merkezi eğilim (yerleşim)
ölçüsü nedir? Nedenini açıklayarak hesaplayınız.
26. Açık uçlu frekans dağılım tabloları ile çalışılırken hesaplanacak merkezi eğilim (yerleşim) ölçüsü
hangisidir? Nedenini belirterek açıklayınız.
27. 67 bireyin oluşturduğu bir örnekte, ortalama 170.392, ortanca değer 173.435 ve tepe değeri de
176.087 olarak bulunduğuna göre, dağılım şekli için ne söylenebilir?
28. Bir örnekten edilen gözlem değerleri -3, 0, 3, -4, 1, 2 şeklinde ise bu örnek için hesaplanamayacak
olan değişim ölçüsü nedir?
29. 75 öğrencinin İstatistik dersi vize notuna ilişkin aritmetik ortalama 42.75 ve Tepe değeri de 43.12
bulunduğuna göre ortanca değer kaç olabilir? Tartışınız.
30. Bir frekans dağılım tablosunda en yüksek frekansa sahip olan sınıfların 5. ve 7. sınıflar olduğu
saptanmıştır. Böyle bir frekans dağılım tablosunda tepe değeri için ne söylenebilir? Tartışınız.
31. 8, 10, 12, 14, 16 şeklinde elde edilen gözlem değerlerinin varyansı 10 olarak bulunduğuna göre, -8,
-10, -12, -14, -16 gözlem değerlerinin varyansı ne olur? Tartışınız.
32. 25 kişilik bir örnekte X özelliğine ait ortalama X = 25, varyasyon katsayısı da C.V. = %20 olarak
bulunduğuna göre, bu özelliğin varyansı kaçtır?
33. Aşağıdaki frekans dağılım tablosunda aritmetik ortalama, ortanca değer, tepe değeri, varyans,
standart sapma ve varyasyon katsayısını hesaplayınız.
Sınıflar
Frekans
15.25 - …..
1
15.45 - …..
4
.… - …..
7
.… - …..
14
.… - …..
10
.… - …..
8
.… - …..
4
.… - …..
2
2/23

BÖLÜM 2

ZZT201 BİYOMETRİ DERSİ 2. HAFTA DERS NOTLARI
Kaynak Kitap: TEMEL BİYOMETRİ (2013) Kocabaş Z., Özkan, MM ve Başpınar E.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1606 Ders Kitabı 558

34. 125 bireyin oluşturduğu bir örnekte, ortanca değer 65.281, tepe değeri de 64.976 olarak bulunduğuna
göre, aritmetik ortalama için ne söylenebilir?
35. 5, 4, 3, 54, 2, 4, 7, 3 sayısal değerlerinin elde edildiği bir örnekte, merkezi eğilim (yerleşim)
ölçülerinden hangisini hesaplamak uygundur? Nedenini belirterek hesaplayınız.
36. 48 adet öğrencinin ağırlığına ait varyans 55 olarak hesaplanmıştır. Bu öğrencilerin hepsine 3’er kg.
ağırlığında palto giydirildikten sonra, öğrencilerin ağırlıklarına ait varyans ne olur?
37. Ş ve Ç gibi iki özellik arasında, Ş = 2Ç - 2.5 şeklinde fonksiyonel bir ilişki olduğu bilinmektedir. Ç
özelliğinin ortalama ve standart sapması sırasıyla 4.0 ve 3.0 olarak bulunduğuna göre, Ş özelliğinin
ortalama ve varyansı nedir? Hesaplayınız.
38. 8 adet analjezik ilaç kutusunun etken madde miktarlarına ait ortanca değer, tepe değeri, ortalama,
varyans ve varyasyon katsayısını hesaplayınız.
225

240

235

245

250

247

235

230

39. 5 bireyde X özelliğine ait varyans 5 olarak bulunmuştur. Y=2.X+1005 eşitliği bilindiğine göre Y’nin
varyansı kaç olur?
n

(  x i )2
n
2
2
i 1
40.  (Xi  X) 2 =  d x   x i 
i 1
n
i 1
n

olduğunu gösteriniz.
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TANITICI İSTATİSTİKLER DEĞİŞİM ÖLÇÜLERİ
Üzerinden çalışılan örnekten veriler doğru olarak toplanıp özetlendikten sonra araştırıcı örneğini
tanıtmak, tanımlamak veya daha iyi ifade etmek için bazı değerler hesaplar. Bu değerlere tanıtıcı veya
tanımlayıcı (descriptive) istatistikler denir. Hesaplanan tanıtıcı istatistikler, üzerinde çalışılan örnek
hakkında detaylı bilgiler verir. Tanıtıcı istatistikler Tablo 2.1’de görüldüğü gibi 2 gruba ayrılır.
Tablo 2.1. Tanıtıcı istatistikler
TANITICI İSTATİSTİKLER
YERLEŞİM (LOCATION)
DEĞİŞİM (VARIATION)
ÖLÇÜLERİ (ORTALAMALAR)
ÖLÇÜLERİ
1.Aritmetik Ortalama
1. Değişim Genişliği
2. Ortanca Değer (Median)
2. Ortalama sapma
3. Tepe Değeri (Mode)
3. Varyans
4. Geometrik Ortalama
4. Standart Sapma
5. Harmonik Ortalama
5. Varyasyon Katsayısı

2.1. Yerleşim Ölçüleri (Ortalamalar)
Yerleşim ölçüleri; ortalamalar olarak da adlandırılır. Örnekteki bireylerden elde edilen gözlem
değerlerinin etrafında toplanma eğilimi gösterdikleri değeri ifade etmek amacıyla hesaplanırlar.
Yerleşim ölçüleri örneği en iyi temsil eden değerlerdir.

2.1.1. Aritmetik Ortalama
Aritmetik ortalama, gözlem değerlerinin toplamının gözlem sayısına bölünmesiyle elde edilen
değerdir ve;
Populasyonda

ve

Örnekte;
n

N

μx 

 Xi

i 1

X

N

 Xi

i 1

n

…(2.1)

şeklinde hesaplanır. Eşitlikte, Xi, i. gözlem değeri, N, populasyondaki birey sayısını ve n, örnekteki birey
sayısını göstermektedir.
Sadece ortalama denildiği zaman kastedilen “aritmetik ortalama”dır. Ortalama, verilerin
yapısına bağlı olarak örneği en iyi temsil eden değerdir.
Bölüm I’de, Tablo 1.2’de verilen 80 mısır bitkisinin uzunluğuna ait ortalama (2.1) numaralı
eşitlik kullanılarak aşağıdaki şekilde hesaplanır:

X

88  107  70  99  ...  81  78  88  73
80



6633
 82.91cm
80

yani, 80 mısır bitkisinin ortalama uzunluğu 82.91 cm’dir ve bitkilerin uzunlukları bu değer etrafında
toplanma eğilimdedir.
(2.1) numaralı eşitlik kullanılarak Bölüm I’de, Tablo 1.10’da verilen 40 tütün bitkisinin ortalama
yaprak sayısı;
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X

7  6  6  6  7  ...  7  6  7  8  6 302

 7.55  8
40
40

olarak bulunur, yani 40 tütün bitkisinin yaprak sayıları 8 etrafında toplanma eğilimindedir.
Bir örnek için hesaplanan aritmetik ortalamanın, örnekteki en küçük gözlem değerinden daha
küçük ve en büyük gözlem değerinden daha büyük olması mümkün değildir.

2.1.1.1. Frekans Dağılım Tablosundan Ortalamanın
Hesaplanması
Araştırıcılar üzerinde çalıştıkları örnekten elde ettikleri verileri frekans dağılım tablosu
oluşturarak özetleyebilirler. Eğer frekans dağılım tablosu oluşturulmuşsa ortalama, frekans dağılım
tablosundan (2.2) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanabilir.
k

X 

 fi Xi

i 1
k

…(2.2)

 fi

i 1

eşitlikte fi, i. sınıfın frekansını, k, frekans dağılım tablosundaki sınıf sayısını, Xi, i. sınıfın sınıf değerini
göstermektedir.
(2.2) numaralı eşitlikte görüldüğü gibi, frekans dağılım tablosundan ortalama hesaplanırken, her
bir sınıf değerinin aritmetik ortalamaya katkısı, o sınıfın frekansı kadar olup sınıf değeri söz konusu
sınıfın frekansı ile tartılarak hesaplamaya katılır.
80 mısır bitkisinin uzunluğu için Tablo 1.3’te düzenlenen frekans dağılım tablosundan ortalama,
(2.2) numaralı eşitlik kullanılarak Tablo 2.2’de görüldüğü şekilde hesaplanır.
Tablo 2.2. 80 mısır bitkisi için ortalamanın frekans dağılım tablosundan hesaplanması
Sınıf değeri
52.5
58.5
64.5
70.5
76.5
82.5
88.5
94.5
100.5
106.5
112.5
Toplam

Mutlak frekans
2
3
7
10
10
15
10
8
10
3
2
 f i =80

Ortalama bitki uzunluğu, X 
olarak bulunur.

fi X i
105.0
175.5
451.5
705.0
765.0
1237.5
885.0
756.0
1005.0
319.5
225.0
 f i X i =6630.0

6630
80

 82.875 cm

Gözlem değerleri tek tek toplanarak ortalama 82.91 cm olarak hesaplanmış olmasına karşın,
frekans dağılım tablosundan hesaplandığı zaman 82.87 cm olarak bulunmuştur. Hesaplanan ortalamalar
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arasındaki bu küçük fark, frekans dağılım tablosundan ortalamanın hesaplanmasında gerçek değerler
yerine her sınıfı temsil eden sınıf değerlerinin kullanılmasından kaynaklanmaktadır.
40 tütün bitkisinin yaprak sayısı için Tablo 1.11’de düzenlenen frekans dağılım tablosu
kullanılarak ortalama yaprak sayısı ise (2.2) numaralı eşitlik kullanılarak Tablo 2.3’de görüldüğü şekilde
hesaplanır.
Tablo 2.3. 40 tütün bitkisinin yaprak sayısı için ortalama yaprak sayısının frekans dağılım tablosundan
hesaplanması
Yaprak sayıları (Xi)
6
7
8
9
10
11
12

Bitki sayısı (fi)
fiXi
11
66
11
77
10
80
4
36
2
20
1
11
1
12
 f i =40
Toplam
 f i X i =302
302
Ortalama yaprak sayısı, X 
 7.55  8 olarak bulunur.
40
Hesaplanan bu ortalama tartılı ortalamadır çünkü yaprak sayıları bitki
sayısı ile tartılmıştır.

2.1.1.2. Aritmetik Ortalamanın Özellikleri
1. Bir örnekteki gözlem değerlerinin örnek ortalamasından farkları alınır ve toplanırsa bu
farkların (sapmaların) toplamı sıfır olarak bulunur. Yani bir örneğin ağırlık merkezi veya denge noktası
ortalamadır.
n

 (X i  X)  0 ’dır.

i 1

2. Üzerinde çalışılan örnekteki gözlem değerlerinin hepsine A gibi bir sabit sayı eklenirse, elde
edilen değerlerin ortalaması, sabit sayı eklenmeden önceki ortalamadan A kadar fazla olur.
y i  x i  A ise
y  x  A olarakbulunur.

3. Üzerinde çalışılan örnekteki gözlem değerlerinin hepsinden A gibi bir sabit sayı çıkarılırsa,
elde edilen değerlerin ortalaması, sabit sayı eklenmeden önceki ortalamadan A kadar az olur.

yi  x i - A ise
y  x - A olarak bulunur.
4. Üzerinde çalışılan örnekteki gözlem değerlerinin hepsi c gibi bir sabit ile çarpılırsa, elde
edilen değerlerin ortalaması sabit sayı ile çarpılmadan önceki ortalamanın c katı kadardır:

yi  cx i
y = cx
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5. Üzerinde çalışılan örnekteki gözlem değerlerinin hepsi c gibi bir sabite bölünürse, elde edilen
değerlerin ortalaması sabit sayıya bölünmeden önceki ortalamanın c ile bölümüne eşit olacaktır:
yi 
y=

xi
c
x
c

ÖRNEK:
Aşağıdaki örneklerden A örneğinin ortalaması 3 olduğuna göre, diğer örneklerin (B, C; D; E)
ortalamalarını, ortalamanın özelliklerinden yararlanarak bulunuz.
A
1
2
3
4
5

B
11
12
13
14
15

C
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5

D
10
20
30
40
50

E
4
14
24
34
44

1. Her zaman bir örnekteki gözlem değerlerinin kendi ortalamasından sapmalarının toplamı sıfırdır.
Örneğin, A  3 ’tür. Bu durumda;
(1-3)+(2-3)+(3-3)+ (4-3)+(5-3)=0 olacaktır.
2. B örneğindeki gözlem değerleri, B=A+10 şeklinde elde edilmiştir. Bu sebeple B örneğinin ortalaması,
B  A  10  13 olacaktır.
A
3. C örneğindeki gözlem değerleri, C 
şeklinde elde edilmiştir. Bu sebeple C örneğinin ortalaması,
2
A 3
C    1.5 olacaktır. C örneğindeki gözlem değerleri C=(B-10)/2 şeklinde de elde edilebilir.
2 2
(B - 10) (13  10)
Bu durumda ise C örneğinin ortalaması, C 

 1.5 olarak hesaplanır.
2
2
4. D örneğindeki gözlem değerleri, D=A x 10 şeklinde elde edilmiştir. Bu sebeple B örneğinin
ortalaması, D  A x 10  30 olacaktır.
5. E örneğindeki gözlem değerleri, E=D-6 şeklinde elde edilmiştir. Bu sebeple B örneğinin ortalaması,
E  D  6  24 olacaktır.

2.1.1.3. Kısa Yoldan Aritmetik Ortalamanın Hesaplanması
Tablo 2.2’de, ortalamanın frekans dağılım tablosundan nasıl hesaplandığı gösterilmişti. Bu
hesaplamaların tamamlanması rakamların duyarlılığına bağlı olarak hem uzun zaman almakta hem de
hata yapma olasılığını yükseltmektedir. Bu sebeple aritmetik ortalamanın özelliklerinden yararlanarak
aritmetik ortalama, daha az zamanda ve daha az hata ile kısa yoldan hesaplanabilir.
Kısa yoldan aritmetik ortalama hesaplanmasında temel, işlem yapması zor olan sınıf değerlerini
(2.3) numaralı eşitliği kullanarak, daha kolay işlem yapılabilecek tamsayı değerlere dönüştürmektir.
bi 

Xi  A
c
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(2.3) numaralı eşitlikte, Xi, i. sınıfın sınıf değeri, A, frekans dağılım tablosunda ortaya en yakın
veya ortadaki sınıfın sınıf değeridir. A değeri, araştırıcının seçtiği bir değerdir ve bunu seçerken dikkat
edilmesi gereken bir kural yoktur. Sadece, A değeri seçilirken, ne kadar ortadaki bir sınıfın sınıf değeri
seçilirse, hesaplanan b değerleri o kadar küçük ve işlem yapması da o kadar kolay olur. c, frekans dağılım
tablosundaki sınıf aralığıdır.
(2.3) numaralı eşitlikten i. sınıfın sınıf değeri, Xi=A+bic şeklinde yazılabilir. Dolayısı ile
ortalamanın özellikleri kullanılarak X  A  cb olarak yazılır. Bu eşitlik kullanılarak X ’nin
hesaplanabilmesi için, önce (2.4) numaralı eşitlik kullanılarak her sınıf için hesaplanan “b” değerlerine
ait aritmetik ortalamanın hesaplanması gerekir.
k

b

 f i bi

i 1
k

…(2.4)

 fi

i 1

“b” değerlerinin ortalamasının hesaplanması için fibi çarpımlarının toplamı bulunurken cebirsel
toplam yapılması, yani “b” değerlerinin işaretinin de dikkate alınması gerekir.
80 mısır bitkisinin uzunluğu için Tablo 1.3’te düzenlenen frekans dağılım tablosu kullanılarak
kısa yoldan aritmetik ortalama Tablo 2.4’de görüldüğü şekilde hesaplanır.
Tablo 2.4. 80 mısır bitkisi için ortalamanın frekans dağılım tablosundan hesaplanması
Sınıf değeri
52.5
58.5
64.5
70.5
76.5
82.5=A
88.5
94.5
100.5
106.5
112.5

Mutlak frekans
2
3
7
10
10
15
10
8
10
3
2

Toplam

 f i =80

bi
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5

fibi
-10
-12
-21
-20
-10
0
10
16
30
12
10
 fi bi
=5

 f i b i =(-10)+(-12)+(-21)+(-20)+(-10)+(0)+(10)+(16)+(30)+(12)+(10)=5
5
 0.0625 olarak bulunur.
ve b 
80

X  A  cb olduğu için, 80 mısır bitkisinin ortalama uzunluğu X  82.5  (6)x(0.0625)  82.875cm

olarak hesaplanır. Bu ortalama, Tablo 2.2’de frekans dağılım tablosundan hesaplanan ortalama ile
aynıdır. Frekans dağılım tablosundan ne şekilde hesaplanırsa hesaplansın ortalama değişmez.

3/5

BÖLÜM 2

ZZT201 BİYOMETRİ DERSİ 3. HAFTA DERS NOTLARI
Kaynak Kitap: TEMEL BİYOMETRİ (2013) Kocabaş Z., Özkan, MM ve Başpınar E.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1606 Ders Kitabı 558

(2.3) numaralı eşitlik kullanılarak her sınıf için “b” değerinin hesaplanabilmesi için ilk olarak A
değerinin seçilmesi gerekir. Bu örnekte en ortadaki ve frekansı en yüksek olan sınıfın sınıf değeri (82.5)
A değeri olarak seçilmiştir. Farklı bir sınıfın sınıf değerinin A değeri olarak seçilmesi, hesaplanacak olan
ortalamayı değiştirmez. Sadece “b” değerlerinin daha büyük ve işlemlerin daha uzun zaman almasına
sebep olur. Bu örnek için Sınıf aralığı, c, ise 6’dır. A değeri olarak seçilen sınıfın b değeri (2.3) numaralı
eşitlikten b=(82.5-82.5)/6=0 olarak bulunur. Bir sonraki sınıf için b değeri, b=(88.5-82.5)/6=1, bir
önceki sınıf için b değeri ise b=76.5-82.5=-1 dir. Tablo 2.4’ten de kolayca görülebileceği gibi her frekans
dağılım tablosu için geçerli olmak üzere, A değeri olarak seçilen sınıfın b değerinden 1 birim çıkararak
önceki sınıfların, 1 birim ekleyerek de sonraki sınıfların b değerleri oluşturulabilir. Her sınıf için “b”
değerleri ve ortalamanın kısa yoldan hesaplanması Tablo 2.4’de gösterilmiştir.

2.1.2. Ortanca Değer (Median)
Ortanca değer, büyüklüklerine göre sıralanmış verilerin en ortasındaki değerdir. Örnekteki
gözlem değerlerinin yarısı bu değere eşit veya küçük diğer yarısı ise bu değere eşit veya büyüktür.
(n  1)
. gözlemin değeridir.
Üzerinde çalışılan örnekte tek sayıda gözlem değeri varsa ortanca değer
2
n
Üzerinde çalışılan örnekte çift sayıda gözlem değeri varsa bu durumda ortanca değer, . gözlem değeri
2
n
ile (  1) . gözlem değerinin ortalamasıdır.
2
ÖRNEK:
Örnek genişliği 7 olan bir örnekten elde edilen gözlem değerleri;
9, 11, 5, 6, 8, 7, 6 şeklinde ise ortanca değerin bulunması için gözlem değerlerinin büyüklüklerine göre
sıralanması gerekir. Gözlem değerleri küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe doğru sıralanabilir.
Büyüklüklerine göre sıralanması denince genellikle izlenen yol küçükten büyüğe doğru sıralamaktır.
Gözlem değerleri; 5, 6, 6, 7, 8, 9, 11 şeklinde sıralandıktan sonra en ortadaki, yani baştan itibaren 4.
değer ortanca değerdir ve 7’ye eşittir. Gözlem değerleri büyüklüklerine göre sıralandığı zaman, örnekte
(n  1) (7  1)

 4 . gözlem değerinin, yani 7’nin ortanca değer
tek sayıda gözlem değeri olduğu için,
2
2
olduğu kolayca görülebilir.
Eğer örnek genişliği 8 ve gözlem değerleri; 9, 11, 5, 6, 8, 7, 6, 12 şeklinde ise yine gözlem
değerleri ilk olarak büyüklüklerine göre 5, 6, 6, 7, 8, 9, 11, 12 şeklinde sıralanır. Örnekte çift sayıda
8
n
n 8
  4. gözlem değeri ile (  1)   1  5. gözlem
gözlem değeri olduğu için ortanca değer,
2
2
2 2
(7  8)
 7.5 olarak hesaplanır.
değerinin ortalamasıdır. Bu durumda ortanca değer, OD 
2

2.1.2.1. Frekans Dağılım Tablosundan Ortanca Değerin
Hesaplanması
Üzerinde durulan özellik ile ilgili toplanan gözlem değerleri için frekans dağılım tablosu
düzenlenmiş ise ortanca değer de frekans dağılım tablosundan hesaplanabilir. Frekans dağılım
n
tablosunda ortanca değer ( ). gözlem değerinin bulunduğu sınıftadır. Örneğin, 80 mısır bitkisinin
2
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uzunlukları toplandığı zaman ortanca değer, büyüklüklerine göre sıralanmış gözlem değerlerinin en
ortasındaki değerdir. 80 gözlem değerini büyüklüklerine göre sıralayarak ortanca değeri hesaplamak
yerine düzenlenmiş olan frekans dağılım tablosu kullanılarak ortanca değer “…den daha az” eklemeli
frekanslarından yararlanılarak hesaplanabilir. Çünkü “…den daha az” eklemeli frekanslar düzenlendiği
zaman, gözlem değerleri büyüklüklerine göre sıralandırılmıştır. 80 mısır bitkisinin uzunluğu için Tablo
1.5’de düzenlenen “…den daha az” eklemeli frekansları kullanılarak ortanca değerin hesaplanması
Tablo 2.5’de verilmiştir.
Tablo 2.5’de verilmiş olan “...den daha az” eklemeli frekanslarından 40. gözlem değerinin 6. ve
7. sınıfın alt sınırları arasında olduğu görülmektedir. Bu durumda ortanca değer aşağıdaki şekilde
hesaplanır:
79.5

85.5

c=6

32 frekans

40.gözlem
değeri

47 frekans

Tablo 2.5. 80 mısır bitkisinin uzunluğu için “…den daha az” eklemeli frekansları kullanılarak ortanca
değerin hesaplanması
Alt
gerçek
sınır
49.5
55.5
61.5
67.5
73.5
79.5
85.5
91.5
97.5
103.5
109.5
115.5

Mutlak
frekans
2
3
7
10
10
15
10
8
10
3
2

…den daha
az eklemeli
frekans
0
2
5
12
22
32
47
57
65
75
78
80

Uzunluklar sıralandığı zaman 40.
uzunluk ortanca değerdir. “…den
daha az” eklemeli frekansları 40.
gözlem değerinin 79.5 ile 85.5 alt
gerçek sınırları arasında olduğunu
göstermektedir.

Burada 6 birimlik sınıf aralığında 15 gözlem değerinin eşit aralıklarla dağıldığı varsayılır. Bu
varsayım doğrultusunda, ortanca değer yani 40. gözlem değeri, 32. gözlem değerinden yani 79.5 cm’den
8 frekansın kapladığı sınıf aralığı kadar fazladır. 8 gözlem değerinin kapladığı sınıf aralığı aşağıdaki
orantı kurularak hesaplanır:
6 sınıf aralığında
x

15 frekans
8 frekans
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X

(6)(8)
 3.2
15

Hesaplanan bu sınıf aralığı 79.5’e eklenir ve Ortanca değer=79.5+3.2=82.7 cm olarak bulunur.
(2.5) numaralı eşitlik, yukarıda açıklanan çözümün formül şeklinde ifadesidir ve frekans dağılım
tablosundan ortanca değer (2.5) numaralı eşitlik kullanılarak da hesaplanabilir.

Ortanca Değer  L1 

(n : 2)  ( f ) OD
c
f OD

…(2.5)

(2.5) numaralı eşitlikte, L1, ortanca değerin bulunduğu sınıfın alt gerçek sınırınıını, ( f)OD ,
ortanca değerin bulunduğu sınıftan önceki sınıfların frekansları toplamını, fOD, ortanca değerin
bulunduğu sınıfın frekansını, n, örnek genişliğini ve c, sınıf aralığını göstermektedir. (2.5) numaralı
eşitlik kullanılarak Tablo 2.5’deki frekans dağılım tablosundan ortanca değer;
Ortanca değer  79.5

80/2 - 32
(6) = 82.7 cm dir.
15

Eğer 80 mısır bitkisinin uzunluğu küçükten büyüğe doğru sıralanırsa 40. ve 41. gözlem
82  83
 82.5 cm olarak bulunur. Frekans dağılım
değerlerinin orta noktası, yani ortanca değer
2
tablosundan hesaplanan ortanca değer ile bu değer arasındaki önemli olmayan bu fark, frekans dağılım
tablosunda verilerin özetlenmesinden yani verilerin gerçek değerlerinin kullanılmamasından ileri gelir.
Ortanca değer hesaplandıktan sonra birinci çeyrek (first quartile), yani en kısa uzunluğa sahip
mısır bitkilerinin ilk %25’nin hangi uzunluktan daha kısa olduğu hesaplanabilir. En kısa uzunluğa sahip
mısır bitkilerinin %25’i örneğimizde 80 adet mısır bitkisine ait uzunluklar olduğundan (80x0.25) 20.
mısır bitkisinin uzunluğundan daha kısadır ve (2.5) numaralı eşitlikten;
İlk çeyrek değer=  73.5 

80/4 - 19
(6)  73.77cm
22

olarak hesaplanır. Eğer gözlem değerleri sıralanarak ilk çeyrek hesaplanırsa 73 cm olarak bulunur. Bu
fark frekans dağılım tablosu yapılırken gözlem değerlerinin özetlenmesinden ileri gelir.
İlk çeyrek değere benzer şekilde üçüncü çeyrek değer (third quartile), yani en uzun mısır
bitkilerinin %25’nin hangi uzunluktan daha uzun olduğu hesaplanabilir. En uzun bitkilerin %25’i 60.
mısır bitkisinin uzunluğundan daha uzundur ve (2.5) numaralı eşitlikten;
Üçüncü çeyrek değer=  91.5 

80(3/4)- 57
(6)  93.75cm
8

olarak hesaplanır. Eğer gözlem değerleri sıralanarak üçüncü çeyrek hesaplanırsa 93 cm olarak bulunur.
Bu fark frekans dağılım tablosu yapılırken gözlem değerlerinin özetlenmesinden ileri gelir.

2.1.2.2. Ortanca Değerin Kullanıldığı Durumlar
Üzerinde çalışılan her örnekten elde edilen gözlem değerleri için aritmetik ortalama her zaman
iyi bir tanıtıcı değer olmayabilir. Bazı durumlarda örnekten elde edilen gözlem değerleri için ortanca
değerin hesaplanması gerekir. Ortanca değerin hesaplanması gereken durumlar aşağıdaki gibi
sıralanabilir:
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1. Toplanan gözlem değerleri arasında büyük çarpıklıklar varsa, yani gözlem değerlerinden
bazıları diğerlerine nazaran çok küçük veya çok büyük ise ortanca değerin hesaplanması gerekir. Çünkü
aritmetik ortalama, gözlem değerlerinin toplamının gözlem sayısına bölümü olduğundan sapan
değerlerden etkilenir.
Örneğin, 9 öğrencinin haftalık masrafları 65, 75, 59, 60, 65, 55, 70, 75, 250 TL olarak saptamış
ise bu örnek için aritmetik ortalama;

65  75  59  60  65  55  70  75  250 746

 82.89 olarak hesaplanır. Bu iyi bir
9
9
tanıtıcı değer değildir. Çünkü gözlem değerleri içindeki 250 TL aritmetik ortalamanın büyük
hesaplanmasına sebep olmuştur ve gözlem değerlerinin çoğunluğu bu değer etrafında toplanma
eğiliminde değildir. Dolayısıyla bu örnek için ortalamanın yerine ortanca değerin hesaplanması gerekir.
Bu örnek için ortanca değer, gözlem değerleri 55, 59, 60, 65, 65, 70, 75, 75, 250 şeklinde sıralandıktan
sonra 65 TL olarak bulunur, yani öğrencilerin yarısı 65 TL’den daha az, diğer yarısı ise 65 TL’den daha
çok masraf yapmaktadır. Bu değer, gözlem değerlerine bakıldığında gerçekten örneği daha iyi temsil
eden bir değerdir.
X

2. Yürütülen bir çalışmada örnekteki bütün bireylerden veri toplanması çok uzun zaman
gerektiriyorsa ve araştırıcının bu kadar uzun zaman araştırmaya devam etmesi mümkün değilse ortanca
değer hesaplanır. Örneğin, tavuklarda cinsi olgunluk yaşı tespit edilirken tüm tavukların ilk
yumurtalarını yapmalarını beklemek uzun zaman alacağından hatta bazı tavukların kısırlık sebebiyle hiç
yumurtlamamasından üzerinde çalışılan tavukların yarısı yumurtaya gelince son yumurtlayan hayvanın
yaşı ile ondan sonra yumurtlayacak hayvanın yaşının ortalaması ortanca değer olarak alınır. Tüm
tavukların yumurtaya gelmesi beklenmeden örnek için cinsi olgunluk yaşı bulunmuş olur.
3. Toplanan gözlem değerleri için açık uçlu frekans dağılım tablosu düzenlenmiş ise aritmetik
ortalama hesaplanamaz. Çünkü frekans dağılım tablosundan aritmetik ortalamanın hesaplanabilmesi
için her sınıfın sınıf değerinin bilinmesi gerekir. Halbuki açık uçlu frekans dağılım tablolarında ucu açık
olan sınıfların sınıf değeri bilinmez ve bu sebepten aritmetik ortalamanın hesaplanması mümkün olmaz.
Dolayısıyla açık uçlu frekans dağılım tablolarında da ortalamanın yerine ortanca değerin hesaplanması
gerekir.
Örneğin, 250 çiftçinin yaşları için Tablo 1.17’de düzenlenen açık uçlu frekans dağılım
tablosunda araştırıcının ortanca değeri Tablo 2.6’da görüldüğü şekilde hesaplaması gerekir.
TABLO 2.6. 250 çiftçinin yaşlarına ait açık uçlu frekans dağılım tablosunda ortanca değerin
hesaplanması
Yaş
Grupları
<25
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54

Birey
sayısı (f)
9
47
55
59
22
19
17

250 çiftçinin yaşlarına ait frekans dağılım
tablosunda büyüklüklerine göre sıralandığı
zaman 125. çiftçinin yaşı ortanca değerdir.
Sınıflardaki frekanslar toplandığı zaman
125. çiftçi frekansı 59 olan sınıftadır ve bu
sınıfın alt gerçek sınırı 34.5’tur. (2.5)
numaralı eşitlikten;
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55-59

15

>59

7

OD  34.5 

250/2 - 111
(5)  35.69bulunur.
59

2.1.3. Tepe Değeri (Mode)
Örnekten toplanan gözlem değerleri arasında en çok tekrarlanan, yani frekansı en fazla olan
gözlem değeri, tepe değeri (mode) olarak adlandırılır. Örneğin, üzerinde çalışılan gözlem değerleri 9,
11, 5, 6, 8, 7, 6, 12, 6, 9, 6 şeklinde ise bu örneğin tepe değeri 6’dır. Çünkü 6 değeri en fazla (3 kez)
tekrarlanmıştır.
Eğer gözlem değerleri için frekans dağılım tablosu oluşturulmuş ise tepe değeri frekans dağılım
tablosundan hesaplanır. Frekans dağılım tablosunda, tepe değeri frekansı en fazla olan sınıftadır ve (2.6)
numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır.

Tepe Değeri  L1 

d1
c
d1  d 2

…(2.6)

eşitlikte, L1, tepe değerinin bulunduğu sınıfın alt gerçek sınırı, d1, tepe değerinin bulunduğu sınıfın
frekansı ile bir önceki sınıfın frekansı arasındaki fark, d2, tepe değerinin bulunduğu sınıfın frekansı ile
bir sonraki sınıfın frekansı arasındaki fark, c ise sınıf aralığıdır.
80 mısır bitkisinin uzunluğu için tepe değerinin hesaplanması Tablo 2.7’de verilmiştir.
Tablo 2.7. 80 mısır bitkisinin uzunluğu için tepe değerinin hesaplanması
Alt
Mutlak
gerçek
frekans
sınır
49.5
2
80 mısır bitkisinin uzunluğuna ait tepe değeri frekansı
55.5
3
15 olan sınıftadır. Çünkü mutlak frekanslar içinde en
61.5
7
fazla frekans 15 dir ve (2.6) numaralı eşitlikten;
67.5
10
73.5
10
(15 - 10)
(6)  82.5 cm
Tepe Değeri  79.5 
79.5
15
(15 - 10)  (15  10)
85.5
10
olarak hesaplanır.
91.5
8
97.5
10
103.5
3
109.5
2

Düzenlenen bir frekans dağılım tablosunda en yüksek frekansa sahip birden fazla sınıf olabilir. Eğer en
yüksek frekansa sahip sınıflar ardışık sınıflarda ise bir tane tepe değeri hesaplanır. Eğer en yüksek
frekansa sahip sınıflar ardışık sınıflar değilse en yüksek frekansa sahip sınıf sayısı kadar tepe değeri
hesaplanır. Bu iki durum için tepe değerinin hesaplanması Tablo 2.8 ve 2.9’da gösterilmiştir.
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Tablo 2.8. En yüksek frekansa sahip sınıfların ardışık olması durumunda tepe değerinin hesaplanması
Alt
gerçek Frekans Frekans dağılım tablosunda ardışık iki sınıfın frekansı
10 olup en yüksek frekanstır. Bu durumda bu iki sınıf
sınır
47.45’den başlayıp 51.45’te biten tek bir sınıf olarak
41.45
3
dikkate alınır ve (2.6) numaralı eşitlikten, alt gerçek
43.45
5
sınır en fazla frekansa sahip ilk sınıfın alt gerçek sınırı
45.45
6
olmak ve sınıf aralığının da 2 katı alınmak üzere;
47.45
10
(10 - 6)
49.45
10
Tepe Değeri  47.45 
(2 x2)  49.74
(10 - 6)  (10  7)
51.45
7
olarak hesaplanır.
53.45
6
55.45
3
Tablo 2.9. En yüksek frekansa sahip sınıfların ardışık olmaması durumunda tepe değerinin hesaplanması
Alt gerçek
sınır
41.45
43.45
45.45
47.45
49.45
51.45
53.45
55.45

Frekans
3
5
10
6
10
7
6
3

Frekans dağılım tablosunda ardışık olmayan iki
sınıfın frekansı 10 olup en yüksek frekanstır. Bu
durumda (2.6) numaralı eşitlik kullanılarak ayrı
ayrı iki tepe değeri hesaplanır:
(10 - 5)
(2)  46.56
Tepe Değeri  45.45 
1
(10 - 5)  (10  6)
(10 - 6)
Tepe Değeri  49.45 
(4)  50.59
2
(10 - 6)  (10  7)

2.1.4. Aritmetik Ortalama, Ortanca ve Tepe Değeri
Arasındaki İlişkiler
Bir araştırma yapılarak gözlem değerleri toplandığı zaman elde edilen sonuçların hem güvenilir
hem de yorumlanabilir olması en uygun istatistik yöntemin seçilmesine bağlıdır. Söz konusu yöntemin
uygulanmasında gözlem değerlerinin dağılımını bilmek gerekir. Aritmetik ortalama, ortanca değer ve
tepe değerinin hesaplanabildiği örneklerde araştırıcı, gözlem değerlerinin dağılımı hakkında bir bilgiye
sahip olur. Bu merkezi eğilim ölçülerinin sıralanışı, örnekten elde edilen gözlem değerlerinin dağılımına
bağlıdır. Eğer gözlem değerleri normal dağılım gösteriyorsa dağılım simetriktir ve Şekil 2.1’de
görüldüğü gibi bu üç merkezi eğilim ölçüsü birbirine eşittir. Şekil 2.2’de gösterildiği gibi aritmetik
ortalama en küçük ve tepe değeri en büyük ise gözlem değerlerinin dağılımı sola yatıktır. Aritmetik
ortalama en büyük ve tepe değeri en küçük ise bu durumda dağılım Şekil 2.3’de görüldüğü gibi sağa
yatıktır.
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OD=TD=AO

ŞEKİL 2.1. Normal (Simetrik) dağılım

AO<OD<TD

ŞEKİL 2.2. Sola yatık (çarpık) dağılım

TD<OD<AO

ŞEKİL 2.3. Sağa yatık (çarpık) dağılım
Şekil 2.1 ve Şekil 2.2’de görüldüğü gibi gözlem değerlerinin dağılım şeklinden en çok etkilenen
aritmetik ortalamadır. Dağılımın şekli nasıl olursa olsun ortanca değer, aritmetik ortalama ve tepe
değerinin arasındadır, yani ortanca değer dağılımın şeklinden etkilenmez. Örneğin, 80 mısır bitkisinin
uzunluğuna ait aritmetik ortalama 82.875 cm, ortanca değer 82.7 cm ve tepe değeri 82.5 cm olarak
hesaplanmıştır. Eğer bu değerler tamsayı olarak yuvarlaklaştırılır ise 83 cm’dir ve üç merkezi eğilim
ölçüsü birbirine eşittir. Bu durumda 80 mısır bitkisinin uzunluklarının simetrik bir dağılım gösterdiği
kabul edilebilir.
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2.1.5. Geometrik Ortalama
Geometrik ortalama, n tane pozitif değerin çarpımlarının n. dereceden köküdür ve (2.7) numaralı
eşitlik kullanılarak hesaplanır.

1/ n
 n

1
/
n
G.O  n X1.X 2 X3...X n  X1.X 2 X3...X n 
   Xi 


i 1 

(2.7)

Örnek genişliği büyük ise geometrik ortalama, gözlem değerlerinin logaritmalarının
ortalamasının anti logaritması olarak (2.8) numaralı eşitlik kullanılarak da hesaplanabilir.
1
[(log(x1 )  log(x 2 )  ...  log(x n )]
n
G.O  antilog(log G.O)

log G.O 

…(2.8)

Geometrik ortalama özellikle eşit zaman aralıklarıyla değişen oranlar için kullanılır. Örneğin,
bir işçinin ücreti birbirini izleyen 4 yılda sırasıyla %5, %8, %10 ve %14 artmışsa ve bu artış oranları bir
yıl önceki ücret üzerinden belirtilmişse ortalama % ücret artışı;
G.O= 4 1.05x1.08x1.10x1.14  1.0920
% 9.20 olarak bulunur.
Genel olarak belirli bir başlangıç değeri (B), herhangi bir zaman biriminde r gibi sabit bir hızla
artıyorsa, n zaman birimi sonunda varacağı değer (S);
S = B ( 1+ r)n

…. (2.9)

formülüyle hesaplanır.
Örneğin, belirli bir bakteri kültüründe birim alana düşen bakteri sayısı 1. günde 100’den (B) 5.
günün sonunda (r), 2000’e ulaşmışsa (S) bakteri sayısı bakımından % olarak ortalama günlük artış (2.9)
numaralı eşitlikten;
2000 = 100 (1+ r)5 formülünden yapılacak hesaplamayla ortalama günlük artış r = % 82 olarak
bulunur.

2.1.6. Harmonik Ortalama
Harmonik ortalama verilerin terslerinin ortalamasının tersidir ve (2.10) numaralı eşitlik
kullanılarak hesaplanır.
H.O 

1
1 1

n xi



n
1

xi

…(2.10)

Harmonik ortalama, d/t şeklinde ifade edilen gözlem değerlerinin değişmekte olan t değerleri
için kullanılır. Eğer gözlemler 1 saat de yapılan km (km (d)/saat (t)) yerine 1 km için geçen saat, 1 kg
için harcanacak para (TL (d)/kg (t)) yerine 1 TL ile satın alınabilecek malzeme miktarı veya bir birimlik
zamanda elde edilen adet (adet (d)/zaman (t)) yerine 1 adet için gerekli zaman şeklinde ifade edilmişse
bu ve benzeri değişen değerlerin (t) hesaplanmasında harmonik ortalama kullanılır.
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Örneğin, birinci işçi 5 adet fidanı 20 dakikada, ikinci işçi 24 dakikada ve üçüncü işçi 26 dakikada
budamış olsa bu işçilerin ortalama iş süratini hesaplamak için kullanılacak en uygun ortalama, adet için
gerekli zaman hesaplanacağından yani d (adet)/t (zaman)’ da t değiştiğinden, harmonik ortalamadır. Bu
örnek için harmonik ortalama;
H.O =

3
 23.05dakikadır.
1
1
1


20 24 26

2.2. Değişim Ölçüleri
Üzerinde çalışılan örnekten toplanan gözlem değerleri arasında bir farklılık gözlenir. Mesela,
bir sınıftaki öğrencilerin boy uzunluğu, bir ağılda yeni doğmuş kuzuların ağırlıkları, bir bahçedeki elma
ağaçlarının verimleri bakımından yapılan ölçümlerin hepsinin aynı olduğuna rastlamak pek mümkün
olmadığından, bu veriler arasında bir farklılığın gözlenmesi kaçınılmazdır. Bu farklılıklar gözlem
değerleri arasındaki değişim (varyasyon)’dir. Bu değişimi sayısal olarak ölçebilen bir alet veya cihaz
olmadığından, bir örnekten elde edilen gözlem değerleri arasındaki değişimin (varyasyonun) sayısal
olarak ifadesi için kullanılan değerler DEĞİŞİM ÖLÇÜLERİ olarak adlandırılırlar.

2.2.1. Değişim Genişliği
Değişim genişliği (DG), bir örnekteki gözlem değerlerinin en büyüğü ile en küçüğü arasındaki
farktır ve (2.11) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır.
D.G=En büyük gözlem değeri -En küçük gözlem değeri

...(2.11)

ÖRNEK:
Örneğin, X ve Y gibi iki örnekte gözlem değerleri ve bu örnekler için hesaplanan değişim
genişlikleri aşağıdaki gibi bulunmuştur.
X örneği: 7, 11, 10, 12, 15
Y örneği: 14, 7, 8, 7, 15

DGX = 15–5 =10
DGY= 15–5=10

Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi değişim genişliği iyi bir değişim ölçüsü değildir. Çünkü
değişim genişliği bir örnekteki bireylerden sadece en büyük ve en küçük değerli iki gözlemi dikkate alır
ve diğer gözlemleri göz ardı eder. Dolayısıyla bütün bireyler arasındaki farklılığı tam olarak yansıtmaz.
Ancak gözlemlerin tamamının Değişim Genişliği kadar bir aralıkta yer aldıkları bilgisini verir. Y
örneğinde bireyler arasındaki değişim daha fazla olmasına rağmen Değişim Genişliği bunu
yansıtmamış, iki örneğin de aynı değişimi gösterdiği sonucuna götürmüştür.

2.2.2. Ortalama Sapma
Ortalama sapma (OS), gözlem değerlerinin kendi ortalamasından sapmalarının mutlak
değerlerinin ortalamasıdır ve (2.12) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır.
n

 (Xi X)
i =1
O.S 
n
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ÖRNEK:
Yukarıda değişim genişliği hesaplanan X ve Y örnekleri için ortalama sapmalar (2.12) numaralı
eşitlik kullanılarak aşağıdaki şekilde hesaplanır:
7  11  10  12  15
 11
X örneği: 7, 11, 10, 12, 15 X 
5
| 7  11|  | 11  11|  | 10  11|  | 12  11|  | 15  11|
OS x 
 2.00
5
14  7  8  7  15
Y
 10.2
Y örneği: 14, 7, 8, 7, 15
5

OS y 

| 14  10.2 |  | 7  10.2 |  | 8  10.2 |  | 7  10.2 |  | 15  10.2 |
 3.44
5

Ortalama sapma yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi bireyler arasındaki değişim hakkında daha
iyi bilgi verir. Bu sebeple bireyler arasındaki değişimin daha fazla olduğu Y örneği için ortalama sapma
daha büyük hesaplanmıştır. Buna rağmen ortalama sapma da yaygın olarak kullanılan bir değişim ölçüsü
değildir. Çünkü ortalama sapma hesaplandıktan sonra bunu, değişimi meydana getiren kaynaklara göre
analiz etmek mümkün değildir. Başka bir deyişle istatistik testlere uygun değildir. Örneğin, bir sınıfta
istatistik dersi notlarına ait ortalama sapma hesaplansa, hesaplanan bu ortalama sapma notlardaki
değişimin ne kadarının öğrencilerin cinsiyet farklılığından ileri geldiğini göstermek için analiz edilemez,
yani hesaplanan ortalama sapmanın ne kadarının cinsiyet farklılığından olduğu belirlenemez.

2.2.3. Varyans
İstatistik testlere uygun olan, değişimi meydana getiren kaynaklara göre analiz edilebilen ve en
yaygın olarak kullanılan değişim ölçüsü varyanstır. Eğer populasyondan hesaplanırsa parametredir, 2
ile gösterilir ve (2.13) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır. Varyans, örnekten hesaplandığı zaman
bir istatistiktir, S2 ile gösterilir ve (2.14) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır. Üzerinde çalışılan
özelliğe ait gözlem değerleri için varyans hesaplandığı zaman birimi belirtilmez, yani varyansın anlamlı
bir birimi yoktur.
Populasyonda:
N

2
 (X i  μ x )

 2x  i 1

N

…(2.13)

Örnekte:
n

2
 (X i  X)

S 2x  i 1

…(2.14)

(n  1)

N

n

i 1

i 1

(2.13) ve (2.14) numaralı eşitliklerde  (Xi  μ x ) 2 ve  (Xi  X) 2 ifadeleri KARELER TOPLAMI
olarak adlandırılır ve kısaca

2
dx

olarak gösterilir, N populasyondaki birey sayısı ve (n-1) örnek için

serbestlik derecesidir.
Kareler toplamı (  d 2x ), gözlem değerlerinin kendi ortalamasından farklarının (sapmalarının)
karelerinin toplamıdır. Örnekten varyans hesaplanırken, kareler toplamı serbestlik derecesine yani örnek
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genişliğinin 1 eksiğine bölünür. Çünkü örnek üzerinde çalışılırken populasyon ortalaması (x) bilinmez
ve (2.13) numaralı eşitlikte x yerine örnek ortalaması, yani X kullanılır. Serbestlik derecesi bulunurken
1 çıkarılması kullanılması gereken bir parametre yerine bir istatistik kullanılmış olduğunu gösterir.
Dolayısıyla SERBESTLİK DERECESİ, her hangi bir istatistiğin hesaplanmasında parametre yerine
kullanılan her istatistik için örnek genişliğinden 1 çıkarılarak elde edilen değerdir şeklinde tanımlanır.
Bu tanımlamadan anlaşılacağı üzere serbestlik derecesinin hesaplanmasında, örnek genişliğinden bazen
1 bazen 2 ve bazen de 3 çıkarılması gerekebilir.
ÖRNEK:
Değişim genişliği ve ortalama sapmaları hesaplanan X ve Y örnekleri için önce kareler
toplamları aşağıdaki şekilde hesaplanır.
X örneği: 7, 11, 10, 12, 15
Y örneği: 14, 7, 8, 7, 15

X  11
Y  10.2

2
2
2
2
2
2
 d x  (7  11)  (11 11)  (10  11)  (12  11)  (15  11)  34.0
2
2
2
2
2
2
 d y  (14  10.2)  (7  10.2)  (8  10.2)  (7  10.2)  (15  10.2)  62.8

Kareler toplamları hesaplandıktan sonra X ve Y örneklerine ait varyanslar (2.14) numaralı eşitlik
kullanılarak:
2
dy
62.8
34.0
dx
 15.7

 8.5 ve S 2y 

(n  1) (5  1)
(n  1) (5  1)

2

S 2x 

olarak hesaplanır.
Örnek ortalaması tamsayı olmadığı ve örnekteki gözlem sayısı arttığı zaman kareler toplamının
n

2
 (Xi  X) şeklinde hesaplanması hem uzun zaman alır hem de hata yapma olasılığı fazladır. Kareler

i 1

toplamının daha kolay hesaplanması için pratikte (2.15) numaralı eşitlik kullanılır.
n

(  xi )2
n 2
2
 d x   x i  i1
n
i 1

…(2.15)

(2.15) numaralı eşitlik kullanılarak X ve Y örnekleri için kareler toplamı aşağıdaki şekilde hesaplanır.
2
2
2
2
2
2
 d x  7  11  10  12  15 

2
2
2
2
2
2
 d y  14  7  8  7  15 

(7  11  10  12  15) 2
 34.0
5

(14  7  8  7  15) 2
 62.8
5

2.2.3.1. Frekans Dağılım Tablosundan Varyansın
Hesaplanması
Örnekten elde edilen gözlem değerleri için frekans dağılım tablosu oluşturulmuşsa varyans
(2.16) numaralı eşitlik kullanılarak frekans dağılım tablosundan hesaplanabilir.
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k

k

2
 fiXi 

i 1

( fi Xi ) 2
i 1

k

 fi

i 1

S 2x 

…(2.16)

k

 fi 1

i 1

(2.16) numaralı eşitlikte, k frekans dağılım tablosundaki sınıf sayısı, fi i. sınıfın frekansı, Xi, i.
sınıfın sınıf değeridir.
80 mısır bitkisinin uzunluğu için varyansın frekans dağılım tablosundan hesaplanması Tablo
2.10’da verilmiştir.
Tablo 2.10. 80 mısır bitkisinin uzunluğu için varyansın frekans dağılım tablosundan hesaplanması
Sınıf değeri
52.5
58.5
64.5
70.5
76.5
82.5
88.5
94.5
100.5
106.5
112.5
Toplam

Mutlak frekans
2
3
7
10
10
15
10
8
10
3
2
 f i =80

fiXi
105.0
175.5
451.5
705.0
765.0
1237.5
885.0
756.0
1005.0
319.5
225.0
 f i X i =6630.0

f i X i2

5512.5
10266.8
29121.8
49702.5
58522.5
102093.8
78322.5
71442.0
101002.5
34026.8
25312.5
2
 f i X i =565326.2

2
 f i ,  f i X i ve  f i X i hesaplandıktan sonra (2.15) numaralı eşitlik
kullanılarak 80 mısır bitkisinin uzunluğuna ait varyans;

565326.2 
S2x 

(6630.0) 2
80
 200.82 olarak hesaplanır.

(80  1)

2.2.3.2. Varyansın Özellikleri
1. Bir örnekteki gözlem değerlerin kendi ortalamalarından sapmalarının karelerinin toplamı her
zaman minimumdur, yani  (Xi  a) 2 eğer a  X ise minimumdur. Ortalamadan farklı bir değerden
saplamaların karelerinin toplamı her zaman ortalamadan olan sapmaların karelerinin toplamından
büyüktür.
2. Örnekten elde edilen gözlem değerlerine A gibi bir sabitin eklenmesi varyansı değiştirmez.
Yani;
yi  x i



A ise  d y   d x dolayısı ile
2

2

S 2y  S 2x

3. Örnekten elde edilen gözlem değerlerinden A gibi bir sabitin çıkarılması varyansı değiştirmez.
Yani;
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yi  x i



A ise  d y   d x dolayısı ile
2

2

S 2y  S 2x

4. Örnekten elde edilen gözlem değerleri c gibi bir sabit ile çarpılırsa, yeni değerlerin varyansı,
eski değerlerin varyansı ile sabit sayının karesinin çarpımına eşit olur. Yani;
y i  cx i ise

d

2
y

 c2

d

2
x

dolayısı ile

S 2y  c 2S 2x

5. Örnekten elde edilen gözlem değerleri c gibi bir sabite bölünürse, yeni değerlerin varyansı,
eski değerlerin varyansının sabit sayının karesine bölümüne eşittir. Yani (c sabit bir sayı olmak üzere);
x
y i  i ise
c

ÖRNEK:

d

2
y

d

2

c
S2
S 2y  2x
c

2
x

dolayısı ile

Aşağıdaki örneklerden A örneğinin varyansı 2.5 olduğuna göre, diğer örneklerin (B,C;D;E)
varyanslarını, varyansın özelliklerinden yararlanarak bulunuz.
A
B
C
D
E
1
11
0.5
10
4
2
12
1.0
20
14
3
13
1.5
30
24
4
14
2.0
40
34
5
15
2.5
50
44
1. A örneğinin ortalaması A  3 ’tür. Bu durumda;
2
 (Xi  3)  (1-3)2+(2-3)2+(3-3)2+(4-3)2+(5-3)2=10 olacaktır. Eğer, ortalamadan farklı bir değerden,
örneğin 1’den sapmaların karelerinin toplamı hesaplanırsa;
2
 (Xi  1)  (1-1)2+(2-1)2+(3-1)2+(4-1)2+(5-1)2=30 olacaktır. Bu da ortalamadan sapma karelerinin
toplamından büyüktür.
2. B örneğindeki gözlem değerleri, B=A+10 şeklinde elde edilmiştir. Bu varyansı değiştirmez. Bu
sebeple B örneğinin varyansı, S 2b  Sa2  2.5 olacaktır.
A
şeklinde elde edilmiştir. Bu sebeple C örneğinin varyansı,
3. C örneğindeki gözlem değerleri, C 
2
S 2 2.5
S c2  a2 
 0.625 olacaktır. C örneğindeki gözlem değerleri C=(B-10)/2 şeklinde de elde
4
2
edilebilir. Bu durumda, B örneğindeki gözlem değerlerinden 10 çıkarılması varyansı etkilemez ve
S 2 2.5
 0.625 olarak hesaplanır.
C örneğinin varyansı, S c2  b2 
4
2
4. D örneğindeki gözlem değerleri, D=Ax10 şeklinde elde edilmiştir. Bu sebeple D örneğinin varyansı;
S2  Sa2 x102  (2.5) x (10) 2  250 olacaktır.
d
5. E örneğindeki gözlem değerleri, E=D-6 şeklinde elde edilmiştir. Bu sebeple E örneğinin varyansı,
Se2  Sd2  250 olacaktır.
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2.2.3.3. Frekans Dağılım Tablosundan Kısa Yoldan Varyansın Hesaplanması
Varyans da aritmetik ortalamada olduğu gibi frekans dağılım tablosundan kısa yoldan
hesaplanabilir. Bunun için (2.3) numaralı eşitlik kullanılarak her sınıf için “b” değerleri;
bi 

Xi  A
c

şeklinde hesaplanır. Bu eşitlikten, Xi=A+bic yazılabilir. Varyansın özelliklerinde açıklandığı gibi bic
değerlerine A sabitinin eklenmesi varyansı değiştirmez. Bu sebeple, geriye Xi=bic kalır. Bu durumda X
değerlerine ait kareler toplamı ve varyans;

d

2
x

 c2

d

2
b

veS2x  c 2S2b

şeklinde hesaplanır. Frekans dağılım tablosundan “b” değerlerine ait varyans (2.16) numaralı eşitlik
kullanılarak;
k

k

2
 fi bi 

( fi bi ) 2
i 1

i 1

k
 fi

i 1

S2b 

k

 fi  1

i 1

şeklinde hesaplanır. 80 mısır bitkisinin uzunluğu için varyansın, frekans dağılım tablosundan kısa
yoldan hesaplanması Tablo 2.11’de verilmiştir.
Tablo 2.11. 80 mısır bitkisinin uzunluğu için varyansın frekans dağılım tablosundan kısa yoldan
hesaplanması
Sınıf değeri
52.5
58.5
64.5
70.5
76.5
82.5=A
88.5
94.5
100.5
106.5
112.5
Toplam

Mutlak frekans
2
3
7
10
10
15
10
8
10
3
2
 f i =80

bi
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5

fibi
-10
-12
-21
-20
-10
0
10
16
30
12
10
=5
f
b
 i i

f i b i2

50
48
63
40
10
0
10
32
90
48
50
2
 f i b i =441

2
 f i ,  f i b i ve  f i b i değerleri hesaplandıktan sonra (2.16) numaralı

eşitlik kullanılarak “b” değerlerinin varyansı;
(5)2
441 
80  5.57832 olarak bulunur.
S 2b 
(80  1)
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(2.3) numaralı eşitlik ve varyansın özelliklerinden, X değerlerinin
varyansının S2x  c 2S2b şeklinde hesaplanabileceği açıklanmıştı. Bu
durumda,
80
mısır
bitkisinin
uzunluğuna
2
2
Sx  (6) (5.57832)  200.82 olarak bulunur.

ait

varyans,

2.2.4. Standart Sapma
Standart sapma varyansın kareköküdür ve birimi gözlem değerlerinin ölçü birimidir.
Populasyondan (2.17) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır. Bu durumda bir parametredir ve  ile
gösterilir. Örnekten hesaplanırsa bir istatistiktir, S ile gösterilir ve (2.18) numaralı eşitlik kullanılarak
hesaplanır.
Populasyonda:
N

σx 

2
 (Xi  μ x )

i 1

N

…(2.17)

Örnekte:
n

Sx 

2
 (Xi  X)

i 1

(n  1)

…(2.18)

2
80 mısır bitkisinin uzunluğu için standart sapma, Sx  Sx  200.82  14.17 cm olarak

bulunur.

2.2.5. Varyasyon Katsayısı
Üzerinde çalışılan örnekten toplanan gözlem değerleri büyüdükçe, yani örneğin ortalaması
büyüdükçe, standart sapmaları da genellikle büyür. Eğer örnekler, gözlem değerleri arasındaki değişim
bakımından karşılaştırılmak istenirse her bir örnek için varyasyon katsayısının hesaplanması gerekir.
Varyasyon katsayısı (CV, Coefficient of variation), standart sapmanın ortalamaya bölünüp 100 ile
çarpımı şeklinde (2.19) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır. Böylece standart sapma üzerinde
ortalamanın etkisi ortadan kaldırılmış olur. Bu katsayı, standart sapmayı ortalamanın yüzdesi, yani
gözlem değerleri arasındaki değişimi (varyasyonu) % olarak ifade eder.

CV 

Sx
100
X

…(2.19)

ÖRNEK:
Yapılan bir çalışmada salatalık turşularında, ortalama tuz oranının %4 ve tuz oranına ait standart
sapmanın %0.3, ortalama su oranının ise %75 ve su oranına ait standart sapmanın da %5 olduğu
saptanmıştır. Eğer hangi özellik bakımından değişimin daha fazla olduğu araştırılırsa standart sapma
dikkate alınarak su oranı bakımından değişimin daha fazla olduğu söylenemez. Çünkü su oranı
bakımından standart sapma %5 olarak hesaplanmıştır fakat ortalama su oranı da yüksektir. Bu sebeple
önce tuz ve su oranlarına ait varyasyon katsayılarının (2.19) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanması
gerekir.
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0.3
100  %7.5
4
5
CVsu  100 %6.67
75
CVtuz 

Tuz ve su oranları için hesaplanan varyasyon katsayıları, tuz bakımından gözlem değerleri
arasındaki değişimin daha fazla olduğunu göstermiştir. Su oranı için hesaplanan standart sapmanın daha
büyük olması su oranına ait ortalamanın da büyük olmasından kaynaklanmıştır. Bu sebeple ortalamaları
birbirinden farklı olan örnekler, gözlem değerleri arasındaki değişim bakımından karşılaştırılmak
istendiği zaman mutlaka önce örnekler için varyasyon katsayılarının hesaplanması gerekir.
Örnekten elde edilen gözlem değerleri arasında sıfır ve negatif değerler varsa, bu örnek için
varyasyon katsayısının hesaplanması bir anlam taşımaz. Çünkü bu gibi durumlarda hesaplanan
varyasyon katsayısı %100’ü geçer.
ÖRNEK:
Mart ayının ilk haftasında sıcaklıklar -1, 0, -1, 2, 4, 3, 7 olarak ölçülmüş olsun. Bu örnek için;
14
X   2.0
7
(14)2
2
2
2
2
2
2
2
 52
 d x  (1)  0 (1)  (2)  (4)  (3)  (7) 
7
52
S 2x 
 8.67
(7  1)
S x  8.67  2.94C

olarak bulunur. Bu örnek için varyasyon katsayısı da (2.19) numaralı eşitlik kullanılarak;
2.94
100 %147 olarak hesaplanır. Hesaplanan CV %100’ü geçtiği için bir anlam
CV 
2.0
taşımaz. Bu sebeple de sıfır ve negatif değerler olan örnekler için varyasyon katsayısı hesaplanmaz.
Daha önce açıklandığı gibi üzerinde çalışılan örnekteki bireylerin, çalışılan özelliği etkileyen
faktörler bakımından homojen olması gerekir. Eğer örnekteki bireyler homojen değilse, gözlem
değerleri arasındaki değişim, yani hata artar. Bu da elde edilecek sonuçların güvenilirliğini düşürür.
Yürütülen bir araştırmadan elde edilen gözlem değerleri arasındaki değişimin kabul edilir sınırlar içinde
olup olmadığı için de varyasyon katsayısı hesaplanır. Varılacak sonuçların güvenilirliği bakımından,
gözlem değerleri için hesaplanacak varyasyon katsayısının %15-20’den daha büyük olması istenmez.
2.3. Sorular
1. Tanıtıcı istatistikler kavramı ne ifade etmektedir.
2. Tanıtıcı istatistikler kaç gruba ayrılır. Bu gruplardaki istatistikler nelerdir?
3. Merkezi eğilim (yerleşim) ölçüleri hangi amaçla hesaplanır? Açıklayınız.
4. Aritmetik ortalama nedir? Özellikleri nelerdir? Örnek vererek açıklayınız.
5. Ortanca değer nedir? Örnek vererek açıklayınız.
6. Ortanca değer hangi durumlarda hesaplanmalıdır? Açıklayınız.
7. Tepe değeri nedir? Örnek vererek açıklayınız.
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8. Aritmetik ortalama, ortanca değer ve tepe değeri arasında nasıl bir ilişki vardır? Bu ilişkiden nasıl
yararlanılır? Açıklayınız.
9. Değişim ölçüleri hangi amaçla hesaplanır? Açıklayınız.
10. Değişim genişliği nedir? Yaygın olarak kullanılan bir değişim ölçüsü müdür? Açıklayınız.
11. Ortalama sapma nedir? Neden yaygın olarak kullanılan bir değişim ölçüsü değildir? Açıklayınız.
12. Kareler toplamı nedir? Nasıl hesaplanır?
13. Serbestlik derecesi nedir? Açıklayınız.
14. Varyans nedir? Nasıl hesaplanır ve özellikleri nelerdir? Açıklayınız.
15. Varyasyon katsayısı ne amaçla hesaplanır? Açıklayınız.
16. Aşağıda A örneğine ait ortalama ve standart sapma sırasıyla 4.4 ve 2.3 olarak verilmiştir. Ortalama
ve varyansın özelliklerinden yararlanarak B, C ve D örneklerine ait ortalama ve varyansı bulunuz.
A
2
4
8
5
3

B
1
2
4
2.5
1.5

C
11
13
17
14
12

D
12
24
48
30
8

17. Aşağıda A örneğine ait ortalama ve standart sapma sırasıyla 43.8 ve 12.83 olarak bulunmuştur. B, C,
D örneğine ait ortalama ve varyansları hesaplayınız.
A
27
36
45
51
60

B
9
12
15
17
20

C
57
75
93
105
123

D
351
468
585
663
780

18. n=6,  X = 45,  (Xi  X ) 2 =15 ve Y=5X+13 olduğuna göre Y’nin ortalama ve varyansını
hesaplayınız.
19. Mart ayının ilk haftasında sıcaklıklar -1, 0, -1, 2, 4, 3, 7 olarak ölçülmüştür. Bu sıcaklıklar için
aritmetik ortalamayı, standart sapmayı ve varyasyon katsayısını hesaplayarak sonuçlarını tartışınız.
20. Aşağıdaki örneklerden A örneğinin ortalaması 3 olduğuna göre, diğer örneklerin (B,C;D;E)
ortalamalarını herhangi bir hesaplama yapmadan sadece ortalamanın özelliklerinden yararlanarak
bulunuz.
A
1
2
3
4
5

B
11
12
13
14
15

C
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
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D
10
20
30
40
50

E
100
101
102
103
104
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21. 30 adet üzüm tanesindeki çekirdek sayıları aşağıdaki gibi bulunduğuna göre;
0
1
1
0
2
2
3
4
1
2
0
1
2
4
3
3
2
2
2
1
2
3
4
0
3
2
2
3
2
2
Frekans dağılım tablosunu yaparak aritmetik ortalamayı bulunuz.
22. Hıyar turşularında, ortalama tuz oranının %4 ve tuz oranına ait standart sapmanın da %0.2, yine
hıyar turşularında ortalama su oranının %75 ve su oranına ait standart sapmanın da %5 olduğu
bilinmektedir. Bu bilgilere göre, hıyar turşularında tuz ve su oranlarından hangisinde varyasyon
(değişim) daha fazladır?
1
23. X ve Y gibi iki özellik arasında, Y  X  5 şeklinde fonksiyonel bir ilişki olduğu bilinmektedir. X
3
özelliğinin ortalama ve standart sapması sırasıyla 12.0 ve 18.0 olarak bulunduğuna göre, Y
özelliğinin ortalama ve varyansı kaçtır?
24. Bir örnekten edilen gözlem değerleri 3, 1, 3, 0, 4, -1, 2 şeklinde ise bu örnekte gözlem değerleri
arasındaki değişimin ölçüsü olarak hesaplanabilecek olan değişim ölçüsü nedir? Hesaplayarak
açıklayınız.
25. Yapılan bir araştırmada tesadüfen seçilen 6 öğrencinin haftalık masrafları TL olarak 45, 47, 52, 265,
65 ve 58 olarak saptanmıştır. Bu örnek için hesaplanabilecek en uygun merkezi eğilim (yerleşim)
ölçüsü nedir? Nedenini açıklayarak hesaplayınız.
26. Açık uçlu frekans dağılım tabloları ile çalışılırken hesaplanacak merkezi eğilim (yerleşim) ölçüsü
hangisidir? Nedenini belirterek açıklayınız.
27. 67 bireyin oluşturduğu bir örnekte, ortalama 170.392, ortanca değer 173.435 ve tepe değeri de
176.087 olarak bulunduğuna göre, dağılım şekli için ne söylenebilir?
28. Bir örnekten edilen gözlem değerleri -3, 0, 3, -4, 1, 2 şeklinde ise bu örnek için hesaplanamayacak
olan değişim ölçüsü nedir?
29. 75 öğrencinin İstatistik dersi vize notuna ilişkin aritmetik ortalama 42.75 ve Tepe değeri de 43.12
bulunduğuna göre ortanca değer kaç olabilir? Tartışınız.
30. Bir frekans dağılım tablosunda en yüksek frekansa sahip olan sınıfların 5. ve 7. sınıflar olduğu
saptanmıştır. Böyle bir frekans dağılım tablosunda tepe değeri için ne söylenebilir? Tartışınız.
31. 8, 10, 12, 14, 16 şeklinde elde edilen gözlem değerlerinin varyansı 10 olarak bulunduğuna göre, -8,
-10, -12, -14, -16 gözlem değerlerinin varyansı ne olur? Tartışınız.
32. 25 kişilik bir örnekte X özelliğine ait ortalama X = 25, varyasyon katsayısı da C.V. = %20 olarak
bulunduğuna göre, bu özelliğin varyansı kaçtır?
33. Aşağıdaki frekans dağılım tablosunda aritmetik ortalama, ortanca değer, tepe değeri, varyans,
standart sapma ve varyasyon katsayısını hesaplayınız.
Sınıflar
Frekans
15.25 - …..
1
15.45 - …..
4
.… - …..
7
.… - …..
14
.… - …..
10
.… - …..
8
.… - …..
4
.… - …..
2
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34. 125 bireyin oluşturduğu bir örnekte, ortanca değer 65.281, tepe değeri de 64.976 olarak bulunduğuna
göre, aritmetik ortalama için ne söylenebilir?
35. 5, 4, 3, 54, 2, 4, 7, 3 sayısal değerlerinin elde edildiği bir örnekte, merkezi eğilim (yerleşim)
ölçülerinden hangisini hesaplamak uygundur? Nedenini belirterek hesaplayınız.
36. 48 adet öğrencinin ağırlığına ait varyans 55 olarak hesaplanmıştır. Bu öğrencilerin hepsine 3’er kg.
ağırlığında palto giydirildikten sonra, öğrencilerin ağırlıklarına ait varyans ne olur?
37. Ş ve Ç gibi iki özellik arasında, Ş = 2Ç - 2.5 şeklinde fonksiyonel bir ilişki olduğu bilinmektedir. Ç
özelliğinin ortalama ve standart sapması sırasıyla 4.0 ve 3.0 olarak bulunduğuna göre, Ş özelliğinin
ortalama ve varyansı nedir? Hesaplayınız.
38. 8 adet analjezik ilaç kutusunun etken madde miktarlarına ait ortanca değer, tepe değeri, ortalama,
varyans ve varyasyon katsayısını hesaplayınız.
225

240

235

245

250

247

235

230

39. 5 bireyde X özelliğine ait varyans 5 olarak bulunmuştur. Y=2.X+1005 eşitliği bilindiğine göre Y’nin
varyansı kaç olur?
n

(  x i )2
n
2
2
i 1
40.  (Xi  X) 2 =  d x   x i 
i 1
n
i 1
n

olduğunu gösteriniz.
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KORELASYON VE REGRESYON
3.1. Giriş
Yürütülen birçok araştırmada, araştırıcı üzerinde çalıştığı örnekte birden fazla özelliğe ait veri
toplayabilir. Birden fazla özelliğe ait veri toplandığı zaman sadece bu özellikler için tanıtıcı istatistiklerin
hesaplanması ve bu özelliklere ilişkin populasyonların tanımlanması yeterli değildir. Birden fazla
özelliğe ait veri toplanması durumunda araştırıcı, bu özellikler arasında bir ilişki olup olmadığı, varsa
bu ilişkinin derecesini, özelliklerden birinin değişmesine karşılık diğer özelliğin ne kadar değiştiği vb.
soruları araştırmak isteyebilir.
Eğer söz konusu deney ünitelerinin iki özelliği üzerinde duruluyorsa bu iki özellik arasındaki
ilişkinin belirlenmesi amacıyla hesaplanan korelasyon katsayısı basit korelasyon katsayısı (Pearson
korelasyon katsayısı) olarak, hesaplanan regresyon katsayısı da basit regresyon katsayısı olarak
adlandırılır. Özellikler arasındaki ilişkiler doğrusal olabildiği gibi doğrusallığın dışındaki çeşitli eğrisel
ilişkiler şeklinde de olabilir.
Bu kitabın kapsamında iki özellik ve bu özellikler arasındaki ilişkinin doğrusal olduğu durum
dikkate alınacaktır.

3.2. Korelasyon Katsayısı
Korelasyon katsayısı, iki özellik arasındaki ilişkinin doğrusallık derecesini verir. Bu sebeple
birimi yoktur. Korelasyon katsayısı -1 ile +1 arasındadır. -1’den küçük ve +1’den büyük olamaz.
Korelasyon katsayısının negatif işaretli olması, iki özellik arasında azalan (ters) ilişki olduğunu yani
özelliklerden birinin artarken diğerinin azaldığını gösterir. Pozitif işaretli korelasyon katsayısı ise iki
özellik arasında artan bir ilişki olduğunu gösterir.
Örnekteki bireylerin iki özelliğine ait veriler toplandıktan sonra, bu verilerin koordinat
sisteminde işaretlenmesi, korelasyon katsayısını hesaplamaya başlamadan önce özellikler arasında
doğrusal ilişki olup olmadığı hakkında bir fikir verebilir.
Elde edilen veriler koordinat düzleminde işaretlendiği zaman, Şekil 3.1a’da görüldüğü gibi bir
grafik elde ediliyorsa, bu iki özellik arasındaki korelasyon katsayısının 0 veya 0’a çok yakın olduğunu
yani değişkenlerden biri artarken diğer değişkenin artıp yada azalmadığını gösterir. İki özelliğe ait
veriler koordinat düzleminde işaretlendiği zaman Şekil 3.1b’deki gibi bir grafik elde ediliyorsa, bu iki
özellik arasında doğrusal bir ilişkinin olmadığını gösterir ve bu durumda yine korelasyon katsayısı 0
veya 0’a çok yakın bir değer alır.
a.
b.
Y3,3

Y10

3,25

9,8

3,2

9,6

3,15

9,4
3,1

9,2
3,05

9
3

8,8
2,95

8,6

2,9

8,4

2,85

X

2,8
2

2,05

2,1

2,15

2,2

X

8,2
0

2

4

6

8

10

12

14

ŞEKİL 3.1. X ve Y özellikleri arasındaki ilişkinin 0 veya 0’a yakın olabileceği durumların ikisi
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Her X değerine karşılık bir Y değerinin karşılık geldiği özelliklere ait veriler koordinat
ekseninde işaretlendiği zaman eğer Şekil 3.2a ve b’deki grafikler elde ediliyorsa bu durumda iki özellik
arasında tam, %100’lük, bir ilişki vardır ve X ve Y özellikleri arasındaki korelasyon katsayısı
hesaplandığında sırasıyla +1.0 ve -1.0 olarak bulunur. Korelasyon katsayısının işareti ilişkinin yönü
hakkında bilgi verir. Eğer korelasyon katsayısı pozitif işaretli ise iki özellik arasında artan (Şekil 3.1a),
negatif işaretli ise azalan (ters) bir ilişki (Şekil 3.1b) vardır.
Özelliklere ait veriler koordinat ekseninde işaretlendiği zaman Şekil 3.3a ve b’deki gibi grafikler
elde ediliyorsa bu iki özellik arasında tam bir ilişkinin olmadığını gösterir. Elde edilen grafik Şekil
3.3a’daki gibi ise korelasyon katsayısı 0 ila +1.0 arasında, Şekil 3.3b’deki gibi ise -1.0 ila 0 arasındadır.

Y

Y

a.

10

b.

10

8

8

6

6

4

4

r=1.0

r=-1.0
2

2

0
0

2

4

6

8

10

X

X

0
0

2

4

6

8

10

ŞEKİL 3.2. X ve Y özellikleri arasında (a.) artan ve (b.) azalan tam doğrusal ilişki
a.

Y

b.

Y

12

14

12

10

10
8

8
6

6

4

4

0<r<1

2

-1<r<0

2

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

X

10

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

X

ŞEKİL 3.3. X ve Y özellikleri arasında tam olmayan a. artan ve b. azalan doğrusal ilişki
Elde edilen veriler koordinat ekseninde işaretlendiği zaman şekil 3.1 veya 3.2’deki gibi grafikler
elde edilirse korelasyon katsayısının hangi değeri aldığı hakkında yorum yapmak mümkündür. Fakat
Şekil 3.3’de görüldüğü gibi grafikler elde ediliyorsa korelasyon katsayısının bir formül yardımıyla
hesaplanması gerekir.
Korelasyon katsayısı populasyonda hesaplanıyorsa parametredir ve  ile gösterilir. X ve Y gibi
iki özellik arasındaki korelasyon katsayısı, eşitlik (3.1) kullanılarak hesaplanır. Örnekte hesaplanıyor ise
istatistiktir ve r (r=rxy=ryx) ile gösterilir. Eşitlik (3.2) kullanılarak hesaplanır.
Populasyonda:

ρ

 (Xi  μ x )(Yi  μ y )
2
2
 (Xi  μ x )  (Yi  μ y )
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Örnekte:

r

 (Xi  X)(Yi  Y)

…(3.2)

2
2
 (Xi  X)  (Yi  Y)

(3.1) ve (3.2) numaralı eşitliklerde  (Xi  μ x )(Yi  μ y ) ve  (Xi  X)(Yi  Y) çarpımlar
toplamını, paydadaki karekök içindeki terimler ise Bölüm II’de açıklandığı gibi kareler toplamlarını
göstermektedir. Çarpımlar toplamı kısaca  d x d y , X’e ve Y’ye ait kareler toplamları da sırasıyla  d x
2

ve  d y şeklinde gösterilir. Bu durumda (3.1) ve (3.2) numaralı eşitlikler (3.3) numaralı eşitlikte
2

görüldüğü gibi yazılabilir.

r

 dxdy

…(3.3)

dx dy
2

2

Çarpımlar toplamı (  d x d y ), X özelliğine ilişkin gözlem değerlerinin kendi ortalamalarından
olan farkları ile Y özelliğine ilişkin gözlem değerlerinin kendi ortalamalarından olan farklarının
çarpımlarının toplamıdır. Çarpımlar toplamının daha kolay bir şekilde hesaplanması için
 d x d y   (Xi  X)(Yi  Y) ifadesinin açılarak sadeleştirilmesiyle elde edilen (3.4) numaralı eşitlik
kullanılır. (3.4) numaralı eşitlikte, her birey için X ve Y özelliklerine ilişkin gözlem değerlerinin teker
teker çarpımlarının toplamından X ve Y değerlerinin toplamlarının çarpımının birey sayısına bölümü
çıkarılır. X ve Y özellikleri arasındaki ilişkinin yönüne bağlı olarak çarpımlar toplamı negatif veya
pozitif işaret alır. Kareler toplamı hiçbir zaman negatif olamayacağından, Korelasyon katsayısının
işaretini Çarpımlar Toplamının işareti belirlemektedir.
 d x d y   Xi Yi 

( Xi )( Yi )
n

…(3.4)

ÖRNEK 1:
Herhangi bir dersten 7 adet öğrencinin vize ve final sınavından aldıkları notlar Tablo 3.1’deki
gibidir. Vize ve final notları arasındaki doğrusal ilişkinin derecesini (korelasyon katsayısı) hesaplayınız.

Tablo 3.1. Herhangi bir dersten 7 adet öğrencinin vize ve final notları
Vize notu (X)
Final notu (Y)

35
55

45
65

50
70

70
80

65
75

60
70

55
65

Öğrencilerin vize ve final notları belirlendikten sonra Şekil 3.4’de görüldüğü gibi notlar
koordinat ekseninde işaretlenir. Şekil 3.4’de elde edilen grafik, vize ve final notları arasında artan bir
ilişki olduğunu, yani öğrencilerin vize notları arttıkça final notlarının da arttığını ve bu iki özellik
arasındaki korelasyon katsayısının da 0 ila +1.0 arasında bir değer alacağını göstermektedir.
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80
75
70

Final notları
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65
60
55
50
45
40
30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

Vize notları

Şekil 3.4. Herhangi bir dersten 7 adet öğrencinin vize notlarına karşılık gelen final notlarının koordinat
eksenindeki görünümü
Korelasyon katsayısının hesaplanması için gerekli adımlar aşağıdaki gibidir.
Vize notu
(X)
35
45
50
70
65
60
55

Final notu
(Y)
55
65
70
80
75
70
65

XY

X2

Y2

1925
2925
3500
5600
4875
4200
3575
 XY
=26600

1225
3025
2025
4225
2500
4900
4900
6400
4225
5625
3600
4900
3025
4225
2
X
2
 X =380
 Y =480
 Y =33300
=21500
Yukarıdaki hesaplamalar yapıldıktan sonra (2.15) numaralı eşitlik kullanılarak X ve Y’ye ait
kareler toplamı ve (3.4) numaralı eşitlik kullanılarak ta çarpımları toplamı hesaplanır:
(380) 2
2
 871.429
 d x  21500
7
(480) 2
2
 385.71
 d y  33300
7
(380)(480)
 542.86
 d x d y  26600
7

(3.3) numaralı eşitlikten korelasyon katsayısı
r

(542.86)
(871.429)(385.71)

 0.936 olarak hesaplanır. Hesaplanan korelasyon katsayısı öğrencilerin vize

ve final notları arasında %93.6’lık artan doğrusal bir ilişki olduğunu göstermektedir.
ÖRNEK 2:
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Bir gölde sonbaharda belirli derinliklerdeki (m) oksijen miktarı mg/L olarak Tablo 3.2’deki gibi
ölçülmüştür. Göl derinliği ve söz konusu derinliklerde ölçülen oksijen miktarları arasındaki korelasyon
katsayısının hesaplanması için gerekli işlemler Tablo3.2’de verilmiştir.
Tablo 3.2. Bir gölde sonbaharda belirli derinliklerde oksijen miktarı
Derinlik
(m) (X)
10
15
20
30
40
50
60
70
80
 X =375
2
 d x  20625

Oksijen
miktarı (mg/L)
(Y)
7.0
6.5
5.6
5.4
5.1
4.9
3.9
2.1
1.6
 Y =42.10

XY

X2

Y2

70.0
97.5
112.0
162.0
204.0
245.0
234.0
147.0
128.0
 XY =1399.5

100
225
400
900
1600
2500
3600
4900
6400
2
 X =20625

49
42.25
31.36
29.16
26.01
24.01
15.21
4.41
2.56
2
 Y =223.97

(375) 2
 5000
9

(42.10) 2
 27.04
9
(375)(42.10)
 354.67
 d x d y  1399.5 
9

2
 d y  223.97 

(3.3) numaralı eşitlikten korelasyon katsayısı
(354.67)
r
 0.965 olarak hesaplanır. Hesaplanan korelasyon katsayısı negatif işaretli
(5000)(27.04)
çıktığından göl derinliği ile söz konusu derinliklerde ölçülen oksijen miktarları arasında %96.5’lik
azalan bir ilişki olduğu yani, göl derinliği artıkça oksijen miktarının azaldığı sonucuna varılır.

3.3. Regresyon Katsayısı
Yapılan bir çalışmada iki özellik üzerinde çalışılıyorsa, özelliklerden (değişkenlerden) biri
diğerine bağlı olarak değişiyor olabilir. Dolayısıyla özelliklerden biri diğerinin fonksiyonu olarak
dikkate alınabilir. Örneğin, öğrencilerin boy ve ağırlıkları üzerinde yapılan bir çalışmada ağırlık, boyun
bir fonksiyonu olarak dikkate alınabilir ya da bir araç fren yaparak durduğu zaman, yolda bıraktığı iz
(metre olarak) aracın hızının bir fonksiyonu olarak yazılabilir. Eğer üzerinde durulan özelliklerden biri,
örneğin Y, diğer özelliğin, örneğin X’in, fonksiyonu olarak yazılabiliyorsa bu durum Y=f(X) şeklinde
ifade edilir. Yukarıda verilen örneklerde ağırlık=f(boy) ve fren izi=f(hız) şeklinde gösterilir.
Üzerinde durulan X ve Y gibi iki özellik Y=f(X) şeklinde ifade ediliyorsa, X değişkeni bağımsız
değişken, Y değişkeni ise, X’e bağlı olarak değişen yani bağımlı değişken olarak ifade edilir. Bu
durumda X bağımsız değişkeninin kendi birimi cinsinden bir birim değişmesine karşılık Y bağımlı
değişkeninin kendi birimi cinsinden ortalama olarak değişeceği miktar araştırılır. İki özellik arasındaki
ilişkinin miktar olarak ifadesi, regresyon katsayısı olarak bilinen bir katsayının hesaplanmasını
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gerektirir. Hesaplanan regresyon katsayısının bir birimi vardır ve bu birim, bağımlı değişkenin ölçü
birimiyle aynıdır.
X ve Y gibi iki özellik üzerinde çalışılıyorsa byx ve bxy olmak üzere iki regresyon katsayısı
hesaplanabilir:
byx, Y’nin X’e göre regresyon katsayısıdır, X bağımsız değişkeninin kendi birimi cinsinden bir
birim artmasına karşılık Y bağımlı değişkeninin kendi birimi cinsinden ortalama olarak değişeceği
miktarı gösterir ve (3.5) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır.

b yx 

 dxdy
dx
2

…(3.5)

bxy, X’in Y’ye göre regresyon katsayısıdır, Y bağımsız değişkeninin kendi birimi cinsinden 1
birim artmasına karşılık X bağımlı değişkeninin kendi birimi cinsinden ortalama olarak değişeceği
miktarı gösterir ve (3.6) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır.

b xy 

 dxdy
dy
2

…(3.6)

Korelasyon katsayısı, sadece -1 ≤ r ≤ 1 aralığındaki değerleri alabilirken, regresyon katsayısı
için böyle bir sınırlama yoktur ve -∞ ≤ b ≤ +∞ aralığındaki tüm reel sayıları değer olarak alabilir.
Regresyon katsayısı da korelasyon katsayısında olduğu gibi pozitif veya negatif işaretlidir. Regresyon
katsayısının negatif işaretli olması iki özellik arasında ters (azalan), pozitif işaretli olması ise iki özellik
arasında artan bir ilişki olduğunu gösterir. Bir örnek için hesaplanan regresyon ve korelasyon
katsayılarının işaretinin farklı olması söz konusu değildir. Çünkü her iki katsayının hesaplanması için
aynı çarpımlar toplamı kullanılır ve katsayıların işaretini belirleyen çarpımlar toplamıdır.
ÖRNEK 1:
Tablo 3.1’de 7 öğrencinin vize (X) ve final notlarına (Y) ait korelasyon katsayısı hesaplanmıştı.
Öğrencilerin vize notunun 1 not artmasına karşılık, final notunun ortalama olarak ne kadar değiştiği
görülmek istense, Y’nin (final notunun) X’e (vize notuna) göre regresyon katsayısının (3.5) numaralı
eşitlik kullanılarak hesaplaması gerekir.
(380) 2
2
 871.429
 d x  21500
7
(380)(480)
 542.86 olarak hesaplanmıştı.
 d x d y  26600
7

Bu durumda (3.5) numaralı eşitlikten regresyon katsayısı;

b yx 

542.86
 0.62olarak bulunur.
871.429

Hesaplanan regresyon katsayısı pozitif işaretli olduğundan değişimin artış şeklinde ifade
edileceğini ve öğrencilerin vize notunun 1 not artmasına karşılık, final notunun ortalama olarak 0.62 not
artacağını gösterir.
ÖRNEK 2:
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Bir gölde sonbaharda 9 farklı derinlikte (X, m) ölçülen oksijen miktarları (Y, mg/L) Tablo 3.2’de
verilmiş ve iki özellik arasındaki korelasyon katsayısı r=-0.965 olarak hesaplanmıştı. Eğer araştırıcı göl
derinliğinin 1 metre artmasına karşılık oksijen miktarının mg/L olarak ortalama ne kadar değiştiğini
araştırmak isterse oksijen miktarının derinliğe göre regresyon katsayısını hesaplamalıdır. Derinliklere
ait kareler toplamı ve iki özellik için çarpımlar toplamı;
(375) 2
 5000
9
(375)(42.10)
 354.67 olarak hesaplanmıştı. (3.5) numaralı eşitlik kullanılarak
 d x d y  1399.5 
7
regresyon katsayısı ise;
2
 d x  20625

b yx 

- 354.67
 -0.071 mg/L olarak bulunur.
5000

Hesaplanan regresyon katsayısı negatif işaretli olduğundan değişimin azalış şeklinde ifade
edileceğini ve göl derinliğinin 1 m artmasına karşılık oksijen miktarının ortalama olarak 0.071 mg/L
azalacağını gösterir.

3.4. Regresyon Denklemi
Yapılan bir çalışmada üzerinde durulan X ve Y özellikleri birbirlerinin fonksiyonu ise ve Y=f(X)
şeklinde ifade ediliyorsa, X bağımsız değişkeninin değerlerinden Y bağımlı değişkeninin değerleri
tahmin edilebilir. İki özellik arasında tam bir ilişki varsa her X değerine farklı bir Y değeri karşılık gelir
ve (X,Y) gözlem çiftleri koordinat düzleminde hepsi bir doğru üzerinde yer alacak şekilde dağılırlar. Bu
durumda doğrunun denklemi kolay bir şekilde oluşturulabilir. Fakat biyolojik bilimlerde çalışılan
özelliklerin arasında çoğunlukla tam bir ilişki yoktur. İki özellik arasında tam bir ilişki olmadığı zaman
işaretlenen noktaların hepsine birden en yakın geçen doğrunun oluşturulması gerekir. Bu doğruya
“regresyon doğrusu”, bu doğruyu çizmek için oluşturulan denkleme de “regresyon denklemi” veya
“önceden tahmin denklemi” denir. Regresyon denklemi (veya önceden tahmin denklemi)

ˆ  a  b X veya X
ˆ  a  b Y şeklinde oluşturulur. Şekil 3.5’te görüldüğü gibi denklemdeki “a”
Y
yx
xy

değeri, regresyon doğrusunun Y-eksenini kestiği noktanın ordinatı, byx ise regresyon doğrusunun eğimi,
yani regresyon katsayısıdır.
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Şekil 3.5. X ve Y değerlerine ait gözlemler ve regresyon doğrusu
Oluşturulan regresyon denklemi kullanılarak yapılan tahminler ( Ŷ değerleri) ile gözlenen Ydeğerleri arasındaki fark, rasgele hata olarak bilinir ve “e” ile gösterilir. Aynı zamanda rasgele hata
regresyondan sapma olarak da ifade edilir. Regresyondan sapmaların, ortalaması sıfır, varyansı 2 olan
normal dağılım gösterdiği varsayılır.
Regresyon denklemindeki a ve b katsayıları, bu sapma kareler toplamını (yanı hata kareler toplamını) (
2
ˆ ) 2 ) minimum yapacak şekilde hesaplanırlar. Böylece koordinat düzlemine işaretlenen
 e =  (Y -Y
gözlem değerlerinin hepsine birden en yakın geçen doğru denklemi bulunmuş olur. Yani, regresyondan
sapma kareler toplamında Ŷ yerine (a  b yx X) yazılarak  (Y -(a + byxX))2 eşitliği elde edilip, bunun
a’ya ve byx’e göre kısmi türevleri alınıp sıfıra eşitlenerek elde edilen;  Yi na +  b yx X i ve
2
 XiYi a  X i + b yx  X i denklem sisteminden yararlanılır. Bu denklem sisteminde Xi ve Yi doğrudan

gözlem değerlerinden ölçüldüklerinden bilinmeyenler sadece “a” ve “byx” dir. Elimizde iki denklem iki
de bilinmeyen olduğundan, bu denklem sistemini çözersek (birinden a’yı çekip diğerinde yerine
yazarak) “a” ve “byx” için (3.5) ve (3.7) numaralı eşitlikler elde edilir.
b yx 

 dxdy
dx
2

a  Y  b yx X

…(3.5)
…(3.7)

ÖRNEK 1:
Göl derinlikleri ve söz konusu derinliklerde ölçülen oksijen miktarları Tablo 3.2’de verilmiş ve
bu özellikler için korelasyon ve regresyon katsayıları hesaplanmıştı. Bu katsayılar hesaplandıktan sonra
göl derinliklerinden oksijen miktarlarının tahmin edilmesi istenebilir. Bu durumda regresyon
denkleminin oluşturulması gerekir.
Regresyon katsayısı, byx=-0.071 mg/L olarak bulunmuştu. Regresyon denkleminin
oluşturulması için gerekli olan “a” katsayısı ise Tablo 3.2’de verilen özelliklere ait toplamlardan, X ve
Y değerlerine ait ortalamalar hesaplandıktan sonra (3.7) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır.
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X

375
42.1
 41.67 ve Y 
 4.68
9
9

a=4.68-(-0.071)(41.67)=7.639 olarak bulunur. Bu katsayılar yerine konularak, regresyon
denklemi;

ˆ  7.639  0.071X yani,
Y
Oksijen miktarı  7.639  0.071(Derinlik)
şeklinde elde edilir. Göl derinlikleri ve oksijen miktarlarına ait gözlemler, derinliklerden oksijen
miktarını tahmin etmek için oluşturulan regresyon denklemi ve bu denkleme göre çizilen regresyon
doğrusu Şekil 3.6’da gösterilmiştir.
8

7

Oksijen miktarı (mg/l)
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Şekil 3.6. Göl derinlikleri ve oksijen miktarlarına ait gözlemler ve regresyon doğrusu
Regresyon denklemi oluşturulduktan sonra istenen derinliklerdeki oksijen miktarı tahmin
ˆ  7.639 0.071(X) 7.639 mg/L, yani X=0 olduğu
edilebilir. Örneğin; X=0 m için oksijen miktarı, Y
zaman Ŷ , a’ya, yani regresyon doğrusunun Y-eksenini kestiği noktanın ordinatına eşittir. X=35 m için
ˆ  7.639  0.071(35)  5.154 mg/L olarak ve X=55 m için oksijen miktarı,
oksijen miktarı, Y
ˆ  7.639  0.071(55)  3.734 mg/L olarak tahmin edilir. X=85m için oksijen miktarı tahmin edilse
Y
bile yapılan tahmin yanıltıcıdır. Çünkü oluşturulan regresyon denklemi, bağımsız değişkenin
(derinliğin) değişim sınırları içinde, 10-80 m aralığında, geçerlidir. Bu derinliklerin dışında göl derinliği
ile oksijen miktarı arasında nasıl bir ilişki olduğu bilinmediğinden, bağımsız değişkenin değişim aralığı
dışında tahmin yapılamaz.
Araştırmanın yapıldığı gölden bilinmeyen bir derinlikten alınan örnekte oksijen miktarı Y=4.7
mg/L olarak ölçülmüş olabilir. İstenirse ölçülmüş olan oksijen miktarından göl derinliği de tahmin
edilebilir.
Tahmin için regresyon denklemi, derinlik bağımlı değişken, oksijen miktarı bağımsız değişken
ˆ  a  b Y şeklinde oluşturulur. Bu durumda, bxy, (3.6) numaralı eşitlik ve “a” değeri de
olmak üzere X
xy
(3.8) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır.
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b yx 

 dxdy

(3.6)

dx
2

a  X  b xy Y

 354.67
 13.12 m ve
27.04
regresyon denklemi;
b yx 

(3.8)

a  41.67  (13.12)(4.68)  103.07 olarak

bulunduktan

sonra

ˆ  103.07  13.12 Y
X
Derinlik = 103.07 – 13.12 ( Oksijen miktarı ) şeklinde oluşturulur.
Oluşturulan
regresyon
denkleminde
Y=4.7mg/L
ˆ
X  103.07  13.12 (4.7)  41.41m olarak tahmin edilir.

yerine

yazılarak,

göl

derinliği,

3.5. Tahmindeki İsabet (Doğruluk) Derecesi
Üzerinde çalışılan iki özelliğe ait verilerden yararlanarak regresyon denklemi oluşturulduğu
zaman bağımlı değişkene ait değerler, bağımsız değişkenin değerlerinden yararlanılarak tahmin
edilebilir. Oluşturulan regresyon denklemi ile yapılan tahminlerin doğruluk (isabet) derecesi, r2 ile
gösterilir. r2, korelasyon katsayısının karesine eşittir. İki özellik arasındaki ilişkinin derecesi arttıkça,
yani korelasyon katsayısı büyüdükçe doğruluk derecesi de büyür ve yapılan tahminlerin güvenilirliği
artar. Doğruluk derecesi, bağımlı değişkendeki varyasyonun % ne kadarının çalışılan bağımsız değişken
ile açıklandığını gösterir.
Örneğin, bir göldeki derinlikler ve söz konusu derinliklerde ölçülen oksijen miktarları arasında
korelasyon katsayısı, r=-0.965 ve regresyon katsayısı ise byx=-0.071 mg/L olarak hesaplanmıştı.
Derinliklerden yararlanarak oksijen miktarlarının tahmin edilmesi için regresyon denklemi ise

ˆ  7.639  0.071(X) şeklinde oluşturulmuştu. Oluşturulan bu regresyon denklemi kullanılarak
Y

derinliklerden oksijen miktarı tahmin edildiği zaman, yapılan tahminlerin doğruluk derecesi, r 2=(0.965)20.931 olarak bulunur. Hesaplanan doğruluk derecesi, oksijendeki değişimin %93.1’inin
derinlikteki değişim ile açıklanabildiğini gösterir.

3.6. KORELASYON KATSAYISI ile REGRESYON KATSAYISI ARASINDAKİ
İLİŞKİLER
1. X ve Y gibi iki özellik arasındaki korelasyon katsayısı, Y’nin X’e regresyon katsayısı ile X’in Y’ye
regresyon katsayısının GEOMETRİK ORTALAMASINA eşittir. Yani;

ryx  rxy  r  byx.bxy dir.
2. ryx  rxy  r  b yx

Sy
Sx
 bxy
dir.
Sx
Sy

İpucu: Yukarıdaki ifadelerde byx, bxy, Sx ve Sy değerleri yerine bunların eşit olduğu ifadeler konulup,
gerekli sadeleştirilmeler yapılarak bu sonuçlar kolaylıkla elde edilebilir.
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3.7. Sorular
1. Korelasyon kavramını açıklayınız.
2. Regresyon kavramını açıklayınız.
3. Korelasyon ve regresyon arasındaki farklılıkları belirtiniz.
4. Korelasyon ve regresyon katsayıları arasında ne gibi ilişkiler vardır? Açıklayınız.
5. Regresyon denklemi ne amaçla oluşturulur? Açıklayınız.
6. Doğruluk derecesi (isabet derecesi) ne demektir? Açıklayınız.
7. Belirli bir yörede yetişen Titrek kavaklardan tesadüfen seçilen 10 tanesinin yaş ve boylarına ilişkin
aşağıdaki ölçümler yapılmıştır.
Yaş (yıl)
Boy (m)

23.0, 20.0, 19.0, 23.0, 18.0, 16.0, 19.0, 21.0, 24.0, 23.0
19.5, 18.0, 17.0, 19.0, 17.5, 16.0, 17.0, 16.5, 16.4, 16.2

a. Gözlemleri koordinat ekseninde işaretleyiniz.
b. Yaş ve boy arasındaki korelasyon katsayısını hesaplayıp anlamını açıklayınız.
c. Yaş’ın boy’a olan regresyon katsayısını hesaplayıp anlamını açıklayınız.
d. Boylara bakarak yaşları tahmindeki isabet (doğruluk) derecesini bulunuz.
8. Belirli bir firmanın ürettiği vitamin mineral karması drajelerde depolama süresi ile (X) vitamin miktarı
(Y) arasındaki ilişkiyi araştırmak üzere 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., ve 10. aylarda drajelerdeki vitamin
miktarı ölçülmüş ve aşağıdaki değerler hesaplanmıştır.
X (ay) değerlerinin toplamı: 45
X (ay) değerlerinin karelerinin toplamı: 303
Y (mg) değerlerinin toplamı: 262
Y (mg) değerlerinin karelerinin toplamı:8770
X ve Y değerlerinin çarpımlarının toplamı:1380
Regresyon denklemini oluşturarak 9. ayda ölçülen vitamin miktarını tahmin ediniz ve yapılabilecek
tahminlerdeki isabet derecesini bulunuz.
9. 20 bireylik bir örnekte byx = -0.9, bxy = -0.4 olarak hesaplansa, X ve Y özellikleri arasındaki korelasyon
katsayısı kaçtır?
10. X ve Y gözlem çiftlerine ilişkin, Sx=2.5, Sy=1.9 ve r = 0.63 olarak hesaplanmıştır. Y’nin X’e olan
regresyon katsayısını hesaplayınız.
11. Belirli bir ırka ait 6 adet fareye verilen ilaç dozları (X) ile dakikadaki kalp atışı sayıları (Y) arasındaki
ilişki araştırılmış ve bu araştırma sonucunda aşağıdaki değerler hesaplanmıştır.
X (mg) değerlerinin toplamı : 18.2
X değerlerinin karelerinin toplamı: 57.74
Y değerlerinin toplamı: 511
Y değerlerinin karelerinin toplamı: 43657
X ve Y değerlerinin çarpımlarının toplamı: 1566.5
a. İlaç dozlarından yararlanarak kalp atış sayılarını tahmin etmek için gerekli regresyon denklemini
oluşturunuz.
b. Oluşturduğunuz regresyon denklemini kullanarak tahmin yaptığınız zaman doğruluk dereceniz
nedir? Hesaplayarak açıklayınız.
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12. Altı adet kronik böbrek yetmezliği hastasına ait serum fosfat ve serum protein değerleri aşağıdaki
tabloda verilmiştir.
Protein(g/dl)
1.00 1.05 1.40 1.65 1.70
2.80
Hastaların Fosfat(mg/dl) 2.02 3.80 4.44 6.52 7.10 11.85
protein ve fosfat
düzeyleri
arasındaki
doğrusal ilişkinin derecesini hesaplayarak anlamını açıklayınız.
b. Protein değeri 1.43, 2.3, 3.7 olan hastalara ait tahmini fosfat değerlerini ve bu tahminlerdeki isabet
derecesini hesaplayınız.
13. X özelliğinden yararlanarak Y özelliğine ilişkin değerleri tahmin etmedeki isabet derecesi (doğruluk
derecesi) 0.81 olarak hesaplandığına göre, iki özellik arasındaki korelasyon katsayısı kaçtır?
Hesaplayarak anlamını açıklayınız.
14. Uzun yıllar itibariyle domates fiyatı (x 1000 TL) ile pazarlandığı aylar arasındaki ilişkinin
DomatesFiyatı  15.9  0.983Ayşeklinde olduğu bilindiğine göre, oluşturulan bu regresyon

a.

denklemi ne ifade eder? Açıklayınız.
15. Y= a + bYXX regresyon denklemindeki bYX (regresyon katsayısı) ne ifade eder? Açıklayınız.
16. İstatistik sınav notu (Y) ile istatistik sınavına çalışmak için ayrılan zamana (X) ilişkin regresyon
denklemi Y = 55 + 7.5 X olarak bulunmuştur. İstatistik sınavına çalışmak için 4 saat zaman ayıran
bir öğrencinin sınav notunu tahmin ediniz.
17. 7 adet öğrencinin belirli bir dersin vize ve final sınavından aldıkları notlar aşağıdaki gibidir.
Vize notu
Final notu

35
55

45
65

50
70

70
80

65
75

60
70

55
65

a. Vize ve final notları arasındaki korelasyon katsayısını hesaplayarak anlamını açıklayınız.
b. Final notlarının vize notlarına göre regresyon katsayısını hesaplayarak anlamını açıklayınız.
c. Bu örnekte vize notlarından yararlanarak final notlarının tahmin edilmesi için bir regresyon denklemi
oluşturulsa bu denklem kullanılarak yapılacak tahminlerin doğruluk (isabet) derecesi ne kadardır?
Hesaplayarak açıklayınız.
( x i )( y i )
= olduğunu ispat ediniz.
18.  d x d y =  (X i  X)(Yi  Y)   x i y i 
n
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KORELASYON VE REGRESYON
3.1. Giriş
Yürütülen birçok araştırmada, araştırıcı üzerinde çalıştığı örnekte birden fazla özelliğe ait veri
toplayabilir. Birden fazla özelliğe ait veri toplandığı zaman sadece bu özellikler için tanıtıcı istatistiklerin
hesaplanması ve bu özelliklere ilişkin populasyonların tanımlanması yeterli değildir. Birden fazla
özelliğe ait veri toplanması durumunda araştırıcı, bu özellikler arasında bir ilişki olup olmadığı, varsa
bu ilişkinin derecesini, özelliklerden birinin değişmesine karşılık diğer özelliğin ne kadar değiştiği vb.
soruları araştırmak isteyebilir.
Eğer söz konusu deney ünitelerinin iki özelliği üzerinde duruluyorsa bu iki özellik arasındaki
ilişkinin belirlenmesi amacıyla hesaplanan korelasyon katsayısı basit korelasyon katsayısı (Pearson
korelasyon katsayısı) olarak, hesaplanan regresyon katsayısı da basit regresyon katsayısı olarak
adlandırılır. Özellikler arasındaki ilişkiler doğrusal olabildiği gibi doğrusallığın dışındaki çeşitli eğrisel
ilişkiler şeklinde de olabilir.
Bu kitabın kapsamında iki özellik ve bu özellikler arasındaki ilişkinin doğrusal olduğu durum
dikkate alınacaktır.

3.2. Korelasyon Katsayısı
Korelasyon katsayısı, iki özellik arasındaki ilişkinin doğrusallık derecesini verir. Bu sebeple
birimi yoktur. Korelasyon katsayısı -1 ile +1 arasındadır. -1’den küçük ve +1’den büyük olamaz.
Korelasyon katsayısının negatif işaretli olması, iki özellik arasında azalan (ters) ilişki olduğunu yani
özelliklerden birinin artarken diğerinin azaldığını gösterir. Pozitif işaretli korelasyon katsayısı ise iki
özellik arasında artan bir ilişki olduğunu gösterir.
Örnekteki bireylerin iki özelliğine ait veriler toplandıktan sonra, bu verilerin koordinat
sisteminde işaretlenmesi, korelasyon katsayısını hesaplamaya başlamadan önce özellikler arasında
doğrusal ilişki olup olmadığı hakkında bir fikir verebilir.
Elde edilen veriler koordinat düzleminde işaretlendiği zaman, Şekil 3.1a’da görüldüğü gibi bir
grafik elde ediliyorsa, bu iki özellik arasındaki korelasyon katsayısının 0 veya 0’a çok yakın olduğunu
yani değişkenlerden biri artarken diğer değişkenin artıp yada azalmadığını gösterir. İki özelliğe ait
veriler koordinat düzleminde işaretlendiği zaman Şekil 3.1b’deki gibi bir grafik elde ediliyorsa, bu iki
özellik arasında doğrusal bir ilişkinin olmadığını gösterir ve bu durumda yine korelasyon katsayısı 0
veya 0’a çok yakın bir değer alır.
a.
b.
Y3,3

Y10

3,25

9,8

3,2

9,6

3,15

9,4
3,1

9,2
3,05

9
3

8,8
2,95

8,6

2,9

8,4

2,85

X

2,8
2

2,05

2,1

2,15

2,2

X

8,2
0

2

4

6

8

10

12

14

ŞEKİL 3.1. X ve Y özellikleri arasındaki ilişkinin 0 veya 0’a yakın olabileceği durumların ikisi
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Her X değerine karşılık bir Y değerinin karşılık geldiği özelliklere ait veriler koordinat
ekseninde işaretlendiği zaman eğer Şekil 3.2a ve b’deki grafikler elde ediliyorsa bu durumda iki özellik
arasında tam, %100’lük, bir ilişki vardır ve X ve Y özellikleri arasındaki korelasyon katsayısı
hesaplandığında sırasıyla +1.0 ve -1.0 olarak bulunur. Korelasyon katsayısının işareti ilişkinin yönü
hakkında bilgi verir. Eğer korelasyon katsayısı pozitif işaretli ise iki özellik arasında artan (Şekil 3.1a),
negatif işaretli ise azalan (ters) bir ilişki (Şekil 3.1b) vardır.
Özelliklere ait veriler koordinat ekseninde işaretlendiği zaman Şekil 3.3a ve b’deki gibi grafikler
elde ediliyorsa bu iki özellik arasında tam bir ilişkinin olmadığını gösterir. Elde edilen grafik Şekil
3.3a’daki gibi ise korelasyon katsayısı 0 ila +1.0 arasında, Şekil 3.3b’deki gibi ise -1.0 ila 0 arasındadır.

Y

Y

a.

10

b.

10

8

8

6

6

4

4

r=1.0

r=-1.0
2

2

0
0

2

4

6

8

10

X

X

0
0

2

4

6

8

10

ŞEKİL 3.2. X ve Y özellikleri arasında (a.) artan ve (b.) azalan tam doğrusal ilişki
a.

Y

b.

Y

12

14

12

10

10
8

8
6

6

4

4

0<r<1

2

-1<r<0

2

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

X

10

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

X

ŞEKİL 3.3. X ve Y özellikleri arasında tam olmayan a. artan ve b. azalan doğrusal ilişki
Elde edilen veriler koordinat ekseninde işaretlendiği zaman şekil 3.1 veya 3.2’deki gibi grafikler
elde edilirse korelasyon katsayısının hangi değeri aldığı hakkında yorum yapmak mümkündür. Fakat
Şekil 3.3’de görüldüğü gibi grafikler elde ediliyorsa korelasyon katsayısının bir formül yardımıyla
hesaplanması gerekir.
Korelasyon katsayısı populasyonda hesaplanıyorsa parametredir ve  ile gösterilir. X ve Y gibi
iki özellik arasındaki korelasyon katsayısı, eşitlik (3.1) kullanılarak hesaplanır. Örnekte hesaplanıyor ise
istatistiktir ve r (r=rxy=ryx) ile gösterilir. Eşitlik (3.2) kullanılarak hesaplanır.
Populasyonda:

ρ

 (Xi  μ x )(Yi  μ y )
2
2
 (Xi  μ x )  (Yi  μ y )
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Örnekte:

r

 (Xi  X)(Yi  Y)

…(3.2)

2
2
 (Xi  X)  (Yi  Y)

(3.1) ve (3.2) numaralı eşitliklerde  (Xi  μ x )(Yi  μ y ) ve  (Xi  X)(Yi  Y) çarpımlar
toplamını, paydadaki karekök içindeki terimler ise Bölüm II’de açıklandığı gibi kareler toplamlarını
göstermektedir. Çarpımlar toplamı kısaca  d x d y , X’e ve Y’ye ait kareler toplamları da sırasıyla  d x
2

ve  d y şeklinde gösterilir. Bu durumda (3.1) ve (3.2) numaralı eşitlikler (3.3) numaralı eşitlikte
2

görüldüğü gibi yazılabilir.

r

 dxdy

…(3.3)

dx dy
2

2

Çarpımlar toplamı (  d x d y ), X özelliğine ilişkin gözlem değerlerinin kendi ortalamalarından
olan farkları ile Y özelliğine ilişkin gözlem değerlerinin kendi ortalamalarından olan farklarının
çarpımlarının toplamıdır. Çarpımlar toplamının daha kolay bir şekilde hesaplanması için
 d x d y   (Xi  X)(Yi  Y) ifadesinin açılarak sadeleştirilmesiyle elde edilen (3.4) numaralı eşitlik
kullanılır. (3.4) numaralı eşitlikte, her birey için X ve Y özelliklerine ilişkin gözlem değerlerinin teker
teker çarpımlarının toplamından X ve Y değerlerinin toplamlarının çarpımının birey sayısına bölümü
çıkarılır. X ve Y özellikleri arasındaki ilişkinin yönüne bağlı olarak çarpımlar toplamı negatif veya
pozitif işaret alır. Kareler toplamı hiçbir zaman negatif olamayacağından, Korelasyon katsayısının
işaretini Çarpımlar Toplamının işareti belirlemektedir.
 d x d y   Xi Yi 

( Xi )( Yi )
n

…(3.4)

ÖRNEK 1:
Herhangi bir dersten 7 adet öğrencinin vize ve final sınavından aldıkları notlar Tablo 3.1’deki
gibidir. Vize ve final notları arasındaki doğrusal ilişkinin derecesini (korelasyon katsayısı) hesaplayınız.

Tablo 3.1. Herhangi bir dersten 7 adet öğrencinin vize ve final notları
Vize notu (X)
Final notu (Y)

35
55

45
65

50
70

70
80

65
75

60
70

55
65

Öğrencilerin vize ve final notları belirlendikten sonra Şekil 3.4’de görüldüğü gibi notlar
koordinat ekseninde işaretlenir. Şekil 3.4’de elde edilen grafik, vize ve final notları arasında artan bir
ilişki olduğunu, yani öğrencilerin vize notları arttıkça final notlarının da arttığını ve bu iki özellik
arasındaki korelasyon katsayısının da 0 ila +1.0 arasında bir değer alacağını göstermektedir.
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Final notları
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65
60
55
50
45
40
30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

Vize notları

Şekil 3.4. Herhangi bir dersten 7 adet öğrencinin vize notlarına karşılık gelen final notlarının koordinat
eksenindeki görünümü
Korelasyon katsayısının hesaplanması için gerekli adımlar aşağıdaki gibidir.
Vize notu
(X)
35
45
50
70
65
60
55

Final notu
(Y)
55
65
70
80
75
70
65

XY

X2

Y2

1925
2925
3500
5600
4875
4200
3575
 XY
=26600

1225
3025
2025
4225
2500
4900
4900
6400
4225
5625
3600
4900
3025
4225
2
X
2
 X =380
 Y =480
 Y =33300
=21500
Yukarıdaki hesaplamalar yapıldıktan sonra (2.15) numaralı eşitlik kullanılarak X ve Y’ye ait
kareler toplamı ve (3.4) numaralı eşitlik kullanılarak ta çarpımları toplamı hesaplanır:
(380) 2
2
 871.429
 d x  21500
7
(480) 2
2
 385.71
 d y  33300
7
(380)(480)
 542.86
 d x d y  26600
7

(3.3) numaralı eşitlikten korelasyon katsayısı
r

(542.86)
(871.429)(385.71)

 0.936 olarak hesaplanır. Hesaplanan korelasyon katsayısı öğrencilerin vize

ve final notları arasında %93.6’lık artan doğrusal bir ilişki olduğunu göstermektedir.
ÖRNEK 2:
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Bir gölde sonbaharda belirli derinliklerdeki (m) oksijen miktarı mg/L olarak Tablo 3.2’deki gibi
ölçülmüştür. Göl derinliği ve söz konusu derinliklerde ölçülen oksijen miktarları arasındaki korelasyon
katsayısının hesaplanması için gerekli işlemler Tablo3.2’de verilmiştir.
Tablo 3.2. Bir gölde sonbaharda belirli derinliklerde oksijen miktarı
Derinlik
(m) (X)
10
15
20
30
40
50
60
70
80
 X =375
2
 d x  20625

Oksijen
miktarı (mg/L)
(Y)
7.0
6.5
5.6
5.4
5.1
4.9
3.9
2.1
1.6
 Y =42.10

XY

X2

Y2

70.0
97.5
112.0
162.0
204.0
245.0
234.0
147.0
128.0
 XY =1399.5

100
225
400
900
1600
2500
3600
4900
6400
2
 X =20625

49
42.25
31.36
29.16
26.01
24.01
15.21
4.41
2.56
2
 Y =223.97

(375) 2
 5000
9

(42.10) 2
 27.04
9
(375)(42.10)
 354.67
 d x d y  1399.5 
9

2
 d y  223.97 

(3.3) numaralı eşitlikten korelasyon katsayısı
(354.67)
r
 0.965 olarak hesaplanır. Hesaplanan korelasyon katsayısı negatif işaretli
(5000)(27.04)
çıktığından göl derinliği ile söz konusu derinliklerde ölçülen oksijen miktarları arasında %96.5’lik
azalan bir ilişki olduğu yani, göl derinliği artıkça oksijen miktarının azaldığı sonucuna varılır.

3.3. Regresyon Katsayısı
Yapılan bir çalışmada iki özellik üzerinde çalışılıyorsa, özelliklerden (değişkenlerden) biri
diğerine bağlı olarak değişiyor olabilir. Dolayısıyla özelliklerden biri diğerinin fonksiyonu olarak
dikkate alınabilir. Örneğin, öğrencilerin boy ve ağırlıkları üzerinde yapılan bir çalışmada ağırlık, boyun
bir fonksiyonu olarak dikkate alınabilir ya da bir araç fren yaparak durduğu zaman, yolda bıraktığı iz
(metre olarak) aracın hızının bir fonksiyonu olarak yazılabilir. Eğer üzerinde durulan özelliklerden biri,
örneğin Y, diğer özelliğin, örneğin X’in, fonksiyonu olarak yazılabiliyorsa bu durum Y=f(X) şeklinde
ifade edilir. Yukarıda verilen örneklerde ağırlık=f(boy) ve fren izi=f(hız) şeklinde gösterilir.
Üzerinde durulan X ve Y gibi iki özellik Y=f(X) şeklinde ifade ediliyorsa, X değişkeni bağımsız
değişken, Y değişkeni ise, X’e bağlı olarak değişen yani bağımlı değişken olarak ifade edilir. Bu
durumda X bağımsız değişkeninin kendi birimi cinsinden bir birim değişmesine karşılık Y bağımlı
değişkeninin kendi birimi cinsinden ortalama olarak değişeceği miktar araştırılır. İki özellik arasındaki
ilişkinin miktar olarak ifadesi, regresyon katsayısı olarak bilinen bir katsayının hesaplanmasını
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gerektirir. Hesaplanan regresyon katsayısının bir birimi vardır ve bu birim, bağımlı değişkenin ölçü
birimiyle aynıdır.
X ve Y gibi iki özellik üzerinde çalışılıyorsa byx ve bxy olmak üzere iki regresyon katsayısı
hesaplanabilir:
byx, Y’nin X’e göre regresyon katsayısıdır, X bağımsız değişkeninin kendi birimi cinsinden bir
birim artmasına karşılık Y bağımlı değişkeninin kendi birimi cinsinden ortalama olarak değişeceği
miktarı gösterir ve (3.5) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır.

b yx 

 dxdy
dx
2

…(3.5)

bxy, X’in Y’ye göre regresyon katsayısıdır, Y bağımsız değişkeninin kendi birimi cinsinden 1
birim artmasına karşılık X bağımlı değişkeninin kendi birimi cinsinden ortalama olarak değişeceği
miktarı gösterir ve (3.6) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır.

b xy 

 dxdy
dy
2

…(3.6)

Korelasyon katsayısı, sadece -1 ≤ r ≤ 1 aralığındaki değerleri alabilirken, regresyon katsayısı
için böyle bir sınırlama yoktur ve -∞ ≤ b ≤ +∞ aralığındaki tüm reel sayıları değer olarak alabilir.
Regresyon katsayısı da korelasyon katsayısında olduğu gibi pozitif veya negatif işaretlidir. Regresyon
katsayısının negatif işaretli olması iki özellik arasında ters (azalan), pozitif işaretli olması ise iki özellik
arasında artan bir ilişki olduğunu gösterir. Bir örnek için hesaplanan regresyon ve korelasyon
katsayılarının işaretinin farklı olması söz konusu değildir. Çünkü her iki katsayının hesaplanması için
aynı çarpımlar toplamı kullanılır ve katsayıların işaretini belirleyen çarpımlar toplamıdır.
ÖRNEK 1:
Tablo 3.1’de 7 öğrencinin vize (X) ve final notlarına (Y) ait korelasyon katsayısı hesaplanmıştı.
Öğrencilerin vize notunun 1 not artmasına karşılık, final notunun ortalama olarak ne kadar değiştiği
görülmek istense, Y’nin (final notunun) X’e (vize notuna) göre regresyon katsayısının (3.5) numaralı
eşitlik kullanılarak hesaplaması gerekir.
(380) 2
2
 871.429
 d x  21500
7
(380)(480)
 542.86 olarak hesaplanmıştı.
 d x d y  26600
7

Bu durumda (3.5) numaralı eşitlikten regresyon katsayısı;

b yx 

542.86
 0.62olarak bulunur.
871.429

Hesaplanan regresyon katsayısı pozitif işaretli olduğundan değişimin artış şeklinde ifade
edileceğini ve öğrencilerin vize notunun 1 not artmasına karşılık, final notunun ortalama olarak 0.62 not
artacağını gösterir.
ÖRNEK 2:
5/6

BÖLÜM 3

ZZT201 BİYOMETRİ DERSİ 5. HAFTA DERS NOTLARI
Kaynak Kitap: TEMEL BİYOMETRİ (2013) Kocabaş Z., Özkan, MM ve Başpınar E.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1606 Ders Kitabı 558

Bir gölde sonbaharda 9 farklı derinlikte (X, m) ölçülen oksijen miktarları (Y, mg/L) Tablo 3.2’de
verilmiş ve iki özellik arasındaki korelasyon katsayısı r=-0.965 olarak hesaplanmıştı. Eğer araştırıcı göl
derinliğinin 1 metre artmasına karşılık oksijen miktarının mg/L olarak ortalama ne kadar değiştiğini
araştırmak isterse oksijen miktarının derinliğe göre regresyon katsayısını hesaplamalıdır. Derinliklere
ait kareler toplamı ve iki özellik için çarpımlar toplamı;
(375) 2
 5000
9
(375)(42.10)
 354.67 olarak hesaplanmıştı. (3.5) numaralı eşitlik kullanılarak
 d x d y  1399.5 
7
regresyon katsayısı ise;
2
 d x  20625

b yx 

- 354.67
 -0.071 mg/L olarak bulunur.
5000

Hesaplanan regresyon katsayısı negatif işaretli olduğundan değişimin azalış şeklinde ifade
edileceğini ve göl derinliğinin 1 m artmasına karşılık oksijen miktarının ortalama olarak 0.071 mg/L
azalacağını gösterir.

3.4. Regresyon Denklemi
Yapılan bir çalışmada üzerinde durulan X ve Y özellikleri birbirlerinin fonksiyonu ise ve Y=f(X)
şeklinde ifade ediliyorsa, X bağımsız değişkeninin değerlerinden Y bağımlı değişkeninin değerleri
tahmin edilebilir. İki özellik arasında tam bir ilişki varsa her X değerine farklı bir Y değeri karşılık gelir
ve (X,Y) gözlem çiftleri koordinat düzleminde hepsi bir doğru üzerinde yer alacak şekilde dağılırlar. Bu
durumda doğrunun denklemi kolay bir şekilde oluşturulabilir. Fakat biyolojik bilimlerde çalışılan
özelliklerin arasında çoğunlukla tam bir ilişki yoktur. İki özellik arasında tam bir ilişki olmadığı zaman
işaretlenen noktaların hepsine birden en yakın geçen doğrunun oluşturulması gerekir. Bu doğruya
“regresyon doğrusu”, bu doğruyu çizmek için oluşturulan denkleme de “regresyon denklemi” veya
“önceden tahmin denklemi” denir. Regresyon denklemi (veya önceden tahmin denklemi)

ˆ  a  b X veya X
ˆ  a  b Y şeklinde oluşturulur. Şekil 3.5’te görüldüğü gibi denklemdeki “a”
Y
yx
xy

değeri, regresyon doğrusunun Y-eksenini kestiği noktanın ordinatı, byx ise regresyon doğrusunun eğimi,
yani regresyon katsayısıdır.
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Şekil 3.5. X ve Y değerlerine ait gözlemler ve regresyon doğrusu
Oluşturulan regresyon denklemi kullanılarak yapılan tahminler ( Ŷ değerleri) ile gözlenen Ydeğerleri arasındaki fark, rasgele hata olarak bilinir ve “e” ile gösterilir. Aynı zamanda rasgele hata
regresyondan sapma olarak da ifade edilir. Regresyondan sapmaların, ortalaması sıfır, varyansı 2 olan
normal dağılım gösterdiği varsayılır.
Regresyon denklemindeki a ve b katsayıları, bu sapma kareler toplamını (yanı hata kareler toplamını) (
2
ˆ ) 2 ) minimum yapacak şekilde hesaplanırlar. Böylece koordinat düzlemine işaretlenen
 e =  (Y -Y
gözlem değerlerinin hepsine birden en yakın geçen doğru denklemi bulunmuş olur. Yani, regresyondan
sapma kareler toplamında Ŷ yerine (a  b yx X) yazılarak  (Y -(a + byxX))2 eşitliği elde edilip, bunun
a’ya ve byx’e göre kısmi türevleri alınıp sıfıra eşitlenerek elde edilen;  Yi na +  b yx X i ve
2
 XiYi a  X i + b yx  X i denklem sisteminden yararlanılır. Bu denklem sisteminde Xi ve Yi doğrudan

gözlem değerlerinden ölçüldüklerinden bilinmeyenler sadece “a” ve “byx” dir. Elimizde iki denklem iki
de bilinmeyen olduğundan, bu denklem sistemini çözersek (birinden a’yı çekip diğerinde yerine
yazarak) “a” ve “byx” için (3.5) ve (3.7) numaralı eşitlikler elde edilir.
b yx 

 dxdy
dx
2

a  Y  b yx X

…(3.5)
…(3.7)

ÖRNEK 1:
Göl derinlikleri ve söz konusu derinliklerde ölçülen oksijen miktarları Tablo 3.2’de verilmiş ve
bu özellikler için korelasyon ve regresyon katsayıları hesaplanmıştı. Bu katsayılar hesaplandıktan sonra
göl derinliklerinden oksijen miktarlarının tahmin edilmesi istenebilir. Bu durumda regresyon
denkleminin oluşturulması gerekir.
Regresyon katsayısı, byx=-0.071 mg/L olarak bulunmuştu. Regresyon denkleminin
oluşturulması için gerekli olan “a” katsayısı ise Tablo 3.2’de verilen özelliklere ait toplamlardan, X ve
Y değerlerine ait ortalamalar hesaplandıktan sonra (3.7) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır.
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X

375
42.1
 41.67 ve Y 
 4.68
9
9

a=4.68-(-0.071)(41.67)=7.639 olarak bulunur. Bu katsayılar yerine konularak, regresyon
denklemi;

ˆ  7.639  0.071X yani,
Y
Oksijen miktarı  7.639  0.071(Derinlik)
şeklinde elde edilir. Göl derinlikleri ve oksijen miktarlarına ait gözlemler, derinliklerden oksijen
miktarını tahmin etmek için oluşturulan regresyon denklemi ve bu denkleme göre çizilen regresyon
doğrusu Şekil 3.6’da gösterilmiştir.
8

7

Oksijen miktarı (mg/l)
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Şekil 3.6. Göl derinlikleri ve oksijen miktarlarına ait gözlemler ve regresyon doğrusu
Regresyon denklemi oluşturulduktan sonra istenen derinliklerdeki oksijen miktarı tahmin
ˆ  7.639 0.071(X) 7.639 mg/L, yani X=0 olduğu
edilebilir. Örneğin; X=0 m için oksijen miktarı, Y
zaman Ŷ , a’ya, yani regresyon doğrusunun Y-eksenini kestiği noktanın ordinatına eşittir. X=35 m için
ˆ  7.639  0.071(35)  5.154 mg/L olarak ve X=55 m için oksijen miktarı,
oksijen miktarı, Y
ˆ  7.639  0.071(55)  3.734 mg/L olarak tahmin edilir. X=85m için oksijen miktarı tahmin edilse
Y
bile yapılan tahmin yanıltıcıdır. Çünkü oluşturulan regresyon denklemi, bağımsız değişkenin
(derinliğin) değişim sınırları içinde, 10-80 m aralığında, geçerlidir. Bu derinliklerin dışında göl derinliği
ile oksijen miktarı arasında nasıl bir ilişki olduğu bilinmediğinden, bağımsız değişkenin değişim aralığı
dışında tahmin yapılamaz.
Araştırmanın yapıldığı gölden bilinmeyen bir derinlikten alınan örnekte oksijen miktarı Y=4.7
mg/L olarak ölçülmüş olabilir. İstenirse ölçülmüş olan oksijen miktarından göl derinliği de tahmin
edilebilir.
Tahmin için regresyon denklemi, derinlik bağımlı değişken, oksijen miktarı bağımsız değişken
ˆ  a  b Y şeklinde oluşturulur. Bu durumda, bxy, (3.6) numaralı eşitlik ve “a” değeri de
olmak üzere X
xy
(3.8) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır.
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b yx 

 dxdy

(3.6)

dx
2

a  X  b xy Y

 354.67
 13.12 m ve
27.04
regresyon denklemi;
b yx 

(3.8)

a  41.67  (13.12)(4.68)  103.07 olarak

bulunduktan

sonra

ˆ  103.07  13.12 Y
X
Derinlik = 103.07 – 13.12 ( Oksijen miktarı ) şeklinde oluşturulur.
Oluşturulan
regresyon
denkleminde
Y=4.7mg/L
ˆ
X  103.07  13.12 (4.7)  41.41m olarak tahmin edilir.

yerine

yazılarak,

göl

derinliği,

3.5. Tahmindeki İsabet (Doğruluk) Derecesi
Üzerinde çalışılan iki özelliğe ait verilerden yararlanarak regresyon denklemi oluşturulduğu
zaman bağımlı değişkene ait değerler, bağımsız değişkenin değerlerinden yararlanılarak tahmin
edilebilir. Oluşturulan regresyon denklemi ile yapılan tahminlerin doğruluk (isabet) derecesi, r2 ile
gösterilir. r2, korelasyon katsayısının karesine eşittir. İki özellik arasındaki ilişkinin derecesi arttıkça,
yani korelasyon katsayısı büyüdükçe doğruluk derecesi de büyür ve yapılan tahminlerin güvenilirliği
artar. Doğruluk derecesi, bağımlı değişkendeki varyasyonun % ne kadarının çalışılan bağımsız değişken
ile açıklandığını gösterir.
Örneğin, bir göldeki derinlikler ve söz konusu derinliklerde ölçülen oksijen miktarları arasında
korelasyon katsayısı, r=-0.965 ve regresyon katsayısı ise byx=-0.071 mg/L olarak hesaplanmıştı.
Derinliklerden yararlanarak oksijen miktarlarının tahmin edilmesi için regresyon denklemi ise

ˆ  7.639  0.071(X) şeklinde oluşturulmuştu. Oluşturulan bu regresyon denklemi kullanılarak
Y

derinliklerden oksijen miktarı tahmin edildiği zaman, yapılan tahminlerin doğruluk derecesi, r 2=(0.965)20.931 olarak bulunur. Hesaplanan doğruluk derecesi, oksijendeki değişimin %93.1’inin
derinlikteki değişim ile açıklanabildiğini gösterir.

3.6. KORELASYON KATSAYISI ile REGRESYON KATSAYISI ARASINDAKİ
İLİŞKİLER
1. X ve Y gibi iki özellik arasındaki korelasyon katsayısı, Y’nin X’e regresyon katsayısı ile X’in Y’ye
regresyon katsayısının GEOMETRİK ORTALAMASINA eşittir. Yani;

ryx  rxy  r  byx.bxy dir.
2. ryx  rxy  r  b yx

Sy
Sx
 bxy
dir.
Sx
Sy

İpucu: Yukarıdaki ifadelerde byx, bxy, Sx ve Sy değerleri yerine bunların eşit olduğu ifadeler konulup,
gerekli sadeleştirilmeler yapılarak bu sonuçlar kolaylıkla elde edilebilir.
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3.7. Sorular
1. Korelasyon kavramını açıklayınız.
2. Regresyon kavramını açıklayınız.
3. Korelasyon ve regresyon arasındaki farklılıkları belirtiniz.
4. Korelasyon ve regresyon katsayıları arasında ne gibi ilişkiler vardır? Açıklayınız.
5. Regresyon denklemi ne amaçla oluşturulur? Açıklayınız.
6. Doğruluk derecesi (isabet derecesi) ne demektir? Açıklayınız.
7. Belirli bir yörede yetişen Titrek kavaklardan tesadüfen seçilen 10 tanesinin yaş ve boylarına ilişkin
aşağıdaki ölçümler yapılmıştır.
Yaş (yıl)
Boy (m)

23.0, 20.0, 19.0, 23.0, 18.0, 16.0, 19.0, 21.0, 24.0, 23.0
19.5, 18.0, 17.0, 19.0, 17.5, 16.0, 17.0, 16.5, 16.4, 16.2

a. Gözlemleri koordinat ekseninde işaretleyiniz.
b. Yaş ve boy arasındaki korelasyon katsayısını hesaplayıp anlamını açıklayınız.
c. Yaş’ın boy’a olan regresyon katsayısını hesaplayıp anlamını açıklayınız.
d. Boylara bakarak yaşları tahmindeki isabet (doğruluk) derecesini bulunuz.
8. Belirli bir firmanın ürettiği vitamin mineral karması drajelerde depolama süresi ile (X) vitamin miktarı
(Y) arasındaki ilişkiyi araştırmak üzere 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., ve 10. aylarda drajelerdeki vitamin
miktarı ölçülmüş ve aşağıdaki değerler hesaplanmıştır.
X (ay) değerlerinin toplamı: 45
X (ay) değerlerinin karelerinin toplamı: 303
Y (mg) değerlerinin toplamı: 262
Y (mg) değerlerinin karelerinin toplamı:8770
X ve Y değerlerinin çarpımlarının toplamı:1380
Regresyon denklemini oluşturarak 9. ayda ölçülen vitamin miktarını tahmin ediniz ve yapılabilecek
tahminlerdeki isabet derecesini bulunuz.
9. 20 bireylik bir örnekte byx = -0.9, bxy = -0.4 olarak hesaplansa, X ve Y özellikleri arasındaki korelasyon
katsayısı kaçtır?
10. X ve Y gözlem çiftlerine ilişkin, Sx=2.5, Sy=1.9 ve r = 0.63 olarak hesaplanmıştır. Y’nin X’e olan
regresyon katsayısını hesaplayınız.
11. Belirli bir ırka ait 6 adet fareye verilen ilaç dozları (X) ile dakikadaki kalp atışı sayıları (Y) arasındaki
ilişki araştırılmış ve bu araştırma sonucunda aşağıdaki değerler hesaplanmıştır.
X (mg) değerlerinin toplamı : 18.2
X değerlerinin karelerinin toplamı: 57.74
Y değerlerinin toplamı: 511
Y değerlerinin karelerinin toplamı: 43657
X ve Y değerlerinin çarpımlarının toplamı: 1566.5
a. İlaç dozlarından yararlanarak kalp atış sayılarını tahmin etmek için gerekli regresyon denklemini
oluşturunuz.
b. Oluşturduğunuz regresyon denklemini kullanarak tahmin yaptığınız zaman doğruluk dereceniz
nedir? Hesaplayarak açıklayınız.

5/11

ZZT201 BİYOMETRİ DERSİ 5. HAFTA DERS NOTLARI

BÖLÜM 3

Kaynak Kitap: TEMEL BİYOMETRİ (2013) Kocabaş Z., Özkan, MM ve Başpınar E.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1606 Ders Kitabı 558

12. Altı adet kronik böbrek yetmezliği hastasına ait serum fosfat ve serum protein değerleri aşağıdaki
tabloda verilmiştir.
Protein(g/dl)
1.00 1.05 1.40 1.65 1.70
2.80
Hastaların Fosfat(mg/dl) 2.02 3.80 4.44 6.52 7.10 11.85
protein ve fosfat
düzeyleri
arasındaki
doğrusal ilişkinin derecesini hesaplayarak anlamını açıklayınız.
b. Protein değeri 1.43, 2.3, 3.7 olan hastalara ait tahmini fosfat değerlerini ve bu tahminlerdeki isabet
derecesini hesaplayınız.
13. X özelliğinden yararlanarak Y özelliğine ilişkin değerleri tahmin etmedeki isabet derecesi (doğruluk
derecesi) 0.81 olarak hesaplandığına göre, iki özellik arasındaki korelasyon katsayısı kaçtır?
Hesaplayarak anlamını açıklayınız.
14. Uzun yıllar itibariyle domates fiyatı (x 1000 TL) ile pazarlandığı aylar arasındaki ilişkinin
DomatesFiyatı  15.9  0.983Ayşeklinde olduğu bilindiğine göre, oluşturulan bu regresyon

a.

denklemi ne ifade eder? Açıklayınız.
15. Y= a + bYXX regresyon denklemindeki bYX (regresyon katsayısı) ne ifade eder? Açıklayınız.
16. İstatistik sınav notu (Y) ile istatistik sınavına çalışmak için ayrılan zamana (X) ilişkin regresyon
denklemi Y = 55 + 7.5 X olarak bulunmuştur. İstatistik sınavına çalışmak için 4 saat zaman ayıran
bir öğrencinin sınav notunu tahmin ediniz.
17. 7 adet öğrencinin belirli bir dersin vize ve final sınavından aldıkları notlar aşağıdaki gibidir.
Vize notu
Final notu

35
55

45
65

50
70

70
80

65
75

60
70

55
65

a. Vize ve final notları arasındaki korelasyon katsayısını hesaplayarak anlamını açıklayınız.
b. Final notlarının vize notlarına göre regresyon katsayısını hesaplayarak anlamını açıklayınız.
c. Bu örnekte vize notlarından yararlanarak final notlarının tahmin edilmesi için bir regresyon denklemi
oluşturulsa bu denklem kullanılarak yapılacak tahminlerin doğruluk (isabet) derecesi ne kadardır?
Hesaplayarak açıklayınız.
( x i )( y i )
= olduğunu ispat ediniz.
18.  d x d y =  (X i  X)(Yi  Y)   x i y i 
n
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İSTATİSTİK DAĞILIMLAR
Üzerinde çalışılan populasyonlardan tesadüfen seçilen örneklerden elde edilen değerlerin
uygun analiz yöntemleriyle değerlendirildikten sonra sonuçlarının genelleştirilebilmesi ancak söz
konusu populasyonların dağılımlarının şeklinin dolayısıyla fonksiyonlarının bilinmesiyle mümkündür.
Bu dağılımlardan fonksiyonları bilinmekte olup, en çok kullanılanları klasik populasyonlar olarak
adlandırılan Binomiyal, Poisson ve Normal dağılımlardır.

4.1. Binomiyal Dağılım
Binomiyal dağılım, kesikli bir dağılımdır ve bu dağılımı gösteren populasyonlarda
değişkenlerin iki hali söz konusudur. Bu hallerden biri araştırıcının üzerinde durduğu (çalışılan,
araştırılan, istenen) hal, diğeri ise o anda üzerinde durulmayan (çalışılmayan, araştırılmayan,
istenmeyen) haldir. Binomiyal dağılım gösteren populasyonlarda istenen olayın oluş olasılığı  ile
gösterilir. Üzerinde çalışılan değişkenin iki halinin söz konusu olduğu populasyonların dağılımlarının
binomiyal dağılım olabilmesi için ’nin değişmediği, yani her bireyin istenen hali gösterme
olasılığının sabit olduğu varsayılır. Değişkenin iki halinin olasılıklarının toplamı 1’e eşittir. İstenen
olayın oluş olasılığı  ise istenmeyen olayın oluş olasılığı (1-)’dir. Eğer populasyonda istenen olayın
oluş olasılığının ne olduğu bilinmiyorsa bu olasılık populasyondan seçilecek örnekten tahmin edilir.
Bu durumda istenen olayın oluş olasılığı p ve istenmeyen olayın oluş olasılığı ise q=(1-p) ile
gösterilir. Örneğin, doğan bebeklerin cinsiyeti, atılan bir madeni paranın yazı veya tura gelmesi,
tesadüfen atılan bir zarın 5 veya farklı bir sayı gelmesi, iki renk top bulunan bir kutudan tesadüfen
alınan topların rengi, binomiyal dağılım için en tipik örneklerdir.
Binomiyal dağılımın olasılık yoğunluk fonksiyonu (4.1) numaralı eşitlikte verilmiştir.
P(r)  C(n, r)π r (1 π)(n r)

…(4.1)

(4.1) numaralı eşitlikte verilen olasılık yoğunluk fonksiyonunda, n deneme sayısını, r bu
denemede istenen olayın görülme sayısını, P(r) istenen olayın n denemede r defa görülme olasılığını,
C(n,r) ise n tane farklı şeyden r tanesi alınarak sıra gözetmeksizin yapılabilecek kombinasyonların
(dizilişlerin) sayısını, yani “n” denemede istenen olayın “r” kere gözlenmesinin kaç farklı durumda söz
n
konusu olduğunu gösterir. Kombinasyon sayısı C(n,r), nCr veya   şeklinde gösterilir ve (4.2)
r 
numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır.
n
n!
  
 r  r!(n  r)!

…(4.2)

4.1.1. İstenen Olayın Oluş Olasılığının Hesaplanması
Binomiyal dağılım gösteren populasyonlarda çalışılırken “n” denemede istenen olayın “r” kere
oluş olasılığı (4.1) numaralı eşitlikte verilen binomiyal dağılımın olasılık fonksiyonu kullanılarak
hesaplanabilir. Burada “n” denemeden kastedilen şudur: Eğer bir kişi bir madeni parayı 3 kere atmış
ve paranın tesadüfen yazı geliş sayısı ile ilgileniyorsa deneme sayısı (n) 3’tür. Keza bir araştırıcı 4
çocuklu ailelerde kız çocuk sayısı ile ilgileniyorsa deneme sayısı (n) 4’tür. İki farklı renkte top
bulunan bir kutudan eğer tesadüfen 8 tane top alınıyorsa deneme sayısı (n) 8’dir.
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Eğer bir kişi madeni parayı 3 kere attığı zaman 2 keresinde yazı gelme olasılığını hesaplamak
isterse, istenen olayın oluş sayısı (r) 2’dir. 4 çocuklu ailelerdeki kız çocuk sayısı ile ilgilenen bir
araştırıcı, çocuklardan 3’ünün kız olma olasılığını hesaplamak isterse, istenen olayın oluş sayısı (r)
3’dür.
ÖRNEK 1:
Hilesiz bir para ile atış denemesinde, paranın yazı veya tura gelme olasılığı =1/2’dir. Eğer
para 3 kere atılmış ise yazı veya tura gelmesi bakımından aşağıdaki haller söz konusudur:

1. hal: 3 yazı 0 tura
2. hal: 2 yazı 1 tura
3. hal: 1 yazı 2 tura
4. hal: 0 yazı 3 tura
(4.1) numaralı eşitlikte verilen olasılık fonksiyonundan yararlanarak 4 halin olasılıkları
aşağıdaki şekilde hesaplanır:

1
1
1
1. hal için: P(3)  C(3,3)( ) 3 (1  ) 33  =0.125 yani para 3 kere atıldığı zaman 3’ünde de yazı
2
2
8
gelme olasılığı %12.5’tur.
3
1
1
2. hal için: P(2)  C(3,2)( ) 2 (1  ) 32  =0.375 yani para 3 kere atıldığı zaman 2’sinde yazı gelme
8
2
2
olasılığı %37.5’tur.
3
1
1
3. hal için: P(1)  C(3,1)( )1(1  )31  =0.375 yani para 3 kere atıldığı zaman 1’inde yazı gelme
8
2
2
olasılığı %37.5’tur.
1
1
1
4. hal için: P(0)  C(3,0)( ) 0 (1  ) 30  =0.125 yani para 3 kere atıldığı zaman 3’ünde de tura
8
2
2
(0’ında yazı) gelme olasılığı %12.5’tur.
Yukarıda (4.1) numaralı eşitlikte verilen binomiyal dağılım olasılık fonksiyonu kullanılarak
bulunan olasılıklar aşağıda açıklandığı şekillerde de hesaplanabilir.
Hilesiz bir madeni para 3 kere atıldığı zaman paranın yazı gelmesi bakımından yukarıda
açıklanan mümkün olan 4 hal Tablo 4.1’de verilen şekillerde gözlenir. Burada yazı ve tura gelme
olasılığı eşit şansa sahip olup 1/2 ’dir ve örneğin, madeni para 3 kere atıldığı zaman 3 kere yazı gelme
olasılığı [(1 2)(1 2)(1 2)]  (1 8) ’dir. Çünkü bağımsız olayların birlikte görülme olasılığı, olayların
olasılıklarının çarpımına eşittir.
Hilesiz bir madeni para 3 kere atıldığı zaman, 3 keresinde de yazı gelmesi sadece bir durumda
söz konusudur ve olasılığı 1/8’dir.
Madeni paranın 3 kere atılması durumunda 2 atışta yazı gelmesi, Tablo 4.1’den görüldüğü gibi
3 farklı şekilde söz konusudur. Fakat parayı atan kişi hangi atışta yazı geldiği ile değil hangi atışta
olursa olsun 2 kere yazı gelmesi ile ilgilenmektedir. Bu sebeple 3 atıştan 2’sinde yazı gelme olasılığı
[(1 8)  (1 8)  (1 8)]  (3 8) ’dir.
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Tablo 4.1. Bir paranın 4 kere atılması durumunda yazı gelmesi bakımından gözlenen durumlar ve
olasılıkları

1. atış
Yazı
Yazı
Yazı
Tura
Yazı
Tura
Tura
Tura

Atışlar
2. atış
Yazı
Yazı
Tura
Yazı
Tura
Yazı
Tura
Tura

3. atış
Yazı
Tura
Yazı
Yazı
Tura
Tura
Yazı
Tura

Yazı sayısı

Olasılık

3
2
2
2
1
1
1
0

[(1 2)(1 2)(1 2)]  (1 8)
[(1 2)(1 2)(1 2)]  (1 8)
[(1 2)(1 2)(1 2)]  (1 8)

[(1 2)(1 2)(1 2)]  (1 8)
[(1 2)(1 2)(1 2)]  (1 8)
[(1 2)(1 2)(1 2)]  (1 8)
[(1 2)(1 2)(1 2)]  (1 8)
[(1 2)(1 2)(1 2)]  (1 8)

Hilesiz bir madeni paranın 3 kere atılması durumunda, 1 atışta yazı gelmesi, Tablo 4.1’den
görüldüğü gibi 3 farklı şekilde söz konusudur. Fakat parayı atan kişi hangi atışta yazı geldiği ile değil
hangi atışta olursa olsun 1 kere yazı gelmesi ile ilgilenmektedir. Bu sebeple 3 atıştan 1’inde yazı gelme
olasılığı da [(1 8)  (1 8)  (1 8)]  (3 8) ’dir.
Hilesiz bir madeni para 3 kere atıldığı zaman, 0 keresinde de yazı (veya 3 keresinde tura)
gelmesi sadece bir durumda söz konusudur ve bunun da olasılığı 1/8’dir.
Mümkün olan hallerin olasılıklarına dikkat edilirse, bu olasılıkların toplamı
[(1 8)  (3 8)  (31 8)  (1 8)]  1.0 ’e eşittir.
Yukarıda açıklanan olasılıklar binom açılımından yararlanılarak da hesaplanabilir. Bu durumda
[+(1-)]3 binomunun açılması gerekir. Burada =1/2 olup atılan hilesiz madeni paranın yazı gelme
olasılığıdır. Açılan binomun terimleri yukarıda hesaplanan olasılıklara karşılık gelir:
[+(1-)]3 = 3 + 3 2 (1-) + 3 (1-)2 + (1-)3
(1/2 + 1/2)3 = (1/2) 3 + 3 (1/2) 2 (1/2) + 3 (1/2)(1/2)2 + (1/2)3
(1/2 + 1/2)3= 1/8 + 3/8 + 3/8 + 1/8 = 1.0
Binom açılımındaki 1. terim, 3 atışta da yazı gelme olasılığını, 2. terim, 3 atıştan 2’sinde yazı
gelme olasılığını, 3. terim, 3 atıştan 1’inde yazı gelme olasılığını ve son terim, atışların hepsinde tura
gelme olasılığını verir.
(4.1) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanan olasılıklar, Tablo 4.1’den hesaplanan olasılıklar
ile aynıdır. Bu sebeple binomiyal dağılım gösteren bir populasyon ile çalışılırken istenen olasılıklar bu
yollardan her hangi biri izlenerek hesaplanabilir.
ÖRNEK 2:
Her hangi bir dersten yapılan sınav sonunda öğrencilerin %60’nın başarılı olduğu saptanmıştır.
Bu dersi alan öğrencilerden tesadüfen 5 öğrenci seçilse bu öğrencilerden;
a. 5 tanesinin başarılı olma olasılığı nedir?
b. 4 tanesinin başarılı olma olasılığı nedir?

6/3

ZZT201 BİYOMETRİ DERSİ 6. HAFTA DERS NOTLARI

BÖLÜM 4

Kaynak Kitap: TEMEL BİYOMETRİ (2013) Kocabaş Z., Özkan, MM ve Başpınar E.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1606 Ders Kitabı 558

c. 3 tanesinin başarılı olma olasılığı nedir?
d. 2 tanesinin başarılı olma olasılığı nedir?
e. 1 tanesinin başarılı olma olasılığı nedir?
f. Hepsinin başarısız olma olasılığı nedir?
g. En az 2 tanesinin başarılı olma olasılığı nedir?
h. En fazla 4 tanesinin başarılı olma olasılığı nedir?
Yukarıda belirtilen hallere ait olasılıkların hesaplanabilmesi için önce istenen olayın oluş
olasılığının belirlenmesi gerekir. Herhangi bir dersten yapılan sınav sonunda öğrencilerin %60’nın
3
başarılı olduğu belirtildiğine göre, istenen tipin olasılığı (başarılı olma olasılığı), π  = 0.60 ve
5
3 2
istenmeyen tipin (başarısız olma) olasılığı ise (1  π)  1   ’e eşittir. Sınava giren öğrenciler
5 5
arasından tamamen tesadüfen 5 öğrenci seçildiği için, deneme sayısı (n) 5’tir. Mümkün olan hallerin
sayısı deneme sayısının bir fazlası, yani 6’dır.
a. Tesadüfen seçilen 5 öğrenciden 5’inin de başarılı olma olasılığı (4.1) numaralı eşitlik kullanılarak;
3 2
5!
3 2
( )5 ( )0
P(5)  C(5,5)( ) 5 ( ) 55 
(5  5)!5! 5 5
5 5
243
3
 ( )5 
 0.07776
3125
5
yani, %7.776’dır.
b. Tesadüfen seçilen 5 öğrenciden 4’ünün başarılı olma olasılığı (4.1) numaralı eşitlik kullanılarak;
3 2
5!
3 2
( ) 4 ( )1
P(4)  C(5,4)( ) 4 ( ) 5 4 
(5  4)!4! 5 5
5 5
810
3 2
 5( ) 4 ( ) 
 0.2592
5 5 3125

yani, %25.92’dir.
c. Tesadüfen seçilen 5 öğrenciden 3’ünün başarılı olma olasılığı (4.1) numaralı eşitlik kullanılarak;
3 2
5!
3 2
( )3 ( )2
P(3)  C(5,3)( ) 3 ( ) 53 
(5  3)!3! 5 5
5 5
1080
3 2
 10( ) 3 ( ) 2 
 0.3456
3125
5 5

yani, %34.56’dır.
d. Tesadüfen seçilen 5 öğrenciden 2’sinin başarılı olma olasılığı (4.1) numaralı eşitlik kullanılarak;
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3 2
5!
3 2
( )2 ( )3
P(2)  C(5,2)( ) 2 ( ) 5 2 
(5  2)!2! 5 5
5 5
3 2
720
 10( ) 2 ( ) 3 
 0.2304
5 5
3125

yani, %23.04’tür.
e. Tesadüfen seçilen 5 öğrenciden 1’inin başarılı olma olasılığı (4.1) numaralı eşitlik kullanılarak;
3 2
5!
3 2
( )1 ( ) 4
P(1)  C(5,1)( )1 ( ) 51 
(5  1)!1! 5 5
5 5
3 2
240
 5( )( ) 4 
 0.0768
5 5
3125

yani, %7.68’dir.
f. Tesadüfen seçilen 5 öğrenciden hiçbirinin başarılı olma olasılığı (hepsinin başarısız olma olasılığı)
(4.1) numaralı eşitlik kullanılarak;
2
3
5!
2
3
( )0 ( )5
P(0)  C(5,0)( ) 0 ( ) 50 
5
(5  0)!0! 5
5
5
32
2
 ( )5 
 0.01024
3125
5

yani, %1.024’tür.
Daha önce de belirtildiği gibi mümkün olan bütün hallerin olasılıklarının toplamı da 1’e eşittir.

P(5)  P(4)  P(3)  P(2)  P(1)  P(0)  1.0
243 810 1080 720
240
32
3125






 1.0
3125 3125 3125 3125 3125 3125 3125
(4.1) numaralı eşitlikte verilen binomiyal dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonu
kullanılarak hesaplanan bu olasılıklar, (+(1-))5 binomu açılarak da hesaplanabilir. Bu binomun
açılımındaki terimler yukarıda hesaplanan olasılıklara karşılık gelir.
g. En az 2 öğrencinin başarılı olması demek 2, 3, 4 veya 5 öğrencinin başarılı olması demektir. Bu
şeklinde
gösterilir
ve
durumda
hesaplanması
gereken
olasılık
P(r2)
P(r2)=P(2)+P(3)+P(4)+P(5)’e eşittir, yani en az iki öğrencinin başarılı olma olasılığı 2, 3, 4 ve 5
öğrencinin başarılı olma olasılıklarının toplamıdır ve
P(r2)=P(2)+P(3)+P(4)+p(5)
P(r2)=

720 1080 810
243 2853




 0.91296
3125 3125 3125 3125 3125
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veya;
P(r2)=1-[P(0)+P(1)]
P(r2)=1-

240
272 2853
32

1

 0.91296
3125 3125
3125 3125

olarak hesaplanır. Hesaplanan bu olasılık tesadüfen seçilen 5 öğrenciden en az 2’sinin başarılı olma
olasılığının 0.91296, yani %91.296 olduğunu gösterir.
h. En fazla 3 öğrencinin başarılı olma olasılığı 0, 1, 2 ve 3 öğrencinin başarılı olma olasılıklarının
toplamıdır ve;
P(r3)=P(0)+P(1)+P(2)+P(3)
32
240
720 1080 2072




 0.66304
P(r3)=
3125 3125 3125 3125 3125
veya;
P(r3)=1-[P(4)+P(5)]
243 810
1053 2072

1

 0.66304
P(r3)=13125 3125
3125 3125
olarak hesaplanır. Hesaplanan bu olasılık tesadüfen seçilen 5 öğrenciden en fazla 3’ünün başarılı olma
olasılığının 0.66304, yani %66.304 olduğunu gösterir.

4.1.2. Binomiyal Dağılımına Göre Beklenen Frekanslar
Örnek 2’de, her hangi bir dersten yapılan sınav sonunda öğrencilerin %60’nın başarılı olduğu
sınava giren öğrencilerden tesadüfen seçilen 5 öğrenciden, dersten başarılı olmaları bakımından
mümkün olan bütün hallerin olasılıkları Tablo 4.2’deki gibi hesaplanmıştır.
Tablo 4.2. Öğrencilerin %60’nın başarılı olduğu bir sınavdan tesadüfen seçilen 5 öğrenciden dersten
başarılı olmaları bakımından mümkün olan bütün hallerin olasılıkları
Başarılı öğrenci sayısı (r) Olasılıklar [P(r)]
0
0.01024
1
0.07680
2
0.23040
3
0.34560
4
0.25920
5
0.07776
Toplam
1.00000
Tablo 4.2’de verilen olasılıklar, sınava giren öğrencilerden tamamen tesadüfen bir kere 5
öğrencinin seçildiği durumda hesaplanan olasılıklardır. Sınava giren öğrencilerden tesadüfen 5 öğrenci
seçme işlemi 250 kere tekrarlanarak, 5’er öğrencilik 250 örnekte başarılı öğrenci sayısı bakımından
dağılım Tablo 4.3’teki gibi gözlenmiş olabilir. Bu durumda, sınavda başarılı olma olasılığı %60 olarak
biliniyorsa binomiyal dağılıma göre beklenen frekanslar hesaplanabilir. =0.60 olan binomiyal
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dağılımına göre beklenen frekanslar şu şekilde hesaplanır: Tesadüfen seçilen 5 öğrencilik bir örnekte 5
öğrenciden 0 tanesinin başarılı olma (yani hepsinin başarısız olma olasılığı) 0.01024 ise 250 kere 5
öğrenci seçme işlemi tekrarlanırsa 250(0.01024)=2.56 tanesinde 5 öğrenciden 0 tanesinin başarılı
olması (yani hepsinin başarısız olması) beklenir. Bu şekilde, tesadüfen seçilen 5 öğrencilik bir örnekte,
örneğin 5 öğrenciden 3 tanesinin başarılı olma olasılığı 0.3456 ise 250 kere 5 öğrenci seçme işlemi
tekrarlanırsa 250(0.3456)=86.4 tanesinde 5 öğrenciden 3 tanesinin başarılı olması beklenir.
Açıklandığı şekilde diğer sınıflar içinde hesaplanan beklenen frekanslar Tablo 4.3’te verilmiştir. Tablo
4.3’ten de görüldüğü gibi beklenen frekansların toplamı da gözlenen frekansların toplamına eşittir,
yani 250’dir.
TABLO 4.3. 5’er öğrencilik 250 örnekte başarılı öğrenci sayısı bakımından gözlenen ve =0.60 olan
binomiyal dağılımına göre beklenen frekanslar
Başarılı öğrenci
sayısı (r)

Gözlenen frekans
(f)

0
1
2
3
4
5

4
23
54
91
61
17
250

Toplam

Binomiyal dağılımına
göre beklenen frekans
(f’)
250 x 0.01024=2.56
250 x 0.07680=19.20
250 x 0.23040=57.60
250 x 0.34560=86.40
250 x 0.25920=64.80
250 x 0.07776=19.44
250

4.1.3. Binomiyal Dağılımının Parametreleri
Binomiyal dağılımının parametreleri “n” ve “”’dir, yani binomiyal dağılımlar, deneme sayısı
ve istenen olayın olasılığındaki farklılıklar ile birbirlerinden ayrılırlar.
Binomiyal dağılımın ortalaması, =n ve varyansı, 2 =n(1-)’dir. Öğrencilerin %60’ının
başarılı olduğu bir sınavdan tesadüfen 5 öğrencinin her hangi bir dersten başarılı olmaları bakımından
mümkün olan hallerin olasılıklarının Tablo 4.2’de ve =0.60 olan binomiyal dağılımına göre beklenen
3
frekansların da Tablo 4.3’te verildiği örneğin ortalaması μ  5( )  3 ’tür. Binomiyal dağılımın
5
ortalaması, örneğin 250 kere içlerinde 5'er öğrencinin bulunduğu tesadüf örnekleri oluşturulsa, başarılı
öğrenci sayısı bakımından ortalamanın 3 olduğunu, yani ortalama 3 öğrencinin başarılı olacağını
gösterir. Bu ortalama, Tablo 4.3’te verilen beklenen frekanslar kullanılarak aşağıdaki şekilde de
hesaplanabilir, çünkü ortalama da beklenen değer olup bir parametredir ve beklenen frekansların
ortalamasına eşittir.

μ

0x2.56 1x19.2 2x57.6 3x86.4 4x64.8 5x19.44 750

3
250
250

6/7

ZZT201 BİYOMETRİ DERSİ 6. HAFTA DERS NOTLARI

BÖLÜM 4

Kaynak Kitap: TEMEL BİYOMETRİ (2013) Kocabaş Z., Özkan, MM ve Başpınar E.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1606 Ders Kitabı 558

Eğer ortalama Tablo 4.3’te verilen gözlenen frekanslar kullanılarak hesaplanırsa bir istatistiktir
ve:
X=

(0)(4)+ (1)(23)+ (2)(54)+ (3)(91)+ (4)(61) (5)(17) 733

 2.932
250
250

olarak hesaplanır. Populasyon ortalaması olan ’ünün bir tahminidir.
Her hangi bir dersten başarı oranının %60 olduğu populasyondan, 250 kere 5 öğrencilik
tesadüf örnekleri oluşturulsa, her örnekte başarılı öğrenci sayısı aynı olmayacak ve birbirinden
farklılık gösterecektir. Başarılı öğrenci sayısı bakımından değişimin ölçüsü varyanstır ve yukarıdaki
ifadeye göre:
3
3
σ 2  5( )(1  )  1.2
5
5
olarak hesaplanır.

4.1.4. Binomiyal Dağılımının Şekli
Binomiyal dağılımların şekli “n” ve ““‘ye göre değişir. Üzerinde çalışılan binomiyal
dağılımda =1/2 ise deneme sayısı ne olursa olsun dağılımın şekli simetriktir. Eğer  > 1/2 ise
binomiyal dağılım sol tarafa yatıktır.  < 1/2 olması durumunda ise dağılım sağ tarafa yatıktır.  > 1/2
veya  < 1/2 olması durumlarında deneme sayısı (n) arttıkça dağılımın şekli giderek simetrikleşir.
ÖRNEK:
İstenen olayın oluş olasılığına bağlı olarak binomiyal dağılımın şekli, aşağıda ifade edilen 3
örnek üzerinde gösterilerek Tablo 4.4’te özetlenmiştir.
1. Hilesiz bir madeni para atıldığı zaman paranın yazı gelme olasılığı, =1/2’dir. Hilesiz bir
madeni para 7 kere atılmış ve 7 atışta paranın yazı gelmesi bakımından mümkün olan hallerin
olasılıkları,
2. Öğrencilerin gözlük kullanma oranının, =1/4 olduğu bir fakülteden tesadüfen seçilen 7
öğrencinin gözlük kullanması bakımından mümkün olan hallerin olasılıkları,
3. Erkek öğrencilerin futbol maçlarını takip etme olasılığının =4/5 olduğu bir fakülteden
tesadüfen seçilen 7 erkek öğrencinin futbol maçlarını seyretme alışkanlığı bakımından mümkün olan
hallerin olasılıkları, Tablo 4.4’te verilmiştir. Bu olasılıklar doğrultusundaki binomiyal dağılımların
dağılım şekilleri ise Şekil 4.1’de gösterilmiştir.
Tablo 4.4. n=7 için, paranın yazı gelmesi, öğrencinin gözlük kullanması ve öğrencinin futbol maçı
seyretmesi bakımından mümkün olan bütün hallerin olasılıkları
P(r=öğrencinin futbol
P(r=paranın yazı P(r=öğrencinin gözlük
maçı seyretmesi)
r
gelmesi) (=1/2) kullanması) (=1/4)
(=4/5)
0
0.007813
0.133484
0.000013
1
0.054688
0.311462
0.000358
2
0.164063
0.311462
0.004301
3
0.273438
0.173035
0.028672
4
0.273438
0.057678
0.114688
5
0.164063
0.011536
0.275251
6
0.054688
0.001282
0.367002
7
0.007813
0.000061
0.209715

6/8

ZZT201 BİYOMETRİ DERSİ 6. HAFTA DERS NOTLARI

BÖLÜM 4

Kaynak Kitap: TEMEL BİYOMETRİ (2013) Kocabaş Z., Özkan, MM ve Başpınar E.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1606 Ders Kitabı 558

0.3

0.25

Olasılıklar

0.2

0.15

0.1

0.05

0
0

1

2

3

4

5

6

7

5

6

7

Yazı gelme sayısı (r)

0.35
0.3

Olasılıklar

0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
0

1

2

3

4

Gözlük kullanan öğrenci sayısı (r)

0.4
0.35
0.3

Olasılıklar

0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
0

1

2

3

4

5

6

7

Futbol maçı seyreden öğrenci sayısı (r)

Şekil 4.1. İstenen olayın oluş olasılığına bağlı olarak binomiyal dağılımların şekli

4.2. Poisson Dağılımı
Poisson dağılımı da binomiyal dağılım gibi kesikli bir dağılımdır. Bu dağılımda da iki tip olay
vardır. Fakat bu dağılımda üzerinde çalışılan olay çok seyrek rastlanan, yani oluş olasılığı sabit fakat
çok küçük olan olayların dağılımıdır. Örneğin, bir bölgede 115 yaşına kadar yaşayanların dağılımı,
dünyada bir günde başlayan savaşların sayısı, bir hayat sigortası tarafından sigortalanan insanlardan
belirli bir zaman aralığında ölenlerin sayısı ve bir kitaptaki yazım hatalarının sayısı gibi.
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Araştırıcının üzerinde çalıştığı olayın (istenen tip olayın) oluş olasılığı küçüldükçe ve deneme
sayısı büyüdükçe istenen olayın belirli sayıda olma olasılığı Poisson dağılımı olasılık yoğunluk
fonksiyonundan yararlanılarak bulunabilir.

4.2.1. Poisson Dağılımının Parametresi ve Dağılım Şekli
(4.3) numaralı eşitlikte verilen Poisson dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonu, Fransız
matematikçisi Poisson tarafından geliştirilmiş ve bu sebeple dağılıma bu matematikçinin adı
verilmiştir.
P(r) 

μ r μ
e
r!

…(4.3)

(4.3) numaralı eşitlikte, P(r): Görülme olasılığı çok düşük olayın r kere görülme olasılığını, :
Dağılımın ortalamasını, r: Nadir olarak görülen olayın meydana geliş sayısını, e: doğal logaritma
tabanını (e2.718) gösterir.
Poisson dağılımları (4.3) numaralı eşitlikte verilen olasılık yoğunluk fonksiyonundan da
görülebileceği gibi birbirlerinden ortalamaları ile ayrılır, yani bu dağılımın tek parametresi dağılımın
ortalaması () olup, her Poisson dağılımında ortalama ile varyans birbirine eşittir ve aşağıdaki şekilde
hesaplanır:
=2=n. 
eşitlikte, n birey (deneme) sayısı,  ise nadir görünen olayın oluş olasılığıdır.
Poisson dağılımının şekli ortalamaya bağlıdır. Dağılımın ortalaması büyüdükçe dağılımın şekli
giderek simetrikleşir. Farklı ortalamalara sahip Poisson dağılımları Şekil 4.2’de verilmiştir.
0,05

0,35

O005

0,045

O05

0,3

0,04

=n=0.005

0,03

=n=0.05

0,25
Olasılık

Olasılık

0,035

0,025
0,02

0,2
0,15
0,1

0,015
0,01

0,05

0,005

0

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

10

2

3

4

0,2

6

7

8

9

10

11

12

=n=10

0,14

O5

=n=5

0,18

5

Gözlem sayısı (n)

Gözlem sayısı (n)

0,12

0,14

0,1

0,12

0,08

Olasılık

Olasılık

0,16

0,1
0,08
0,06

0,06
0,04

0,04

0,02

0,02

0

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Gözlem sayısı (n)

Gözlem sayısı (n)
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0,1

0,08

=n=20

0,09
0,08

=n=30

0,07
0,06

0,06

Olasılık

0,05

0,05
0,04

0,04

0,03

0,03

0,02

0,02

0,01

0,01

97

85

91

73

79

61

67

49

55

37

Gözlem sayısı (n)

Gözlem sayısı (n)

0,06

0,07
0,06

=n=40

0,05

=n=50

0,05
0,04
Olasılık

0,04
0,03

0,03
0,02

0,02

0,01

0,01

97

85

91

73

79

61

67

49

55

37

43

25

31

13

19

97

91

79

85

73

61

67

55

49

37

43

25

31

13

19

1

7

1

0

0

7

Olasılık

43

25

31

13

1

49

43

46

37

40

31

34

25

28

19

22

13

16

7

10

1

4

19

0

0

7

Olasılık

0,07

Gözlem sayısı (n)

Gözlem sayısı (n)

Şekil 4.2. Farklı ortalamalara sahip Poisson dağılımları
Şekil 4.2’de görüldüğü gibi Poisson dağılımının ortalaması büyüdükçe dağılımın şekli giderek
simetrikleşmektedir.

4.2.2. Olayların Oluş Olasılıklarının Hesaplanması
İstenen olayın belirli sayıda görülme olasılığı (4.3) numaralı eşitlikte verilen Poisson dağılımı
olasılık fonksiyonu kullanılarak hesaplanır.
İstenen olayın herhangi bir sayıda görülme olasılığı hesaplandıktan sonra (4.4) numaralı eşitlik
kullanılarak birbirini izleyen sayıda görülme olasılıkları hesaplanabilir.
Araştırıcı istenen olayın görülme olasılığını (4.3) numaralı eşitliği kullanarak
μ 0 μ
μ 1 μ
e  e μ şeklinde hesaplar. P(0) bulunduktan sonra P(1) ise P(1) 
e  μe -μ , yani
P(0) 
0!
1!
P(1) μP(0) şeklinde hesaplanabilir. Hesaplanan olasılıklar arasındaki söz konusu ilişki;
μ 2 μ μ μ μ μ
e  P(1)
e 
2
21
2!
3
μ μ μ μ μ μ
P(3) 
e 
e  P(2)
3!
3 2!
3

P(2) 

şeklinde devam eder. Bu ilişki (4.4) numaralı eşitlikte görüldüğü şekilde özetlenebilir.
μ n μ μ
e  P(n - 1)
P(n) 
n
n!

…(4.4)

ÖRNEK 1:
Belirli bir hastalıktan ölüm oranının 1/10000 olduğu bilinmektedir. Tesadüfen seçilen 50000
hastadan;
a. İkisinin ölme olasılığı ne kadardır?
b. En fazla ikisinin ölme olasılığı ne kadardır?
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c. En az birinin ölme olasılığı ne kadardır?
(4.3) numaralı eşitlikte verilen yoğunluk fonksiyonu kullanılarak istenen olasılıkların
1
 5 şeklinde
hesaplanabilmesi için önce Poisson dağılımının ortalamasının   50000x
10000
hesaplanması gerekir.
a. Tesadüfen seçilen 50000 hastadan 2’sinin söz konusu hastalıktan ölme olasılığı (4.3) numaralı
eşitlik kullanılarak;
μ 2 μ 5 2 5 25
(2.718) 5  0.0842olarak bulunur, yani tesadüfen seçilen 50000
P(2) 
e 
e 
2
2!
2!
hastadan 2’sinin söz konusu hastalıktan ölme olasılığı %8.42’dir.
b. Tesadüfen seçilen 50000 hastadan en fazla 2’sinin söz konusu hastalıktan ölme olasılığı, hiç birinin
ölme (P(0)), 1’inin ölme (P(1)) ve 2’sinin (P(2)) ölme olasılıklarının toplamıdır, yani
P(n2)=P(0)+P(1)+P(2) dir. Bu durumda istenen olasılık;
5 0 5 51 5 5 2 5
e  0.00674 0.0337  0.0842  0.1246olarak hesaplanır, yani
e  e 
2!
1!
0!
tesadüfen seçilen 50000 hastadan en fazla 2’sinin söz konusu hastalıktan ölme olasılığı %12.46’dır.
P(n  2) 

c. Tesadüfen seçilen 50000 hastadan en az 1’inin söz konusu hastalıktan ölme olasılığı P(n1)’dir ve
P(n1)=1-P(0) şeklinde hesaplanır. Bir önceki şıkta hiç birinin ölmeme olasılığı, P(0)=0.00674
olarak hesaplanmıştı. Bu durumda, P(n1)=1-P(0)=1-0.00674  0.9933 olarak bulunur, yani
tesadüfen seçilen 50000 hastadan en az 1’inin söz konusu hastalıktan ölme olasılığı %99.33’dür.
ÖRNEK 2:
500 sayfalık bir kitabın hazırlanması sırasında 125 yazım hatası yapılmış ise sayfa başına
ortalama hata =125/500=1/4’dür. Bir sayfada hiç hata yapılmamış olma ihtimali;
P(0) 

0.250 0.25
 0.779
e
0!

olarak hesaplanır. Bu durumda 500 sayfalık bu kitabın 500(0.779)390 sayfasında hiç hata yapılmamış
olması beklenir.
500 sayfalık bu kitabın 1 sayfasında hata yapılmış olma olasılığı (4.4) numaralı eşitlik
kullanılarak;
P(1) 

0.251 0.25 0.25
P(0)  0.25P(0) 0.1948
e

1
1!

olarak bulunur. 500 sayfalık bu kitapta 1 sayfada 1 hata yapılmış olma olasılığı %19.48’dir.

4.2.3. Poisson Dağılımına Göre Beklenen Frekansların Hesaplanması
Sebze yetiştiricileri için hazırlanan ve içinde yaklaşık olarak 500 biber tohumu bulunan
ambalajlardan 250 adet rastgele alınmış ve bu ambalajlardaki tohumlardan ölü veya canlı olanların
sayısı belirlenmiştir. Bu ambalajlardaki tohumlar ya canlıdır ve ekildiği zaman çimlenir ya da ölüdür
ve ekildiği zaman çimlenmez. Ambalaj içindeki tohumun ekildiği zaman çimlenip, çimlenmeme
bakımından iki durumu söz konusudur. Fakat hazırlanan ambalajlardaki ölü tohum sayısı çok az ve
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ambalajdaki tohum sayısı fazladır. Ölü tohum sayısının binomiyal dağılım gösterdiği düşünülebilir.
Fakat söz konusu tohumların ölü olma olasılığı düşük ve tohum sayısı fazla olduğu için Poisson
dağılımı kullanılarak, istenen olasılıklar hesaplanabilir.
250 biber tohumu ambalajında ölü tohum sayıları belirlenmiş ve ölü tohum sayısına ait
dağılım Tablo 4.5’te verilmiştir.
Tablo 4.5. İçlerinde yaklaşık olarak 500 adet biber tohumu bulunan 250 ambalajın ölü tohum sayısı
bakımından dağılımı
Ölü tohum sayısı
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Toplam

fi
31
50
56
44
38
20
5
4
2
250

fiXi
0
50
112
132
152
100
30
28
16
620

fiX2i
0
50
224
396
608
500
180
196
128
2282

Poisson dağılımında teorik olarak ortalama ve varyans birbirine eşittir. Fakat bir örnek
üzerinde çalışırken ortalama ve varyans birbirine eşit olmayabilir. Ortalama ve varyansın birbirine eşit
olması durumu sonsuz sayıda örnek üzerinde çalışıldığı zaman söz konusudur. Tablo 4.5 verilen
bilgiler kullanılarak ölü tohum sayısına ait ortalama ve varyans (2.2) ve (2.16) numaralı eşitlikler
kullanılarak aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.
620
 2.48
250
(620)2
2
 744.4
 d x  2282 
250
744.4
 2.99
S2x 
249
X

Örnekten hesaplanan ortalama ve varyans birbirine yakındır. İfade ettiği olayın niteliği de göz
önüne alındığında örneğin, ortalaması 2.48 olan bir Poisson dağılımını temsil ettiği kabul edilebilir.
500 tohumluk ambalajda 0-8 ölü tohum olasılığı (4.3) numaralı eşitlikte verilen Poisson dağılımı
olasılık yoğunluk fonksiyonu kullanılarak hesaplanmış ve Tablo 4.6’da verilmiştir.
Tablo 4.6. İçlerinde yaklaşık olarak 500 biber tohumu bulunan 250 ambalaj için gözlenen ve Poisson
dağılımına göre beklenen frekanslar
Ölü tohum sayısı
0
1
2
3

fi
31
50
56
44
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4
5
6
7
8
Toplam

38
20
5
4
2
250

0.13199
0.06547
0.02706
0.00959
0.00405
1.00000

33.00
16.37
6.76
2.40
1.01
250

500 tohumun bulunduğu bir ambalajdaki tüm tohumların canlı (yani ölü tohum olmama)
olasılığı (4.3) numaralı eşitlik kullanılarak;
P(0) 

2.480 2.48
e
 0.08374
0!

olarak bulunur. Bir ambalajdaki tüm tohumların canlı olma olasılığı 0.08374 ise 250 ambalajdan
%8.374 tanesindeki tüm tohumların canlı olması beklenir. Bu durumda birinci sınıfın beklenen
frekansı; f1'  (250)(0.08374)  20.94 olarak bulunur. Diğer sınıfların da beklenen frekansları da
açıklandığı şekilde bulunmuş ve Tablo 4.6’da verilmiştir. Tablo 4.6’da son sınıfın beklenen frekansı
önceki sınıfların beklenen frekanslarının toplamı 250’den çıkarılarak, yani;
'
f son
sınıf  250  (20.94  51.92  64.38  53.22  33.00  16.37  6.76  2.40)  1.01

olarak bulunur.

4.3. Normal Dağılım
Normal dağılım sürekli bir dağılımdır. Aralarındaki farklılıklar tamamen tesadüften ileri gelen
gözlem değerlerinin oluşturduğu populasyonlar normal dağılıma uygun dağılım gösterirler. Örneğin,
bir ağılda aynı ırktan ve yaştan analardan yaklaşık olarak aynı tarihlerde doğan aynı cinsiyetteki
kuzular aynı koşullar altında beslense bile belirli bir süre sonunda hepsinin canlı ağırlıkları birbirinin
aynı olmayacaktır. Canlı ağırlıklar arasındaki bu farklılıklar, her kuzuya etkisi rastgele ve küçük olan
çok sayıda etkenin (faktörün) üst üste eklenmesiyle oluşur. Bu etkenler araştırıcının kontrol edemediği
faktörlerdir. Kontrol edilemeyen faktörlerden ileri gelen farklılıklar tesadüften ileri gelen farklılıklar
olarak adlandırılır. Aralarındaki farklılık kontrol edilemeyen faktörlerden ileri gelen gözlem değerleri
bir dağılım gösterir. Bu sebeple bir ağılda aynı ırktan ve yaştan analardan yaklaşık olarak aynı
tarihlerde doğan aynı cinsiyetteki kuzular aynı koşullar altında beslense, belirli bir süre sonunda canlı
ağırlıkları normal dağılım gösterir. Dolayısıyla söz konusu kuzular canlı ağırlık bakımından bir normal
populasyonu temsil eder.
Aralarındaki farklılık tamamen tesadüften ileri gelen özelliklerin temsil ettiği normal
populasyonların dağılımı (4.5) numaralı eşitlikte verilen olasılık yoğunluk fonksiyonuna uygun bir
dağılım gösterir.

f(x) 

1
σ 2π

e

-

 

1 x  2
2 

…(4.5)

(4.5) numaralı eşitlikte verilen olasılık yoğunluk fonksiyonunda, , populasyonun ortalaması ve ,
populasyonun standart sapmasıdır. Fonksiyondaki e ve  sabit değerler olup yaklaşık olarak e2.718
ve 3.1416 alınabilir.
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Normal dağılımın olasılık yoğunluk fonksiyonundan da görüldüğü gibi bu dağılımın ortalama
ve varyans (veya standart sapma) olmak üzere iki parametresi vardır, yani normal dağılımlar
birbirlerinden ortalama ve varyanslarındaki farklılıklar ile ayrılırlar. Şekil 4.3’te ortalamaları aynı fakat
standart sapmaları farklı olan normal dağılımlar görülmektedir.
Ortalama=50 Standart sapma=5
Ortalama=50 Standart sapma=10
Ortalama=50 Standart sapma=15

Şekil 4.3. Ortalamaları aynı standart sapmaları farklı olan normal dağılımlar
Normal dağılımlar, sadece ortalamalarının birbirinden farklı olması ile de ayrılabilirler, yani
dağılımlar aynı standart sapmaya fakat farklı ortalamaya sahip olabilirler. Şekil 4.4’te standart
sapmaları aynı fakat ortalamaları farklı normal dağılımlar gösterilmiştir.

Ortalama=50 Standart sapma=7
Ortalama=75 Standart sapma=7
Ortalama=30 Standart sapma=7

Şekil 4.4. Ortalamaları farklı standart sapmaları aynı olan normal dağılımlar
Normal dağılımlar sadece bir parametrelerindeki farklılık bakımından birbirlerinden
ayrılabilecekleri gibi hem ortalamalarındaki hem de standart sapmalarındaki farklılıklar bakımından da
birbirlerinden ayrılabilirler. Şekil 4.5 ortalama ve standart sapmaları birbirinden farklı normal
dağılımları göstermektedir.
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Ortalama=50 Standart sapma=7
Ortalama=75 Standart sapma=11
Ortalama=25 Standart sapma=3

ŞEKİL 4.5. Hem ortalaması hem de standart sapması birbirinden farklı olan normal dağılımlar

4.3.1. Normal Dağılımın Özellikleri
Aralarındaki farklılıklar tesadüften ileri gelen gözlem değerlerinin gösterdiği normal dağılım,
Şekil 4.3, 4.4 ve 4.5’te görüldüğü gibi çan eğrisi şeklindedir.
Normal dağılımda aritmetik ortalama, ortanca değer ve tepe değeri birbirine eşittir. Aritmetik
ortalama ve ortanca değerlerin birbirine eşit olmasından dolayı normal dağılım gösteren
populasyondaki bireylerin %50’si ortalamadan büyük diğer %50’si ise ortalamadan küçüktür.
Normal dağılım ortalama etrafında simetriktir. Normal dağılımın simetrik olması sebebiyle, c
mutlak değer olarak sabit olmak koşuluyla  ve +c bulunan bireylerin % miktarları,  ve -c arasında
bulunan bireylerin % miktarına eşittir.
Normal dağılım - ile + arasındaki bütün değerleri kapsar ve üzerinde durulan özelliğin -
ile + arasında bulunma olasılığı 1’e eşittir.

4.4. Standart Normal Dağılım
Ortalaması ve standart sapması bilinen her normal dağılımda, (4.6) numaralı eşitlik
kullanılarak standardize edilebilir. Bunun için her bir gözlem değerinden (Xi) populasyon ortalaması
çıkarılarak elde edilen fark, populasyonun standart sapmasına bölünür ve Standart Değer (Zi) bulunur.

Zi 

Xi  μ
σ

…(4.6)

(4.6) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanan ve Zi olarak gösterilen değerler, her bir gözlemin
standardize edilmiş şeklidir. Z-değerlerinin gösterdiği dağılıma standart normal dağılım (veya Zdağılımı) denir. Böylece ortalamaları ve standart sapmaları farklı olan sonsuz adet normal dağılım,
(4.6) numaralı eşitlikle ortalaması 0, standart sapması 1 olan tek bir normal dağılıma (standart normal
dağılım ) dönüştürülmüş olur.
Standart normal dağılım da çan eğrisi şeklinde olup ortalama etrafında simetriktir. Yani
=
olmak üzere, ortalama ile +Z arasında olma olasılığı, ortalama ile -Z değeri arasında olma
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olasılığı birbirine eşittir. Dolayısıyla tüm Z-değerlerinin %50’si ortalamadan büyük diğer %50’si ise
ortalamadan küçüktür. Bu dağılıma dahil olan bütün Z değerlerinin oluş olasılıklarının toplamı 1’e
eşittir. Standart normal dağılımın olasılık yoğunluk fonksiyonu;

f(z) 

1
2π

e



Z2
2

…(4.7)

şeklindedir. Parametresi bilinen ve normal dağılım gösteren X değerleri standardize edilerek Z
değerlerine çevrilebilirler. (4.7) numaralı eşitlikte verilen olasılık yoğunluk fonksiyonunun, 0 ile belirli
Z değerleri arasındaki integrali alınarak tablo haline getirilmiştir (Tablo A). Tablo A kullanılarak
ortalama (0) ile belirli Z-değerleri arasında kalan alanlar kolayca hesaplanabilir.
ÖRNEK 1:
Standart normal dağılımda bütün Z-değerlerinin % kaçı 0 ile 1.0 değerleri arasındadır?
Tablo A’da görüldüğü gibi standart normal dağılımda 0
ile 1 arasındaki alan 0.3413’tür, yani standart normal
dağılımı oluşturan bütün Z-değerlerinin %34.13’ü 0 ile 1
arasındadır. Başka bir deyişle; standart normal dağılımda
herhangi bir Z-değerinin sıfır ile 1 arasında olma olasılığı
0.3413
%34.13’tür.
Standart normal dağılım simetrik olduğu için
1
0
bütün Z-değerlerinin %34.13’ü de -1 ile 0 arasındadır.
Standart normal dağılımda bütün Z-değerlerinin -1 ile 1 arasında olma olasılığı ise aşağıdaki
grafikte siyah taralı alandır ve P(-1<Z<0) ile P(0<Z<1) olasılıklarının toplamıdır.
Bu durumda siyah taralı alan P(-1<Z<0)+P(0<Z<1)
olarak hesaplanır ve;
0.3413+0.3413=0.6826
olarak bulunur, yani standart normal dağılımı oluşturan
bütün Z-değerlerinin %68.26’sı -1 ile 1 arasındadır.

0.6826

-1

1

Standart normal dağılımda bütün Z-değerlerinin –1’den küçük olma olasılığı ise aşağıdaki
grafikte siyah taralı alandır ve 0.5-P(-1<Z<0) olarak hesaplanır.
Bu durumda yandaki grafikte siyah taralı alan;
0.5-P(-1<Z<0)
= 0.5-0.3413=0.1587
olarak hesaplanır, yani bütün Z-değerlerinin
%15.87’si -1’den küçüktür.
-1
0.1587
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ÖRNEK 2:
Standart normal dağılımda bütün Z-değerlerinin % ne kadarı 1.05 ile 2.15 arasındadır?
Standart normal dağılımda bütün Z-değerlerinin 1.05 ile 2.15 arasında olanlarının oluşturduğu
alan aşağıdaki grafikte siyah taranmış alandır. Bu alanı bulmak için Z-değerlerinin 0 ile 2.15 arasında
olma olasılığından 0 ile 1.05 arasında olma olasılığı çıkarılır, yani P(0<Z<2.15)-P(0<Z<1.05)
hesaplanır.
Tablo A’dan P(0<Z<2.15)=0.4842 ve -P(0<Z<1.05)=0.3531
olarak bulunur. Dolayısıyla grafikteki taralı alan 0.48420.3531=0.1311 olarak hesaplanır. Bu, standart normal
dağılımda bütün Z değerlerinin %13.11’inin 1.05 ile

0.1311
1.05 2.15

2.15 arasında olduğunu gösterir.

ÖRNEK 3:
Sağlıklı yetişkinlerde toplam kolesterol değeri, ortalaması 160 mg/dL, standart sapması ise 20
mg/dL olan bir normal dağılım göstermektedir. Buna göre sağlıklı yetişkinlerin;
a. % kaçında toplam kolesterol değeri 135 mg/dL’den daha azdır?
b. % kaçında toplam kolesterol değeri 145 mg/dL ile 182 mg/dL arasındadır?
c. % kaçında toplam kolesterol değeri 115 mg/dL ile 135 mg/dL arasındadır?
d. % kaçında toplam kolesterol değeri 160 mg/dL ile 180 mg/dL arasındadır?
e. Toplam kolesterol miktarı en fazla olan %2.5’ inin içinde en az kolesterol miktarı kaç mg/dL’dir?
f. Toplam kolesterol miktarı en az olan %5’ inin içinde en fazla kolesterol miktarı kaç mg/dL’dir?
a. Burada sağlıklı yetişkinlerin % kaçının toplam kolesterol değerinin 135 mg/dL’den daha az olduğu,
yani P(X<135 mg/dL) sorulmuştur. Yetişkinlerin toplam kolesterol değerlerinin ortalaması 160
mg/dL ve standart sapmasının da 20 mg/dL olan normal bir dağılım gösterdiği bildirilmiştir. Bunun
(135  160)
için ilk olarak (4.6) numaralı eşitlik kullanılarak 135 değerinin
şeklinde standardize
20
edilmesi gerekir. Daha sonra istenilen alanın olasılığı:
P(X  135)  P(Z 

(135  160)
)  P(Z  1.25)
20

şeklinde bulunur. Standart normal dağılımda, Z-değerlerinin -1.25’ten küçük olduğu alan, taralı
alandır.
Bu alan 0.5-[P(-1.25<Z<0)] şeklinde hesaplanır.
Tablo A’dan bakıldığı zaman Z-değerlerinin 0 ile
1.25 arasında olma olasılığı 0.3944’tür. Standart
normal dağılım simetrik bir
0.1056
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dağılım olduğu için -1.25 ile 0 arasında olma olasılığı da 0.3944’tür. Grafikteki taralı alan 0.50.3944=0.1056 olarak bulunur, yani sağlıklı yetişkinlerin %10.56’sının toplam kolesterol değeri
135 mg/dL’den daha azdır.
b. Sağlıklı bireylerin % kaçının toplam kolesterol değerinin 145 mg/dL ile 182 mg/dL arasında
olduğunu bulmak için önce (4.6) numaralı eşitlik kullanılarak 145 ve 182 mg/dL değerlerinin
standardize edilmesi gerekir.

145  160
182  160
P(145 X  175)  P(
Z
)
20
20
=P(-0.75<Z<1.1)
Burada hesaplanan Z-değerlerinden biri negatif diğeri ise pozitif işaretlidir. Bu, hesaplanacak
alanın ortalamanın iki tarafında olduğunu gösterir ve aşağıdaki grafikte siyah taralı alandır.
Bunun için P(-0.75<Z<0) ile P(0<Z<1.1) olasılıklarının
toplanması gerekir. Tablo A’dan, P(-0.75<Z<0)=0.2734
ve P(0<Z<1.1)=0.3643 olarak bulunur. Bu durumda
taralı alan 0.2734+0.3643=0.6377
olarak hesaplanır, yani sağlıklı yetişkinlerin
0.6377
%63.77’sinin toplam kolesterol değeri 145 mg/dL ile
182 mg/dL arasındadır.
-0.75
1.1
c. Sağlıklı bireylerin % kaçının toplam kolesterol değerinin 115 mg/dL ile 135 mg/dL arasında
olduğunu bulmak için önce (4.6) numaralı eşitlik kullanılarak 115 ve 135 mg/dL değerlerinin
standardize edilmesi gerekir.
135  160
115  160
)
Z
P(115 X  135)  P(
20
20
=P(-2.25<Z<-1.25)

Standart normal dağılımda P(-2.25<Z<-1.25), Z-değerlerinin -2.25 ile 0 arasında olma olasılığından Zdeğerlerinin -1.25 ile 0 arasında olma olasılığı
çıkarılarak hesaplanır, yani yandaki grafik üzerinde
siyah taralı alan hesaplanacaktır. Sağlıklı yetişkinlerin
toplam
0.0934
-2.25
-1.25
değerlerinin P(-2.25<Z<-1.25) olasılığı;

kolesterol değerlerinin 115 ile 135 mg/dL arasında
olma olasılığı, yani standart normal dağılımda Z-

P(-2.25<Z<-1.25)= P(-2.25<Z<0)- P(-1.25<Z<0)
=0.4878-0.3944=0.0934
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olarak hesaplanır. Bu durumda sağlıklı yetişkinlerin toplam kolesterol değeri 115 mg/dL ile 135 mg/dL
arasında olanların oranı %9.34’tür.
d. Sağlıklı bireylerin % kaçının toplam kolesterol değerinin 160 mg/dL ile 180 mg/dL arasında
olduğunu bulmak için önce (4.6) numaralı eşitlik kullanılarak 160 ve 180 mg/dL değerlerinin
standardize edilmesi gerekir.

160  160
180  160
P(160 X  180)  P(
Z
) =P(0<Z<1)
20
20
Tablo A’dan, standart normal dağılımda 0 ile 1
arasındaki alan 0.3413’tür, yani sağlıklı bireylerin
toplam kolesterol değerinin 160 ile 180 mg/dL
arasında olma olasılığı %34.13’tür.
0.3413

0

1

e. Burada istenen, toplam kolesterol miktarı en fazla olan %2.5’uğun içindeki en az kolesterol
miktarının kaç mg/dL olduğudur. Bu kolesterol değerinin bulunabilmesi için ilk olarak standart
normal dağılımda %2.5’lik alanın hangi Z-değerinden başladığı belirlenmelidir.
En
fazla
toplam
kolesterol değerine sahip
yetişkinlerin %2.5’inin
oluşturduğu alan
0.4750
=0

Z=?

Kolesterol değeri en fazla %2.5 olanlar ile ortalama arasında kalan alan yukarıdaki grafikte
görüldüğü gibi (%50 - %2.5) %47.50’dir. En fazla kolesterol değerine sahip %2.5’lik alanın başlangıç
değerinin hesaplanabilmesi için standart normal dağılım tablosunun tersten kullanılması
gerekmektedir, yani 0 ile hangi Z-değeri arasında kalan alanın 0.4750 olduğunun bulunması gerekir.
Tablo A’dan Z-değeri bulunduktan sonra (4.6) numaralı eşitlik kullanılarak %2.5’lik alanın başlangıç
noktası hesaplanabilir. Tablo A’dan, 0 ile Z=1.96 arasında kalan alanının 0.4750 olduğu kolaylıkla
bulunur. Bu durumda;
X  160
ise
20
X  1.96(20) 160  199.2 mg / dL

1.96 

olarak bulunur, yani yetişkin bireylerin en yüksek toplam kolesterol değerine sahip %2.5’inin
kolesterol değeri 199.2 mg/dL’den daha yüksektir. Bir başka deyişle; en yüksek kolesterol değerine
sahip %2.5 içinde en düşük kolesterol değeri 199.2 mg/dL’dir.
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f. Burada istenen toplam kolesterol miktarı en az olan %5’ in içindeki en fazla kolesterol miktarının
kaç mg/dL olduğudur. Burada da yine bir önceki şıkta olduğu gibi standart normal dağılım tablosu
tersinden kullanılmalıdır. En az kolesterol değerine sahip %5’inin başladığı nokta sorulduğuna göre
ortalama ile bu nokta arasında kalan alan (%50 - % 5) %45’tir. Tablo A’ya bakıldığı zaman 0 ile
Z=1.64 arasındaki alanın 0.4495 ve 0 ile Z=1.65 arasındaki alanın ise 0.4505 olduğu görülür.
0.4495 ile 0.4505’in ortalaması alınırsa tam 0.45 değeri elde edilir. 0.45 değerine karşılık gelen Z
değerini bulmak için de benzer şekilde 1.64 ile 1.65’in ortalaması alınırsa 1.645 bulunur yani 0 ile
Z=1.645 arasındaki alan 0.45’tir.

En az toplam kolesterol
değerine sahip yetişkinlerin
%5’inin oluşturduğu alan
0.4500
Z=-1.645
Yukarıdaki grafikte görüldüğü gibi Z-değeri, ortalamanın sol tarafında olduğu için negatif işaretlidir.
Standart normal dağılım simetrik olduğu için 0 ile 1.645 arasında kalan alan ile -1.645 ile 0 arasında
kalan alan birbirine eşittir. Bu durumda kolesterol değeri;
X  160
ise
20
X  1.645(20) 160  127.1 mg / dL

- 1.645 

olarak hesaplanır, yani yetişkin bireylerin en düşük toplam kolesterol değerine sahip %5’inin
kolesterol değeri 127.1 mg/dL’den daha düşüktür. Bir başka deyişle; en düşük kolesterol değerine
sahip %5 içinde en yüksek kolesterol değeri 127.1 mg/dL’dir.

4.3.3. Frekans Dağılım Tablosunda Normal Dağılıma Göre Olması Beklenen
Frekansların Hesaplanması
Yapılan bir çalışmada örnek oluşturularak veriler toplandıktan sonra Bölüm I’de açıklandığı
gibi araştırıcı verilerini frekans dağılım tablosu yardımıyla özetleyebilir. Araştırıcı, frekans dağılım
tablosunu oluşturduktan sonra elde edilen verilerin ortalama ve standart sapmasını hesaplayabilir.
Frekans dağılım tablosu oluşturularak ortalama ve standart sapma hesaplandıktan sonra ortalaması ve
standart sapması frekans dağılım tablosundan hesaplanan normal dağılıma göre frekans dağılım
tablosundaki her sınıfın beklenen frekansı hesaplanabilir.
Bölüm I’de fasulye ağırlıkları ile ilgili yapılan araştırmada 60 fasulye ağırlığı için frekans
dağılım tablosu Tablo 1.7’de verilmişti.
Tablo 1.7’de verilen 60 fasulye ağırlığının frekans dağılım tablosundan, ortalama 0.661 g ve
standart sapmada 0.081619  0.082 g olarak bulunmuştur. Örnekten hesaplanan ortalama ve standart
sapma söz konusu normal dağılımın parametreleri kabul edilerek, ortalaması 0.661 ve standart sapması
0.082 olan normal dağılıma göre sınıfların beklenen frekansları hesaplanabilir.
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Normal dağılıma göre beklenen frekansların hesaplanabilmesi için ilk olarak Tablo 4.7’de
görüldüğü gibi her sınıfın üst gerçek sınırlarının hesaplanması gerekir.
Tablo 4.7. 60 fasulye tanesinin ağırlığına ait gözlenen ve ortalaması 0.661 ve standart sapması 0.082
olan normal dağılıma göre beklenen frekanslar
Sınıf değeri
0.48 - 0.51
0.52 - 0.55
0.56 - 0.59
0.60 - 0.63
0.64 - 0.67
0.68 - 0.71
0.72 - 0.75
0.76 - 0.79
0.80 - 0.83

Alt
gerçek
sınır
0.475
0.515
0.555
0.595
0.635
0.675
0.715
0.755
0.795

Üst
gerçek
sınır
0.515
0.555
0.595
0.635
0.675
0.715
0.755
0.795
0.835
Toplam

Frekans
2
5
6
9
13
8
9
5
3
60

Olasılık
0.0375
0.0610
0.1105
0.1655
0.1930
0.1779
0.1295
0.0735
0.0516
1.0000

Beklenen
frekans
2.250
3.660
6.630
9.930
11.580
10.674
7.770
4.410
3.096
60

Tablo 4.7’de görüldüğü gibi 1. sınıf 0.515 üst sınırında bitmektedir, yani bu sınıftaki fasulye
tanelerinin ağırlığı 0.515 g’dan azdır. Bu durumda ortalaması 0.661 g ve standart sapması 0.082 g olan
normal dağılımda tüm fasulye tanelerinin % kaçının ağırlığının 0.515’ten daha az olduğunun aşağıdaki
şekilde hesaplanması gerekir.

P(X  0.515) P(Z 

(0.515 0.661)
)  P(Z  1.78)
0.082

Ortalaması 0.661 g ve standart sapması 0.082 g
olan normal dağılımda, fasulye ağırlıklarının 0.515’ten
daha az veya standart normal dağılımda Z değerlerinin 1.78’ten daha küçük olma olasılığı yandaki dağılımda
siyah taralı alandır ve;

0.0375

P(Z<-1.78)=0.5-P(0<Z<-1.78)
0.4625=0.0375

=0.5-

-1.78
olarak hesaplanır. Bu durumda 60 fasulye tanesinden %3.75’sinin, yani 60x0.0375=2.25 tanesinin
ağırlığı 0.515’ten azdır. Bu durumda Tablo 4.7’de de görüldüğü gibi 1. sınıfın beklenen frekansı
2.25’tir.
İkinci sınıftaki fasulye tanelerinin ağırlıkları 0.515 ile 0.555 g arasındadır, çünkü bu sınıf
0.515 sınırından başlayıp 0.555 üst sınırında bitmektedir. Bu sınıfın ortalaması 0.661 g ve standart
sapması 0.082 g olan normal dağılıma göre beklenen frekansının hesaplanabilmesi için fasulyelerden
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% kaçının ağırlığının 0.515 ile 0.555 g arasında olduğunun yani P(0.515<X<0.555) olasılığının
aşağıdaki şekilde hesaplanması gerekir.

0.515  0.661
0.555  0.661
)
Z
0.082
0.082
=P(-1.78<Z<-1.29)

P(0.515 X  0.555)  P(

Standart normal dağılımda P(-1.78 <Z< -1.29), Zdeğerlerinin -1.78 ile 0 arasında olma olasılığından Zdeğerlerinin -1.29 ile 0 arasında olma olasılığı çıkarılıp
yandaki grafik üzerinde siyah taralı alan bulunur.
0.061

-1.78 -1.29
Fasulye ağırlıklarının 0.515 ile 0.555 g arasında olma olasılığı, yani standart normal dağılımda
Z-değerlerinin P(-178<Z<-1.29) olma olasılığı;
P(-1.78<Z<-1.29)= P(-1.78<Z<0)- P(-178<Z<-1.29)
=0.4625-0.4015=0.061
olarak hesaplanır. Bu durumda fasulyelerin ağırlıklarının 0.515 g ile 0.555 g arasında olma olasılığı
%6.1’dir, yani bu sınıfın beklenen frekansı 60x0.061=3.66’dır.
Üçüncü sınıftaki fasulyelerin ağırlıkları 0.555 g ile 0.595 g arasındadır. Fasulyelerin bu
aralıkta olma olasılığı P(0.555<X<0.595)’tir, yani Z-değerlerinin -1.29 ile -0.81 arasında olma
olasılığıdır ve 0.1105 olarak hesaplanır. Bu durumda üçüncü sınıfın beklenen frekansı
60x0.1105=6.63’tür.
Dördüncü sınıftaki fasulyeler 0.595 g ile 0.635 g arasındadır. Fasulyelerin bu aralıkta olma
olasılığı P(0.595<X<0.635)’tir, yani Z-değerlerinin -0.81 ile -0.32 arasında olma olasılığıdır ve 0.1655
olarak hesaplanır. Bu durumda dördüncü sınıfın beklenen frekansı 60x0.1655=9.93’tür.
Beşinci sınıftaki fasulyelerin ağırlıkları 0.635 g ile 0.675 g arasındadır, çünkü bu sınıf 0.635
sınırından başlayıp 0.675 üst sınırında bitmektedir. Bu sınıfın ortalaması 0.661 g ve standart sapması
0.082 g olan normal dağılıma göre beklenen frekansının hesaplanabilmesi için fasulyelerden %
kaçının ağırlığının 0.635 ile 0.675 g arasında olduğunun yani P(0.635<X<0.675) olasılığının aşağıdaki
şekilde hesaplanması gerekir.

0.635  0.661
0.675  0.661
Z
)
0.0819
0.0819
=P(-0.32<Z<0.17)

P(0.635 X  0.675)  P(

olarak hesaplanır. Burada hesaplanan Z-değerlerinden biri negatif diğeri ise pozitif işaretlidir. Bu,
hesaplanacak alanın ortalamanın iki tarafında olduğunu gösterir ve aşağıdaki grafikte siyah taralı
alandır. Bu alanı bulmak
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için P(-0.32<Z<0) ile
P(0<Z<0.17) olasılıklarının
toplanması gerekir. Bu durumda
taralı alan 0.1255+0.0675=0.193
olarak hesaplanır. Bu, tüm
fasulye tanelerinin %19.3’ünün
ağrılığının 0.635 g ile 0.675 g
arasında olduğunu gösterir.

0.193

-0.32 0.17

Dolayısı ile bu sınıfın beklenen frekansı 60x0.193=11.58 olarak hesaplanır.
Altıncı sınıfta yer alan fasulyelerin ağırlıkları 0.675 g ile 0.715 g arasındadır. Bu sınıfın
ortalaması 0.661 g ve standart sapması 0.082 g olan normal dağılıma göre beklenen frekansının
hesaplanabilmesi için fasulyelerden % kaçının ağırlığının 0.675 ile 0. 715 g arasında olduğunun yani
P(0.675<X<0.715) olasılığının aşağıdaki şekilde hesaplanması gerekir.

0.675  0.661
0.715  0.661
Z
)
0.082
0.082
=P(0.17<Z<0.66)

P(0.675 X  0.715)  P(

olarak hesaplanır. Burada hesaplanan Z-değerlerinin ikisi de pozitif işaretlidir. Bu, hesaplanacak alanın
ortalamanın sağ tarafında olduğunu gösterir ve aşağıdaki grafikte siyah taralı alandır. Bu alanı bulmak
için;
P(0<Z<0.66)
ile
P(0<Z<0.17)
arasındaki
fark
0.1779
bulunmalıdır. Bu durumda yandaki grafikte taralı alan
0.2454-0.0675=0.1779 olarak bulunur. Bu değer, tüm
fasulye tanelerinin %17.79’unun ağırlığının 0.675 g ile
0.715 g arasında olduğunu gösterir. Dolayısı ile bu sınıfın
beklenen frekansı 60x0.1779=10.674’tür.
Yedinci sınıftaki fasulyeler 0.715 g ile 0.755 g
0.17 0.66
arasındadır. Fasulyelerin bu aralıkta olma olasılığı P(0.715<X<0.755)’tir, yani Z-değerlerinin 0.66 ile
1.15 arasında olma olasılığıdır ve 0.1295 olarak hesaplanır. Bu durumda yedinci sınıfın beklenen
frekansı 60x0.1295=7.77’dir.
Sekizinci sınıftaki fasulyeler 0.755 g ile 0.795 g arasındadır. Fasulyelerin bu aralıkta olma
olasılığı P(0.755<X<0.795)’tir, yani Z-değerlerinin 1.15 ile 1.63 arasında olma olasılığıdır ve 0.0735
olarak hesaplanır. Bu durumda sekizinci sınıfın beklenen frekansı 60x0.0735=4.41’dir.
Son sınıfta yer alan fasulyeler ağırlıkları 0.795 g’dan daha ağır olan fasulyelerdir. Bu sebeple
ortalaması 0.661 g ve standart sapması 0.082 g olan normal dağılımda tüm fasulyelerin % kaçının
ağırlığının 0.795 g’dan daha fazla olduğunun, yani P(X>0.795)’in hesaplanması gerekir. 0.795 karşılık
gelen Z değeri 1.63 olduğu için standart normal dağılımda 1.63’ten büyük olma olasılığı
hesaplanmalıdır. Bu alan aşağıdaki grafikte taralı gösterilen alandır.
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Bu alan P(Z>1.63)’tür ve 0.5- [P(0<Z<1.63)] = 0.0516
olarak hesaplanır. Bu, tüm fasulye tanelerinin %5.16’sının
0.795 g’dan daha ağır olduğunu gösterir.
0.0516

1.63
Dolayısı ile bu sınıfın beklenen frekansı 60x0.0516=3.096’dır.
Her sınıf için normal dağılıma göre hesaplanan olasılıklar ve her sınıfın söz konusu normal
dağılıma göre beklenen frekansı Tablo 4.7’de verilmiştir. Tablo 4.7’den de görüldüğü gibi frekans
dağılım tablosunda her sınıf için hesaplanan olasılıkların toplamı 1’e eşit olmalıdır. Aynı şekilde her
sınıf için hesaplanan beklenen frekansların toplamı da gözlenen frekansların toplamına eşit olmalıdır.

4.4. Sorular
1. Dağılım kavramı ne ifade etmektedir? Açıklayınız.
2. Sürekli ve kesikli dağılım ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız.
3. Aşağıdaki grafiğe göre hangi dağılımda bireyler arasındaki değişim daha fazladır.

4. Dağılımın parametresi kavramı ne ifade etmektedir? Açıklayınız.
5. Binomiyal dağılımın parametreleri nelerdir? Açıklayınız?
6. Binomiyal dağılımın şekli nasıldır? Örnek vererek ve grafik çizerek açıklayınız.
7. Poisson dağılımının parametreleri nelerdir? Açıklayınız.
8. Poisson dağılımının şekli nasıldır? Örnek vererek ve grafik çizerek açıklayınız.
9. Normal dağılımın parametrelerini açıklayınız.
10. Normal dağılımın özellikleri nelerdir? Açıklayınız.
11. Standart normal dağılım nasıl elde edilir? Açıklayınız.
12. Standart normal dağılımın özellikleri nelerdir? Açıklayınız.
13. İstatistik dersinin ara sınavından aldığınız notun 60, istatistik dersi ara sınav not ortalamasının da 
= 65 olan normal dağılım gösterdiği bilinmektedir. Aldığınız not, sınıf notlarının en düşük %
2.5’unun başladığı değer olduğuna göre İstatistik dersi ara sınav notlarına ait normal dağılımın
standart sapması kaçtır?
14. Ankara ilindeki 40-60 yaş arasındaki insanlarda yakını görememe probleminin ortaya çıkma
olasılığının 0.60 olduğu bilinmektedir. Buna göre 40-60 yaş arası 3 kişiden;
a. En az ikisinin yakını görememe olasılığını hesaplayınız.
b. Üçünün de yakını görememe olasılığını hesaplayınız.
c. En fazla birinde yakını görememe olasılığını hesaplayınız.
15. Sağlıklı yetişkinlerde total kolesterol değeri, ortalaması 160 mg/dL, standart sapması ise 20 mg/dL
olan bir normal dağılım göstermektedir. Buna göre sağlıklı yetişkinlerin;
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a. % kaçında total kolesterol değeri 135 mg/dL’den daha azdır?
b. % kaçında total kolesterol değeri 145 mg/dL ile 175 mg/dL arasındadır?
c. % kaçında total kolesterol değeri 135 mg/dL ile 155 mg/dL arasındadır?
d. Total kolesterol miktarı en fazla olan %5’ inin içinde en az kolesterol miktarı kaç mg/dL’dir?
16. 67 bireyin oluşturduğu bir örnekte, ortalama 1.8 ve varyans 1.8 olarak hesaplanmıştır. Bu gözlem
değerlerinin dağılımı nasıldır?
17. Her hangi bir dersten yapılan sınav sonunda öğrencilerin %40’nın başarılı olduğu saptanmıştır. Bu
dersi alan öğrencilerden tesadüfen 3 öğrenci seçilse bu öğrencilerden en az 2 tanesinin başarılı
olma olasılığı kaçtır?
18. Ortalaması µ =140 cm ve standart sapması  = 5 cm olan normal dağılım gösteren bir
populasyonda, en uzun gözlem değerlerinin %5’i hangi değerden daha uzundur?
19. Ortalaması µ =140 cm, varyansı da 2 = 25 cm olan normal dağılım gösteren bir populasyonda, en
kısa gözlem değerlerinin %5’i hangi değerden daha kısadır?
20. Üniversitelerde sigara içme oranının 0.50 olduğu bilinmektedir. Tesadüfen alınan 4 kişilik bir
öğrenci grubunda bu özellik bakımından varyans kaça eşittir? Hesaplayarak anlamını açıklayınız.
21. 100 kişilik bir sınıfta herhangi bir kişinin 1 Ocak’ta doğmuş olma olasılığına ilişkin varyans kaça
eşittir? Hesaplayarak anlamını açıklayınız.
22. Ortalaması =762, standart sapması =75 olan normal bir dağılımdaki bireylerden 762
çıkarıldıktan sonra, elde edilen değerlerin hepsi 75’e bölünüp yeni değerler bulunsa, bu yeni
değerler nasıl bir dağılım gösterir? Açıklayınız.
23. Ziraat Fakültesindeki öğrencilerin %40'ının kız, geri kalanının da erkek olduğu bilinmektedir.
Ziraat Fakültesinden rasgele 2 öğrenci alınsa bunlardan 2’sinin de kız olma olasılığı kaçtır?
24. Ortalaması  = 124.0 cm, standart sapması da  = 2.0 cm olan, normal dağılım gösteren bir
populasyonda, varyantların 126 cm ile 128 cm arasında olanlarının olasılığı kaçtır?
25. Merinos koyunu yapağı inceliklerinin, ortalaması  = 20  standart sapması da  = 2  olan
normal bir dağılım gösterdiği bilinmektedir.
a. Piyasadan rasgele alınan merinos yapağılarında inceliğin 16  ile 24  arasında olma olasılığı
ne kadardır?
b. Piyasadan rasgele alınan merinos yapağılarında inceliğin 14  ile 16  arasında olma olasılığı
ne kadardır?
26. Bir ilaç firmasının ürettiği oksijenli suların kullanım ömrünün, ortalaması 24 ay ve standart
sapması 2 ay olan normal dağılım gösterdiği bilinmektedir. Buna göre üretilen oksijenli suların;
a) % ne kadarının raf ömrü 24 aydan daha fazladır?
b) % ne kadarının raf ömrü 22 ay ile 25 ay arasındadır?
c) % ne kadarının raf ömrü 20 aydan daha kısadır?
d) En kısa raf ömürlü oksijenli suların %2.5’ inin raf ömrü kaç aydan daha kısadır?
e) Bu firmanın bir parti de ürettiği 2500 oksijenli suyun kaç tanesinin raf ömrü 27.92 aydan
daha kısadır?
27. Üniversite öğrencilerinin %30’unun sigara içtikleri bilinmektedir. Buna göre tesadüfen seçilen 3
öğrenciden 2’sinin sigara içme olasılığı ve bu dağılımın ortalaması kaçtır?
28. Bir eczaneye gelen hastalardan kas spazmı nedeniyle belirli bir kas gevşetici ilacı (X)
kullananların oranı %68 olarak tespit edilmiştir. Tesadüfen seçilen 4 hastadan;
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a. 3’ ünün X kas gevşeticisini kullanma olasılığı nedir?
b. En az ikisinin X kas gevşeticisini kullanma olasılığı nedir?
c. Söz konusu dağılımın şekli nasıldır? Açıklayınız.
29. Ankara’daki üniversite öğrencilerinin %25’ inin herhangi bir kütüphaneye üye olduğu
bilinmektedir. Buna göre tesadüfen seçilen 4 öğrenciden;
a. En az 2’ sinin herhangi bir kütüphaneye üye olma olasılığı nedir?
b. En fazla 2’ sinin herhangi bir kütüphaneye üye olma olasılığı nedir?
c. 4’ ünün de herhangi bir kütüphaneye üye olma olasılığı nedir?
30. Ankara’da 95 yaşından fazla yaşama şansı bir araştırma sonucunda 0.0005 olarak hesaplanmıştır.
Buna göre, Ankara’da yaşayan insanlardan tesadüfen seçilecek 1000 kişiden;
a. Birinin 95 yaşından daha yaşlı olma olasılığı nedir?
b. İkisinin de 95 yaşından daha yaşlı olma olasılığı nedir?
c. En az üçünün 95 yaşından daha yaşlı olma olasılığı nedir?
31. 2000 kişinin yaşadığı bir şehirde, kalp krizi geçirmiş kişilerin oranının 0.0002 olduğu bildirilmiştir.
Bu şehirden tesadüfen seçilen 3 kişiden;
a. En fazla 1 kişinin kalp krizi geçirmiş olma olasılığı nedir?
b. En az 2 kişinin kalp krizi geçirmiş olma olasılığı nedir?
c. 3 kişinin de kalp krizi geçirmiş olma olasılığı nedir?
d. Bu hastaların gösterdiği dağılımın parametrelerini hesaplayınız.
32. 120 aile üzerinde yapılan bir anket sonucunda bu ailelerden 80 tanesinin düzenli bir şekilde her
gün gazete okudukları saptanmıştır. Buna göre;
a) Tesadüfen seçilen 5 aileden hepsinin düzenli olarak gazete okuyan aile olma olasılığı nedir?
b) Ortalama gazete okuma oranı nedir?
c) Bu dağılımın varyansını bulunuz.
33. 1000 kişinin yaşadığı bir şehirde, Lösemili (kan kanseri) hastaların oranının 0.0001 olduğu
bildirilmiştir. Bu şehirden tesadüfen seçilen 3 kişiden;
a) En fazla 2 kişinin lösemili hasta olma olasılığı nedir?
b) En az 3 kişinin lösemili hasta olma olasılığı nedir?
c) Bu hastaların gösterdiği dağılımın parametrelerini hesaplayınız?
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İSTATİSTİK DAĞILIMLAR
Üzerinde çalışılan populasyonlardan tesadüfen seçilen örneklerden elde edilen değerlerin
uygun analiz yöntemleriyle değerlendirildikten sonra sonuçlarının genelleştirilebilmesi ancak söz
konusu populasyonların dağılımlarının şeklinin dolayısıyla fonksiyonlarının bilinmesiyle mümkündür.
Bu dağılımlardan fonksiyonları bilinmekte olup, en çok kullanılanları klasik populasyonlar olarak
adlandırılan Binomiyal, Poisson ve Normal dağılımlardır.

4.1. Binomiyal Dağılım
Binomiyal dağılım, kesikli bir dağılımdır ve bu dağılımı gösteren populasyonlarda
değişkenlerin iki hali söz konusudur. Bu hallerden biri araştırıcının üzerinde durduğu (çalışılan,
araştırılan, istenen) hal, diğeri ise o anda üzerinde durulmayan (çalışılmayan, araştırılmayan,
istenmeyen) haldir. Binomiyal dağılım gösteren populasyonlarda istenen olayın oluş olasılığı  ile
gösterilir. Üzerinde çalışılan değişkenin iki halinin söz konusu olduğu populasyonların dağılımlarının
binomiyal dağılım olabilmesi için ’nin değişmediği, yani her bireyin istenen hali gösterme
olasılığının sabit olduğu varsayılır. Değişkenin iki halinin olasılıklarının toplamı 1’e eşittir. İstenen
olayın oluş olasılığı  ise istenmeyen olayın oluş olasılığı (1-)’dir. Eğer populasyonda istenen olayın
oluş olasılığının ne olduğu bilinmiyorsa bu olasılık populasyondan seçilecek örnekten tahmin edilir.
Bu durumda istenen olayın oluş olasılığı p ve istenmeyen olayın oluş olasılığı ise q=(1-p) ile
gösterilir. Örneğin, doğan bebeklerin cinsiyeti, atılan bir madeni paranın yazı veya tura gelmesi,
tesadüfen atılan bir zarın 5 veya farklı bir sayı gelmesi, iki renk top bulunan bir kutudan tesadüfen
alınan topların rengi, binomiyal dağılım için en tipik örneklerdir.
Binomiyal dağılımın olasılık yoğunluk fonksiyonu (4.1) numaralı eşitlikte verilmiştir.
P(r)  C(n, r)π r (1 π)(n r)

…(4.1)

(4.1) numaralı eşitlikte verilen olasılık yoğunluk fonksiyonunda, n deneme sayısını, r bu
denemede istenen olayın görülme sayısını, P(r) istenen olayın n denemede r defa görülme olasılığını,
C(n,r) ise n tane farklı şeyden r tanesi alınarak sıra gözetmeksizin yapılabilecek kombinasyonların
(dizilişlerin) sayısını, yani “n” denemede istenen olayın “r” kere gözlenmesinin kaç farklı durumda söz
n
konusu olduğunu gösterir. Kombinasyon sayısı C(n,r), nCr veya   şeklinde gösterilir ve (4.2)
r 
numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır.
n
n!
  
 r  r!(n  r)!

…(4.2)

4.1.1. İstenen Olayın Oluş Olasılığının Hesaplanması
Binomiyal dağılım gösteren populasyonlarda çalışılırken “n” denemede istenen olayın “r” kere
oluş olasılığı (4.1) numaralı eşitlikte verilen binomiyal dağılımın olasılık fonksiyonu kullanılarak
hesaplanabilir. Burada “n” denemeden kastedilen şudur: Eğer bir kişi bir madeni parayı 3 kere atmış
ve paranın tesadüfen yazı geliş sayısı ile ilgileniyorsa deneme sayısı (n) 3’tür. Keza bir araştırıcı 4
çocuklu ailelerde kız çocuk sayısı ile ilgileniyorsa deneme sayısı (n) 4’tür. İki farklı renkte top
bulunan bir kutudan eğer tesadüfen 8 tane top alınıyorsa deneme sayısı (n) 8’dir.
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Eğer bir kişi madeni parayı 3 kere attığı zaman 2 keresinde yazı gelme olasılığını hesaplamak
isterse, istenen olayın oluş sayısı (r) 2’dir. 4 çocuklu ailelerdeki kız çocuk sayısı ile ilgilenen bir
araştırıcı, çocuklardan 3’ünün kız olma olasılığını hesaplamak isterse, istenen olayın oluş sayısı (r)
3’dür.
ÖRNEK 1:
Hilesiz bir para ile atış denemesinde, paranın yazı veya tura gelme olasılığı =1/2’dir. Eğer
para 3 kere atılmış ise yazı veya tura gelmesi bakımından aşağıdaki haller söz konusudur:

1. hal: 3 yazı 0 tura
2. hal: 2 yazı 1 tura
3. hal: 1 yazı 2 tura
4. hal: 0 yazı 3 tura
(4.1) numaralı eşitlikte verilen olasılık fonksiyonundan yararlanarak 4 halin olasılıkları
aşağıdaki şekilde hesaplanır:

1
1
1
1. hal için: P(3)  C(3,3)( ) 3 (1  ) 33  =0.125 yani para 3 kere atıldığı zaman 3’ünde de yazı
2
2
8
gelme olasılığı %12.5’tur.
3
1
1
2. hal için: P(2)  C(3,2)( ) 2 (1  ) 32  =0.375 yani para 3 kere atıldığı zaman 2’sinde yazı gelme
8
2
2
olasılığı %37.5’tur.
3
1
1
3. hal için: P(1)  C(3,1)( )1(1  )31  =0.375 yani para 3 kere atıldığı zaman 1’inde yazı gelme
8
2
2
olasılığı %37.5’tur.
1
1
1
4. hal için: P(0)  C(3,0)( ) 0 (1  ) 30  =0.125 yani para 3 kere atıldığı zaman 3’ünde de tura
8
2
2
(0’ında yazı) gelme olasılığı %12.5’tur.
Yukarıda (4.1) numaralı eşitlikte verilen binomiyal dağılım olasılık fonksiyonu kullanılarak
bulunan olasılıklar aşağıda açıklandığı şekillerde de hesaplanabilir.
Hilesiz bir madeni para 3 kere atıldığı zaman paranın yazı gelmesi bakımından yukarıda
açıklanan mümkün olan 4 hal Tablo 4.1’de verilen şekillerde gözlenir. Burada yazı ve tura gelme
olasılığı eşit şansa sahip olup 1/2 ’dir ve örneğin, madeni para 3 kere atıldığı zaman 3 kere yazı gelme
olasılığı [(1 2)(1 2)(1 2)]  (1 8) ’dir. Çünkü bağımsız olayların birlikte görülme olasılığı, olayların
olasılıklarının çarpımına eşittir.
Hilesiz bir madeni para 3 kere atıldığı zaman, 3 keresinde de yazı gelmesi sadece bir durumda
söz konusudur ve olasılığı 1/8’dir.
Madeni paranın 3 kere atılması durumunda 2 atışta yazı gelmesi, Tablo 4.1’den görüldüğü gibi
3 farklı şekilde söz konusudur. Fakat parayı atan kişi hangi atışta yazı geldiği ile değil hangi atışta
olursa olsun 2 kere yazı gelmesi ile ilgilenmektedir. Bu sebeple 3 atıştan 2’sinde yazı gelme olasılığı
[(1 8)  (1 8)  (1 8)]  (3 8) ’dir.
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Tablo 4.1. Bir paranın 4 kere atılması durumunda yazı gelmesi bakımından gözlenen durumlar ve
olasılıkları

1. atış
Yazı
Yazı
Yazı
Tura
Yazı
Tura
Tura
Tura

Atışlar
2. atış
Yazı
Yazı
Tura
Yazı
Tura
Yazı
Tura
Tura

3. atış
Yazı
Tura
Yazı
Yazı
Tura
Tura
Yazı
Tura

Yazı sayısı

Olasılık

3
2
2
2
1
1
1
0

[(1 2)(1 2)(1 2)]  (1 8)
[(1 2)(1 2)(1 2)]  (1 8)
[(1 2)(1 2)(1 2)]  (1 8)

[(1 2)(1 2)(1 2)]  (1 8)
[(1 2)(1 2)(1 2)]  (1 8)
[(1 2)(1 2)(1 2)]  (1 8)
[(1 2)(1 2)(1 2)]  (1 8)
[(1 2)(1 2)(1 2)]  (1 8)

Hilesiz bir madeni paranın 3 kere atılması durumunda, 1 atışta yazı gelmesi, Tablo 4.1’den
görüldüğü gibi 3 farklı şekilde söz konusudur. Fakat parayı atan kişi hangi atışta yazı geldiği ile değil
hangi atışta olursa olsun 1 kere yazı gelmesi ile ilgilenmektedir. Bu sebeple 3 atıştan 1’inde yazı gelme
olasılığı da [(1 8)  (1 8)  (1 8)]  (3 8) ’dir.
Hilesiz bir madeni para 3 kere atıldığı zaman, 0 keresinde de yazı (veya 3 keresinde tura)
gelmesi sadece bir durumda söz konusudur ve bunun da olasılığı 1/8’dir.
Mümkün olan hallerin olasılıklarına dikkat edilirse, bu olasılıkların toplamı
[(1 8)  (3 8)  (31 8)  (1 8)]  1.0 ’e eşittir.
Yukarıda açıklanan olasılıklar binom açılımından yararlanılarak da hesaplanabilir. Bu durumda
[+(1-)]3 binomunun açılması gerekir. Burada =1/2 olup atılan hilesiz madeni paranın yazı gelme
olasılığıdır. Açılan binomun terimleri yukarıda hesaplanan olasılıklara karşılık gelir:
[+(1-)]3 = 3 + 3 2 (1-) + 3 (1-)2 + (1-)3
(1/2 + 1/2)3 = (1/2) 3 + 3 (1/2) 2 (1/2) + 3 (1/2)(1/2)2 + (1/2)3
(1/2 + 1/2)3= 1/8 + 3/8 + 3/8 + 1/8 = 1.0
Binom açılımındaki 1. terim, 3 atışta da yazı gelme olasılığını, 2. terim, 3 atıştan 2’sinde yazı
gelme olasılığını, 3. terim, 3 atıştan 1’inde yazı gelme olasılığını ve son terim, atışların hepsinde tura
gelme olasılığını verir.
(4.1) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanan olasılıklar, Tablo 4.1’den hesaplanan olasılıklar
ile aynıdır. Bu sebeple binomiyal dağılım gösteren bir populasyon ile çalışılırken istenen olasılıklar bu
yollardan her hangi biri izlenerek hesaplanabilir.
ÖRNEK 2:
Her hangi bir dersten yapılan sınav sonunda öğrencilerin %60’nın başarılı olduğu saptanmıştır.
Bu dersi alan öğrencilerden tesadüfen 5 öğrenci seçilse bu öğrencilerden;
a. 5 tanesinin başarılı olma olasılığı nedir?
b. 4 tanesinin başarılı olma olasılığı nedir?
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c. 3 tanesinin başarılı olma olasılığı nedir?
d. 2 tanesinin başarılı olma olasılığı nedir?
e. 1 tanesinin başarılı olma olasılığı nedir?
f. Hepsinin başarısız olma olasılığı nedir?
g. En az 2 tanesinin başarılı olma olasılığı nedir?
h. En fazla 4 tanesinin başarılı olma olasılığı nedir?
Yukarıda belirtilen hallere ait olasılıkların hesaplanabilmesi için önce istenen olayın oluş
olasılığının belirlenmesi gerekir. Herhangi bir dersten yapılan sınav sonunda öğrencilerin %60’nın
3
başarılı olduğu belirtildiğine göre, istenen tipin olasılığı (başarılı olma olasılığı), π  = 0.60 ve
5
3 2
istenmeyen tipin (başarısız olma) olasılığı ise (1  π)  1   ’e eşittir. Sınava giren öğrenciler
5 5
arasından tamamen tesadüfen 5 öğrenci seçildiği için, deneme sayısı (n) 5’tir. Mümkün olan hallerin
sayısı deneme sayısının bir fazlası, yani 6’dır.
a. Tesadüfen seçilen 5 öğrenciden 5’inin de başarılı olma olasılığı (4.1) numaralı eşitlik kullanılarak;
3 2
5!
3 2
( )5 ( )0
P(5)  C(5,5)( ) 5 ( ) 55 
(5  5)!5! 5 5
5 5
243
3
 ( )5 
 0.07776
3125
5
yani, %7.776’dır.
b. Tesadüfen seçilen 5 öğrenciden 4’ünün başarılı olma olasılığı (4.1) numaralı eşitlik kullanılarak;
3 2
5!
3 2
( ) 4 ( )1
P(4)  C(5,4)( ) 4 ( ) 5 4 
(5  4)!4! 5 5
5 5
810
3 2
 5( ) 4 ( ) 
 0.2592
5 5 3125

yani, %25.92’dir.
c. Tesadüfen seçilen 5 öğrenciden 3’ünün başarılı olma olasılığı (4.1) numaralı eşitlik kullanılarak;
3 2
5!
3 2
( )3 ( )2
P(3)  C(5,3)( ) 3 ( ) 53 
(5  3)!3! 5 5
5 5
1080
3 2
 10( ) 3 ( ) 2 
 0.3456
3125
5 5

yani, %34.56’dır.
d. Tesadüfen seçilen 5 öğrenciden 2’sinin başarılı olma olasılığı (4.1) numaralı eşitlik kullanılarak;
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3 2
5!
3 2
( )2 ( )3
P(2)  C(5,2)( ) 2 ( ) 5 2 
(5  2)!2! 5 5
5 5
3 2
720
 10( ) 2 ( ) 3 
 0.2304
5 5
3125

yani, %23.04’tür.
e. Tesadüfen seçilen 5 öğrenciden 1’inin başarılı olma olasılığı (4.1) numaralı eşitlik kullanılarak;
3 2
5!
3 2
( )1 ( ) 4
P(1)  C(5,1)( )1 ( ) 51 
(5  1)!1! 5 5
5 5
3 2
240
 5( )( ) 4 
 0.0768
5 5
3125

yani, %7.68’dir.
f. Tesadüfen seçilen 5 öğrenciden hiçbirinin başarılı olma olasılığı (hepsinin başarısız olma olasılığı)
(4.1) numaralı eşitlik kullanılarak;
2
3
5!
2
3
( )0 ( )5
P(0)  C(5,0)( ) 0 ( ) 50 
5
(5  0)!0! 5
5
5
32
2
 ( )5 
 0.01024
3125
5

yani, %1.024’tür.
Daha önce de belirtildiği gibi mümkün olan bütün hallerin olasılıklarının toplamı da 1’e eşittir.

P(5)  P(4)  P(3)  P(2)  P(1)  P(0)  1.0
243 810 1080 720
240
32
3125






 1.0
3125 3125 3125 3125 3125 3125 3125
(4.1) numaralı eşitlikte verilen binomiyal dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonu
kullanılarak hesaplanan bu olasılıklar, (+(1-))5 binomu açılarak da hesaplanabilir. Bu binomun
açılımındaki terimler yukarıda hesaplanan olasılıklara karşılık gelir.
g. En az 2 öğrencinin başarılı olması demek 2, 3, 4 veya 5 öğrencinin başarılı olması demektir. Bu
şeklinde
gösterilir
ve
durumda
hesaplanması
gereken
olasılık
P(r2)
P(r2)=P(2)+P(3)+P(4)+P(5)’e eşittir, yani en az iki öğrencinin başarılı olma olasılığı 2, 3, 4 ve 5
öğrencinin başarılı olma olasılıklarının toplamıdır ve
P(r2)=P(2)+P(3)+P(4)+p(5)
P(r2)=

720 1080 810
243 2853




 0.91296
3125 3125 3125 3125 3125
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veya;
P(r2)=1-[P(0)+P(1)]
P(r2)=1-

240
272 2853
32

1

 0.91296
3125 3125
3125 3125

olarak hesaplanır. Hesaplanan bu olasılık tesadüfen seçilen 5 öğrenciden en az 2’sinin başarılı olma
olasılığının 0.91296, yani %91.296 olduğunu gösterir.
h. En fazla 3 öğrencinin başarılı olma olasılığı 0, 1, 2 ve 3 öğrencinin başarılı olma olasılıklarının
toplamıdır ve;
P(r3)=P(0)+P(1)+P(2)+P(3)
32
240
720 1080 2072




 0.66304
P(r3)=
3125 3125 3125 3125 3125
veya;
P(r3)=1-[P(4)+P(5)]
243 810
1053 2072

1

 0.66304
P(r3)=13125 3125
3125 3125
olarak hesaplanır. Hesaplanan bu olasılık tesadüfen seçilen 5 öğrenciden en fazla 3’ünün başarılı olma
olasılığının 0.66304, yani %66.304 olduğunu gösterir.

4.1.2. Binomiyal Dağılımına Göre Beklenen Frekanslar
Örnek 2’de, her hangi bir dersten yapılan sınav sonunda öğrencilerin %60’nın başarılı olduğu
sınava giren öğrencilerden tesadüfen seçilen 5 öğrenciden, dersten başarılı olmaları bakımından
mümkün olan bütün hallerin olasılıkları Tablo 4.2’deki gibi hesaplanmıştır.
Tablo 4.2. Öğrencilerin %60’nın başarılı olduğu bir sınavdan tesadüfen seçilen 5 öğrenciden dersten
başarılı olmaları bakımından mümkün olan bütün hallerin olasılıkları
Başarılı öğrenci sayısı (r) Olasılıklar [P(r)]
0
0.01024
1
0.07680
2
0.23040
3
0.34560
4
0.25920
5
0.07776
Toplam
1.00000
Tablo 4.2’de verilen olasılıklar, sınava giren öğrencilerden tamamen tesadüfen bir kere 5
öğrencinin seçildiği durumda hesaplanan olasılıklardır. Sınava giren öğrencilerden tesadüfen 5 öğrenci
seçme işlemi 250 kere tekrarlanarak, 5’er öğrencilik 250 örnekte başarılı öğrenci sayısı bakımından
dağılım Tablo 4.3’teki gibi gözlenmiş olabilir. Bu durumda, sınavda başarılı olma olasılığı %60 olarak
biliniyorsa binomiyal dağılıma göre beklenen frekanslar hesaplanabilir. =0.60 olan binomiyal
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dağılımına göre beklenen frekanslar şu şekilde hesaplanır: Tesadüfen seçilen 5 öğrencilik bir örnekte 5
öğrenciden 0 tanesinin başarılı olma (yani hepsinin başarısız olma olasılığı) 0.01024 ise 250 kere 5
öğrenci seçme işlemi tekrarlanırsa 250(0.01024)=2.56 tanesinde 5 öğrenciden 0 tanesinin başarılı
olması (yani hepsinin başarısız olması) beklenir. Bu şekilde, tesadüfen seçilen 5 öğrencilik bir örnekte,
örneğin 5 öğrenciden 3 tanesinin başarılı olma olasılığı 0.3456 ise 250 kere 5 öğrenci seçme işlemi
tekrarlanırsa 250(0.3456)=86.4 tanesinde 5 öğrenciden 3 tanesinin başarılı olması beklenir.
Açıklandığı şekilde diğer sınıflar içinde hesaplanan beklenen frekanslar Tablo 4.3’te verilmiştir. Tablo
4.3’ten de görüldüğü gibi beklenen frekansların toplamı da gözlenen frekansların toplamına eşittir,
yani 250’dir.
TABLO 4.3. 5’er öğrencilik 250 örnekte başarılı öğrenci sayısı bakımından gözlenen ve =0.60 olan
binomiyal dağılımına göre beklenen frekanslar
Başarılı öğrenci
sayısı (r)

Gözlenen frekans
(f)

0
1
2
3
4
5

4
23
54
91
61
17
250

Toplam

Binomiyal dağılımına
göre beklenen frekans
(f’)
250 x 0.01024=2.56
250 x 0.07680=19.20
250 x 0.23040=57.60
250 x 0.34560=86.40
250 x 0.25920=64.80
250 x 0.07776=19.44
250

4.1.3. Binomiyal Dağılımının Parametreleri
Binomiyal dağılımının parametreleri “n” ve “”’dir, yani binomiyal dağılımlar, deneme sayısı
ve istenen olayın olasılığındaki farklılıklar ile birbirlerinden ayrılırlar.
Binomiyal dağılımın ortalaması, =n ve varyansı, 2 =n(1-)’dir. Öğrencilerin %60’ının
başarılı olduğu bir sınavdan tesadüfen 5 öğrencinin her hangi bir dersten başarılı olmaları bakımından
mümkün olan hallerin olasılıklarının Tablo 4.2’de ve =0.60 olan binomiyal dağılımına göre beklenen
3
frekansların da Tablo 4.3’te verildiği örneğin ortalaması μ  5( )  3 ’tür. Binomiyal dağılımın
5
ortalaması, örneğin 250 kere içlerinde 5'er öğrencinin bulunduğu tesadüf örnekleri oluşturulsa, başarılı
öğrenci sayısı bakımından ortalamanın 3 olduğunu, yani ortalama 3 öğrencinin başarılı olacağını
gösterir. Bu ortalama, Tablo 4.3’te verilen beklenen frekanslar kullanılarak aşağıdaki şekilde de
hesaplanabilir, çünkü ortalama da beklenen değer olup bir parametredir ve beklenen frekansların
ortalamasına eşittir.

μ

0x2.56 1x19.2 2x57.6 3x86.4 4x64.8 5x19.44 750

3
250
250
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Eğer ortalama Tablo 4.3’te verilen gözlenen frekanslar kullanılarak hesaplanırsa bir istatistiktir
ve:
X=

(0)(4)+ (1)(23)+ (2)(54)+ (3)(91)+ (4)(61) (5)(17) 733

 2.932
250
250

olarak hesaplanır. Populasyon ortalaması olan ’ünün bir tahminidir.
Her hangi bir dersten başarı oranının %60 olduğu populasyondan, 250 kere 5 öğrencilik
tesadüf örnekleri oluşturulsa, her örnekte başarılı öğrenci sayısı aynı olmayacak ve birbirinden
farklılık gösterecektir. Başarılı öğrenci sayısı bakımından değişimin ölçüsü varyanstır ve yukarıdaki
ifadeye göre:
3
3
σ 2  5( )(1  )  1.2
5
5
olarak hesaplanır.

4.1.4. Binomiyal Dağılımının Şekli
Binomiyal dağılımların şekli “n” ve ““‘ye göre değişir. Üzerinde çalışılan binomiyal
dağılımda =1/2 ise deneme sayısı ne olursa olsun dağılımın şekli simetriktir. Eğer  > 1/2 ise
binomiyal dağılım sol tarafa yatıktır.  < 1/2 olması durumunda ise dağılım sağ tarafa yatıktır.  > 1/2
veya  < 1/2 olması durumlarında deneme sayısı (n) arttıkça dağılımın şekli giderek simetrikleşir.
ÖRNEK:
İstenen olayın oluş olasılığına bağlı olarak binomiyal dağılımın şekli, aşağıda ifade edilen 3
örnek üzerinde gösterilerek Tablo 4.4’te özetlenmiştir.
1. Hilesiz bir madeni para atıldığı zaman paranın yazı gelme olasılığı, =1/2’dir. Hilesiz bir
madeni para 7 kere atılmış ve 7 atışta paranın yazı gelmesi bakımından mümkün olan hallerin
olasılıkları,
2. Öğrencilerin gözlük kullanma oranının, =1/4 olduğu bir fakülteden tesadüfen seçilen 7
öğrencinin gözlük kullanması bakımından mümkün olan hallerin olasılıkları,
3. Erkek öğrencilerin futbol maçlarını takip etme olasılığının =4/5 olduğu bir fakülteden
tesadüfen seçilen 7 erkek öğrencinin futbol maçlarını seyretme alışkanlığı bakımından mümkün olan
hallerin olasılıkları, Tablo 4.4’te verilmiştir. Bu olasılıklar doğrultusundaki binomiyal dağılımların
dağılım şekilleri ise Şekil 4.1’de gösterilmiştir.
Tablo 4.4. n=7 için, paranın yazı gelmesi, öğrencinin gözlük kullanması ve öğrencinin futbol maçı
seyretmesi bakımından mümkün olan bütün hallerin olasılıkları
P(r=öğrencinin futbol
P(r=paranın yazı P(r=öğrencinin gözlük
maçı seyretmesi)
r
gelmesi) (=1/2) kullanması) (=1/4)
(=4/5)
0
0.007813
0.133484
0.000013
1
0.054688
0.311462
0.000358
2
0.164063
0.311462
0.004301
3
0.273438
0.173035
0.028672
4
0.273438
0.057678
0.114688
5
0.164063
0.011536
0.275251
6
0.054688
0.001282
0.367002
7
0.007813
0.000061
0.209715

7/8

ZZT201 BİYOMETRİ DERSİ 7. HAFTA DERS NOTLARI

BÖLÜM 4

Kaynak Kitap: TEMEL BİYOMETRİ (2013) Kocabaş Z., Özkan, MM ve Başpınar E.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1606 Ders Kitabı 558

0.3

0.25

Olasılıklar

0.2

0.15

0.1

0.05

0
0

1

2

3

4

5

6

7

5

6

7

Yazı gelme sayısı (r)

0.35
0.3

Olasılıklar

0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
0

1

2

3

4

Gözlük kullanan öğrenci sayısı (r)

0.4
0.35
0.3

Olasılıklar

0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
0

1

2

3

4

5

6

7

Futbol maçı seyreden öğrenci sayısı (r)

Şekil 4.1. İstenen olayın oluş olasılığına bağlı olarak binomiyal dağılımların şekli

4.2. Poisson Dağılımı
Poisson dağılımı da binomiyal dağılım gibi kesikli bir dağılımdır. Bu dağılımda da iki tip olay
vardır. Fakat bu dağılımda üzerinde çalışılan olay çok seyrek rastlanan, yani oluş olasılığı sabit fakat
çok küçük olan olayların dağılımıdır. Örneğin, bir bölgede 115 yaşına kadar yaşayanların dağılımı,
dünyada bir günde başlayan savaşların sayısı, bir hayat sigortası tarafından sigortalanan insanlardan
belirli bir zaman aralığında ölenlerin sayısı ve bir kitaptaki yazım hatalarının sayısı gibi.
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Araştırıcının üzerinde çalıştığı olayın (istenen tip olayın) oluş olasılığı küçüldükçe ve deneme
sayısı büyüdükçe istenen olayın belirli sayıda olma olasılığı Poisson dağılımı olasılık yoğunluk
fonksiyonundan yararlanılarak bulunabilir.

4.2.1. Poisson Dağılımının Parametresi ve Dağılım Şekli
(4.3) numaralı eşitlikte verilen Poisson dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonu, Fransız
matematikçisi Poisson tarafından geliştirilmiş ve bu sebeple dağılıma bu matematikçinin adı
verilmiştir.
P(r) 

μ r μ
e
r!

…(4.3)

(4.3) numaralı eşitlikte, P(r): Görülme olasılığı çok düşük olayın r kere görülme olasılığını, :
Dağılımın ortalamasını, r: Nadir olarak görülen olayın meydana geliş sayısını, e: doğal logaritma
tabanını (e2.718) gösterir.
Poisson dağılımları (4.3) numaralı eşitlikte verilen olasılık yoğunluk fonksiyonundan da
görülebileceği gibi birbirlerinden ortalamaları ile ayrılır, yani bu dağılımın tek parametresi dağılımın
ortalaması () olup, her Poisson dağılımında ortalama ile varyans birbirine eşittir ve aşağıdaki şekilde
hesaplanır:
=2=n. 
eşitlikte, n birey (deneme) sayısı,  ise nadir görünen olayın oluş olasılığıdır.
Poisson dağılımının şekli ortalamaya bağlıdır. Dağılımın ortalaması büyüdükçe dağılımın şekli
giderek simetrikleşir. Farklı ortalamalara sahip Poisson dağılımları Şekil 4.2’de verilmiştir.
0,05

0,35

O005

0,045

O05

0,3

0,04

=n=0.005

0,03

=n=0.05

0,25
Olasılık

Olasılık

0,035

0,025
0,02

0,2
0,15
0,1

0,015
0,01

0,05

0,005

0

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

10

2

3

4

0,2

6

7

8

9

10

11

12

=n=10

0,14

O5

=n=5

0,18

5

Gözlem sayısı (n)

Gözlem sayısı (n)

0,12

0,14

0,1

0,12

0,08

Olasılık

Olasılık

0,16

0,1
0,08
0,06

0,06
0,04

0,04

0,02

0,02

0

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Gözlem sayısı (n)

Gözlem sayısı (n)
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0,1

0,08

=n=20

0,09
0,08

=n=30

0,07
0,06

0,06

Olasılık

0,05
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0,03

0,03
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0,02

0,01

0,01
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0,06

=n=40

0,05

=n=50

0,05
0,04
Olasılık

0,04
0,03

0,03
0,02

0,02

0,01

0,01

97
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73

79

61
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49

55

37
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25

31

13
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79
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61
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55

49

37

43

25

31

13

19

1

7

1

0

0

7

Olasılık

43

25

31

13

1

49

43

46

37

40

31

34

25

28

19

22

13

16

7

10

1

4

19

0

0

7

Olasılık

0,07

Gözlem sayısı (n)

Gözlem sayısı (n)

Şekil 4.2. Farklı ortalamalara sahip Poisson dağılımları
Şekil 4.2’de görüldüğü gibi Poisson dağılımının ortalaması büyüdükçe dağılımın şekli giderek
simetrikleşmektedir.

4.2.2. Olayların Oluş Olasılıklarının Hesaplanması
İstenen olayın belirli sayıda görülme olasılığı (4.3) numaralı eşitlikte verilen Poisson dağılımı
olasılık fonksiyonu kullanılarak hesaplanır.
İstenen olayın herhangi bir sayıda görülme olasılığı hesaplandıktan sonra (4.4) numaralı eşitlik
kullanılarak birbirini izleyen sayıda görülme olasılıkları hesaplanabilir.
Araştırıcı istenen olayın görülme olasılığını (4.3) numaralı eşitliği kullanarak
μ 0 μ
μ 1 μ
e  e μ şeklinde hesaplar. P(0) bulunduktan sonra P(1) ise P(1) 
e  μe -μ , yani
P(0) 
0!
1!
P(1) μP(0) şeklinde hesaplanabilir. Hesaplanan olasılıklar arasındaki söz konusu ilişki;
μ 2 μ μ μ μ μ
e  P(1)
e 
2
21
2!
3
μ μ μ μ μ μ
P(3) 
e 
e  P(2)
3!
3 2!
3

P(2) 

şeklinde devam eder. Bu ilişki (4.4) numaralı eşitlikte görüldüğü şekilde özetlenebilir.
μ n μ μ
e  P(n - 1)
P(n) 
n
n!

…(4.4)

ÖRNEK 1:
Belirli bir hastalıktan ölüm oranının 1/10000 olduğu bilinmektedir. Tesadüfen seçilen 50000
hastadan;
a. İkisinin ölme olasılığı ne kadardır?
b. En fazla ikisinin ölme olasılığı ne kadardır?
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c. En az birinin ölme olasılığı ne kadardır?
(4.3) numaralı eşitlikte verilen yoğunluk fonksiyonu kullanılarak istenen olasılıkların
1
 5 şeklinde
hesaplanabilmesi için önce Poisson dağılımının ortalamasının   50000x
10000
hesaplanması gerekir.
a. Tesadüfen seçilen 50000 hastadan 2’sinin söz konusu hastalıktan ölme olasılığı (4.3) numaralı
eşitlik kullanılarak;
μ 2 μ 5 2 5 25
(2.718) 5  0.0842olarak bulunur, yani tesadüfen seçilen 50000
P(2) 
e 
e 
2
2!
2!
hastadan 2’sinin söz konusu hastalıktan ölme olasılığı %8.42’dir.
b. Tesadüfen seçilen 50000 hastadan en fazla 2’sinin söz konusu hastalıktan ölme olasılığı, hiç birinin
ölme (P(0)), 1’inin ölme (P(1)) ve 2’sinin (P(2)) ölme olasılıklarının toplamıdır, yani
P(n2)=P(0)+P(1)+P(2) dir. Bu durumda istenen olasılık;
5 0 5 51 5 5 2 5
e  0.00674 0.0337  0.0842  0.1246olarak hesaplanır, yani
e  e 
2!
1!
0!
tesadüfen seçilen 50000 hastadan en fazla 2’sinin söz konusu hastalıktan ölme olasılığı %12.46’dır.
P(n  2) 

c. Tesadüfen seçilen 50000 hastadan en az 1’inin söz konusu hastalıktan ölme olasılığı P(n1)’dir ve
P(n1)=1-P(0) şeklinde hesaplanır. Bir önceki şıkta hiç birinin ölmeme olasılığı, P(0)=0.00674
olarak hesaplanmıştı. Bu durumda, P(n1)=1-P(0)=1-0.00674  0.9933 olarak bulunur, yani
tesadüfen seçilen 50000 hastadan en az 1’inin söz konusu hastalıktan ölme olasılığı %99.33’dür.
ÖRNEK 2:
500 sayfalık bir kitabın hazırlanması sırasında 125 yazım hatası yapılmış ise sayfa başına
ortalama hata =125/500=1/4’dür. Bir sayfada hiç hata yapılmamış olma ihtimali;
P(0) 

0.250 0.25
 0.779
e
0!

olarak hesaplanır. Bu durumda 500 sayfalık bu kitabın 500(0.779)390 sayfasında hiç hata yapılmamış
olması beklenir.
500 sayfalık bu kitabın 1 sayfasında hata yapılmış olma olasılığı (4.4) numaralı eşitlik
kullanılarak;
P(1) 

0.251 0.25 0.25
P(0)  0.25P(0) 0.1948
e

1
1!

olarak bulunur. 500 sayfalık bu kitapta 1 sayfada 1 hata yapılmış olma olasılığı %19.48’dir.

4.2.3. Poisson Dağılımına Göre Beklenen Frekansların Hesaplanması
Sebze yetiştiricileri için hazırlanan ve içinde yaklaşık olarak 500 biber tohumu bulunan
ambalajlardan 250 adet rastgele alınmış ve bu ambalajlardaki tohumlardan ölü veya canlı olanların
sayısı belirlenmiştir. Bu ambalajlardaki tohumlar ya canlıdır ve ekildiği zaman çimlenir ya da ölüdür
ve ekildiği zaman çimlenmez. Ambalaj içindeki tohumun ekildiği zaman çimlenip, çimlenmeme
bakımından iki durumu söz konusudur. Fakat hazırlanan ambalajlardaki ölü tohum sayısı çok az ve
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ambalajdaki tohum sayısı fazladır. Ölü tohum sayısının binomiyal dağılım gösterdiği düşünülebilir.
Fakat söz konusu tohumların ölü olma olasılığı düşük ve tohum sayısı fazla olduğu için Poisson
dağılımı kullanılarak, istenen olasılıklar hesaplanabilir.
250 biber tohumu ambalajında ölü tohum sayıları belirlenmiş ve ölü tohum sayısına ait
dağılım Tablo 4.5’te verilmiştir.
Tablo 4.5. İçlerinde yaklaşık olarak 500 adet biber tohumu bulunan 250 ambalajın ölü tohum sayısı
bakımından dağılımı
Ölü tohum sayısı
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Toplam

fi
31
50
56
44
38
20
5
4
2
250

fiXi
0
50
112
132
152
100
30
28
16
620

fiX2i
0
50
224
396
608
500
180
196
128
2282

Poisson dağılımında teorik olarak ortalama ve varyans birbirine eşittir. Fakat bir örnek
üzerinde çalışırken ortalama ve varyans birbirine eşit olmayabilir. Ortalama ve varyansın birbirine eşit
olması durumu sonsuz sayıda örnek üzerinde çalışıldığı zaman söz konusudur. Tablo 4.5 verilen
bilgiler kullanılarak ölü tohum sayısına ait ortalama ve varyans (2.2) ve (2.16) numaralı eşitlikler
kullanılarak aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.
620
 2.48
250
(620)2
2
 744.4
 d x  2282 
250
744.4
 2.99
S2x 
249
X

Örnekten hesaplanan ortalama ve varyans birbirine yakındır. İfade ettiği olayın niteliği de göz
önüne alındığında örneğin, ortalaması 2.48 olan bir Poisson dağılımını temsil ettiği kabul edilebilir.
500 tohumluk ambalajda 0-8 ölü tohum olasılığı (4.3) numaralı eşitlikte verilen Poisson dağılımı
olasılık yoğunluk fonksiyonu kullanılarak hesaplanmış ve Tablo 4.6’da verilmiştir.
Tablo 4.6. İçlerinde yaklaşık olarak 500 biber tohumu bulunan 250 ambalaj için gözlenen ve Poisson
dağılımına göre beklenen frekanslar
Ölü tohum sayısı
0
1
2
3

fi
31
50
56
44
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4
5
6
7
8
Toplam

38
20
5
4
2
250

0.13199
0.06547
0.02706
0.00959
0.00405
1.00000

33.00
16.37
6.76
2.40
1.01
250

500 tohumun bulunduğu bir ambalajdaki tüm tohumların canlı (yani ölü tohum olmama)
olasılığı (4.3) numaralı eşitlik kullanılarak;
P(0) 

2.480 2.48
e
 0.08374
0!

olarak bulunur. Bir ambalajdaki tüm tohumların canlı olma olasılığı 0.08374 ise 250 ambalajdan
%8.374 tanesindeki tüm tohumların canlı olması beklenir. Bu durumda birinci sınıfın beklenen
frekansı; f1'  (250)(0.08374)  20.94 olarak bulunur. Diğer sınıfların da beklenen frekansları da
açıklandığı şekilde bulunmuş ve Tablo 4.6’da verilmiştir. Tablo 4.6’da son sınıfın beklenen frekansı
önceki sınıfların beklenen frekanslarının toplamı 250’den çıkarılarak, yani;
'
f son
sınıf  250  (20.94  51.92  64.38  53.22  33.00  16.37  6.76  2.40)  1.01

olarak bulunur.

4.3. Normal Dağılım
Normal dağılım sürekli bir dağılımdır. Aralarındaki farklılıklar tamamen tesadüften ileri gelen
gözlem değerlerinin oluşturduğu populasyonlar normal dağılıma uygun dağılım gösterirler. Örneğin,
bir ağılda aynı ırktan ve yaştan analardan yaklaşık olarak aynı tarihlerde doğan aynı cinsiyetteki
kuzular aynı koşullar altında beslense bile belirli bir süre sonunda hepsinin canlı ağırlıkları birbirinin
aynı olmayacaktır. Canlı ağırlıklar arasındaki bu farklılıklar, her kuzuya etkisi rastgele ve küçük olan
çok sayıda etkenin (faktörün) üst üste eklenmesiyle oluşur. Bu etkenler araştırıcının kontrol edemediği
faktörlerdir. Kontrol edilemeyen faktörlerden ileri gelen farklılıklar tesadüften ileri gelen farklılıklar
olarak adlandırılır. Aralarındaki farklılık kontrol edilemeyen faktörlerden ileri gelen gözlem değerleri
bir dağılım gösterir. Bu sebeple bir ağılda aynı ırktan ve yaştan analardan yaklaşık olarak aynı
tarihlerde doğan aynı cinsiyetteki kuzular aynı koşullar altında beslense, belirli bir süre sonunda canlı
ağırlıkları normal dağılım gösterir. Dolayısıyla söz konusu kuzular canlı ağırlık bakımından bir normal
populasyonu temsil eder.
Aralarındaki farklılık tamamen tesadüften ileri gelen özelliklerin temsil ettiği normal
populasyonların dağılımı (4.5) numaralı eşitlikte verilen olasılık yoğunluk fonksiyonuna uygun bir
dağılım gösterir.

f(x) 

1
σ 2π

e

-

 

1 x  2
2 

…(4.5)

(4.5) numaralı eşitlikte verilen olasılık yoğunluk fonksiyonunda, , populasyonun ortalaması ve ,
populasyonun standart sapmasıdır. Fonksiyondaki e ve  sabit değerler olup yaklaşık olarak e2.718
ve 3.1416 alınabilir.
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Normal dağılımın olasılık yoğunluk fonksiyonundan da görüldüğü gibi bu dağılımın ortalama
ve varyans (veya standart sapma) olmak üzere iki parametresi vardır, yani normal dağılımlar
birbirlerinden ortalama ve varyanslarındaki farklılıklar ile ayrılırlar. Şekil 4.3’te ortalamaları aynı fakat
standart sapmaları farklı olan normal dağılımlar görülmektedir.
Ortalama=50 Standart sapma=5
Ortalama=50 Standart sapma=10
Ortalama=50 Standart sapma=15

Şekil 4.3. Ortalamaları aynı standart sapmaları farklı olan normal dağılımlar
Normal dağılımlar, sadece ortalamalarının birbirinden farklı olması ile de ayrılabilirler, yani
dağılımlar aynı standart sapmaya fakat farklı ortalamaya sahip olabilirler. Şekil 4.4’te standart
sapmaları aynı fakat ortalamaları farklı normal dağılımlar gösterilmiştir.

Ortalama=50 Standart sapma=7
Ortalama=75 Standart sapma=7
Ortalama=30 Standart sapma=7

Şekil 4.4. Ortalamaları farklı standart sapmaları aynı olan normal dağılımlar
Normal dağılımlar sadece bir parametrelerindeki farklılık bakımından birbirlerinden
ayrılabilecekleri gibi hem ortalamalarındaki hem de standart sapmalarındaki farklılıklar bakımından da
birbirlerinden ayrılabilirler. Şekil 4.5 ortalama ve standart sapmaları birbirinden farklı normal
dağılımları göstermektedir.
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Ortalama=50 Standart sapma=7
Ortalama=75 Standart sapma=11
Ortalama=25 Standart sapma=3

ŞEKİL 4.5. Hem ortalaması hem de standart sapması birbirinden farklı olan normal dağılımlar

4.3.1. Normal Dağılımın Özellikleri
Aralarındaki farklılıklar tesadüften ileri gelen gözlem değerlerinin gösterdiği normal dağılım,
Şekil 4.3, 4.4 ve 4.5’te görüldüğü gibi çan eğrisi şeklindedir.
Normal dağılımda aritmetik ortalama, ortanca değer ve tepe değeri birbirine eşittir. Aritmetik
ortalama ve ortanca değerlerin birbirine eşit olmasından dolayı normal dağılım gösteren
populasyondaki bireylerin %50’si ortalamadan büyük diğer %50’si ise ortalamadan küçüktür.
Normal dağılım ortalama etrafında simetriktir. Normal dağılımın simetrik olması sebebiyle, c
mutlak değer olarak sabit olmak koşuluyla  ve +c bulunan bireylerin % miktarları,  ve -c arasında
bulunan bireylerin % miktarına eşittir.
Normal dağılım - ile + arasındaki bütün değerleri kapsar ve üzerinde durulan özelliğin -
ile + arasında bulunma olasılığı 1’e eşittir.

4.4. Standart Normal Dağılım
Ortalaması ve standart sapması bilinen her normal dağılımda, (4.6) numaralı eşitlik
kullanılarak standardize edilebilir. Bunun için her bir gözlem değerinden (Xi) populasyon ortalaması
çıkarılarak elde edilen fark, populasyonun standart sapmasına bölünür ve Standart Değer (Zi) bulunur.

Zi 

Xi  μ
σ

…(4.6)

(4.6) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanan ve Zi olarak gösterilen değerler, her bir gözlemin
standardize edilmiş şeklidir. Z-değerlerinin gösterdiği dağılıma standart normal dağılım (veya Zdağılımı) denir. Böylece ortalamaları ve standart sapmaları farklı olan sonsuz adet normal dağılım,
(4.6) numaralı eşitlikle ortalaması 0, standart sapması 1 olan tek bir normal dağılıma (standart normal
dağılım ) dönüştürülmüş olur.
Standart normal dağılım da çan eğrisi şeklinde olup ortalama etrafında simetriktir. Yani
=
olmak üzere, ortalama ile +Z arasında olma olasılığı, ortalama ile -Z değeri arasında olma
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olasılığı birbirine eşittir. Dolayısıyla tüm Z-değerlerinin %50’si ortalamadan büyük diğer %50’si ise
ortalamadan küçüktür. Bu dağılıma dahil olan bütün Z değerlerinin oluş olasılıklarının toplamı 1’e
eşittir. Standart normal dağılımın olasılık yoğunluk fonksiyonu;

f(z) 

1
2π

e



Z2
2

…(4.7)

şeklindedir. Parametresi bilinen ve normal dağılım gösteren X değerleri standardize edilerek Z
değerlerine çevrilebilirler. (4.7) numaralı eşitlikte verilen olasılık yoğunluk fonksiyonunun, 0 ile belirli
Z değerleri arasındaki integrali alınarak tablo haline getirilmiştir (Tablo A). Tablo A kullanılarak
ortalama (0) ile belirli Z-değerleri arasında kalan alanlar kolayca hesaplanabilir.
ÖRNEK 1:
Standart normal dağılımda bütün Z-değerlerinin % kaçı 0 ile 1.0 değerleri arasındadır?
Tablo A’da görüldüğü gibi standart normal dağılımda 0
ile 1 arasındaki alan 0.3413’tür, yani standart normal
dağılımı oluşturan bütün Z-değerlerinin %34.13’ü 0 ile 1
arasındadır. Başka bir deyişle; standart normal dağılımda
herhangi bir Z-değerinin sıfır ile 1 arasında olma olasılığı
0.3413
%34.13’tür.
Standart normal dağılım simetrik olduğu için
1
0
bütün Z-değerlerinin %34.13’ü de -1 ile 0 arasındadır.
Standart normal dağılımda bütün Z-değerlerinin -1 ile 1 arasında olma olasılığı ise aşağıdaki
grafikte siyah taralı alandır ve P(-1<Z<0) ile P(0<Z<1) olasılıklarının toplamıdır.
Bu durumda siyah taralı alan P(-1<Z<0)+P(0<Z<1)
olarak hesaplanır ve;
0.3413+0.3413=0.6826
olarak bulunur, yani standart normal dağılımı oluşturan
bütün Z-değerlerinin %68.26’sı -1 ile 1 arasındadır.

0.6826

-1

1

Standart normal dağılımda bütün Z-değerlerinin –1’den küçük olma olasılığı ise aşağıdaki
grafikte siyah taralı alandır ve 0.5-P(-1<Z<0) olarak hesaplanır.
Bu durumda yandaki grafikte siyah taralı alan;
0.5-P(-1<Z<0)
= 0.5-0.3413=0.1587
olarak hesaplanır, yani bütün Z-değerlerinin
%15.87’si -1’den küçüktür.
-1
0.1587
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ÖRNEK 2:
Standart normal dağılımda bütün Z-değerlerinin % ne kadarı 1.05 ile 2.15 arasındadır?
Standart normal dağılımda bütün Z-değerlerinin 1.05 ile 2.15 arasında olanlarının oluşturduğu
alan aşağıdaki grafikte siyah taranmış alandır. Bu alanı bulmak için Z-değerlerinin 0 ile 2.15 arasında
olma olasılığından 0 ile 1.05 arasında olma olasılığı çıkarılır, yani P(0<Z<2.15)-P(0<Z<1.05)
hesaplanır.
Tablo A’dan P(0<Z<2.15)=0.4842 ve -P(0<Z<1.05)=0.3531
olarak bulunur. Dolayısıyla grafikteki taralı alan 0.48420.3531=0.1311 olarak hesaplanır. Bu, standart normal
dağılımda bütün Z değerlerinin %13.11’inin 1.05 ile

0.1311
1.05 2.15

2.15 arasında olduğunu gösterir.

ÖRNEK 3:
Sağlıklı yetişkinlerde toplam kolesterol değeri, ortalaması 160 mg/dL, standart sapması ise 20
mg/dL olan bir normal dağılım göstermektedir. Buna göre sağlıklı yetişkinlerin;
a. % kaçında toplam kolesterol değeri 135 mg/dL’den daha azdır?
b. % kaçında toplam kolesterol değeri 145 mg/dL ile 182 mg/dL arasındadır?
c. % kaçında toplam kolesterol değeri 115 mg/dL ile 135 mg/dL arasındadır?
d. % kaçında toplam kolesterol değeri 160 mg/dL ile 180 mg/dL arasındadır?
e. Toplam kolesterol miktarı en fazla olan %2.5’ inin içinde en az kolesterol miktarı kaç mg/dL’dir?
f. Toplam kolesterol miktarı en az olan %5’ inin içinde en fazla kolesterol miktarı kaç mg/dL’dir?
a. Burada sağlıklı yetişkinlerin % kaçının toplam kolesterol değerinin 135 mg/dL’den daha az olduğu,
yani P(X<135 mg/dL) sorulmuştur. Yetişkinlerin toplam kolesterol değerlerinin ortalaması 160
mg/dL ve standart sapmasının da 20 mg/dL olan normal bir dağılım gösterdiği bildirilmiştir. Bunun
(135  160)
için ilk olarak (4.6) numaralı eşitlik kullanılarak 135 değerinin
şeklinde standardize
20
edilmesi gerekir. Daha sonra istenilen alanın olasılığı:
P(X  135)  P(Z 

(135  160)
)  P(Z  1.25)
20

şeklinde bulunur. Standart normal dağılımda, Z-değerlerinin -1.25’ten küçük olduğu alan, taralı
alandır.
Bu alan 0.5-[P(-1.25<Z<0)] şeklinde hesaplanır.
Tablo A’dan bakıldığı zaman Z-değerlerinin 0 ile
1.25 arasında olma olasılığı 0.3944’tür. Standart
normal dağılım simetrik bir
0.1056
-1.25
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dağılım olduğu için -1.25 ile 0 arasında olma olasılığı da 0.3944’tür. Grafikteki taralı alan 0.50.3944=0.1056 olarak bulunur, yani sağlıklı yetişkinlerin %10.56’sının toplam kolesterol değeri
135 mg/dL’den daha azdır.
b. Sağlıklı bireylerin % kaçının toplam kolesterol değerinin 145 mg/dL ile 182 mg/dL arasında
olduğunu bulmak için önce (4.6) numaralı eşitlik kullanılarak 145 ve 182 mg/dL değerlerinin
standardize edilmesi gerekir.

145  160
182  160
P(145 X  175)  P(
Z
)
20
20
=P(-0.75<Z<1.1)
Burada hesaplanan Z-değerlerinden biri negatif diğeri ise pozitif işaretlidir. Bu, hesaplanacak
alanın ortalamanın iki tarafında olduğunu gösterir ve aşağıdaki grafikte siyah taralı alandır.
Bunun için P(-0.75<Z<0) ile P(0<Z<1.1) olasılıklarının
toplanması gerekir. Tablo A’dan, P(-0.75<Z<0)=0.2734
ve P(0<Z<1.1)=0.3643 olarak bulunur. Bu durumda
taralı alan 0.2734+0.3643=0.6377
olarak hesaplanır, yani sağlıklı yetişkinlerin
0.6377
%63.77’sinin toplam kolesterol değeri 145 mg/dL ile
182 mg/dL arasındadır.
-0.75
1.1
c. Sağlıklı bireylerin % kaçının toplam kolesterol değerinin 115 mg/dL ile 135 mg/dL arasında
olduğunu bulmak için önce (4.6) numaralı eşitlik kullanılarak 115 ve 135 mg/dL değerlerinin
standardize edilmesi gerekir.
135  160
115  160
)
Z
P(115 X  135)  P(
20
20
=P(-2.25<Z<-1.25)

Standart normal dağılımda P(-2.25<Z<-1.25), Z-değerlerinin -2.25 ile 0 arasında olma olasılığından Zdeğerlerinin -1.25 ile 0 arasında olma olasılığı
çıkarılarak hesaplanır, yani yandaki grafik üzerinde
siyah taralı alan hesaplanacaktır. Sağlıklı yetişkinlerin
toplam
0.0934
-2.25
-1.25
değerlerinin P(-2.25<Z<-1.25) olasılığı;

kolesterol değerlerinin 115 ile 135 mg/dL arasında
olma olasılığı, yani standart normal dağılımda Z-

P(-2.25<Z<-1.25)= P(-2.25<Z<0)- P(-1.25<Z<0)
=0.4878-0.3944=0.0934
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olarak hesaplanır. Bu durumda sağlıklı yetişkinlerin toplam kolesterol değeri 115 mg/dL ile 135 mg/dL
arasında olanların oranı %9.34’tür.
d. Sağlıklı bireylerin % kaçının toplam kolesterol değerinin 160 mg/dL ile 180 mg/dL arasında
olduğunu bulmak için önce (4.6) numaralı eşitlik kullanılarak 160 ve 180 mg/dL değerlerinin
standardize edilmesi gerekir.

160  160
180  160
P(160 X  180)  P(
Z
) =P(0<Z<1)
20
20
Tablo A’dan, standart normal dağılımda 0 ile 1
arasındaki alan 0.3413’tür, yani sağlıklı bireylerin
toplam kolesterol değerinin 160 ile 180 mg/dL
arasında olma olasılığı %34.13’tür.
0.3413

0

1

e. Burada istenen, toplam kolesterol miktarı en fazla olan %2.5’uğun içindeki en az kolesterol
miktarının kaç mg/dL olduğudur. Bu kolesterol değerinin bulunabilmesi için ilk olarak standart
normal dağılımda %2.5’lik alanın hangi Z-değerinden başladığı belirlenmelidir.
En
fazla
toplam
kolesterol değerine sahip
yetişkinlerin %2.5’inin
oluşturduğu alan
0.4750
=0

Z=?

Kolesterol değeri en fazla %2.5 olanlar ile ortalama arasında kalan alan yukarıdaki grafikte
görüldüğü gibi (%50 - %2.5) %47.50’dir. En fazla kolesterol değerine sahip %2.5’lik alanın başlangıç
değerinin hesaplanabilmesi için standart normal dağılım tablosunun tersten kullanılması
gerekmektedir, yani 0 ile hangi Z-değeri arasında kalan alanın 0.4750 olduğunun bulunması gerekir.
Tablo A’dan Z-değeri bulunduktan sonra (4.6) numaralı eşitlik kullanılarak %2.5’lik alanın başlangıç
noktası hesaplanabilir. Tablo A’dan, 0 ile Z=1.96 arasında kalan alanının 0.4750 olduğu kolaylıkla
bulunur. Bu durumda;
X  160
ise
20
X  1.96(20) 160  199.2 mg / dL

1.96 

olarak bulunur, yani yetişkin bireylerin en yüksek toplam kolesterol değerine sahip %2.5’inin
kolesterol değeri 199.2 mg/dL’den daha yüksektir. Bir başka deyişle; en yüksek kolesterol değerine
sahip %2.5 içinde en düşük kolesterol değeri 199.2 mg/dL’dir.
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f. Burada istenen toplam kolesterol miktarı en az olan %5’ in içindeki en fazla kolesterol miktarının
kaç mg/dL olduğudur. Burada da yine bir önceki şıkta olduğu gibi standart normal dağılım tablosu
tersinden kullanılmalıdır. En az kolesterol değerine sahip %5’inin başladığı nokta sorulduğuna göre
ortalama ile bu nokta arasında kalan alan (%50 - % 5) %45’tir. Tablo A’ya bakıldığı zaman 0 ile
Z=1.64 arasındaki alanın 0.4495 ve 0 ile Z=1.65 arasındaki alanın ise 0.4505 olduğu görülür.
0.4495 ile 0.4505’in ortalaması alınırsa tam 0.45 değeri elde edilir. 0.45 değerine karşılık gelen Z
değerini bulmak için de benzer şekilde 1.64 ile 1.65’in ortalaması alınırsa 1.645 bulunur yani 0 ile
Z=1.645 arasındaki alan 0.45’tir.

En az toplam kolesterol
değerine sahip yetişkinlerin
%5’inin oluşturduğu alan
0.4500
Z=-1.645
Yukarıdaki grafikte görüldüğü gibi Z-değeri, ortalamanın sol tarafında olduğu için negatif işaretlidir.
Standart normal dağılım simetrik olduğu için 0 ile 1.645 arasında kalan alan ile -1.645 ile 0 arasında
kalan alan birbirine eşittir. Bu durumda kolesterol değeri;
X  160
ise
20
X  1.645(20) 160  127.1 mg / dL

- 1.645 

olarak hesaplanır, yani yetişkin bireylerin en düşük toplam kolesterol değerine sahip %5’inin
kolesterol değeri 127.1 mg/dL’den daha düşüktür. Bir başka deyişle; en düşük kolesterol değerine
sahip %5 içinde en yüksek kolesterol değeri 127.1 mg/dL’dir.

4.3.3. Frekans Dağılım Tablosunda Normal Dağılıma Göre Olması Beklenen
Frekansların Hesaplanması
Yapılan bir çalışmada örnek oluşturularak veriler toplandıktan sonra Bölüm I’de açıklandığı
gibi araştırıcı verilerini frekans dağılım tablosu yardımıyla özetleyebilir. Araştırıcı, frekans dağılım
tablosunu oluşturduktan sonra elde edilen verilerin ortalama ve standart sapmasını hesaplayabilir.
Frekans dağılım tablosu oluşturularak ortalama ve standart sapma hesaplandıktan sonra ortalaması ve
standart sapması frekans dağılım tablosundan hesaplanan normal dağılıma göre frekans dağılım
tablosundaki her sınıfın beklenen frekansı hesaplanabilir.
Bölüm I’de fasulye ağırlıkları ile ilgili yapılan araştırmada 60 fasulye ağırlığı için frekans
dağılım tablosu Tablo 1.7’de verilmişti.
Tablo 1.7’de verilen 60 fasulye ağırlığının frekans dağılım tablosundan, ortalama 0.661 g ve
standart sapmada 0.081619  0.082 g olarak bulunmuştur. Örnekten hesaplanan ortalama ve standart
sapma söz konusu normal dağılımın parametreleri kabul edilerek, ortalaması 0.661 ve standart sapması
0.082 olan normal dağılıma göre sınıfların beklenen frekansları hesaplanabilir.
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Normal dağılıma göre beklenen frekansların hesaplanabilmesi için ilk olarak Tablo 4.7’de
görüldüğü gibi her sınıfın üst gerçek sınırlarının hesaplanması gerekir.
Tablo 4.7. 60 fasulye tanesinin ağırlığına ait gözlenen ve ortalaması 0.661 ve standart sapması 0.082
olan normal dağılıma göre beklenen frekanslar
Sınıf değeri
0.48 - 0.51
0.52 - 0.55
0.56 - 0.59
0.60 - 0.63
0.64 - 0.67
0.68 - 0.71
0.72 - 0.75
0.76 - 0.79
0.80 - 0.83

Alt
gerçek
sınır
0.475
0.515
0.555
0.595
0.635
0.675
0.715
0.755
0.795

Üst
gerçek
sınır
0.515
0.555
0.595
0.635
0.675
0.715
0.755
0.795
0.835
Toplam

Frekans
2
5
6
9
13
8
9
5
3
60

Olasılık
0.0375
0.0610
0.1105
0.1655
0.1930
0.1779
0.1295
0.0735
0.0516
1.0000

Beklenen
frekans
2.250
3.660
6.630
9.930
11.580
10.674
7.770
4.410
3.096
60

Tablo 4.7’de görüldüğü gibi 1. sınıf 0.515 üst sınırında bitmektedir, yani bu sınıftaki fasulye
tanelerinin ağırlığı 0.515 g’dan azdır. Bu durumda ortalaması 0.661 g ve standart sapması 0.082 g olan
normal dağılımda tüm fasulye tanelerinin % kaçının ağırlığının 0.515’ten daha az olduğunun aşağıdaki
şekilde hesaplanması gerekir.

P(X  0.515) P(Z 

(0.515 0.661)
)  P(Z  1.78)
0.082

Ortalaması 0.661 g ve standart sapması 0.082 g
olan normal dağılımda, fasulye ağırlıklarının 0.515’ten
daha az veya standart normal dağılımda Z değerlerinin 1.78’ten daha küçük olma olasılığı yandaki dağılımda
siyah taralı alandır ve;

0.0375

P(Z<-1.78)=0.5-P(0<Z<-1.78)
0.4625=0.0375

=0.5-

-1.78
olarak hesaplanır. Bu durumda 60 fasulye tanesinden %3.75’sinin, yani 60x0.0375=2.25 tanesinin
ağırlığı 0.515’ten azdır. Bu durumda Tablo 4.7’de de görüldüğü gibi 1. sınıfın beklenen frekansı
2.25’tir.
İkinci sınıftaki fasulye tanelerinin ağırlıkları 0.515 ile 0.555 g arasındadır, çünkü bu sınıf
0.515 sınırından başlayıp 0.555 üst sınırında bitmektedir. Bu sınıfın ortalaması 0.661 g ve standart
sapması 0.082 g olan normal dağılıma göre beklenen frekansının hesaplanabilmesi için fasulyelerden
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% kaçının ağırlığının 0.515 ile 0.555 g arasında olduğunun yani P(0.515<X<0.555) olasılığının
aşağıdaki şekilde hesaplanması gerekir.

0.515  0.661
0.555  0.661
)
Z
0.082
0.082
=P(-1.78<Z<-1.29)

P(0.515 X  0.555)  P(

Standart normal dağılımda P(-1.78 <Z< -1.29), Zdeğerlerinin -1.78 ile 0 arasında olma olasılığından Zdeğerlerinin -1.29 ile 0 arasında olma olasılığı çıkarılıp
yandaki grafik üzerinde siyah taralı alan bulunur.
0.061

-1.78 -1.29
Fasulye ağırlıklarının 0.515 ile 0.555 g arasında olma olasılığı, yani standart normal dağılımda
Z-değerlerinin P(-178<Z<-1.29) olma olasılığı;
P(-1.78<Z<-1.29)= P(-1.78<Z<0)- P(-178<Z<-1.29)
=0.4625-0.4015=0.061
olarak hesaplanır. Bu durumda fasulyelerin ağırlıklarının 0.515 g ile 0.555 g arasında olma olasılığı
%6.1’dir, yani bu sınıfın beklenen frekansı 60x0.061=3.66’dır.
Üçüncü sınıftaki fasulyelerin ağırlıkları 0.555 g ile 0.595 g arasındadır. Fasulyelerin bu
aralıkta olma olasılığı P(0.555<X<0.595)’tir, yani Z-değerlerinin -1.29 ile -0.81 arasında olma
olasılığıdır ve 0.1105 olarak hesaplanır. Bu durumda üçüncü sınıfın beklenen frekansı
60x0.1105=6.63’tür.
Dördüncü sınıftaki fasulyeler 0.595 g ile 0.635 g arasındadır. Fasulyelerin bu aralıkta olma
olasılığı P(0.595<X<0.635)’tir, yani Z-değerlerinin -0.81 ile -0.32 arasında olma olasılığıdır ve 0.1655
olarak hesaplanır. Bu durumda dördüncü sınıfın beklenen frekansı 60x0.1655=9.93’tür.
Beşinci sınıftaki fasulyelerin ağırlıkları 0.635 g ile 0.675 g arasındadır, çünkü bu sınıf 0.635
sınırından başlayıp 0.675 üst sınırında bitmektedir. Bu sınıfın ortalaması 0.661 g ve standart sapması
0.082 g olan normal dağılıma göre beklenen frekansının hesaplanabilmesi için fasulyelerden %
kaçının ağırlığının 0.635 ile 0.675 g arasında olduğunun yani P(0.635<X<0.675) olasılığının aşağıdaki
şekilde hesaplanması gerekir.

0.635  0.661
0.675  0.661
Z
)
0.0819
0.0819
=P(-0.32<Z<0.17)

P(0.635 X  0.675)  P(

olarak hesaplanır. Burada hesaplanan Z-değerlerinden biri negatif diğeri ise pozitif işaretlidir. Bu,
hesaplanacak alanın ortalamanın iki tarafında olduğunu gösterir ve aşağıdaki grafikte siyah taralı
alandır. Bu alanı bulmak
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için P(-0.32<Z<0) ile
P(0<Z<0.17) olasılıklarının
toplanması gerekir. Bu durumda
taralı alan 0.1255+0.0675=0.193
olarak hesaplanır. Bu, tüm
fasulye tanelerinin %19.3’ünün
ağrılığının 0.635 g ile 0.675 g
arasında olduğunu gösterir.

0.193

-0.32 0.17

Dolayısı ile bu sınıfın beklenen frekansı 60x0.193=11.58 olarak hesaplanır.
Altıncı sınıfta yer alan fasulyelerin ağırlıkları 0.675 g ile 0.715 g arasındadır. Bu sınıfın
ortalaması 0.661 g ve standart sapması 0.082 g olan normal dağılıma göre beklenen frekansının
hesaplanabilmesi için fasulyelerden % kaçının ağırlığının 0.675 ile 0. 715 g arasında olduğunun yani
P(0.675<X<0.715) olasılığının aşağıdaki şekilde hesaplanması gerekir.

0.675  0.661
0.715  0.661
Z
)
0.082
0.082
=P(0.17<Z<0.66)

P(0.675 X  0.715)  P(

olarak hesaplanır. Burada hesaplanan Z-değerlerinin ikisi de pozitif işaretlidir. Bu, hesaplanacak alanın
ortalamanın sağ tarafında olduğunu gösterir ve aşağıdaki grafikte siyah taralı alandır. Bu alanı bulmak
için;
P(0<Z<0.66)
ile
P(0<Z<0.17)
arasındaki
fark
0.1779
bulunmalıdır. Bu durumda yandaki grafikte taralı alan
0.2454-0.0675=0.1779 olarak bulunur. Bu değer, tüm
fasulye tanelerinin %17.79’unun ağırlığının 0.675 g ile
0.715 g arasında olduğunu gösterir. Dolayısı ile bu sınıfın
beklenen frekansı 60x0.1779=10.674’tür.
Yedinci sınıftaki fasulyeler 0.715 g ile 0.755 g
0.17 0.66
arasındadır. Fasulyelerin bu aralıkta olma olasılığı P(0.715<X<0.755)’tir, yani Z-değerlerinin 0.66 ile
1.15 arasında olma olasılığıdır ve 0.1295 olarak hesaplanır. Bu durumda yedinci sınıfın beklenen
frekansı 60x0.1295=7.77’dir.
Sekizinci sınıftaki fasulyeler 0.755 g ile 0.795 g arasındadır. Fasulyelerin bu aralıkta olma
olasılığı P(0.755<X<0.795)’tir, yani Z-değerlerinin 1.15 ile 1.63 arasında olma olasılığıdır ve 0.0735
olarak hesaplanır. Bu durumda sekizinci sınıfın beklenen frekansı 60x0.0735=4.41’dir.
Son sınıfta yer alan fasulyeler ağırlıkları 0.795 g’dan daha ağır olan fasulyelerdir. Bu sebeple
ortalaması 0.661 g ve standart sapması 0.082 g olan normal dağılımda tüm fasulyelerin % kaçının
ağırlığının 0.795 g’dan daha fazla olduğunun, yani P(X>0.795)’in hesaplanması gerekir. 0.795 karşılık
gelen Z değeri 1.63 olduğu için standart normal dağılımda 1.63’ten büyük olma olasılığı
hesaplanmalıdır. Bu alan aşağıdaki grafikte taralı gösterilen alandır.
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Bu alan P(Z>1.63)’tür ve 0.5- [P(0<Z<1.63)] = 0.0516
olarak hesaplanır. Bu, tüm fasulye tanelerinin %5.16’sının
0.795 g’dan daha ağır olduğunu gösterir.
0.0516

1.63
Dolayısı ile bu sınıfın beklenen frekansı 60x0.0516=3.096’dır.
Her sınıf için normal dağılıma göre hesaplanan olasılıklar ve her sınıfın söz konusu normal
dağılıma göre beklenen frekansı Tablo 4.7’de verilmiştir. Tablo 4.7’den de görüldüğü gibi frekans
dağılım tablosunda her sınıf için hesaplanan olasılıkların toplamı 1’e eşit olmalıdır. Aynı şekilde her
sınıf için hesaplanan beklenen frekansların toplamı da gözlenen frekansların toplamına eşit olmalıdır.

4.4. Sorular
1. Dağılım kavramı ne ifade etmektedir? Açıklayınız.
2. Sürekli ve kesikli dağılım ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız.
3. Aşağıdaki grafiğe göre hangi dağılımda bireyler arasındaki değişim daha fazladır.

4. Dağılımın parametresi kavramı ne ifade etmektedir? Açıklayınız.
5. Binomiyal dağılımın parametreleri nelerdir? Açıklayınız?
6. Binomiyal dağılımın şekli nasıldır? Örnek vererek ve grafik çizerek açıklayınız.
7. Poisson dağılımının parametreleri nelerdir? Açıklayınız.
8. Poisson dağılımının şekli nasıldır? Örnek vererek ve grafik çizerek açıklayınız.
9. Normal dağılımın parametrelerini açıklayınız.
10. Normal dağılımın özellikleri nelerdir? Açıklayınız.
11. Standart normal dağılım nasıl elde edilir? Açıklayınız.
12. Standart normal dağılımın özellikleri nelerdir? Açıklayınız.
13. İstatistik dersinin ara sınavından aldığınız notun 60, istatistik dersi ara sınav not ortalamasının da 
= 65 olan normal dağılım gösterdiği bilinmektedir. Aldığınız not, sınıf notlarının en düşük %
2.5’unun başladığı değer olduğuna göre İstatistik dersi ara sınav notlarına ait normal dağılımın
standart sapması kaçtır?
14. Ankara ilindeki 40-60 yaş arasındaki insanlarda yakını görememe probleminin ortaya çıkma
olasılığının 0.60 olduğu bilinmektedir. Buna göre 40-60 yaş arası 3 kişiden;
a. En az ikisinin yakını görememe olasılığını hesaplayınız.
b. Üçünün de yakını görememe olasılığını hesaplayınız.
c. En fazla birinde yakını görememe olasılığını hesaplayınız.
15. Sağlıklı yetişkinlerde total kolesterol değeri, ortalaması 160 mg/dL, standart sapması ise 20 mg/dL
olan bir normal dağılım göstermektedir. Buna göre sağlıklı yetişkinlerin;
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a. % kaçında total kolesterol değeri 135 mg/dL’den daha azdır?
b. % kaçında total kolesterol değeri 145 mg/dL ile 175 mg/dL arasındadır?
c. % kaçında total kolesterol değeri 135 mg/dL ile 155 mg/dL arasındadır?
d. Total kolesterol miktarı en fazla olan %5’ inin içinde en az kolesterol miktarı kaç mg/dL’dir?
16. 67 bireyin oluşturduğu bir örnekte, ortalama 1.8 ve varyans 1.8 olarak hesaplanmıştır. Bu gözlem
değerlerinin dağılımı nasıldır?
17. Her hangi bir dersten yapılan sınav sonunda öğrencilerin %40’nın başarılı olduğu saptanmıştır. Bu
dersi alan öğrencilerden tesadüfen 3 öğrenci seçilse bu öğrencilerden en az 2 tanesinin başarılı
olma olasılığı kaçtır?
18. Ortalaması µ =140 cm ve standart sapması  = 5 cm olan normal dağılım gösteren bir
populasyonda, en uzun gözlem değerlerinin %5’i hangi değerden daha uzundur?
19. Ortalaması µ =140 cm, varyansı da 2 = 25 cm olan normal dağılım gösteren bir populasyonda, en
kısa gözlem değerlerinin %5’i hangi değerden daha kısadır?
20. Üniversitelerde sigara içme oranının 0.50 olduğu bilinmektedir. Tesadüfen alınan 4 kişilik bir
öğrenci grubunda bu özellik bakımından varyans kaça eşittir? Hesaplayarak anlamını açıklayınız.
21. 100 kişilik bir sınıfta herhangi bir kişinin 1 Ocak’ta doğmuş olma olasılığına ilişkin varyans kaça
eşittir? Hesaplayarak anlamını açıklayınız.
22. Ortalaması =762, standart sapması =75 olan normal bir dağılımdaki bireylerden 762
çıkarıldıktan sonra, elde edilen değerlerin hepsi 75’e bölünüp yeni değerler bulunsa, bu yeni
değerler nasıl bir dağılım gösterir? Açıklayınız.
23. Ziraat Fakültesindeki öğrencilerin %40'ının kız, geri kalanının da erkek olduğu bilinmektedir.
Ziraat Fakültesinden rasgele 2 öğrenci alınsa bunlardan 2’sinin de kız olma olasılığı kaçtır?
24. Ortalaması  = 124.0 cm, standart sapması da  = 2.0 cm olan, normal dağılım gösteren bir
populasyonda, varyantların 126 cm ile 128 cm arasında olanlarının olasılığı kaçtır?
25. Merinos koyunu yapağı inceliklerinin, ortalaması  = 20  standart sapması da  = 2  olan
normal bir dağılım gösterdiği bilinmektedir.
a. Piyasadan rasgele alınan merinos yapağılarında inceliğin 16  ile 24  arasında olma olasılığı
ne kadardır?
b. Piyasadan rasgele alınan merinos yapağılarında inceliğin 14  ile 16  arasında olma olasılığı
ne kadardır?
26. Bir ilaç firmasının ürettiği oksijenli suların kullanım ömrünün, ortalaması 24 ay ve standart
sapması 2 ay olan normal dağılım gösterdiği bilinmektedir. Buna göre üretilen oksijenli suların;
a) % ne kadarının raf ömrü 24 aydan daha fazladır?
b) % ne kadarının raf ömrü 22 ay ile 25 ay arasındadır?
c) % ne kadarının raf ömrü 20 aydan daha kısadır?
d) En kısa raf ömürlü oksijenli suların %2.5’ inin raf ömrü kaç aydan daha kısadır?
e) Bu firmanın bir parti de ürettiği 2500 oksijenli suyun kaç tanesinin raf ömrü 27.92 aydan
daha kısadır?
27. Üniversite öğrencilerinin %30’unun sigara içtikleri bilinmektedir. Buna göre tesadüfen seçilen 3
öğrenciden 2’sinin sigara içme olasılığı ve bu dağılımın ortalaması kaçtır?
28. Bir eczaneye gelen hastalardan kas spazmı nedeniyle belirli bir kas gevşetici ilacı (X)
kullananların oranı %68 olarak tespit edilmiştir. Tesadüfen seçilen 4 hastadan;
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a. 3’ ünün X kas gevşeticisini kullanma olasılığı nedir?
b. En az ikisinin X kas gevşeticisini kullanma olasılığı nedir?
c. Söz konusu dağılımın şekli nasıldır? Açıklayınız.
29. Ankara’daki üniversite öğrencilerinin %25’ inin herhangi bir kütüphaneye üye olduğu
bilinmektedir. Buna göre tesadüfen seçilen 4 öğrenciden;
a. En az 2’ sinin herhangi bir kütüphaneye üye olma olasılığı nedir?
b. En fazla 2’ sinin herhangi bir kütüphaneye üye olma olasılığı nedir?
c. 4’ ünün de herhangi bir kütüphaneye üye olma olasılığı nedir?
30. Ankara’da 95 yaşından fazla yaşama şansı bir araştırma sonucunda 0.0005 olarak hesaplanmıştır.
Buna göre, Ankara’da yaşayan insanlardan tesadüfen seçilecek 1000 kişiden;
a. Birinin 95 yaşından daha yaşlı olma olasılığı nedir?
b. İkisinin de 95 yaşından daha yaşlı olma olasılığı nedir?
c. En az üçünün 95 yaşından daha yaşlı olma olasılığı nedir?
31. 2000 kişinin yaşadığı bir şehirde, kalp krizi geçirmiş kişilerin oranının 0.0002 olduğu bildirilmiştir.
Bu şehirden tesadüfen seçilen 3 kişiden;
a. En fazla 1 kişinin kalp krizi geçirmiş olma olasılığı nedir?
b. En az 2 kişinin kalp krizi geçirmiş olma olasılığı nedir?
c. 3 kişinin de kalp krizi geçirmiş olma olasılığı nedir?
d. Bu hastaların gösterdiği dağılımın parametrelerini hesaplayınız.
32. 120 aile üzerinde yapılan bir anket sonucunda bu ailelerden 80 tanesinin düzenli bir şekilde her
gün gazete okudukları saptanmıştır. Buna göre;
a) Tesadüfen seçilen 5 aileden hepsinin düzenli olarak gazete okuyan aile olma olasılığı nedir?
b) Ortalama gazete okuma oranı nedir?
c) Bu dağılımın varyansını bulunuz.
33. 1000 kişinin yaşadığı bir şehirde, Lösemili (kan kanseri) hastaların oranının 0.0001 olduğu
bildirilmiştir. Bu şehirden tesadüfen seçilen 3 kişiden;
a) En fazla 2 kişinin lösemili hasta olma olasılığı nedir?
b) En az 3 kişinin lösemili hasta olma olasılığı nedir?
c) Bu hastaların gösterdiği dağılımın parametrelerini hesaplayınız?
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ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI
Üzerinde çalışılan populasyondan belirli örnek genişliğinde mümkün olan sayıda tesadüf
örnekleri alınsa ve üzerinde çalışılan istatistikler hesaplansa, hesaplanan istatistiklerin her biri
parametrenin ayrı ayrı birbirlerinden bağımsız birer tahminidir. Hesaplanan istatistiklerin bazıları
parametreye eşit, bazıları parametreden küçük bazıları ise parametreden büyüktür. Örnekler,
populasyondan tamamen tesadüfen seçildiği için söz konusu istatistikler örnekten örneğe değişerek bir
dağılım gösterir. Bu dağılıma söz konusu istatistiğe ait örnekleme dağılımı denir.
Bu şekilde elde edilen örnekleme dağılımları teorik dağılımlardır ve araştırıcıya hipotez
kontrolleri için gereklidir. Çünkü hipotez kontrolü, üzerinde çalışılan örneğin hipotezle belirtilen
populasyonu temsil etme olasılığının, diğer bir deyişle hipotezle belirtilen populasyondan söz konusu
istatistiğe ait örnekleme dağılımının dahil olma olasılığının hesaplanması ve hesaplanan bu olasılık
dikkate alınarak karar verilmesi işlemidir.
Üzerinde çalışılan populasyondan elde edilecek örnekleme dağılımının şekli ve parametreleri,
populasyonun şekline, parametrelerine ve populasyondan tesadüfen seçilen örneklerin genişliğine göre
değişir.

5.1. Ortalamaya ait Örnekleme Dağılımı
Ortalaması  ve standart sapması  olan normal dağılım gösteren bir populasyondan belirli
örnek genişliğinde (n) geriye iadeli olarak mümkün olan sayıda örnekler alınsa ve bu örneklerin her
birinde ortalama hesaplansa, hesaplanan ortalamaların her biri populasyon ortalamasının, yani ’nün,
birbirlerinden bağımsız birer tahminidir. Hesaplanan ortalamaların bazıları ’ye eşit, bazıları ’den
küçük ve bazıları ’den büyüktür. Mümkün olan sayıdaki örnekler populasyondan tamamen tesadüfen
seçildiği için hesaplanan ortalamalar örnekten örneğe değişerek bir dağılım gösterir. Bu dağılıma
“ortalamaya ait örnekleme dağılımı” denir.
Ortalamaya ait örnekleme dağılımının ortalama ( μ x ) ve standart sapma ( σ x ) olmak üzere iki
parametresi vardır. Dağılımın ortalaması populasyon ortalamasına eşittir. Standart sapması ise 5.1
numaralı eşitlikte görüldüğü gibi populasyona ait standart sapmanın örnek genişliğinin kareköküne
bölümü olarak hesaplanır.

σx 

σx
n



σ 2x
n

…(5.1)

(5.1) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanan standart sapma, ortalamaya ait örnekleme
dağılımının populasyondan hesaplanan standart sapmasıdır.
Yapılan çoğu çalışmada üzerinde çalışılan populasyonun standart sapması bilinmez. Bu
sebeple populasyonun varyansı örnekten tahmin edilir. Bu durumda ortalamaya ait örnekleme
dağılımının standart sapması;

Sx 

Sx
n
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şeklinde tahmin edilir. Bu ifadeye ortalamaya ait örnekleme dağılımının örnekten tahmin edilen
standart sapması veya kısaca ortalamanın standart hatası denir. Ortalamanın standart hatası
hesaplandıktan sonra örnek ortalaması standart hatası ile birlikte X  S X şeklinde verilir.
Ortalamaya ait örnekleme dağılımın şekli örneklerin seçildiği populasyonun şekli ile seçilen
örneklerin genişliğine bağlıdır.
Normal dağılım gösteren bir populasyondan elde edilecek ortalamalara ait örnekleme dağılımı
örnek genişliği ne olursa olsun normal dağılım gösterir. Şekil 5.1a’da görüldüğü gibi üzerinde çalışılan
populasyon ortalaması, µ=60 ve standart sapması, σ=5 olan normal bir dağılım gösteriyor olsun. Bu
populasyondan tamamen tesadüfen ve mümkün olan sayıda n=4, n=10 ve n=30 olan örnekler alınsa ve
ortalamalara ait örnekleme dağılımları oluşturulsa Şekil 5.1b, c ve d’de görüldüğü gibi ortalamalara ait
örnekleme dağılımları normal dağılım gösterir.
Normal dağılım gösteren bir populasyondan alınan örneklerin genişliği dağılım şeklini değil
dağılımın standart sapmasını etkiler. Şekil 5.1’de görüldüğü gibi populasyondan alınan örneklerin
genişliği arttıkça ortalamaya ait örnekleme dağılımının standart sapması azalır. Çünkü örnek genişliği
arttıkça tahmin edilen istatistikler parametreye yaklaşır ve örneklerden hesaplanan ortalamalar
arasındaki değişim azalır.
a. Populasyon
b. n=4 bireylik örnek
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d. n=30 bireylik örnek
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65

ŞEKİL 5.1. Benzetim (simulasyon) yöntemi ile üretilmiş a. ortalaması, =60 ve standart sapması, =5
olan bir normal dağılım, b. n=4, c. n=10 ve d. n=30 bireylik örneklerden elde edilen ortalamaya
ait örnekleme dağılımları
Şekil 5.1b’de n=4 bireylik örneklerden elde edilen ortalama ait örnekleme dağılımı
5
görülmektedir. Bu dağılımın standart sapması σ x 
 2.5 olarak hesaplanırken, n=10 olduğu
4
5
5
 1.58 (Şekil 5.1c) ve n=30 olduğu zaman standart sapma σ x 
0.91 (Şekil
zaman σ x 
10
30
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5.1d) olmakta ve görüldüğü gibi örnek genişliği arttıkça ortalamaya ait örnekleme dağılımının standart
sapması azalmaktadır.
Üzerinde çalışılan populasyon yatık (sağa veya sola çarpık) bir dağılım gösteriyor ise bu
durumda elde edilecek ortalamaya ait örnekleme dağılımının şekli örnek genişliği arttıkça normal
dağılıma yaklaşır. Eğer üzerinde çalışılan populasyon Şekil 5.2a’da görüldüğü gibi ise ortalamaya ait
örnekleme dağılımının şekli Şekil 5.2 b,c ve d’de görüldüğü gibi örnek genişliği arttıkça normal
dağılıma yaklaşacaktır.
a. Çarpık dağılım
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Gözlemler

b. n=4 bireylik örnek

0

2

4

c. n=10 bireylik örnek
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0

8

2

4

d. n=30 bireylik örnek

0

2

4

6

8

Ortalamalar

Ortalamalar

e. n=50 bireylik örnek

6

8

0

2

4

6

8

Ortalamalar

Ortalamalar

Şekil 5.2. Benzetim yöntemi ile üretilmiş (a) Çarpık dağılım, b. n=4, c. n=10, d. n=30 ve e. n=50
bireylik örneklerden elde edilen ortalamaya ait örnekleme dağılımları
Normal dağılım gösteren ortalamaya ait örnekleme dağılımını oluşturan ortalamalar (5.3)
numaralı eşitlik kullanılarak standart normal dağılıma dönüştürülebilir. Böylece üzerinde çalışılan bir
örnekten hesaplanacak ortalamanın ilgilenilen ortalamaya ait örnekleme dağılımına dahil olma
olasılığı, standart normal dağılıma ilişkin olasılık tablosundan yararlanılarak kolaylıkla hesaplanabilir.
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Z

X  μX
σX

…(5.3)

ÖRNEK:
Ortalaması µ = 500 kg ve standart sapması  = 50 kg olan normal dağılım gösteren bir
populasyondan her defasında 25 birey bulunan çok fazla sayıda rastgele örnekler seçilse ve seçilen bu
örneklerin her birinde ortalama hesaplansa;
a. Hesaplanan bu ortalamalar normal bir dağılım gösterir. Çünkü örneklerin seçildiği
populasyonun, ortalaması µ=500 kg ve standart sapması =50 kg olan bir normal dağılım gösterdiği
daha önceden bildirilmiştir. Hesaplanan ortalamaların gösterdiği bu dağılıma “ortalamaya ait
örnekleme dağılımı” denir. Ortalamaya ait örnekleme dağılımının, ortalama, μ x =500 kg ve standart
50
 10 kg olmak üzere iki parametresi vardır.
sapması, σ x 
25
b. Bu populasyondan alındığı ileri sürülen 16 bireylik bir örnekte ortalama 520 kg olarak
hesaplanmışsa ve bu örneğin söz konusu populasyonu temsil etme olasılığı hesaplanmak isteniyorsa
ilk olarak ortalaması µ=500 kg ve standart sapması =50 kg olan normal bir dağılım gösteren
populasyondan n=16 bireylik örneklerden elde edilecek ortalamaya ait örnekleme dağılımının
parametreleri, μ x =500 kg ve (5.1) numaralı eşitlik kullanılarak standart sapması,
50
σx 
 12.5 kg olarak belirlenir. Ortalamaya ait örnekleme dağılımı normal dağılım gösterdiği
16
için örnekten hesaplanan ortalamaya karşılık gelen Z-değeri (5.3) numaralı eşitlikten;

Z

X  μX
σX



520  500
 1.6
12.5

olarak hesaplanır. Z-değeri hesaplandıktan sonra 16 bireylik örneğin söz konusu populasyondan
tesadüfen seçilmiş bir örnek olma olasılığı aşağıdaki şekilde bulunur.
Söz konusu olasılık yandaki grafikte siyah taralı alandır ve
0.5-P(0<Z<1.6) olarak hesaplanır ve 0.0548 bulunur, yani
n=16 bireylik örneğin söz konusu populasyondan
tesadüfen seçilmiş örneklerden biri olma olasılığı
%5.48’dir.
0.0548

5.2. Ortalamalar arası Farka ait Örnekleme Dağılımı
Ortalaması  ve standart sapması  olan bir normal dağılım gösteren bir populasyondan önce
nA ve sonra nB genişliğinde geriye iadeli olarak mümkün olan sayıda tesadüf örnekleri alınsa ve her
birinde ortalama hesaplansa, hesaplanan ortalamaların her biri populasyon ortalamasının, yani ’nün,
birer tahminidir. nA ve nB birey içeren örneklerden hesaplanan ortalamalar tamamen tesadüfen yan
yana getirilerek ortalamalar arasındaki farklar bulunsa bu farkların sıfır olması beklenir. Hesaplanan
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farkların bazıları 0, bazıları 0’dan küçük ve bazıları ise 0’dan büyüktür. Mümkün olan sayıdaki
örnekler populasyondan tamamen tesadüfen seçildiği ve tesadüfen yan yana getirilerek farklar
bulunduğu için örnekten örneğe değişir ve bir dağılım gösterir. Bu dağılıma “ortalamalar arası farka
ait örnekleme” dağılımı denir.
Ortalamalar arası farka ait örnekleme dağılımının ortalama, µD ve standart sapma, σD olmak
üzere iki parametresi vardır. Dağılımın ortalaması, µD= μ A  μ B  0 ’dır. Çünkü nA ve nB birey içeren
örneklerden hesaplanan ortalamalar aynı populasyon ortalamasının birbirlerinden bağımsız birer
tahminidir, yani μ A  μ ve μ B  μ ’dür. Ortalamalar arası farka ait örnekleme dağılımının varyansı
ise σ 2D  σ 2A  σ 2B ’dir. nA ve nB birey içeren örneklerden hesaplanan varyanslar aynı populasyonun
varyansının tahmini olduğu için σ 2A 

σ2
σ2
ve σ 2B 
’dır. Buradan dağılımın varyansı;
nA
nB
σ 2D 

(n  n B )
σ2
σ2

 σ2 A
nAnB
nA nB

ve dağılımın standart sapması;
2
eğer nA ≠ nB ise σ D  σ

(n A  n B )
(n A  n B )
σ
nAnB
nAnB

2
eğer nA = nB=n ise σ D  2 σn  σ n2

…(5.4)

olarak bulunur. Bu ifade ortalamalar arası farka ait örnekleme dağılımının populasyondan hesaplanan
standart sapmasıdır.
ÖRNEK:
Bir tarlada yetişen mısır koçanlarının uzunluklarının, ortalaması µ=85 cm ve standart sapması,
σ=8 cm olan bir normal dağılım gösterdiği bildirilmiştir. Bu koçanlardan nA=20 ve nB=10 koçanlık
mümkün olan sayıda tesadüf örnekleri alınsa ve koçan uzunluklarının ortalamaları hesaplansa,
hesaplanan ortalama koçan uzunlukları aynı populasyon ortalamasının birbirlerinden bağımsız birer
tahminidir.
nA=20 ve nB=10 koçanlık örneklerden hesaplanan ortalamalar tamamen tesadüfen yan yana
getirilip aralarındaki farklar hesaplansa bu farkların bir normal dağılım göstermesi beklenir. Çünkü
koçan uzunluklarının normal dağılım gösterdiği daha önceden bilinmektedir. Bu dağılıma
“ortalamalar arası farka ait örnekleme dağılımı” denir. Bu dağılımın, ortalama, µD ve standart
sapma, σD olmak üzere iki parametresi vardır. Dağılımın ortalaması, µD= μ A  μ B  0 ’dır. Standart
sapması ise (5.4) numaralı eşitlikten;
σD  σ

(n A  n B )
20  10
 3.098cm
8
(20)(10)
nAnB

olarak bulunur.
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nA ve nB birey içeren örnekler, normal dağılım gösteren bir populasyondan alınıyorsa, alınan
örneklerin genişliği ne olursa olsun ortalamalar arası farka ait örnekleme dağılımı normal dağılım
gösterir. (Şekil 5.3).

a. Normal dağılım gösteren populasyon
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d. nA=nB=30 bireylik örnek
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Şekil 5.3. Simulasyon yöntemi ile üretilmiş a. ortalaması 60 ve standart sapması 5 olan normal dağılım
ve bu dağılımı gösteren populasyondan b.nA= nB=4, c.nA= nB=10 ve d.nA= nB=30 olan
örneklerden elde edilen ortalamalar arası farkların dağılımları
Şekil 5.3a’da görüldüğü gibi üzerinde çalışılan populasyon =60 =5 olan bir normal dağılım
göstersin. Bu populasyondan nA= nB=4, nA= nB=10 ve nA= nB=30 bireylik örneklerden elde edilen
ortalamalar arası farka ait örnekleme dağılımlarının şekli, Şekil 5.3.b, c ve d’de görülmektedir. Şekil
5.3.b, c ve d’de görüldüğü gibi eğer örnekler normal dağılım gösteren bir populasyondan alınıyor ise
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örnek genişliği ne olursa olsun ortalamalar arası farka ait örnekleme dağılımı normal dağılım gösterir.
Şekil 5.3’deki grafiklerden görüldüğü gibi örnek genişliği arttıkça sadece ortalamalar arası farka ait
örnekleme dağılımının standart sapması azalmaktadır.
Normal dağılım gösteren ortalamalar arası farka ait örnekleme dağılımını oluşturan ortalamalar
arası farklar (5.5) numaralı eşitlik kullanılarak standart normal dağılıma dönüştürülebilir. Böylece
üzerinde çalışılan örneklerden hesaplanacak ortalamalar arası farkın ilgilenilen ortalamalar arası farka
ait örnekleme dağılımına dahil olma olasılığı hesaplanabilir.
Örneklerden hesaplanacak ortalamalar arası farka karşılık gelen Z-değeri;
Z

(A  B)  μ D
σD

şeklinde yazılır. Bu eşitlikte µD=0 olduğundan;

Z

(A  B)
σD

…(5.5)

şeklinde ifade edilir.
ÖRNEK:
Aynı tarladan hasat edilen fasulye tanelerinin ağırlıklarının ortalaması, µ=0.7 g ve standart
sapması, σ=0.08 g olan bir normal dağılım gösterdiği bildirilmiştir. Bu tarladan hasat edilen n A=25
fasulye tanesinin ortalaması 0.74 g ve nB=15 adet fasulye tanesinin ortalaması 0.66 g olarak
bulunmuştur. İki örnek ortalaması arasındaki farkın, bu populasyondan nA=25 ve nB=15 bireylik
örneklerden elde edilecek ortalamalar arası farka ait örnekleme dağılımına dahil olma olasılığı, diğer
bir deyişle bu örneklerin bu tarladan tesadüfen alınmış örnekler olma olasılığı nedir?
İstenen olasılığın hesaplanması için ilk olarak ortalaması µ=0.7 g ve standart sapması =0.08g
olan normal bir dağılım gösteren populasyondan nA=25 ve nB=15 bireylik örneklerden elde edilecek
ortalamalar arası farka ait örnekleme dağılımının parametreleri, µD=0 ve (5.4) numaralı eşitlik
kullanılarak standart sapması, σ D  0.08 25  15  0.026 g olarak belirlenir. Ortalamalar arası farka
(25)(15)

ait örnekleme dağılımı, normal dağılım gösterdiği için örnekten hesaplanan ortalamaya karşılık gelen
Z-değeri (5.5) numaralı eşitlikten;

Z

(0.74 - 0.66)
 3.08
0.026

olarak hesaplanır. Z-değeri hesaplandıktan sonra nA=25 ve nB=15 bireylik örneklerden elde edilecek
ortalamalar arası farkın, ortalamalar arası farka ait örnekleme dağılımına dahil olma olasılığı, diğer bir
deyişle her iki örneğinde aynı tarlada yetiştirilen fasulye tanelerinden seçilmiş örnekler olma olasılığı
aşağıdaki şekilde bulunur.
Söz konusu olasılık yandaki grafikte siyah taralı alandır ve
0.5-P(0<Z<3.08) olarak hesaplanır ve 0.001 bulunur, yani
örneklerin aynı fasulye tarlasında yetişen fasulyelerden
alınmış olma olasılığı %0.1’dir.

0.001
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5.2.1. Toplanmış Varyans
Yapılan çoğu çalışmada üzerinde çalışılan örneklerin alındığı populasyonun varyansı bilinmez.
Bu durumda ortalamalar arası farka ait örnekleme dağılımının standart sapması örnekten tahmin edilir.
Varyansı bilinmeyen bir populasyondan birden fazla örnek alınarak populasyon varyansı
tahmin edileceği zaman, 2 yerine kullanılacak populasyon varyansının en iyi tahmini, birden fazla
örneklerden hesaplanan varyansların serbestlik dereceleri ile tartılı ortalaması olup toplanmış varyans
olarak adlandırılır ve (5.6) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır.
S2 

(n A  1)S2A  (n B  1)S2B
(n A  1)  (n B  1)

…(5.6)

(2.13) numaralı eşitlikten serbestlik derecesi ile varyansın çarpımı kareler toplamını verdiğinden, yani
2
2
2
2
 d A  (n A  1)SA ve  d B  (n B  1)SB olduğundan, toplanmış varyans (5.6) numaralı eşitlik;

S2 

2
2
 d A  d B
(n A  1) + (n B  1)

şeklinde de yazılabilir.
Bu durumda ortalamalar arası farkın standart sapmasını hesaplamak için kullanılan (5.4)
numaralı eşitlikte 2 yerine toplanmış varyans, S2, kullanılarak, ortalamalar arasın farka ait örnekleme
dağılımının standart sapması (5.7) numaralı eşitlik kullanılarak tahmin edilir.
Eğer nA≠nB ise S D 

2
2
(n + n B )
 dA   dB
. A
(n A  1) + (n B  1) (n A n B )

2
2
Eğer nA=nB=n ise SD  SA  S B

…(5.7)

şeklinde hesaplanır. Bu ifadeye ortalamalar arası farka ait örnekleme dağılımın örnekten tahmin edilen
standart sapması veya kısaca örnek ortalamaları arası farkın standart hatası denir. İki örnek
ortalaması arasındaki fark hesaplandıktan sonra, ortalamalar arası fark standart hatası ile birlikte
( (A  B)  S D şeklinde verilir.
ÖRNEK:
Normal dağılım gösteren bir populasyondan tesadüfen A ve B olmak üzere iki örnek alınmış
ve bu örnekler için aşağıdaki bilgiler verilmiştir.
A örneği için: nA=10
B örneği için: nB =20

A =25.0
B =22.2

SA=3.21
SB=3.09

A ve B örneklerinin ortalamaları arasındaki farkın standart hatası kaçtır?
A ve B örneklerinin ortalamaları arasındaki farkın standart hatası (5.7) numaralı eşitlik
kullanılarak hesaplanır. Bu eşitlik kullanılarak ortalamalar farkın standart hatasının bulunabilmesi için
ilk olarak A ve B örnekleri için kareler toplamının aşağıdaki şekilde hesaplanması gerekir.
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A örneği için standart sapma, SA=3.21 ise A örneğinin varyansı S 2A  (3.21) 2  10.3041 ve
2
2
2
 d A  (n A  1)SA’dan kareler toplamı  d A  (10  1)(10.3041)  92.7369olarak hesaplanır.

B örneği için standart sapma, SB=3.09 ise B örneğinin varyansı S2B  (3.09) 2  9.5481 ve
2
2
2
 d B  (n B  1)SB’den kareler toplamı  d B  (20  1)(9.5481) 181.4139 olarak hesaplanır.

Kareler toplamları hesaplandıktan sonra ortalamalar arası farkın standart hatası (5.7) numaralı
eşitlikten;
92.7369  181.4139 (10 + 20)
 1.212
SD 
.
(10  1) + (20  1) (10)(20)
olarak hesaplanır.
ÖRNEK:
Varyansı bilinmeyen normal dağılım gösteren bir populasyondan tesadüfen alınan 25 bireylik
bir örnekte varyans 2.5 ve 40 bireylik bir örnekte varyans 2.1 olarak bulunmuştur. Populasyon
varyansının en iyi tahmini nedir? Hesaplayınız.
Varyansı bilinmeyen normal dağılım gösteren bir populasyondan tesadüfen iki örnek alınmış
ve varyanslar 2.5 ve 2.1 olarak hesaplanmıştır. Bu durumda populasyon varyansının en iyi tahmini
toplanmış varyanstır ve (5.6) numaralı eşitlik kullanılarak;
S2 

(25  1)2.5  (40  1)2.1
 2.25
(25  1)  (40  1)

olarak hesaplanır.

5.3. Oranlara ait Örnekleme Dağılımı
Yapılan bir araştırma yada denemede üzerinde çalışılan populasyon, istenen olayın oluş
olasılığı  olan bir populasyon olabilir. Bu populasyondan belirli örnek genişliğinde (n) mümkün olan
sayıda tesadüf örnekleri seçilse ve bu örneklerin her birinde istenen olayın oluş olasılığı hesaplansa,
hesaplanan bu olasılıkların her biri birbirlerinden bağımsız olarak populasyonda istenen olayın oluş
olasılığı olan ‘nin bir tahminidir ve p ile gösterilir. Bu tahminlerin bazıları ’ye eşit, bazıları ’den
küçük ve bazıları da ’den büyüktür. Populasyondan mümkün olan sayıdaki örnekler tamamen
tesadüfen seçildiği için hesaplanan bu olasılıklar örnekten örneğe değişerek bir dağılım gösterir. Bu
dağılıma ait hesaplanan olasılıklar, oran olarak ifade edildiğinden söz konusu dağılıma “oranlara ait
örnekleme dağılımı” denir.
Oranlara ait örnekleme dağılımının ortalama, p, ve standart sapma, p, olmak üzere iki
parametresi vardır. Oranlara ait örnekleme dağılımının ortalaması, p=‘dir yani istenen olayın oluş
olasılığının populasyondan hesaplanan değerine eşittir. Oranlara ait örnekleme dağılımının standart
sapması ise;
π(1  π)
σp 
…(5.8)
n
şeklinde hesaplanır ve bu oranlara ait örnekleme dağılımının populasyondan hesaplanan standart
sapmasıdır.
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Eğer üzerinde çalışılan populasyona ait  bilinmiyor ise bu oran örnekten tahmin edilir ve
(5.8) numaralı eşitlikte  yerine p değeri kullanılarak hesaplama yapılır. Bu durumda oranlara ait
örnekleme dağılımının standart sapması (5.9) numaralı eşitlik kullanılarak tahmin edilir ve bu ifade
oranlara ait örnekleme dağılımının örnekten tahmin edilen standart sapmasıdır.
p(1  p)
n

Sp 

…(5.9)

’si bilinen bir populasyondan elde edilecek oranlara ait örnekleme dağılımının şekli
populasyonun ‘sine ve populasyondan çekilen örneklerin genişliğine (n) bağlıdır. Eğer populasyonda
istenen olayın oluş olasılığı, 1/2 ise oranlara ait örnekleme dağılımının normal dağılıma
yaklaşabilmesi için n.  10 olmalıdır. Eğer populasyonda istenen olayın oluş olasılığı, >1/2 ise
oranlara ait örnekleme dağılımının normal dağılıma yaklaşabilmesi için ise n.(1-)  10 şartının yerine
getirilmiş olması gerekir. Populasyonun ‘sine bağlı olarak şartlar yerine getirildiği zaman bile
oranlara ait örnekleme dağılımı tam olarak normal dağılım olmayıp normal dağılıma yaklaşır.
Populasyondan seçilen örneklerin örnek genişlikleri yukarıda belirtilen şartları sağlamıyorsa, elde
edilecek oranlara ait örnekleme dağılımı normal dağılımı göstermez veya dağılım şekli normale
yaklaşmaz.
Benzetim tekniği kullanılarak istenen olayın oluş olasılığı =0.25 olan bir populasyondan
örnek genişliği 4, 10, 30, 40, 60 ve 100 olmak üzere 25000 örnek alınarak isten olayın oluş olasılığı
hesaplanmıştır. Elde edilen oranlara ait örnekleme dağılımlarının şekli sırasıyla Şekil 5.4a, b, c, d, e ve
f’de verilmiştir.
a. n=4 bireylik örnek

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

b. n=10 bireylik örnek

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0

0,1

0,2

Oranlar

c. n=30 bireylik örnek

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,3
0,4
Oranlar

0,6

0,7

0,8

d. n=40 bireylik örnek

0,5

0,6

0

0,1

0,2

0,3

0,4

Oranlar

Oranlar

e. n=60 bireylik örnek

0,5

f. n=100 bireylik örnek
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0

0,1

0,2

0,3
Oranlar

0,4

0,5

0,6

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,

Oranlar

Şekil 5.4. Benzetim tekniği ile üretilmiş π=0.25 olan populasyondan a. n=4, b. n=10, c. n=30, d. n=40,
e. n=60 ve f. n=100 bireylik örneklerden elde edilen oranlara ait örnekleme dağılımlarına ait
histogramlar
Şekil 5.4’de görüldüğü gibi =0.25 olduğu için oranlara ait örnekleme dağılımının normal
dağılıma yaklaşması için n.  10 olmalıdır. Örnek genişlikleri 4, 10 ve 30 olduğu zaman bu şart
yerine gelmemekte ve Şekil 5.4a ve b’de görüldüğü gibi oranlara ait örnekleme dağılımları yatık
dağılım göstermektedir. n=30 olduğu zaman ise oranlara ait örnekleme dağılımının yatıklığı
azalmaktadır. =0.25 olduğu için n.  10 şartının yerine getirilmiş olması gerekir. Bu sebeple
oranlara ait örnekleme dağılımının normal dağılıma yaklaşması için örnek genişliğinin en az
n=10/0.25=40 olması gerekir. Şekil 5.4d, e ve f sırasıyla örnek genişlikleri 40, 60 ve 100 olan
örneklerden elde edilen oranlara ait örnekleme dağılımlarını göstermektedir. Grafiklerde görüldüğü
gibi şart yerine getirildiği ve örnek genişliği arttığı zaman oranlara ait örnekleme dağılımının şekli
normal dağılıma yaklaşmaktadır.
Binomiyal dağılım gösteren populasyonlarda =0.5 olduğu zaman dağılım simetriktir. Bu
nedenle Şekil 5.5.a, b ve c’de görüldüğü gibi =0.5 olan populasyondan alınan örnek genişliği ne
olursa olsun oranlara ait örnekleme dağılımı simetrik dağılım gösterir. =0.5 olan populasyondan
alınan örneklerin genişliği arttıkça Şekil 5.5.a ve b’de görüldüğü gibi oranlara ait örnekleme dağılımı
normal dağılıma daha çok yaklaşacaktır.
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a. n=4 bireylik örnek

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Oranlar

b. n=10 bireylik örnek

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

c. n=30 bireylik örnek

0,7

0,8

0,9

0

1

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Oranlar

Oranlar

Şekil 5.5. Benzetim tekniği ile üretilmiş π=0.5 olan populasyondan a. n=4, b. n=10 ve c. n=30 bireylik
örneklerden elde edilen oranlara ait örnekleme dağılımlarına ait histogramlar
Üzerinde çalışılan populasyonda, istenen olayın oluş olasılığı π>0.5 ise elde edilecek oranlara
ait örnekleme dağılımının normal dağılıma yaklaşması için n(1-)  10 şartı yerine getirilmiş
olmalıdır. Şekil 5.6’da π=0.8 olan populasyondan 4, 30, 50 ve 100 bireylik örneklerden elde edilen
oranlara ait örnekleme dağılımları görülmektedir. Örnek genişliğinin 4 ve 30 (Şekil 5.6a ve b) olması
durumunda oranlara ait örnekleme dağılımı sola yatık bir dağılım göstermektedir. π>0.5 olduğu için
n(1-)  10 şartı örnek genişliği en az 50 olduğu zaman sağlanmaktadır ki Şekil 5.6.c ve d’de
görüldüğü gibi örnek genişliğinin 50 ve 100 olması durumunda oranlara ait örnekleme dağılımı
normal dağılıma daha çok yaklaşmaktadır.
a. n=4 bireylik örnek

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

b. n=30 bireylik örnek

0,7

0,8

0,9

1

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8
Oranlar

Oranlar
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c. n=50 bireylik örnek

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

d. n=100 bireylik örnek

0,9

1

0,4

0,5

0,6

0,7

Oranlar

0,8

0,9

1

Oranlar

Şekil 5.6 Benzetim tekniği ile üretilmiş π=0.8 olan populasyondan a. n=4, b. n=10, c. n=50 ve d.
n=100 bireylik örneklerden elde edilen oranlara ait örnekleme dağılımlarına ait histogramlar
Populasyona ait oluş olasılığının 1/2 olması durumunda n.  10 ve  >1/2 durumunda ise
n.(1-)  10 şartını sağlayan ve normal dağılıma yaklaşan oranlara ait örnekleme dağılımını oluşturan
oranlar (5.10) numaralı eşitlik kullanılarak standart normal dağılıma dönüştürülebilir.

Z

p  μp
σp

…(5.10)

Böylece üzerinde çalışılan örnekten hesaplanan oranın ilgilenilen oranlara ait örnekleme
dağılımına dahil olma olasılığı, yani ’si bilinen söz konusu populasyonu temsil etme olasılığı
hesaplanabilir.
ÖRNEK:
Bir fakültedeki öğrencilerin %31’inin sigara içtiği bildirilmiştir. Bu fakülteden en az kaç
öğrenci bulunan örnekler seçilmelidir ki oranlara ait örnekleme dağılımı normal dağılıma yaklaşsın?
Üzerinde durulan özellik sigara içenlerle ilgili olduğundan ve söz konusu fakültedeki
öğrencilerin %31’i sigara içtiği için bu özelliğe ilişkin oluş olasılığı =0.31’dir. Bu özelliğe ilişkin
oluş olasılığı < 0.5 olduğundan elde edilecek oranlara ait örnekleme dağılımının normal dağılıma
yaklaşması için n.10 şartının yerine getirilmiş olması gerekir. Bu durumda n(0.31)=10 eşitliğinden
her bir örnekteki olması gereken en az öğrenci sayısı n=10/0.31=32.26 olarak bulunur. Öğrencilerin
sigara içme oranı %31 olan bu fakülteden elde edilecek oranlara ait örnekleme dağılımının normal
dağılıma yaklaşabilmesi için içlerinde en az 33 öğrenci bulunan örneklerin seçilmesi gerekir.
ÖRNEK:
=0.55 olan bir populasyondan örnek genişliği 50 olan mümkün olan sayıda rastgele örnekler
alınsa, hesaplanan oranların % ne kadarının değeri 0.405 ile 0.715 arasındadır?
İstenen olasılığın standart normal dağılım kullanılarak hesaplanabilmesi için >1/2
olduğundan n.(1-)  10 şartının yerine getirilmiş olması gerekir. Bu örnekte 50x(1-0.55)=22.5 olarak
bulunduğu için gerekli şart yerine getirilmiştir. Bu durumda 50 bireylik örneklerden hesaplanan
oranlar (5.10) numaralı eşitlik kullanılarak Z-değerine dönüştürülebilir ve standart normal dağılımdan
isten olasılık aşağıdaki şekilde hesaplanabilir.
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Burada ilgilenilen oranlara ait örnekleme dağılımının parametreleri ortalama, p=0.55 ve
0.55(1 0.55)
standart sapma (5.8) numaralı eşitlikten σ p 
 0.07 olarak bulunur.
50
Parametreleri yukarıda verilen oranlara ait örnekleme dağılımında hesaplanan tüm oranların
içinde 0.405 ile 0.715 arasında olanların olasılığı, P(0.405<p<0.715) olup ,(5.10) numaralı eşitlikten;
P(

(0.405- 0.55)
0.07

Z

(0.715- 0.55)
)  P(2.07  Z  2.36)
0.07

istenen olasılık aşağıdaki şekilde bulunur. Grafikte istenen olasılık taralı alandır. Bu alan P(2.7<Z<0)+P(0<Z<2.36)’ye eşittir. Bu da, 0.4809+0.4909=0.9799 olarak hesaplanır.

0.4809
-2.07

0.4909
µ=0

2.36

Hesaplanan bu olasılık, =0.55 olan bir populasyondan örnek genişliği 50 olan mümkün olan
sayıda rastgele örnekler alınsa ve her birinde istenen olayın oluş olasılığı hesaplansa, hesaplanan
olasılıkların %97.99’unun 0.405 ile 0.715 arasında olduğunu ifade eder.

5.4. Oranlar arası Farka ait Örnekleme Dağılımı
Üzerinde çalışılan olayın oluş olasılığı π olan bir populasyondan önce n A ve sonra nB
genişliğinde geriye iadeli olarak mümkün olan sayıda tesadüf örnekleri alınsa ve her birinde istenen
olayın oluş olasılığı hesaplansa, hesaplanan olasılıkların her biri populasyona ait olasılığın birer
tahminidir. nA ve nB birey içeren örneklerden hesaplanan olasılıklar tamamen tesadüfen yan yana
getirilerek olasılıklar arasındaki farklar bulunsa bu farkların sıfır olması beklenir. Hesaplanan farkların
bazıları 0, bazıları 0’dan küçük ve bazıları ise 0’dan büyüktür. Mümkün olan sayıdaki örnekler söz
konusu populasyondan tamamen tesadüfen seçildiği ve tesadüfen yan yana getirilerek aralarındaki
farklar bulunduğu için örnekten örneğe değişir ve bir dağılım gösterir. Bu dağılıma “oranlar arası
farka ait örnekleme” dağılımı adı verilir.
Populasyona ait oluş olasılığının 1/2 olması durumunda nA.  10 ve nB.  10,  >1/2
durumunda ise nA.(1-)  10 ve nB.(1-)  10 şartı sağlanıyor ise oranlar arası farka ait örnekleme
dağılımı normal dağılıma yaklaşır.
Oranlar arası farka ait örnekleme dağılımının iki parametresi vardır. Dağılımın ortalaması 0,
yani, µ(pA-pB)=0 dır. Oranlar arası farka ait örnekleme dağılımının standart sapması ise (5.11) numaralı
eşitlik kullanılarak hesaplanır.

σ (p p ) 
A
B

π(1  π) π(1  π)

nA
nB
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Örnekler aynı populasyondan tesadüfen alınmış örnekler olduğu zaman A= B= olacaktır.
Bu durumda ’nin en iyi tahmini (5.12) numaralı eşitlikte verildiği gibidir;
p

xA  xB
nA  nB

…(5.12)

Bu durumda, nA ve nB genişliğinde örneklerden hesaplanan oranlar arası farkın, nA ve nB
genişliğinde örneklerden elde edilecek oranlar arası farka ait örnekleme dağılımına dahil olma
olasılığını hesaplamak için (5.13) numaralı eşitlik kullanılır.

Z=

(p A  p B )  µ (pA-pB)
σ (p

…(5.13)

A pB )

(5.13) numaralı eşitlikte (pA-pB) ise (5.14) numaralı eşitlikte verildiği şekilde hesaplanır:

σ (p

A pB )

 p(1  p)(

1
1

)
nA nB

…(5.14)

ÖRNEK:
Aynı tipten ürünün yetiştiriciliğinin yapıldığı İç Anadolu Bölgesinden tesadüfen seçilen 400
çiftçiden 250’sinin yaptığı üretimle ilgili kooperatif üyeliği bulunurken, Doğu Anadolu bölgesinden
tesadüfen seçilen 300 çiftçiden 100'ünün kooperatife kayıtlı olduğu saptanmıştır. Bölgeler bakımından
bir üretim kooperatifine kayıt olma oranları arasındaki farkın standart sapması kaça eşittir?
250  100
p
 0.5 olmak üzere, oranlar arasındaki farkın standart sapması (5.11b) sayılı fifadeden,
400  300

σ (p

A pB )

1
1
 0.5(1 0.5)(

)  0.0382 olarak hesaplanır.
400 300

5.5. Korelasyon Katsayısına ait Örnekleme Dağılımı
X ve Y özellikleri arasındaki korelasyon katsayısı  olan bir populasyondan belirli örnek
genişliğinde (n) mümkün olan sayıda tesadüf örnekleri seçilse ve bu örneklerin her birinde söz konusu
özellikler arasındaki korelasyon katsayısı hesaplansa, hesaplanan korelasyon katsayılarının her biri
‘nun bir tahmini olup bazıları ‘ya eşit, bazıları ‘dan küçük ve bazıları da ‘dan büyüktür.
Populasyondan mümkün olan sayıdaki örnekler tamamen tesadüfen seçildiği için hesaplanan
korelasyon katsayıları örnekten örneğe değişerek bir dağılım gösterir. Bu dağılıma “korelasyon
katsayılarına ait örnekleme dağılımı” denir.
Korelasyon katsayısına ait örnekleme dağılımının µr ve σr olmak üzere iki parametresi vardır.
Dağılımın ortalaması, µr, populasyondaki korelasyon katsayısına eşittir, yani µr=’dur. Örnekleme
dağılımının standart sapması ise (5.15) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır:
σr 

(1  ρ 2 )
n

…(5.15)

(5.15) numaralı eşitlikte (1-2) değeri, bağımlı değişkendeki (Y) varyansın, bağımsız değişken
(X) ile açıklanamayan kısmıdır. Bu sebeple populasyona ait korelasyon katsayısı küçüldükçe, söz
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konusu populasyondan elde edilecek korelasyon katsayısına ait örnekleme dağılımının standart
sapması büyür. Örneklerin tesadüfen alındığı populasyonun korelasyon katsayısı, =1.0 ise,
populasyondan alınan bütün örneklerde hesaplanan korelasyon katsayısı 1.0 olarak bulunacak ve
korelasyon katsayına ait örnekleme dağılımının standart sapması 0 olacaktır.
Aynı populasyondan tesadüfen alınan örneklerin genişliği arttıkça korelasyon katsayısına ait
örnekleme dağılımının standart sapması azalır. Çünkü örnek genişliği arttıkça örneklerden hesaplanan
korelasyon katsayıları ’ya yaklaşacak ve örneklerden hesaplanan korelasyon katsayıları arasındaki
değişim dolaysıyla korelasyon katsayısına ait örnekleme dağılımının standart sapması azalacaktır.
Üzerinde çalışılan populasyona ait korelasyon katsayısı bilinmiyorsa, bu populasyondan elde
edilecek korelasyon katsayısına ait örnekleme dağılımının standart sapması (5.16) numaralı eşitlik
kullanılarak örnekten hesaplanır.
Sr 

(1  r 2 )
(n  2)

…(5.16)

(5.14) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanan standart sapma, korelasyon katsayına ait örnekleme
dağılımının örnekten tahmin edilen standart sapması veya kısaca korelasyon katsayısının standart
hatasıdır. Üzerinde çalışılan iki özellik arasındaki korelasyon katsayısı hesaplandıktan sonra,
korelasyon katsayısı standart hatası ile birlikte r ± Sr şeklinde verilir.
Örneklerin tesadüfen alındığı populasyonun korelasyon katsayısı, =0 ise populasyondan
alınan örneklerin genişliği ne olursa olsun korelasyon katsayına ait örnekleme dağılımı normal
dağılıma yaklaşır. Şekil 5.7a, b ve c’de, =0 olan populasyondan simulasyon yöntemi ile 10000 tane
7, 10 ve 30 bireylik tesadüf örnekleri alınarak hesaplanan korelasyon katsayılarının dağılımı
gösterilmiştir.
Örneklerin alındığı populasyona ait korelasyon katsayısı sıfırdan farklılaştıkça elde edilecek
korelasyon katsayısına ait örnekleme dağılımının şekli normal dağılımdan uzaklaşır. Şekil 5.8’de,
=0.2 olan populasyondan simulasyon yöntemi ile 10000 tane 7, 10 ve 30 bireylik tesadüf örnekleri
alınarak hesaplanan korelasyon katsayılarının dağılımı gösterilmiştir.
Örneklerin alındığı populasyona ait korelasyon katsayısı büyüdükçe söz konusu
populasyondan elde edilecek korelasyon katsayısına ait örnekleme dağılımının şekli normal
dağılımdan çok uzaklaşır ve çarpık dağılım haline gelir. . Şekil 5.9’da, =0.9 olan populasyondan
simulasyon yöntemi ile 10000 tane 7, 10 ve 30 bireylik tesadüf örnekleri alınarak hesaplanan
korelasyon katsayılarının dağılımı gösterilmiştir.
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Şekil 5.7. Benzetim tekniği ile üretilmiş =0 olan populasyondan a. n=7, b. n=10 ve c. n=30 bireylik
örneklerden elde edilen korelasyon katsayılarına ait örnekleme dağılımlarının histogramları
a. n=7
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Şekil 5.8. Benzetim tekniği ile üretilmiş =0.2 olan populasyondan a. n=7, b. n=10 ve c. n=30 bireylik
örneklerden elde edilen korelasyon katsayılarına ait örnekleme dağılımlarının histogramları
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Şekil 5.9 Benzetim tekniği ile üretilmiş =0.9 olan populasyondan a. n=7, b. n=10 ve c. n=30 bireylik
örneklerden elde edilen korelasyon katsayılarına ait örnekleme dağılımlarının histogramları
Örneklerin alındığı populasyona ait korelasyon katsayısı, ≠0 olduğu zaman bu
populasyondan elde edilecek korelasyon katsayısına ait örnekleme dağılımının normal dağılım
göstermesi için her bir örnekten hesaplanan korelasyon katsayısının (5.17) numaralı eşitlik
kullanılarak Zr-değerlerine dönüştürülmesi gerekir.

(1  r)
(1  r)
1
 1.1513log
Z r  log e
2
(1  r)
(1  r)

…(5.17)

Hesaplanan Zr-değerlerinin, ortalaması;
μ Zr 

(1  ρ)
1
loge
(1  ρ)
2

…(5.18)

ve standart sapması;
σZr 

1
(n  3)

…(5.19)

şeklinde hesaplanır. Her bir örnekten bu şekilde hesaplanan korelasyon katsayısına karşılık gelen Zrdeğerleri, populasyona ait korelasyon katsayısı ne olursa olsun normal dağılıma yaklaşır. =0.2 ve
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=0.9 olan populasyonlardan, 7, 10 ve 30 bireylik tesadüf örnekleri alındığında korelasyon
katsayılarına karşılık gelen Zr-değerlerinin dağılımları Şekil 5.10 ve Şekil 5.11’de görülmektedir.
a. =0.2, n=7

-1

-0,5

0

0,5

b. =0.2, n=10

1

1,5

2

2,5

-1

-0,5

0

Zr değerleri

0,5
Zr değerleri

1

1,5

2

c. =0.2, n=30

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

Zr değerleri

Şekil 5.10 Benzetim tekniği ile üretilmiş =0.2 olan populasyondan a. n=7, b. n=10 ve c. n=30
bireylik örneklerden elde edilen Zr-değerlerinin dağılımlarının histogramları
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c. =0.9, n=30
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Şekil 5.11 Benzetim tekniği ile üretilmiş =0.9 olan populasyondan a. n=7, b. n=10 ve c. n=30 bireylik
örneklerden elde edilen Zr-değerlerinin dağılımlarının histogramları
Korelasyon katsayısı, ≠0 olan bir populasyondan alınan örneklerden hesaplanan korelasyon
katsayıları Zr-değerlerine dönüştürülerek korelasyon katsayılarına ait örnekleme dağılımının şeklinin
normal dağılıma yaklaşması sağlandıktan sonra korelasyon katsayına ait örnekleme dağılımını
oluşturan korelasyon katsayıları (5.20) numaralı eşitlik kullanılarak standart normal dağılıma
dönüştürülebilir.

Z

Zr  μ Z
σZ

r

…(5.20)

r

Böylece üzerinde çalışılan örnekten hesaplanan korelasyon katsayısının ilgilenilen korelasyon
katsayısına ait örnekleme dağılımına dahil olma olasılığı, yani ’su bilinen söz konusu populasyonu
temsil etme olasılığı hesaplanabilir.
ÖRNEK:
Bir bölgede yaşayan sağlıklı yetişkinlerde yaş ile kan basıncı arasındaki korelasyon katsayısının
0.75 olduğu bildirilmiştir. Bu bölgeden tesadüfen seçildiği ileri sürülen 150 bireyde yaş ile kan basıncı
arasındaki korelasyon katsayısı 0.82 olarak hesaplanmıştır. Söz konusu 150 bireyin yaş ile kan basıncı
arasındaki korelasyon katsayısının 0.75 olduğu bildirilen bölgeden tesadüfen seçilmiş bireyler olma
olasılığı nedir?
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Bir bölgede yaşayan sağlıklı bireylerde yaş ile kan basıncı arasındaki korelasyon katsayısının
0.75 olduğu bildirilmiştir. 150 bireyin bu populasyondan tesadüfen alınmış bireyler olduğu öne
sürüldüğüne göre soruda, 150 bireylik örneğin % kaç olasılıkla ≠0 olan söz konusu populasyondan
alınmış olduğu araştırılmaktadır. Daha önce açıklandığı gibi ≠0 olduğu zaman elde edilecek
korelasyon katsayısına ait örnekleme dağılımının normal dağılım göstermesi için her bir örnekten
hesaplanan korelasyon katsayısının (5.17) numaralı eşitlik kullanılarak Zr-değerine dönüştürülmesi
gerekmektedir.
(1  0.82)
(1  r) 1
1
 1.15682
 log e
Z r  log e
(1  0.82)
(1  r) 2
2

Hesaplanan Zr-değerlerinin, ortalaması ve standart sapması (5.18) ve (5.19) numaralı
eşitliklerden;
μ Zr 

(1  0.75)
(1  ρ) 1
1
 0.97296
 log e
log e
(1  0.75)
(1  ρ) 2
2

ve
σZr 

1

(n  3)

1
 0.0825
(150  3)

olarak hesaplanır. Daha sonra (5.20) numaralı eşitlik kullanılarak Z-değeri aşağıdaki şekilde
hesaplanır.

1.15682 0.97296
 2.2286  2.23
0.0825
150 bireylik örneğin söz konusu populasyondan tesadüfen alınmış olma olasılığı P(Z>2.23) yani
aşağıdaki grafikte istenen olasılık taralı alandır.
Bu alan, 0.5- P(0<Z<2.23)’ye eşittir. Z-değerlerinin 0.4871’i
0 ile 2.23 arasındadır (Tablo A) ve taralı alan 0.5-0.4871=
olarak hesaplanır. Bu olasılık, yaş ile kan basıncı arasındaki
0.0129 korelasyon katsayısı 0.82 olarak hesaplanan 150 bireylik
örneğin =0.75 olan populasyondan tesadüfen seçilmiş bir
örnek olma olasılığının %1.29 olduğunu gösterir.
Z

ÖRNEK:
Bir çeşit ayçiçeği bitkisinde çiçek çapı ile tane sayısı arasındaki korelasyon katsayısının 0.70
olduğu ileri sürülmüştür. Bu çeşitten olduğu ileri sürülen 15 ayçiçeği bitkisinde çiçek çapı ile tane
sayısı arasındaki korelasyon katsayısı 0.61 olarak bulunmuştur. 15 ayçiçeği bitkisinde hesaplanan bu
korelasyon katsayısının, çiçek çapı ile tane sayısı arasındaki korelasyon katsayısının 0.70 olduğu ileri
sürülen çeşitten olma olasılığı nedir?
Bir çeşit ayçiçeği bitkisinde çiçek çapı ile tane sayısı arasındaki korelasyon katsayısının 0.70
olduğu ileri sürülmüştür. 15 ayçiçeği bitkisinin söz konusu çeşitten olduğu öne sürüldüğüne göre 15
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bitkilik örneğin % kaç olasılıkla ≠0 olan populasyondan alınmış olduğu araştırılmaktadır. Daha önce
açıklandığı gibi ≠0 olduğu zaman elde edilecek korelasyon katsayısına ait örnekleme dağılımının
normal dağılım göstermesi için her bir örnekten hesaplanan korelasyon katsayısının (5.17) numaralı
eşitlik kullanılarak Zr-değerine dönüştürülmesi gerekmektedir.
(1  0.61)
(1  r) 1
1
 0.7089
 log e
Z r  log e
(1  0.61)
(1  r) 2
2

Hesaplanan Zr-değerlerinin, ortalaması ve standart sapması (5.18) ve (5.19) numaralı
eşitliklerden;
μ Zr 

(1  0.7)
(1  ρ) 1
1
 0.8673
 loge
loge
(1  0.7)
(1  ρ) 2
2

ve
σZr 

1

(n  3)

1
 0.2887
(15  3)

olarak hesaplanır. Daha sonra (5.20) numaralı eşitlik kullanılarak Z-değeri aşağıdaki şekilde
hesaplanır.

0.7089  0.8673
 0.5487  0.55
0.2887
15 bitkilik örneğin söz konusu çeşitten tesadüfen alınmış olma olasılığı P(Z<-0.55) yani
aşağıdaki grafikte istenen olasılık taralı alandır.
Bu alan, 0.5 - P(-0.55<Z<0) olarak hesaplanır. Z-değerlerinin
0.2088’i -0.55 ile 0 arasındadır (Tablo A). Dahil olma
olasılığı, yani taralı alan 0.5-0.2088=0.2912olarak bulunur.
Bu olasılık, 15 ayçiçeği bitkisinin, çiçek çapı ile tane sayısı
arasındaki korelasyon katsayısının 0.70 olduğu ileri sürülen
0.2912
çeşitten olma olasılığının %29.12 olduğunu gösterir.
Z

5.6. Korelasyon Katsayıları Arasındaki Farka Ait Örnekleme Dağılımı
Üzerinde çalışılan iki özellik arasındaki korelasyon katsayısının  olduğu bir populasyondan;
önce nA, sonra da nB genişliğinde geriye iadeli olmak üzere mümkün olan sayıda tesadüf örnekleri
alınsa ve her bir örnekte bu iki özellik arasındaki korelasyon katsayısı hesaplansa, hesaplanan
korelasyon katsayılarının her biri populasyona ait korelasyon katsayısının, yani ’nun, birer tahmini
olup,  kadar çıkmaları beklenir. Dolayısıyla, nA ve nB birey içeren örneklerden hesaplanan bu
korelasyon katsayıları tamamen tesadüfen yan yana getirilerek aralarındaki farklar bulunsa, bu
farkların sıfır olması beklenir. Hesaplanan farkların bazıları 0, bazıları 0’dan küçük ve bazıları ise
0’dan büyüktür. Mümkün olan sayıdaki örnekler, söz konusu populasyondan tamamen tesadüfen
seçildiği ve tesadüfen yan yana getirilerek farklar bulunduğu için örnekten örneğe değişerek bir
dağılım gösterir. Bu dağılıma “korelasyon katsayıları arasındaki farka ait örnekleme” dağılımı
denir.
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Bu dağılımın parametrelerinin belirlenebilmesi için her bir örnekten hesaplanmış korelasyon
katsayısına karşılık gelen Zr-değerinin hesaplanması gerekir. Böylece korelasyon katsayıları arasındaki
farka ait örnekleme dağılımının normal dağılıma yaklaşması sağlanır. Korelasyon katsayıları
arasındaki farka ait örnekleme dağılımının iki parametresi vardır. Bu dağılımın ortalaması 0, yani,
μ (Z Z )  0 ve standart sapması (5.21) numaralı ifadeye göre hesaplanır.
r2
r1
σ (Z

rA  ZrB )



1
1

(n A  3) (n B  3)

…(5.21)

Korelasyon katsayısı  olan bir populasyondan alınan nA ve nB genişliğindeki örneklerden
hesaplanan korelasyon katsayıları Zr-değerlerine dönüştürülerek korelasyon katsayıları arasındaki
farka ait örnekleme dağılımının şeklinin normal dağılıma yaklaşması sağlandıktan sonra, korelasyon
katsayıları arasındaki farka ait örnekleme dağılımını oluşturan farklar (5.22) numaralı ifade
kullanılarak standart normal dağılıma (Z-Dağılımına) dönüştürülür. Hesaplanan bu Z-İstatistiğine göre
de iki korelasyon katsayısı arasındaki farkın tesadüften ileri gelip gelmediğine karar verilir.
Z

Z rA  Z rB
1
1

(n A  3) (n B  3)

…(5.22)

ÖRNEK :
Bir büyükbaş sürüsünden tesadüfen seçilen 2 yaşlı nA= 20 inekte gövde derinliği ile canlı
ağırlık arasındaki korelasyon katsayısı, rA=0.60 olarak, aynı süreden tesadüfen seçilen 3 yaşlı nB=30
inekte ise söz konusu iki özellik arasındaki korelasyon katsayısı rB=0.69 olarak hesaplanmıştır.
Korelasyon katsayıları arasındaki farkın, aynı sürüden söz konusu örnek genişlikleri ile elde edilecek
korelasyon katsayıları arasındaki farka ait örnekleme dağılımına dahil olma olasılığı nedir?
Korelasyon katsayıları arasındaki farka ait örnekleme dağılımının normal dağılıma yaklaşması
için nA ve nB genişliğindeki örneklerden hesaplanan korelasyon katsayılarının (5.17) numaralı eşitlik
kullanılarak aşağıda görüldüğü gibi Zr-değerlerine dönüştürülmesi gerekir.
(1  0.60)
(1  0.60)
1
 0.6932
 1.1513log
Z rA  log e
(1  0.60)
(1  0.60)
2

(1  0.69)
(1  0.69)
1
Z rB  loge
 1.1513log
 0.8480
2
(1  0.69)
(1  0.69)
Korelasyon katsayılarına karşılık gelen Zr-değerleri hesaplandıktan sonra (5.22) numaralı eşitlik
kullanılarak, korelasyon katsayıları arasındaki farka karşılık gelen Z-değeri;
Z rA  Z rB

Z

1
1

(n A  3) (n B  3)



0.6932 0.8480
1
1

(20  3) (30  3)

olarak hesaplanır.
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İki korelasyon katsayısı arasındaki farkın aynı sürüden elde edilecek korelasyon katsayıları
arasındaki farka ait örnekleme dağılımına dahil olma olasılığı P(Z<-0.5) aşağıdaki grafikte taralı
olarak gösterilen alandır.
Bu alan, 0.5 - P(-0.5<Z<0) olarak hesaplanır. Z-değerlerinin
0.1915’i -0.5 ile 0 arasındadır (Tablo A). Korelasyon
katsayıları arasındaki farkın, söz konusu örnekleme
dağılımına dahil olma olasılığı, yani grafikte taralı alan 0.50.1915=3085 olarak hesaplanır. Dolayısıyla 2 ve 3 yaşlı
0. 3085
ineklerde söz konusu iki özellik arasındaki korelasyon
katsayıları arasındaki farkın, aynı sürüden aynı özellikler için
elde edilebilecek sonsuz sayıdaki korelasyon katsayıları arasındaki farka ait örnekleme dağılımına
dahil olma olasılığının %30.85 olduğuna karar verilebilir.

5.7. Regresyon Katsayısına ait Örnekleme Dağılımı
Y özelliğinin X özelliğine göre regresyon katsayısı yx olan bir populasyondan belirli örnek
genişliğinde (n) mümkün olan sayıda tesadüf örnekleri seçilse ve bu örneklerin her birinde byx
hesaplansa, hesaplanan regresyon katsayılarının her biri  yx‘in bir tahminidir. Bunlardan bazıları  yx‘e
eşit, bazıları yx‘den küçük ve bazıları da  yx‘den büyüktür. Söz konusu populasyondan mümkün olan
sayıdaki örnekler tamamen tesadüfen seçildiği için hesaplanan regresyon katsayıları örnekten örneğe
değişerek bir dağılım gösterir. Bu dağılıma “regresyon katsayılarına ait örnekleme dağılımı” denir.
Regresyon katsayına ait örnekleme dağılımının ortalama ve standart sapma olmak üzere iki
parametresi vardır. Bu dağılımın ortalaması  yx’ye eşittir. Varyansı ise (5.23) numaralı ifade
kullanılarak hesaplanır.
σ2
σ 2b  e 2
…(5.23)
dx
(5.23) numaralı ifadede  e , Y bağımlı değişkenine ait gözlem değerlerinin regresyon
2

doğrusundan sapma kareler ortalamasıdır. Eğer populasyona ait, Y = α + βX + e modelinin  ve 
parametreleri biliniyorsa  e , (5.24) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır.
2

σ e2 

e

N

2



ˆ )2
 (Y  Y

…(5.24)

N

(5.24) numaralı eşitlikte  e , gözlemlerin regresyon doğrusundan sapma kareler toplamı
2

olup (5.25) numaralı eşitlikte verildiği gibidir.
2
2
2
 (Y  Yˆ )  e   d y  β yx  d x d y

(5.25) numaralı eşitlikte, yx yerine, eşiti olan
numaralı eşitlikte verildiği gibi düzenlenebilir.
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2
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2
2
e  dy 

( d x d y ) 2

…(5.26)

dx
2

Üzerinde çalışılan populasyona ait  ve  parametreleri bilinmiyorsa, regresyon katsayısına ait
varyans (5.27) numaralı eşitlikte verildiği gibi hesaplanır.
S2b 

Se2

…(5.27)

 dx
2

(5.27) numaralı eşitlikte Se2 , regresyon doğrusundan sapma kareler ortalamasıdır ve (5.28) numaralı
eşitlik kullanılarak hesaplanır.
2
2
 d y  b yx  d x d y
 (Y  Ŷ)


S 
n2
n2

d 

2
e

2
y

( d x d y ) 2

 dx
n2
2

…(5.28)

Regresyon katsayısının standart hatası ise (5.29) numaralı eşitlikte verildiği gibidir.

Sb 

Se2
 dx
2

…(5.29)

5.8. Regresyon Katsayıları Arasındaki Farka ait Örnekleme
Dağılımı
Y’nin X’e göre regresyon katsayısı  yx olan bir populasyondan nA ve nB örnek genişliğinde geriye
iadeli olarak mümkün olan sayıda tesadüf örnekleri alınsa ve her birinde Y’nin X’e göre regresyon
katsayıları hesaplansa, hesaplanan regresyon katsayılarının her biri populasyona ait regresyon
katsayısının, yani yx’nin, birer tahminidir. nA ve nB birey içeren örneklerden hesaplanan regresyon
katsayıları tamamen tesadüfen yan yana getirilerek katsayılar arasındaki farklar bulunsa bu farkların
sıfır olması beklenir. Hesaplanan farkların bazıları 0, bazıları 0’dan küçük ve bazıları ise 0’dan
büyüktür. Mümkün olan sayıdaki örnekler, söz konusu populasyondan tamamen tesadüfen seçildiği ve
tesadüfen yan yana getirilerek farklar bulunduğu için örnekten örneğe değişerek bir dağılım gösterir.
Bu dağılıma “regresyon katsayıları arasındaki farka ait örnekleme” dağılımı denir.
Regresyon katsayıları arasındaki farka ait örnekleme dağılımının ortalaması, (bA-bB)=0 ve
varyansı (5.30) numaralı eşitlikte verildiği gibidir.
2
2
2
σ(b1
 b2)  σ bA  σ bB

…(5.30)

2
2
2
(5.30) numaralı eşitlikte σ bA ve σ bB (5.23) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır. σ bA ve

σ 2bB ’nin (5.23) numaralı eşitlikteki değerleri kullanılarak (5.30) numaralı eşitlik (5.31) numaralı
eşitlikte verildiği gibi düzenlenebilir.

σ

2
(b1 b2)

σ e2
σ e2
(

)
2
2
 d xA  d xB
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nA ve nB örnek genişliğinde örnekler aynı populasyondan tesadüfen alındığı için σ e2 ‘ler
aynıdır. Bu sebeple (5.31) numaralı eşitlikte σ e2 ortak parantezine alınabilir. (5.31) numaralı eşitlikte
verilen regresyon katsayıları arasındaki farka ait örnekleme dağılımının varyansının karekökü,
dağılımın standart sapmasıdır ve (5.32) numaralı eşitlikte verilmiştir.

σ (bA- bB)  σ e2 (

1
1

)
2
2
 d xA  d xB

…(5.32)

nA ve nB örnek genişliğinde örneklerin alındığı populasyona ait  yx bilinmiyor ise regresyon
katsayıları arasındaki farka ait örnekleme dağılımının varyansı (5.33) numaralı eşitlikte verildiği
gibidir.
2
S(bA
 bB) 

Se2
 d xA
2



Se2
 d xB
2

…(5.33)

(5.33) numaralı eşitlik düzenlenerek ve karekökü alınarak dağılımın standart sapması, yani
regresyon katsayıları arasındaki farkın standart hatası (5.34) numaralı eşitlikteki gibi bulunur.

S(bA  bB)  Se2 (

1
1
)

2
2
 d xA  d xB

(5.34)

(5.34) numaralı eşitlikte Se2 , nA ve nB örnek genişliğinde örneklerden (5.28) numaralı eşitlik
kullanılarak hesaplanan regresyondan sapma kareler ortalamalarının serbestlik dereceleri ile tartılı
ortalamasıdır ve (5.35) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır. Se2 , (5.32) numaralı eşitlikteki
populasyona ait regresyondan sapma kareler ortalamasının, σ e2 , en iyi tahminidir.
Se2 

2
 d eA   d eB
(n A  2)  (n B  2)
2

…(5.35)

5.8. SORULAR
1. Örnekleme dağılımı nedir? Açıklayınız.
2. Örnekleme dağılımları ne amaçla kullanılır? Açıklayınız.
3. Oranlara ve korelasyon katsayılarına ait örnekleme dağılımının parametreleri ve dağılım şekli
hakkında ne söylenebilir? Açıklayınız.
4. =0.6 olan bir populasyondan örnek genişliği 120 olan mümkün olan sayıda rasgele örnekler alınsa;
a. Hesaplanan oranların % ne kadarının değeri 0.5 ile 0.75 arasındadır?
b. Hesaplanan oranların % ne kadarının değeri 0.7’den daha düşüktür?
5. Ortalaması =60, standart sapması da =6.3 olan bir populasyondan alınıp alınmadığı bilinmeyen
16 kişilik bir örnekte ortalama 56.4 olarak hesaplanmış ise bu örneğin ortalamalara ait örnekleme
dağılımına dahil olma olasılığı nedir?
6. Ortalaması 40 ve standart sapması 3 olan normal dağılım gösteren bir populasyondan tesadüfen
alındığı ileri sürülen 36 bireylik bir örneğin ortalaması 41,2 olarak hesaplanmıştır. Bu örneğin
ortalamalara ait örnekleme dağılımına dahil olma olasılığı nedir?
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7. Ortalaması µ = 500 kg, varyansı 2 = 2500 kg olan normal dağılım gösteren bir populasyondan her
defasında 25 birey bulunan çok fazla sayıda rastgele örnekler çekilse ve çekilen bu örneklerin her
birinde ortalama hesaplansa, bu hesaplanan ortalamaların ortalamasının ve standart sapmasının
kaç olması beklenir? Nasıl bir dağılım gösterirler?
8.  = 0.4 olan binomiyal bir populasyondan her defasında 25 birey bulunan rastgele örnekler çekilse
ve bu örneklerin her birinde p'ler hesaplansa, bu p'lerin gösterdiği dağılımın ortalama ve standart
sapması nedir? Hesaplayınız.
9.  = 0.75 olan binomiyal bir populasyondan her defasında en az kaç birey bulunan örnekler
seçilmelidir ki oranlara ait örnekleme dağılımı normal dağılıma yaklaşsın? Açıklayınız.
10.  = 0.4 olan binomiyal bir populasyondan her defasında 25 birey bulunan rastgele örnekler çekilse
ve bu örneklerin her birinde p'ler hesaplansa, bu p'lerin gösterdiği dağılıma ne isim verilir ve
parametreleri nelerdir?
11. Varyansı bilinmeyen normal dağılım gösteren bir populasyondan tesadüfen alınan 25 bireylik bir
örnekte varyans 2.5 ve 40 bireylik bir örnekte varyans 2.1 olarak bulunmuştur. Populasyon
varyansının en iyi tahmini nedir? Hesaplayınız.
12) Ortalaması µ = 500 kg ve standart sapması  = 50 kg olan normal dağılım gösteren bir
populasyondan her defasında 25 birey bulunan çok fazla sayıda rastgele örnekler çekilse ve
çekilen bu örneklerin her birinde ortalama hesaplansa;
a. Bu hesaplanan ortalamalar nasıl bir dağılım gösterir ve parametreleri nelerdir?
b. Bu populasyondan alındığı ileri sürülen 16 bireylik bir örnekte ortalama 520 kg olarak
hesaplanmışsa bu örneğin söz konusu populasyonu temsil etme olasılığı nedir?
13) A ve B gibi iki muamelenin denendiği bir deneme sonunda, nA = nB = 10, A =25, SA=3.21 ve
B =22.2, SB=3.09 olarak bulunmuştur. Bu iki ortalama arasındaki farkın standart hatası kaçtır?
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HİPOTEZ KONTROLLERİ
6.1. GİRİŞ
Yapılan bütün araştırmaların en önemli amacı, üzerinde çalışılan populasyonlar hakkında
güvenilir ve yorumlanabilir sonuçlara ulaşmaktır.
İstatistik bilimi, araştırmalardan elde edilen
verilere dayanarak, yani örneklerden hesaplanan istatistikleri kullanarak populasyon parametreleri
hakkındaki sonuçlara (making inference), populasyon parametrelerinin tahmini veya populasyon
parametreleri ile ilgili öne sürülen hipotezlerin kontrol edilmesi ile ulaşır.
Populasyonu temsil eden örneklerden hesaplanan istatistikler populasyon parametrelerinin
tahminidir. Bu tahminlere nokta tahminleri de denir. Eğer araştırıcı arzu ederse fonksiyonları bilinen
örnekleme dağılımlarından yararlanarak ilgilendiği populasyon parametresine ilişkin aralık tahminleri
de yapabilir.
Populasyon parametreleri hakkında bilgi edinmenin diğer bir yolu ise hipotez kontrolü, yani
populasyon parametreleri ile ilgili öne sürülen hipotezlerin kontrol edilmesidir. Araştırıcı ilgilendiği
konu ile ilgili bir hipotez öne sürer, yürüttüğü araştırma sonunda veri elde eder ve öne sürdüğü
hipotezi elde ettiği bu veriler yardımıyla test eder. Yaptığı hipotez kontrolü sonucunda, öne sürdüğü
hipotez ile topladığı veriler arasında bir uyum olduğuna karar verirse öne sürdüğü hipotezin geçerli
olduğuna karar verir ve hipotezi kabul eder. Bu yaklaşıma genel olarak TÜMEVARIM (parçadan
bütüne ulaşma) adı verilmektedir.
Hipotez kontrolü: n bireylik bir örnekten hesaplanan bir istatistiğin, bu örneğin ait olduğu
populasyondan yine her birinde n birey bulunan mümkün olan bütün örneklerde hesaplanabilecek aynı
istatistiğe ait örnekleme dağılımına dahil olma veya ait olma olasılığına dayanarak karar verme ve
genelleme yapma tekniğidir.
Hipotez kontrolü bir işlemler dizisidir. Öne sürülen bir hipotezin kabul edilip edilmeyeceğine
karar vermek için bu işlemlerin yerine getirilmesi gerekir. Bu sebeple birçok kitapta “hipotez
kontrolü” yerine “istatistik kontrol” deyimi de kullanılır.

6.2. Hipotez Kontrolünün Adımları
Belirli bir konuda yapılan araştırma sonucu elde edilen veriler yardımıyla karar vermede
öncelikle kontrol edilebilir (istatistik hesaplamalarla test edilebilir) bir hipotezin oluşturulması gerekir.
İstatistik hesaplamalar sonucu bu kontrol edilebilir hipoteze “Kontrol Hipotezi” veya “Test Hipotezi”
adı verilir. Kontrol Hipotezinin ret edilmesi halinde neyin geçerli olacağını veya genellemenin ne
olacağını belirlemek üzere Kontrol Hipotezindeki iddiaların aksinin belirtildiği hipoteze ise “Karşıt
Hipotez” veya “Alternatif Hipotez” adı verilir. Kontrol ve Karşıt hipotezlerin oluşturdukları bu ikili
yapıya ise “Hipotez Takımı” denir. Hipotez Kontrolü ile Kontrol Hipotezi “Kabul” ve/veya “Ret”
edilir. Karşıt Hipotezin ise kontrol edilmesi, dolayısıyla kabul ve/veya ret edilmesi mümkün değildir.
Karşıt hipotez sadece Kontrol Hipotezinde ileri sürülen iddia veya görüşlerin ret edilmesi halinde
neyin geçerli olabileceğini belirtmektedir. Kontrol Hipotezinin kabul veya reddedilmesine karar
vermek için yerine getirilmesi gereken adımlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:
1. Hipotez Takımının oluşturulması (Kontrol ve Karşıt),
2. Test istatistiğinin hesaplanması,
3. I. tip hata olasılığının belirlenmesi,
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4. Kontrol hipotezinin kabul ve ret bölgelerinin belirlenmesi,
5. Eğer gerekiyorsa testin gücünün hesaplanması.

6.2.1. Hipotez Takımının Oluşturulması
Hipotez kontrolünün ilk adımı hipotez takımının oluşturulmasıdır. Kontrol ve Karşıt
hipotezlerin oluşturdukları yapıya Hipotez Takımı adı verilmektedir. Kontrol hipotezi sembolik olarak
H0 ile karşıt hipotez de H1 ile gösterilir. Karşıt hipotez bazı kitaplarda, özellikle İngilizce kitaplarda,
alternatif hipotez olarak da isimlendirilir ve HA ile gösterilir.
Kontrol hipotezi araştırıcının, araştırmasına başlarken öne sürdüğü ve kontrol etmek istediği
hipotezdir. Kontrol hipotezinin kontrol edilebilir olması, bir anlam taşıması ve mutlaka bir karşıtının
olması gerekir. Kontrol hipotezinin bir karşıtının olması zorunludur, çünkü yapılan hipotez kontrolü
sonunda bu hipotezin reddedilmesine karar verilmesi durumunda karşıt hipotez geçerli olur.
Kontrol hipotezi ile araştırıcı, üzerinde çalıştığı populasyon parametresi ile örnekten
hesapladığı istatistik arasındaki farkın tamamen tesadüften ileri geldiğini ileri sürer. Populasyon
parametresi ile örnekten hesaplanan istatistik arasındaki farkın tamamen tesadüften ileri geliyor
olması; bu farkın kontrol altına alınamayan faktörlerden kaynaklandığını, dolayısıyla örneğinin bu
populasyona ait olduğunu ve parametre ile istatistik arasındaki bu farkın da sıfır olarak kabul
edilebileceğini gösterir.
ÖRNEK 1:
Bir patates çeşidinin dekara veriminin ortalaması, µ=3800 kg ve standart sapmasının da,
=300 kg olan normal dağılım gösterdiğini bilen bir araştırıcı, patateste belirli bir yaprak zararlısı ile
mücadele için kullanılacak ilacın, patatesin verimini artıracağını öne sürmüş olsun. Araştırıcı, öne
sürdüğü bu hipotezin doğruluğunu kontrol etmek için 50 parselde yaprak zararlısına karşı ilaçlama
yaparak yürüttüğü deneme sonunda verim ortalamasını 3900 kg olarak bulmuş olsun. Bu durumda
araştırıcı, “patateste söz konusu yaprak zararlısı ile mücadele ilacının, patatesin verimini artırıp
artırmadığını” hipotez kontrolü yaklaşımı ile kontrol ederek karar vermelidir.
Hipotez kontrolünün ilk adımı hipotez takımını oluşturmaktır. Yani kontrol ve karşıt
hipotezleri kurmalıdır. Kontrol hipotezinde, populasyona ait parametre ile örnekten hesaplanan
istatistik arasındaki farkın tesadüften ileri geldiği ve sıfır kabul edilebileceği öne sürülür. Bu sebeple,
verilen örnekte hipotez kontrolüne aşağıdaki kontrol hipotezi kurularak başlanır. Böylece örneğin
alınmış olduğu popülasyonun ortalamasının μ  3800 olduğu kontrol hipotezi gereği kabul edilmiş
x
ve belirlenmiş olur. Yani kontrol hipotezi:
H0: Örnek ortalaması ile populasyon ortalaması arasındaki fark tesadüften ileri gelmektedir,
söz konusu fark sıfır kabul edilebilir. Yani, ilaçlama dekara patates verimini artırmamıştır. (Kısaca
μ  3800 veya μ 0  3800 kg’dır.)
x
şeklinde ifade edilir.
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ÖRNEK 2:
Klasik yem karması ile beslenen etlik piliçlerde 42. gün canlı ağırlık ortalamasının 2200 g
olduğu ve normal dağılım gösterdiği bildirilmiştir. Yeni hazırlanan bir yem karmasının canlı ağırlık
üzerine etkisinin olduğu öne sürülmüştür. Bunun doğruluğunu kontrol etmek için tesadüfen alınan 100
adet etlik piliç yeni yem karması ile beslenmiş ve canlı ağırlık ortalaması 2240 g ve standart sapması
da 240 g olarak bulunmuştur. Yeni yem karmasının canlı ağırlık üzerine etki bakımından klasik yem
karmasından farklı olduğu söylenebilir mi?
Burada araştırıcı, canlı ağırlık üzerine etki bakımından yeni yem karmasının klasik yem
karmasından farklı olup olmadığını araştırmak istemektedir. Yapılacak hipotez kontrolünde, kontrol
hipotezi aşağıdaki şekilde kurulmalıdır:
H0: Örnek ortalaması ile populasyon ortalaması arasındaki fark tesadüften ileri gelmektedir,
söz konusu fark sıfır kabul edilebilir. Yani yeni yem karması canlı ağırlığa etki bakımından klasik yem
karmasından farklı değildir. (Kısaca μ  2200 veya μ 0  2200 kg’dır.)
x
Kontrol hipotezi kurulduktan sonra karşıt hipotezin kurulması gerekir. Karşıt hipotez,
yapılacak hipotez kontrolünün tek veya çift taraflı hipotez kontrolü olduğunu belirleyen ve kontrol
hipotezinin reddedilmesi durumunda kabul edilecek olan hipotezdir.
Eğer araştırıcı, örnekten hesaplanan istatistiğin, populasyona ait parametreden farklı olup
olmadığı ile ilgileniyorsa, bu durumda yapılması gereken çift taraflı hipotez kontrolüdür. Çift taraflı
hipotez kontrolünde, örnekten hesaplanan istatistiğin, söz konusu istatistiğe ait örnekleme dağılımına
dahil olup olmadığı ile ilgilenilir. Bu sebeple de, örnekleme dağılımının ortalamasından hem büyük
hem de küçük tarafa (her iki tarafa da) sapanların ihtimali bulunur. Yani uygulanan muamelenin
(faktörün) üzerinde durulan özelliği sadece etkileyip etkilemediği (etki azaltma yönünde de olabilir
artırma yönünde de olabilir) araştırılıyorsa çift taraflı hipotez kontrolüne başvurulur.
Çift taraflı hipotez kontrolünde karşıt hipotez, elimizdeki örnekten hesaplanan istatistiğin
(ortalamanın) kontrol hipotezi ile tanımlanan populasyona ait parametreden (populasyon
ortalamasından μ  a ) farklıdır veya değişmiştir, yani H1: a şeklinde kurulur.
Bazı durumlarda ise araştırıcı örnekten hesaplanan istatistiğin, populasyona ait parametreden
büyük veya küçük oluşu ile ilgileniyor olabilir. Bu durumda tek taraflı hipotez kontrolünün yapılması
gerekir. Tek taraflı hipotez kontrolünde, örnekten hesaplanan istatistiğin, örnekleme dağılımının
ortalamasından büyük veya küçük oluşu, yani örnekten hesaplanan istatistik kadar ve daha fazla
sapanların ihtimali hesaplanır.
Tek taraflı hipotez kontrolünde karşıt hipotez, üzerinde çalışılan populasyona ait parametre,
bildirilen değerden ( μ  a ) büyüktür veya küçüktür şeklinde aşağıda gösterildiği gibi kurulur.
H0: =a
H1: <a

veya

H0: =a
H1: >a
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ÖRNEK 1:
50 parselde yaprak zararlısına karşı ilaçlama yapan araştırıcının amacı, ilaçlamanın dekara
patates verimini artırıp artırmadığını araştırmaktır. Bu durumda araştırıcı, örnekten hesaplanan
istatistiğin, ortalamaya ait örnekleme dağılımının ortalamasından büyük tarafa sapması ile
ilgilenmektedir. Bu nedenle de tek taraflı hipotez kontrolünün yapılması gerekir ve karşıt hipotez
aşağıda şekilde kurulur:
H1: Populasyon ortalaması ile örnek ortalaması arasındaki fark tesadüften ileri gelmemektedir,
söz konusu fark sıfır kabul edilemez. Yani üzerinde çalışılan örnek ortalaması söz konusu
populasyonun ortalamasından daha büyük olan bir populasyondan tesadüfen alınmış bir örnektir.
Başka bir deyişle, yapılan ilaçlama dekara patates verimini artırmıştır. Kısaca, μ x  3800kg ’dır.
Böylece, hipotez kontrolünde kontrol edilecek hipotez ve karşıt hipotez :
H0: Örnek ortalaması ile populasyon ortalaması arasındaki fark tesadüften ileri gelmektedir,
söz konusu fark sıfır kabul edilebilir. Yani, ilaçlama dekara patates verimini artırmamıştır. (Kısaca
μ  3800 veya μ 0  3800 kg’dır.)
x
H1: Populasyon ortalaması ile örnek ortalaması arasındaki fark tesadüften ileri gelmemektedir,
söz konusu fark sıfır kabul edilemez. Yani üzerinde çalışılan örnek ortalaması söz konusu
populasyonun ortalamasından daha büyük olan bir populasyondan tesadüfen alınmış bir örnektir.
Başka bir deyişle, yapılan ilaçlama dekara patates verimini artırmıştır. (Kısaca, μ x  3800kg ’dır.)
ÖRNEK 2:
Araştırıcı, canlı ağırlık üzerine etki bakımından yeni yem karmasının klasik yem karmasından
farklı olup olmadığını araştırmak istemektedir. Bu sebeple çift taraflı hipotez kontrolü yapılması
gerekir. Çünkü örnekten hesaplanan ortalamanın söz konusu populasyondan çekilen örneklerden elde
edilecek ortalamaya ait örnekleme dağılımına dahil olup olmadığı araştırılmaktadır. Yapılacak hipotez
kontrolünde karşıt hipotezin aşağıdaki şekilde kurulması gerekir.
H1: Örnek ortalaması ile populasyon ortalaması arasındaki fark tesadüften ileri
gelmemektedir, söz konusu fark sıfır kabul edilemez. Yani yeni yem karması canlı ağırlığa etki
bakımından klasik yem karmasından farklıdır. Kısaca, μ x  2200g ’dır.
Bu durumda kontrol edilecek hipotez ve karşıt hipotez;
H0: Örnek ortalaması ile populasyon ortalaması arasındaki fark tesadüften ileri gelmektedir,
söz konusu fark sıfır kabul edilebilir. Yani yeni yem karması canlı ağırlığa etki bakımından klasik yem
karmasından farklı değildir. (Kısaca, μ x  2200 veya μ 0  2200kg’dır.)
H1: Örnek ortalaması ile populasyon ortalaması arasındaki fark tesadüften ileri
gelmemektedir, söz konusu fark sıfır kabul edilemez. Yani yeni yem karması canlı ağırlığa etki
bakımından klasik yem karmasından farklıdır. (Kısaca, μ x  2200g ’dır.)

6.2.2. Test İstatistiği
Hipotez kontrolünde bir sonraki adım test istatistiğinin belirlenmesi ve hesaplanmasıdır.
Çünkü hipotez kontrolü yapmak, tesadüf örneğinden hesaplanan istatistiğin, üzerinde çalışılan
populasyona ait aynı örnek genişliğindeki tesadüf örneklerinden elde edilecek söz konusu istatistiğe ait
örnekleme dağılımına dahil olma olasılığını bulmak ve hesaplanan olasılığa göre karar vermektir.
Yapılan hipotez kontrolü sonunda verilen kararın güvenilir olması için test istatistiğinin doğru olarak
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belirlenmesi çok önemlidir. Hipotez kontrolünün ne amaçla yapıldığına ve populasyon parametresinin
bilinip bilinmediğine bağlı olarak kullanılması gereken test istatistikleri Tablo 6.1’de verilmiştir.
Tablo 6.1. Kontrol edilecek hipotez ve kullanılması gereken test istatistiği
Hipotez kontrolü

Test istatistiği
σ2 biliniyor ise;
X  μX
Z
σX

1. Örnek ortalamasının bilinen bir
ortalama ile karşılaştırılması

σ2 bilinmiyor ise;
X  μX
t
SX
σ2 biliniyor ise;

Z

2. Bağımsız iki grubun
karşılaştırılması

(A  B)  (μ A  μ B )
σ (A- B)

σ2 bilinmiyor ise;
(A - B)  μ D
t
S(A- B)
Eş-yapma t-testi
D - μD
t
SD

3. Bağımlı iki grubun
karşılaştırılması

π biliniyorsa;

4. Örnekten hesaplanan oranın
bilinen bir oran ile
karşılaştırılması

Z

(p -  p )
p

’nin en iyi tahmini;
x  x2
’dir. Test istatistiği;
p 1
n1  n 2

5. İki oranın karşılaştırılması

p1  p 2
σ (p1p2)

Z=

6. Örnekten hesaplanan
korelasyon katsayısının bilinen bir
korelasyon katsayısı ile
karşılaştırılması
7. Örnekten hesaplanan
korelasyon katsayısının sıfırdan
farklı olup olmadığının kontrol
edilmesi

Z=

t

Hipotez kontrolü

Zr  μ Z
σZ

r

r

r ρ
Sr

Test istatistiği
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Z

8. İki korelasyon katsayısının
karşılaştırılması

9. Örnekten hesaplanan regresyon
katsayısının sıfırdan farklı olup
olmadığının kontrol edilmesi

10. İki regresyon katsayısının
karşılaştırılması

t=

t=

Z r1  Z r2
1
1

(n1  3) (n 2  3)

b yx  β yx
Sb

(b A  b B )
S(b b )
A

B

Tablo 6.1.(dvm). Kontrol edilecek hipotez ve kullanılması gereken test istatistiği
Test istatistiği hesaplandıktan sonra kullanılacak olan test dağılımını hesaplanan test istatistiği
belirler. Örneğin, hipotez kontrolü için hesaplanan test istatistiği Z-değeri ise kullanılması gereken test
dağılımı standart normal (Z dağılımı) dağılımdır. Eğer test istatistiği olarak t-değeri hesaplanmış ise
kullanılması gereken test dağılımı t-dağılımıdır (Student’s t-distribution).

6.2.3. I. ve II. Tip Hata Olasılıkları
Hipotez kontrolü yapılarak hangi hipotezin doğru olduğuna karar vermede iki tip hata yapma
olasılığı vardır.
1. Gerçekte H0’ın doğru olmasına rağmen hipotez kontrolü sonucu H0 hipotezinin ret edilerek
yanlış olduğuna karar verilmesiyle yapılacak olan hatadır. Böyle durumlardaki yanılmış olma
olasılığına I. Tip Hata Olasılığı adı verilir ve α ile gösterilir.
2. Gerçekte H0’ın yanlış olmasına rağmen hipotez kontrolü sonucu H0 hipotezinin kabul
edilerek doğru olduğuna karar verilmesiyle yapılacak olan hatadır. Böyle durumlardaki yanılmış olma
olasılığına da II. Tip Hata Olasılığı adı verilir ve β ile gösterilir.
Yapılan kontroller sonucunda verilen kararların güvenilir olması veya olmaması  ve 
olasılıklarına bağlıdır. Verilen karaların isabetli veya hatalı olması ve bu durumlardaki hatalar Tablo
6.2’de gösterilmektedir.
TABLO 6.2. Hipotez kontrollerinde isabetli ve hatalı kararlar ve ihtimalleri
Gerçek durum
H0 doğru
H0 yanlış

Kontrol sonunda verilen karar
H0 hipotezi kabul
H0 hipotezi ret
Doğru karar (1-)
Yanlış karar ()
Yanlış karar ()
Doğru karar (1-)

Gerçekte doğru olan H0 hipotezinin kontrol sonunda da kabul edilmesi verilen kararın doğru
olduğunu gösterir ve bunun olasılığı (1-)’dır (Tablo 6.2). Benzer şekilde gerçekte yanlış olan H0
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hipotezinin ret edilmesi ile yine doğru bir karar verilmiş olur ve bunun olasılığı (1-)’dır. Bu olasılığa
“Testin Gücü” denir ve mümkün olduğunca yüksek (1’e yakın) olması istenir.
Hipotez kontrolüne başlanırken araştırıcının I. tip hata olasılığını, yani -değerini, belirlemesi
gerekir. -değeri, biyolojik, fen ve uygulamalı bilimlerde genel olarak %1 ve/veya %5 olarak
belirlenir. -değerinin belirlenmesi konusunda herhangi bir kural yoktur. Araştırıcı -değerini
belirlerken, -değeri küçüldükçe verilen kararların güvenilirliğinin artacağını unutmamalıdır. Eğer
yapılan hipotez kontrolü sonuncu varılacak karar sağlık, çevre kirliliği vb. gibi konular açısından
büyük riskler taşıyor ise I. tip hata olasılığının = 0.01’den daha küçük olarak belirlenmesi gerekir.
I. ve II. tip hata olasılıkları arasında ters ilişki vardır. Hipotez kontrolü yapılırken belirlenecek
olan -değerinin küçülmesi, II. tip hata olasılığının artmasına yol açar.

6.2.4. Kabul ve Ret Bölgelerinin Belirlenmesi
Hipotez kontrolüne başlanırken belirlenen I. tip hata olasılığı, yani -değeri, test dağılımını H0
hipotezini kabul bölgesi ve H0 hipotezini ret bölgesi (veya kritik bölge) olmak üzere iki bölgeye
ayırır. Hesaplanan test istatistiği “kabul” bölgesinde yer alıyorsa H0 hipotezi kabul edilir. Hesaplanan
test istatistiğinin değeri “kabul” bölgesinde dışında kalıyorsa H0 hipotezi ret edilir ve karşıt hipotez
(H1) geçerli olur.
Belirlenen I. tip hata olasılığı doğrultusunda kontrol hipotezinin kabul ve ret (kritik)
bölgelerinin nasıl belirleneceği, hipotez kontrolünün tek veya çift taraflı olmasına göre değişir.
Çift taraflı hipotez kontrolünde araştırıcı, örnekten hesaplanan istatistiğin belirli bir örnekleme
dağılımına dahil olup olmadığı ile ilgilenir. Bu durumda örnekten hesaplanan istatistik, örnekleme
dağılımının ortalamasından negatif veya pozitif tarafa sapabilir. Dolayısıyla çift taraflı hipotez
kontrolünde örnekleme dağılımının ortalamasından büyük veya küçük tarafa, örnekten hesaplanan
değer veya daha fazla sapanların ihtimali bulunur. Şekil 6.1, önceden belirlenen I. tip hata olasılığına
göre çift taraflı hipotez kontrolünde ret ve kabul bölgelerini göstermektedir.

H0 hipotezinin
ret bölgesi (/2)

H0 hipotezinin
ret bölgesi (/2)

H0 hipotezinin
kabul bölgesi
(1-)

ŞEKİL 6.1. Çift taraflı hipotez kontrolünde kontrol hipotezinin ret ve kabul bölgeleri
Tek taraflı hipotez kontrolünde, örnekten hesaplanan istatistiğin, örnekleme dağılımının
ortalamadan ya büyük ya da küçük tarafa sapması ile ilgilenilir. Bu sebeple, tek taraflı hipotez
kontrolünde, örnekleme dağılımının ortalamasından, örnekten hesaplanan istatistik kadar ve daha
küçük ya da daha büyük tarafa sapanlarının olasılığı bulunur. Şekil 6.2, önceden belirlenen I. tip hata
olasılığına göre tek taraflı hipotez kontrolünde, ret ve kabul bölgelerini göstermektedir.
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a. H0: =a kontrol hipotezi H1: <a hipotezine karşı test ediliyorsa

H0 hipotezinin
ret bölgesi ()

H0 hipotezinin
kabul bölgesi
(1-)

b. H0: =a kontrol hipotezi H1: >a hipotezine karşı test ediliyorsa

H0 hipotezinin
ret bölgesi ()

H0 hipotezinin
kabul bölgesi
(1-)

ŞEKİL 6.2. Tek taraflı hipotez kontrolünde kontrol hipotezinin ret ve kabul bölgeleri
Hipotez kontrolünün adımları tamamlandıktan sonra araştırıcının hangi hipotezi kabul
edeceğine karar vermesi gerekir. Örnekten hesaplanan istatistiğin söz konusu örnekleme dağılımına
dahil olma olasılığı I. tip hata olasılığından büyük ise, yani hesaplanan test istatistiği, kontrol
hipotezinin (H0) kabul bölgesinde yer alıyorsa kontrol hipotezi (H0) kabul edilir. Eğer örnekten
hesaplanan istatistiğin söz konusu örnekleme dağılımına dahil olma olasılığı I. tip hata olasılığından
küçük ise, yani hesaplanan test istatistiği kontrol hipotezinin (H0) kabul bölgesinde yer almıyorsa
kontrol hipotezi (H0) reddedilir.

6.2.5. Testin Gücü
Hipotez kontrolü tamamlandıktan sonra testin gücü de hesaplanabilir. Testin gücü, daha önce
de belirtildiği gibi (1-)’dır ve  değeri küçüldükçe testin gücü artar.
ÖRNEK:
Bir meyve suyu fabrikasında üretilen portakal sularındaki C-vitamini miktarının ortalaması,
=17 mg/L ve standart sapmasının, =1.5 mg/L olan normal dağılım gösterdiği bildirilmiştir.
Bu fabrikada üretilen portakal sularından rastgele 16 şişelik örnekler alınsa ve bunların her
birinde C-vitamini tayin edilse, üretimde herhangi bir değişiklik olmadığı sürece n=16 şişelik
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örneklerde C-vitamini miktarı ortalaması, μ x  17 mg/L ve standart sapması, σ x 

1.5
16

 0.375

mg/L olan normal dağılım gösterir.
Araştırıcının yaptığı hipotez kontrolünde, kontrol ve karşıt hipotezler aşağıdaki gibi olsun:
H 0 : μ x  17 mg/L
H1 :μ x  17 mg/L

Fabrikada üretilen portakal sularındaki C-vitamini miktarına ait standart sapmanın, =1.5
mg/L olduğu bilindiği için test dağılımı standart normal dağılımdır.
Birinci tip hata olasılığının önceden =0.05 olarak belirlendiği hipotez kontrolünde, herhangi
bir örnek ortalaması için Z-değeri -1.645 (Tablo A) ve daha küçük ise kontrol hipotezi reddedilerek
karşıt hipotez kabul edilecektir. Söz konusu meyve suyu fabrikasından tesadüfen alınan belirli örnek
genişliğindeki örneklerden hesaplanacak ortalamanın X = 16.383ve 16.383’ten küçük olduğu her
X μ
Zi  i
eşitliğinden
durumda kontrol hipotezi reddedilecektir. Bu örnek ortalaması;
σ
hesaplanmıştır. Tablo A’dan standart normal dağılımda %5’lik alanın Z=1.645 değerinden başladığı
X - 17
şeklinde yazılarak ortalama X = 16.383 olarak hesaplanır. Bu,
görülür. Bu durumda - 1.645 =
0.375
meyve suyu fabrikasının ürettiği portakal sularından tesadüfen alınan 16 şişede C-vitamini
ortalamasının "<16.383 mg/L" olarak bulunması, meyve sularındaki C-vitamini ortalamasının 17 mg/L
olduğu kontrol hipotezinin reddedileceğini gösterir.
Söz konusu meyve suyu fabrikasında üretilen portakal sularındaki C-vitamini ortalamasının 17
mg/L olmasına rağmen kontrol hipotezinin yapılan hipotez kontrolü sonunda yanlış olarak reddedilme
olasılığı =0.05’tir, yani I. tip hata olasılığıdır.
Meyve suyu fabrikasında üretilen portakal sularındaki ortalama C-vitamininin 17 mg/L’den
daha düşük olduğu durumlarda kontrol hipotezinin, yani =17 mg/L hipotezinin kabul edilme olasılığı
ise II. tip hata olasılığı ()’dır.
Hipotez kontrolünde II. tip hata olasılığının hesaplanabilmesi için karşıt hipotezde dikkate
alınan değerin bilinmesi gerekir. Yapılan hipotez kontrolünde karşıt hipotez, H1 :μ x  17 mg/L idi ve
bu ortalamanın 17 mg’dan küçük olduğu bütün değerleri kapsar. H1 :μ x  17 mg/L hipotezi ile
kapsanan değerlerin her biri için II. tip hata olasılığı hesaplanabilir.
Eğer araştırıcı karşıt hipotezini örneğin H1: µx=15.9 olarak kurmuş ise bunun için II.tip hata
olasılığı () hesaplanabilir. Burada bulunması gereken olasılık ortalaması =15.9 mg ve standart
sapması 0.375 mg olan normal dağılımda 16.383 mg’dan daha büyüklerin oranıdır. Bu oran da
16.383’e karşılık gelen Z-değeri hesaplanarak bulunur.
Z=

16.383- 15.9
 1.288 1.29
0.375

Standart normal dağılım (Z dağılımı) tablosundan (Tablo A) 0 ile 1.29 arasındaki Z’lerin oranı
0.4015 olarak bulunur. Z-değerlerinin 1.29 ve daha büyük değere sahip olma olasılıkları ise 0.50.4015=0.00985’dir ve bu da =0.05 olduğunda, karşıt hipotezin ortalaması 15.9 mg ise II.tip hata
olasılığıdır, yani =0.0985’dir. Bu olasılık, gerçekte ortalama C-vitamini 15.9 mg iken 17 mg olarak
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kabul edilme olasılığıdır. Bu durumda yapılan hipotez kontrolünün gücü, 1- = 1-0.0985=0.9015’dir.
Testin gücü, =0.05 ve karşıt hipotez ile belirtilen ortalama, =15.9 mg olduğu durumda karşıt
hipotezin kabul edilme olasılığıdır. Başka bir deyişle, doğru karar verme olasılığı %90.15’dir. Şekil
6.3, bu hipotez kontrolü için I. ve II. tip hata olasılıklarını göstermektedir.
Hipotez kontrollerinde karşıt hipotez ile belirtilen parametre, kontrol edilen hipotezin
parametresine yaklaştıkça testin gücü azalır. Buna karşın örnek genişliği arttıkça aynı H1 karşıt
hipotezlerine karşı yapılacak testin gücü artar.
H1 kabul, H0 ret bölgesi

-3

-2

-1

0

1

=0.05

2

H0 kabul, H1 ret bölgesi

3

4

5

6

7

8

=0.0985
16.383

ŞEKİL 6.3. H 0 : μ x  17 mg kontrol hipotezinin H1 :μ x  15.9 mg hipotezine karşı kontrolünde I. ve
II. tip hata olasılıkları.
Örneğin, araştırıcı karşıt hipotezini H1: µx=16.2 olarak kurmuş ise bunun reddedilme olasılığı
16.383 16.2
Z
 0.488 0.49 ve bu değerden daha çok sapanların olasılığıdır. Bu olasılık ise 0.50.375
0.1879=0.3121 olarak hesaplanır. Bu da =0.05 olduğunda, karşıt hipotezin ortalaması 16.2 mg ise
II.tip hata olasılığıdır, yani =0.3121’dir. Bu olasılık, gerçekte ortalama C-vitamini 16.2 mg iken
bunun 17 mg olarak kabul edilme olasılığıdır. Bu durumda testin gücü 1-0.3121=0.6879’dur. Testin
gücü, =0.05 ve karşıt hipotez ile belirtilen ortalama, =16.2 mg olduğu durumda karşıt hipotezin
kabul edilme olasılığıdır. Başka bir deyişle, doğru karar verme olasılığı %68.79’dur.

6.3. SORULAR
1. Hipotez kontrolünün amacı nedir? Açıklayınız.
2. Kontrol ve karşıt hipotez nedir? Örnek vererek açıklayınız.
3. I. ve II. Tip hata nedir? Açıklayınız.
4. Testin gücü nedir? Örnek vererek açıklayınız.
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5. Türkiye’de ki hastanelerinin mikrobiyoloji laboratuvarlarında yapılan testlerdeki hata oranının %10
olduğu bilinmektedir. Yeni açılan bir hastanenin mikrobiyoloji laboratuvarında yapılan
ölçümlerden rasgele olarak seçilen 50 sonuçtan 13 tanesinin hatalı olduğu gözlemiştir. Yeni
açılan hastanenin laboratuvar sonuçlarındaki hata oranının normalin üzerinde olduğu söylenebilir
mi?
6. Tek ve çift taralı hipotez kontrolünü açıklayınız.
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ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI
Üzerinde çalışılan populasyondan belirli örnek genişliğinde mümkün olan sayıda tesadüf
örnekleri alınsa ve üzerinde çalışılan istatistikler hesaplansa, hesaplanan istatistiklerin her biri
parametrenin ayrı ayrı birbirlerinden bağımsız birer tahminidir. Hesaplanan istatistiklerin bazıları
parametreye eşit, bazıları parametreden küçük bazıları ise parametreden büyüktür. Örnekler,
populasyondan tamamen tesadüfen seçildiği için söz konusu istatistikler örnekten örneğe değişerek bir
dağılım gösterir. Bu dağılıma söz konusu istatistiğe ait örnekleme dağılımı denir.
Bu şekilde elde edilen örnekleme dağılımları teorik dağılımlardır ve araştırıcıya hipotez
kontrolleri için gereklidir. Çünkü hipotez kontrolü, üzerinde çalışılan örneğin hipotezle belirtilen
populasyonu temsil etme olasılığının, diğer bir deyişle hipotezle belirtilen populasyondan söz konusu
istatistiğe ait örnekleme dağılımının dahil olma olasılığının hesaplanması ve hesaplanan bu olasılık
dikkate alınarak karar verilmesi işlemidir.
Üzerinde çalışılan populasyondan elde edilecek örnekleme dağılımının şekli ve parametreleri,
populasyonun şekline, parametrelerine ve populasyondan tesadüfen seçilen örneklerin genişliğine göre
değişir.

5.1. Ortalamaya ait Örnekleme Dağılımı
Ortalaması  ve standart sapması  olan normal dağılım gösteren bir populasyondan belirli
örnek genişliğinde (n) geriye iadeli olarak mümkün olan sayıda örnekler alınsa ve bu örneklerin her
birinde ortalama hesaplansa, hesaplanan ortalamaların her biri populasyon ortalamasının, yani ’nün,
birbirlerinden bağımsız birer tahminidir. Hesaplanan ortalamaların bazıları ’ye eşit, bazıları ’den
küçük ve bazıları ’den büyüktür. Mümkün olan sayıdaki örnekler populasyondan tamamen tesadüfen
seçildiği için hesaplanan ortalamalar örnekten örneğe değişerek bir dağılım gösterir. Bu dağılıma
“ortalamaya ait örnekleme dağılımı” denir.
Ortalamaya ait örnekleme dağılımının ortalama ( μ x ) ve standart sapma ( σ x ) olmak üzere iki
parametresi vardır. Dağılımın ortalaması populasyon ortalamasına eşittir. Standart sapması ise 5.1
numaralı eşitlikte görüldüğü gibi populasyona ait standart sapmanın örnek genişliğinin kareköküne
bölümü olarak hesaplanır.

σx 

σx
n



σ 2x
n

…(5.1)

(5.1) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanan standart sapma, ortalamaya ait örnekleme
dağılımının populasyondan hesaplanan standart sapmasıdır.
Yapılan çoğu çalışmada üzerinde çalışılan populasyonun standart sapması bilinmez. Bu
sebeple populasyonun varyansı örnekten tahmin edilir. Bu durumda ortalamaya ait örnekleme
dağılımının standart sapması;

Sx 

Sx
n
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şeklinde tahmin edilir. Bu ifadeye ortalamaya ait örnekleme dağılımının örnekten tahmin edilen
standart sapması veya kısaca ortalamanın standart hatası denir. Ortalamanın standart hatası
hesaplandıktan sonra örnek ortalaması standart hatası ile birlikte X  S X şeklinde verilir.
Ortalamaya ait örnekleme dağılımın şekli örneklerin seçildiği populasyonun şekli ile seçilen
örneklerin genişliğine bağlıdır.
Normal dağılım gösteren bir populasyondan elde edilecek ortalamalara ait örnekleme dağılımı
örnek genişliği ne olursa olsun normal dağılım gösterir. Şekil 5.1a’da görüldüğü gibi üzerinde çalışılan
populasyon ortalaması, µ=60 ve standart sapması, σ=5 olan normal bir dağılım gösteriyor olsun. Bu
populasyondan tamamen tesadüfen ve mümkün olan sayıda n=4, n=10 ve n=30 olan örnekler alınsa ve
ortalamalara ait örnekleme dağılımları oluşturulsa Şekil 5.1b, c ve d’de görüldüğü gibi ortalamalara ait
örnekleme dağılımları normal dağılım gösterir.
Normal dağılım gösteren bir populasyondan alınan örneklerin genişliği dağılım şeklini değil
dağılımın standart sapmasını etkiler. Şekil 5.1’de görüldüğü gibi populasyondan alınan örneklerin
genişliği arttıkça ortalamaya ait örnekleme dağılımının standart sapması azalır. Çünkü örnek genişliği
arttıkça tahmin edilen istatistikler parametreye yaklaşır ve örneklerden hesaplanan ortalamalar
arasındaki değişim azalır.
a. Populasyon
b. n=4 bireylik örnek

40

45

50

55

60
Gözlemler

65

70

75

40

80

c. n=10 bireylik örnek

40

45

50

55

60

45

50

55

60
Ortalamalar

65

70

75

80

70

75

80

d. n=30 bireylik örnek

65

70

75

80

40

45

50

55

Ortalamalar

60
Ortalamalar

65

ŞEKİL 5.1. Benzetim (simulasyon) yöntemi ile üretilmiş a. ortalaması, =60 ve standart sapması, =5
olan bir normal dağılım, b. n=4, c. n=10 ve d. n=30 bireylik örneklerden elde edilen ortalamaya
ait örnekleme dağılımları
Şekil 5.1b’de n=4 bireylik örneklerden elde edilen ortalama ait örnekleme dağılımı
5
görülmektedir. Bu dağılımın standart sapması σ x 
 2.5 olarak hesaplanırken, n=10 olduğu
4
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zaman σ x 

5
10

 1.58 (Şekil 5.1c) ve n=30 olduğu zaman standart sapma σ x 

5
30

0.91 (Şekil

5.1d) olmakta ve görüldüğü gibi örnek genişliği arttıkça ortalamaya ait örnekleme dağılımının standart
sapması azalmaktadır.
Üzerinde çalışılan populasyon yatık (sağa veya sola çarpık) bir dağılım gösteriyor ise bu
durumda elde edilecek ortalamaya ait örnekleme dağılımının şekli örnek genişliği arttıkça normal
dağılıma yaklaşır. Eğer üzerinde çalışılan populasyon Şekil 5.2a’da görüldüğü gibi ise ortalamaya ait
örnekleme dağılımının şekli Şekil 5.2 b,c ve d’de görüldüğü gibi örnek genişliği arttıkça normal
dağılıma yaklaşacaktır.
a. Çarpık dağılım

0

5

10

15

20

25

30

Gözlemler

b. n=4 bireylik örnek

0

2

4

c. n=10 bireylik örnek

6

0

8

2

4

d. n=30 bireylik örnek

0

2

4

6

8

Ortalamalar

Ortalamalar

e. n=50 bireylik örnek

6

8

0

2

4

6

8

Ortalamalar

Ortalamalar

Şekil 5.2. Benzetim yöntemi ile üretilmiş (a) Çarpık dağılım, b. n=4, c. n=10, d. n=30 ve e. n=50
bireylik örneklerden elde edilen ortalamaya ait örnekleme dağılımları
Normal dağılım gösteren ortalamaya ait örnekleme dağılımını oluşturan ortalamalar (5.3)
numaralı eşitlik kullanılarak standart normal dağılıma dönüştürülebilir. Böylece üzerinde çalışılan bir
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örnekten hesaplanacak ortalamanın ilgilenilen ortalamaya ait örnekleme dağılımına dahil olma
olasılığı, standart normal dağılıma ilişkin olasılık tablosundan yararlanılarak kolaylıkla hesaplanabilir.
Z

X  μX
σX

…(5.3)

ÖRNEK:
Ortalaması µ = 500 kg ve standart sapması  = 50 kg olan normal dağılım gösteren bir
populasyondan her defasında 25 birey bulunan çok fazla sayıda rastgele örnekler seçilse ve seçilen bu
örneklerin her birinde ortalama hesaplansa;
a. Hesaplanan bu ortalamalar normal bir dağılım gösterir. Çünkü örneklerin seçildiği
populasyonun, ortalaması µ=500 kg ve standart sapması =50 kg olan bir normal dağılım gösterdiği
daha önceden bildirilmiştir. Hesaplanan ortalamaların gösterdiği bu dağılıma “ortalamaya ait
örnekleme dağılımı” denir. Ortalamaya ait örnekleme dağılımının, ortalama, μ x =500 kg ve standart
50
 10 kg olmak üzere iki parametresi vardır.
sapması, σ x 
25
b. Bu populasyondan alındığı ileri sürülen 16 bireylik bir örnekte ortalama 520 kg olarak
hesaplanmışsa ve bu örneğin söz konusu populasyonu temsil etme olasılığı hesaplanmak isteniyorsa
ilk olarak ortalaması µ=500 kg ve standart sapması =50 kg olan normal bir dağılım gösteren
populasyondan n=16 bireylik örneklerden elde edilecek ortalamaya ait örnekleme dağılımının
parametreleri, μ x =500 kg ve (5.1) numaralı eşitlik kullanılarak standart sapması,
50
σx 
 12.5 kg olarak belirlenir. Ortalamaya ait örnekleme dağılımı normal dağılım gösterdiği
16
için örnekten hesaplanan ortalamaya karşılık gelen Z-değeri (5.3) numaralı eşitlikten;

Z

X  μX
σX



520  500
 1.6
12.5

olarak hesaplanır. Z-değeri hesaplandıktan sonra 16 bireylik örneğin söz konusu populasyondan
tesadüfen seçilmiş bir örnek olma olasılığı aşağıdaki şekilde bulunur.
Söz konusu olasılık yandaki grafikte siyah taralı alandır ve
0.5-P(0<Z<1.6) olarak hesaplanır ve 0.0548 bulunur, yani
n=16 bireylik örneğin söz konusu populasyondan
tesadüfen seçilmiş örneklerden biri olma olasılığı
%5.48’dir.
0.0548

5.2. Ortalamalar arası Farka ait Örnekleme Dağılımı
Ortalaması  ve standart sapması  olan bir normal dağılım gösteren bir populasyondan önce
nA ve sonra nB genişliğinde geriye iadeli olarak mümkün olan sayıda tesadüf örnekleri alınsa ve her
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birinde ortalama hesaplansa, hesaplanan ortalamaların her biri populasyon ortalamasının, yani ’nün,
birer tahminidir. nA ve nB birey içeren örneklerden hesaplanan ortalamalar tamamen tesadüfen yan
yana getirilerek ortalamalar arasındaki farklar bulunsa bu farkların sıfır olması beklenir. Hesaplanan
farkların bazıları 0, bazıları 0’dan küçük ve bazıları ise 0’dan büyüktür. Mümkün olan sayıdaki
örnekler populasyondan tamamen tesadüfen seçildiği ve tesadüfen yan yana getirilerek farklar
bulunduğu için örnekten örneğe değişir ve bir dağılım gösterir. Bu dağılıma “ortalamalar arası farka
ait örnekleme” dağılımı denir.
Ortalamalar arası farka ait örnekleme dağılımının ortalama, µD ve standart sapma, σD olmak
üzere iki parametresi vardır. Dağılımın ortalaması, µD= μ A  μ B  0 ’dır. Çünkü nA ve nB birey içeren
örneklerden hesaplanan ortalamalar aynı populasyon ortalamasının birbirlerinden bağımsız birer
tahminidir, yani μ A  μ ve μ B  μ ’dür. Ortalamalar arası farka ait örnekleme dağılımının varyansı
ise σ 2D  σ 2A  σ 2B ’dir. nA ve nB birey içeren örneklerden hesaplanan varyanslar aynı populasyonun
varyansının tahmini olduğu için σ 2A 

σ2
σ2
ve σ 2B 
’dır. Buradan dağılımın varyansı;
nA
nB
σ 2D 

(n  n B )
σ2
σ2

 σ2 A
nAnB
nA nB

ve dağılımın standart sapması;
2
eğer nA ≠ nB ise σ D  σ

(n A  n B )
(n A  n B )
σ
nAnB
nAnB

2
eğer nA = nB=n ise σ D  2 σn  σ n2

…(5.4)

olarak bulunur. Bu ifade ortalamalar arası farka ait örnekleme dağılımının populasyondan hesaplanan
standart sapmasıdır.
ÖRNEK:
Bir tarlada yetişen mısır koçanlarının uzunluklarının, ortalaması µ=85 cm ve standart sapması,
σ=8 cm olan bir normal dağılım gösterdiği bildirilmiştir. Bu koçanlardan nA=20 ve nB=10 koçanlık
mümkün olan sayıda tesadüf örnekleri alınsa ve koçan uzunluklarının ortalamaları hesaplansa,
hesaplanan ortalama koçan uzunlukları aynı populasyon ortalamasının birbirlerinden bağımsız birer
tahminidir.
nA=20 ve nB=10 koçanlık örneklerden hesaplanan ortalamalar tamamen tesadüfen yan yana
getirilip aralarındaki farklar hesaplansa bu farkların bir normal dağılım göstermesi beklenir. Çünkü
koçan uzunluklarının normal dağılım gösterdiği daha önceden bilinmektedir. Bu dağılıma
“ortalamalar arası farka ait örnekleme dağılımı” denir. Bu dağılımın, ortalama, µD ve standart
sapma, σD olmak üzere iki parametresi vardır. Dağılımın ortalaması, µD= μ A  μ B  0 ’dır. Standart
sapması ise (5.4) numaralı eşitlikten;
σD  σ

(n A  n B )
20  10
8
 3.098cm
(20)(10)
nAnB
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olarak bulunur.
nA ve nB birey içeren örnekler, normal dağılım gösteren bir populasyondan alınıyorsa, alınan
örneklerin genişliği ne olursa olsun ortalamalar arası farka ait örnekleme dağılımı normal dağılım
gösterir. (Şekil 5.3).

a. Normal dağılım gösteren populasyon
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b. nA=nB=4 bireylik örnek
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c. nA=nB=10 bireylik örnek
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d. nA=nB=30 bireylik örnek
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Şekil 5.3. Simulasyon yöntemi ile üretilmiş a. ortalaması 60 ve standart sapması 5 olan normal dağılım
ve bu dağılımı gösteren populasyondan b.nA= nB=4, c.nA= nB=10 ve d.nA= nB=30 olan
örneklerden elde edilen ortalamalar arası farkların dağılımları
Şekil 5.3a’da görüldüğü gibi üzerinde çalışılan populasyon =60 =5 olan bir normal dağılım
göstersin. Bu populasyondan nA= nB=4, nA= nB=10 ve nA= nB=30 bireylik örneklerden elde edilen
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ortalamalar arası farka ait örnekleme dağılımlarının şekli, Şekil 5.3.b, c ve d’de görülmektedir. Şekil
5.3.b, c ve d’de görüldüğü gibi eğer örnekler normal dağılım gösteren bir populasyondan alınıyor ise
örnek genişliği ne olursa olsun ortalamalar arası farka ait örnekleme dağılımı normal dağılım gösterir.
Şekil 5.3’deki grafiklerden görüldüğü gibi örnek genişliği arttıkça sadece ortalamalar arası farka ait
örnekleme dağılımının standart sapması azalmaktadır.
Normal dağılım gösteren ortalamalar arası farka ait örnekleme dağılımını oluşturan ortalamalar
arası farklar (5.5) numaralı eşitlik kullanılarak standart normal dağılıma dönüştürülebilir. Böylece
üzerinde çalışılan örneklerden hesaplanacak ortalamalar arası farkın ilgilenilen ortalamalar arası farka
ait örnekleme dağılımına dahil olma olasılığı hesaplanabilir.
Örneklerden hesaplanacak ortalamalar arası farka karşılık gelen Z-değeri;
Z

(A  B)  μ D
σD

şeklinde yazılır. Bu eşitlikte µD=0 olduğundan;

Z

(A  B)
σD

…(5.5)

şeklinde ifade edilir.
ÖRNEK:
Aynı tarladan hasat edilen fasulye tanelerinin ağırlıklarının ortalaması, µ=0.7 g ve standart
sapması, σ=0.08 g olan bir normal dağılım gösterdiği bildirilmiştir. Bu tarladan hasat edilen n A=25
fasulye tanesinin ortalaması 0.74 g ve nB=15 adet fasulye tanesinin ortalaması 0.66 g olarak
bulunmuştur. İki örnek ortalaması arasındaki farkın, bu populasyondan nA=25 ve nB=15 bireylik
örneklerden elde edilecek ortalamalar arası farka ait örnekleme dağılımına dahil olma olasılığı, diğer
bir deyişle bu örneklerin bu tarladan tesadüfen alınmış örnekler olma olasılığı nedir?
İstenen olasılığın hesaplanması için ilk olarak ortalaması µ=0.7 g ve standart sapması =0.08g
olan normal bir dağılım gösteren populasyondan nA=25 ve nB=15 bireylik örneklerden elde edilecek
ortalamalar arası farka ait örnekleme dağılımının parametreleri, µD=0 ve (5.4) numaralı eşitlik
kullanılarak standart sapması, σ D  0.08 25  15  0.026 g olarak belirlenir. Ortalamalar arası farka
(25)(15)

ait örnekleme dağılımı, normal dağılım gösterdiği için örnekten hesaplanan ortalamaya karşılık gelen
Z-değeri (5.5) numaralı eşitlikten;

Z

(0.74 - 0.66)
 3.08
0.026

olarak hesaplanır. Z-değeri hesaplandıktan sonra nA=25 ve nB=15 bireylik örneklerden elde edilecek
ortalamalar arası farkın, ortalamalar arası farka ait örnekleme dağılımına dahil olma olasılığı, diğer bir
deyişle her iki örneğinde aynı tarlada yetiştirilen fasulye tanelerinden seçilmiş örnekler olma olasılığı
aşağıdaki şekilde bulunur.
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Söz konusu olasılık yandaki grafikte siyah taralı alandır ve
0.5-P(0<Z<3.08) olarak hesaplanır ve 0.001 bulunur, yani
örneklerin aynı fasulye tarlasında yetişen fasulyelerden
alınmış olma olasılığı %0.1’dir.

0.001

5.2.1. Toplanmış Varyans
Yapılan çoğu çalışmada üzerinde çalışılan örneklerin alındığı populasyonun varyansı bilinmez.
Bu durumda ortalamalar arası farka ait örnekleme dağılımının standart sapması örnekten tahmin edilir.
Varyansı bilinmeyen bir populasyondan birden fazla örnek alınarak populasyon varyansı
tahmin edileceği zaman, 2 yerine kullanılacak populasyon varyansının en iyi tahmini, birden fazla
örneklerden hesaplanan varyansların serbestlik dereceleri ile tartılı ortalaması olup toplanmış varyans
olarak adlandırılır ve (5.6) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır.
S2 

(n A  1)S2A  (n B  1)S2B
(n A  1)  (n B  1)

…(5.6)

(2.13) numaralı eşitlikten serbestlik derecesi ile varyansın çarpımı kareler toplamını verdiğinden, yani
2
2
2
2
 d A  (n A  1)SA ve  d B  (n B  1)SB olduğundan, toplanmış varyans (5.6) numaralı eşitlik;
2
2
 d A  d B
S 
(n A  1) + (n B  1)
2

şeklinde de yazılabilir.
Bu durumda ortalamalar arası farkın standart sapmasını hesaplamak için kullanılan (5.4)
numaralı eşitlikte 2 yerine toplanmış varyans, S2, kullanılarak, ortalamalar arasın farka ait örnekleme
dağılımının standart sapması (5.7) numaralı eşitlik kullanılarak tahmin edilir.
Eğer nA≠nB ise S D 

2
2
(n + n B )
 dA   dB
. A
(n A  1) + (n B  1) (n A n B )

2
2
Eğer nA=nB=n ise SD  SA  S B

…(5.7)

şeklinde hesaplanır. Bu ifadeye ortalamalar arası farka ait örnekleme dağılımın örnekten tahmin edilen
standart sapması veya kısaca örnek ortalamaları arası farkın standart hatası denir. İki örnek
ortalaması arasındaki fark hesaplandıktan sonra, ortalamalar arası fark standart hatası ile birlikte
( (A  B)  S D şeklinde verilir.
ÖRNEK:
Normal dağılım gösteren bir populasyondan tesadüfen A ve B olmak üzere iki örnek alınmış
ve bu örnekler için aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

9/8

ZZT201 BİYOMETRİ DERSİ 9. HAFTA DERS NOTLARI

BÖLÜM 5,
7,8

Kaynak Kitap: TEMEL BİYOMETRİ (2013) Kocabaş Z., Özkan, MM ve Başpınar E.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1606 Ders Kitabı 558

A örneği için: nA=10
B örneği için: nB =20

A =25.0
B =22.2

SA=3.21
SB=3.09

A ve B örneklerinin ortalamaları arasındaki farkın standart hatası kaçtır?
A ve B örneklerinin ortalamaları arasındaki farkın standart hatası (5.7) numaralı eşitlik
kullanılarak hesaplanır. Bu eşitlik kullanılarak ortalamalar farkın standart hatasının bulunabilmesi için
ilk olarak A ve B örnekleri için kareler toplamının aşağıdaki şekilde hesaplanması gerekir.
A örneği için standart sapma, SA=3.21 ise A örneğinin varyansı S 2A  (3.21) 2  10.3041 ve
2
2
2
 d A  (n A  1)SA’dan kareler toplamı  d A  (10  1)(10.3041)  92.7369olarak hesaplanır.

B örneği için standart sapma, SB=3.09 ise B örneğinin varyansı S2B  (3.09) 2  9.5481 ve
2
2
2
 d B  (n B  1)SB’den kareler toplamı  d B  (20  1)(9.5481) 181.4139 olarak hesaplanır.

Kareler toplamları hesaplandıktan sonra ortalamalar arası farkın standart hatası (5.7) numaralı
eşitlikten;
92.7369  181.4139 (10 + 20)
SD 
.
 1.212
(10  1) + (20  1) (10)(20)
olarak hesaplanır.
ÖRNEK:
Varyansı bilinmeyen normal dağılım gösteren bir populasyondan tesadüfen alınan 25 bireylik
bir örnekte varyans 2.5 ve 40 bireylik bir örnekte varyans 2.1 olarak bulunmuştur. Populasyon
varyansının en iyi tahmini nedir? Hesaplayınız.
Varyansı bilinmeyen normal dağılım gösteren bir populasyondan tesadüfen iki örnek alınmış
ve varyanslar 2.5 ve 2.1 olarak hesaplanmıştır. Bu durumda populasyon varyansının en iyi tahmini
toplanmış varyanstır ve (5.6) numaralı eşitlik kullanılarak;
S2 

(25  1)2.5  (40  1)2.1
 2.25
(25  1)  (40  1)

olarak hesaplanır.

5.3. Oranlara ait Örnekleme Dağılımı
Yapılan bir araştırma yada denemede üzerinde çalışılan populasyon, istenen olayın oluş
olasılığı  olan bir populasyon olabilir. Bu populasyondan belirli örnek genişliğinde (n) mümkün olan
sayıda tesadüf örnekleri seçilse ve bu örneklerin her birinde istenen olayın oluş olasılığı hesaplansa,
hesaplanan bu olasılıkların her biri birbirlerinden bağımsız olarak populasyonda istenen olayın oluş
olasılığı olan ‘nin bir tahminidir ve p ile gösterilir. Bu tahminlerin bazıları ’ye eşit, bazıları ’den
küçük ve bazıları da ’den büyüktür. Populasyondan mümkün olan sayıdaki örnekler tamamen
tesadüfen seçildiği için hesaplanan bu olasılıklar örnekten örneğe değişerek bir dağılım gösterir. Bu
dağılıma ait hesaplanan olasılıklar, oran olarak ifade edildiğinden söz konusu dağılıma “oranlara ait
örnekleme dağılımı” denir.
Oranlara ait örnekleme dağılımının ortalama, p, ve standart sapma, p, olmak üzere iki
parametresi vardır. Oranlara ait örnekleme dağılımının ortalaması, p=‘dir yani istenen olayın oluş
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olasılığının populasyondan hesaplanan değerine eşittir. Oranlara ait örnekleme dağılımının standart
sapması ise;
π(1  π)
σp 
…(5.8)
n
şeklinde hesaplanır ve bu oranlara ait örnekleme dağılımının populasyondan hesaplanan standart
sapmasıdır.
Eğer üzerinde çalışılan populasyona ait  bilinmiyor ise bu oran örnekten tahmin edilir ve
(5.8) numaralı eşitlikte  yerine p değeri kullanılarak hesaplama yapılır. Bu durumda oranlara ait
örnekleme dağılımının standart sapması (5.9) numaralı eşitlik kullanılarak tahmin edilir ve bu ifade
oranlara ait örnekleme dağılımının örnekten tahmin edilen standart sapmasıdır.
p(1  p)
n

Sp 

…(5.9)

’si bilinen bir populasyondan elde edilecek oranlara ait örnekleme dağılımının şekli
populasyonun ‘sine ve populasyondan çekilen örneklerin genişliğine (n) bağlıdır. Eğer populasyonda
istenen olayın oluş olasılığı, 1/2 ise oranlara ait örnekleme dağılımının normal dağılıma
yaklaşabilmesi için n.  10 olmalıdır. Eğer populasyonda istenen olayın oluş olasılığı, >1/2 ise
oranlara ait örnekleme dağılımının normal dağılıma yaklaşabilmesi için ise n.(1-)  10 şartının yerine
getirilmiş olması gerekir. Populasyonun ‘sine bağlı olarak şartlar yerine getirildiği zaman bile
oranlara ait örnekleme dağılımı tam olarak normal dağılım olmayıp normal dağılıma yaklaşır.
Populasyondan seçilen örneklerin örnek genişlikleri yukarıda belirtilen şartları sağlamıyorsa, elde
edilecek oranlara ait örnekleme dağılımı normal dağılımı göstermez veya dağılım şekli normale
yaklaşmaz.
Benzetim tekniği kullanılarak istenen olayın oluş olasılığı =0.25 olan bir populasyondan
örnek genişliği 4, 10, 30, 40, 60 ve 100 olmak üzere 25000 örnek alınarak isten olayın oluş olasılığı
hesaplanmıştır. Elde edilen oranlara ait örnekleme dağılımlarının şekli sırasıyla Şekil 5.4a, b, c, d, e ve
f’de verilmiştir.
a. n=4 bireylik örnek

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

b. n=10 bireylik örnek

0,6

Oranlar

c. n=30 bireylik örnek

0,7

0,8

0,9

1

0

0,1

0,2

0,3
0,4
Oranlar

0,5

0,6

d. n=40 bireylik örnek
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0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0

0,1

0,2

Oranlar

e. n=60 bireylik örnek

0

0,1

0,2

0,3
Oranlar

0,4

0,3
Oranlar

0,4

0,5

0,6

f. n=100 bireylik örnek

0,5

0,6

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,

Oranlar

Şekil 5.4. Benzetim tekniği ile üretilmiş π=0.25 olan populasyondan a. n=4, b. n=10, c. n=30, d. n=40,
e. n=60 ve f. n=100 bireylik örneklerden elde edilen oranlara ait örnekleme dağılımlarına ait
histogramlar
Şekil 5.4’de görüldüğü gibi =0.25 olduğu için oranlara ait örnekleme dağılımının normal
dağılıma yaklaşması için n.  10 olmalıdır. Örnek genişlikleri 4, 10 ve 30 olduğu zaman bu şart
yerine gelmemekte ve Şekil 5.4a ve b’de görüldüğü gibi oranlara ait örnekleme dağılımları yatık
dağılım göstermektedir. n=30 olduğu zaman ise oranlara ait örnekleme dağılımının yatıklığı
azalmaktadır. =0.25 olduğu için n.  10 şartının yerine getirilmiş olması gerekir. Bu sebeple
oranlara ait örnekleme dağılımının normal dağılıma yaklaşması için örnek genişliğinin en az
n=10/0.25=40 olması gerekir. Şekil 5.4d, e ve f sırasıyla örnek genişlikleri 40, 60 ve 100 olan
örneklerden elde edilen oranlara ait örnekleme dağılımlarını göstermektedir. Grafiklerde görüldüğü
gibi şart yerine getirildiği ve örnek genişliği arttığı zaman oranlara ait örnekleme dağılımının şekli
normal dağılıma yaklaşmaktadır.
Binomiyal dağılım gösteren populasyonlarda =0.5 olduğu zaman dağılım simetriktir. Bu
nedenle Şekil 5.5.a, b ve c’de görüldüğü gibi =0.5 olan populasyondan alınan örnek genişliği ne
olursa olsun oranlara ait örnekleme dağılımı simetrik dağılım gösterir. =0.5 olan populasyondan
alınan örneklerin genişliği arttıkça Şekil 5.5.a ve b’de görüldüğü gibi oranlara ait örnekleme dağılımı
normal dağılıma daha çok yaklaşacaktır.
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a. n=4 bireylik örnek

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Oranlar

b. n=10 bireylik örnek

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

c. n=30 bireylik örnek

0,9

1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Oranlar

Oranlar

Şekil 5.5. Benzetim tekniği ile üretilmiş π=0.5 olan populasyondan a. n=4, b. n=10 ve c. n=30 bireylik
örneklerden elde edilen oranlara ait örnekleme dağılımlarına ait histogramlar
Üzerinde çalışılan populasyonda, istenen olayın oluş olasılığı π>0.5 ise elde edilecek oranlara
ait örnekleme dağılımının normal dağılıma yaklaşması için n(1-)  10 şartı yerine getirilmiş
olmalıdır. Şekil 5.6’da π=0.8 olan populasyondan 4, 30, 50 ve 100 bireylik örneklerden elde edilen
oranlara ait örnekleme dağılımları görülmektedir. Örnek genişliğinin 4 ve 30 (Şekil 5.6a ve b) olması
durumunda oranlara ait örnekleme dağılımı sola yatık bir dağılım göstermektedir. π>0.5 olduğu için
n(1-)  10 şartı örnek genişliği en az 50 olduğu zaman sağlanmaktadır ki Şekil 5.6.c ve d’de
görüldüğü gibi örnek genişliğinin 50 ve 100 olması durumunda oranlara ait örnekleme dağılımı
normal dağılıma daha çok yaklaşmaktadır.
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a. n=4 bireylik örnek

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

b. n=30 bireylik örnek

0,7

0,8

0,9

0,4

1

0,5

0,6

0,7

c. n=50 bireylik örnek

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Oranlar

Oranlar

0,8

d. n=100 bireylik örnek

0,9

1

0,4

0,5

0,6

0,7

Oranlar

0,8

0,9

1

Oranlar

Şekil 5.6 Benzetim tekniği ile üretilmiş π=0.8 olan populasyondan a. n=4, b. n=10, c. n=50 ve d.
n=100 bireylik örneklerden elde edilen oranlara ait örnekleme dağılımlarına ait histogramlar
Populasyona ait oluş olasılığının 1/2 olması durumunda n.  10 ve  >1/2 durumunda ise
n.(1-)  10 şartını sağlayan ve normal dağılıma yaklaşan oranlara ait örnekleme dağılımını oluşturan
oranlar (5.10) numaralı eşitlik kullanılarak standart normal dağılıma dönüştürülebilir.

Z

p  μp
σp

…(5.10)

Böylece üzerinde çalışılan örnekten hesaplanan oranın ilgilenilen oranlara ait örnekleme
dağılımına dahil olma olasılığı, yani ’si bilinen söz konusu populasyonu temsil etme olasılığı
hesaplanabilir.
ÖRNEK:
Bir fakültedeki öğrencilerin %31’inin sigara içtiği bildirilmiştir. Bu fakülteden en az kaç
öğrenci bulunan örnekler seçilmelidir ki oranlara ait örnekleme dağılımı normal dağılıma yaklaşsın?
Üzerinde durulan özellik sigara içenlerle ilgili olduğundan ve söz konusu fakültedeki
öğrencilerin %31’i sigara içtiği için bu özelliğe ilişkin oluş olasılığı =0.31’dir. Bu özelliğe ilişkin
oluş olasılığı < 0.5 olduğundan elde edilecek oranlara ait örnekleme dağılımının normal dağılıma
yaklaşması için n.10 şartının yerine getirilmiş olması gerekir. Bu durumda n(0.31)=10 eşitliğinden
her bir örnekteki olması gereken en az öğrenci sayısı n=10/0.31=32.26 olarak bulunur. Öğrencilerin
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sigara içme oranı %31 olan bu fakülteden elde edilecek oranlara ait örnekleme dağılımının normal
dağılıma yaklaşabilmesi için içlerinde en az 33 öğrenci bulunan örneklerin seçilmesi gerekir.
ÖRNEK:
=0.55 olan bir populasyondan örnek genişliği 50 olan mümkün olan sayıda rastgele örnekler
alınsa, hesaplanan oranların % ne kadarının değeri 0.405 ile 0.715 arasındadır?
İstenen olasılığın standart normal dağılım kullanılarak hesaplanabilmesi için >1/2
olduğundan n.(1-)  10 şartının yerine getirilmiş olması gerekir. Bu örnekte 50x(1-0.55)=22.5 olarak
bulunduğu için gerekli şart yerine getirilmiştir. Bu durumda 50 bireylik örneklerden hesaplanan
oranlar (5.10) numaralı eşitlik kullanılarak Z-değerine dönüştürülebilir ve standart normal dağılımdan
isten olasılık aşağıdaki şekilde hesaplanabilir.
Burada ilgilenilen oranlara ait örnekleme dağılımının parametreleri ortalama, p=0.55 ve
0.55(1 0.55)
standart sapma (5.8) numaralı eşitlikten σ p 
 0.07 olarak bulunur.
50
Parametreleri yukarıda verilen oranlara ait örnekleme dağılımında hesaplanan tüm oranların
içinde 0.405 ile 0.715 arasında olanların olasılığı, P(0.405<p<0.715) olup ,(5.10) numaralı eşitlikten;
P(

(0.405- 0.55)
0.07

Z

(0.715- 0.55)
)  P(2.07  Z  2.36)
0.07

istenen olasılık aşağıdaki şekilde bulunur. Grafikte istenen olasılık taralı alandır. Bu alan P(2.7<Z<0)+P(0<Z<2.36)’ye eşittir. Bu da, 0.4809+0.4909=0.9799 olarak hesaplanır.

0.4809
-2.07

0.4909
µ=0

2.36

Hesaplanan bu olasılık, =0.55 olan bir populasyondan örnek genişliği 50 olan mümkün olan
sayıda rastgele örnekler alınsa ve her birinde istenen olayın oluş olasılığı hesaplansa, hesaplanan
olasılıkların %97.99’unun 0.405 ile 0.715 arasında olduğunu ifade eder.

5.4. Oranlar arası Farka ait Örnekleme Dağılımı
Üzerinde çalışılan olayın oluş olasılığı π olan bir populasyondan önce n A ve sonra nB
genişliğinde geriye iadeli olarak mümkün olan sayıda tesadüf örnekleri alınsa ve her birinde istenen
olayın oluş olasılığı hesaplansa, hesaplanan olasılıkların her biri populasyona ait olasılığın birer
tahminidir. nA ve nB birey içeren örneklerden hesaplanan olasılıklar tamamen tesadüfen yan yana
getirilerek olasılıklar arasındaki farklar bulunsa bu farkların sıfır olması beklenir. Hesaplanan farkların
bazıları 0, bazıları 0’dan küçük ve bazıları ise 0’dan büyüktür. Mümkün olan sayıdaki örnekler söz
konusu populasyondan tamamen tesadüfen seçildiği ve tesadüfen yan yana getirilerek aralarındaki
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farklar bulunduğu için örnekten örneğe değişir ve bir dağılım gösterir. Bu dağılıma “oranlar arası
farka ait örnekleme” dağılımı adı verilir.
Populasyona ait oluş olasılığının 1/2 olması durumunda nA.  10 ve nB.  10,  >1/2
durumunda ise nA.(1-)  10 ve nB.(1-)  10 şartı sağlanıyor ise oranlar arası farka ait örnekleme
dağılımı normal dağılıma yaklaşır.
Oranlar arası farka ait örnekleme dağılımının iki parametresi vardır. Dağılımın ortalaması 0,
yani, µ(pA-pB)=0 dır. Oranlar arası farka ait örnekleme dağılımının standart sapması ise (5.11) numaralı
eşitlik kullanılarak hesaplanır.

σ (p p ) 
A
B

π(1  π) π(1  π)

nA
nB

…(5.11)

Örnekler aynı populasyondan tesadüfen alınmış örnekler olduğu zaman A= B= olacaktır.
Bu durumda ’nin en iyi tahmini (5.12) numaralı eşitlikte verildiği gibidir;
p

xA  xB
nA  nB

…(5.12)

Bu durumda, nA ve nB genişliğinde örneklerden hesaplanan oranlar arası farkın, nA ve nB
genişliğinde örneklerden elde edilecek oranlar arası farka ait örnekleme dağılımına dahil olma
olasılığını hesaplamak için (5.13) numaralı eşitlik kullanılır.

Z=

(p A  p B )  µ (pA-pB)
σ (p

…(5.13)

A pB )

(5.13) numaralı eşitlikte (pA-pB) ise (5.14) numaralı eşitlikte verildiği şekilde hesaplanır:

σ (p

A pB )

 p(1  p)(

1
1
)

nA nB

…(5.14)

ÖRNEK:
Aynı tipten ürünün yetiştiriciliğinin yapıldığı İç Anadolu Bölgesinden tesadüfen seçilen 400
çiftçiden 250’sinin yaptığı üretimle ilgili kooperatif üyeliği bulunurken, Doğu Anadolu bölgesinden
tesadüfen seçilen 300 çiftçiden 100'ünün kooperatife kayıtlı olduğu saptanmıştır. Bölgeler bakımından
bir üretim kooperatifine kayıt olma oranları arasındaki farkın standart sapması kaça eşittir?
250  100
p
 0.5 olmak üzere, oranlar arasındaki farkın standart sapması (5.11b) sayılı fifadeden,
400  300

σ (p

A pB )

1
1
 0.5(1 0.5)(

)  0.0382 olarak hesaplanır.
400 300

5.5. Korelasyon Katsayısına ait Örnekleme Dağılımı
X ve Y özellikleri arasındaki korelasyon katsayısı  olan bir populasyondan belirli örnek
genişliğinde (n) mümkün olan sayıda tesadüf örnekleri seçilse ve bu örneklerin her birinde söz konusu
özellikler arasındaki korelasyon katsayısı hesaplansa, hesaplanan korelasyon katsayılarının her biri
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‘nun bir tahmini olup bazıları ‘ya eşit, bazıları ‘dan küçük ve bazıları da ‘dan büyüktür.
Populasyondan mümkün olan sayıdaki örnekler tamamen tesadüfen seçildiği için hesaplanan
korelasyon katsayıları örnekten örneğe değişerek bir dağılım gösterir. Bu dağılıma “korelasyon
katsayılarına ait örnekleme dağılımı” denir.
Korelasyon katsayısına ait örnekleme dağılımının µr ve σr olmak üzere iki parametresi vardır.
Dağılımın ortalaması, µr, populasyondaki korelasyon katsayısına eşittir, yani µr=’dur. Örnekleme
dağılımının standart sapması ise (5.15) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır:
(1  ρ 2 )
n

σr 

…(5.15)

(5.15) numaralı eşitlikte (1-2) değeri, bağımlı değişkendeki (Y) varyansın, bağımsız değişken
(X) ile açıklanamayan kısmıdır. Bu sebeple populasyona ait korelasyon katsayısı küçüldükçe, söz
konusu populasyondan elde edilecek korelasyon katsayısına ait örnekleme dağılımının standart
sapması büyür. Örneklerin tesadüfen alındığı populasyonun korelasyon katsayısı, =1.0 ise,
populasyondan alınan bütün örneklerde hesaplanan korelasyon katsayısı 1.0 olarak bulunacak ve
korelasyon katsayına ait örnekleme dağılımının standart sapması 0 olacaktır.
Aynı populasyondan tesadüfen alınan örneklerin genişliği arttıkça korelasyon katsayısına ait
örnekleme dağılımının standart sapması azalır. Çünkü örnek genişliği arttıkça örneklerden hesaplanan
korelasyon katsayıları ’ya yaklaşacak ve örneklerden hesaplanan korelasyon katsayıları arasındaki
değişim dolaysıyla korelasyon katsayısına ait örnekleme dağılımının standart sapması azalacaktır.
Üzerinde çalışılan populasyona ait korelasyon katsayısı bilinmiyorsa, bu populasyondan elde
edilecek korelasyon katsayısına ait örnekleme dağılımının standart sapması (5.16) numaralı eşitlik
kullanılarak örnekten hesaplanır.
Sr 

(1  r 2 )
(n  2)

…(5.16)

(5.14) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanan standart sapma, korelasyon katsayına ait örnekleme
dağılımının örnekten tahmin edilen standart sapması veya kısaca korelasyon katsayısının standart
hatasıdır. Üzerinde çalışılan iki özellik arasındaki korelasyon katsayısı hesaplandıktan sonra,
korelasyon katsayısı standart hatası ile birlikte r ± Sr şeklinde verilir.
Örneklerin tesadüfen alındığı populasyonun korelasyon katsayısı, =0 ise populasyondan
alınan örneklerin genişliği ne olursa olsun korelasyon katsayına ait örnekleme dağılımı normal
dağılıma yaklaşır. Şekil 5.7a, b ve c’de, =0 olan populasyondan simulasyon yöntemi ile 10000 tane
7, 10 ve 30 bireylik tesadüf örnekleri alınarak hesaplanan korelasyon katsayılarının dağılımı
gösterilmiştir.
Örneklerin alındığı populasyona ait korelasyon katsayısı sıfırdan farklılaştıkça elde edilecek
korelasyon katsayısına ait örnekleme dağılımının şekli normal dağılımdan uzaklaşır. Şekil 5.8’de,
=0.2 olan populasyondan simulasyon yöntemi ile 10000 tane 7, 10 ve 30 bireylik tesadüf örnekleri
alınarak hesaplanan korelasyon katsayılarının dağılımı gösterilmiştir.
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Örneklerin alındığı populasyona ait korelasyon katsayısı büyüdükçe söz konusu
populasyondan elde edilecek korelasyon katsayısına ait örnekleme dağılımının şekli normal
dağılımdan çok uzaklaşır ve çarpık dağılım haline gelir. . Şekil 5.9’da, =0.9 olan populasyondan
simulasyon yöntemi ile 10000 tane 7, 10 ve 30 bireylik tesadüf örnekleri alınarak hesaplanan
korelasyon katsayılarının dağılımı gösterilmiştir.
a. n=7
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c. n=30
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Şekil 5.7. Benzetim tekniği ile üretilmiş =0 olan populasyondan a. n=7, b. n=10 ve c. n=30 bireylik
örneklerden elde edilen korelasyon katsayılarına ait örnekleme dağılımlarının histogramları
a. n=7
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Şekil 5.8. Benzetim tekniği ile üretilmiş =0.2 olan populasyondan a. n=7, b. n=10 ve c. n=30 bireylik
örneklerden elde edilen korelasyon katsayılarına ait örnekleme dağılımlarının histogramları
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a. n=7

-0,2

0
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c. n=30
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Şekil 5.9 Benzetim tekniği ile üretilmiş =0.9 olan populasyondan a. n=7, b. n=10 ve c. n=30 bireylik
örneklerden elde edilen korelasyon katsayılarına ait örnekleme dağılımlarının histogramları
Örneklerin alındığı populasyona ait korelasyon katsayısı, ≠0 olduğu zaman bu
populasyondan elde edilecek korelasyon katsayısına ait örnekleme dağılımının normal dağılım
göstermesi için her bir örnekten hesaplanan korelasyon katsayısının (5.17) numaralı eşitlik
kullanılarak Zr-değerlerine dönüştürülmesi gerekir.

(1  r)
(1  r)
1
 1.1513log
Z r  log e
2
(1  r)
(1  r)

…(5.17)

Hesaplanan Zr-değerlerinin, ortalaması;
μ Zr 

(1  ρ)
1
loge
(1  ρ)
2

…(5.18)

ve standart sapması;
σZr 

1
(n  3)

…(5.19)

şeklinde hesaplanır. Her bir örnekten bu şekilde hesaplanan korelasyon katsayısına karşılık gelen Zrdeğerleri, populasyona ait korelasyon katsayısı ne olursa olsun normal dağılıma yaklaşır. =0.2 ve
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=0.9 olan populasyonlardan, 7, 10 ve 30 bireylik tesadüf örnekleri alındığında korelasyon
katsayılarına karşılık gelen Zr-değerlerinin dağılımları Şekil 5.10 ve Şekil 5.11’de görülmektedir.
a. =0.2, n=7

-1

-0,5

0

b. =0.2, n=10
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c. =0.2, n=30
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Şekil 5.10 Benzetim tekniği ile üretilmiş =0.2 olan populasyondan a. n=7, b. n=10 ve c. n=30
bireylik örneklerden elde edilen Zr-değerlerinin dağılımlarının histogramları

a. =0.9, n=7
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c. =0.9, n=30
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Şekil 5.11 Benzetim tekniği ile üretilmiş =0.9 olan populasyondan a. n=7, b. n=10 ve c. n=30 bireylik
örneklerden elde edilen Zr-değerlerinin dağılımlarının histogramları
Korelasyon katsayısı, ≠0 olan bir populasyondan alınan örneklerden hesaplanan korelasyon
katsayıları Zr-değerlerine dönüştürülerek korelasyon katsayılarına ait örnekleme dağılımının şeklinin
normal dağılıma yaklaşması sağlandıktan sonra korelasyon katsayına ait örnekleme dağılımını
oluşturan korelasyon katsayıları (5.20) numaralı eşitlik kullanılarak standart normal dağılıma
dönüştürülebilir.

Z

Zr  μ Z
σZ

r

…(5.20)

r

Böylece üzerinde çalışılan örnekten hesaplanan korelasyon katsayısının ilgilenilen korelasyon
katsayısına ait örnekleme dağılımına dahil olma olasılığı, yani ’su bilinen söz konusu populasyonu
temsil etme olasılığı hesaplanabilir.
ÖRNEK:
Bir bölgede yaşayan sağlıklı yetişkinlerde yaş ile kan basıncı arasındaki korelasyon katsayısının
0.75 olduğu bildirilmiştir. Bu bölgeden tesadüfen seçildiği ileri sürülen 150 bireyde yaş ile kan basıncı
arasındaki korelasyon katsayısı 0.82 olarak hesaplanmıştır. Söz konusu 150 bireyin yaş ile kan basıncı
arasındaki korelasyon katsayısının 0.75 olduğu bildirilen bölgeden tesadüfen seçilmiş bireyler olma
olasılığı nedir?
Bir bölgede yaşayan sağlıklı bireylerde yaş ile kan basıncı arasındaki korelasyon katsayısının
0.75 olduğu bildirilmiştir. 150 bireyin bu populasyondan tesadüfen alınmış bireyler olduğu öne
sürüldüğüne göre soruda, 150 bireylik örneğin % kaç olasılıkla ≠0 olan söz konusu populasyondan
alınmış olduğu araştırılmaktadır. Daha önce açıklandığı gibi ≠0 olduğu zaman elde edilecek
korelasyon katsayısına ait örnekleme dağılımının normal dağılım göstermesi için her bir örnekten
hesaplanan korelasyon katsayısının (5.17) numaralı eşitlik kullanılarak Zr-değerine dönüştürülmesi
gerekmektedir.
(1  0.82)
(1  r) 1
1
 1.15682
 log e
Z r  log e
(1  0.82)
(1  r) 2
2
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Hesaplanan Zr-değerlerinin, ortalaması ve standart sapması (5.18) ve (5.19) numaralı
eşitliklerden;
μ Zr 

(1  ρ) 1
(1  0.75)
1
log e
 log e
 0.97296
2
(1  ρ) 2
(1  0.75)

ve
σZr 

1

(n  3)

1
 0.0825
(150  3)

olarak hesaplanır. Daha sonra (5.20) numaralı eşitlik kullanılarak Z-değeri aşağıdaki şekilde
hesaplanır.

1.15682 0.97296
 2.2286  2.23
0.0825
150 bireylik örneğin söz konusu populasyondan tesadüfen alınmış olma olasılığı P(Z>2.23) yani
aşağıdaki grafikte istenen olasılık taralı alandır.
Bu alan, 0.5- P(0<Z<2.23)’ye eşittir. Z-değerlerinin 0.4871’i
0 ile 2.23 arasındadır (Tablo A) ve taralı alan 0.5-0.4871=
olarak hesaplanır. Bu olasılık, yaş ile kan basıncı arasındaki
0.0129 korelasyon katsayısı 0.82 olarak hesaplanan 150 bireylik
örneğin =0.75 olan populasyondan tesadüfen seçilmiş bir
örnek olma olasılığının %1.29 olduğunu gösterir.
Z

ÖRNEK:
Bir çeşit ayçiçeği bitkisinde çiçek çapı ile tane sayısı arasındaki korelasyon katsayısının 0.70
olduğu ileri sürülmüştür. Bu çeşitten olduğu ileri sürülen 15 ayçiçeği bitkisinde çiçek çapı ile tane
sayısı arasındaki korelasyon katsayısı 0.61 olarak bulunmuştur. 15 ayçiçeği bitkisinde hesaplanan bu
korelasyon katsayısının, çiçek çapı ile tane sayısı arasındaki korelasyon katsayısının 0.70 olduğu ileri
sürülen çeşitten olma olasılığı nedir?
Bir çeşit ayçiçeği bitkisinde çiçek çapı ile tane sayısı arasındaki korelasyon katsayısının 0.70
olduğu ileri sürülmüştür. 15 ayçiçeği bitkisinin söz konusu çeşitten olduğu öne sürüldüğüne göre 15
bitkilik örneğin % kaç olasılıkla ≠0 olan populasyondan alınmış olduğu araştırılmaktadır. Daha önce
açıklandığı gibi ≠0 olduğu zaman elde edilecek korelasyon katsayısına ait örnekleme dağılımının
normal dağılım göstermesi için her bir örnekten hesaplanan korelasyon katsayısının (5.17) numaralı
eşitlik kullanılarak Zr-değerine dönüştürülmesi gerekmektedir.
(1  r) 1
(1  0.61)
1
Z r  log e
 log e
 0.7089
2
(1  r) 2
(1  0.61)

Hesaplanan Zr-değerlerinin, ortalaması ve standart sapması (5.18) ve (5.19) numaralı
eşitliklerden;
μ Zr 

1
(1  ρ) 1
(1  0.7)
loge
 loge
 0.8673
2
(1  ρ) 2
(1  0.7)
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ve
σZr 

1

(n  3)

1
 0.2887
(15  3)

olarak hesaplanır. Daha sonra (5.20) numaralı eşitlik kullanılarak Z-değeri aşağıdaki şekilde
hesaplanır.

0.7089  0.8673
 0.5487  0.55
0.2887
15 bitkilik örneğin söz konusu çeşitten tesadüfen alınmış olma olasılığı P(Z<-0.55) yani
aşağıdaki grafikte istenen olasılık taralı alandır.
Bu alan, 0.5 - P(-0.55<Z<0) olarak hesaplanır. Z-değerlerinin
0.2088’i -0.55 ile 0 arasındadır (Tablo A). Dahil olma
olasılığı, yani taralı alan 0.5-0.2088=0.2912olarak bulunur.
Bu olasılık, 15 ayçiçeği bitkisinin, çiçek çapı ile tane sayısı
arasındaki korelasyon katsayısının 0.70 olduğu ileri sürülen
çeşitten olma olasılığının %29.12 olduğunu gösterir.
0.2912
Z

5.6. Korelasyon Katsayıları Arasındaki Farka Ait Örnekleme Dağılımı
Üzerinde çalışılan iki özellik arasındaki korelasyon katsayısının  olduğu bir populasyondan;
önce nA, sonra da nB genişliğinde geriye iadeli olmak üzere mümkün olan sayıda tesadüf örnekleri
alınsa ve her bir örnekte bu iki özellik arasındaki korelasyon katsayısı hesaplansa, hesaplanan
korelasyon katsayılarının her biri populasyona ait korelasyon katsayısının, yani ’nun, birer tahmini
olup,  kadar çıkmaları beklenir. Dolayısıyla, nA ve nB birey içeren örneklerden hesaplanan bu
korelasyon katsayıları tamamen tesadüfen yan yana getirilerek aralarındaki farklar bulunsa, bu
farkların sıfır olması beklenir. Hesaplanan farkların bazıları 0, bazıları 0’dan küçük ve bazıları ise
0’dan büyüktür. Mümkün olan sayıdaki örnekler, söz konusu populasyondan tamamen tesadüfen
seçildiği ve tesadüfen yan yana getirilerek farklar bulunduğu için örnekten örneğe değişerek bir
dağılım gösterir. Bu dağılıma “korelasyon katsayıları arasındaki farka ait örnekleme” dağılımı
denir.
Bu dağılımın parametrelerinin belirlenebilmesi için her bir örnekten hesaplanmış korelasyon
katsayısına karşılık gelen Zr-değerinin hesaplanması gerekir. Böylece korelasyon katsayıları arasındaki
farka ait örnekleme dağılımının normal dağılıma yaklaşması sağlanır. Korelasyon katsayıları
arasındaki farka ait örnekleme dağılımının iki parametresi vardır. Bu dağılımın ortalaması 0, yani,
μ (Z Z )  0 ve standart sapması (5.21) numaralı ifadeye göre hesaplanır.
r1
r2
σ (Z

rA  ZrB )



1
1

(n A  3) (n B  3)

…(5.21)

Korelasyon katsayısı  olan bir populasyondan alınan nA ve nB genişliğindeki örneklerden
hesaplanan korelasyon katsayıları Zr-değerlerine dönüştürülerek korelasyon katsayıları arasındaki
farka ait örnekleme dağılımının şeklinin normal dağılıma yaklaşması sağlandıktan sonra, korelasyon
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katsayıları arasındaki farka ait örnekleme dağılımını oluşturan farklar (5.22) numaralı ifade
kullanılarak standart normal dağılıma (Z-Dağılımına) dönüştürülür. Hesaplanan bu Z-İstatistiğine göre
de iki korelasyon katsayısı arasındaki farkın tesadüften ileri gelip gelmediğine karar verilir.
Z

Z rA  Z rB
1
1

(n A  3) (n B  3)

…(5.22)

ÖRNEK :
Bir büyükbaş sürüsünden tesadüfen seçilen 2 yaşlı nA= 20 inekte gövde derinliği ile canlı
ağırlık arasındaki korelasyon katsayısı, rA=0.60 olarak, aynı süreden tesadüfen seçilen 3 yaşlı nB=30
inekte ise söz konusu iki özellik arasındaki korelasyon katsayısı r B=0.69 olarak hesaplanmıştır.
Korelasyon katsayıları arasındaki farkın, aynı sürüden söz konusu örnek genişlikleri ile elde edilecek
korelasyon katsayıları arasındaki farka ait örnekleme dağılımına dahil olma olasılığı nedir?
Korelasyon katsayıları arasındaki farka ait örnekleme dağılımının normal dağılıma yaklaşması
için nA ve nB genişliğindeki örneklerden hesaplanan korelasyon katsayılarının (5.17) numaralı eşitlik
kullanılarak aşağıda görüldüğü gibi Zr-değerlerine dönüştürülmesi gerekir.
(1  0.60)
(1  0.60)
1
 0.6932
 1.1513log
Z rA  log e
(1  0.60)
(1  0.60)
2

(1  0.69)
(1  0.69)
1
 0.8480
 1.1513log
Z rB  loge
(1  0.69)
(1  0.69)
2
Korelasyon katsayılarına karşılık gelen Zr-değerleri hesaplandıktan sonra (5.22) numaralı eşitlik
kullanılarak, korelasyon katsayıları arasındaki farka karşılık gelen Z-değeri;
Z

Z rA  Z rB
1
1

(n A  3) (n B  3)



0.6932 0.8480
1
1

(20  3) (30  3)

 0.4999  0.5

olarak hesaplanır.
İki korelasyon katsayısı arasındaki farkın aynı sürüden elde edilecek korelasyon katsayıları
arasındaki farka ait örnekleme dağılımına dahil olma olasılığı P(Z<-0.5) aşağıdaki grafikte taralı
olarak gösterilen alandır.
Bu alan, 0.5 - P(-0.5<Z<0) olarak hesaplanır. Z-değerlerinin
0.1915’i -0.5 ile 0 arasındadır (Tablo A). Korelasyon
katsayıları arasındaki farkın, söz konusu örnekleme
dağılımına dahil olma olasılığı, yani grafikte taralı alan 0.50.1915=0.3085 olarak hesaplanır. Dolayısıyla 2 ve 3 yaşlı
ineklerde söz konusu iki özellik arasındaki korelasyon
0. 3085
katsayıları arasındaki farkın, aynı sürüden aynı özellikler için
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elde edilebilecek sonsuz sayıdaki korelasyon katsayıları arasındaki farka ait örnekleme dağılımına
dahil olma olasılığının %30.85 olduğuna karar verilebilir.

5.7. Regresyon Katsayısına ait Örnekleme Dağılımı
Y özelliğinin X özelliğine göre regresyon katsayısı yx olan bir populasyondan belirli örnek
genişliğinde (n) mümkün olan sayıda tesadüf örnekleri seçilse ve bu örneklerin her birinde b yx
hesaplansa, hesaplanan regresyon katsayılarının her biri  yx‘in bir tahminidir. Bunlardan bazıları  yx‘e
eşit, bazıları yx‘den küçük ve bazıları da  yx‘den büyüktür. Söz konusu populasyondan mümkün olan
sayıdaki örnekler tamamen tesadüfen seçildiği için hesaplanan regresyon katsayıları örnekten örneğe
değişerek bir dağılım gösterir. Bu dağılıma “regresyon katsayılarına ait örnekleme dağılımı” denir.
Regresyon katsayına ait örnekleme dağılımının ortalama ve standart sapma olmak üzere iki
parametresi vardır. Bu dağılımın ortalaması  yx’ye eşittir. Varyansı ise (5.23) numaralı ifade
kullanılarak hesaplanır.
σ2
σ 2b  e 2
…(5.23)
dx
(5.23) numaralı ifadede  e , Y bağımlı değişkenine ait gözlem değerlerinin regresyon
2

doğrusundan sapma kareler ortalamasıdır. Eğer populasyona ait, Y = α + βX + e modelinin  ve 
parametreleri biliniyorsa  e , (5.24) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır.
2

σ e2 

e

N

2



ˆ )2
 (Y  Y

…(5.24)

N

(5.24) numaralı eşitlikte  e , gözlemlerin regresyon doğrusundan sapma kareler toplamı
2

olup (5.25) numaralı eşitlikte verildiği gibidir.
2
2
2
 (Y  Yˆ )  e   d y  β yx  d x d y

 d xd y

(5.25) numaralı eşitlikte, yx yerine, eşiti olan

 dx
2

…(5.25)

yazılarak (5.25) numaralı eşitlik (5.26)

numaralı eşitlikte verildiği gibi düzenlenebilir.
2
2
e  dy 

( d x d y ) 2
dx
2

…(5.26)

Üzerinde çalışılan populasyona ait  ve  parametreleri bilinmiyorsa, regresyon katsayısına ait
varyans (5.27) numaralı eşitlikte verildiği gibi hesaplanır.
S2b 

Se2
 dx
2

…(5.27)

2
(5.27) numaralı eşitlikte Se , regresyon doğrusundan sapma kareler ortalamasıdır ve (5.28) numaralı

eşitlik kullanılarak hesaplanır.
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Se2 

2
2
 d y  b yx  d x d y
 (Y  Ŷ)


n2
n2

2
 dy 

( d x d y ) 2

 dx
n2
2

…(5.28)

Regresyon katsayısının standart hatası ise (5.29) numaralı eşitlikte verildiği gibidir.

Sb 

Se2
 dx
2

…(5.29)

5.8. Regresyon Katsayıları Arasındaki Farka ait Örnekleme
Dağılımı
Y’nin X’e göre regresyon katsayısı  yx olan bir populasyondan nA ve nB örnek genişliğinde geriye
iadeli olarak mümkün olan sayıda tesadüf örnekleri alınsa ve her birinde Y’nin X’e göre regresyon
katsayıları hesaplansa, hesaplanan regresyon katsayılarının her biri populasyona ait regresyon
katsayısının, yani yx’nin, birer tahminidir. nA ve nB birey içeren örneklerden hesaplanan regresyon
katsayıları tamamen tesadüfen yan yana getirilerek katsayılar arasındaki farklar bulunsa bu farkların
sıfır olması beklenir. Hesaplanan farkların bazıları 0, bazıları 0’dan küçük ve bazıları ise 0’dan
büyüktür. Mümkün olan sayıdaki örnekler, söz konusu populasyondan tamamen tesadüfen seçildiği ve
tesadüfen yan yana getirilerek farklar bulunduğu için örnekten örneğe değişerek bir dağılım gösterir.
Bu dağılıma “regresyon katsayıları arasındaki farka ait örnekleme” dağılımı denir.
Regresyon katsayıları arasındaki farka ait örnekleme dağılımının ortalaması, (bA-bB)=0 ve
varyansı (5.30) numaralı eşitlikte verildiği gibidir.
2
2
2
σ(b1
 b2)  σ bA  σ bB

…(5.30)

(5.30) numaralı eşitlikte σ 2bA ve σ 2bB (5.23) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır. σ 2bA ve

σ 2bB ’nin (5.23) numaralı eşitlikteki değerleri kullanılarak (5.30) numaralı eşitlik (5.31) numaralı
eşitlikte verildiği gibi düzenlenebilir.
2
σ (b1
 b2)  (

σ e2
σ e2
)

2
2
 d xA  d xB

…(5.31)

2
nA ve nB örnek genişliğinde örnekler aynı populasyondan tesadüfen alındığı için σ e ‘ler
2
aynıdır. Bu sebeple (5.31) numaralı eşitlikte σ e ortak parantezine alınabilir. (5.31) numaralı eşitlikte

verilen regresyon katsayıları arasındaki farka ait örnekleme dağılımının varyansının karekökü,
dağılımın standart sapmasıdır ve (5.32) numaralı eşitlikte verilmiştir.

σ (bA- bB)  σ e2 (
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nA ve nB örnek genişliğinde örneklerin alındığı populasyona ait  yx bilinmiyor ise regresyon
katsayıları arasındaki farka ait örnekleme dağılımının varyansı (5.33) numaralı eşitlikte verildiği
gibidir.
2
S(bA
 bB)



Se2
 d xA
2



Se2
 d xB
2

…(5.33)

(5.33) numaralı eşitlik düzenlenerek ve karekökü alınarak dağılımın standart sapması, yani
regresyon katsayıları arasındaki farkın standart hatası (5.34) numaralı eşitlikteki gibi bulunur.

S(bA  bB)  Se2 (

1
1
)

2
2
 d xA  d xB

(5.34)

(5.34) numaralı eşitlikte Se2 , nA ve nB örnek genişliğinde örneklerden (5.28) numaralı eşitlik
kullanılarak hesaplanan regresyondan sapma kareler ortalamalarının serbestlik dereceleri ile tartılı
ortalamasıdır ve (5.35) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır. Se2 , (5.32) numaralı eşitlikteki
populasyona ait regresyondan sapma kareler ortalamasının, σ e2 , en iyi tahminidir.
Se2 

2
 d eA   d eB
(n A  2)  (n B  2)
2

…(5.35)

5.8. SORULAR
1. Örnekleme dağılımı nedir? Açıklayınız.
2. Örnekleme dağılımları ne amaçla kullanılır? Açıklayınız.
3. Oranlara ve korelasyon katsayılarına ait örnekleme dağılımının parametreleri ve dağılım şekli
hakkında ne söylenebilir? Açıklayınız.
4. =0.6 olan bir populasyondan örnek genişliği 120 olan mümkün olan sayıda rasgele örnekler alınsa;
a. Hesaplanan oranların % ne kadarının değeri 0.5 ile 0.75 arasındadır?
b. Hesaplanan oranların % ne kadarının değeri 0.7’den daha düşüktür?
5. Ortalaması =60, standart sapması da =6.3 olan bir populasyondan alınıp alınmadığı bilinmeyen
16 kişilik bir örnekte ortalama 56.4 olarak hesaplanmış ise bu örneğin ortalamalara ait örnekleme
dağılımına dahil olma olasılığı nedir?
6. Ortalaması 40 ve standart sapması 3 olan normal dağılım gösteren bir populasyondan tesadüfen
alındığı ileri sürülen 36 bireylik bir örneğin ortalaması 41,2 olarak hesaplanmıştır. Bu örneğin
ortalamalara ait örnekleme dağılımına dahil olma olasılığı nedir?
7. Ortalaması µ = 500 kg, varyansı 2 = 2500 kg olan normal dağılım gösteren bir populasyondan her
defasında 25 birey bulunan çok fazla sayıda rastgele örnekler çekilse ve çekilen bu örneklerin her
birinde ortalama hesaplansa, bu hesaplanan ortalamaların ortalamasının ve standart sapmasının
kaç olması beklenir? Nasıl bir dağılım gösterirler?
8.  = 0.4 olan binomiyal bir populasyondan her defasında 25 birey bulunan rastgele örnekler çekilse
ve bu örneklerin her birinde p'ler hesaplansa, bu p'lerin gösterdiği dağılımın ortalama ve standart
sapması nedir? Hesaplayınız.
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9.  = 0.75 olan binomiyal bir populasyondan her defasında en az kaç birey bulunan örnekler
seçilmelidir ki oranlara ait örnekleme dağılımı normal dağılıma yaklaşsın? Açıklayınız.
10.  = 0.4 olan binomiyal bir populasyondan her defasında 25 birey bulunan rastgele örnekler çekilse
ve bu örneklerin her birinde p'ler hesaplansa, bu p'lerin gösterdiği dağılıma ne isim verilir ve
parametreleri nelerdir?
11. Varyansı bilinmeyen normal dağılım gösteren bir populasyondan tesadüfen alınan 25 bireylik bir
örnekte varyans 2.5 ve 40 bireylik bir örnekte varyans 2.1 olarak bulunmuştur. Populasyon
varyansının en iyi tahmini nedir? Hesaplayınız.
12) Ortalaması µ = 500 kg ve standart sapması  = 50 kg olan normal dağılım gösteren bir
populasyondan her defasında 25 birey bulunan çok fazla sayıda rastgele örnekler çekilse ve
çekilen bu örneklerin her birinde ortalama hesaplansa;
a. Bu hesaplanan ortalamalar nasıl bir dağılım gösterir ve parametreleri nelerdir?
b. Bu populasyondan alındığı ileri sürülen 16 bireylik bir örnekte ortalama 520 kg olarak
hesaplanmışsa bu örneğin söz konusu populasyonu temsil etme olasılığı nedir?
13) A ve B gibi iki muamelenin denendiği bir deneme sonunda, nA = nB = 10, A =25, SA=3.21 ve
B =22.2, SB=3.09 olarak bulunmuştur. Bu iki ortalama arasındaki farkın standart hatası kaçtır?
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HİPOTEZ KONTROLLERİ 1: Z-KONTROLLERİ
7.1. Giriş
Bir araştırıcı yürüttüğü bir denemeden elde ettiği verileri kullanarak populasyon
parametrelerini tahmin ettikten sonra populasyon parametreleri ile ilgili öne sürdüğü hipotezini kontrol
edebilir.
Üzerinde çalışılan özelliklere ait toplanan veriler, çalışılan özelliğe bağlı olarak farklı
dağılımlar gösterebilir. Ancak, ölçüm, tartım veya analiz edilerek elde edilen özellikler için en sık
rastlanan dağılım normal dağılımdır.
Elde edilen verilerin istatistik olarak analiz edilmesi sonucunda güvenilir sonuçların elde
edilmesi, verilerin dağılımı hakkında bilgi sahibi olmayı ve doğru istatistik metodunun seçimini
gerektirir.
İstatistik metotlar parametrik ve parametrik olmayan metotlar olarak iki gruba ayrılır.
Parametrik yöntemlerin ön şartlarından biri, analiz edilecek verilerin normal dağılım göstermesidir.
Analiz edilecek verilerde en sık rastlanan dağılım, normal dağılımdır. Bu sebeple bu kitabın
kapsamında “verilerin normal dağılım göstermesi” ön şartının sağlandığı varsayımı altında parametrik
hipotez kontrolleri örnekler ile açıklanacaktır.
Normal dağılım gösterdiği varsayılan bir özelliğin ait olduğu populasyonun ortalaması ve
standart sapması biliniyorsa bu normal dağılım da diğer bütün normal dağılımlar gibi standart normal
dağılıma dönüştürülebilir. Böylece istenen olasılıklar hesaplanabilir ve hipotez kontrolü yapılabilir.
Hipotez kontrolü, normal dağılım gösteren populasyondan alındığı ileri sürülen “n” hacimli bir
örnekten hesaplanan herhangi bir istatistiğin, söz konusu populasyondan “n” hacimli örneklerden elde
edilecek söz konusu istatistiğe ait örnekleme dağılımına dahil olma olasılığının hesaplanmasıdır.
Bunun için, örnekten hesaplanan istatistik ortalama ise hesaplanan ortalamaya karşılık gelen Z-değeri
X  μX
şeklinde hesaplanarak standart normal dağılıma
(5.3) numaralı eşitlik kullanılarak Z 
σX
dönüştürülür.
Bölüm 4.4’te açıklandığı gibi standart normal dağılımın olasılık yoğunluk fonksiyonu (4.7
numaralı eşitlik);

f(z) 

1

e



Z2
2

2π

şeklindedir. Ortalama ile belirli Z-değerleri arasında kalan alanlar olasılık yoğunluk fonksiyonunun
integrali alınarak hesaplanmış ve tablo olarak düzenlenmiştir (Tablo A).
Örnekten hesaplanan ortalamadan daha büyük veya daha küçük değerlerin ortalamaya ait
örnekleme dağılımına dahil olma olasılığı Tablo A’da verilen standart normal dağılım tablosundan
daha önce açıklandığı şekilde (Bölüm 5.1) hesaplanır. Araştırıcı, hesaplanan olasılık doğrultusunda
öne sürdüğü hipotez hakkında karar verdiği zaman hipotez kontrolü tamamlanmış olur.
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7.2. Z-Kontrolleri
Hipotez kontrolleri yapılırken izlenmesi gereken adımlar Bölüm VI’da açıklanmıştı. Üzerinde
çalışılan örneğin temsil ettiği populasyona ait dağılımın bilindiği durumlarda test dağılımı olarak Zdağılımı ve test istatistiği olarak Tablo 6.1’de de verildiği gibi Z-değeri hesaplanır. Örnekten
hesaplanan çeşitli istatistikler için Z-dağılımı kullanılarak hipotez kontrolleri bu bölümde örnekler ile
açıklanacaktır.

7.2.1. Ortalamaya ait Hipotez Kontrolü
Parametreleri bilinen (ortalama ve standart sapma) normal dağılımlı bir populasyondan
tamamen tesadüfen alındığı ileri sürülen bir örnekten hesaplanan ortalama ile populasyonun bilinen
ortalaması arasındaki farkın tesadüften ileri gelip gelmediğine ortalamaya ait hipotez kontrolü
yapılarak karar verilir.
ÖRNEK 1:
Kafkas ırkı arılarda dil uzunluğunun, ortalaması 7.2 mm (=7.2) ve standart sapması da 0.3
mm ( = 0.3) olan normal dağılım gösterdiği bilinmektedir. Tesadüfen alınan 25 arıda dil uzunluğu
ortalaması 7.05 mm olarak bulunmuştur. Ölçümü yapılan bu arı örneği, Kafkas ırkı arı populasyonuna
mı aittir?
Bu örnekte araştırıcının amacı, tesadüfen alınan 25 arının dil uzunluğu bakımından Kafkas ırkı
arı populasyonuna ait olup olmadığını kontrol etmektir. Bunun için hipotez kontrolü yapılması gerekir
ve ilk olarak aşağıdaki şekilde hipotez takımı oluşturulur.
H0: Populasyon ortalaması ile örnek ortalaması arasındaki fark tesadüften ileri gelmektedir. Gözlenen
0.15 mm’lik fark istatistik olarak önemli değildir ve sıfır kabul edilebilir. Yani tesadüfen alınan 25
arının Kafkas ırkı arı populasyonuna ait olduğu söylenebilir. Kısaca, µx=7.2 mm’dir.
H1: Populasyon ortalaması ile örnek ortalaması arasındaki fark tesadüften ileri gelmemektedir.
Gözlenen 0.15 mm’lik fark istatistik olarak önemlidir ve sıfır kabul edilemez. Yani tesadüfen
alınan 25 arının Kafkas ırkı arı populasyonuna ait olduğu söylenemez. Kısaca, µx≠7.2 mm’dir.
Araştırıcı, tesadüfen alınan 25 arının Kafkas ırkı arı populasyonuna ait olup olmadığını
araştırdığı ve dil uzunluğu ortalamasının populasyon ortalamasından farklı olup olmadığı ile
ilgilendiği başka bir deyişle örnek ortalamasının, populasyon ortalamasından küçük yada büyük
olmasıyla ilgilenmediği için hipotez kontrolü çift taraflıdır. Yapılan hipotez kontrolünün çift taraflı
kontrol olduğunu karşıt hipotez belirler ve bunun için “µx≠7.2 mm” şeklinde kurulmuştur.
Kafkas ırkı arılarda dil uzunluğuna ait populasyonun =7.2 ve  = 0.2 mm olan normal
dağılım gösterdiği bildirilmişti. Bu populasyondan n= 25 arılık çok sayıda örnekler alınsa ve
ortalamalar hesaplansa, hesaplanan bu ortalamalar örnekten örneğe değişerek bir dağılım gösterir. Bu
dağılıma, ortalamalara ait örnekleme dağılımı adı verilir.
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Bu dağılımın parametreleri, μ x  μ x =7.2 mm ve standart sapması da σ x 

σx
n



0.3

=0.06 mm

25

olup, normal dağılım gösterir.
Kafkas ırkı arılarda dil uzunluğu populasyonunun standart sapması bilindiği için yapılacak
hipotez kontrolünde test dağılımı olarak Z-dağılımı ve test istatistiği olarak ta Z-değeri kullanılır.
Örnekten hesaplanan istatistik ortalama ise hesaplanan ortalamaya karşılık gelen Z-değeri (5.3)
numaralı eşitlik kullanılarak;

Z

X  μx
σx



7.05  7.2
0.06

 2.5 olarak hesaplanır.

Eğer I. tip hata olasılığı () %5 olarak belirlenmiş ise çift taraflı hipotez kontrolü yapıldığı için
I. tip hata olasılığının yarısı, ortalamadan büyük değerlerin bulunduğu diğer yarısı ise ortalamadan
küçük değerlerin bulunduğu tarafta alınır ve böylece test dağılımında kontrol hipotezini kabul ve ret
bölgeleri Şekil 7.1’de görüldüğü gibi belirlenmiş olur.

%2.5
-2.5

-1.96

%2.5
1.96

Şekil 7.1. Test dağılımında ret ve kabul bölgeleri
Şekil 7.1’de siyah taralı alanlar, çift taraflı hipotez kontrolünde kontrol hipotezinin ret
bölgeleri olup bu bölgelerin başlangıç noktaları da ±1.96 değerleridir. Yukarıda verilen örneğimizden
hesaplanan ortalamaya karşılık gelen Z-değerinin, yani test istatistiğinin değeri -2.5 olup, kontrol
hipotezini ret bölgesine düştüğü için kontrol hipotezi (H0) ret edilir ve karşıt hipotez geçerli olur. Bu
durumda, tesadüfen alınan 25 arının sadece dil uzunluğu dikkate alındığında Kafkas ırkı arı
populasyonuna ait olduğu söylenemez. Çünkü populasyon ortalaması ile örnek ortalaması arasındaki
fark tesadüfi olmayıp aksine bu fark örneği oluşturan arıların başka bir ırka ait arılar olmasından
kaynaklanmaktadır.
ÖRNEK 2:
Karayaka ırkı koyunlarda laktasyon süt veriminin, ortalaması 40 kg (=40 kg) ve standart
sapması da 8 kg ( = 8 kg) olan normal dağılım gösterdiği bilinmektedir. Tesadüfen alınan 64 adet
koyunda laktasyon süt verimi ortalaması 38 kg olarak bulunmuştur. Acaba tesadüfen alınan 64 koyun
laktasyon süt verimi 40 kg’dan daha az olan bir ırktan mıdır?
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Burada, tesadüfen alınan 64 koyunun laktasyon süt verimi 40 kg’dan daha az olup olmadığı
araştırıldığı için yapılması gereken tek taraflı hipotez kontrolüdür ve hipotezlerin aşağıdaki şekilde
kurulması gerekir.
H0: Populasyon ortalaması ile örnek ortalaması arasındaki fark tesadüften ileri gelmektedir. Gözlenen
2 kg’lık fark istatistik olarak önemli değildir, sıfır kabul edilebilir. Tesadüfen alınan 64 koyunun
Karayaka ırkı koyunlar olduğu söylenebilir. Kısaca, µx=40 kg’dır.
H1: Populasyon ortalaması ile örnek ortalaması arasındaki fark tesadüften ileri gelmemektedir.
Gözlenen 2 kg’lık fark istatistik olarak önemlidir ve sıfır kabul edilemez. Tesadüfen alınan 64
koyun, süt verimi, Karayaka ırkı koyunlarının süt veriminden daha düşük bir ırktandır. Kısaca,
µx<40 kg’dır.
Hipotezler kurulduktan sonra hipotez kontrolünün tamamlanması için gerekli işlemler ve
verilen karar Tablo 7.1’de açıklanmıştır.
Tablo 7.1. Tesadüfen alınan 64 koyunun laktasyon süt veriminin 40 kg’dan daha az olup olmadığına
ilişkin hipotez kontrolü
Örnekten hesaplanan istatistik, ortalama olduğu için kullanılması
gereken örnekleme dağılımı, ortalamalara ait örnekleme dağılımıdır.
Karayaka ırkı koyunlarda laktasyon süt verimi populasyonun normal
dağılım gösterdiği bildirildiği için bu populasyondan elde edilecek
ortalamaya ait örnekleme dağılımı, parametreleri μ x  μ x =40 kg ve
σx 

σx
n



8

64

=1 kg olan normal dağılım gösterir.

Populasyona ait standart sapma bilindiği için hipotez kontrolünde
kullanılması gereken test dağılımı Z-dağılımı ve test istatistiği Zdeğeridir.
Üzerinde çalışılan örneğin, Karayaka ırkı koyunlarda laktasyon
süt verimi populasyonunu temsil etme olasılığını bulmak için hesaplanan
38  40
ortalamaya karşılık gelen Z-değeri Z 
 2.0 olarak bulunur.

1

Tablo 7.1. devam
Z-dağılımında bütün Z-değerlerinin -2.0 ve daha küçük olma
olasılığı, Tablo A’dan yararlanılarak, Bölüm 5.1 de açıklandığı şekilde
P(Z-2.0)=0.0228 olarak hesaplanır.
Eğer araştırıcı I. tip hata olasılığını = %5 olarak belirlemiş ise,
64 koyunluk laktasyon süt verimlerini içeren söz konusu örneğin
Karayaka ırkı koyunlarda laktasyon süt verimine ait populasyonu temsil
etme olasılığı %5’ten düşüktür. Bu durumda kontrol hipotezi ret edilir.
Karşıt hipotez geçerli olur. Yani söz konusu örneğin laktasyon süt verimi
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ortalaması 40 kg’dan daha az olan bir ırkı temsil ettiği söylenebilir.
Karar verme aşamasında üzerinde çalışılan örneğin populasyonu
temsil etme olasılığı kullanılarak karar verilebileceği gibi şu şekilde de
karar verilebilir: Z-dağılımında kontrol hipotezinin ret bölgesi, yani
%5’lik alan, tek taraflı kontroller için ya 1.645 yada -1,645 değerinden
başlamaktadır. Bu örnekte tesadüfen alınan 64 koyunun laktasyon süt
veriminin 40 kg’dan daha az olup olmadığı kontrol edildiği için Şekil
7.2’de görüldüğü gibi %5’lik alan ortalamadan küçük değerlerin
bulunduğu tarafta alınır.

%5
-2.0
-1.645
Şekil 7.2. Test dağılımında ret ve kabul bölgeleri
Şekil 7.2’de görüldüğü gibi hesaplanan test istatistiğinin değeri
-2.0, -1.645’ten küçük olduğu için, kontrol hipotezinin ret bölgesine
düştüğünden kontrol hipotezi ret edilir.
ÖRNEK 3:
Belirli bir dersten öğrencilerin aldıkları notların, ortalaması 60 (=60) ve standart sapması da
12 ( = 12) olan normal dağılım gösterdiği bilinmektedir. Tesadüfen alınan 36 adet öğrenciye yeni bir
öğretim metodu uygulanmış ve başarı ortalaması 63 olarak bulunmuştur. Yeni öğretim metodunun
öğrencilerde başarıyı artırdığı söylenebilir mi?
Burada araştırıcı bir dersten öğrencilere uygulanan yeni öğretim metodunun başarıyı artırıp
artırmadığı ile ilgilenmektedir. Yeni öğretim metodunun başarıyı artırdığının söylenebilmesi için yeni
öğretim metodu uygulanan 36 öğrenciden hesaplanan ortalamanın, bildirilen populasyon
ortalamasından daha büyük olması gerekmektedir. Dolayısıyla hipotez kontrolü tek taraflıdır ve
hipotezler aşağıdaki şekliyle kurulur.
H0: Populasyon ortalaması ile yeni öğretim metodu uygulanan öğrencilerin not ortalaması arasındaki 3
puanlık fark tesadüften ileri gelmiştir. Bu fark istatistik olarak önemli değildir ve sıfır kabul
edilebilir. 36 öğrenciye uygulanan yeni öğretim metodunun başarıyı artırdığı söylenemez. Kısaca,
µx=60’dır.
H1: Populasyon ortalaması ile yeni öğretim metodu uygulanan öğrencilerin not ortalaması arasındaki 3
puanlık fark tesadüften ileri gelmemiştir. Bu fark istatistik olarak önemlidir ve sıfır kabul
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edilemez. 36 öğrenciye uygulanan yeni öğretim metodunun başarıyı artırdığı söylenebilir. Kısaca,
µx>60’dır.
Hipotezler kurulduktan sonra hipotez kontrolünün tamamlanması için gerekli işlemler ve
verilen karar Tablo 7.2’de açıklanmıştır.
Tablo 7.2. 36 öğrenciye uygulanan yeni öğretim metodunun başarıyı artırıp artırmadığına ilişkin
hipotez kontrolü
Örnekten hesaplanan istatistik, ortalama olduğu için kullanılması
gereken örnekleme dağılımı, ortalamalara ait örnekleme dağılımıdır.
Belirli bir dersten öğrencilerin aldıkları notların normal dağılım gösterdiği
bildirildiği için bu populasyondan elde edilecek ortalamalara ait
12
örnekleme dağılımı, parametreleri μ x  μ x =60 kg ve σ x 
=2 olan
36
normal dağılım gösterir.
Populasyona ait standart sapma bilindiği için hipotez kontrolünde
kullanılması gereken test dağılımı Z-dağılımı ve test istatistiği Zdeğeridir.
Tablo 7.2.devam
Yeni öğretim metodu uygulanan 36 öğrencilik örneğin, ortalaması
60 ve standart sapması da 12 olan ve normal dağılım gösteren final notu
populasyonunu temsil etme olasılığını bulmak için hesaplanan ortalamaya
63  60
karşılık gelen Z-değeri Z 
 1.5 olarak bulunur.
2
Z-dağılımında, bütün Z-değerlerinin 1.5 ve daha büyük olma
olasılığı, P(Z1.5)=0.0668’dir. (% 6.68)
Eğer araştırıcı I. tip hata olasılığını = %1 olarak belirlemiş ise,
36 öğrencilik örneğin, ortalaması 60 ve standart sapması da 12 olan
normal dağılım gösteren final notu populasyonunu temsil etme olasılığı
%1’den büyüktür. Bu durumda kontrol hipotezi kabul edilir, yani
tesadüfen seçilen 36 öğrenciye uygulanan yeni öğretim metodunun
başarıyı arttırdığı söylenemez.
Karar verme aşamasında, üzerinde çalışılan örneğin populasyonu
temsil etme olasılığı kullanılarak karar verilebileceği gibi şu şekilde de
karar verilebilir: Z-dağılımında kontrol hipotezinin ret bölgesi, yani
%1’lik alan, tek taraflı hipotez kontrolleri için ya -2.33 ya da 2.33
değerinden başlamaktadır. Hesaplanan test istatistiğinin değeri -2.0,2.33’ten büyük olduğu için, kontrol hipotezinin ret bölgesine düştüğünden
kontrol hipotezi ret edilir. Dolayısıyla karşıt hipotez geçerli olur.
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ÖRNEK 4:
Sağlıklı yetişkin bireylerde sistolik kan basıncı ortalaması 125 mmHg, standart sapması 18
mmHg olan normal dağılım göstermektedir. Tesadüfen seçilen 64 bireyde sistolik kan basıncı
ortalaması 132 mmHg olarak bulunmuştur. Bu 64 bireylik örneğin, söz konusu populasyondan
tesadüfen alınan örneklerden biri olduğu söylenebilir mi?
Tesadüfen seçilen 64 bireyin sağlıklı bireyler populasyonunu temsil ettiğini söyleyebilmek
için, örnekten hesaplanan sistolik kan basıncı ortalaması ile sağlıklı bireylere ait sistolojik kan basıncı
ortalaması arasındaki farkın tesadüften ileri geliyor olması gerekir. Çünkü sistolik kan basıncı
ortalamasının bildirilen ortalamadan büyük veya küçük olması herhangi bir sağlık sorunun göstergesi
olabilir. Bunun için de yapılması gereken çift taraflı hipotez kontrolüdür ve bu kontrol için gerekli
olan hipotezler aşağıdaki şekilde kurulur.
H0: Populasyon ortalaması ile örnek ortalaması arasındaki fark tesadüften ileri gelmektedir. Gözlenen
7 mmHg’lık fark istatistik olarak önemli değildir, sıfır kabul edilebilir. Tesadüfen seçilen 64
bireyin sağlıklı bireyler olduğu söylenebilir. Kısaca, µx=125 mmHg’dır.
H1: Populasyon ortalaması ile örnek ortalaması arasındaki fark tesadüften ileri gelmemektedir.
Gözlenen 7 mmHg’lık fark istatistik olarak önemlidir ve sıfır kabul edilemez. Tesadüfen seçilen
64 bireyin, söz konusu populasyondan seçilen sağlıklı bireyler olduğu söylenemez. Kısaca,
µx≠125 mmHg’dır.
Hipotezler kurulduktan sonra hipotez kontrolünün tamamlanması için gerekli işlemler ve
verilen karar Tablo 7.3’te açıklanmıştır.
Tablo 7.3. 81 bireylik örneğin sistolik kan basıncı bakımından sağlıklı bireyler olup olmadığına ilişkin
hipotez kontrolü
Populasyona ait standart sapma bilindiği için hipotez kontrolünde
kullanılması gereken test dağılımı Z-dağılımı ve test istatistiği Zdeğeridir.
Sağlıklı bireylerden mümkün olan sayıda 81 bireylik örnekler
seçilse ve her birinde sistolik kan basıncı ortalaması hesaplansa,
hesaplanan bu ortalamalar, ortalaması μ x  μ x =125 mmHg ve standart
sapması σ x 

18

64

=2.25 mmHg olan normal dağılım gösterir.

Üzerinde çalışılan örnekten hesaplanan ortalamaya karşılık gelen
Z-değeri Z 

132  125
 3.11 olarak bulunur.
2.25

Eğer I. tip hata olasılığı %1 olarak belirlenmiş ise Z-dağılımında
kontrol hipotezinin çift taraflı hipotez kontrolü için ret bölgesi, yani
%0.1’lik alan 2.575 değerinden başlamaktadır. Hesaplanan test
istatistiğinin değeri 3.11 olup 2.575 değerinden daha büyüktür ve kontrol

34

ZZT201 BİYOMETRİ DERSİ 9. HAFTA DERS NOTLARI

BÖLÜM 5,
7,8

Kaynak Kitap: TEMEL BİYOMETRİ (2013) Kocabaş Z., Özkan, MM ve Başpınar E.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1606 Ders Kitabı 558

hipotezinin ret bölgesine düşmektedir. Bu sebeple de kontrol hipotezi ret
edilir ve seçilen 64 bireyin sağlıklı bireyler olduğu söylenemez.

7.2.2. Ortalamalar arası Farka ait Hipotez Kontrolü
Belirli bir özellik bakımından iki ayrı muameleye (faktöre, gruba) tabi tutulan deney
ünitelerinin ortalamaları arasında gözlenen farkın istatistik olarak önemli olup olmadığının test
edilmesi amaçlanmış ise ortalamalar arası farka ait hipotez kontrolünün yapılması gerekir. Ortalamalar
arası farka ait hipotez kontrolü yapılırken de bir önceki bölümde açıklanan işlem basamakları aynen
yerine getirilir. Ortalamalar arası farkların hipotez kontrolü, aşağıda verilen örneklerde detaylı olarak
açıklanmıştır.
ÖRNEK 1:
Bir fakültede okutulan istatistik dersi final notlarının standart sapması 8 olan normal dağılım
gösterdiği bilinmektedir. Listeden tesadüfen seçilen 16 erkek öğrencinin notlarının ortalaması 75, 25
kız öğrencinin notlarının ortalaması ise 78 olarak bulunmuştur. Kız ve erkek öğrencilerin aldıkları
notlar arasındaki fark istatistik olarak önemli midir?
Araştırıcı istatistik dersi final sınavından alınan notlar bakımından kız ve erkek öğrencilerin
(iki grup) not ortalamaları arasında gözlenen farkın istatistik olarak önemli olup olmadığını kontrol
etmek istemektedir. Bu durumda çift taraflı hipotez kontrolünün yapılması ve hipotezlerin aşağıdaki
şekilde kurulması gerekir.
H0: İstatistik dersi final sınavından alınan notlar bakımından kız ve erkek öğrencilerin not ortalamaları
arasındaki fark tesadüften ileri gelmektedir. Kız ve erkek öğrencilerin not ortalamaları arasında
gözlenen 3 puanlık fark istatistik olarak önemli değildir ve sıfır kabul edilebilir. Kısaca,
μ E  μ K  0 veya μ E  μ K ’dır.
H1: İstatistik dersi final sınavından alınan notlar bakımından kız ve erkek öğrencilerin not ortalamaları
arasındaki fark tesadüften ileri gelmemektedir. Kız ve erkek öğrencilerin not ortalamaları arasında
gözlenen 3 puanlık fark istatistik olarak önemlidir ve sıfır kabul edilemez. Kısaca,
μ E  μ K  0 veya μ E  μ K ’dır.
Eğer kontrol hipotezi doğru ise finalde alınan notlar bakımından kız ve erkek öğrencilerin not
ortalamaları arasında gözlenen farklar, ortalaması sıfır ve standart sapması (5.4) numaralı eşitlikte
verildiği gibi olan bir normal dağılım gösterecektir.
Normal dağılım gösteren ortalamalar arası farka ait örnekleme dağılımını oluşturan ortalamalar
arası farklar (5.5) numaralı eşitlik kullanılarak standart normal dağılıma dönüştürülebilir. Böylece
üzerinde çalışılan örneklerden hesaplanacak ortalamalar arası farkın ilgilenilen ortalamalar arası farka
ait örnekleme dağılımına dahil olma olasılığı hesaplanabilir.
Bir fakültede okutulan istatistik dersi final notlarının standart sapması 8 olan normal dağılım
gösterdiği ve listeden tesadüfen seçilen 16 erkek öğrencinin notlarının ortalaması 75, 25 kız öğrencinin
notlarının ortalaması ise 78 olarak bulunduğuna göre, ortalamalar arası farka ait örnekleme
dağılımının standart sapması (5.4) numaralı eşitlik kullanılarak;

35

ZZT201 BİYOMETRİ DERSİ 9. HAFTA DERS NOTLARI

BÖLÜM 5,
7,8

Kaynak Kitap: TEMEL BİYOMETRİ (2013) Kocabaş Z., Özkan, MM ve Başpınar E.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1606 Ders Kitabı 558

σD  σ

(n A  n B )
(25  16)
8
=2.561 olarak bulunur.
(25)(16)
nAnB

Test istatistiği (Z-değeri) ise (5.5) numaralı eşitlikten;
Z

(A  B)
σD



(75  78)
=-1.171 olarak hesaplanır.
2.561

Yapılan hipotez kontrolünde I. tip hata olasılığı önceden (=0.05) %5 olarak belirlenmiş ise
yapılan hipotez kontrolü çift taraflı olduğu için bu ihtimalin yarısı (%2.5’u) ortalamadan küçük
değerlerin bulunduğu tarafta, diğer yarısı ise ortalamadan büyük değerlerin bulunduğu tarafta alınır.
Şekil 7.3’de görüldüğü gibi kontrol hipotezinin ret bölgesinin ±1.96 değerinden başladığı belirlenmiş
olur.

%2.5
-1.96 -1.171

%2.5
1.96

Şekil 7.3. Test dağılımında ret ve kabul bölgeleri
Örnekten hesaplanan ortalamalar arası farka karşılık gelen Z-değeri, yani test istatistiği 1.171olduğu için bu değer -1.96’dan büyüktür ve kontrol hipotezinin kabul bölgesine düşer. Yani,
|Z|<Z veya |-1.171|<1.96 olduğundan kontrol hipotezi kabul edilir. Finalde alınan notlar bakımından
kız ve erkek öğrencilerin not ortalamaları arasında gözlenen farkın, ortalamalar arası farka ait
örnekleme dağılımına dahil olma olasılığı %5’ten büyüktür. Bu durumda, finalde alınan notlar
bakımından kız ve erkek öğrencilerin not ortalamaları arasında gözlenen farkın tesadüften ileri geldiği
ve cinsiyetler arasında başarı bakımından fark olmadığı kararına varılır.
ÖRNEK 2:
Yeni doğan erkek bebeklerin ilk dört ayın sonundaki ağırlıklarının gösterdiği dağılımın normal
dağılım, bu dağılıma ilişkin varyansında 2.9 olduğu bilinmektedir. Yeni doğmuş ve aynı ağırlıktaki 40
bebek tesadüfen iki gruba ayrılmış ve 15 bebeğe A maması, 25 bebeğe ise B maması verilmiştir.
Dördüncü ay sonunda A maması ile beslenen bebeklerin ağırlıklarının ortalaması 6.5 kg, B maması ile
beslenen bebeklerin ağırlıklarının ortalaması ise 7.3 kg olarak bulunmuştur. Dördüncü ay sonundaki
ağırlıklarına etki bakımından B mamasının A mamasından daha iyi olduğu söylenebilir mi?
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Erkek bebeklerin dördüncü ay ağırlığına etki bakımından B mamasının A mamasından daha
iyi olup olmadığı araştırıldığı için tek taraflı hipotez kontrolü yapmak gerekir. Buna ilişkin hipotez
takımı aşağıdaki gibi kurulur.
H0: A ve B maması ile beslenen erkek bebeklerin 4. ay sonundaki ağırlık ortalamaları arasında
gözlenen fark tesadüften ileri gelmiştir. 4. ay ağırlıkları bakımından mamalar arasında bir fark
yoktur. Kısaca μ A  μ B  0 veya μ A  μ B ’dir.
H1: A ve B maması ile beslenen erkek bebeklerin 4. ay sonundaki ağırlık ortalamaları arasında
gözlenen fark tesadüften ileri gelmemiştir ve istatistik olarak önemlidir. Yani, 4. ay ağırlığı
bakımından B mamasının, A mamasından daha iyi olduğu söylenebilir. Kısaca μ B  μ A  0 veya
μB



μ A ’dir.

Hipotezler takımı oluşturulduktan sonra hipotez kontrolünün tamamlanması için gerekli
işlemler ve verilen karar Tablo 7.5’te açıklanmıştır.
Tablo 7.5. Dördüncü ay sonunda erkek bebeklerin ağırlığına etki bakımından B mamasının A
mamasından daha iyi olup olmadığına ilişkin hipotez kontrolü
nA= 15 A =6.5 kg
nB= 25 B =7.3 kg

olarak bulunduğuna göre ortalamalar arası farka ait
örnekleme dağılımının standart sapması (5.4)
numaralı eşitlik kullanılarak;
σ D  (2.9)

(15  25)
=0.556 kg ve test istatistiği de
(15)(25)

(7.3  6.5)
=1.439 olarak hesaplanır.
0.556
Eğer I. tip hata olasılığı %5 olarak belirlenmiş ise Z-dağılımında
kontrol hipotezinin tek taraflı hipotez kontrolü için ret bölgesi 1.645
değerinden başlamaktadır. Hesaplanan test istatistiğinin değeri 1.439 olup
1.645 değerinden küçüktür ve kontrol hipotezini kabul bölgesine düşer.
Dolayısıyla kontrol hipotezi kabul edilir ve dördüncü ay sonunda erkek
bebeklerin ağırlığına etki bakımından B mamasının A mamasından daha
iyi olduğu söylenemez.

(5.5) numaralı eşitlikten; Z 

7.2.3. Oranlara ait Hipotez Kontrolü
Üzerinde çalışılan kesikli dağılım gösteren özelliklerin bazılarında iki durum söz konusudur
ve binomiyal dağılıma uygun bir dağılım gösterirler. İstenen olayın (üzerinde durulan olay) oluş
olasılığı Bölüm 4.1’de açıklandığı şekilde hesaplanır. Binomiyal dağılım gösteren bir populasyondan
alınmış olduğu ileri sürülen bir örnekten hesaplanan istenen olayın oluş olasılığı (p) ile söz konusu
olaya ilişkin bildirilen olasılıklar arasındaki farkın önemli olup olmadığı kontrol edilmek istendiğinde
oranlara ait hipotez kontrolünden yararlanılır.
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Oranlara ait hipotez kontrolü yapılırken örneklerin binomiyal dağılım gösteren bir populasyon
alınmış olması gerekir. Yapılan hipotez kontrolü sonucunda verilen kararın güvenilir olması için
üzerinde çalışılan örneğin genişliği, örnekten hesaplanan oranların yaklaşık normal dağılım
göstermeleri için yeterli büyüklükte olmalıdır. Bunun için de Bölüm 5.3’te açıklanan 1/2 ise
oranlara ait örnekleme dağılımının normal dağılıma yaklaşabilmesi için n.  10 veya >1/2 ise
oranlara ait örnekleme dağılımının normal dağılıma yaklaşabilmesi için n.(1-)  10 şartı
sağlanmalıdır.
Oranlara ait hipotez kontrolüne geçmeden önce örnek genişliğinin, örnekten hesaplanan
oranların yaklaşık normal dağılım göstermesi için yeterli büyüklükte olup olmadığının mutlaka kontrol
edilmesi gereklidir. Oranlara ait hipotez kontrolü aşağıda verilen örnekler ile açıklanmıştır.
ÖRNEK 1:
Sarılık tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir ilacın hastalığı iyileştirme oranının π=0.80
olduğu bildirilmiştir. Bir ilaç firması bu hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere yeni bir ilaç
geliştirdiğini belirtmiştir. Bir doktor, yeni geliştirilen ilacın yaygın olarak kullanılan ilaç yerine
kullanılıp kullanılamayacağını araştırmak üzere 200 sarılık hastasını yeni ilaç ile tedavi etmiş ve bu
hastalardan 170 tanesinin iyileştiğini saptamıştır. Yeni geliştirilen ilaç, yaygın olarak kullanılan ilaç
yerine kullanılabilir mi, yani sarılık hastalığını iyileştirme oranı bakımından yeni ilacın daha etkili
olduğu söylenebilir mi?
Bu araştırmayı yürüten araştırıcının amacı yeni ilacın kullanılan ilaçtan daha etkili olup
olmadığını araştırmaktır. Yeni ilacın daha etkili olduğunun söylenebilmesi için örnekten hesaplanan
oranın bildirilen hastalığı iyileştirme oranından daha yüksek olması ve bu yüksekliğinde istatistik
olarak önemli olması gerekir. Bu sebeple de tek taraflı hipotez kontrolüne başvurulmalıdır. Buna
ilişkin hipotez takımı aşağıdaki gibi oluşturulur.
H0: Populasyona ait sarılık hastalığını iyileştirme oranı ile örnekten hesaplanan iyileştirme oranı
arasındaki fark tesadüften ileri gelmektedir ve sıfır kabul edilebilir. Yeni ilacın, sarılık hastalığını
tedavide kullanılan ilaçtan daha etkili olduğu söylenemez. Kısaca, µp=0.80 veya π=0.80’dır.
H1: Populasyona ait sarılık hastalığını iyileştirme oranı ile örnekten hesaplanan iyileştirme oranı
arasındaki fark tesadüften ileri gelmemektedir ve sıfır kabul edilemez. Yeni ilacın, sarılık
hastalığını tedavide kullanılan ilaçtan daha etkili olduğu söylenebilir. Kısaca, µp>0.80 veya
π>0.80’dır.
Oranlara ait hipotez kontrolüne geçilmeden önce n=200 hastadan oluşan örneklerden
hesaplanacak iyileşme oranlarının normal dağılıma yaklaşıp yaklaşmadığı kontrol edilmelidir. Eğer
yeni ilaç ile kullanılan ilacın hastalığı iyileştirme bakımından aralarındaki fark tesadüften ileri
geliyorsa, yeni ilaç ile tedavi edilen hastalar da π=0.80 olan binomiyal dağılım gösterecektir. π=0.80
olduğu için n(1-)10 şartının yerine getirilmesi gerekir. n(1-) = 200(1-0.80) =20 ve 20  10 olduğu
için örnek genişliği yeterlidir ve hipotez kontrolüne geçilebilir.
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Eğer kontrol hipotezi doğru ise 200 hastanın iyileşme oranının, sarılık hastalığını iyileştirme
oranı π=0.80 olan populasyondan her birinde n=200 birey bulunan örneklerden elde edilecek oranlara
ait örnekleme dağılımını oluşturan örneklerden birisi olması gerekir. Araştırıcıyı ilgilendiren oranlara
ait örnekleme dağılımı, ortalaması, p=0.80 ve standart sapması (5.8) numaralı eşitlikten
π(1  π)
0.8(1 0.8)
σp 

=0.0283 olarak hesaplanan yaklaşık normal dağılım gösterir.
n
200
Bu durumda, normal dağılıma yaklaşan oranlara ait örnekleme dağılımını oluşturan oranlar
(5.10) numaralı eşitlik kullanılarak standart normal dağılıma dönüştürülebilir, yani n=200 sarılık
170
=0.85 olarak hesaplanan iyileşme oranına karşılık gelen Z-değeri;
hastasından p 
200
Z

p  μ p 0.85  0.80
=3.00

σp
0.0283

olarak hesaplanır.
Eğer I. tip hata olasılığı %5 olarak belirlenmiş ise Z-dağılımında kontrol hipotezinin ret
bölgesi, yani %5’lik alan 1.645 değerinden başlamaktadır. Hesaplanan test istatistiğinin değeri 3.00
olup 1.645 değerinden daha büyüktür ve kontrol hipotezinin ret bölgesine düşmektedir. Dolayısıyla
kontrol hipotezi reddedilerek, sarılık hastalığının tedavisinde yeni geliştirilen ilacın, yaygın olarak
kullanılan ilaçtan daha etkili olduğu ve bu ilacın yerine kullanılmasının daha akılcı olduğu kararına
varılır.
ÖRNEK 2:
Bir laboratuvardaki farelerin %40’ının koyu renkli geri kalanın da açık renkli olduğu
bilinmektedir. Bir genetik çalışmada koyu renkli farelerin oranının arttırılması amaçlanmış ve bir yıl
sonra tesadüfen alınan 400 fareden 220 tanesinin koyu renkli olduğu gözlenmiştir. Bu genetik
çalışmanın koyu renkli farelerin oranını arttırdığı söylenebilir mi?
Bir laboratuvarda yapılan genetik çalışmasında koyu renkli farelerin oranının arttırılması
amaçlanmış ve 400 fareden 220 tanesinin koyu renkli olduğu gözlenmiştir. Yürütülen genetik
çalışmanın koyu renkli fare oranını artırıp artırmadığına karar vermek için tek taraflı hipotez kontrolü
yapılmalıdır. Bu kontrol için gerekli hipotez takımı aşağıdaki gibi oluşturulur.
H0: Koyu renkli fare oranları arasında gözlenen fark tesadüften ileri gelmiştir ve sıfır kabul edilebilir.
Yani, uygulanan genetik çalışmanın koyu renkli fare oranını artırdığı söylenemez. Kısaca,
µp=0.40 veya π=0.40’dır.
H1: Koyu renkli fare oranları arasında gözlenen fark tesadüften ileri gelmeyip istatistik olarak
önemlidir. Yani, uygulanan genetik çalışmanın koyu renkli fare oranını artırdığı söylenebilir.
Kısaca, µp>0.40 veya π>0.40’dır.
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Oranlara ait hipotez kontrolüne geçilmeden önce, π<0.5 olduğu için n()10 şartı kontrol
edilmelidir. n() = 400(0.40) =160 ve 160>10 olduğu için örnek genişliği normal dağılım için
yeterlidir ve hipotez kontrolüne geçilebilir.
Hipotezler kurulduktan sonra hipotez kontrolünün tamamlanması için gerekli işlemler ve
verilen karar Tablo 7.6’da açıklanmıştır.
Tablo 7.6. Bir genetik çalışmanın koyu renkli fare oranını artırıp artırmadığına ilişkin hipotez kontrolü
Araştırıcıyı

ilgilendiren

oranlara

ait örnekleme dağılımı,
0.4(1 0.6)
=0.0245 olan
ortalaması p=0.40 ve standart sapması σ p 
400
yaklaşık normal dağılım gösterir.
n=400 fareden hesaplanan koyu fare oranı p 

220
400

=0.55’tir ve

buna karşılık gelen Z-değeri de;
Z

0.55  0.40
=6.122
0.0245

dır.
I. tip hata olasılığı %1 olarak belirlenmiş ise Z-dağılımında
kontrol hipotezinin tek taraflı ret bölgesi, 2.33 değerinden başlamaktadır.
Hesaplanan test istatistiğinin değeri 6.122 olup 2.33 değerinden büyüktür
ve kontrol hipotezinin ret bölgesine düşer. Dolayısıyla, kontrol hipotezi ret
edilir ve uygulanan genetik çalışmanın koyu renkli fare oranını artırdığı
söylenebilir.

7.2.4. Oranlara ait Hipotez Kontrolünde Örnek Genişliği
Çalışılan populasyondan alınacak örnekte, istenen olayın (p) ve istenmeyen olayın (q) oluş
olasılığının 0 ve 1’e yakın olmaması durumunda populasyona ait oran ile örnekten hesaplanan oran
arasındaki farkın belirlenen fark (, duyarlılık) kadar küçük olacak şekilde tahmin edilebilmesi için
örnek genişliği (7.1) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanabilir.

2 (pq)
Zα
n
δ2

…(7.1)

2
Eşitlikte, Z α , belirlenen  seviyesindeki tek veya çift taraflı Z-değerini,  ise populasyon için

bildirilen oran ile örnekten hesaplanan oran arasında olması istenen en küçük farkı ifade etmektedir.
Aynı zamanda (7.1) numaralı eşitlik kullanılarak tahmin edilen örnek genişliği,  kadar olabilecek
küçük farklılıkları ortaya çıkarmak için de yeterli örnek genişliğidir (Zar, 1999).
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ÖRNEK:
Bir genetik laboratuvarındaki farelerden tesadüfen seçilen 200 fareden 70 tanesinin koyu
renkli olduğu gözlenmiştir. H0: -p=0 kontrol hipotezinin, H1: -p≠0 karşıt hipotezine karşı =0.01
seviyesinde test edildiğinde H0 hipotezinin =0.1 duyarlılıkla reddedilebilmesi için örnek genişliği en
az kaç olmalıdır?
En az örnek genişliği (7.1) numaralı eşitlik kullanılarak tahmin edilebilir. Bu durumda
yapılacak hipotez kontrolü çift taraflı hipotez kontrolüdür. =0.01 olarak belirlendiği için çift taraflı
Z değeri 2.575’dir.
200 fareden 70 tanesi koyu renkli olduğuna göre farelerin koyu renkli olma olasılığı,
p=70/200=0.35’tir. Olması gereken en az örnek genişliği (7.1) numaralı eşitlikten;
n

2 (pq)
Zα
δ2



(2.575) 2 (0.35x 0.65)
 150.8  151
(0.1) 2

olarak hesaplanır. H0: -p=0 kontrol hipotezi, H1: -p≠0 karşıt hipotezine karşı =0.01 seviyesinde
test edildiğinde H0 hipotezinin =0.1 duyarlılıkla ret edilebilmesi için en az 151 bireylik örnek
seçilmelidir.

7.2.5. Oranlar arası Farka ait Hipotez Kontrolü
Binomiyal dağılıma uygun dağılım gösteren bir özelliğin dikkate alındığı çalışmalarda
araştırıcı, söz konusu özelliğin istenen halinin gözlenme olasılığı bakımından iki farklı muameleyi,
bölgeyi, cinsiyeti, yöntemi vb. karşılaştırmak isteyebilir. Bu durumda oranlar arası farka ait hipotez
kontrolü yapılması gerekir.
Oranlar arası farka ait hipotez kontrolünün yapılabilmesi için üzerinde çalışılan örneklerin
binomiyal dağılım gösteren populasyondan tamamen tesadüfen alınmış birbirinden bağımsız örnekler
olması gerekir.
Yapılan hipotez kontrolü sonucunda verilecek olan kararın güvenilir olması için üzerinde
çalışılan örneklerin örnek genişliği, örnekten hesaplanan oranların yaklaşık normal dağılım
göstermeleri için yeterli büyüklükte olmalıdır. Bunun için de örnek genişlikleri, 1/2 ise n.  10
veya >1/2 ise oranlara ait örnekleme dağılımının normal dağılıma yaklaşabilmesi için ise n.(1-)  10
şartı sağlanmalıdır.
Gerekli şartlar yerine getirilmiş ise hipotez kontrolü yapılabilir. Hipotez kontrolünde, hipotez
takımı aşağıdaki gibi oluşturulmalıdır.
H0: Örneklerden hesaplanan istenen olayın oluş olasılıkları arasındaki fark tesadüften ileri
gelmektedir. Bu fark sıfır kabul edilebilir. Kısaca pA=pB veya pA-pB=0 (A = B veya A -B
=0)’dır.
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Yapılan çalışmanın amacı doğrultusunda karşıt hipotez 3 farklı şekilde kurulabilir.
1. H1: Örneklerden hesaplanan istenen olayın oluş olasılıkları arasındaki fark tesadüften ileri
gelmemektedir. Bu fark sıfır kabul edilemez. Kısaca, pA≠pB veya pA-pB≠0 (A ≠ B veya A B ≠0)’dır.
2. H1: A örneğinden hesaplanan istenen olayın oluş olasılığı, B örneğinden hesaplanan istenen olayın
oluş olasılığından daha büyüktür. Kısaca, pA>pB veya pA-pB>0 (A > B veya A -B >0)’dır.
3. H1: A örneğinden hesaplanan istenen olayın oluş olasılığı, B örneğinden hesaplanan istenen olayın
oluş olasılığından daha küçüktür. Kısaca, pA<pB veya pA-pB<0 (A < B veya A -B <0)’dır.
Örneklerden hesaplanan istenen olayın oluş olasılıkları arasındaki fark tesadüften ileri
geliyorsa, yani örnekler π’si bilinen aynı populasyondan alınmış ise A= B= olacaktır. Bu
durumda populasyona ait ’nin en iyi tahmini (5.12) numaralı eşitlikte verildiği gibi;

p

xA  xB
olacaktır.
nA  nB

Bu durumda, nA ve nB genişliğinde örneklerden hesaplanan oranlar arası farkın, nA ve nB
genişliğindeki örneklerden elde edilecek oranlar arası farka ait örnekleme dağılımına dahil olma
olasılığını hesaplamada, (5.13) numaralı eşitlik ve bu oranlar arası farka ait standart sapma da
( σ (p p ) ) (5.14) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır.
A

B

ÖRNEK 1:
Aynı tipten ürün yetiştiriciliği yapan çiftçiler arasından, İç Anadolu bölgesinden (A) tesadüfen
seçilen 400 çiftçiden 250’sinin, yaptığı üretimle ilgili kooperatif üyeliği bulunurken, Doğu Anadolu
bölgesinden (B) tesadüfen seçilen 300 çiftçiden yaptığı üretimle ilgili 100'ünün kooperatife kayıtlı
olduğu saptanmıştır. Bir üretim kooperatifine kayıt olma oranları bakımından bölgeler arasındaki
farkın istatistik olarak önemli olduğu söylenebilir mi?
Bu örnekte yapılan çalışmada İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri arasında bir üretim
kooperatifine kayıt olma oranları arasındaki farkın önemli olup olmadığı araştırılmak istenmektedir.
Hipotez kontrolü için önce İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki üretim kooperatifine kayıt
olma oranları hesaplanır:
pA 

250
400

 0.625 ve p B 

100
300

 0.333

Eğer bölgeler arasında üretim kooperatifine kayıt olma oranları bakımından fark tesadüften
ileri geliyorsa iki bölgede, istenen özelliğin olma olasılığı aynı olan () populasyonu temsil eder ve
populasyona ait üretim kooperatifine kayıt olma oranının (’nin) en iyi tahmini (5.12) numaralı
eşitlikten;
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p

250  100
400  300

 0.5 olarak hesaplanır.

Yapılan hipotez kontrolü sonucunda verilecek olan kararın güvenilir olması için üzerinde
çalışılan örneklerin örnek genişliği, örnekten hesaplanan oranların yaklaşık normal dağılım
göstermeleri için yeterli büyüklükte olmalıdır. A ve B grupları için nA=400(0.5)>10 ve
nB=300(0.5)>10 olduğundan hipotez kontrolüne geçilebilir.
İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri arasında bir üretim kooperatifine kayıt olma oranları
arasındaki farkın önemli olup olmadığını araştırmak için uygulanan hipotez kontrolü Tablo 7.7’de
verilmiştir.
Tablo 7.7. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri arasında bir üretim kooperatifine kayıt olma oranları
arasındaki farkın önemli olup olmadığını araştırmak için uygulanan hipotez kontrolü
H0: Bir üretim kooperatifine üye olma oranı bakımından İç Anadolu ve
Doğu Anadolu bölgeleri arasında gözlenen fark tesadüften ileri
gelmiştir ve sıfır kabul edilebilir. Kısaca, πA-πB=0’dır.
H1: Bir üretim kooperatifine üye olma oranı bakımından İç Anadolu ve
Doğu Anadolu bölgeleri arasında gözlenen fark tesadüften ileri
gelmemiştir ve sıfır kabul edilemez. Kısaca, πA-πB≠0’dır.
İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki kayıt olma oranları:
100
250
pA 
 0.625 ve p B 
 0.333
300
400
Kayıt olma oranının, ’nin, en iyi tahmini (5.12) numaralı eşitlikten;
250  100
p
 0.5 ’dir.
400  300
Oranlar arasındaki farkın standart sapması (5.14) sayılı formülden;
1
1

)  0.0382’dir.
σ (p p )  0.5(1 0.5)(
A B
400 300
(5.13) numaralı eşitlik kullanılarak oranlar arası farka karşılık gelen Zdeğeri (test istatistiği);
(0.625- 0.333)
Z=
=7.644 olarak hesaplanır.
0.0382
Eğer I. tip hata olasılığı %1 olarak belirlenmiş ise, Z-dağılımında
kontrol hipotezinin ret bölgesi, yapılan kontrol çift taraflı olduğu için, iki
eşit parçaya ayrılmış olup her bir % 0.5’lik alan 2.575 değerinden
başlamaktadır. Hesaplanan test istatistiğinin değeri 7.644 olup 2.575
değerinden daha büyüktür ve kontrol hipotezinin ret bölgesine
düşmektedir. Dolayısıyla, kontrol hipotezi reddedilerek İç Anadolu ve
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Doğu Anadolu bölgeleri arasında bir üretim kooperatifine kayıt olma
oranları arasındaki farkın istatistik olarak önemli olduğuna karar verilir.
ÖRNEK 2:
Bir doktor, bir hastalığın tedavisinde kullanılan iki farklı ilacın hastalığın iyileştirme oranları
bakımından farklı olup olmadığını araştırmak istemektedir. Bu nedenle aynı hastalığa yakalanmış 260
hastanın 134’ünü A ilacı ile tedavi ederek 128 hastanın iyileştiğini ve geri kalan hastaları B ilacı ile
tedavi ederek 120 hastanın iyileştiğini tespit etmiştir. Bu iki ilacın hastalığı iyileştirme oranları
arasındaki farkın tesadüften ileri geldiği söylenebilir mi?
A ve B ilaçları ile tedavi edilen hastalarda iyileştirme oranları p A 

128
134

 0.955 ve

120

 0.952olarak bulunur. Eğer ilaçlar arasında hastalığı iyileştirme oranı bakımından
126
gözlenen fark tesadüften ileri geliyorsa, iki ilaç aynı populasyonu temsil eder ve populasyona ait
128  120
’nin, en iyi tahmini (5.12) numaralı eşitlikten; p 
 0.954 olarak hesaplanır.
134  126
A ve B ilaçlarının söz konusu hastalığı iyileştirme oranları arasındaki farkın tesadüfi olup
olmadığına karar vermede, hipotez kontrolünden elde edilen sonuçların güvenilir olmasında, söz
konusu örnek oranlarının yaklaşık normal dağılım göstermeleri için örnek genişliğinin yeterli
büyüklükte olup olmadığının kontrol edilmesi gerekir. A ve B ilaçları ile tedavi edilen gruplar için
nA(1-) = 134(1-0.954) = 6.164 ve nB(1-) =126(1-0.954) = 5.796 olarak bulunur. Her iki gruptaki
gözlem sayısı da n.(1-)  10 şartını sağlamadığı için A ve B ilaçlarının söz konusu hastalığı
iyileştirme oranları arasındaki farkın tesadüfi olup olmadığına ilişkin parametrik yöntemlerle hipotez
kontrolü yapılamaz. Çünkü bu durumda elde edilecek sonuçlar güvenilir olmayacaktır.
pB 

ÖRNEK 3:
A bölgesinden tesadüfen seçilen 250 kişiden 200’nün yerel gazeteleri okuduğu belirlenmiştir.
B bölgesinde ise 400 kişiden 300 kişinin yerel gazeteleri okuma eğiliminde olduğu saptanmıştır. A
bölgesinde yerel gazeteleri okuma eğiliminin daha yüksek olduğu söylenebilir mi?
Yapılan çalışma A bölgesinde yerel gazete okuma eğiliminin B bölgesinden yüksek olup
200
olmadığının araştırılmasıdır. A ve B bölgelerinde yerel gazete okuma oranları p A 
 0.8 ve
250
300
 0.75 dır. Eğer bölgeler arasında yerel gazete okuma oranı bakımından gözlenen fark
pB 
400
tesadüften ileri geliyorsa, iki bölge yerel gazete okuma bakımından aynı populasyona aittir. Bu
200  300
populasyona ait ’nin, en iyi tahmini (5.12) numaralı eşitlikten; p 
 0.769 olarak
250  400
hesaplanır.
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Yapılan hipotez kontrolü sonucunda verilecek olan kararın güvenilir olması için üzerinde
çalışılan örneklerin örnek genişliği, örnekten hesaplanan oranların yaklaşık normal dağılım
göstermeleri için yeterli büyüklükte olmalıdır. A ve B grupları için nA=250(1-0.769)>10 ve
nB=400(1-0.769)>10 olduğundan hipotez kontrolüne geçilebilir.
A bölgesinde yerel gazeteleri okuma eğiliminin B bölgesinden daha yüksek olup olmadığını
araştırmak için uygulanan hipotez kontrolü Tablo 7.8’de verilmiştir.
Tablo 7.8. A bölgesinde yerel gazeteleri okuma eğiliminin B bölgesinden daha yüksek olup olmadığını
araştırmak için uygulanan hipotez kontrolü
H0: Bölgeler arasında yerel gazete okuma eğilimi bakımından fark yoktur.
Kısaca, µpA-µpB=0 veya πA-πB=0’dır.
H1: A bölgesinde yerel gazete okuma eğilimi B bölgesine nazaran daha
yüksektir. Kısaca, (µpA>µpB ) veya (πA>πB)’dır.
A ve B bölgelerinde yerel gazete okuma oranları;
pA 

200
300
 0.8 ve p B 
 0.75
250
400

Yerel gazete okuma oranının, ’nin, en iyi tahmini (5.12) numaralı
eşitlikten;
p

200  300
250  400

 0.769 ’dir.

Tablo 7.8 devam
Oranlar arasındaki farkın standart hatası (5.14) sayılı formülden;
σ (p

A pB )

1
1
 0.769(1 0.769)(

)  0.034’dir.
250 400

(5.13) numaralı eşitlik kullanılarak Z-değeri (test istatistiği);
(0.8 - 0.75)
Z=
=1.471 olarak hesaplanır.
0.034
Eğer I. tip hata olasılığı %5 olarak belirlenmiş ise yapılan hipotez
kontrolü tek taraflı olduğu için Z-dağılımında kontrol hipotezinin ret
bölgesi olan %5’lik alan 1.645 değerinden başlamaktadır. Hesaplanan
test istatistiğinin değeri 1.471 olup 1.645 değerinden daha küçüktür.
Dolayısıyla kontrol hipotezi ret edilemez. Yani, A bölgesinde yerel gazete
okuma eğilimi B bölgesine nazaran daha yüksek değildir. Bölgeler
arasında yerel gazete okuma eğilimi bakımından fark yoktur.
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7.2.6. Oranlar Arası Farka ait Hipotez Kontrolünde Örnek Genişliği
İki grup arasında binomiyal dağılım gösteren bir özellik bakımından önemli bir fark olup
olmadığı araştırılırken, grupların temsil ettiği populasyonlara ait oranlar arasındaki gerçek farkı ortaya
çıkarmak için gerekli olan örnek genişliğini, belirlenen I. tip hata ve II. tip hata olasılığı ile tahmin
etmede çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. İki gruptaki örnek genişlikleri eşit ise gerekli olan en az örnek
genişliği (7.2) numaralı eşitlik kullanılarak tahmin edilebilir.

Z
n

Eşitlikte p 

α

2p q  Z β p1 q 1  p 2 q 2
δ2



2

…(7.2)

p1  p 2

ve q  1  p , =p1-p2, Z, belirlenen I. tip hata olasılığındaki Z-değeridir.
2
Hipotez kontrolünün tek taraflı veya çift taraflı oluşuna bağlı olarak değişen Z-değeri kullanılır. Z, ise
II. tip hata olasılığında tek taraflı Z-değeridir.
İki grubun örnek genişliklerinin eşit olması testin güvenirliliği ve belirlenen gücün
gerçekleşmesi bakımından istenen durum olmasına karşın pratikte her zaman gruplardaki gözlem
sayıları eşit olmayabilir. İki gruptaki gözlem sayıları arasında r=n2 / n1 (n1 küçük örnek genişliğini
belirtmektedir.) şeklinde bir oran belirlenir ise, birinci örneğin genişliği (7.3) numaralı eşitlik
kullanılarak tahmin edilir.

n
2(r  1) 
n 1  1  1 

4
rnδ 

2

…(7.3)

(7.3) numaralı eşitlikte n (7.4) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır.

Z
n
(7.4) numaralı eşitlikte p  

α

(r  1)p' q'  Z β rp1q1  p 2 q 2
rδ 2



2

…(7.4)

p1  rp 2

ve q   1  p  şeklinde hesaplanır. Gerekli hesaplamalar
r 1
yapıldıktan sonra ikinci grubun örnek genişliği (7.5) numaralı eşitlikten bulunur (Zar, 1999).
n2 = r (n1)

…(7.5)

ÖRNEK:
A bölgesinden alınan bir örnekte yerel gazeteleri okuma oranı 0.8 ve B bölgesinden alınan bir
örnekte ise bu oran 0.65 olarak saptanmıştır. H0: pA-pB=0 hipotezini H1: pB>pA hipotezine karşı =0.01
seviyesinde %90 güçle test etmek için örnek genişliği ne olmalıdır?
A ve B bölgelerinden eşit ve farklı sayıda bireyin seçilmesi durumunda örnek genişliklerinin
tahmini Tablo 7.9’da verilmiştir.
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Tablo 7.9. A ve B bölgesinden alınacak örnek genişliklerinin tahmini
a.Eşit örnek genişlikleri
=p1-p2=0.80-0.65=0.15
p  p 0.80  0.65
p 1 2 
 0.725 ve q  1  0.725  0.275
2
2
Hipotez kontrolü tek taraflı yapılacağı için =0.01’de Z=2.33 dür.
Testin gücü %90 olarak belirlendiği için =1-0.90=0.10’dur ve Z=1.28
olarak belirlendikten sonra (7.2) numaralı eşitlik kullanılarak örnek
genişliği;
Tablo 7.9 devam.
n

2.33


2(0.725)(0.275)  1.28 (0.80)(0.20)  (0.65)(0.35) 



(0.15) 2

2

=228.6229

olarak bulunur. A ve B bölgelerinden söz konusu kontrol hipotezini % 90
güçle test etmek için en az 229’ar birey seçilmelidir.
b. Farklı örnek genişlikleri
=p1-p2=0.80-0.65=0.15
r=n2 / n1=2
p  rp2 0.80  2x 0.65
 0.7 ve q  1  0.7  0.3
p  1

r 1
2 1
Hipotez kontrolü tek taraflı yapılacağı için =0.01’de Z=2.33 olup
Testin gücü %90 olarak belirlendiğinden =1-0.90=0.10’dur ve Z=1.28
olarak bulunduktan sonra (7.3) numaralı eşitlik kullanılarak n1’in
hesaplanabilmesi için (7.4) numaralı eşitlik kullanılarak n’in tahmin
edilmesi gerekir.

2.33
n

(2  1)(0.7)(0.3)  1.28 2(0.8)(0.2)  (0.65)(0.35)
2(0.15) 2

 =86.987
2

(7.3) numaralı eşitlikten n1;
2

2(2  1) 
87 
n1 
1  1 
 =96.7497
(2)(87)(0.15) 
4 
ve (7.5) numaralı eşitlikten;
n2=2(97)=194 olarak bulunur. Söz konusu kontrol hipotezini, % 90 güçle
test etmek için A bölgesinden en az 97 ve B bölgesinden en az 194
bireylik örnekler seçilmelidir.
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7.2.7. Korelasyon Katsayısına ait Hipotez Kontrolü
Çalışmaların çoğu birden fazla özelliğe ait veri toplamaya yöneliktir. Sadece bir özelliğe
ilişkin verinin toplandığı çalışma hemen hemen hiç yoktur veya çok nadirdir. Birden fazla özellik
arasındaki ilişkiler daha önceden belirtildiği üzere korelasyon katsayısı veya regresyon katsayısı ile
belirlenebilmektedir. Her hangi bir örnekten hesaplanmış X ve Y gibi iki özellik arasındaki ilişkinin
doğrusallık derecesini belirten korelasyon katsayısının (r), bu örneğin alınmış olduğu populasyonda
söz konusu özellikler arasındaki korelasyon katsayısını (ρ) ne ölçüde temsil ettiği hipotez testi ile
belirlenebilir. Bunun için populasyona ait korelasyon katsayısı (ρ) ile örnekten hesaplanan korelasyon
katsayısı (r) arasındaki farkın tesadüften ileri gelip gelmediğinin kontrol edilmesi, yani korelasyon
katsayına (r) ait hipotez kontrolünün yapılması gerekir.
Hipotez kontrolü, aşağıdaki gibi hipotez takımının oluşturulmasıyla başlar.
H0: Populasyon için bildirilen korelasyon katsayısı ile örnekten hesaplanan korelasyon katsayısı
arasındaki fark tesadüften ileri gelmektedir. Bu fark sıfır olarak kabul edilebilir. Yani, r=’dur.
Yapılan çalışmanın amacı doğrultusunda karşıt hipotez 3 farklı şekilde kurulabilir.
1. H1: Populasyon ve örnekten hesaplanan korelasyon katsayıları arasındaki fark tesadüften ileri
gelmemektedir. Bu fark sıfır kabul edilemez. Yani, r’dur.
2. H1: Örnekten hesaplanan korelasyon katsayısı populasyona ait korelasyon katsayısından daha
büyüktür. Yani, r>’dur.
3. H1: Örnekten hesaplanan korelasyon katsayısı populasyona ait korelasyon katsayısından daha
küçüktür. Yani, r<’dur.
Korelasyon katsayına ait hipotez kontrolünün yapılabilmesi için örnekten hesaplanan korelasyon
katsayısının, korelasyon katsayısına ait örnekleme dağılımına dahil olma olasılığının hesaplanması
gerekir.
Örneklerin alındığı populasyona ait korelasyon katsayısı, ≠0 olduğu zaman bu populasyondan
elde edilecek korelasyon katsayısına ait örnekleme dağılımının normal dağılım göstermesi için her bir
örnekten hesaplanan korelasyon katsayısının (5.15) numaralı eşitlik kullanılarak Zr-değerine
dönüştürülmesi gerekir. Üzerinde çalışılan örnekten hesaplanan korelasyon katsayısına karşılık gelen
Zr-değerleri Tablo B’de verilmiştir. Korelasyon katsayısı Zr-değerine dönüştürüldükten sonra,
korelasyon katsayısına ait örnekleme dağılımına dahil olma olasılığının bulunması için (5.20) numaralı
eşitlik kullanılarak Z-değeri hesaplanır.
ÖRNEK 1:
Yaş ile kan basıncı arasındaki korelasyon katsayısının 0.80 olduğu ileri sürülmüştür. Bunun
doğruluğunu kontrol etmek amacıyla tamamen tesadüfen seçilen 125 bireyde adı geçen özellikler
bakımından korelasyon katsayısı 0.86 olarak hesaplanmıştır. Örnekten hesaplanan korelasyon katsayısı
ile söz konusu populasyona ait korelasyon katsayısı arasındaki farkın tesadüften ileri geldiği
söylenebilir mi?
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Bu çalışmada, yaş ile kan basıncı arasındaki korelasyon katsayısının bildirildiği gibi 0.80 olup
olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. Dolayısıyla korelasyon katsayısına ait hipotez kontrolü çift
taraflı olarak yapılmalıdır. Yaş ile kan basıncı arasındaki korelasyon katsayısının bildirildiği gibi 0.80
olup olmadığının araştırılması için uygulanan hipotez kontrolü Tablo 7.10’da verilmiştir.
Tablo 7.10. Yaş ile kan basıncı arasındaki korelasyon katsayısının bildirildiği gibi 0.80 olup
olmadığının araştırılmasına ilişkin hipotez kontrolü
H0: Yaş ile kan basıncı arasındaki korelasyon katsayısının 0.80 olduğu
söylenebilir. Kısaca, µr =0.80 veya =0.80’dir.
H1: Yaş ile kan basıncı arasındaki korelasyon katsayısının 0.80 olduğu
söylenemez. Kısaca, µr ≠0.80 veya ≠0.80’dir.
Örnekten hesaplanan korelasyon katsayısına karşılık gelen Zr değeri
(5.17) numaralı eşitlikten;
Zr 

1
2

log e

(1  0.86)
(1  0.86)

 1.2933 olarak bulunur.

Zr değerlerinin ortalaması (5.18) numaralı eşitlikten;
1
(1  0.8)
μ Z r  log e
 1.0986 ve standart sapması da (5.19) numaralı
2
(1  0.8)
eşitlikten σ Z r 

1
(125  3)

 0.091olarak bulunur.

(5.20) numaralı eşitlikten örnekten hesaplanan korelasyon katsayısına
karşılık gelen Z-değeri, yani test istatistiği;
Z

1.2933 1.0986
0.091

 2.14olarak hesaplanır.

Tablo 7.10. devam
Eğer I. tip hata olasılığı %5 olarak belirlenmiş ise yapılan hipotez
kontrolü çift taraflı hipotez kontrolü olduğu için Z-dağılımında kontrol
hipotezinin ret bölgesi, iki eşit parçaya ayrılmış olup, her bir % 2.5’luk
alan 1.96 değerinden başlamaktadır. Hesaplanan test istatistiğinin değeri
2.14 olup 1.96 değerinden daha büyüktür. Dolayısıyla, kontrol hipotezi ret
edilerek yaş ile kan basıncı arasındaki korelasyon katsayısının bildirildiği
gibi 0.80 olmadığı kararına varılır.
ÖRNEK 2:
Çavuş üzümü çeşidinde tane ağırlığı ile tanenin içerdiği früktoz miktarı arasında %70‘lik
doğrusal bir ilişkinin var olduğu bilinmektedir. Tesadüfen alınan 52 adet üzüm örneğinde adı geçen
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özellikler arasındaki doğrusal ilişki (korelasyon katsayısı) r=0.60 olarak bulunmuştur. Acaba bu iki
özellik arasındaki korelasyon katsayısının hesaplanmış olduğu örnek, çavuş üzümü çeşidinden midir?
Bu çalışmanın amacı tesadüfen alınan 52 adet üzüm örneğinin tane ağırlığı ile tanenin içerdiği
früktoz miktarı arasındaki korelasyon katsayısı bakımından Çavuş üzüm çeşidine ait olup olmadığının
araştırılmasıdır. Bu amaçla uygulanan hipotez kontrolü Tablo 7.11’de verilmiştir.
Tablo 7.11. 52 adet üzüm örneğinin tane ağırlığı ile tanenin içerdiği früktoz miktarı arasındaki
korelasyon katsayısı bakımından Çavuş üzüm çeşidine ait olup olmadığının araştırılmasına ilişkin
hipotez kontrolü
H0: Çalışılan üzüm örneğinin Çavuş üzüm çeşidine ait olduğu, yani tane
ağırlığı ile früktoz miktarı arasındaki korelasyon katsayısının 0.70
olduğu söylenebilir. Kısaca, µr =0.70 veya =0.70’dir.
H1: Çalışılan üzüm örneğinin Çavuş üzüm çeşidine ait olduğu, yani tane
ağırlığı ile früktoz miktarı arasındaki korelasyon katsayısının 0.70
olduğu söylenemez. Kısaca, µr ≠0.70 veya ≠0.70’dir.
Örnekten hesaplanan korelasyon katsayısına karşılık gelen Zrdeğeri (5.17) numaralı eşitlikten;
Tablo 7.11. devam
Zr 

1
2

log e

(1  0.6)
(1  0.6)

 0.6931olarak bulunur.

Zr-değerlerinin ortalaması (5.18) numaralı eşitlikten;
μ Zr 

1
2

log e

(1  0.7)
(1  0.7)

 0.8673

ve standart sapması (5.19) numaralı eşitlikten;
σZr 

1
(52  3)

 0.1429 olarak bulunur.

(5.20) numaralı eşitlik kullanılarak, örnekten hesaplanan korelasyon
katsayısına karşılık gelen Z-değeri, yani test istatistiği;
Z

0.6931 0.8673
0.1429

 -1.219 olarak hesaplanır.

Eğer I. tip hata olasılığı %5 olarak belirlenmiş ise yapılan hipotez
kontrolü çift taraflı hipotez kontrolü olduğundan Z-dağılımında kontrol
hipotezinin ret bölgesi, iki eşit parçaya ayrılmış olup her bir % 2.5’luk
alan 1.96 değerinden başlamaktadır. Hesaplanan test istatistiğinin değeri
-1.219 olup -1.96 değerinden daha büyüktür. Bu sebeple de kontrol
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hipotezi reddedilemez. Dolayısıyla tesadüfen alınan 52 adet üzüm
örneğinin tane ağırlığı ile tanenin içerdiği früktoz miktarı arasındaki
korelasyon katsayısı bakımından Çavuş üzüm çeşidine ait olduğu kararına
varılır.
ÖRNEK 3:
Siyah Alaca ırkı ineklerde laktasyon süt verimi ile sütteki yağ miktarı arasındaki korelasyon
katsayısının r= -0.70 olduğu bildirilmiştir. Tesadüfen seçilen 28 Siyah Alaca ırkı inekte söz konusu
özellikler arasındaki korelasyon katsayısı r= -0.45 olarak bulunmuştur. Siyah Alaca ırkı ineklerde süt
verimi ile sütteki yüzde yağ miktarı arasındaki ilişkinin derecesinin bildirilenden daha düşük olduğu
söylenebilir mi?
Çalışmada, tesadüfen seçilen 28 adet Siyah Alaca ırkı inekte laktasyon süt verimi ile sütteki
yağ miktarı arasında hesaplanan korelasyon katsayısı doğrultusunda, Siyah Alaca ırkı ineklerde söz
konusu özellikler arasındaki ilişkinin bildirilenden daha düşük olup olmadığı araştırılmaktadır. Bu
amaçla uygulanan hipotez kontrolü ve yapılan kontrol sonunda verilen karar Tablo 7.12’de verilmiştir.
Tablo 7.12. Siyah Alaca ırkı ineklerde süt verimi ile sütteki yüzde yağ miktarı arasındaki ilişkinin
derecesinin bildirilenden daha düşük olup olmadığına ilişkin hipotez kontrolü
H0: Siyah alaca ırkı ineklerde laktasyon süt verimi ile sütteki yüzde yağ
miktarı arasındaki korelasyon katsayısı ile örnekten hesaplanan
korelasyon katsayısı arasındaki fark tesadüften ileri gelmiştir. Siyah
alaca ırkı ineklerde laktasyon süt verimi ile sütteki yüzde yağ miktarı
arasındaki korelasyon katsayısının -0.70 olduğu söylenebilir. Kısaca,
µr = -0.70 veya  = -0.70’dir.
H1: Siyah alaca ırkı ineklerde laktasyon süt verimi ile sütteki yüzde yağ
miktarı arasındaki korelasyon katsayısı ile örnekten hesaplanan
korelasyon katsayısı arasındaki fark tesadüften ileri gelmemiştir.
Siyah alaca ırkı ineklerde laktasyon süt verimi ile sütteki yüzde yağ
miktarı arasındaki ilişki bildirilenden daha düşüktür. Yani, örnekten
hesaplanan korelasyon katsayısı,  = -0.70’den daha düşük bir
populasyona aittir. Kısaca, µr < -0.70 veya  < -0.70’dir.
Örnekten hesaplanan korelasyon katsayısına karşılık gelen Zr
değeri (5.17) numaralı eşitlikten;
1
(1  0.45)
Zr  loge
 0.4847olarak bulunur.
2
(1  0.45)

Zr-değerlerinin ortalaması (5.18) numaralı eşitlikten;
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μ Zr 

1
2

log e

(1  0.7)
(1  0.7)

 0.8673

ve standart sapması (5.19) numaralı eşitlikten;
σ Zr 

1
(28  3)

 0.2 dir.

(5.20) numaralı eşitlik kullanılarak, örnekten hesaplanan korelasyon
katsayısına karşılık gelen Z-değeri, yani test istatistiği;
Tablo 7.12 devam.
Z

0.4847  0.8673
0.2

 -1.913olarak hesaplanır.

Eğer I. tip hata olasılığı %5 olarak belirlenmiş ise yapılan hipotez
kontrolü tek taraflı hipotez kontrolü olduğu için Z-dağılımında kontrol
hipotezinin ret bölgesi olan %5’lik alan, 1.645 değerinden başlamaktadır.
Hesaplanan test istatistiğinin değeri -1.913 olup -1.645 değerinden daha
küçüktür. Dolayısıyla kontrol hipotezi ret edilerek tesadüfen seçilen 28
adet Siyah Alaca ırkı inekten hesaplanan laktasyon süt verimi ile sütteki
yağ miktarı arasında hesaplanan korelasyon katsayısına bakılarak Siyah
Alaca ırkı ineklerde söz konusu özellikler arasındaki ilişkinin araştırmanın
yapıldığı bölge itibariyle bildirilenden daha düşük olduğu kararına varılır.

7.2.8. Korelasyon Katsayısına ait Hipotez Kontrolünde Örnek Genişliği
Yapılan bir çalışmada testin gücü ve I. tip hata olasılığı belirlenmiş ise H0:=0 hipotezini
gerçekten ≠0 olduğu durumda reddetmek için gerekli örnek genişliği (7.6) numaralı eşitlik
kullanılarak tahmin edilebilir.
2

 Zβ  Zα 
n
 3
 ξ 

…(7.6)

Eşitlikte , belirlenen korelasyon katsayısına karşılık gelen (5.15) numaralı eşitlik kullanılarak veya
Tablo B’den bakılarak bulunan Zr değeridir. Z, yapılacak hipotez kontrolünün tek veya çift taraflı
oluşuna bağlı olarak kullanılacak Z-dağılımı (Tablo A) değeridir. Z ise II. tip hata olasılığındaki tek
taraflı Z dağılımı değeridir.
Populasyona ait korelasyon katsayısının sıfırdan farklı olduğu durumlarda da (7.6) numaralı
eşitlik kullanılarak örnek genişliği tahmin edilebilir.
ÖRNEK:
Yapılan bir çalışmada, korelasyon katsayısına ait hipotez kontrolü yapıldığı zaman H0:=0
kontrol hipotezini H1:=0.6 hipotezine karşı =0.05 seviyesinde test etmek ve H0 hipotezi ret edildiği
zaman testin gücünün %90 olması için örnek genişliği en az ne olmalıdır?
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Yapılacak hipotez kontrolü çift taraflı olduğu için =0.05 için çift taraflı Z değeri 1.96’dır.
Testin gücü %90 olarak belirlendiği için =0.10’dur. =0.10 için tek taraflı Z değeri 1.28’dir.
Hipotezle belirlenen =0.6 değerine karşılık gelen Zr değeri (5.15) numaralı eşitlikten veya Tablo
B’den 0.6931 olarak bulunur. (7.6) numaralı eşitlikten en az örnek genişliği;
2

 Zβ  Zα 
1.96  1.28
3 
 3 =24.8525 olarak tahmin edilir.
n

 0.6931 
 ξ 
2

7.2.9. Korelasyon Katsayıları arasındaki Farka ait Hipotez Kontrolü
Üzerinde çalışılan iki özellik arasındaki korelasyon katsayısı iki ayrı bölgede, çeşitte veya iki
farklı muamele uygulanmış gruplarda hesaplanabilir. Bu durumda iki örnekten hesaplanan korelasyon
katsayıları arasındaki farkın tesadüfi olup olmadığının araştırılması gerekir. İki gruptan hesaplanan
korelasyon katsayıları arasındaki farkın tesadüfi olup olmadığının kontrol edilmesi için korelasyon
katsayıları arasındaki farka ait hipotez kontrolünün yapılması gerekir.
Hipotez kontrolü yapılırken ilk olarak hipotez takımı aşağıdaki gibi oluşturulur:
H0: İki gruptan hesaplanan korelasyon katsayıları arasındaki fark tesadüften ileri gelmiştir ve bu fark
sıfır kabul edilebilir. Yani, 1=2’dir.
Yapılan çalışmanın amacı doğrultusunda karşıt hipotez 3 farklı şekilde kurulabilir.
1.H1: İki gruptan hesaplanan korelasyon katsayıları arasındaki fark tesadüften ileri gelmemektedir ve
sıfır kabul edilemez. Yani, 12’dir.
2. H1: Birinci grupta hesaplanan korelasyon katsayısı, ikinci gruptan hesaplanan korelasyon
katsayısından daha büyüktür, yani birinci grupta söz konusu özellikler arasında daha yüksek bir
ilişki vardır. Yani, 1>2’dir.
3. H1: Birinci grupta hesaplanan korelasyon katsayısı ikinci grupta hesaplanan korelasyon
katsayısından daha küçüktür, yani birinci grupta söz konusu özellikler arasında daha düşük bir
ilişki vardır. Yani, 1<2’dir.
Test istatistiğinin hesaplanabilmesi için, nA ve sonra nB genişliğindeki gruplardan hesaplanan
korelasyon katsayılarına karşılık gelen Zr-değerleri hesaplanarak veya Tablo B’den söz konusu
korelasyon katsayılarına karşılık gelen Zr değerleri bulunarak korelasyon katsayıları arasındaki farka
ait örnekleme dağılımının şeklinin normal dağılıma yaklaşması sağlanır. Daha sonra iki gruptan
hesaplanan korelasyon katsayıları arasında gözlenen fark kadar ve daha fazla sapanların, korelasyon
katsayıları arasındaki farka ait örnekleme dağılımına dahil olma olasılığı (5.20) numaralı eşitlik
kullanılarak hesaplanarak, kontrol hipotezi kabul veya ret edilir.
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ÖRNEK:
Amasya ve Starking elma çeşitleri arasında meyve ağırlığı ile meyvedeki şeker miktarı
arasındaki doğrusal ilişki bakımından bir fark olup olmadığını araştırmak amacıyla; Amasya elma
çeşidinden tesadüfen 84 adet elma alınmış ve korelasyon katsayısı rA=0.40 olarak bulunmuştur.
Tesadüfen alınan 124 adet Starking elma çeşidinde ise aynı özellikler arasındaki korelasyon katsayısı
rS=0.55 olarak bulunmuştur. Adı geçen özellikler arasındaki doğrusal ilişkinin, Starking elma çeşidinde
daha yüksek olduğunu söyleyebilir misiniz?
Yürütülen çalışmanın amacı, Starking elma çeşidinde meyve ağırlığı ile meyvedeki şeker
miktarı arasındaki doğrusal ilişkinin, Amasya elma çeşidinde söz konusu özellikler arasındaki ilişkiden
daha yüksek olup olmadığının araştırılmasıdır. Bu amaçla uygulanan hipotez kontrolü ve varılan karar
Tablo 7.14’de verilmiştir.
Tablo 7.14. Starking elma çeşidinde meyve ağırlığı ile meyvedeki şeker miktarı arasındaki doğrusal
ilişkinin, Amasya elma çeşidinde söz konusu özellikler arasındaki ilişkiden daha yüksek olup
olmadığını araştırmak üzere uygulanan hipotez kontrolü
H0: Meyve ağırlığı ile meyvedeki şeker miktarı arasındaki doğrusal ilişki
bakımından Amasya ve Starking elma çeşitleri arasında gözlenen fark
tesadüften ileri gelmiştir. İki çeşit arasında, söz konusu özellikler
arasındaki ilişki bakımından fark yoktur. Kısaca, µrA-µrS=0 (µrA=µrS)
veya A-S =0 (A=S)’dır.
H1: Meyve ağırlığı ile meyvedeki şeker miktarı arasındaki doğrusal ilişki
bakımından Amasya ve Starking elma çeşitleri arasında gözlenen fark
tesadüften ileri gelmemiştir. Starking elma çeşidinde söz konusu
özellikler arasındaki ilişki daha yüksektir. Kısaca, µrS-µrA>0 (µrS>µrA)
veya S-A >0 (S>A)’dır.
Örneklerden hesaplanan korelasyon katsayılarına karşılık gelen Zr
değerleri (5.17) numaralı eşitlikten;
1
1
(1  0.40)
(1  0.55)
ZrA  loge
 0.4236 ve ZrS  loge
 0.6184 dür.
2
2
(1  0.40)
(1  0.55)

(5.22) numaralı eşitlik kullanılarak, Amasya ve Starking elma
çeşitlerinden hesaplanan korelasyon katsayıları arasındaki farka karşılık
gelen Z-değeri, yani test istatistiği;
ZrS  ZrA
0.6184  0.4236
0.1948
Z


 1.357
0.1436
1
1
1
1


(nS  3) (n A  3)
(124  3) (84  3)
olarak hesaplanır.
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Eğer I. tip hata olasılığı %1 olarak belirlenmiş ise yapılan hipotez
kontrolü tek taraflı hipotez kontrolü olduğu için Z-dağılımında kontrol
hipotezini ret bölgesi, %1’lik alan, 2.33 değerinden başlamaktadır.
Hesaplanan test istatistiğinin değeri 1.357 olup 2.33 değerinden daha
küçüktür. Dolayısıyla kontrol hipotezi kabul edilerek, Starking elma
çeşidinde meyve ağırlığı ile meyvedeki şeker miktarı arasındaki doğrusal
ilişkinin, Amasya elma çeşidinde söz konusu özellikler arasındaki
ilişkiden daha yüksek olduğu söylenemez.

7.2.10. Korelasyon Katsayıları Arası Farka ait Hipotez Kontrolünde Örnek
Genişliği
Testin gücü, I. tip hata olasılığı ve Zr değerlerine dönüştürülmüş iki korelasyon katsayısı
arasındaki fark belirleniyorsa H0 hipotezini reddetmek için gerekli olan örnek genişliği (7.7) numaralı
eşitlik kullanılarak tahmin edilebilir.
2

 Z α  Zβ 
n  2
 3
 Z r1  Z r2 

…(7.7)

(7.7) numaralı eşitlikte Zr1 - Zr2, belirlenen testin gücü ile bulunmak istenen farktır. Z,
yapılacak hipotez kontrolünün tek veya çift taraflı oluşuna bağlı olarak kullanılacak Z-dağılımı (Tablo
A) değeridir. Z ise II. tip hata olasılığındaki tek taraflı Z dağılımı değeridir.
Korelasyon katsayıları arasındaki farka ait hipotez kontrolü n1=n2 olduğu zaman en güçlüdür.
Fakat bazı durumlarda n1 belirlenmiştir ve değiştirilemez. Bu durumda n2, (7.8) numaralı eşitlik
kullanılarak tahmin edilir.

n2 

n 1 (n  3)  6n
2n1  n  3

(7.8)

Eşitlikte n, (7.7) numaralı eşitlik kullanılarak tahmin edilen örnek genişliğidir. (7.8) numaralı eşitlik
kullanılarak hesaplanan n2 sıfırdan küçük çıkarsa n1 artırılmalı veya testin gücü, önemlilik seviyesi
veya ortaya konulmak istenen fark değiştirilmelidir.
ÖRNEK:
Bir fakültede kız ve erkek öğrenciler arasında vize ile final notları arasındaki korelasyon
katsayısı bakımından 0.6 kadar farklılıkları, hipotez kontrolünü =0.05 seviyesinde %90 güç ile ortaya
koyabilmek için gerekli olan en az örnek genişliği ne olmalıdır?
Yapılacak hipotez kontrolü çift taraflı kontrol olduğu için =0.05 için çift taraflı Z değeri
1.96’dır. Testin gücü %90 olarak belirlendiği için =0. 10’dur. =0.10 için tek taraflı Z değeri
1.28’dir.
Kız ve erkek öğrenciler arasında vize ile final notları arasındaki korelasyon katsayısı
bakımından 0.6 kadar farklılıkları, hipotez kontrolünü =0.05 seviyesinde %90 güç ile ortaya
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koyabilmek için gerekli en az örnek genişliği (7.7) numaralı eşitlik kullanılarak aşağıdaki gibi tahmin
edilir.
2

 Zα  Zβ 
1.96  1.28
 3  2
 3  61.32  61
n  2

 0.6 
 Zr1  Zr2 
2

Her bir grupta en az en az 61 öğrencinin olması gerekir. Bazı durumlarda iki gruptaki gözlem
sayılarının eşit olması mümkün olmayabilir. Eğer birinci gruptaki gözlem sayısı 40 olarak belirlenmiş
ise ikinci gruptaki gözlem sayısı (7.8) numaralı eşitlikten;
n2 

n1 (n  3)  6n
2n1  n  3



40(61  3)  6(61)
=137.13137 olarak tahmin edilir.
2(40)  61  3

7.2.11. Varyasyon katsayısına ait hipotez kontrolü
Genellikle ihtiyaç duyulmamasına rağmen bazı durumlarda üzerinde çalışılan bir örneğin,
σ
varyasyon katsayısı x olan bir populasyonu temsil edip etmediğinin kontrol edilmesi gerekebilir. Bu
μx
durumda varyasyon katsayısına ait hipotez kontrolünün uygulanması gerekir. Hipotez kontrolü
aşağıdaki şekilde hipotezlerin kurulması ile başlar:
H0: Populasyona ait bildirilen varyasyon katsayısı ile örnekten hesaplanan varyasyon katsayısı
arasındaki fark tesadüften ileri gelmektedir. Gözlenen fark sıfır kabul edilebilir, yani örnek söz
konusu populasyonu temsil etmektedir.
Çalışmanın amacı doğrultusunda karşıt hipotez 3 farklı şekilde kurulabilir:
1. H1: Populasyona ait bildirilen varyasyon katsayısı ile örnekten hesaplanan varyasyon katsayısı
arasındaki fark tesadüften ileri gelmemektedir. Gözlenen fark sıfır kabul edilemez, yani örnek söz
konusu populasyonu temsil etmemektedir.
2. H1: Populasyona ait bildirilen varyasyon katsayısı ile örnekten hesaplanan varyasyon katsayısı
arasındaki fark tesadüften ileri gelmemektedir. Populasyonun varyasyon katsayısı bildirilenden
daha küçüktür.
3. H1: Populasyona ait bildirilen varyasyon katsayısı ile örnekten hesaplanan varyasyon katsayısı
arasındaki fark tesadüften ileri gelmemektedir. Populasyonun varyasyon katsayısı bildirilenden
daha büyüktür.
Çift taraflı kontrol için, örneğin alındığı populasyon normal dağılım gösteriyor ve varyasyon
katsayısı 0.67’den büyük değilse en az 10 bireylik örneğin söz konusu hipotez kontrolü için yeterli
olduğu, tek taraflı hipotez kontrolünde ise eğer populasyona ait varyasyon katsayısı 0.33’den küçük
ise örnek genişliğinin 10’dan büyük olmasının yeterli olduğu bildirilmiştir (Miller 1991).
Hipotez kontrolü için test istatistiği (7.9) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır:
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Z

(n  1[VK  (σ x /μ x )]

…(7.9)

(σ x /μ x ) 0.5  (σ x /μ x ) 2

Eşitlikte, VK, örnekten hesaplanan varyasyon katsayısıdır. Hesaplanan test istatistiği Z-dağılımı değeri
ile karşılaştırılarak karar verilir.

ÖRNEK:
Sürme derinliği 20 cm’ye ayarlanan traktörlerin sürme derinliklerinin, ortalaması x = 20 cm,
standart sapması da x = 5 cm olan bir normal dağılım gösterdiği bildirilmiştir. Tesadüfen seçilen 30
parsel sürme derinliği 20 cm’ye ayarlanan traktörle sürülerek sürme derinlikleri ortalaması 25 cm ve
standart sapması 8 cm olarak hesaplanmıştır. Sürme derinliği bakımından bu örnekte hesaplanan
varyasyon katsayısı, traktör için varyasyon katsayısından farklı mıdır?
Sürme derinliği 20 cm’ye ayarlanan traktörlerin sürme derinliklerinin, ortalaması x = 20 cm,
standart sapması da x = 5 cm olan normal dağılım gösterdiği bildirilmiştir. Sürme derinlikleri için
(2.19) numaralı eşitlik kullanılarak varyasyon katsayısı hesaplandığı zaman sürme derinlikleri arasında
(5/20).100=%25 (nispi olarak 0.25) oranında değişim olduğu saptanır.
Tesadüfen seçilen 30 parsel sürüldüğü zaman sürme derinliği ortalaması 25 cm ve standart
sapması 8 cm olarak bulunduğu için örnekte sürme derinlikleri arasında gözlenen % değişim (2.19)
numaralı eşitlikten (8/25).100=%32 (nispi olarak 0.32) olarak bulunur. Bu durumda araştırıcı sürme
derinlikleri için bildirilen değişim ile örnekten hesaplanan değişim arasındaki farkın tesadüften ileri
gelip gelmediğini kontrol etmek için hipotez kontrolünü Tablo 7.16’da verildiği gibi uygulamalıdır.
Tablo 7.16. Sürme derinlikleri arasındaki varyasyon katsayısı için uygulanan hipotez kontrolü
H0: Sürme derinlikleri için bildirilen varyasyon katsayısı ile örnekten
hesaplanan varyasyon katsayısı arasındaki fark tesadüften ileri
gelmektedir. Gözlenen fark sıfır kabul edilebilir, yani örnek söz
konusu populasyonu temsil etmektedir.
H1: Sürme derinlikleri için bildirilen varyasyon katsayısı ile örnekten
hesaplanan varyasyon katsayısı arasındaki fark tesadüften ileri
gelmemektedir. Gözlenen fark sıfır kabul edilemez, yani örnek söz
konusu populasyonu temsil etmemektedir.
Hipotezler kurulduktan sonra test istatistiği (7.9) numaralı eşitlik
kullanılarak aşağıdaki şekilde hesaplanır.

Z
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(n 1[VK  (σ x /μ x )]
(σ x /μ x ) 0.5 (σ x /μ x )

2



(301[0.32 (5/20)
(5/20) 0.5 (5/20)

2



0.377
 2.0101
0.1875
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olarak hesaplanır.
Eğer I. tip hata olasılığı %5 olarak belirlenmiş ise yapılan hipotez
kontrolü çift taraflı olduğu için Z-dağılımında kontrol hipotezinin ret
bölgesi olan her bir %2.5’luk alan, 1.96 değerinden başlamaktadır.
Hesaplanan test istatistiğinin değeri olan 2.0101, 1.96 değerinden daha
büyük olduğundan kontrol hipotezi reddedilerek sürme derinlikleri için
bildirilen varyasyon katsayısı ile örnekten hesaplanan varyasyon katsayısı
arasındaki farkın tesadüften ileri geldiği söylenemez.

7.2.12. Varyasyon katsayıları arası farka ait hipotez kontrolü
Üzerinde çalışılan iki örnekten hesaplanan varyasyon katsayıları, örneklerdeki bireyler
arasındaki değişimi % olarak ifade eder. Örnekler arasında varyasyon katsayısı bakımından fark olup
olmadığını kontrol etmek için varyasyon katsayılarının hesaplanması gerekir. Varyasyon katsayıları
hesaplandıktan sonra, örnekler arasında varyasyon katsayıları bakımından gözlenen farkın istatistik
olarak önemli olup olmadığını kontrol etmek için varyasyon katsayıları arasındaki farka ait hipotez
kontrolünün yapılması gerekir.
Hipotez kontrolüne hipotezler aşağıdaki şekilde kurularak başlanır.
H0: Bireyler arasındaki değişim bakımından iki grup arasında gözlenen fark tesadüften ileri
gelmektedir ve sıfır kabul edilebilir. Kısaca VK1=VK2
Çalışmanın amacı doğrultusunda karşıt hipotez 3 farklı şekilde kurulabilir:
1. H1: Bireyler arasındaki değişim bakımından iki grup arasında gözlenen fark tesadüften ileri
gelmemektedir ve sıfır kabul edilemez. Kısaca CV1≠CV2
2. H1: Birinci grupta bireyler arasında gözlenen değişim, ikinci grupta gözlenen değişimden daha
büyüktür. Kısaca VK1>VK2
3. H1: Birinci grupta bireyler arasında gözlenen değişim, ikinci grupta gözlenen değişimden daha
küçüktür. Kısaca VK1<VK2
Bu kontrol için farklı metotlar literatürde sunulmuştur. Bunlardan kolay uygulanabilir olanı
Miller (1991) tarafından önerilmiştir. Miller (1991) tarafından önerilen yöntemde test istatistiği (7.10)
numaralı eşitlikte verildiği şekilde hesaplanır.

VK 1  VK 2

Z
(

VK T2
(n1  1)



VK T2
(n 2  1)

…(7.10)

)(0.5  VK T2 )
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Eşitlikte VK1 ve VK2 örneklerden hesaplanan varyasyon katsayılarıdır. VKT, toplanmış varyasyon
katsayısı olup (7.11) numaralı eşitlikte verildiği gibi hesaplanır ve populasyona ait varyasyon
katsayının en iyi tahminidir.

VK T 

(n1  1)VK 1  (n 2  1)VK 2

…(7.11)

(n1  1)  (n 2  1)

Hesaplanan test istatistiği Tablo A’da verilen standart normal dağılım tablosundan bulunacak
tablo değeri ile karşılaştırılarak karar verilir.
ÖRNEK:
Tesadüfen seçilen 30 Siyah Alaca ırkı buzağının doğum ağırlığı ortalaması 45 kg ,doğum
ağırlığına ait standart sapma 4 kg , 40 Simmental ırkı buzağının doğum ağırlığı ortalaması 32 kg ve
doğum ağırlığına ait standart sapma da 2.5 kg olarak bulunmuştur. İki ırkın, buzağıları arasında
gözlenen doğum ağırlığındaki değişimin birbirinden farklı olduğu söylenebilir mi?
Çalışmada araştırıcı, Siyah Alaca ve Simmental ırkları arasında buzağıların doğum
ağırlığındaki değişim bakımından farklılığın önemli olup olmadığını araştırmak için varyasyon
katsayıları arasındaki farka ilişkin hipotez kontrolünü Tablo 7.17’de verildiği şekilde uygulamalıdır.
Tablo 7.17. Siyah Alaca ve Simmental ırkları arasında doğum ağırlığındaki değişim bakımından
farklılığın önemli olup olmadığını araştırmak için uygulanan hipotez kontrolü
H0: Siyah Alaca ve Simmental ırkı buzağılar arasında doğum ağırlığına
ilişkin varyasyon katsayılarının arasında görülen fark tesadüften ileri
gelmektedir ve sıfır kabul edilebilir. Kısaca VKSA=VKSI
H1: Siyah Alaca ve Simmental ırkı buzağılar arasında doğum ağırlığına
ilişkin varyasyon katsayılarının arasında görülen fark tesadüften ileri
gelmemektedir ve sıfır kabul edilemez. Kısaca VKSA≠VKSI
n SA  30

X SA  45 kg

SSA  4 kg

n SI  40

X SI  32 kg

SSI  2.5 kg

olarak verildiği için ırklara

ait varyasyon katsayıları ve (7.11) numaralı eşitlik kullanılarak toplanmış
varyasyon katsayısı;
VK SA  4/45  0.089
VK SI  2.5/32  0.078

ve VK T 

(30  1)0.089 (40  1)0.078
(30  1)  (40  1)

 0.0827

Tablo 7.17 devam.
olarak hesaplandıktan sonra test istatistiği (7.10) numaralı eşitlikten;
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(0.089- 0.078)

Z
(

(0.0827)2
(30  1)



(0.0827)2
(40  1)

0.71 olarak bulunur.

)(0.5  0.0827)

Eğer I. tip hata olasılığı %5 olarak belirlenmiş ise yapılan hipotez
kontrolü çift taraflı hipotez kontrolü olduğundan Z-dağılımında kontrol
hipotezinin ret bölgesi olan her bir %2.5’luk alan 1.96 değerinden
başlamaktadır. Hesaplanan test istatistiğinin değeri 0.71 olup, 1.96
değerinden daha küçüktür. Dolayısıyla kontrol hipotezi kabul edilerek,
Siyah Alaca ve Simmental ırkı buzağıların doğum ağırlığına ilişkin
varyasyon katsayılarının arasında görülen farkın tesadüften ileri geldiği
sonucuna varılır.

7.3. SORULAR
1. Belirli bir hastalıktan ölüm oranının %28 olduğu bilinmektedir. Yeni uygulanan bir tedavi yöntemi
sonucunda 120 hastadan 22’si ölmüştür. Yeni uygulanan tedavinin ölüm oranını azaltıp
azaltmadığını kontrol ediniz.
2. Sağlıklı yetişkinlerde HDL-kolesterol değerinin ortalaması 60 mg/dL, standart sapması ise 8 mg/dL
olan normal dağılım gösterdiği bilinmektedir. Populasyondan rasgele seçilen 20 kişide HDLkolesterol ortalaması 55 mg/dL olarak hesaplanmıştır. Bu 20 kişinin sağlıklı bireyler olup
olmadığına karar veriniz.
3. Bir vitamin karmasındaki E vitaminine ait standart sapmanın 0.316 olduğu bilinmektedir. İki ayrı
firma arasında drajelerdeki E vitamini miktarı bakımından bir farklılık olup olmadığını araştırmak
üzere A firmasının farklı üretim partilerinden alınan 10 vitamin drajesinde E vitamini ortalaması
12 mg ve B firmasının farklı üretim partilerinden alınan 12 drajedeki E vitamini ortalaması 13,5
mg olarak bulunmuştur. İki firma arasında, drajelerdeki E vitamini bakımından farkın önemli
olup olmadığına karar veriniz?
4. Arpalardaki protein oranının, ortalaması  = 10.0, standart sapması da  = 2.0 olan, normal dağılım
gösterdiği bilinmektedir. 36 parsele ekilen arpalara özel bir azotlu gübre uygulaması yapıldıktan
sonra, bu parsellerden elde edilen arpalarda protein oranı ortalaması x = 11.5 olarak bulunmuştur.
Özel gübre arpalarda protein oranı ortalamasını artırmış mıdır?
5. Tarımsal üretimde ilaç kullanımına karşı olanların oranının %30 olduğu bilinmektedir. Son
yıllardaki organik tarıma yönelmeler dolayısıyla bu oranın daha da arttığı görüşü ileri
sürülmektedir. Yapılan bir kamuoyu araştırmasında rasgele seçilen 200 kişinin 80’ninin tarımsal
üretimde ilaç kullanımına karşı olduğu belirlenmiştir. Buna göre, ilaç kullanımına karşı olanların
sayısı artmış mıdır?
6. Populasyon ortalaması hakkında istatistik olarak bir fikir elde edilmek istendiğinde, Z-testi hangi
durumlarda kullanılır? Açıklayınız.
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7. Bir fakültede öğrencilerin spor faaliyetlerine katılma oranının %45 olduğu bilinmektedir. Sporun
insan sağlığı için önemini anlatan bir kampanyadan sonra bu oranda bir artış olup olmadığını
araştırmak üzere tamamen tesadüfen seçilen 90 öğrenciye uygulanan anket sonucunda 52
öğrencinin spor faaliyetlerine katıldığı saptanmıştır. Yürütülen kampanyanın spor faaliyetlerine
katılma oranını artırıp artırmadığını kontrol ediniz.
8. 8 haftalık etlik piliçlerin ağırlıklarının, ortalaması =1850 g, standart sapması da = 250 g olan
normal dağılım gösterdikleri bilinmektedir. Bir kümeste, özel bir yem ile beslenen 8 haftalık etlik
piliçlerden rasgele alınan 25 tanesinde, ağırlık ortalaması X = 1900 g olarak bulunmuştur. Özel
yemin etlik piliçlerin ağırlık ortalamasını değiştirip değiştirmediğini kontrol ediniz.
9. Bir fakültedeki öğrencilerinin %30’ unun sigara içtiği bilinmektedir. Sigaranın zararları konusunda
öğrencilere belirli bir süre verilen eğitim çalışmasından sonra tesadüfen seçilen 300 öğrenciden
75 tanesinin sigara içtiği belirlenmiştir. Öğrencilere verilen eğitim çalışması, sigara içenlerin
oranını azaltmış mıdır?
10. Aynı populasyondan alındığı ileri sürülen n1=150 bireyde korelasyon katsayısı r1=0.920 ve n2=200
bireyde korelasyon katsayısı r2=0.994 olarak hesaplanmıştır. Bu iki örneğin aynı populasyondan
alınmış örnekler olduğu söylenebilir mi?
11. 28 adet Franka mısır çeşidinde bitki boyu ile bin tane ağırlığı arasındaki korelasyon katsayısı
r=0.80 olarak bulunmuştur. 53 adet Ant-90 mısır çeşidinde ise aynı özellikler arasındaki
korelasyon katsayısı r=0.50 olarak bulunmuştur. Adı geçen özellikler arasındaki ilişki
bakımından, Franka ve Ant–90 mısır çeşitleri birbirinden farklı mıdır?
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HİPOTEZ KONTROLLERİ 2: t-KONTROLLERİ

8.1. Giriş
Temel araştırmalarda üzerinde çalışılan populasyonun dağılımı ve parametreleri hakkında bilgi
sahibi olunur. Araştırıcı üzerinde çalıştığı populasyonun parametreleri hakkında bilgi sahibi ise bir
önceki bölümde açıklandığı gibi test istatistiği olarak Z-değeri ve test dağılımı olarak Z-dağılımı
kullanarak gerekli hipotez kontrolü yapar.
Fakat yapılan çalışmaların çoğunda araştırıcı populasyonun parametreleri hakkında bilgi
sahibi değildir. Dolayısıyla populasyona ait parametreleri, örnek yada örneklerden tahmin etmek
durumundadır. Bu durumda yapılan hipotez kontrollerinde test istatistiği olarak t-değeri ve test
dağılımı olarak da t-dağılımı kullanılır.

8.2. t Dağılımı (Student’s t-distribution)
t-dağılımı, 1908 yılında Guinness Brewing şirketinde çalışan istatistikçi W. S. Gosset
tarafından geliştirilmiştir. Guinness Brewing şirketinde çalışan Gosset, varyansı bilinmeyen
X -μx
populasyondan alınan örnekler için
değerlerini hesaplamıştır. Örnek ortalaması ile populasyon
Sx
ortalaması arasındaki farkı, örnekten tahmin edilen standart hataya böldüğü için hesaplanan değerleri
Z yerine t olarak adlandırmış ve t değerlerinin dağılımını geliştirmiştir. Guinness Brewing şirketi
çalışılanlarının kendi isimleri ile yayın yapmasına izin vermediğinden Gosset, dağılımını “Student’s”
takma adı ile yayınlamıştır. Bu sebeple t-dağılımı “Student’s t-dağılımı” olarak da bilinir.
t-dağılımı, varyansı bilinmeyen bir populasyondan alınan n örnek genişliğindeki örneklerden
her biri için (8.1) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanan t-değerlerinin dağılımıdır.

t=

X - μx

… (8.1)

Sx

(8.1) numaralı eşitlikte S x , (5.2) numaralı eşitlik kullanılarak

Sx

şeklinde hesaplanan ortalamaya ait
n
örnekleme dağılımının, örnekten hesaplanan standart sapmasıdır, kısaca ortalamanın standart hatası
olarak ifade edilir. t-dağılımı serbestlik derecesine bağlı bir dağılım olup, t-dağılımının olasılık
yoğunluk fonksiyonu (8.2) numaralı eşitlikte verildiği gibidir.
v 1
v 1
(
)
t 2 -( )
2
(1  ) 2
f(t) 
… (8.2)
v
v
v  ( )
2
eşitlikte v, serbestlik derecesidir.
- ile + arasında tüm değerleri içeren t-dağılımı simetrik bir dağılım olup ortalaması sıfırdır.
Dağılım simetrik olduğu için |-t|=|t| şartı ile –t ile 0 arasında kalan alan ile 0 ile t arasında kalan alan
birbirine eşittir.
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t-dağılımı serbestlik derecesine bağlı bir dağılım olduğundan her serbestlik derecesi için farklı
bir t dağılımı vardır. Serbestlik derecesi arttıkça t-dağılımı Z-dağılımına yaklaşır ve t-dağılımını
oluşturan t değerleri arasındaki değişim, dolayısıyla t-dağılımının varyansı azalır. (n)/(n-2) şeklinde
hesaplanan dağılımın varyansı, teorik olarak serbestlik derecesi sonsuz olduğu zaman Z- ve tdağılımları üst üste çakışacağından 1’e eşit olur.
t-dağılımı serbestlik derecesine bağlı bir dağılım olduğu için sonsuz tane t-dağılımı vardır. Bu
sebeple Tablo C’de görüldüğü gibi farklı serbestlik dereceli t-dağılımlarında belirli yüzde alanların
başladığı t-değerleri verilerek t-dağılımı tabloları düzenlenir. Örneğin, Tablo C’den bakıldığı zaman 5
serbestlik dereceli t-dağılımında örnekten hesaplanan t-değerlerinin %2.5’unun 2.571’den büyük
olduğu görülür. t-dağılımı simetrik bir dağılım olduğu için örnekten hesaplanan t-değerlerinin %2.5’u
da -2.571’den daha küçüktür. Tablo C’den 10 serbestlik dereceli t-dağılımında %2.5’luk alanın 2.228
değerinden başladığı görülür. 50 serbestlik dereceli t-dağılımında ise %2.5’lik alan 2.008 değerinden
başlar. Serbestlik derecesi arttıkça t-dağılımını meydana getiren t-değerleri arasındaki değişim
azaldığından, 5, 10 ve 50 serbestlik dereceli t-dağılımlarında %2,5’luk alanının başladığı t-değerleri
giderek küçülmektedir.
Serbestlik derecesinin sonsuz olması durumunda %2,5’luk alan 1.96 değerinden %5’lik alan
ise 1.645 değerinden başlamaktadır. Bu da serbestlik derecesi arttıkça t-dağılımının Z-dağılımına
yaklaştığını ve sonsuz serbestlik derecesinde iki dağılımın çakıştığını göstermektedir.

8.3. Ortalamaya ait Hipotez Kontrolü
Normal dağılım gösteren bir populasyondan tamamen tesadüfen alındığı ileri sürülen bir
örnekten hesaplanan ortalama ile populasyonun bilinen ortalaması arasındaki farkın tesadüften ileri
gelip gelmediğine ortalamaya ait hipotez kontrolü yapılarak karar verilir. Üzerinde çalışılan
populasyonun varyansı bilinmiyorsa test dağılımı olarak t-dağılımı kullanılır ve test istatistiği olarak
da t-değeri hesaplanır.
ÖRNEK 1:
Sarıkuyruk balığı yetiştiriciliğinde kullanılan yemlerin yapısındaki protein oranının ortalama
%22 olması gerektiği bildirilmiştir. Bu balık çeşidi için yem üreten bir yem fabrikasından tesadüfen
seçilen 31 adet yem örneğinde protein oranı ortalamasının %20 ve standart sapmasının da %5 olduğu
tespit edilmiştir. Acaba söz konusu fabrikada üretilen yemler Sarıkuyruk balığı yetiştiriciliği için
uygun protein oranını içermekte midir?
Yapılan bu çalışmada araştırıcının amacı, söz konusu yem fabrikasında üretilen yemlerin protein
içeriklerinin Sarıkuyruk balığı yetiştiriciliği için uygun olup olmadığına karar vermektir. Bu kararın
verilebilmesi için hipotez kontrolü yapılması gerekir.
Burada araştırıcının yapması gereken hipotez kontrolü, ortalamaya ait hipotez kontrolüdür.
Sarıkuyruk balık yetiştiriciliğinde kullanılan yemlerin yapısındaki ortalama protein miktarının %22
olması gerektiği bildirilmiş, fakat protein oranları arasındaki değişim için varyansın, yani populasyon
varyansının ne olduğu verilmemiştir. Populasyon varyansının bilinmediği durumlarda hipotez
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kontrolünde kullanılması gereken test dağılımı, t-dağılımı ve hesaplanması gereken test istatistiği de tdeğeridir.
Söz konusu yem fabrikasında üretilen yemlerin protein içeriklerinin Sarıkuyruk balığı
yetiştiriciliği için uygun olup olmadığına karar vermek için uygulanacak hipotez kontrolünde,
aşağıdaki gibi hipotez takımının oluşturulması gerekir.
H0: Populasyon ile örnek ortalaması arasındaki fark tesadüften ileri gelmektedir. Gözlenen %2’lik fark
istatistik olarak önemli değildir ve sıfır kabul edilebilir. Yani söz konusu fabrikada üretilen
yemlerin Sarıkuyruk balığı yetiştiriciliği için uygun protein oranını içerdiği söylenebilir. Kısaca,
µx=%22’dir.
H1: Populasyon ile örnek ortalaması arasındaki fark tesadüften ileri gelmemektedir. Gözlenen %2’lik
fark istatistik olarak önemlidir ve sıfır kabul edilemez. Yani söz konusu fabrikada üretilen
yemlerin Sarıkuyruk balığı yetiştiriciliği için uygun protein oranını içerdiği söylenemez. Kısaca,
µx≠%22’dir.
Hipotez kontrolünün çift taraflı yapılması gerekmektedir. Çünkü söz konusu fabrikada üretilen
yemlerin Sarıkuyruk balık yetiştiriciliğine uygun olması için üretilen yemin protein oranının, önerilen
protein oranından ne az ne de çok olmamalıdır. Yani araştırıcı, 31 yem örneğindeki ortalama protein
oranının, populasyona ait ortalamadan küçük veya büyük oluşu ile değil sadece farklı olup olmadığı
ile ilgilenmektedir.
Fabrikada üretilen yemlerin protein oranı, ortalaması %22 olan normal dağılım gösteriyor ise
bu fabrikadan 31 yem örneği içeren çok sayıda örnekler alınsa ve ortalamaları hesaplansa, hesaplanan
bu ortalamalar örnekten örneğe değişerek bir dağılım gösterir. Bu dağılıma, ortalamalara ait örnekleme
dağılımı adı verilir. Bu dağılımın parametreleri, μ x  μ x = %22 ve standart sapması da (5.2) numaralı
S
5
=0.898 olarak örnekten tahmin edilir.
eşitlikten S x  x 
31
n
Üretilen yemlerin Sarıkuyruk balık yetiştiriciliği için uygun olup olmadığına karar vermek için
yapılacak hipotez kontrolünde test dağılımı olarak t-dağılımı ve test istatistiği olarak da t-değeri
kullanılır. Örnekten hesaplanan ortalamaya karşılık gelen t-değeri (8.1) numaralı eşitlikten;

t=

X - μx
Sx



(20  22)
= -2.227 olarak hesaplanır.
0.898

Hesaplanan test istatistiği (n-1) = (31-1) = 30 serbestlik dereceli t-dağılımı gösterir. I. tip hata
olasılığı, =%5 olarak belirlenmiş ise çift taraflı hipotez kontrolü yapıldığından I. tip hata olasılığının
yarısı (%2.5), ortalamadan büyük değerlerin bulunduğu, diğer yarısı (%2.5) ise ortalamadan küçük
değerlerin bulunduğu tarafta alınır. Tablo C’den 30 serbestlik dereceli t-dağılımında %2.5’luk alan
2.00 değerinden başladığından test dağılımında, kontrol hipotezinin kabul ve ret bölgeleri Şekil 8.1’de
görüldüğü gibi belirlenir.
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%2.5
-2.227 -2.000

H0 kontrol hipotezini
kabul bölgesi

%2.5
2.000

Şekil 8.1. 35 serbestlik dereceli t-dağılımında çift taraflı hipotez kontrolünde ret ve kabul bölgeleri
Şekil 8.1’de siyah taralı alanlar H0 hipotezinin ret bölgeleridir. Yapılan hipotez kontrolünde test
istatistiği -2.227 olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan bu test istatistiği H0 hipotezinin ret bölgesine, yani
taralı alana düştüğü için kontrol hipotezi ret edilir ve söz konusu fabrikada üretilen yemlerin
Sarıkuyruk balık yetiştiriciliği için uygun olmadığı kararına varılır.
ÖRNEK 2:
Meyve suyu üretimi yapan bir fabrikada üretilen portakal sularında C vitamini ortalamasının 17
mg/L olduğu bildirilmiştir. Yeni bir üretim yöntemi kullanılarak üretilen portakal sularından tesadüfen
16 şişe alınmış ve C vitamini ortalaması 17.9 mg/L, standart sapması da 3 mg/L olarak bulunmuştur.
Yeni üretim yönteminin portakal sularındaki C-vitamini miktarını artırdığı söylenebilir mi?
Meyve suyu fabrikasında yapılan araştırmanın amacı, önerilen yeni üretim yönteminin
kullanılan yöntemden daha iyi olup olmadığının, yani üretilen portakal sularındaki C-vitamini
miktarını artırıp artırmadığının araştırılmasıdır. Önerilen yeni yöntemin daha iyi olduğunun
söylenebilmesi için yeni yöntem kullanılarak üretilen meyve sularındaki ortalama C-vitamini
miktarının, halen kullanılan yöntem için bildirilen ortalamadan daha büyük olması gerekir. Bu sebeple
tek taraflı hipotez kontrolü uygulanmalıdır.
Yeni üretim yönteminin daha iyi bir üretim yöntemi olup olmadığına karar vermek için
uygulanan hipotez kontrolü Tablo 8.1’de verilmiştir.
Tablo 8.1. Yeni üretim yönteminin daha iyi bir üretim yöntemi olup olmadığına karar vermek için
uygulanan hipotez kontrolü
H0: Populasyon ile örnek ortalaması arasındaki fark tesadüften ileri
gelmektedir. Gözlenen 0.9 mg/L’lik C-vitamini farkı istatistik olarak
önemli değildir. Yeni üretim yönteminin daha iyi bir yöntem olduğu
söylenemez. Kısaca, µx=17 mg/L’dir.
H1: Populasyon ile örnek ortalaması arasındaki fark tesadüften ileri
gelmemektedir. Gözlenen 0.9 mg/L’lik C-vitamini farkı istatistik
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olarak önemlidir. Yeni üretim yönteminin daha iyi bir yöntem olduğu
söylenebilir. Kısaca, µx >17 mg/L’dir.
Meyve suyu fabrikasında çok sayıda 16 şişelik portakal suları yeni
yöntem ile üretilse ve C-vitamini miktarı ortalamaları hesaplansa
hesaplanan bu ortalamalar, μ x  μ x =17 mg/L ve standart sapması da
(5.2) numaralı eşitlikten Sx 

3
16

=0.75 mg/L olan normal dağılım

gösterir.
Hipotez kontrolünde test dağılımı olarak t-dağılımı ve test
istatistiği olarak da t-değeri kullanılır. Örnekten hesaplanan ortalamaya
karşılık gelen t-değeri (8.1) numaralı eşitlikten;

Tablo 8.1 devam
t=

X - μ x (17.9  17)
= 1.2 olarak hesaplanır.

0.75
Sx

Hesaplanan test istatistiği (16-1)=15 serbestlik dereceli t-dağılımı
gösterir. I. tip hata olasılığı, =%5 olarak belirlenmiş ise tek taraflı
hipotez kontrolü yapıldığında I. tip hata olasılığı, test dağılımının sağ
tarafında, yani ortalamadan büyük t değerlerinin bulunduğu tarafta alınır.
Tablo C’den 15 serbestlik dereceli t-dağılımında %5’lik alan 2.131
değerinden başladığından test dağılımında kontrol hipotezinin kabul ve ret
bölgeleri Şekil 8.2’deki gibi belirlenir.

H0 kontrol hipotezinin
%5
kabul bölgesi
2.131
1.2
Şekil 8.2. 15 serbestlik dereceli t-dağılımında tek taraflı hipotez
kontrolünde kontrol hipotezinin ret ve kabul bölgeleri
Yapılan hipotez kontrolünde test istatistiği 1.2 olarak
hesaplandığından bu değer Şekil 8.2’de görüldüğü gibi kontrol hipotezinin
kabul bölgesinde kalmaktadır. Bu sebeple H0 hipotezi kabul edilir.
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Meyve suyu fabrikasında yapılan araştırmada, Tablo 8.1’de uygulanan hipotez kontrolü
sonunda yeni üretim metodu ile kullanılmakta olan üretim metodu arasındaki farkın tesadüfen ileri
geldiğine karar verilmiştir. Bu durumda, yeni üretim yönteminin üretilen portakal sularındaki Cvitamini miktarını artırdığı söylenemez. Hipotez kontrolü sonunda verilen karar doğrultusunda fabrika
yetkililerinin halen kullanılmakta olan üretim metodunu kullanmaya devam etmeleri daha akılcı
olacaktır.
ÖRNEK 3:
Belirli bir rasyonla beslenen sakız ırkı koyunlarda laktasyon süt verimi ortalamasının 150 kg (
= 150 kg) olduğu bilinmektedir. Yeni bir rasyon, 30 adet sakız ırkı koyunda denenmiş ve laktasyon süt
verimi ortalaması 165 kg, standart sapması da 35 kg olarak bulunmuştur. Kullanılan yeni rasyon, sakız
ırkı koyunlarda laktasyon süt verimini artırmış mıdır?
Yeni rasyonun laktasyon süt verimini artırıp artırmadığına karar vermek için tek taraflı hipotez
kontrolü Tablo 8.2’de görüldüğü gibi uygulanır.
Tablo 8.2. Yeni rasyonun laktasyon süt verimini artırıp artırmadığına karar vermek için yapılacak
hipotez kontrolü
H0: Populasyon ile örnek ortalaması arasında gözlenen 15 kg’lık fark
tesadüften ileri gelmiştir ve istatistik olarak önemli değildir. Bu
sebeple, hazırlanan yeni rasyonun sakız ırkı koyunlarda laktasyon süt
verimi ortalamasını artırdığı söylenemez. Kısaca, µx=150kg’dır.
H1: Populasyon ile örnek ortalaması arasında gözlenen 15 kg’lık fark

tesadüften ileri gelmemiştir. Bu sebeple, hazırlanan yeni rasyonun
sakız ırkı koyunlarda laktasyon süt verimi ortalamasını artırdığı
söylenebilir. Kısaca, µx>150kg’dır.
30 bireylik örneklerden hesaplanacak laktasyon süt verimi
ortalamaları, μ x  μ x =150 kg ve standart sapması da (5.2) numaralı
35
eşitlikten S x 
6.39 kg olan normal dağılım gösterir.
30
Hipotez kontrolünde test dağılımı olarak t-dağılımı ve test
istatistiği olarak da t-değeri kullanılır. Örnekten hesaplanan ortalamaya
karşılık gelen t-değeri (8.1) numaralı eşitlikten;
t=
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Tablo 8.2 devam
Hesaplanan test istatistiği (30-1)=29 serbestlik dereceli t-dağılımı
gösterir. I. tip hata olasılığı, =%5 olarak belirlenmiş ise tek taraflı
hipotez kontrolü yapıldığı için I. tip hata olasılığı, test dağılımının sağ
tarafında, yani ortalamadan büyük t değerlerinin bulunduğu tarafta alınır.
Tablo C’den 29 serbestlik dereceli t-dağılımında %5’lik alanın, yani
kontrol hipotezinin ret edildiği kritik bölgenin 1.699 değerinden başladığı
görülmektedir.
Yapılan hipotez kontrolünde test istatistiği 2.347 olarak
hesaplandığından, bu değer kontrol hipotezinin ret edildiği kritik bölgenin
başladığı değerden büyüktür. Bu sebeple, H0 hipotezi ret edilerek,
hazırlanan yeni rasyonun sakız ırkı koyunlarda laktasyon süt verimi
ortalamasını artırdığı kararına varılır.
Uygulanan hipotez kontrolü sonunda araştırıcı kararını hem =0.05 hem de =0.01
seviyesinde verebilir. Hipotez kontrolünde =0.05 seviyesinde kontrol yapılarak farkın istatistik
olarak önemli olduğuna karar verilirse bu önemlilik tek yıldız, “*” ve I. tip hata olasılığının da %5’ten
az olduğu “p<0.05” şeklinde belirtilir.
Araştırıcı, %5 seviyesinde kararını verdikten sonra isterse %1 seviyesinde de kontrol yaparak
karar verebilir. Tablo 8.2’de uygulanan hipotez kontrolünde =0.01 seviyesinde karar vermek için 29
serbestlik dereceli t-dağılımında %1’lik alanın başladığı t değeri Tablo C’den 2.462 olarak bulunur.
Hesaplanan test istatistiğinin değeri 2.347 , 2.462 değerinden küçük olduğundan H0 hipotezinin kabul
bölgesinde kalır. Hipotez kontrolü %1 seviyesinde yapıldığı zaman kontrol hipotezi kabul edilerek
yeni rasyonun sakız ırkı koyunlarda laktasyon süt verimi ortalamasını artırmadığı kararına varılacaktır.
Görüldüğü gibi %5 seviyesinde ret edilen kontrol hipotezi %1 seviyesinde kabul edilmiştir.
Yapılan bir hipotez kontrolünde, kontrol hipotezi %1 seviyesinde ret edilirse, farkın istatistik
olarak önemli olduğu çift yıldız, “**” ile gösterilir ve I. tip hata olasılığının da %1’den az olduğu
“p<0.01” şeklinde belirtilir.

8.4. Ortalamaya ait Hipotez Kontrolünde Örnek Genişliği
Eğer 8.1 numaralı bölümde açıklandığı gibi ortalamaya ait t-testi yapılmak isteniyorsa bu
durumda araştırıcı, uygulanan hipotez kontrolü sonunda varılacak kararın güvenilirliği için belirlenen
bir testin gücü ve fark ile örnek genişliğinin en az ne olması gerektiğini bilmek ister.
Populasyon varyansının (σ2’nin) tahmini S2 hesaplanmış ise örnek genişliği (n) tahmin
edilebilir. Araştırıcı t-testini önceden belirlenen bir I. tip hata olasılığı () ve II. tip hata olasılığı () ile
uygulamak ve populasyon ortalaması ile örnek ortalaması arasındaki farkın  olarak belirlenmesi
halinde;  yanılma seviyesinde t-testini 1- güç ile populasyon ortalaması ile örnek ortalaması
arasındaki farkı da  olarak belirlemek için gerekli olan en az örnek genişliği (8.3) numaralı eşitlik
kullanılarak hesaplanabilir.
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n

S2
(t(, sd) + t(, sd))2
δ2

...(8.3)

(8.3) numaralı eşitlikte, sd, serbestlik derecesidir ve hesaplanacak olan örnek genişliğine
bağlıdır. (8.3) numaralı eşitlik kullanılarak örnek genişliği tahmini yapılırken, örnek varyansı olan S2,
populasyon varyansının örnek genişliği yeteri kadar büyük (30 veya daha fazla birey içeren) bir
örnekten hesaplanmış tahmini ise (8.3) numaralı eşitlik kullanılarak yapılacak örnek genişliği tahmini
daha güvenilir olur.
Örnek genişliğinin tahmini Bölüm 8.3’de ÖRNEK 1 için Tablo 8.3’de verilmiştir.
Tablo 8.3. Bölüm 8.3’de ÖRNEK 1 için örnek genişliğinin tahmini
Araştırıcı 31 adet yem örneğinde protein oranı ortalamasını
X  %20 ve standart sapmasını Sx=%5 olarak hesaplamıştır. Bu durumda
protein oranına ait varyans, S 2x  25 ’dir. Sarıkuyruk balığı yetiştiriciliği
için uygun protein oranı %20 olarak bildirildiğine göre kontrol hipotezini
ret etmek için gerekli örnek genişliği tahmin edilmek istenmektedir.
Burada yapılan hipotez kontrolü çift taraflı hipotez kontrolüdür.
Eğer hipotez kontrolünün =%5 seviyesinde çift taraflı olarak ve örnekten
hesaplanan ortalama ile populasyon ortalaması arasındaki 3 birimlik farkı
%95 olasılık (1-=0.95) ile saptaması isteniyorsa örnek genişliği (8.3)
numaralı eşitlik kullanılarak aşağıdaki şekilde tahmin edilir:
Tablo 8.3 devam.
Populasyon varyansı n=31 yem örneğinden tahmin edildiği için tdağılımının sd=(31–1)=30’dur ve Tablo C’den t(0.025, 30)=2.042 ve t(0.05,
30)=1.697 olarak bulunur. Bu durumda;
n

25
(2.042 + 1.697)2 = 38.83  38 olarak hesaplanır.
32

Tahmin edilen örnek genişliği kullanılarak örnek genişliği yine tahmin
edilirse sd=38-1=37’dir ve t(0.025, 37)=2.026 ve t(0.05, 37)=1.687’dir. Bu
durumda;
n

25
(2.026+1.687)2 = 38.29  38 olarak hesaplanır.
2
3

Yapılan örnek genişliği tahminleri örnekten hesaplanan ortalama ile
populasyon ortalaması arasındaki 3 birimlik farkı %95 olasılık (1-=0.95)
ile saptamak için en az 38 yem örneğinin gerektiğini göstermiştir.
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8.5. Ortalamalar arası Farka ait Hipotez Kontrolü
8.5.1. Bağımsız İki Grubun Karşılaştırılması
Üzerinde çalışılan özelliğe etki bakımından iki muamele grubu ortalamaları arasındaki farkın
tesadüfi olup olmadığının araştırılması gerekebilir. Çalışılan özelliğe etki bakımından iki muamele
grubu arasındaki fark tesadüften ileri geliyorsa grupların, ortalaması µ x olan populasyondan tesadüfen
alınmış iki örnek olduğu ve grup ortalamaları arasındaki farkın sıfır kabul edilebileceği söylenir.
Örneklerin tesadüfen alındığı populasyonun varyansı hakkında çoğu zaman bilgi yoktur ve üzerinde
çalışılan örneklerden tahmin edilir. Varyansı bilinmeyen bir populasyondan iki tesadüf örneği alınarak
her birinin varyansları hesaplansa, populasyon varyansının en iyi tahmini bu örnek varyanslarının
tartılı ortalaması, yani toplanmış varyans olacaktır. Toplanmış varyansın güvenilir bir tahmin
olabilmesi için örnek varyansları arasındaki fark, ancak tesadüften ileri gelecek kadar olmalıdır. Bir
başka deyişle örnek varyanslarının homojen olması gerekir. Grup varyanslarının homojenlik kontrolü
Bölüm 9’da açıklanacaktır.
Yapılan bir çalışmada dikkate alınan gruplardan populasyon varyansı tahmin edildikten sonra
grup ortalamaları arasındaki farkın tesadüfi olup olmadığı, ortalamalar arası farka ait hipotez kontrolü
yapılarak kontrol edilebilir. Populasyonun varyansı örneklerden tahmin edildiği için hipotez
kontrolünde kullanılacak test dağılımı t-dağılımı ve hesaplanacak test istatistiği de t-değeridir. Grup
ortalamaları arasındaki farka ait hipotez kontrolünde t-değeri (8.4) numaralı eşitlik kullanılarak
hesaplanır.

t

(μ A  μ B )  μ D
SD

…(8.4)

(8.2) numaralı eşitlikte SD (5.7) numaralı eşitlik kullanılarak
nA≠nB ise SD 

2
2
(n + n B )
 dA   dB
. A
(n A  1) + (n B  1) (n A n B )

2
2
nA=nB=n ise SD  SA  SB

şeklinde hesaplanır. (8.2) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanan t-değeri Serbestlik Derecesi=[(nA1)+(nB-1)] olan t-dağılımı gösterir.
ÖRNEK 1:
Uykusuzluktan şikâyetçi 25 hastadan tesadüfen seçilen 10 tanesine A uyku ilacı, 15 tanesine
de B uyku ilacı verilmiştir. Bu uygulamadan sonra söz konusu hasta gruplarının uyku süresi (saat)
ortalamaları ve standart hataları sırası ile A  SA = 3.5  0.70 ve B  S B = 4.5 0.90 olarak
bulunmuştur. Bu değerlere göre B ilacının uykusuzluğa karşı daha etkili olduğu söylenebilir mi?
Bu araştırmanın amacı, uykusuzluk şikayeti olan hastaların uyku süresine etki bakımından B
ilacının A ilacından daha etkili olup olmadığının araştırılmasıdır. B ilacının daha etkili olduğunun
söylenebilmesi için B ilacı verilen hastaların ortalama uyku sürelerinin, A ilacı verilen hastaların uyku
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sürelerinden daha uzun olması gerekir. Bu da yapılacak hipotez kontrolünün tek taraflı olduğunu
gösterir. Bu duruma ilişkin hipotez takımı aşağıdaki gibi oluşturulur.
H0: A ve B ilaçlarının ortalama uyku süreleri arasında gözlenen fark tesadüften ileri gelmektedir. B
ilacının uykusuzluğa karşı daha etkili olduğu söylenemez. Kısaca
μ A  μ B  0 veya
μ A  μ B ’dir.

H1: A ve B ilaçlarının ortalama uyku süreleri arasında gözlenen fark tesadüften ileri gelmemektedir. B
ilacının uykusuzluğa karşı daha etkili olduğu söylenebilir. Kısaca
μ B  μ A  0 veya
μB



μ A ’dir.

Kontrol hipotezi doğru ise hastaların ortalama uyku süresi bakımından A ve B ilaçları arasında
gözlenen fark, ortalaması sıfır ve standart sapması (5.7) numaralı eşitlikte verildiği gibi olan normal
dağılım gösterir.
(5.7) numaralı eşitlik kullanılarak ortalamalar arası farka ait standart hatanın hesaplanabilmesi
için verilen bilgilerden yararlanarak grupların kareler toplamları hesaplanmalıdır.
nA = 10

A  SA = 3.5  0.70

nB= 15

B  S B = 4.5  0.90

Yapılan araştırmada A ve B gruplarının ortalaması ve ortalamanın standart hatası verilmiştir.
Ortalamaların standart hatalarından kareler toplamları aşağıdaki şekilde hesaplanır. (5.2) numaralı
eşitlikten standart hata;
S
SA  A dır.
nA
(5.2) numaralı eşitlikten A grubunun varyansı;

(SA ) 2  (

SA
nA

) 2  S2A  S2A .n şeklinde yazılabilir.
nA

(2.13) numaralı eşitlikten, varyansın

S 2A



2
 (A i  A)

i 1

(n A  1)



 dA
(n A  1)
2

olduğu bilindiğine göre A

2
2
grubunun kareler toplamı  d A  SA .n A .(n A  1) şeklinde, B grubunun kareler toplamı da
2
2
 d B  S B .n B .(n B  1) şeklinde hesaplanır.

A ve B uyku ilacı alan hasta gruplarının uyku sürelerine ait kareler toplamları ve uyku süreleri
ortalamaları arasındaki fark için t-değeri (8.4) numaralı eşitlikten ,
2
2
 d A  (0.7) .10.(10 1)  44.1
2
2
 d B  (0.9) .15.(15 1)  170.1 olarak bulunur.

Bu değerler ile (5.7) numaralı eşitlikten ortalamalar arası farka ait standart hata;
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SD 

44.1  170.1

10  15

(10  1)  (15  1) (10)(15)

 1.246

ve (8.4) numaralı eşitlikten t-değeri;

t

4.5 - 3.5
1.246

 0.803 olarak bulunur.

Uykusuzluk şikayeti olan hastaların uyku süresine etki bakımından B ilacının A ilacından daha
etkili olup olmadığının araştırılması için uygulanan hipotez kontrolünde I. tip hata olasılığı önceden
(=0.05) %5 olarak belirlenmiş ise yapılan hipotez kontrolü tek taraflı olduğundan bu olasılığın
tamamı ortalamadan büyük değerlerin bulunduğu tarafta alınır. Tablo C’den [(10-1)+(15-1)]=23
serbestlik dereceli t-dağılımında %5’lik alanın 1.714 değerinden başladığı bulunur. Böylece Şekil
8.3’de görüldüğü gibi kontrol hipotezinin ret bölgesinin 1.714 değerinden başladığı belirlenmiş olur.

H0 kontrol hipotezinin
kabul bölgesi

%5

0.803
1.714
Şekil 8.3. 23 serbestlik dereceli t-dağılımında tek taraflı hipotez kontrolünde kontrol hipotezinin ret ve
kabul bölgeleri
Şekil 8.3’te görüldüğü gibi örnekten hesaplanan ortalamalar arası farka karşılık gelen t-değeri,
yani test istatistiği olan 0.803 değeri, 1.714 değerinden küçük olup kontrol hipotezinin kabul bölgesine
düşmektedir. Dolayısıyla, tHesaplanan < ttablo (0.803 < 1.714) olduğundan kontrol hipotezi kabul edilir.
Yapılan hipotez kontrolü sonunda uykusuzluk şikayeti olan hastaların uyku süresine etki bakımından B
ilacının A ilacından daha etkili olmadığı ve uyku süresine etki bakımından bu ilaçların birbirinden
farksız olduğu kararına varılır.
ÖRNEK 2:
A ve B firmaları tarafından üretilen meyve sularındaki pH değerlerine ilişkin ortalama,
standart sapma ve gözlem adedi aşağıdaki gibidir. Bu değerlere göre A ve B firmalarının üretmiş
oldukları meyve sularında pH değerleri bakımından istatistik olarak önemli bir farkın olduğu
söylenebilir mi?
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Firmalar

Ortalama

A
B

7.55
7.49

Standart
sapma
0.024
0.032

Gözlem
sayısı
5
5

Meyve suyu fabrikalarında üretilen meyve sularındaki pH değerleri standartlar ile belirlenmiş
ise fabrikalar arasında üretilen meyve sularındaki pH değeri bakımından fark tesadüften ileri
gelmelidir. Bu araştırmada, A ve B firmalarının üretmiş oldukları meyve sularında pH değerleri
ortalamaları arasındaki farkın istatistik olarak önemli olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır.
Dolayısıyla bunun için ortalamalar arası farka ait çift taraflı hipotez kontrolü yapılması gerekir.
A ve B firmalarının ürettikleri meyve sularının ortalama pH değerleri arasındaki farkın önemli
olup olmadığına karar vermek için (8.4) numaralı eşitlik kullanılarak t-değerinin hesaplanması gerekir.
(8.4) numaralı eşitlikten t-değerinin hesaplanabilmesi için önce A ve B firmalarının pH değeri
ortalamalarına ait standart hatalar bulunur, (5.7) numaralı eşitlikten ortalamalar arası farka ait standart
hata ve (8.4) numaralı eşitlikten de t-değeri hesaplanarak hipotez kontrolü tamamlanır ve karar verilir.
A ve B firmalarının üretmiş oldukları meyve sularında ortalama pH değerleri arasındaki farkın
istatistik olarak önemli olup olmadığının belirlenmesi için uygulanan hipotez kontrolü Tablo 8.4’de
verilmiştir.
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Tablo 8.4. A ve B firmalarının üretmiş oldukları meyve sularında ortalama pH değerleri arasındaki
farkın istatistik olarak önemli olup olmadığının belirlenmesi için uygulanan hipotez
kontrolü
H0: A ve B firmalarının üretmiş oldukları meyve sularında ortalama pH
değerleri arasındaki 0.06 birimlik fark tesadüften ileri gelmiştir. Bu
fark sıfır kabul edilebilir ve istatistik olarak önemli değildir. İki firma
arasında pH değerleri bakımından bir fark olduğu söylenemez.
Kısaca μ A  μ B  0 veya μ A  μ B ’dir.
H1: A ve B firmalarının üretmiş oldukları meyve sularında ortalama pH

değerleri arasındaki 0.06 birimlik fark tesadüften ileri gelmemiştir.
Bu fark sıfır kabul edilemez ve istatistik olarak önemlidir. İki firma
arasında pH değerleri bakımından bir fark olduğu söylenebilir.
Kısaca μ A  μ B  0 veya μ A  μ B ’dir.
nA=5, SA=0.024 ise (5.2) numaralı eşitlikten S A 

0.024

 0.0107 ve
5
0.032
 0.0143 olarak
nB=5, SB=0.032 ise (5.2) numaralı eşitlikten S B 
5
bulunur. (5.7) numaralı eşitlikten ortalamalar arası farka ait standart hata;
S D  (0.0107) 2  (0.0143) 2  0.0179

ve (8.4) numaralı eşitlikten de t-değeri;
7.55 - 7.49
t
 3.352 olarak hesaplanır.
0.0179
Hesaplanan test istatistiği [(5-1)+(5-1)]=8 serbestlik dereceli tdağılımı gösterir. Araştırıcı I. tip hata olasılığını =0.01 olarak belirlemiş
ise çift taraflı hipotez kontrolü yapıldığı için I. tip hata olasılığının yarısı
ortalamadan küçük ve diğer yarısı ise ortalamadan büyük t değerlerin
bulunduğu tarafta alınır. Tablo C’den, 8 serbestlik dereceli t-dağılımında
%0.5’lik alanının, yani kontrol hipotezinin ret bölgesinin 3.355
değerinden başladığı görülür. Hesaplanan test istatistiğinin değeri 3.352,
kritik bölgenin başladığı t-değerinden (3.355) küçük olup H0 hipotezinin
kabul bölgesine düşmektedir. Bu sebeple de kontrol hipotezi kabul edilir
ve firmalar arasında üretilen meyve sularındaki ortalama pH değeleri
arasındaki farkın istatistik olarak önemli olmadığı kararına varılır.
Tablo 8.4’te verilen hipotez kontrolünde test istatistiğinin değeri t-dağılımı değerine çok yakın
çıkmıştır. Bazı durumlarda uygulanan hipotez kontrolünde hesaplanan test istatistiğinin değeri ile test
dağılımında kritik bölgenin başladığı değer aynı olabilir. Hesaplanan test istatistiğinin değeri, kritik
alanın başladığı tablo değerine eşit veya büyükse kontrol hipotezinin ret edilmesi gerekmektedir.

74

ZZT201 BİYOMETRİ DERSİ 9. HAFTA DERS NOTLARI

BÖLÜM 5,
7,8

Kaynak Kitap: TEMEL BİYOMETRİ (2013) Kocabaş Z., Özkan, MM ve Başpınar E.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1606 Ders Kitabı 558

ÖRNEK 3:
Keçi ve inek sütlerinde 100 mililitredeki kalsiyum (Ca) miktarları gr olarak aşağıdaki gibi
bulunmuştur. Keçi sütündeki kalsiyum (Ca) miktarının inek sütündeki kalsiyum (Ca) miktarından daha
fazla olduğu söylenebilir mi?
Keçi Sütü Ca (mL)

142

141

140

139

İnek Sütü Ca (mL)

120

122

127

130

145

Bu çalışmada, keçi sütündeki kalsiyum miktarının inek sütündeki kalsiyum miktarından daha
fazla olup olmadığı araştırılmaktadır. Keçi sütündeki kalsiyum miktarının inek sütündeki kalsiyum
miktarından fazla olup olmadığına karar vermek için ortalamalar arası farka ait tek taraflı hipotez
kontrolü yapılmalıdır.
Tablo 8.5. Keçi sütündeki kalsiyum miktarının inek sütündeki kalsiyum miktarından daha fazla olup
olmadığını araştırmak üzere uygulanan hipotez kontrolü
H0: Keçi ve inek sütleri arasında 100 mL’deki Ca miktarları bakımından
gözlenen fark tesadüften ileri gelmektedir. Bu fark sıfır kabul
edilebilir ve istatistik olarak önemli değildir. Keçi ve inek sütleri
arasında Ca miktarı bakımından fark olduğu söylenemez. Kısaca
μ K  μ İ  0 veya μ K  μ İ ’dir.
H1: Keçi ve inek sütleri arasında 100 mL’deki Ca miktarları bakımından

gözlenen fark tesadüften ileri gelmemektedir. Bu fark sıfır kabul
edilemez ve istatistik olarak önemlidir. Keçi sütündeki kalsiyum
miktarının inek sütündeki kalsiyum miktarından daha fazla olduğu
söylenebilir. Kısaca μ K  μ İ ’dir.
Tablo 8.5 devam.
Keçi ve inek sütlerinde tayin edilen Ca miktarlarına ait ortalamalar ve
Keçi sütü İnek sütü kareler toplamları hesaplandıktan sonra (5.7)
numaralı eşitlikten ortalamalar arası farka ait
Ca (ml)
Ca (ml)
142
120
standart hata aşağıdaki şekilde bulunur.
141
122
2
 d K  21.2
140
127
K  141.4
2
139
130
I  124.75
 d İ  62.75
145
Ortalamalar arası farka ait standart hata (5.7) numaralı eşitlikten
21.2  62.75 (5 + 4)
 2.323 ve test istatistiği (8.4) numaralı
SD 
.
(5  1) + (4  1) (5)(4)
eşitlikten;

t

75

141.4- 124.75
 7.168 dir.
2.323
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Hesaplanan test istatistiği [(5-1)+(4-1)]=7 serbestlik dereceli t-dağılımı
gösterir. Eğer araştırıcı I. tip hata olasılığını =0.05 olarak belirlemiş ise
tek taraflı hipotez kontrolü yapıldığı için I. tip hata ortalamadan büyük t
değerlerinin bulunduğu tarafta alınır. Tablo C’den, 7 serbestlik dereceli tdağılımında %5’lik alanının, yani kontrol hipotezinin ret bölgesinin 1.895
değerinden başladığı görülür. Hesaplanan test istatistiğinin değeri 7.168
olup kritik bölgenin başladığı t-değerinden büyüktür ve H0 hipotezinin ret
bölgesine düşmektedir. Bu sebeple kontrol hipotezi ret edilir ve keçi
sütündeki kalsiyum miktarının inek sütündeki kalsiyum miktarından daha
yüksek olduğu kararına varılır.

8.5.2. Bağımlı İki Grubun Karşılaştırılması
Bazı durumlarda, çalışılan iki gruptaki gözlemler birbirine bağımlı olabilir. Grupların birbirine
bağımlı olması durumda her gruptaki gözlemler, aynı bireylerin farklı zaman veya koşullarda ölçülen
değerleridir. İki grupta aynı bireyden ölçülen gözlemler birbirinin eşi niteliğindedir. Örneğin, herhangi
bir hastalığın tedavisinde uygulanan tedavi yönteminin etkili olup olmadığının araştırılması için tedavi
öncesi ve tedavi sonrasında aynı hastalardan gözlem yapılması, yöntemin etkinliğinin belirlenmesi için
en doğru yoldur. Bu durumda iki grupta veri toplanan hastalar aynı hastalardır. Dolayısıyla gruplar
birbirine bağımlıdır. Bir başka çalışmada ineklerde, sütteki yağ oranının yemlemeden önce ve
yemlemeden sonra değişip değişmediği araştırılmak istenebilir. Bunun için aynı inekler hem
yemlemeden önce hem de yemlemeden sonra sağılmalı ve sütlerindeki yağ oranı tayin edilmelidir. Bu
durumda da yemlemeden önce ve yemlemeden sonra sağılan inekler aynı inekler olduğu için öncesonra grupları birbirine bağımlıdır.
Birbirine bağımlı iki grubun karşılaştırılması için Eş-yapma t-testi uygulanır. Eş-yapma ttestinde, test dağılımı t-dağılımı ve test istatistiği t-değeri olup (8.5) numaralı eşitlik kullanılarak
hesaplanır.

t

D -μD
SD

…(8.5)

(8.5) numaralı eşitlikte D , eşler arası farkların ortalaması, S D , eşler arası farkların ortalamasına ait
standart hatadır. (5.2) numaralı eşitlik kullanılarak;

dD
(n  1)
2

SD 

SD
n



n

olarak bulunur.

(8.5) numaralı eşitlik yardımıyla hesaplanan test istatistiği (n-1) serbestlik dereceli t-dağılımı gösterir.
ÖRNEK 1:
Toprak yıkama işleminin toprak pH’sı üzerine etkisini araştırmak üzere bir çalışma 5 parselde
yürütülmüştür. Her bir parselde yıkamadan önce ve sonra pH değerleri ölçülmüş ve aşağıdaki gibi
bulunmuştur.
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Yıkama öncesi

3.05 3.45 3.95 4.05 5.00

Yıkama sonrası 7.05 5.65 5.85 6.45 7.00
Araştırıcı yıkama işleminin toprağın pH değerini artırıp artırmadığını araştırmak istemektedir.
Yıkamadan önce ve sonra aynı parselin pH’sı ölçüldüğü için gruplardaki gözlemler aynı parselden
elde edilmiştir ve iki grup birbirine bağımlıdır. Yıkama işleminin toprağın pH değerini artırıp
artırmadığı eş-yapma t-testi kullanılarak kontrol edilmelidir.
Yıkama işlemenin toprağın pH değerini artırıp artırmadığını kontrol etmek için eş-yapma ttesti Tablo 8.6’da uygulanmıştır.
Tablo 8.6. Yıkama işlemenin toprağın pH değerini artırıp artırmadığını kontrol etmek için uygulanan
eş-yapma t-testi
H0: Yıkama işlemi öncesi ve sonrası ortalama pH değerleri arasındaki
fark tesadüften ileri gelmiştir. Bu fark sıfır kabul edilebilir. Yıkama
işlemi toprak pH’sını değiştirmemiştir. Kısaca μ D  0 ’dır.
H1: Yıkama işlemi öncesi ve sonrası ortalama pH değerleri arasındaki

fark tesadüften ileri gelme miştir. Bu fark sıfır kabul edilemez.
Yıkama işlemi toprak pH’sını artırmıştır. Kısaca μ D  0 ’dır.
Uygulanacak hipotez kontrolünde karşıt hipotez μ D  0 şeklinde
kurulmuştur. Yıkama işleminin toprak pH’sını artırıp artırmadığı
araştırıldığı için yıkama sonrası pH değerlerinden yıkama öncesi pH
değerleri çıkarılarak eşler arası farklar [Di=(X2i-(X1i)] bulunmuştur.
(Bunun tersi de doğrudur. Yani, önce-sonra farkları ile de işlemler
yapılabilir. Ancak bu durumda Fark ortalamalarının işaretinin değişeceği
göz ardı edilmemelidir).
Yıkamadan Yıkamadan
önce(X1i)
sonra (X2i)
3.05
7.05
3.45
5.65
3.95
5.85
4.05
6.45
5.00
7.00

 D i  12.5

D

Di=(X2i-(X1i)

12.5
 2.5
5

4.0
2.2
1.9
2.4
2.0
2
 d D  2.96

Yıkama öncesi ve sonrası pH değeri ölçülen parseller aynı parseller
olduğu için test istatistiğinin (8.5) numaralı eşitlik kullanılarak
hesaplanması gerekir.
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Tablo 8.6 devam
(8.5) numaralı eşitlik kullanılarak test istatistiğinin
hesaplanabilmesi için eşler arası farkların ortalamasına ait standart hata
(5.2) numaralı eşitlikten;

SD 

2.96
(5  1)
5

 0.385 ,

ve (8.5) numaralı eşitlikten test istatistiği;

t

2.5
 6.494 olarak bulunur.
0.385

Hesaplanan test istatistiği, n-1 = (5-1) = 4 serbestlik dereceli t-dağılımı
gösterir. Araştırıcı I. tip hata olasılığını =0.05 olarak belirlemiş ise tek
taraflı hipotez kontrolü yapıldığı için I. tip hata ortalamadan büyük t
değerlerinin bulunduğu tarafta alınır. Tablo C’den, 4 serbestlik dereceli tdağılımında %5’lik alanının, yani kontrol hipotezinin ret bölgesinin 2.132
değerinden başladığı görülür. Hesaplanan test istatistiğinin değeri 6.494
olup kritik bölgenin başladığı t-değerinden büyüktür ve H0 hipotezinin ret
bölgesine düşmektedir. Bu sebeple kontrol hipotezi ret edilir ve yıkama
işlemenin toprağın pH değerini artırdığı kararına varılır.
ÖRNEK 2:
Herhangi bir dersten sınav stresinin öğrencilerin kanındaki adrenalin miktarı üzerine etkisini
araştırmak için 7 öğrencide sınav öncesi ve sınavdan sonraki kandaki adrenalin miktarı (mg) aşağıdaki
gibi bulunmuştur. Bu araştırmada sınavdan sonraki rahatlamanın kandaki adrenalin miktarını azaltıp
azaltmadığının araştırılması amaçlanmıştır.
Sınav öncesi Adrenalin
40
miktarı (mg)

45

50

52

54

53

55

Sınav sonrası Adrenalin
32
miktarı (mg)

42

42

45

44

52

57

Sınav öncesi ve sınav sonrası kandaki adrenalin miktarı tespit edilen öğrenciler aynı öğrenciler
olduğu için iki grup birbirine bağımlıdır ve tek taraflı eş-yapma t-testinin uygulanması gerekir.
Sınavdan sonraki rahatlamanın kandaki adrenalin miktarını azaltıp azaltmadığının araştırılması
için eş-yapma t-testi Tablo 8.7’de uygulanmıştır.
Tablo 8.7. Sınavdan sonraki rahatlamanın kandaki adrenalin miktarını azaltıp azaltmadığının
araştırılması için uygulanan eş-yapma t-testi
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H0: Sınav öncesi ve sınav sonrası gözlenen kandaki adrenalin miktarları
arasındaki fark tesadüften ileri gelmiştir. Gözlenen farklar sıfır kabul
edilebilir. Sınavdan sonraki rahatlamanın adrenalin miktarını azalttığı
söylenemez. Kısaca μ D  0 ’dır.
H1: Sınav öncesi ve sınav sonrası gözlenen kandaki adrenalin miktarları
arasındaki fark tesadüften ileri gelmemiştir. Gözlenen farklar sıfır
kabul edilemez. Sınavdan sonraki rahatlamanın adrenalin miktarını
azalttığı söylenebilir. Kısaca μ D  0 ’dır.
Yapılan araştırmada sınavdan sonraki rahatlamanın adrenalin miktarını
azaltıp azaltmadığı araştırıldığı için karşıt hipotez μ D  0 şeklinde
kurulmuştur. Eğer sınavdan sonra adrenalin miktarı azalıyor ise sınav
sonrası adrenalin miktarlarından sınav öncesi adrenalin miktarları
çıkarıldığında elde edilen eşler arasındaki farkların sıfırdan küçük olması
gerekir. Bu sebeple de sınav sonrası adrenalin miktarlarından sınav öncesi
adrenalin miktarları çıkarılarak eşler arası farklar [Di=(X2i-(X1i)] aşağıdaki
gibi bulunmuştur.
Öğrenciler
1
2
3
4
5
6
7

Sınavdan
önce(X1i)
40
45
50
52
54
53
55

Sınavdan
sonra (X2i)
32
42
42
45
55
52
57

D

 24
 3.429
7

 D i  24

Di=(X2i-(X1i)
-8
-3
-8
-7
1
-1
2
2
 d D  109.71

Tablo 8.7 devam.
Sınavdan sonra rahatlamanın kandaki adrenalin miktarını azaltıp
azaltmadığına karar vermek için test istatistiğinin (8.5) numaralı eşitlik
kullanılarak hesaplanması gerekir.
(8.5) numaralı eşitlik kullanılarak test istatistiğinin hesaplanabilmesi
için eşler arası farkların ortalamasına ait standart hata (5.2) numaralı
eşitlikten;

SD 

109.71
(7  1)
7

 1.616 ,

ve (8.5) numaralı eşitlikten test istatistiği de;
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t

- 3.429
 2.122 olarak bulunur.
1.616

Hesaplanan test istatistiği (7-1) =6 serbestlik dereceli t-dağılımı gösterir.
Araştırıcı I. tip hata olasılığını =0.01 olarak belirlemiş ise tek taraflı
hipotez kontrolü yapıldığı için I. tip hata, ortalamadan küçük t değerlerinin
bulunduğu tarafta alınır. Tablo C’den, 6 serbestlik dereceli t-dağılımında
%1’lik alanının, yani kontrol hipotezinin ret bölgesinin -2.998 değerinden
başladığı görülür. Hesaplanan test istatistiğinin değeri -2.122 olup kritik
bölgenin başladığı t-değerinden büyüktür ve H0 hipotezinin kabul
bölgesine düşmektedir. Bu sebeple kontrol hipotezi kabul edilir ve
sınavdan sonraki rahatlamanın kandaki adrenalin miktarında meydana
getirdiği değişikliğin tesadüften ileri geldiğine karar verilir.
ÖRNEK 3:
Yemleme öncesi ve yemleme sonrası sütteki yağ oranları arasında gözlenen farkın istatistik
olarak önemli olup olmadığını kontrol etmek için 8 ineğin yemleme öncesi ve sonrasında sütlerindeki
(%) yağ miktarı aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.
Yemleme öncesi
Yağ miktarı (%)

3.35 3.32 3.45 3.40 3.60 3.41 3.70 3.52

Yemleme sonrası
3.12 3.20 3.40 3.42 3.50 3.45 3.40 3.48
Yağ miktarı (%)
Yemleme öncesi ve yemleme sonrası sütteki yağ miktarı tespit edilen inekler aynı inekler
olduğu için iki grup birbirine bağımlıdır. Yemlemenin sütteki yağ miktarını etkileyip etkilemediğini
kontrol için çift taraflı eş-yapma t-testinin uygulanması gerekir.
Yemlemenin sütteki yağ miktarını etkileyip etkilemediğini kontrol için eş-yapma t-testi Tablo
8.8’de uygulanmıştır.
Tablo 8.8. Yemlemenin sütteki yağ miktarını etkileyip etkilemediğini kontrol için uygulanan eş-yapma
t-testi
H0: Yemleme öncesi ve sonrası sütteki yağ miktarları arasında gözlenen
farklar tesadüften ileri gelmiştir. İstatistik olarak önemli değildir ve
sıfır kabul edilebilir. Yemleme sütteki yağ miktarını değiştirmemiştir.
Kısaca μ D  0 ’dır.
H1: Yemleme öncesi ve sonrası sütteki yağ miktarları arasında gözlenen
farklar tesadüften ileri gelmemiştir. İstatistik olarak önemlidir ve sıfır
kabul edilemez. Yemleme sütteki yağ miktarını değiştirmiştir. Kısaca
μ D  0 ’dır.
Uygulanacak hipotez kontrolü çift taraflı hipotez kontrolü olduğu için
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karşıt hipotez μ D  0 şeklinde kurulmuştur.
Yemlemeden Yemlemeden
Di=(X1i-(X2i)
önce(X1i)
sonra (X2i)
1
3.35
3.12
0.23
2
3.32
3.20
0.12
3
3.45
3.40
0.05
4
3.40
3.42
-0.02
5
3.60
3.50
0.10
6
3.41
3.45
-0.04
7
3.70
3.40
0.30
8
3.52
3.48
0.04
0.78
 0.0975  d 2D  0.0974
D
 D i  0.78
8
Yemlemenin sütteki yağ miktarını değiştirip değiştirmediğine karar
vermek için test istatistiği (8.5) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır.
(8.5) numaralı eşitlik kullanılarak test istatistiğinin hesaplanabilmesi
için eşler arası farkların ortalamasına ait standart hata (5.2) numaralı
eşitlikten;
İnekler

Tablo 8.8 devam

SD 

0.0974
(8  1)
8

 0.0417 ,

ve (8.5) numaralı eşitlikten test istatistiği de;
0.0975
 2.338 olarak bulunur.
t
0.0417
Hesaplanan test istatistiği (8-1) =7 serbestlik dereceli t-dağılımı gösterir.
Araştırıcı I. tip hata olasılığını =0.05 olarak belirlemiş ise çift taraflı
hipotez kontrolü yapıldığı için Tablo C’den, 7 serbestlik dereceli tdağılımında %2.5’luk alanının, yani kontrol hipotezinin ret bölgesinin
2.365 değerinden başladığı görülür. Hesaplanan test istatistiğinin değeri
2.338 olup kritik bölgenin başladığı t-değerinden küçüktür ve H0
hipotezinin kabul bölgesine düşmektedir. Bu sebeple de kontrol hipotezi
kabul edilir ve yemlemenin sütteki yağ miktarını etkilemediği kararına
varılır.

8.6. Ortalamalar Arası Farka ait Hipotez Kontrolünde Örnek Genişliği
Araştırıcı, iki grup ortalaması arasındaki farkın tesadüften ileri gelip gelmediğine dair hipotez
kontrolünden önce, hangi büyüklükteki farkların önemli olabilmesi için grupların örnek genişliklerinin
en az kaç olması gerektiğini hesaplamak isteyebilir. Ortalamaları karşılaştırılacak grupların normal
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dağılım gösteren bir populasyondan alındığı varsayılarak örnek genişliği (8.6) numaralı eşitlik ile
tahmin edilebilir.
n

2S2x
δ2

(t ( , sd)  t (, sd) ) 2

…(8.6)

Eşitlikte, , iki grubun temsil ettiği populasyon ortalamaları arasındaki farktır, I. tip hata olasılığı ()
testin tek taraflı mı yoksa çift taraflı mı yapılacağına bağlı olarak tek veya çift taraflı t-değeridir. , II.
tip hata olasılığıdır. S 2x , populasyon varyansının en iyi tahmini, yani toplanmış varyanstır.
Ortalamalar arası farka ait hipotez kontrolü için gerekli olan en az örnek genişliği, populasyon
ortalamaları arasında gözlenebilir en küçük farktan etkilenir. Çok küçük farklılıkların gözlenmesi
durumunda kontrol hipotezinin ret edilmesi istenirse örnek genişliği büyür. Örnek içinde bireyler
arasındaki değişimin büyük olması da örnek genişliğinin artmasına sebep olur. Grup ortalamaları
arasındaki farkın önemli olup olmadığını kontrol etmek için uygulanacak hipotez kontrolündeki I. tip
hata olasılığı küçüldükçe, iki grubun temsil ettiği populasyon ortalamaları arasındaki en küçük farkı
saptamak için gerekli örnek genişliği artar. Ayrıca, testin gücünün artması da örnek genişliğinin
artmasını, yani büyük örnekler ile çalışılmasını gerektirir.
İki grup ortalaması arasındaki fark karşılaştırılırken eğer n1=n2 ise testin gücü maksimumdur.
Fakat iki gruptaki gözlem sayısının eşit olmaması sık rastlanan bir durumdur. Birinci grubun gözlem
sayısının ne olacağı belirlendikten sonra örnek genişliği (8.6) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır.
Örnek genişliği (8.6) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplandıktan sonra da ikinci grubun örnek
genişliği (8.7) numaralı eşitlik kullanılarak tahmin edilir.

n2 

n(n1 )
2n1  n

…(8.7)

Ortalamalar arası farka ait hipotez kontrolünde güvenilir sonuçlara ulaşılması için grupların
örnek genişliklerinin tahmini Bölüm 8.5.1’de ÖRNEK 1 için Tablo 8.9’da verilmiştir.
Tablo 8.9. Bölüm 8.5.1’de ÖRNEK 1 için örnek genişliklerinin tahmini
Uykusuzluk şikayeti için kullanılan A ve B ilaçlarının uyku
süreleri arasındaki farkın en fazla 2 saat duyarlılık ile %5 seviyesinde %90
güç ile saptanabilmesi için A ve B ilaçları ile kaçar hastanın tedavi
edilmesi gerektiğinin tahmin edilmesi istenmektedir.
Bu amaçla yapılan bir çalışmada uykusuzluktan şikâyetçi 25
hastadan tesadüfen seçilen 10 tanesine A uyku ilacı, diğer 15 tanesine ise
B uyku ilacı verilmiştir. Bu uygulamadan sonra söz konusu hasta
gruplarının uyku süresi (saat) ortalamaları ve standart hataları sırası ile
A  SA = 3.5  0.70 ve B  S B = 4.5 0.90 olarak bulunmuştur.
Tablo 8.9 devam
Bölüm 8.5.1 ÖRNEK 1’de açıklandığı gibi (5.2) numaralı
2
2
2
2
eşitlikten A ve B gruplarının varyansları SA  SA .n ve SB  S B .n
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şeklinde yazılabilir. Buradan grupların varyansları S2A  (0.7) 2 (10)  4.9
ve S2B  (0.9) 2 (15)  12.15 olarak bulunur.

(8.6) numaralı eşitlikte S 2x , populasyon varyansının en iyi
tahmini, yani toplanmış varyanstır ve:
S2x 

(10  1)4.9  (15  1)2.15
(10  1)  (15  1)

 9.313 olarak hesaplanır.

Yapılan araştırmada uyku süresi bakımından B ilacının daha iyi
olup olmadığı araştırıldığı için hipotez kontrolü tek taraflı hipotez
kontrolüdür. Hipotez kontrolünde, =%5 seviyesinde tek taraflı olarak, B
ilacının 2 saat kadar küçük farkla daha iyi olduğuna %90 olasılık (1=0.90) ile karar verilmesi isteniyorsa örnek genişliği (8.6) numaralı
eşitlik kullanılarak aşağıdaki şekilde tahmin edilir:
2S2
n  2x (t ( , sd)  t (, sd) ) 2
δ
Yapılan hipotez kontrolünde sd=(10-1)+(15-1)=23, t(0.05, 23)=1.714 ve
t(0.10, 23)=1.319’dur. Bu durumda örnek genişliği;
n

2(9.313)
(1.714 1.319)2  42.84
(2)2

yani yaklaşık 43 olarak hesaplanır.
Tahmin edilen örnek genişliği kullanılarak örnek genişliği yine
tahmin edilirse sd=43-2=41 için Tablo C’de 41 serbestlik dereceli tdağılımına ait değerler olmadığından bu serbestlik derecesine en yakın 50
serbestlik dereceli t-dağılımı değerleri kullanılmış ve t(0.05, 4150)=1.676,
t(0.10, 4150)=1.299 için ,
n

2(9.313)
(1.676 1.299)2  41.21
(1.5)2

yani yaklaşık 42 olarak hesaplanmıştır.
Yapılan araştırmada A ilacı verilen birinci gruptaki hasta sayısı 35
olarak belirlenmiş ise ikinci grupta olması gereken hasta sayısı (8.7)
n(n1 )
(42)(35)

 52.5 yani yaklaşık 53
numaralı eşitlikten; n 2 
2n1  n 2(35)  42
olarak tahmin edilir. Bu durumda yapılan araştırma için 35 A ilacı ve 53 B
ilacı uygulanacak toplam 88 hastaya ihtiyaç vardır.
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8.7. Korelasyon Katsayısına ait Hipotez Kontrolü
Bir örnekte üzerinde çalışılan iki özellik arasındaki korelasyon katsayısı r olarak hesaplandığı
zaman, gerçekten iki özellik arasında doğrusal bir ilişkinin olup olmadığı araştırılmak istenebilir.
Örnekten hesaplanan korelasyon katsayısı populasyona ait korelasyon katsayısının () yani
parametrenin bir tahminidir ve çoğu zaman populasyona ait korelasyon katsayısı bilinmez.
Populasyona ait korelasyon katsayısının bilinmemesi durumunda örneğin temsil ettiği
populasyona ait korelasyon katsayısının sıfır olduğu kabul edilerek örnekten hesaplanan korelasyon
katsayısının sıfırdan farklı olup olmadığına ilişkin hipotez kontrolü, t dağılımından yararlanılarak
yapılır.
Populasyona ait korelasyon katsayısının sıfır olduğu kabul edilerek korelasyon katsayısına ait
hipotez kontrolü uygulanırken kontrol ve karşıt hipotezler aşağıdaki şekilde kurulmalıdır.
H0: Çalışılan iki özellik arasındaki korelasyon katsayısı tesadüften ileri gelmiştir. Sıfır kabul edilebilir
ve istatistik olarak önemli değildir. Örnek, iki özellik arasındaki korelasyon katsayısı sıfır olan bir
populasyonu temsil etmektedir, yani söz konusu iki özellik arasında doğrusal bir ilişki olduğu
söylenemez. Kısaca xy=0 veya r=0’dır.
H1: Çalışılan iki özellik arasındaki korelasyon katsayısı tesadüften ileri gelmemiştir. Sıfır kabul
edilemez ve istatistik olarak önemlidir. Örnek, iki özellik arasındaki korelasyon katsayısı sıfır
olan bir populasyonu temsil etmemektedir, yani söz konusu iki özellik arasında doğrusal bir ilişki
olduğu söylenebilir. Kısaca xy≠0 veya r≠0’dır.
Kurulan kontrol hipotezi doğru olduğu zaman örneğin alındığı populasyonda söz konusu
özellikler arasındaki korelasyon katsayısı, =0 olacak ve bu populasyondan alınan örneklerden
hesaplanacak korelasyon katsayılarının dağılımı normal dağılıma yaklaşacaktır. Üzerinde çalışılan
örnekte X ve Y özellikleri arasındaki korelasyon katsayısının sıfır olup olmadığını kontrol etmek için t
dağılımından yararlanılarak (8.8) numaralı eşitlik kullanılarak t-değeri hesaplanır.
t

r ρ
Sr

…(8.8)

(8.8) numaralı eşitlikte Sr, korelasyon katsayısına ait örnekleme dağılımının örnekten tahmin
edilen standart sapması, yani korelasyon katsayısının standart hatasıdır ve (5.16) numaralı eşitlik
kullanılarak Sr 

(1  r 2 )
(n  2)

şeklinde hesaplanır.

Örnekten hesaplanan korelasyon katsayısının istatistik olarak önemli olup olmadığını kontrol
etmek için (8.8) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanan t-değeri (n-2) serbestlik dereceli t-dağılımı
gösterir.

84

ZZT201 BİYOMETRİ DERSİ 9. HAFTA DERS NOTLARI

BÖLÜM 5,
7,8

Kaynak Kitap: TEMEL BİYOMETRİ (2013) Kocabaş Z., Özkan, MM ve Başpınar E.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1606 Ders Kitabı 558

ÖRNEK 1:
32 adet tavuk yumurtasında yumurta çevresi ile yumurta sarısı ağırlığı arasındaki korelasyon
katsayısı r=0.38 olarak bulunmuştur. Adı geçen özellikler arasında doğrusal bir ilişkinin olduğu
söylenebilir mi?
Yumurta çevresi ve yumurta sarısı ağırlığı arasındaki korelasyon katsayısının tesadüfi olup
olmadığı, yani söz konusu iki özellik arasında doğrusal bir ilişki olup olmadığı araştırılmak
istenmektedir. Bu amaçla uygulanacak hipotez kontrolü, aşağıdaki şekilde hipotezlerin kurulması ile
başlar.
H0: Yumurta çevresi ve yumurta sarısı ağırlığı arasındaki korelasyon katsayısı sıfır kabul edilebilir,
istatistik olarak önemli değildir. Söz konusu iki özellik arasında doğrusal bir ilişki olduğu
söylenemez. Kısaca xy=0 veya r=0’dır.
H1: Yumurta çevresi ve yumurta sarısı ağırlığı arasındaki korelasyon katsayısı sıfır kabul edilemez,
istatistik olarak önemlidir. Söz konusu iki özellik arasında doğrusal bir ilişki olduğu söylenebilir.
Kısaca xy=0 veya r=0’dır.
X ve Y özellikleri arasında hesaplanan korelasyon katsayısının sıfır olup olmadığını kontrol
etmek için t-değeri olarak (8.8) numaralı eşitlik kullanılır. (8.8) numaralı eşitlik kullanılarak tdeğerinin hesaplanabilmesi için ilk olarak (5.16) numaralı eşitlikten korelasyon katsayısının standart
hatası;
Sr 

(1  0.382 )
0.169 bulunur.
(32  2)

(8.8) numaralı eşitlikten ise test istatistiği;
t

r  ρ 0.38
2.249 olarak hesaplanır.

Sr
0.169

Hesaplanan test istatistiği (n-2) = (32-2) =30 serbestlik dereceli t-dağılımı gösterir. Araştırıcı I.
tip hata olasılığını =0.05 olarak belirlemiş ise çift taraflı hipotez kontrolü yapıldığı için Tablo C’den,
30 serbestlik dereceli t-dağılımında %2.5’luk alanının, yani kontrol hipotezinin ret bölgesinin 2.042
değerinden başladığı görülür. Hesaplanan test istatistiğinin değeri 2.249 olup kritik bölgenin başladığı
t-değerinden büyüktür ve H0 hipotezinin ret bölgesine düşer. Bu sebeple de kontrol hipotezi ret
edilerek yumurta çevresi ve yumurta sarısı ağırlığı arasında istatistik olarak önemli bir doğrusal ilişki
olduğu kararına varılır.
ÖRNEK 2:
Öğrencilerin ara sınavından almış oldukları notlar ile yarı yıl sonu sınavından almış oldukları
notlar arasında doğrusal bir ilişkinin var olduğunu söyleyebilmek için, tesadüfen alınan 20 öğrenciden
hesaplanan korelasyon katsayısının en az kaç olması gerektiği araştırılmaktadır.
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Öğrencilerin ara sınav notları ile yarıyıl sonu sınav notları arasında doğrusal bir ilişkinin
olduğunu söyleyebilmek için H0: xy=0 kontrol hipotezinin reddedilmesi gerekir. Kontrol hipotezinin
reddedilebilmesi için de (8.8) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanacak test istatistiğinin 
seviyesinde (n-2) serbestlik dereceli t-dağılımı değerine eşit veya büyük olması gerekir. Bu örnekte
korelasyon katsayısı için hesaplanacak test istatistiği (20-2)=18 serbestlik dereceli t-dağılımı gösterir.
Araştırıcı I. tip hata olasılığını =0.05 olarak belirlemiş ise Tablo C’den, 18 serbestlik dereceli tdağılımında %2.5’luk alanın başladığı t-değeri 2.101 olarak bulunur. Bu durumda (8.8) numaralı
eşitlik 2.101 değerine eşitlenerek “r” çözülür.
r

2.101 

(1  r 2 )
(20  2)

 (2.101) 2 

r2
(1  r 2 )
18

 (2.101) 2 

18r2
 (2.101) 2 (1  r 2 )  18r 2
2
(1  r )

Yukarıdaki eşitlikten r çözüldüğünde, ara sınav notları ile yarıyıl sonu sınav notları arasında
istatistik olarak önemli bir doğrusal bir ilişkinin olduğunu söyleyebilmek için 20 öğrenciden
hesaplanan korelasyon katsayısının en küçük değerinin r=0.4438 olması gerektiği bulunur.
ÖRNEK 3:
X ve Y özelliklerinin 30 bireylik bir örnekten elde edilen verileri kullanılarak byx = -0.9, bxy =
-0.4 olarak hesaplanmıştır. Araştırıcı, regresyon katsayılarını hesapladıktan sonra X ve Y özellikleri
arasında istatistik olarak önemli bir doğrusal bir ilişkinin olup olmadığını araştırmaya karar vermiştir.
Korelasyon ve regresyon katsayıları arasındaki ilişkiden yararlanılarak, (3.3) numaralı eşitlikte
verilen korelasyon katsayısı, regresyon katsayıları cinsinden aşağıdaki şekilde yazılabilir:

r

r 
2

 dxdy
dx dy
2

2

( d x d y ) 2
dx dy
2

2

2
Bu eşitlik; r 

 dxdy  dxdy
dx
2

dy
2

şeklinde düzenlenebilir.

Yeni düzenlenen eşitlikte birinci terim byx ve ikinci terim bxy’dir. Bu eşitliğin karekökü
alınarak, korelasyon katsayısı r  (b yx ) (b xy ) şeklinde elde edilir.
X ve Y özelliklerinin 30 bireylik bir örnekten elde edilen verileri kullanılarak byx = -0.9, bxy =
-0.4 olarak hesaplanmış ise korelasyon katsayısı r  (-0.9)(-0.4)  0.6 olarak bulunur. (-0.9) ve (0.4) çarpımlarının karekökü (0.6) olmasına karşın korelasyon katsayının işareti negatiftir. Çünkü
hesaplanan regresyon katsayıları iki özellik arasında, bir özelliğin artarken diğer özelliğin azaldığı
şeklinde ters bir ilişki olduğunu göstermekte dir. Bunun korelasyon katsayısındaki karşılığı da
korelasyon katsayısının işaretinin negatif olmasıdır. Dolayısıyla, regresyon ve korelasyon
katsayılarının işaretlerinin birbirinden farklı olması mümkün değildir.

86

ZZT201 BİYOMETRİ DERSİ 9. HAFTA DERS NOTLARI

BÖLÜM 5,
7,8

Kaynak Kitap: TEMEL BİYOMETRİ (2013) Kocabaş Z., Özkan, MM ve Başpınar E.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1606 Ders Kitabı 558

X ve Y özellikleri arasında istatistik olarak önemli doğrusal bir ilişkinin olup olmadığını
araştırmak üzere yapılan hipotez kontrolü Tablo 8.10’da uygulanmıştır.
Tablo 8.10. X ve Y özellikleri arasında istatistik olarak önemli doğrusal bir ilişkinin olup olmadığını
araştırmak üzere uygulanan hipotez kontrolü
H0: Örnek, iki özellik arasındaki korelasyon katsayısı sıfır olan bir
populasyonu temsil etmektedir. Yani söz konusu iki özellik arasında
doğrusal bir ilişki olduğu söylenemez. Kısaca xy=0 veya r=0’dır.
H1: Örnek, iki özellik arasındaki korelasyon katsayısı sıfır olan bir
populasyonu temsil etmemektedir. Yani söz konusu iki özellik arasında
doğrusal bir ilişki olduğu söylenebilir. Kısaca xy≠0 veya r≠0’dır.
Korelasyon katsayısının standart hatası (5.16) numaralı eşitlikten;
Sr 

(1  (0.6) 2 )
0.151,
(30  2)

X ve Y arasındaki korelasyon katsayısının sıfır olup olmadığını kontrol
etmek için t-değeri de (8.8) numaralı eşitlikten;
Tablo 8.10 devam
t

 0.6
 -3.974 olarak bulunur.
0.151

Hesaplanan test istatistiği (30-2) =28 serbestlik dereceli t-dağılımı
gösterir. Araştırıcı I. tip hata olasılığını =0.01 olarak belirlemiş ise çift
taraflı hipotez kontrolü yapıldığı için Tablo C’den, 28 serbestlik dereceli
t-dağılımında %0.5’lik alanın, yani kontrol hipotezinin ret bölgesinin
-2.763 değerinden başladığı görülür. Hesaplanan test istatistiğinin değeri
-3.974, kritik bölgenin başladığı t-değerinden küçük olup H0 hipotezinin ret
bölgesine düşmektedir. Bu sebeple kontrol hipotezi ret edilerek X ve Y
özellikleri arasında önemli bir doğrusal ilişki olduğu kararına varılır.

8.8. Regresyon Katsayısına Ait Hipotez Kontrolü
Yapılan bir çalışmada iki özellik üzerinde çalışılıyorsa, özelliklerden (değişkenlerden) biri
diğerine bağlı olarak değişebilir dolayısıyla özelliklerden biri diğerinin fonksiyonu olarak dikkate
alınabilir. Bu durumda araştırıcının bağımsız değişkenin bir birim artmasına karşılık bağımlı
değişkende meydana gelen ortalama değişme miktarını bulabilmek için regresyon katsayısını
hesaplaması gerekir. Regresyon katsayısı hesaplandığı zaman, bağımlı değişkende meydana gelen
değişme miktarının istatistik olarak önemli olup olmadığı kontrol edilmek istendiğinde regresyon
katsayısına ait hipotez kontrolünün yapılması gerekir.
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Regresyon katsayısına ait hipotez kontrolü uygulanırken kontrol ve karşıt hipotezler aşağıdaki
şekilde kurulmalıdır.
H0: Üzerinde çalışılan iki özellik için hesaplanan regresyon katsayısı sıfır kabul edilebilir. Bağımsız
değişkeninin bir birim artmasına karşılık bağımlı değişkende ortalama olarak meydana gelen
değişme miktarı istatistik olarak önemli değildir. Kısaca,  yx=0’dır.
H1: Üzerinde çalışılan iki özellik için hesaplanan regresyon katsayısı sıfır kabul edilemez. Bağımsız
değişkeninin bir birim artmasına karşılık bağımlı değişkende ortalama olarak meydana gelen
değişme miktarı istatistik olarak önemlidir. Kısaca  yx0’dır.
Test istatistiğinin hesaplanması için ilgilenilen örnekleme dağılımı regresyon katsayısına ait
örnekleme dağılımıdır. Üzerinde çalışılan örneğin, yx=0 olan bir populasyondan tesadüfen alınmış bir
örnek olup olmadığına karar vermek için populasyona ait yx bilinmediğinden kullanılması gereken tdeğeri (8.9) numaralı eşitlikte verilmiştir.

t=

b yx  β yx

…(8.9)

Sb

(8.9) numaralı eşitlikte, Sb, regresyon katsayısına ait standart hata olup (5.29) numaralı eşitlik
kullanılarak Sb 

Se2
2
 dx

şeklinde hesaplanır. (5.29) numaralı eşitlikte ise Se2 , regresyondan sapma

kareler ortalaması (regresyon varyansı) olup, (5.28) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır.
Örnekten hesaplanan regresyon katsayısının istatistik olarak önemli olup olmadığını kontrol
etmek için (8.9) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanan t-değeri (n-2) serbestlik dereceli t-dağılımı
gösterir.
ÖRNEK 1:
10 bireylik bir örnekte X ve Y gibi iki özelliğe ilişkin varyanslar S2X  S2Y  1.44 ve bu iki
özellik arasındaki korelasyon katsayısı da r = -0.5 olarak bulunduğuna göre Y’nin X’e göre regresyon
katsayısının istatistik olarak önemli olduğu söylenebilir mi?
Yapılan çalışmada X ve Y özelliklerine ait standart sapmalar

Sx  Sy  1.44  1.2 olarak

bulunduktan sonra (8.10) numaralı eşitlik;
(r) S y
S
r  b yx x  b yx 
şeklinde düzenlenerek regresyon katsayısı;
Sy
Sx

b yx



(-0.5) (1.2)
 0.5 olarak bulunur.

(1.2)
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Korelasyon ve regresyon katsayısı arasında (8.10) ve (8.11) numaralı eşitliklerde verilen
ilişkiler bilinmiyor ise regresyon katsayısı aşağıdaki şekilde de hesaplanabilir:
10 bireyden S2X  S2Y  1.44 olarak hesaplanmış ise özellikler ait kareler toplamları

 dx
2



2
 d y  12.96 olarak hesaplanır. (3.3) numaralı eşitlikte verilen korelasyon katsayısı

formülünden ise çarpımlar toplamı  d x d y  6.48 olarak bulunur. (3.5) numaralı eşitlik kullanılarak

 6.48

 0.5 olarak hesaplanır.
12.96
Regresyon katsayısı hesaplandıktan sonra X bağımsız değişkeninin bir birim artmasına
karşılık Y bağımlı değişkeninde ortalama olarak gözlenecek değişimin tesadüfi olup olmadığını, yani
Y’nin X’e olan regresyon katsayısının sıfırdan farklı olup olmadığını kontrol etmek için yapılan
regresyon katsayına ait hipotez kontrolü Tablo 8.11’de uygulanmıştır.

regresyon katsayısı b yx 

Tablo 8.11. Y’nin X’e olan regresyon katsayısının sıfırdan farklı olup olmadığını kontrol etmek için
yapılan regresyon katsayına ait hipotez kontrolü
H0: Üzerinde çalışılan iki özellik için hesaplanan regresyon katsayısı sıfır
kabul edilebilir. Bağımsız değişkenin bir birim artmasına karşılık
bağımlı değişkende ortalama olarak meydana gelen değişme miktarı
istatistik olarak önemli değildir. Kısaca,  yx=0’dır.
H1: Üzerinde çalışılan iki özellik için hesaplanan regresyon katsayısı sıfır
kabul edilemez. Bağımsız değişkenin bir birim artmasına karşılık
bağımlı değişkende ortalama olarak meydana gelen değişme miktarı
istatistik olarak önemlidir. Kısaca  yx0’dır.
(8.9) numaralı eşitlik kullanılarak t-değerinin hesaplanabilmesi için ilk
olarak (5.28) numaralı eşitlikten regresyondan sapma kareler ortalamasının
hesaplanması gerekir.
2
 d y  b yx  d x d y 12.96  (0.5)(6.48)

 1.215 olarak
S 
10  2
n2
2
e

hesaplandıktan sonra regresyon katsayısının standart hatası (5.29) numaralı
eşitlikten;
Tablo 8.11 devam
Sb 

Se2
2
 dx



 0.5

1.215
 0.306 ve (8.9) numaralı eşitlikten t-değeri de;
12.96

 1.634 olarak hesaplanır.
0.306
Hesaplanan test istatistiği (10-2) =8 serbestlik dereceli t-dağılımı
gösterir. Araştırıcı I. tip hata olasılığını =0.05 olarak belirlemiş ise çift
taraflı hipotez kontrolü yapıldığı için Tablo C’den, 8 serbestlik dereceli tt=
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dağılımında %2.5’luk alanın, yani kontrol hipotezinin ret bölgesinin -2.306
değerinden başladığı görülür. Hesaplanan test istatistiğinin değeri -1.634
olup kritik bölgenin başladığı t-değerinden büyüktür ve H0 hipotezinin
kabul bölgesine düşmektedir. Bu sebeple kontrol hipotezi kabul edilir. X
bağımsız değişkeninin bir birim artmasına karşılık Y bağımlı değişkeninde
ortalama olarak gözlenecek değişimin tesadüfî olduğu, yani Y’nin X’e olan
regresyon katsayısının sıfırdan farklı olmadığı kararına varılır.
ÖRNEK 2:
Belirli bir yörede yetişen Titrek kavaklardan tesadüfen seçilen 8 tanesinin yaş ve boylarına
ilişkin Tablo 8.12’deki ölçümler yapılmıştır. Bu çalışmada yaşın bir yıl artmasına karşılık titrek
kavakların boylarında ortalama olarak gözlenen değişimin istatistik olarak önemli olup olmadığının
araştırılması amaçlanmıştır.
Yaşın bir yıl artmasına karşılık titrek kavakların boylarında ortalama olarak gözlenen
değişimin istatistik olarak önemli olup olmadığının araştırılabilmesi için Tablo 8.12’de verildiği gibi
regresyon katsayısının hesaplanması gerekir.
Regresyon katsayısı hesaplandıktan sonra titrek kavaklarda yaşın bir yıl artmasına karşılık
boylarında ortalama olarak gözlenen 0.3832 m’lik artışın istatistik olarak önemli olup olmadığının
araştırılması için yapılan regresyon katsayına ait hipotez kontrolü Tablo 8.13’de uygulanmıştır.

Tablo 8.12. Titrek kavaklardan tesadüfen seçilen 8 tanesinin yaş ve boylarına ilişkin ölçümler ve
boyun yaşa göre regresyon katsayısı
Yaş (yıl) (X)
23
20
19
23
18
16
19
21

Boy (m) (Y)
19.5
18.0
17.8
19.0
17.5
16.0
17.0
16.5

2
 d x  40.875

2
 d y  9.879

 d x d y  15.663

b yx 

15.663

 0.3832
40.875
Hesaplanan regresyon katsayısı
titrek kavakların bir yıl yaşlanmasına
karşılık boylarının ortalama olarak 0.3832 m
arttığını göstermiştir.

Tablo 8.13. Titrek kavaklarda yaşın bir yıl artmasına karşılık boylarında ortalama olarak gözlenen
artışın tesadüfi olup olmadığının araştırılması için yapılan hipotez kontrolü
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H0: Titrek kavaklarda yaşın bir yıl artmasına karşılık boylarında ortalama
olarak gözlenen 0.3832 m’lik artış tesadüften ileri gelmiştir ve istatistik
olarak önemli değildir. Kısaca, yx=0’dır.
H1: Titrek kavaklarda yaşın bir yıl artmasına karşılık boylarında ortalama
olarak gözlenen 0.3832 m’lik artış tesadüften ileri gelmemiştir ve
istatistik olarak önemlidir. Kısaca  yx0’dır.
(8.9) numaralı eşitlik kullanılarak t-değerinin hesaplanabilmesi için önce
(5.28) numaralı eşitlikten regresyondan sapma kareler ortalamasının
hesaplanması gerekir.

Se2 

2
 d y  b yx  d x d y
9.879  (0.3832)(15.663)

 0.646 olarak
82
n2

hesaplandıktan sonra regresyon katsayısının standart hatası (5.29) numaralı
eşitlikten;

Tablo 8.13. devam
Sb 

Se2
2
 dx



0.646
 0.126 ve (8.9) numaralı eşitlikten t-değeri
40.875

de;
t=

0.3832
0.126

 3.041 olarak hesaplanır.

Hesaplanan test istatistiği (8-2) =6 serbestlik dereceli t-dağılımı
gösterir. Araştırıcı I. tip hata olasılığını =0.05 olarak belirlemiş ise çift
taraflı hipotez kontrolü yapıldığı için Tablo C’den, 6 serbestlik dereceli tdağılımında %2.5’luk alanın, yani kontrol hipotezinin ret bölgesinin 2.447
değerinden başladığı görülür. Hesaplanan test istatistiğinin değeri 3.041
olup kritik bölgenin başladığı t-değerinden büyüktür ve H0 hipotezinin ret
bölgesine düşmektedir. Bu sebeple kontrol hipotezi ret edilir.
Tablo 8.13’de uygulanan hipotez kontrolü sonunda hesaplanan boyun yaşa göre regresyon
katsayısının tesadüfi olmadığına, bir başka deyişle, titrek kavakların bir yıl yaşlanmasına karşılık
ortalama olarak boylarında gözlenen 0.3832 m’lik artışın istatistik olarak önemli olduğu kararına
varılmıştır.
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8.9. Regresyon Katsayıları Arasındaki Farka ait Hipotez Kontrolü
Üzerinde çalışılan iki özellik arasındaki regresyon katsayısı iki ayrı bölgede, çeşitte veya iki
farklı muamele uygulanmış gruplarda hesaplanabilir. Bu durumda iki örnekten hesaplanan regresyon
katsayıları arasındaki farklın, yani bağımsız değişkeninin bir birim artmasına karşılık bağımlı
değişkende meydana gelen ortalama değişmeler arasındaki farklın tesadüfi olup olmadığının
araştırılması gerekir. Bu kontrol regresyon katsayıları arasındaki farka ait hipotez kontrolü
uygulanarak test edilebilir.
Regresyon katsayıları arasındaki farka ait hipotez kontrolü uygulanırken kontrol ve karşıt
hipotezler aşağıdaki şekilde kurulmalıdır.

H0: İki grup arasında, bağımsız değişkenin bir birim artmasına karşılık bağımlı değişkende meydana
gelen değişme bakımından gözlenen fark sıfır kabul edilebilir. Bağımsız değişkenin bir birim
artmasına karşılık bağımlı değişkende meydana gelen değişme bakımından örnekler aynı
populasyonu temsil etmektedir. Kısaca, yxA -  yxB =0’dır.
H1: İki grup arasında bağımsız değişkenin bir birim artmasına karşılık bağımlı değişkende meydana
gelen değişme bakımından gözlenen fark sıfır kabul edilemez. Bağımsız değişkenin bir birim
artmasına karşılık bağımlı değişkende meydana gelen değişme bakımından örnekler aynı
populasyonu temsil etmemektedir. Kısaca, yxA -  yxB ≠0’dır.
Regresyon katsayıları arasındaki farka ait hipotez kontrolü, araştırmanın amacı doğrultusunda
yukarıda ifade edildiği gibi çift taraflı veya tek taraflı uygulanabilir. Bu durumda hipotezler;
H0: yxA -  yxB =0
H1: yxA <  yxB

H0: yxA -  yxB =0
H1: yxA >  yxB

veya

şeklinde kurulur.
Burada araştırıcının ilgilendiği regresyon katsayıları arasındaki farka ait örnekleme
dağılımıdır. İki regresyon katsayısı arasındaki farkın istatistik olarak önemli olup olmadığını, yani
üzerinde çalışılan grupların regresyon katsayısı bakımından aynı populasyondan tesadüfen alınmış
örnekler olup olmadıklarını kontrol için t-değeri (8.10) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır.

t=

b yx  b yx
A

S (b

B

…(8.10)

A -b B )

(8.10) numaralı eşitlikte S(b - b ) , regresyon katsayıları arasındaki farkın standart hatası olup (5.34)
A B
eşitlik kullanılarak;
S(b A  b B )  Se2 (

1
2
 dx
A



1

) şeklinde hesaplanır.

2

 dx

B
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(5.34) numaralı eşitlikte Se2 ,

nA ve nB örnek genişliğindeki örneklerden (5.28) numaralı eşitlik

kullanılarak hesaplanan regresyondan sapma kareler ortalamalarının serbestlik dereceleri ile tartılı
ortalamasıdır ve (5.35) numaralı eşitlik kullanılarak;
Se2 

(n A  2)Se2

A

 (n B

 2)Se2

(n A  2)  (n B  2)

B

şeklinde hesaplanır.
Hesaplanan regresyon katsayıları arasındaki farkn önemli olup olmadığını kontrol için (8.10)
numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanan t-değeri [(nA-2) +(nB-2)] serbestlik dereceli t-dağılımı gösterir.
ÖRNEK 1:
İki ayrı ilden tesadüfen seçilen 10’ar bireyde ağırlık (kg) ve boy uzunlukları (cm) Tablo
8.14’de verildiği gibi ölçülmüştür. İki ayrı ilden elde edilen veriler kullanılarak boydaki bir cm artışa
karşılık ağırlıkta gözlenen ortalama değişme, yani ağırlığın boya göre regresyon katsayısı ise yine
Tablo 8.14’de verildiği gibi hesaplanmıştır.
Tablo 8.14. İki ayrı ilden tesadüfen seçilen 10’ar bireyde ağırlık (kg) ve boy uzunlukları (cm)
ölçümleri ve ağırlığın boya göre regresyon katsayıları
İL 1
Ağırlık (Y)
56
75
70
61
61
63
72
80
76
68

İL 2
Boy
(X)
165
176
175
168
167
172
175
180
179
173

Ağırlık (Y)

Boy (X)

57
76
60
64
63
71
78
62
75
71

166
178
169
169
170
176
180
169
177
176

Birinci ilde:
2
 d x1  228.00

 d y1  543.60
2

 d x1d y1  343.00
b yx1  343/228= 1.504
İkinci ilde:
2
 d x2  214.00
2
 d y2  492.00

 d x2d y2  320
b yx2  1.495

Tablo 8.14’de hesaplanan regresyon katsayıları 1. ilde bireylerin boyunun 1 cm artmasına
karşılık ağırlıklarının 1.504 kg arttığını, 2. ilde ise bireylerin boyunun 1 cm artmasına karşılık
ağırlıklarının 1.495 kg arttığını göstermiştir. Araştırmada, boyun 1 cm artmasına karşılık ağırlıkta
gözlenen ortalama artışın iki ilde de aynı olup olmadığı, yani ağırlıkta gözlenen artış bakımından iller
arasındaki farkın önemli olup olmadığının test edilmesi amaçlanmıştır. Bunun için yapılan regresyon
katsayıları arasındaki farka ait hipotez kontrolü Tablo 8.15’de verildiği şekilde uygulanır.
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Tablo 8.15. Boyun 1 cm artmasına karşılık ağırlıkta gözlenen ortalama artışın iki ilde de aynı olup
olmadığını kontrol için uygulanan hipotez kontrolü
H0: Boyun 1 cm artmasına karşılık ağırlıkta gözlenen ortalama artış iki ilde
de aynıdır, yani ağırlıkta gözlenen artış bakımından iller arasındaki
fark tesadüften ileri gelmiştir. İstatistik olarak önemli değildir ve sıfır
kabul edilebilir. Kısaca, yx1 -  yx2 =0’dır.
H1: Boyun 1 cm artmasına karşılık ağırlıkta gözlenen ortalama artış iki ilde
de aynı değildir, yani ağırlıkta gözlenen artış bakımından iller
arasındaki fark tesadüften ileri gelmemiştir. İstatistik olarak önemlidir
ve sıfır kabul edilemez. Kısaca, yx1 ≠  yx2 =0’dır.
(8.10) numaralı eşitlik kullanılarak t-değerinin hesaplanabilmesi
için ilk olarak S(b A  b B ) , yani regresyon katsayıları arasındaki farkın
standart hatasının hesaplanması gerekir.
Her iki ile ait regresyondan sapma kareler ortalamaları (5.28)
numaralı eşitlikten;

Se2 

543.60  1.504(343)
 3.47
10  2

Se2 

492.00  1.495(320)
 1.70 olarak bulunur.
10  2

1

2

İller için hesaplanan regresyondan sapma kareler ortalamalarının
serbestlik dereceleri ile tartılı ortalaması (5.35) numaralı eşitlik kullanılarak;

S e2 

(10  2)(3.47)  (10  2)(1.70)
 2.585 ,
(10  2)  (10  2)

Regresyon katsayıları arasındaki farkın standart hatası (5.34) numaralı
eşitlik kullanılarak;
S (b1b2)  (2.585)(

1
1

 0.153 ve
228.0 214.0

(8.10) numaralı eşitlikten de t-değeri;
t=

1.504  1.495
 0.059 olarak hesaplanır.
0.153

Hesaplanan test istatistiği [(10-2) +(10-2)]=16 serbestlik dereceli tdağılımı gösterir. Araştırıcı I. tip hata olasılığını =0.05 olarak belirlemiş
ise çift taraflı hipotez kontrolü yapıldığı için Tablo C’den, 16 serbestlik
dereceli t-dağılımında %2.5’luk alanın, yani kontrol hipotezinin ret
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bölgesinin 2.120 değerinden başladığı görülür. Hesaplanan test istatistiğinin
değeri 0.059 olup kritik bölgenin başladığı t-değerinden çok küçüktür ve H0
hipotezinin kabul bölgesine düşer. Bu sebeple kontrol hipotezi kabul edilir.
Tablo 8.15’de uygulanan hipotez kontrolü, boyun 1 cm artmasına karşılık ağırlıkta gözlenen
ortalama artışın iki ilde de aynı olduğunu göstermiştir. Yapılan araştırmada, verilerin analizi
sonucunda, ağırlıkta gözlenen artış bakımından iller arasındaki farkın tesadüften ileri geldiği kararına
varılmıştır.
ÖRNEK 2:
2 ve 3 ay süt verilmiş kuzularda doğum ağırlığı (DA) ve 3. aydaki canlı ağırlıklar (CA) Tablo
8.16’da verildiği gibi ölçülmüştür. 2 ve 3 ay süt verilen kuzularda doğum ağırlığının bir kg artmasına
karşılık 3. ay canlı ağırlıkta gözlenen ortalama değişme miktarları, yani CA’nın DA’na göre regresyon
katsayıları ise Tablo 8.16’daki gibi hesaplanmıştır.

Tablo 8.16. 2 ve 3 ay süt verilen kuzularda doğum ağırlığı (DA) (kg) ve 3. ay canlı ağırlık (kg)
ölçümleri ve 3. ay canlı ağırlığının doğum ağırlığına göre regresyon katsayıları
2 ay süt verilen
DA (X)
CA (Y)
3.2
16.1
4.8
19.1
4.9
19.6
5.1
20.0
5.0
18.0
3.4
11.6
4.4
16.6

3 ay süt verilen
DA (X)
CA (Y)
4.2
19.0
5.1
19.8
4.3
19.6
4.3
17.0
4.6
18.6
3.8
16.0
4.7
19.3
4.5
18.5

2 ay süt verilenlerde:
2
 d x1  3.700

 d y1  50.729
2

 d x1d y1  11.320
b yx1 

11.320

 3.06
3.700
3 ay süt verilenlerde:
2
 d x2  1.039
2
 d y2  12.295

 d x2d y2  2.618

b yx2 

2.618
1.039

 2.520

Tablo 8.16’da hesaplanan regresyon katsayıları 2 ay süt verilen kuzularda doğum ağırlığının 1
kg artmasına karşılık 3. aydaki canlı ağırlığın ortalama 3.06 kg arttığını, 3 ay süt verilen kuzularda ise
doğum ağırlığındaki 1 kg’lık artışa karşılık 3. aydaki ortalama canlı ağırlık artışının 2.520 kg olduğunu
göstermiştir.
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Bulunan bu sonuçlar doğrultusunda 2 ay süt verilen kuzularda doğum ağırlığındaki 1 kg’lık
artışa karşılık 3. ay canlı ağırlıkta ortalama olarak gözlenen artışın, 3 ay süt verilen kuzulardan daha
fazla olmasının istatistik olarak önemli olup olmadığının araştırılması hedeflenmiştir. Bunun için
yapılan regresyon katsayıları arasındaki farka ait hipotez kontrolü Tablo 8.16’da verildiği şekilde
uygulanır.
Tablo 8.16. 2 ay süt verilen kuzularda doğum ağırlığındaki 1 kg’lık artışa karşılık 3.ay canlı
ağırlığında ortalama olarak gözlenen artışın 3 ay süt verilen kuzulara göre daha fazla
olup olmadığının araştırılması için uygulanan hipotez kontrolü
H0: 2 ay süt verilen kuzularda doğum ağırlığındaki 1 kg’lık artışa karşılık 3.
ay canlı ağırlıkta ortalama olarak gözlenen artışın 3 ay süt verilen
kuzulara göre daha fazla olduğu söylenemez. İki grup arasında 3. ay
canlı ağırlığında gözlenen ortalama artış bakımından fark tesadüften
ileri gelmiştir ve istatistik olarak önemli değildir. Kısaca,
yx1 =  yx2’dir.
H1: 2 ay süt verilen kuzularda doğum ağırlığındaki 1 kg’lık artışa karşılık 3.
ay canlı ağırlıkta ortalama olarak gözlenen artışın 3 ay süt verilen
kuzulara göre daha fazla olduğu söylenebilir. İki grup arasında 3. ay
canlı ağırlığında gözlenen ortalama artış bakımından fark tesadüften
ileri gelmemiştir ve istatistik olarak önemlidir. Kısaca, yx1 >  yx2’dir.
(8.10) numaralı eşitlik kullanılarak t-değerinin hesaplanabilmesi
için ilk olarak S(b A  b B ) , yani regresyon katsayıları arasındaki farkın
standart hatasının hesaplanması gerekir.
2 ay ve 3 ay süt verilen kuzulara ait regresyondan sapma kareler
ortalamaları (5.28) numaralı eşitlikten;

Se2 

50.729  3.06(11.32)
 3.218 ,
72

Se2 

12.295  2.52(2.618)
 0.950 ,
82

1

2

Regresyondan sapma kareler ortalamalarının serbestlik dereceleri
ile tartılı ortalaması (5.35) numaralı eşitlik kullanılarak;
S e2 

(7  2)3.218  (8  2)0.95
1.981 ,
(7  2)  (8  2)

Regresyon katsayıları arasındaki farkın standart hatası (5.34) numaralı
eşitlik kullanılarak;
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Tablo 8.16 devam
1
1
S (b1 b2)  1.981(

) 1.563 ,
3.7 1.039

ve (8.10) numaralı eşitlikten de;
3.06  2.52
 0.345
t=
1.563
olarak hesaplanan t-değeri [(7-2) +(8-2)]=11 serbestlik dereceli t-dağılımı
gösterir. Araştırıcı I. tip hata olasılığını =0.01 olarak belirlemiş ise tek
taraflı hipotez kontrolü yapıldığı için Tablo C’den, 11 serbestlik dereceli tdağılımında %1’lik alanın, yani kontrol hipotezinin ret bölgesinin 2.718
değerinden başladığı görülür. Hesaplanan test istatistiğinin değeri 0.345
olup kritik bölgenin başladığı t-değerinden çok küçüktür ve H0 hipotezinin
kabul bölgesine düşmektedir. Bu sebeple kontrol hipotezi kabul edilir.
Tablo 8.16’da uygulanan hipotez kontrolü sonunda verilen karar doğrultusunda 2 ay süt
verilen kuzularda doğum ağırlığındaki 1 kg’lık artışa karşılık 3.ay canlı ağırlığında ortalama olarak
gözlenen artışın, 3 ay süt verilen kuzularda gözlenen artıştan daha fazla olduğu söylenemez. İki grup
arasında 1 kg’lık artışa karşılık 3.ay canlı ağırlıkta ortalama olarak gözlenen artış bakımından farkın
tesadüften ileri geldiği ve sıfır kabul edilebileceği kararına varılır.

8.3. SORULAR
1. t-dağılımı nasıl elde edilir açıklayınız?
2. t-dağılımının özellikleri nelerdir? Açıklayınız.
3. t-dağılımının varyansı neye göre değişir ve nasıl hesaplanır?
4. 10 serbestlik dereceli teorik t-dağılımı, deneysel olarak nasıl elde edilir? Açıklayınız.
5. Z-dağılımı ile t-dağılımı arasında ne gibi farklar vardır? Açıklayınız.
6. Uykusuzluktan şikâyetçi 20 hasta tesadüfen iki eşit gruba ayrılmış, bunlardan birine A uyku ilacı,
diğerine de B uyku ilacı verilmiştir. Bu uygulamadan sonra söz konusu hasta gruplarının uyku
süresi (saat) ortalamaları ve standart hataları sırası ile A  S A = 3.50.70, B  S B = 4.50.90
olarak bulunmuştur. Buna göre B ilacının uykusuzluğa karşı daha etkili olduğu söylenebilir mi?
7. R ve S gibi iki farklı ilacın sistolik kan basıncına etkisini araştırmak üzere seçilen 12 kişi 7 ve 5
kişilik iki gruba ayrılmış, bir gruba R, diğer gruba S ilacı verilmiştir. Sonuçlar aşağıdaki gibi
bulunduğuna göre R ve S ilaçları arasında sistolik kan basıncına etki bakımından fark var mıdır?
R : 110 120 125 130 120 120 115
S : 125 130 125 130 135
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4. Tesadüfen seçilen 125 bireyde yaş ile kan basıncı arasında korelasyon katsayısı 0.81 olarak
bulunmuştur. İki özellik arasında doğrusal bir ilişkinin olduğu söylenebilir mi?
5. Belirli bir ırka ait 18 adet fare, biri kontrol grubu (A), diğeri de deney grubu (B) olmak üzere eşit
sayıda birey içeren rasgele iki gruba ayrılmış ve doğumdan 3 aylık oluncaya kadar deney grubu
özel bir gıda rejimi ile beslenmiştir. Belirlenen süre sonunda grupların canlı ağırlık ortalamaları
ve standart hataları sırasıyla A  S A = 45.6  3.8 ve B  S B = 40.75  2.1 olarak bulunmuştur.
Uygulanan rejimin ortalama canlı ağırlığı değiştirip değiştirmediğini kontrol ediniz.
6. Birbirinden bağımsız iki grup (muamele; uygulama) ortalamasını karşılaştırmak için gerekli olan
test istatistiği nasıl hesaplanır? Açıklayınız.
7. Birbirine bağımlı gözlemlerden elde edilmiş iki grubu karşılaştırmak için gerekli olan t-istatistiğinin
Serbestlik Derecesinin 20 olabilmesi için örnekteki deney ünitesi adedi kaç olmalıdır? Nedenini
belirterek açıklayınız.
8. Ortalaması ve varyansı bilinmeyen bir populasyondan rasgele alınan 25 bireylik bir örnekte, örnek
ortalaması X = 12. ve standart sapması da Sx= 5. olarak hesaplanmıştır. Bu örnekte  = 0.05
yanılma olasılığı ile H0 :  = 10 kontrol hipotezi, H1 :  < 10 hipotezine karşı test edildiği zaman
verilecek karar nedir? Gerekli kontrolleri yaparak açıklayınız.
9. 8 bireyin H ve P gibi iki özelliği arasında hesaplanan korelasyon katsayısı 0.6 olarak hesaplanmıştır.
Bu iki özellik arasında doğrusal bir ilişki olmadığı söylenebilir mi? Gerekli kontrolleri yaparak
karar veriniz.
10. 20 Adet mandalina ağacı tesadüfen A ve B gibi 2 eşit gruba bölünmüş, gruplardan biri kontrol
grubu (A Grubu) olarak ayrılmış, diğer gruptaki (B Grubundaki) ağaçların gövdesine belirli bir
eriyik sürülmüştür. Deneme sonunda kontrol grubunun ortalaması A = 30.0 kg/ağaç, standart
sapması SA=2.0, eriyik sürülen grubun ortalaması B = 32.0 kg/ağaç, standart sapması da SB=3.0
olarak bulunmuştur. Eriyik sürme mandalina verimini etkilemiş midir?
11. Bir örnekten hesaplanan ortalamanın bilinen bir ortalamayla karşılaştırılması için gerekli olan tistatistiği nasıl hesaplanır? Örnek vererek açıklayınız.
12. Eş-yapma t-testi hangi durumlarda kullanılmalıdır? Örnek vererek açıklayınız.
13. A firmasının ürettiği vitamin drajelerinden rasgele alınan 16 vitamin drajesinde B1 vitamini miktarı
ortalaması 20. mg ve standart sapması 0.2 mg, B firmasının ürettiği vitamin drajelerinden alınan
16 vitamin drajesinde B1 vitamini miktarı ortalaması 20.5 mg ve standart sapması da 0.3 mg
olarak bulunmuştur. Vitamin drajelerindeki B1 vitamini miktarı bakımından A ve B firmaları
arasındaki farklılığın tesadüfi olduğu söylenebilir mi?
16. Birbirine bağımlı gözlemlerden elde edilmiş iki ortalamayı karşılaştırmak için gerekli olan tistatistiğinin Serbestlik Derecesinin 43 olabilmesi için örnekteki deney ünitesi sayısı kaç
olmalıdır? Açıklayınız.
15. 5 sağlıklı bireyde sabah ve akşam ölçülen kan şekerleri miktarı aşağıdaki gibi bulunmuştur. Sabah
ve akşam ölçülen kan şekerleri miktarı arasındaki farkın istatistik olarak önemli olduğunu
söyleyebilir misiniz?
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Akşam
91
95
97
95
95

Sabah
90
95
98
94
94

16. İki farklı karışım kullanılarak yapılan dondurmaların % yağ miktarlar aşağıdaki gibi bulunmuştur.
Karışımlar arasında ortalama % yağ oranları bakımından farkın tesadüfî olup olmadığını kontrol
ediniz.
Karışım1
Karışım2

5.7
6.3

4.5
5.7

6.2
5.9

6.3
6.4

17. Belirli bir hibrit mısırda koçan uzunlukları ortalamasının  = 23 cm. olduğu bilinmektedir. Söz
konusu hibrit mısırın ekili olduğu parsellere, yeni bir gübre karışımı uygulanmış ve 25 parselde
ortalama koçan uzunluğu, X = 28. cm, standart sapma da Sx = 5. cm olarak bulunmuştur. Yeni
gübre karışımının koçan uzunluğunu artırdığı söylenebilir mi? Kontrol ederek karar veriniz.
18. Yoğurtlarda maya gelişiminin zamana göre değişip değişmediğini araştırmak amacıyla, 20 adet
yoğurt kâsesinin bulunduğu bir inkübasyon dolabından, mayalama işleminden 1 saat ve 7 saat
sonra maya sayımı yapılmış ve elde edilen sayısal değerler kaydedilmiştir. 1 saat ve 7 saat sonraki
maya sayımları arsasında farkların istatistik olarak önemli olup olmadığını test etmek için
kullanılması gereken yöntem nedir? Açıklayınız.
19. Bir bölgedeki 205 adet parselde mercimek ekiminden önce ve mercimek ekiminden sonra
topraktaki azot miktarları tespit edilmiştir. Bu parsellerdeki mercimek ekiminin topraktaki azot
miktarını değiştirip değiştirmediği araştırılmak istense elde edilen sayısal değerler yardımı ile
hangi hipotez testi yöntemi kullanılmalıdır? Açıklayınız.
20. 6 bireyin X ve Y gibi iki özelliği arasında hesaplanan korelasyon katsayısı 0.6 olarak
hesaplanmıştır. Bu iki özellik arasında doğrusal bir ilişki olmadığı söylenebilir mi?
21. A ve B firmaları tarafından üretilen anti bakteriyel el temizleme jellerinde pH değerleri ölçülmüş
ve aşağıdaki istatistikler hesaplanmıştır. A ve B firmalarına ait jellerdeki pH değerlerinin
ortalamaları arasındaki farkın önemli olup olmadığına karar veriniz.

A-firması
B-firması

n
10
10

Ortalama
5.51
5.61

Standart Hata
0.03
0.02

22. Astım hastalarına yeni bir tedavi uygulanmış ve tedavinin etkinliğini görmek amacıyla tedavi
öncesinde ve tedavi sonrasında, saniyedeki baskılı ekspiratuar hacmi (FEV 1) değerleri
ölçülmüştür. Buna göre yeni tedavi FEV1 ölçümlerinin yükselmesini sağlamış mıdır?
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Hasta
1
2
3
4
5
6

Tedavi Öncesi
1.69
2.77
1.00
1.66
3.00
0.85

Tedavi Sonrası
1.69
2.22
3.07
3.35
3.00
2.74

23. 10 bireyden elde edilen veriler kullanılarak X ve Y özellikleri arasındaki korelasyon katsayısı 0.899 ve regresyon denklemi Ŷ = 8.68 - 0.109X olarak hesaplanmıştır. X ve Y özellikleri
arasında doğrusal ilişki bulunduğu söylenebilir mi? Kontrol ederek karar veriniz.
24. Belirli bir özellik bakımından A ve B gruplarında ortalama, varyans ve örnek genişliği aşağıdaki
gibidir. A ve B gruplarının ortalamaları arasındaki fark tesadüften mi ileri gelmektedir?

A =1.5

S 2A =2.5

nA=25

B =16.5

S 2B =5.29

nB=36

25. 10 bireyde boy uzunlukları ile tüketilen süt miktarı arasındaki korelasyon katsayısı 0.56 olarak
bulunmuştur. Buna göre bu 10 bireyin alındığı populasyonda, bu iki özellik bakımından doğrusal
bir ilişki var mıdır?
26. 81 bireyde sağ ve sol kulak ile algılanabilen ses şiddetleri arasındaki farkların ortalaması 0.6
farkların standart sapması 0.27 olarak bulunmuştur. Sağ ve sol kulak ile algılanabilen ses
şiddetleri arasındaki fark tesadüften mi ileri gelmektedir?
27. Türkiye’deki hastanelerinin mikrobiyoloji laboratuvarlarında yapılan testlerdeki hata oranının 0.10
olduğu bilinmektedir. Yeni açılan bir hastanenin mikrobiyoloji laboratuvarında yapılan
ölçümlerden tesadüfi olarak seçilen 100 sonuçtan 13 tanesinin hatalı olduğu gözlemiştir. Yeni
açılan hastanenin laboratuvar sonuçlarındaki hata oranını populasyondan daha fazla mıdır?
28. 5 sağlıklı bireyde sabah ve akşam ölçülen kan şekerleri miktarları aşağıdaki gibi bulunmuştur.

Birey
1
2
3
4
5

Sabah
90
95
98
94
94

Akşam
91
95
97
95
95

Sabah ve akşam ölçülen kan şekeri miktarları arasında istatistik olarak önemli bir farkın olduğunu
söyleyebilir misiniz?
29. Bir diyet programının zayıflama üzerine etkisini araştırmak amacıyla tesadüfen seçilen 6 bireyin,
başlangıç ve 2 aylık diyet programı sonrası ağırlıkları aşağıdaki gibi ölçülmüştür. Uygulanan bu
diyet programının ağırlıkta önemli bir azalmaya sebep olduğu söylenebilir mi?
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Başlangıç
Diyet Sonrası

72
70

70
68

65
62

80
70

75
74

70
69

30. 6 adet vitamin drajesinin üretimden hemen sonra ve depoda belirli bir süre bekletildikten sonraki
pH değerleri aşağıdaki gibi tespit edilmiştir. Depolamadan sonra pH değerlerinde istatistik olarak
önemli bir değişim olmuş mudur?
Başlangıç
: 6.45 7.02 7.15 7.12 7.05 7.3
Depolamadan sonra: 5.04 5.08 6.02 5.80 5.75 6.0
31. 8 serbestlik dereceli teorik t-dağılımı, deneysel olarak nasıl elde edilir? Bu dağılımın ortalaması ve
varyansı kaça eşittir? Bu dağılımı oluşturan t-değerleri %90 olasılıkla hangi değerler arasındadır?
32. Aynı yaş ve cinsiyetteki bebeklerden tesadüfen seçilen 5’ine A maması 7’sine B maması verilmiş
ve bebeklerin 6. ayın sonundaki ağırlıkları (kg) aşağıdaki gibi bulunmuştur. Mamalar arasında 6.
ayın sonundaki ağırlığı etkileme bakımından istatistik olarak önemli bir fark var mıdır?
A (kg)

8.0

9.5

9.2

8.6

8.7

B (kg)

7.6

8.2

9.3

8.5

7.9

9.6

9.0

33. 90 adet bıldırcında yumurtadan çıkış ağırlığı ile 2. Hafta canlı ağırlığı arasındaki korelasyon
katsayısı r=0.25 olarak bulunmuştur. Bıldırcınlarda adı geçen özellikler arasında hesaplanan
korelasyon katsayısı istatistik olarak önemli midir?
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HİPOTEZ KONTROLLERİ 2: t-KONTROLLERİ

8.1. Giriş
Temel araştırmalarda üzerinde çalışılan populasyonun dağılımı ve parametreleri hakkında bilgi
sahibi olunur. Araştırıcı üzerinde çalıştığı populasyonun parametreleri hakkında bilgi sahibi ise bir
önceki bölümde açıklandığı gibi test istatistiği olarak Z-değeri ve test dağılımı olarak Z-dağılımı
kullanarak gerekli hipotez kontrolü yapar.
Fakat yapılan çalışmaların çoğunda araştırıcı populasyonun parametreleri hakkında bilgi
sahibi değildir. Dolayısıyla populasyona ait parametreleri, örnek yada örneklerden tahmin etmek
durumundadır. Bu durumda yapılan hipotez kontrollerinde test istatistiği olarak t-değeri ve test
dağılımı olarak da t-dağılımı kullanılır.

8.2. t Dağılımı (Student’s t-distribution)
t-dağılımı, 1908 yılında Guinness Brewing şirketinde çalışan istatistikçi W. S. Gosset
tarafından geliştirilmiştir. Guinness Brewing şirketinde çalışan Gosset, varyansı bilinmeyen
X -μx
değerlerini hesaplamıştır. Örnek ortalaması ile populasyon
populasyondan alınan örnekler için
Sx
ortalaması arasındaki farkı, örnekten tahmin edilen standart hataya böldüğü için hesaplanan değerleri
Z yerine t olarak adlandırmış ve t değerlerinin dağılımını geliştirmiştir. Guinness Brewing şirketi
çalışılanlarının kendi isimleri ile yayın yapmasına izin vermediğinden Gosset, dağılımını “Student’s”
takma adı ile yayınlamıştır. Bu sebeple t-dağılımı “Student’s t-dağılımı” olarak da bilinir.
t-dağılımı, varyansı bilinmeyen bir populasyondan alınan n örnek genişliğindeki örneklerden
her biri için (8.1) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanan t-değerlerinin dağılımıdır.

t=

X - μx

… (8.1)

Sx

(8.1) numaralı eşitlikte S x , (5.2) numaralı eşitlik kullanılarak

Sx

şeklinde hesaplanan ortalamaya ait
n
örnekleme dağılımının, örnekten hesaplanan standart sapmasıdır, kısaca ortalamanın standart hatası
olarak ifade edilir. t-dağılımı serbestlik derecesine bağlı bir dağılım olup, t-dağılımının olasılık
yoğunluk fonksiyonu (8.2) numaralı eşitlikte verildiği gibidir.
v 1
v 1
(
)
t 2 -( )
2
(1  ) 2
f(t) 
… (8.2)
v
v
v  ( )
2
eşitlikte v, serbestlik derecesidir.
- ile + arasında tüm değerleri içeren t-dağılımı simetrik bir dağılım olup ortalaması sıfırdır.
Dağılım simetrik olduğu için |-t|=|t| şartı ile –t ile 0 arasında kalan alan ile 0 ile t arasında kalan alan
birbirine eşittir.
t-dağılımı serbestlik derecesine bağlı bir dağılım olduğundan her serbestlik derecesi için farklı
bir t dağılımı vardır. Serbestlik derecesi arttıkça t-dağılımı Z-dağılımına yaklaşır ve t-dağılımını
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oluşturan t değerleri arasındaki değişim, dolayısıyla t-dağılımının varyansı azalır. (n)/(n-2) şeklinde
hesaplanan dağılımın varyansı, teorik olarak serbestlik derecesi sonsuz olduğu zaman Z- ve tdağılımları üst üste çakışacağından 1’e eşit olur.
t-dağılımı serbestlik derecesine bağlı bir dağılım olduğu için sonsuz tane t-dağılımı vardır. Bu
sebeple Tablo C’de görüldüğü gibi farklı serbestlik dereceli t-dağılımlarında belirli yüzde alanların
başladığı t-değerleri verilerek t-dağılımı tabloları düzenlenir. Örneğin, Tablo C’den bakıldığı zaman 5
serbestlik dereceli t-dağılımında örnekten hesaplanan t-değerlerinin %2.5’unun 2.571’den büyük
olduğu görülür. t-dağılımı simetrik bir dağılım olduğu için örnekten hesaplanan t-değerlerinin %2.5’u
da -2.571’den daha küçüktür. Tablo C’den 10 serbestlik dereceli t-dağılımında %2.5’luk alanın 2.228
değerinden başladığı görülür. 50 serbestlik dereceli t-dağılımında ise %2.5’lik alan 2.008 değerinden
başlar. Serbestlik derecesi arttıkça t-dağılımını meydana getiren t-değerleri arasındaki değişim
azaldığından, 5, 10 ve 50 serbestlik dereceli t-dağılımlarında %2,5’luk alanının başladığı t-değerleri
giderek küçülmektedir.
Serbestlik derecesinin sonsuz olması durumunda %2,5’luk alan 1.96 değerinden %5’lik alan
ise 1.645 değerinden başlamaktadır. Bu da serbestlik derecesi arttıkça t-dağılımının Z-dağılımına
yaklaştığını ve sonsuz serbestlik derecesinde iki dağılımın çakıştığını göstermektedir.

8.3. Ortalamaya ait Hipotez Kontrolü
Normal dağılım gösteren bir populasyondan tamamen tesadüfen alındığı ileri sürülen bir
örnekten hesaplanan ortalama ile populasyonun bilinen ortalaması arasındaki farkın tesadüften ileri
gelip gelmediğine ortalamaya ait hipotez kontrolü yapılarak karar verilir. Üzerinde çalışılan
populasyonun varyansı bilinmiyorsa test dağılımı olarak t-dağılımı kullanılır ve test istatistiği olarak
da t-değeri hesaplanır.
ÖRNEK 1:
Sarıkuyruk balığı yetiştiriciliğinde kullanılan yemlerin yapısındaki protein oranının ortalama
%22 olması gerektiği bildirilmiştir. Bu balık çeşidi için yem üreten bir yem fabrikasından tesadüfen
seçilen 31 adet yem örneğinde protein oranı ortalamasının %20 ve standart sapmasının da %5 olduğu
tespit edilmiştir. Acaba söz konusu fabrikada üretilen yemler Sarıkuyruk balığı yetiştiriciliği için
uygun protein oranını içermekte midir?
Yapılan bu çalışmada araştırıcının amacı, söz konusu yem fabrikasında üretilen yemlerin protein
içeriklerinin Sarıkuyruk balığı yetiştiriciliği için uygun olup olmadığına karar vermektir. Bu kararın
verilebilmesi için hipotez kontrolü yapılması gerekir.
Burada araştırıcının yapması gereken hipotez kontrolü, ortalamaya ait hipotez kontrolüdür.
Sarıkuyruk balık yetiştiriciliğinde kullanılan yemlerin yapısındaki ortalama protein miktarının %22
olması gerektiği bildirilmiş, fakat protein oranları arasındaki değişim için varyansın, yani populasyon
varyansının ne olduğu verilmemiştir. Populasyon varyansının bilinmediği durumlarda hipotez
kontrolünde kullanılması gereken test dağılımı, t-dağılımı ve hesaplanması gereken test istatistiği de tdeğeridir.
Söz konusu yem fabrikasında üretilen yemlerin protein içeriklerinin Sarıkuyruk balığı
yetiştiriciliği için uygun olup olmadığına karar vermek için uygulanacak hipotez kontrolünde,
aşağıdaki gibi hipotez takımının oluşturulması gerekir.
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H0: Populasyon ile örnek ortalaması arasındaki fark tesadüften ileri gelmektedir. Gözlenen %2’lik fark
istatistik olarak önemli değildir ve sıfır kabul edilebilir. Yani söz konusu fabrikada üretilen
yemlerin Sarıkuyruk balığı yetiştiriciliği için uygun protein oranını içerdiği söylenebilir. Kısaca,
µx=%22’dir.
H1: Populasyon ile örnek ortalaması arasındaki fark tesadüften ileri gelmemektedir. Gözlenen %2’lik
fark istatistik olarak önemlidir ve sıfır kabul edilemez. Yani söz konusu fabrikada üretilen
yemlerin Sarıkuyruk balığı yetiştiriciliği için uygun protein oranını içerdiği söylenemez. Kısaca,
µx≠%22’dir.
Hipotez kontrolünün çift taraflı yapılması gerekmektedir. Çünkü söz konusu fabrikada üretilen
yemlerin Sarıkuyruk balık yetiştiriciliğine uygun olması için üretilen yemin protein oranının, önerilen
protein oranından ne az ne de çok olmamalıdır. Yani araştırıcı, 31 yem örneğindeki ortalama protein
oranının, populasyona ait ortalamadan küçük veya büyük oluşu ile değil sadece farklı olup olmadığı
ile ilgilenmektedir.
Fabrikada üretilen yemlerin protein oranı, ortalaması %22 olan normal dağılım gösteriyor ise
bu fabrikadan 31 yem örneği içeren çok sayıda örnekler alınsa ve ortalamaları hesaplansa, hesaplanan
bu ortalamalar örnekten örneğe değişerek bir dağılım gösterir. Bu dağılıma, ortalamalara ait örnekleme
dağılımı adı verilir. Bu dağılımın parametreleri, μ x  μ x = %22 ve standart sapması da (5.2) numaralı
S
5
eşitlikten S x  x 
=0.898 olarak örnekten tahmin edilir.
31
n
Üretilen yemlerin Sarıkuyruk balık yetiştiriciliği için uygun olup olmadığına karar vermek için
yapılacak hipotez kontrolünde test dağılımı olarak t-dağılımı ve test istatistiği olarak da t-değeri
kullanılır. Örnekten hesaplanan ortalamaya karşılık gelen t-değeri (8.1) numaralı eşitlikten;

t=

X - μx
Sx



(20  22)
= -2.227 olarak hesaplanır.
0.898

Hesaplanan test istatistiği (n-1) = (31-1) = 30 serbestlik dereceli t-dağılımı gösterir. I. tip hata
olasılığı, =%5 olarak belirlenmiş ise çift taraflı hipotez kontrolü yapıldığından I. tip hata olasılığının
yarısı (%2.5), ortalamadan büyük değerlerin bulunduğu, diğer yarısı (%2.5) ise ortalamadan küçük
değerlerin bulunduğu tarafta alınır. Tablo C’den 30 serbestlik dereceli t-dağılımında %2.5’luk alan
2.00 değerinden başladığından test dağılımında, kontrol hipotezinin kabul ve ret bölgeleri Şekil 8.1’de
görüldüğü gibi belirlenir.
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%2.5
-2.227 -2.000

H0 kontrol hipotezini
kabul bölgesi

%2.5
2.000

Şekil 8.1. 35 serbestlik dereceli t-dağılımında çift taraflı hipotez kontrolünde ret ve kabul bölgeleri
Şekil 8.1’de siyah taralı alanlar H0 hipotezinin ret bölgeleridir. Yapılan hipotez kontrolünde test
istatistiği -2.227 olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan bu test istatistiği H0 hipotezinin ret bölgesine, yani
taralı alana düştüğü için kontrol hipotezi ret edilir ve söz konusu fabrikada üretilen yemlerin
Sarıkuyruk balık yetiştiriciliği için uygun olmadığı kararına varılır.
ÖRNEK 2:
Meyve suyu üretimi yapan bir fabrikada üretilen portakal sularında C vitamini ortalamasının 17
mg/L olduğu bildirilmiştir. Yeni bir üretim yöntemi kullanılarak üretilen portakal sularından tesadüfen
16 şişe alınmış ve C vitamini ortalaması 17.9 mg/L, standart sapması da 3 mg/L olarak bulunmuştur.
Yeni üretim yönteminin portakal sularındaki C-vitamini miktarını artırdığı söylenebilir mi?
Meyve suyu fabrikasında yapılan araştırmanın amacı, önerilen yeni üretim yönteminin
kullanılan yöntemden daha iyi olup olmadığının, yani üretilen portakal sularındaki C-vitamini
miktarını artırıp artırmadığının araştırılmasıdır. Önerilen yeni yöntemin daha iyi olduğunun
söylenebilmesi için yeni yöntem kullanılarak üretilen meyve sularındaki ortalama C-vitamini
miktarının, halen kullanılan yöntem için bildirilen ortalamadan daha büyük olması gerekir. Bu sebeple
tek taraflı hipotez kontrolü uygulanmalıdır.
Yeni üretim yönteminin daha iyi bir üretim yöntemi olup olmadığına karar vermek için
uygulanan hipotez kontrolü Tablo 8.1’de verilmiştir.
Tablo 8.1. Yeni üretim yönteminin daha iyi bir üretim yöntemi olup olmadığına karar vermek için
uygulanan hipotez kontrolü
H0: Populasyon ile örnek ortalaması arasındaki fark tesadüften ileri
gelmektedir. Gözlenen 0.9 mg/L’lik C-vitamini farkı istatistik olarak
önemli değildir. Yeni üretim yönteminin daha iyi bir yöntem olduğu
söylenemez. Kısaca, µx=17 mg/L’dir.
H1: Populasyon ile örnek ortalaması arasındaki fark tesadüften ileri
gelmemektedir. Gözlenen 0.9 mg/L’lik C-vitamini farkı istatistik
olarak önemlidir. Yeni üretim yönteminin daha iyi bir yöntem olduğu
söylenebilir. Kısaca, µx >17 mg/L’dir.
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Meyve suyu fabrikasında çok sayıda 16 şişelik portakal suları yeni
yöntem ile üretilse ve C-vitamini miktarı ortalamaları hesaplansa
hesaplanan bu ortalamalar, μ x  μ x =17 mg/L ve standart sapması da
(5.2) numaralı eşitlikten Sx 

3
16

=0.75 mg/L olan normal dağılım

gösterir.
Hipotez kontrolünde test dağılımı olarak t-dağılımı ve test
istatistiği olarak da t-değeri kullanılır. Örnekten hesaplanan ortalamaya
karşılık gelen t-değeri (8.1) numaralı eşitlikten;

Tablo 8.1 devam
t=

X - μ x (17.9  17)
= 1.2 olarak hesaplanır.

0.75
Sx

Hesaplanan test istatistiği (16-1)=15 serbestlik dereceli t-dağılımı
gösterir. I. tip hata olasılığı, =%5 olarak belirlenmiş ise tek taraflı
hipotez kontrolü yapıldığında I. tip hata olasılığı, test dağılımının sağ
tarafında, yani ortalamadan büyük t değerlerinin bulunduğu tarafta alınır.
Tablo C’den 15 serbestlik dereceli t-dağılımında %5’lik alan 2.131
değerinden başladığından test dağılımında kontrol hipotezinin kabul ve ret
bölgeleri Şekil 8.2’deki gibi belirlenir.

H0 kontrol hipotezinin
%5
kabul bölgesi
2.131
1.2
Şekil 8.2. 15 serbestlik dereceli t-dağılımında tek taraflı hipotez
kontrolünde kontrol hipotezinin ret ve kabul bölgeleri
Yapılan hipotez kontrolünde test istatistiği 1.2 olarak
hesaplandığından bu değer Şekil 8.2’de görüldüğü gibi kontrol hipotezinin
kabul bölgesinde kalmaktadır. Bu sebeple H0 hipotezi kabul edilir.
Meyve suyu fabrikasında yapılan araştırmada, Tablo 8.1’de uygulanan hipotez kontrolü
sonunda yeni üretim metodu ile kullanılmakta olan üretim metodu arasındaki farkın tesadüfen ileri
geldiğine karar verilmiştir. Bu durumda, yeni üretim yönteminin üretilen portakal sularındaki Cvitamini miktarını artırdığı söylenemez. Hipotez kontrolü sonunda verilen karar doğrultusunda fabrika

10/5

ZZT201 BİYOMETRİ DERSİ 10. HAFTA DERS NOTLARI

BÖLÜM 8

Kaynak Kitap: TEMEL BİYOMETRİ (2013) Kocabaş Z., Özkan, MM ve Başpınar E.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1606 Ders Kitabı 558

yetkililerinin halen kullanılmakta olan üretim metodunu kullanmaya devam etmeleri daha akılcı
olacaktır.
ÖRNEK 3:
Belirli bir rasyonla beslenen sakız ırkı koyunlarda laktasyon süt verimi ortalamasının 150 kg (
= 150 kg) olduğu bilinmektedir. Yeni bir rasyon, 30 adet sakız ırkı koyunda denenmiş ve laktasyon süt
verimi ortalaması 165 kg, standart sapması da 35 kg olarak bulunmuştur. Kullanılan yeni rasyon, sakız
ırkı koyunlarda laktasyon süt verimini artırmış mıdır?
Yeni rasyonun laktasyon süt verimini artırıp artırmadığına karar vermek için tek taraflı hipotez
kontrolü Tablo 8.2’de görüldüğü gibi uygulanır.
Tablo 8.2. Yeni rasyonun laktasyon süt verimini artırıp artırmadığına karar vermek için yapılacak
hipotez kontrolü
H0: Populasyon ile örnek ortalaması arasında gözlenen 15 kg’lık fark
tesadüften ileri gelmiştir ve istatistik olarak önemli değildir. Bu
sebeple, hazırlanan yeni rasyonun sakız ırkı koyunlarda laktasyon süt
verimi ortalamasını artırdığı söylenemez. Kısaca, µx=150kg’dır.
H1: Populasyon ile örnek ortalaması arasında gözlenen 15 kg’lık fark

tesadüften ileri gelmemiştir. Bu sebeple, hazırlanan yeni rasyonun
sakız ırkı koyunlarda laktasyon süt verimi ortalamasını artırdığı
söylenebilir. Kısaca, µx>150kg’dır.
30 bireylik örneklerden hesaplanacak laktasyon süt verimi
ortalamaları, μ x  μ x =150 kg ve standart sapması da (5.2) numaralı
35
eşitlikten S x 
6.39 kg olan normal dağılım gösterir.
30
Hipotez kontrolünde test dağılımı olarak t-dağılımı ve test
istatistiği olarak da t-değeri kullanılır. Örnekten hesaplanan ortalamaya
karşılık gelen t-değeri (8.1) numaralı eşitlikten;
t=

X - μ x (165  150)

= 2.347 olarak hesaplanır.
Sx
6.39

Tablo 8.2 devam
Hesaplanan test istatistiği (30-1)=29 serbestlik dereceli t-dağılımı
gösterir. I. tip hata olasılığı, =%5 olarak belirlenmiş ise tek taraflı
hipotez kontrolü yapıldığı için I. tip hata olasılığı, test dağılımının sağ
tarafında, yani ortalamadan büyük t değerlerinin bulunduğu tarafta alınır.
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Tablo C’den 29 serbestlik dereceli t-dağılımında %5’lik alanın, yani
kontrol hipotezinin ret edildiği kritik bölgenin 1.699 değerinden başladığı
görülmektedir.
Yapılan hipotez kontrolünde test istatistiği 2.347 olarak
hesaplandığından, bu değer kontrol hipotezinin ret edildiği kritik bölgenin
başladığı değerden büyüktür. Bu sebeple, H0 hipotezi ret edilerek,
hazırlanan yeni rasyonun sakız ırkı koyunlarda laktasyon süt verimi
ortalamasını artırdığı kararına varılır.
Uygulanan hipotez kontrolü sonunda araştırıcı kararını hem =0.05 hem de =0.01
seviyesinde verebilir. Hipotez kontrolünde =0.05 seviyesinde kontrol yapılarak farkın istatistik
olarak önemli olduğuna karar verilirse bu önemlilik tek yıldız, “*” ve I. tip hata olasılığının da %5’ten
az olduğu “p<0.05” şeklinde belirtilir.
Araştırıcı, %5 seviyesinde kararını verdikten sonra isterse %1 seviyesinde de kontrol yaparak
karar verebilir. Tablo 8.2’de uygulanan hipotez kontrolünde =0.01 seviyesinde karar vermek için 29
serbestlik dereceli t-dağılımında %1’lik alanın başladığı t değeri Tablo C’den 2.462 olarak bulunur.
Hesaplanan test istatistiğinin değeri 2.347 , 2.462 değerinden küçük olduğundan H0 hipotezinin kabul
bölgesinde kalır. Hipotez kontrolü %1 seviyesinde yapıldığı zaman kontrol hipotezi kabul edilerek
yeni rasyonun sakız ırkı koyunlarda laktasyon süt verimi ortalamasını artırmadığı kararına varılacaktır.
Görüldüğü gibi %5 seviyesinde ret edilen kontrol hipotezi %1 seviyesinde kabul edilmiştir.
Yapılan bir hipotez kontrolünde, kontrol hipotezi %1 seviyesinde ret edilirse, farkın istatistik
olarak önemli olduğu çift yıldız, “**” ile gösterilir ve I. tip hata olasılığının da %1’den az olduğu
“p<0.01” şeklinde belirtilir.

8.4. Ortalamaya ait Hipotez Kontrolünde Örnek Genişliği
Eğer 8.1 numaralı bölümde açıklandığı gibi ortalamaya ait t-testi yapılmak isteniyorsa bu
durumda araştırıcı, uygulanan hipotez kontrolü sonunda varılacak kararın güvenilirliği için belirlenen
bir testin gücü ve fark ile örnek genişliğinin en az ne olması gerektiğini bilmek ister.
Populasyon varyansının (σ2’nin) tahmini S2 hesaplanmış ise örnek genişliği (n) tahmin
edilebilir. Araştırıcı t-testini önceden belirlenen bir I. tip hata olasılığı () ve II. tip hata olasılığı () ile
uygulamak ve populasyon ortalaması ile örnek ortalaması arasındaki farkın  olarak belirlenmesi
halinde;  yanılma seviyesinde t-testini 1- güç ile populasyon ortalaması ile örnek ortalaması
arasındaki farkı da  olarak belirlemek için gerekli olan en az örnek genişliği (8.3) numaralı eşitlik
kullanılarak hesaplanabilir.
n

S2
(t(, sd) + t(, sd))2
2
δ

...(8.3)

(8.3) numaralı eşitlikte, sd, serbestlik derecesidir ve hesaplanacak olan örnek genişliğine
bağlıdır. (8.3) numaralı eşitlik kullanılarak örnek genişliği tahmini yapılırken, örnek varyansı olan S2,
populasyon varyansının örnek genişliği yeteri kadar büyük (30 veya daha fazla birey içeren) bir
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örnekten hesaplanmış tahmini ise (8.3) numaralı eşitlik kullanılarak yapılacak örnek genişliği tahmini
daha güvenilir olur.
Örnek genişliğinin tahmini Bölüm 8.3’de ÖRNEK 1 için Tablo 8.3’de verilmiştir.
Tablo 8.3. Bölüm 8.3’de ÖRNEK 1 için örnek genişliğinin tahmini
Araştırıcı 31 adet yem örneğinde protein oranı ortalamasını
X  %20 ve standart sapmasını Sx=%5 olarak hesaplamıştır. Bu durumda
protein oranına ait varyans, S 2x  25 ’dir. Sarıkuyruk balığı yetiştiriciliği
için uygun protein oranı %20 olarak bildirildiğine göre kontrol hipotezini
ret etmek için gerekli örnek genişliği tahmin edilmek istenmektedir.
Burada yapılan hipotez kontrolü çift taraflı hipotez kontrolüdür.
Eğer hipotez kontrolünün =%5 seviyesinde çift taraflı olarak ve örnekten
hesaplanan ortalama ile populasyon ortalaması arasındaki 3 birimlik farkı
%95 olasılık (1-=0.95) ile saptaması isteniyorsa örnek genişliği (8.3)
numaralı eşitlik kullanılarak aşağıdaki şekilde tahmin edilir:
Tablo 8.3 devam.
Populasyon varyansı n=31 yem örneğinden tahmin edildiği için tdağılımının sd=(31–1)=30’dur ve Tablo C’den t(0.025, 30)=2.042 ve t(0.05,
30)=1.697 olarak bulunur. Bu durumda;
n

25
(2.042 + 1.697)2 = 38.83  38 olarak hesaplanır.
32

Tahmin edilen örnek genişliği kullanılarak örnek genişliği yine tahmin
edilirse sd=38-1=37’dir ve t(0.025, 37)=2.026 ve t(0.05, 37)=1.687’dir. Bu
durumda;
n

25
(2.026+1.687)2 = 38.29  38 olarak hesaplanır.
32

Yapılan örnek genişliği tahminleri örnekten hesaplanan ortalama ile
populasyon ortalaması arasındaki 3 birimlik farkı %95 olasılık (1-=0.95)
ile saptamak için en az 38 yem örneğinin gerektiğini göstermiştir.

8.5. Ortalamalar arası Farka ait Hipotez Kontrolü
8.5.1. Bağımsız İki Grubun Karşılaştırılması
Üzerinde çalışılan özelliğe etki bakımından iki muamele grubu ortalamaları arasındaki farkın
tesadüfi olup olmadığının araştırılması gerekebilir. Çalışılan özelliğe etki bakımından iki muamele
grubu arasındaki fark tesadüften ileri geliyorsa grupların, ortalaması µx olan populasyondan tesadüfen
alınmış iki örnek olduğu ve grup ortalamaları arasındaki farkın sıfır kabul edilebileceği söylenir.
Örneklerin tesadüfen alındığı populasyonun varyansı hakkında çoğu zaman bilgi yoktur ve üzerinde
çalışılan örneklerden tahmin edilir. Varyansı bilinmeyen bir populasyondan iki tesadüf örneği alınarak
her birinin varyansları hesaplansa, populasyon varyansının en iyi tahmini bu örnek varyanslarının
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tartılı ortalaması, yani toplanmış varyans olacaktır. Toplanmış varyansın güvenilir bir tahmin
olabilmesi için örnek varyansları arasındaki fark, ancak tesadüften ileri gelecek kadar olmalıdır. Bir
başka deyişle örnek varyanslarının homojen olması gerekir. Grup varyanslarının homojenlik kontrolü
Bölüm 9’da açıklanacaktır.
Yapılan bir çalışmada dikkate alınan gruplardan populasyon varyansı tahmin edildikten sonra
grup ortalamaları arasındaki farkın tesadüfi olup olmadığı, ortalamalar arası farka ait hipotez kontrolü
yapılarak kontrol edilebilir. Populasyonun varyansı örneklerden tahmin edildiği için hipotez
kontrolünde kullanılacak test dağılımı t-dağılımı ve hesaplanacak test istatistiği de t-değeridir. Grup
ortalamaları arasındaki farka ait hipotez kontrolünde t-değeri (8.4) numaralı eşitlik kullanılarak
hesaplanır.

t

(μ A  μ B )  μ D
SD

…(8.4)

(8.2) numaralı eşitlikte SD (5.7) numaralı eşitlik kullanılarak
nA≠nB ise SD 

2
2
(n + n B )
 dA   dB
. A
(n A  1) + (n B  1) (n A n B )

2
2
nA=nB=n ise SD  SA  SB

şeklinde hesaplanır. (8.2) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanan t-değeri Serbestlik Derecesi=[(nA1)+(nB-1)] olan t-dağılımı gösterir.
ÖRNEK 1:
Uykusuzluktan şikâyetçi 25 hastadan tesadüfen seçilen 10 tanesine A uyku ilacı, 15 tanesine
de B uyku ilacı verilmiştir. Bu uygulamadan sonra söz konusu hasta gruplarının uyku süresi (saat)
ortalamaları ve standart hataları sırası ile A  SA = 3.5  0.70 ve B  S B = 4.5 0.90 olarak
bulunmuştur. Bu değerlere göre B ilacının uykusuzluğa karşı daha etkili olduğu söylenebilir mi?
Bu araştırmanın amacı, uykusuzluk şikayeti olan hastaların uyku süresine etki bakımından B
ilacının A ilacından daha etkili olup olmadığının araştırılmasıdır. B ilacının daha etkili olduğunun
söylenebilmesi için B ilacı verilen hastaların ortalama uyku sürelerinin, A ilacı verilen hastaların uyku
sürelerinden daha uzun olması gerekir. Bu da yapılacak hipotez kontrolünün tek taraflı olduğunu
gösterir. Bu duruma ilişkin hipotez takımı aşağıdaki gibi oluşturulur.
H0: A ve B ilaçlarının ortalama uyku süreleri arasında gözlenen fark tesadüften ileri gelmektedir. B
ilacının uykusuzluğa karşı daha etkili olduğu söylenemez. Kısaca
μ A  μ B  0 veya
μ A  μ B ’dir.

H1: A ve B ilaçlarının ortalama uyku süreleri arasında gözlenen fark tesadüften ileri gelmemektedir. B
ilacının uykusuzluğa karşı daha etkili olduğu söylenebilir. Kısaca
μ B  μ A  0 veya
μB



μ A ’dir.

10/9

ZZT201 BİYOMETRİ DERSİ 10. HAFTA DERS NOTLARI

BÖLÜM 8

Kaynak Kitap: TEMEL BİYOMETRİ (2013) Kocabaş Z., Özkan, MM ve Başpınar E.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1606 Ders Kitabı 558

Kontrol hipotezi doğru ise hastaların ortalama uyku süresi bakımından A ve B ilaçları arasında
gözlenen fark, ortalaması sıfır ve standart sapması (5.7) numaralı eşitlikte verildiği gibi olan normal
dağılım gösterir.
(5.7) numaralı eşitlik kullanılarak ortalamalar arası farka ait standart hatanın hesaplanabilmesi
için verilen bilgilerden yararlanarak grupların kareler toplamları hesaplanmalıdır.
nA = 10

A  SA = 3.5  0.70

nB= 15

B  S B = 4.5  0.90

Yapılan araştırmada A ve B gruplarının ortalaması ve ortalamanın standart hatası verilmiştir.
Ortalamaların standart hatalarından kareler toplamları aşağıdaki şekilde hesaplanır. (5.2) numaralı
eşitlikten standart hata;
S
SA  A dır.
nA
(5.2) numaralı eşitlikten A grubunun varyansı;

(SA ) 2  (

SA
nA

) 2  S2A  S2A .n şeklinde yazılabilir.
nA

(2.13) numaralı eşitlikten, varyansın

S 2A



2
 (A i  A)

 dA

(n A  1)
(n A  1)

i 1

2

olduğu bilindiğine göre A

2
2
grubunun kareler toplamı  d A  SA .n A .(n A  1) şeklinde, B grubunun kareler toplamı da
2
2
 d B  S B .n B .(n B  1) şeklinde hesaplanır.

A ve B uyku ilacı alan hasta gruplarının uyku sürelerine ait kareler toplamları ve uyku süreleri
ortalamaları arasındaki fark için t-değeri (8.4) numaralı eşitlikten ,
2
2
 d A  (0.7) .10.(10 1)  44.1
2
2
 d B  (0.9) .15.(15 1)  170.1 olarak bulunur.

Bu değerler ile (5.7) numaralı eşitlikten ortalamalar arası farka ait standart hata;
SD 

44.1  170.1

10  15

(10  1)  (15  1) (10)(15)

 1.246

ve (8.4) numaralı eşitlikten t-değeri;

t

4.5 - 3.5
1.246

 0.803 olarak bulunur.

Uykusuzluk şikayeti olan hastaların uyku süresine etki bakımından B ilacının A ilacından daha
etkili olup olmadığının araştırılması için uygulanan hipotez kontrolünde I. tip hata olasılığı önceden
(=0.05) %5 olarak belirlenmiş ise yapılan hipotez kontrolü tek taraflı olduğundan bu olasılığın
tamamı ortalamadan büyük değerlerin bulunduğu tarafta alınır. Tablo C’den [(10-1)+(15-1)]=23
serbestlik dereceli t-dağılımında %5’lik alanın 1.714 değerinden başladığı bulunur. Böylece Şekil
8.3’de görüldüğü gibi kontrol hipotezinin ret bölgesinin 1.714 değerinden başladığı belirlenmiş olur.
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H0 kontrol hipotezinin
kabul bölgesi

%5

0.803
1.714
Şekil 8.3. 23 serbestlik dereceli t-dağılımında tek taraflı hipotez kontrolünde kontrol hipotezinin ret ve
kabul bölgeleri
Şekil 8.3’te görüldüğü gibi örnekten hesaplanan ortalamalar arası farka karşılık gelen t-değeri,
yani test istatistiği olan 0.803 değeri, 1.714 değerinden küçük olup kontrol hipotezinin kabul bölgesine
düşmektedir. Dolayısıyla, tHesaplanan < ttablo (0.803 < 1.714) olduğundan kontrol hipotezi kabul edilir.
Yapılan hipotez kontrolü sonunda uykusuzluk şikayeti olan hastaların uyku süresine etki bakımından B
ilacının A ilacından daha etkili olmadığı ve uyku süresine etki bakımından bu ilaçların birbirinden
farksız olduğu kararına varılır.
ÖRNEK 2:
A ve B firmaları tarafından üretilen meyve sularındaki pH değerlerine ilişkin ortalama,
standart sapma ve gözlem adedi aşağıdaki gibidir. Bu değerlere göre A ve B firmalarının üretmiş
oldukları meyve sularında pH değerleri bakımından istatistik olarak önemli bir farkın olduğu
söylenebilir mi?

Firmalar

Ortalama

A
B

7.55
7.49

Standart
sapma
0.024
0.032

Gözlem
sayısı
5
5

Meyve suyu fabrikalarında üretilen meyve sularındaki pH değerleri standartlar ile belirlenmiş
ise fabrikalar arasında üretilen meyve sularındaki pH değeri bakımından fark tesadüften ileri
gelmelidir. Bu araştırmada, A ve B firmalarının üretmiş oldukları meyve sularında pH değerleri
ortalamaları arasındaki farkın istatistik olarak önemli olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır.
Dolayısıyla bunun için ortalamalar arası farka ait çift taraflı hipotez kontrolü yapılması gerekir.
A ve B firmalarının ürettikleri meyve sularının ortalama pH değerleri arasındaki farkın önemli
olup olmadığına karar vermek için (8.4) numaralı eşitlik kullanılarak t-değerinin hesaplanması gerekir.
(8.4) numaralı eşitlikten t-değerinin hesaplanabilmesi için önce A ve B firmalarının pH değeri
ortalamalarına ait standart hatalar bulunur, (5.7) numaralı eşitlikten ortalamalar arası farka ait standart
hata ve (8.4) numaralı eşitlikten de t-değeri hesaplanarak hipotez kontrolü tamamlanır ve karar verilir.
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A ve B firmalarının üretmiş oldukları meyve sularında ortalama pH değerleri arasındaki farkın
istatistik olarak önemli olup olmadığının belirlenmesi için uygulanan hipotez kontrolü Tablo 8.4’de
verilmiştir.
Tablo 8.4. A ve B firmalarının üretmiş oldukları meyve sularında ortalama pH değerleri arasındaki
farkın istatistik olarak önemli olup olmadığının belirlenmesi için uygulanan hipotez
kontrolü
H0: A ve B firmalarının üretmiş oldukları meyve sularında ortalama pH
değerleri arasındaki 0.06 birimlik fark tesadüften ileri gelmiştir. Bu
fark sıfır kabul edilebilir ve istatistik olarak önemli değildir. İki firma
arasında pH değerleri bakımından bir fark olduğu söylenemez.
Kısaca μ A  μ B  0 veya μ A  μ B ’dir.
H1: A ve B firmalarının üretmiş oldukları meyve sularında ortalama pH

değerleri arasındaki 0.06 birimlik fark tesadüften ileri gelmemiştir.
Bu fark sıfır kabul edilemez ve istatistik olarak önemlidir. İki firma
arasında pH değerleri bakımından bir fark olduğu söylenebilir.
Kısaca μ A  μ B  0 veya μ A  μ B ’dir.
nA=5, SA=0.024 ise (5.2) numaralı eşitlikten S A 

0.024

 0.0107 ve
5
0.032
 0.0143 olarak
nB=5, SB=0.032 ise (5.2) numaralı eşitlikten S B 
5
bulunur. (5.7) numaralı eşitlikten ortalamalar arası farka ait standart hata;
S D  (0.0107) 2  (0.0143) 2  0.0179

ve (8.4) numaralı eşitlikten de t-değeri;
7.55 - 7.49
t
 3.352 olarak hesaplanır.
0.0179
Hesaplanan test istatistiği [(5-1)+(5-1)]=8 serbestlik dereceli tdağılımı gösterir. Araştırıcı I. tip hata olasılığını =0.01 olarak belirlemiş
ise çift taraflı hipotez kontrolü yapıldığı için I. tip hata olasılığının yarısı
ortalamadan küçük ve diğer yarısı ise ortalamadan büyük t değerlerin
bulunduğu tarafta alınır. Tablo C’den, 8 serbestlik dereceli t-dağılımında
%0.5’lik alanının, yani kontrol hipotezinin ret bölgesinin 3.355
değerinden başladığı görülür. Hesaplanan test istatistiğinin değeri 3.352,
kritik bölgenin başladığı t-değerinden (3.355) küçük olup H0 hipotezinin
kabul bölgesine düşmektedir. Bu sebeple de kontrol hipotezi kabul edilir
ve firmalar arasında üretilen meyve sularındaki ortalama pH değeleri
arasındaki farkın istatistik olarak önemli olmadığı kararına varılır.
Tablo 8.4’te verilen hipotez kontrolünde test istatistiğinin değeri t-dağılımı değerine çok yakın
çıkmıştır. Bazı durumlarda uygulanan hipotez kontrolünde hesaplanan test istatistiğinin değeri ile test
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dağılımında kritik bölgenin başladığı değer aynı olabilir. Hesaplanan test istatistiğinin değeri, kritik
alanın başladığı tablo değerine eşit veya büyükse kontrol hipotezinin ret edilmesi gerekmektedir.
ÖRNEK 3:
Keçi ve inek sütlerinde 100 mililitredeki kalsiyum (Ca) miktarları gr olarak aşağıdaki gibi
bulunmuştur. Keçi sütündeki kalsiyum (Ca) miktarının inek sütündeki kalsiyum (Ca) miktarından daha
fazla olduğu söylenebilir mi?
Keçi Sütü Ca (mL)

142

141

140

139

İnek Sütü Ca (mL)

120

122

127

130

145

Bu çalışmada, keçi sütündeki kalsiyum miktarının inek sütündeki kalsiyum miktarından daha
fazla olup olmadığı araştırılmaktadır. Keçi sütündeki kalsiyum miktarının inek sütündeki kalsiyum
miktarından fazla olup olmadığına karar vermek için ortalamalar arası farka ait tek taraflı hipotez
kontrolü yapılmalıdır.
Tablo 8.5. Keçi sütündeki kalsiyum miktarının inek sütündeki kalsiyum miktarından daha fazla olup
olmadığını araştırmak üzere uygulanan hipotez kontrolü
H0: Keçi ve inek sütleri arasında 100 mL’deki Ca miktarları bakımından
gözlenen fark tesadüften ileri gelmektedir. Bu fark sıfır kabul
edilebilir ve istatistik olarak önemli değildir. Keçi ve inek sütleri
arasında Ca miktarı bakımından fark olduğu söylenemez. Kısaca
μ K  μ İ  0 veya μ K  μ İ ’dir.
H1: Keçi ve inek sütleri arasında 100 mL’deki Ca miktarları bakımından

gözlenen fark tesadüften ileri gelmemektedir. Bu fark sıfır kabul
edilemez ve istatistik olarak önemlidir. Keçi sütündeki kalsiyum
miktarının inek sütündeki kalsiyum miktarından daha fazla olduğu
söylenebilir. Kısaca μ K  μ İ ’dir.
Tablo 8.5 devam.
Keçi ve inek sütlerinde tayin edilen Ca miktarlarına ait ortalamalar ve
Keçi sütü İnek sütü kareler toplamları hesaplandıktan sonra (5.7)
numaralı eşitlikten ortalamalar arası farka ait
Ca (ml)
Ca (ml)
142
120
standart hata aşağıdaki şekilde bulunur.
141
122
2
 d K  21.2
K  141.4
140
127
2
139
130
I  124.75
 d İ  62.75
145
Ortalamalar arası farka ait standart hata (5.7) numaralı eşitlikten
21.2  62.75 (5 + 4)
SD 
.
 2.323 ve test istatistiği (8.4) numaralı
(5  1) + (4  1) (5)(4)
eşitlikten;
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141.4- 124.75
 7.168 dir.
2.323
Hesaplanan test istatistiği [(5-1)+(4-1)]=7 serbestlik dereceli t-dağılımı
gösterir. Eğer araştırıcı I. tip hata olasılığını =0.05 olarak belirlemiş ise
tek taraflı hipotez kontrolü yapıldığı için I. tip hata ortalamadan büyük t
değerlerinin bulunduğu tarafta alınır. Tablo C’den, 7 serbestlik dereceli tdağılımında %5’lik alanının, yani kontrol hipotezinin ret bölgesinin 1.895
değerinden başladığı görülür. Hesaplanan test istatistiğinin değeri 7.168
olup kritik bölgenin başladığı t-değerinden büyüktür ve H0 hipotezinin ret
bölgesine düşmektedir. Bu sebeple kontrol hipotezi ret edilir ve keçi
sütündeki kalsiyum miktarının inek sütündeki kalsiyum miktarından daha
yüksek olduğu kararına varılır.
t

8.5.2. Bağımlı İki Grubun Karşılaştırılması
Bazı durumlarda, çalışılan iki gruptaki gözlemler birbirine bağımlı olabilir. Grupların birbirine
bağımlı olması durumda her gruptaki gözlemler, aynı bireylerin farklı zaman veya koşullarda ölçülen
değerleridir. İki grupta aynı bireyden ölçülen gözlemler birbirinin eşi niteliğindedir. Örneğin, herhangi
bir hastalığın tedavisinde uygulanan tedavi yönteminin etkili olup olmadığının araştırılması için tedavi
öncesi ve tedavi sonrasında aynı hastalardan gözlem yapılması, yöntemin etkinliğinin belirlenmesi için
en doğru yoldur. Bu durumda iki grupta veri toplanan hastalar aynı hastalardır. Dolayısıyla gruplar
birbirine bağımlıdır. Bir başka çalışmada ineklerde, sütteki yağ oranının yemlemeden önce ve
yemlemeden sonra değişip değişmediği araştırılmak istenebilir. Bunun için aynı inekler hem
yemlemeden önce hem de yemlemeden sonra sağılmalı ve sütlerindeki yağ oranı tayin edilmelidir. Bu
durumda da yemlemeden önce ve yemlemeden sonra sağılan inekler aynı inekler olduğu için öncesonra grupları birbirine bağımlıdır.
Birbirine bağımlı iki grubun karşılaştırılması için Eş-yapma t-testi uygulanır. Eş-yapma ttestinde, test dağılımı t-dağılımı ve test istatistiği t-değeri olup (8.5) numaralı eşitlik kullanılarak
hesaplanır.

t

D -μD
SD

…(8.5)

(8.5) numaralı eşitlikte D , eşler arası farkların ortalaması, S D , eşler arası farkların ortalamasına ait
standart hatadır. (5.2) numaralı eşitlik kullanılarak;

dD
(n  1)
2

SD 

SD
n



n

olarak bulunur.

(8.5) numaralı eşitlik yardımıyla hesaplanan test istatistiği (n-1) serbestlik dereceli t-dağılımı gösterir.
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ÖRNEK 1:
Toprak yıkama işleminin toprak pH’sı üzerine etkisini araştırmak üzere bir çalışma 5 parselde
yürütülmüştür. Her bir parselde yıkamadan önce ve sonra pH değerleri ölçülmüş ve aşağıdaki gibi
bulunmuştur.
Yıkama öncesi 3.05 3.45 3.95 4.05 5.00
Yıkama sonrası 7.05 5.65 5.85 6.45 7.00
Araştırıcı yıkama işleminin toprağın pH değerini artırıp artırmadığını araştırmak istemektedir.
Yıkamadan önce ve sonra aynı parselin pH’sı ölçüldüğü için gruplardaki gözlemler aynı parselden
elde edilmiştir ve iki grup birbirine bağımlıdır. Yıkama işleminin toprağın pH değerini artırıp
artırmadığı eş-yapma t-testi kullanılarak kontrol edilmelidir.
Yıkama işlemenin toprağın pH değerini artırıp artırmadığını kontrol etmek için eş-yapma ttesti Tablo 8.6’da uygulanmıştır.
Tablo 8.6. Yıkama işlemenin toprağın pH değerini artırıp artırmadığını kontrol etmek için uygulanan
eş-yapma t-testi
H0: Yıkama işlemi öncesi ve sonrası ortalama pH değerleri arasındaki fark
tesadüften ileri gelmiştir. Bu fark sıfır kabul edilebilir. Yıkama işlemi
toprak pH’sını değiştirmemiştir. Kısaca μ D  0 ’dır.
H1: Yıkama işlemi öncesi ve sonrası ortalama pH değerleri arasındaki fark

tesadüften ileri gelme miştir. Bu fark sıfır kabul edilemez. Yıkama işlemi
toprak pH’sını artırmıştır. Kısaca μ D  0 ’dır.
Uygulanacak

hipotez

kontrolünde

karşıt

hipotez

μD  0

şeklinde

kurulmuştur. Yıkama işleminin toprak pH’sını artırıp artırmadığı araştırıldığı
için yıkama sonrası pH değerlerinden yıkama öncesi pH değerleri çıkarılarak
eşler arası farklar [Di=(X2i-(X1i)] bulunmuştur. (Bunun tersi de doğrudur.
Yani, önce-sonra farkları ile de işlemler yapılabilir. Ancak bu durumda Fark
ortalamalarının işaretinin değişeceği göz ardı edilmemelidir).
Yıkamadan Yıkamadan
önce(X1i)
sonra (X2i)
3.05
3.45
3.95
4.05
5.00

 D i  12.5

7.05
5.65
5.85
6.45
7.00

D

12.5
 2.5
5

Di=(X2i-(X1i)
4.0
2.2
1.9
2.4
2.0
2
 d D  2.96

Yıkama öncesi ve sonrası pH değeri ölçülen parseller aynı parseller olduğu
için test istatistiğinin (8.5) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanması gerekir.
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Tablo 8.6 devam
(8.5) numaralı eşitlik kullanılarak test istatistiğinin
hesaplanabilmesi için eşler arası farkların ortalamasına ait standart hata
(5.2) numaralı eşitlikten;

SD 

2.96
(5  1)
5

 0.385 ,

ve (8.5) numaralı eşitlikten test istatistiği;

t

2.5
 6.494 olarak bulunur.
0.385

Hesaplanan test istatistiği, n-1 = (5-1) = 4 serbestlik dereceli t-dağılımı
gösterir. Araştırıcı I. tip hata olasılığını =0.05 olarak belirlemiş ise tek
taraflı hipotez kontrolü yapıldığı için I. tip hata ortalamadan büyük t
değerlerinin bulunduğu tarafta alınır. Tablo C’den, 4 serbestlik dereceli tdağılımında %5’lik alanının, yani kontrol hipotezinin ret bölgesinin 2.132
değerinden başladığı görülür. Hesaplanan test istatistiğinin değeri 6.494
olup kritik bölgenin başladığı t-değerinden büyüktür ve H0 hipotezinin ret
bölgesine düşmektedir. Bu sebeple kontrol hipotezi ret edilir ve yıkama
işlemenin toprağın pH değerini artırdığı kararına varılır.
ÖRNEK 2:
Herhangi bir dersten sınav stresinin öğrencilerin kanındaki adrenalin miktarı üzerine etkisini
araştırmak için 7 öğrencide sınav öncesi ve sınavdan sonraki kandaki adrenalin miktarı (mg) aşağıdaki
gibi bulunmuştur. Bu araştırmada sınavdan sonraki rahatlamanın kandaki adrenalin miktarını azaltıp
azaltmadığının araştırılması amaçlanmıştır.
Sınav öncesi Adrenalin
40
miktarı (mg)
Sınav sonrası Adrenalin
32
miktarı (mg)

45

50

52

54

53

55

42

42

45

44

52

57

Sınav öncesi ve sınav sonrası kandaki adrenalin miktarı tespit edilen öğrenciler aynı öğrenciler
olduğu için iki grup birbirine bağımlıdır ve tek taraflı eş-yapma t-testinin uygulanması gerekir.
Sınavdan sonraki rahatlamanın kandaki adrenalin miktarını azaltıp azaltmadığının araştırılması
için eş-yapma t-testi Tablo 8.7’de uygulanmıştır.
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Tablo 8.7. Sınavdan sonraki rahatlamanın kandaki adrenalin miktarını azaltıp azaltmadığının
araştırılması için uygulanan eş-yapma t-testi
H0: Sınav öncesi ve sınav sonrası gözlenen kandaki adrenalin miktarları
arasındaki fark tesadüften ileri gelmiştir. Gözlenen farklar sıfır kabul
edilebilir. Sınavdan sonraki rahatlamanın adrenalin miktarını azalttığı
söylenemez. Kısaca μ D  0 ’dır.
H1: Sınav öncesi ve sınav sonrası gözlenen kandaki adrenalin miktarları
arasındaki fark tesadüften ileri gelmemiştir. Gözlenen farklar sıfır
kabul edilemez. Sınavdan sonraki rahatlamanın adrenalin miktarını
azalttığı söylenebilir. Kısaca μ D  0 ’dır.
Yapılan araştırmada sınavdan sonraki rahatlamanın adrenalin miktarını
azaltıp azaltmadığı araştırıldığı için karşıt hipotez μ D  0 şeklinde
kurulmuştur. Eğer sınavdan sonra adrenalin miktarı azalıyor ise sınav
sonrası adrenalin miktarlarından sınav öncesi adrenalin miktarları
çıkarıldığında elde edilen eşler arasındaki farkların sıfırdan küçük olması
gerekir. Bu sebeple de sınav sonrası adrenalin miktarlarından sınav öncesi
adrenalin miktarları çıkarılarak eşler arası farklar [Di=(X2i-(X1i)] aşağıdaki
gibi bulunmuştur.
Öğrenciler
1
2
3
4
5
6
7

Sınavdan
önce(X1i)
40
45
50
52
54
53
55

Sınavdan
sonra (X2i)
32
42
42
45
55
52
57

D

 24
 3.429
7

 D i  24

Di=(X2i-(X1i)
-8
-3
-8
-7
1
-1
2
2
 d D  109.71

Tablo 8.7 devam.
Sınavdan sonra rahatlamanın kandaki adrenalin miktarını azaltıp
azaltmadığına karar vermek için test istatistiğinin (8.5) numaralı eşitlik
kullanılarak hesaplanması gerekir.
(8.5) numaralı eşitlik kullanılarak test istatistiğinin hesaplanabilmesi
için eşler arası farkların ortalamasına ait standart hata (5.2) numaralı
eşitlikten;

SD 

109.71
(7  1)
7

 1.616 ,

ve (8.5) numaralı eşitlikten test istatistiği de;
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t

- 3.429
 2.122 olarak bulunur.
1.616

Hesaplanan test istatistiği (7-1) =6 serbestlik dereceli t-dağılımı gösterir.
Araştırıcı I. tip hata olasılığını =0.01 olarak belirlemiş ise tek taraflı
hipotez kontrolü yapıldığı için I. tip hata, ortalamadan küçük t değerlerinin
bulunduğu tarafta alınır. Tablo C’den, 6 serbestlik dereceli t-dağılımında
%1’lik alanının, yani kontrol hipotezinin ret bölgesinin -2.998 değerinden
başladığı görülür. Hesaplanan test istatistiğinin değeri -2.122 olup kritik
bölgenin başladığı t-değerinden büyüktür ve H0 hipotezinin kabul
bölgesine düşmektedir. Bu sebeple kontrol hipotezi kabul edilir ve
sınavdan sonraki rahatlamanın kandaki adrenalin miktarında meydana
getirdiği değişikliğin tesadüften ileri geldiğine karar verilir.
ÖRNEK 3:
Yemleme öncesi ve yemleme sonrası sütteki yağ oranları arasında gözlenen farkın istatistik
olarak önemli olup olmadığını kontrol etmek için 8 ineğin yemleme öncesi ve sonrasında sütlerindeki
(%) yağ miktarı aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.
Yemleme öncesi
3.35 3.32 3.45 3.40 3.60 3.41 3.70 3.52
Yağ miktarı (%)
Yemleme sonrası
3.12 3.20 3.40 3.42 3.50 3.45 3.40 3.48
Yağ miktarı (%)
Yemleme öncesi ve yemleme sonrası sütteki yağ miktarı tespit edilen inekler aynı inekler
olduğu için iki grup birbirine bağımlıdır. Yemlemenin sütteki yağ miktarını etkileyip etkilemediğini
kontrol için çift taraflı eş-yapma t-testinin uygulanması gerekir.
Yemlemenin sütteki yağ miktarını etkileyip etkilemediğini kontrol için eş-yapma t-testi Tablo
8.8’de uygulanmıştır.
Tablo 8.8. Yemlemenin sütteki yağ miktarını etkileyip etkilemediğini kontrol için uygulanan eş-yapma
t-testi
H0: Yemleme öncesi ve sonrası sütteki yağ miktarları arasında gözlenen
farklar tesadüften ileri gelmiştir. İstatistik olarak önemli değildir ve
sıfır kabul edilebilir. Yemleme sütteki yağ miktarını değiştirmemiştir.
Kısaca μ D  0 ’dır.
H1: Yemleme öncesi ve sonrası sütteki yağ miktarları arasında gözlenen
farklar tesadüften ileri gelmemiştir. İstatistik olarak önemlidir ve sıfır
kabul edilemez. Yemleme sütteki yağ miktarını değiştirmiştir. Kısaca
μ D  0 ’dır.
Uygulanacak hipotez kontrolü çift taraflı hipotez kontrolü olduğu için
karşıt hipotez μ D  0 şeklinde kurulmuştur.
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Yemlemeden Yemlemeden
Di=(X1i-(X2i)
önce(X1i)
sonra (X2i)
1
3.35
3.12
0.23
2
3.32
3.20
0.12
3
3.45
3.40
0.05
4
3.40
3.42
-0.02
5
3.60
3.50
0.10
6
3.41
3.45
-0.04
7
3.70
3.40
0.30
8
3.52
3.48
0.04
0.78
 0.0975  d 2D  0.0974
D
 D i  0.78
8
Yemlemenin sütteki yağ miktarını değiştirip değiştirmediğine karar
vermek için test istatistiği (8.5) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır.
(8.5) numaralı eşitlik kullanılarak test istatistiğinin hesaplanabilmesi
için eşler arası farkların ortalamasına ait standart hata (5.2) numaralı
eşitlikten;
İnekler

Tablo 8.8 devam

SD 

0.0974
(8  1)
8

 0.0417 ,

ve (8.5) numaralı eşitlikten test istatistiği de;
0.0975
 2.338 olarak bulunur.
t
0.0417
Hesaplanan test istatistiği (8-1) =7 serbestlik dereceli t-dağılımı gösterir.
Araştırıcı I. tip hata olasılığını =0.05 olarak belirlemiş ise çift taraflı
hipotez kontrolü yapıldığı için Tablo C’den, 7 serbestlik dereceli tdağılımında %2.5’luk alanının, yani kontrol hipotezinin ret bölgesinin
2.365 değerinden başladığı görülür. Hesaplanan test istatistiğinin değeri
2.338 olup kritik bölgenin başladığı t-değerinden küçüktür ve H0
hipotezinin kabul bölgesine düşmektedir. Bu sebeple de kontrol hipotezi
kabul edilir ve yemlemenin sütteki yağ miktarını etkilemediği kararına
varılır.

8.6. Ortalamalar Arası Farka ait Hipotez Kontrolünde Örnek Genişliği
Araştırıcı, iki grup ortalaması arasındaki farkın tesadüften ileri gelip gelmediğine dair hipotez
kontrolünden önce, hangi büyüklükteki farkların önemli olabilmesi için grupların örnek genişliklerinin
en az kaç olması gerektiğini hesaplamak isteyebilir. Ortalamaları karşılaştırılacak grupların normal
dağılım gösteren bir populasyondan alındığı varsayılarak örnek genişliği (8.6) numaralı eşitlik ile
tahmin edilebilir.
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n

2S2x
δ2

(t ( , sd)  t (, sd) ) 2

…(8.6)

Eşitlikte, , iki grubun temsil ettiği populasyon ortalamaları arasındaki farktır, I. tip hata olasılığı ()
testin tek taraflı mı yoksa çift taraflı mı yapılacağına bağlı olarak tek veya çift taraflı t-değeridir. , II.
tip hata olasılığıdır. S 2x , populasyon varyansının en iyi tahmini, yani toplanmış varyanstır.
Ortalamalar arası farka ait hipotez kontrolü için gerekli olan en az örnek genişliği, populasyon
ortalamaları arasında gözlenebilir en küçük farktan etkilenir. Çok küçük farklılıkların gözlenmesi
durumunda kontrol hipotezinin ret edilmesi istenirse örnek genişliği büyür. Örnek içinde bireyler
arasındaki değişimin büyük olması da örnek genişliğinin artmasına sebep olur. Grup ortalamaları
arasındaki farkın önemli olup olmadığını kontrol etmek için uygulanacak hipotez kontrolündeki I. tip
hata olasılığı küçüldükçe, iki grubun temsil ettiği populasyon ortalamaları arasındaki en küçük farkı
saptamak için gerekli örnek genişliği artar. Ayrıca, testin gücünün artması da örnek genişliğinin
artmasını, yani büyük örnekler ile çalışılmasını gerektirir.
İki grup ortalaması arasındaki fark karşılaştırılırken eğer n1=n2 ise testin gücü maksimumdur.
Fakat iki gruptaki gözlem sayısının eşit olmaması sık rastlanan bir durumdur. Birinci grubun gözlem
sayısının ne olacağı belirlendikten sonra örnek genişliği (8.6) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır.
Örnek genişliği (8.6) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplandıktan sonra da ikinci grubun örnek
genişliği (8.7) numaralı eşitlik kullanılarak tahmin edilir.

n2 

n(n1 )
2n1  n

…(8.7)

Ortalamalar arası farka ait hipotez kontrolünde güvenilir sonuçlara ulaşılması için grupların
örnek genişliklerinin tahmini Bölüm 8.5.1’de ÖRNEK 1 için Tablo 8.9’da verilmiştir.
Tablo 8.9. Bölüm 8.5.1’de ÖRNEK 1 için örnek genişliklerinin tahmini
Uykusuzluk şikayeti için kullanılan A ve B ilaçlarının uyku
süreleri arasındaki farkın en fazla 2 saat duyarlılık ile %5 seviyesinde %90
güç ile saptanabilmesi için A ve B ilaçları ile kaçar hastanın tedavi
edilmesi gerektiğinin tahmin edilmesi istenmektedir.
Bu amaçla yapılan bir çalışmada uykusuzluktan şikâyetçi 25
hastadan tesadüfen seçilen 10 tanesine A uyku ilacı, diğer 15 tanesine ise
B uyku ilacı verilmiştir. Bu uygulamadan sonra söz konusu hasta
gruplarının uyku süresi (saat) ortalamaları ve standart hataları sırası ile
A  SA = 3.5  0.70 ve B  S B = 4.5 0.90 olarak bulunmuştur.
Tablo 8.9 devam
Bölüm 8.5.1 ÖRNEK 1’de açıklandığı gibi (5.2) numaralı
eşitlikten A ve B gruplarının varyansları S2A  S2A .n ve S2B  S2B .n
şeklinde yazılabilir. Buradan grupların varyansları S2A  (0.7) 2 (10)  4.9
ve S2B  (0.9) 2 (15)  12.15 olarak bulunur.

(8.6) numaralı eşitlikte S 2x , populasyon varyansının en iyi
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tahmini, yani toplanmış varyanstır ve:
S2x 

(10  1)4.9  (15  1)2.15
(10  1)  (15  1)

 9.313 olarak hesaplanır.

Yapılan araştırmada uyku süresi bakımından B ilacının daha iyi
olup olmadığı araştırıldığı için hipotez kontrolü tek taraflı hipotez
kontrolüdür. Hipotez kontrolünde, =%5 seviyesinde tek taraflı olarak, B
ilacının 2 saat kadar küçük farkla daha iyi olduğuna %90 olasılık (1=0.90) ile karar verilmesi isteniyorsa örnek genişliği (8.6) numaralı
eşitlik kullanılarak aşağıdaki şekilde tahmin edilir:
2S2
n  2x (t ( , sd)  t (, sd) ) 2
δ
Yapılan hipotez kontrolünde sd=(10-1)+(15-1)=23, t(0.05, 23)=1.714 ve
t(0.10, 23)=1.319’dur. Bu durumda örnek genişliği;
n

2(9.313)
(1.714 1.319)2  42.84
(2)2

yani yaklaşık 43 olarak hesaplanır.
Tahmin edilen örnek genişliği kullanılarak örnek genişliği yine
tahmin edilirse sd=43-2=41 için Tablo C’de 41 serbestlik dereceli tdağılımına ait değerler olmadığından bu serbestlik derecesine en yakın 50
serbestlik dereceli t-dağılımı değerleri kullanılmış ve t(0.05, 4150)=1.676,
t(0.10, 4150)=1.299 için ,
n

2(9.313)
(1.676 1.299)2  41.21
(1.5)2

yani yaklaşık 42 olarak hesaplanmıştır.
Yapılan araştırmada A ilacı verilen birinci gruptaki hasta sayısı 35
olarak belirlenmiş ise ikinci grupta olması gereken hasta sayısı (8.7)
n(n1 )
(42)(35)

 52.5 yani yaklaşık 53
numaralı eşitlikten; n 2 
2
(35)  42
2n1  n
olarak tahmin edilir. Bu durumda yapılan araştırma için 35 A ilacı ve 53 B
ilacı uygulanacak toplam 88 hastaya ihtiyaç vardır.

8.7. Korelasyon Katsayısına ait Hipotez Kontrolü
Bir örnekte üzerinde çalışılan iki özellik arasındaki korelasyon katsayısı r olarak hesaplandığı
zaman, gerçekten iki özellik arasında doğrusal bir ilişkinin olup olmadığı araştırılmak istenebilir.
Örnekten hesaplanan korelasyon katsayısı populasyona ait korelasyon katsayısının () yani
parametrenin bir tahminidir ve çoğu zaman populasyona ait korelasyon katsayısı bilinmez.
Populasyona ait korelasyon katsayısının bilinmemesi durumunda örneğin temsil ettiği
populasyona ait korelasyon katsayısının sıfır olduğu kabul edilerek örnekten hesaplanan korelasyon
katsayısının sıfırdan farklı olup olmadığına ilişkin hipotez kontrolü, t dağılımından yararlanılarak
yapılır.
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Populasyona ait korelasyon katsayısının sıfır olduğu kabul edilerek korelasyon katsayısına ait
hipotez kontrolü uygulanırken kontrol ve karşıt hipotezler aşağıdaki şekilde kurulmalıdır.
H0: Çalışılan iki özellik arasındaki korelasyon katsayısı tesadüften ileri gelmiştir. Sıfır kabul edilebilir
ve istatistik olarak önemli değildir. Örnek, iki özellik arasındaki korelasyon katsayısı sıfır olan bir
populasyonu temsil etmektedir, yani söz konusu iki özellik arasında doğrusal bir ilişki olduğu
söylenemez. Kısaca xy=0 veya r=0’dır.
H1: Çalışılan iki özellik arasındaki korelasyon katsayısı tesadüften ileri gelmemiştir. Sıfır kabul
edilemez ve istatistik olarak önemlidir. Örnek, iki özellik arasındaki korelasyon katsayısı sıfır
olan bir populasyonu temsil etmemektedir, yani söz konusu iki özellik arasında doğrusal bir ilişki
olduğu söylenebilir. Kısaca xy≠0 veya r≠0’dır.
Kurulan kontrol hipotezi doğru olduğu zaman örneğin alındığı populasyonda söz konusu
özellikler arasındaki korelasyon katsayısı, =0 olacak ve bu populasyondan alınan örneklerden
hesaplanacak korelasyon katsayılarının dağılımı normal dağılıma yaklaşacaktır. Üzerinde çalışılan
örnekte X ve Y özellikleri arasındaki korelasyon katsayısının sıfır olup olmadığını kontrol etmek için t
dağılımından yararlanılarak (8.8) numaralı eşitlik kullanılarak t-değeri hesaplanır.
t

r ρ
Sr

…(8.8)

(8.8) numaralı eşitlikte Sr, korelasyon katsayısına ait örnekleme dağılımının örnekten tahmin
edilen standart sapması, yani korelasyon katsayısının standart hatasıdır ve (5.16) numaralı eşitlik
kullanılarak Sr 

(1  r 2 )
(n  2)

şeklinde hesaplanır.

Örnekten hesaplanan korelasyon katsayısının istatistik olarak önemli olup olmadığını kontrol
etmek için (8.8) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanan t-değeri (n-2) serbestlik dereceli t-dağılımı
gösterir.
ÖRNEK 1:
32 adet tavuk yumurtasında yumurta çevresi ile yumurta sarısı ağırlığı arasındaki korelasyon
katsayısı r=0.38 olarak bulunmuştur. Adı geçen özellikler arasında doğrusal bir ilişkinin olduğu
söylenebilir mi?
Yumurta çevresi ve yumurta sarısı ağırlığı arasındaki korelasyon katsayısının tesadüfi olup
olmadığı, yani söz konusu iki özellik arasında doğrusal bir ilişki olup olmadığı araştırılmak
istenmektedir. Bu amaçla uygulanacak hipotez kontrolü, aşağıdaki şekilde hipotezlerin kurulması ile
başlar.
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H0: Yumurta çevresi ve yumurta sarısı ağırlığı arasındaki korelasyon katsayısı sıfır kabul edilebilir,
istatistik olarak önemli değildir. Söz konusu iki özellik arasında doğrusal bir ilişki olduğu
söylenemez. Kısaca xy=0 veya r=0’dır.
H1: Yumurta çevresi ve yumurta sarısı ağırlığı arasındaki korelasyon katsayısı sıfır kabul edilemez,
istatistik olarak önemlidir. Söz konusu iki özellik arasında doğrusal bir ilişki olduğu söylenebilir.
Kısaca xy=0 veya r=0’dır.
X ve Y özellikleri arasında hesaplanan korelasyon katsayısının sıfır olup olmadığını kontrol
etmek için t-değeri olarak (8.8) numaralı eşitlik kullanılır. (8.8) numaralı eşitlik kullanılarak tdeğerinin hesaplanabilmesi için ilk olarak (5.16) numaralı eşitlikten korelasyon katsayısının standart
hatası;
(1  0.382 )
0.169 bulunur.
(32  2)

Sr 

(8.8) numaralı eşitlikten ise test istatistiği;
t

r  ρ 0.38
2.249 olarak hesaplanır.

Sr
0.169

Hesaplanan test istatistiği (n-2) = (32-2) =30 serbestlik dereceli t-dağılımı gösterir. Araştırıcı I.
tip hata olasılığını =0.05 olarak belirlemiş ise çift taraflı hipotez kontrolü yapıldığı için Tablo C’den,
30 serbestlik dereceli t-dağılımında %2.5’luk alanının, yani kontrol hipotezinin ret bölgesinin 2.042
değerinden başladığı görülür. Hesaplanan test istatistiğinin değeri 2.249 olup kritik bölgenin başladığı
t-değerinden büyüktür ve H0 hipotezinin ret bölgesine düşer. Bu sebeple de kontrol hipotezi ret
edilerek yumurta çevresi ve yumurta sarısı ağırlığı arasında istatistik olarak önemli bir doğrusal ilişki
olduğu kararına varılır.
ÖRNEK 2:
Öğrencilerin ara sınavından almış oldukları notlar ile yarı yıl sonu sınavından almış oldukları
notlar arasında doğrusal bir ilişkinin var olduğunu söyleyebilmek için, tesadüfen alınan 20 öğrenciden
hesaplanan korelasyon katsayısının en az kaç olması gerektiği araştırılmaktadır.
Öğrencilerin ara sınav notları ile yarıyıl sonu sınav notları arasında doğrusal bir ilişkinin
olduğunu söyleyebilmek için H0: xy=0 kontrol hipotezinin reddedilmesi gerekir. Kontrol hipotezinin
reddedilebilmesi için de (8.8) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanacak test istatistiğinin 
seviyesinde (n-2) serbestlik dereceli t-dağılımı değerine eşit veya büyük olması gerekir. Bu örnekte
korelasyon katsayısı için hesaplanacak test istatistiği (20-2)=18 serbestlik dereceli t-dağılımı gösterir.
Araştırıcı I. tip hata olasılığını =0.05 olarak belirlemiş ise Tablo C’den, 18 serbestlik dereceli tdağılımında %2.5’luk alanın başladığı t-değeri 2.101 olarak bulunur. Bu durumda (8.8) numaralı
eşitlik 2.101 değerine eşitlenerek “r” çözülür.
2.101 

r
(1  r 2 )
(20  2)

 (2.101) 2 

r2
(1  r 2 )
18

 (2.101) 2 
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Yukarıdaki eşitlikten r çözüldüğünde, ara sınav notları ile yarıyıl sonu sınav notları arasında
istatistik olarak önemli bir doğrusal bir ilişkinin olduğunu söyleyebilmek için 20 öğrenciden
hesaplanan korelasyon katsayısının en küçük değerinin r=0.4438 olması gerektiği bulunur.
ÖRNEK 3:
X ve Y özelliklerinin 30 bireylik bir örnekten elde edilen verileri kullanılarak b yx = -0.9, bxy =
-0.4 olarak hesaplanmıştır. Araştırıcı, regresyon katsayılarını hesapladıktan sonra X ve Y özellikleri
arasında istatistik olarak önemli bir doğrusal bir ilişkinin olup olmadığını araştırmaya karar vermiştir.
Korelasyon ve regresyon katsayıları arasındaki ilişkiden yararlanılarak, (3.3) numaralı eşitlikte
verilen korelasyon katsayısı, regresyon katsayıları cinsinden aşağıdaki şekilde yazılabilir:

r

r 
2

 dxdy
dx dy
2

2

( d x d y ) 2
dx dy
2

2

2
Bu eşitlik; r 

 dxdy  dxdy
dx
2

dy
2

şeklinde düzenlenebilir.

Yeni düzenlenen eşitlikte birinci terim byx ve ikinci terim bxy’dir. Bu eşitliğin karekökü
alınarak, korelasyon katsayısı r  (b yx ) (b xy ) şeklinde elde edilir.
X ve Y özelliklerinin 30 bireylik bir örnekten elde edilen verileri kullanılarak b yx = -0.9, bxy =
-0.4 olarak hesaplanmış ise korelasyon katsayısı r  (-0.9)(-0.4)  0.6 olarak bulunur. (-0.9) ve (0.4) çarpımlarının karekökü (0.6) olmasına karşın korelasyon katsayının işareti negatiftir. Çünkü
hesaplanan regresyon katsayıları iki özellik arasında, bir özelliğin artarken diğer özelliğin azaldığı
şeklinde ters bir ilişki olduğunu göstermekte dir. Bunun korelasyon katsayısındaki karşılığı da
korelasyon katsayısının işaretinin negatif olmasıdır. Dolayısıyla, regresyon ve korelasyon
katsayılarının işaretlerinin birbirinden farklı olması mümkün değildir.
X ve Y özellikleri arasında istatistik olarak önemli doğrusal bir ilişkinin olup olmadığını
araştırmak üzere yapılan hipotez kontrolü Tablo 8.10’da uygulanmıştır.
Tablo 8.10. X ve Y özellikleri arasında istatistik olarak önemli doğrusal bir ilişkinin olup olmadığını
araştırmak üzere uygulanan hipotez kontrolü
H0: Örnek, iki özellik arasındaki korelasyon katsayısı sıfır olan bir
populasyonu temsil etmektedir. Yani söz konusu iki özellik arasında
doğrusal bir ilişki olduğu söylenemez. Kısaca xy=0 veya r=0’dır.
H1: Örnek, iki özellik arasındaki korelasyon katsayısı sıfır olan bir
populasyonu temsil etmemektedir. Yani söz konusu iki özellik arasında
doğrusal bir ilişki olduğu söylenebilir. Kısaca xy≠0 veya r≠0’dır.
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Korelasyon katsayısının standart hatası (5.16) numaralı eşitlikten;
Sr 

(1  (0.6) 2 )
0.151,
(30  2)

X ve Y arasındaki korelasyon katsayısının sıfır olup olmadığını kontrol
etmek için t-değeri de (8.8) numaralı eşitlikten;
Tablo 8.10 devam
t

 0.6
 -3.974 olarak bulunur.
0.151

Hesaplanan test istatistiği (30-2) =28 serbestlik dereceli t-dağılımı
gösterir. Araştırıcı I. tip hata olasılığını =0.01 olarak belirlemiş ise çift
taraflı hipotez kontrolü yapıldığı için Tablo C’den, 28 serbestlik dereceli
t-dağılımında %0.5’lik alanın, yani kontrol hipotezinin ret bölgesinin
-2.763 değerinden başladığı görülür. Hesaplanan test istatistiğinin değeri
-3.974, kritik bölgenin başladığı t-değerinden küçük olup H0 hipotezinin ret
bölgesine düşmektedir. Bu sebeple kontrol hipotezi ret edilerek X ve Y
özellikleri arasında önemli bir doğrusal ilişki olduğu kararına varılır.

8.8. Regresyon Katsayısına Ait Hipotez Kontrolü
Yapılan bir çalışmada iki özellik üzerinde çalışılıyorsa, özelliklerden (değişkenlerden) biri
diğerine bağlı olarak değişebilir dolayısıyla özelliklerden biri diğerinin fonksiyonu olarak dikkate
alınabilir. Bu durumda araştırıcının bağımsız değişkenin bir birim artmasına karşılık bağımlı
değişkende meydana gelen ortalama değişme miktarını bulabilmek için regresyon katsayısını
hesaplaması gerekir. Regresyon katsayısı hesaplandığı zaman, bağımlı değişkende meydana gelen
değişme miktarının istatistik olarak önemli olup olmadığı kontrol edilmek istendiğinde regresyon
katsayısına ait hipotez kontrolünün yapılması gerekir.
Regresyon katsayısına ait hipotez kontrolü uygulanırken kontrol ve karşıt hipotezler aşağıdaki
şekilde kurulmalıdır.
H0: Üzerinde çalışılan iki özellik için hesaplanan regresyon katsayısı sıfır kabul edilebilir. Bağımsız
değişkeninin bir birim artmasına karşılık bağımlı değişkende ortalama olarak meydana gelen
değişme miktarı istatistik olarak önemli değildir. Kısaca,  yx=0’dır.
H1: Üzerinde çalışılan iki özellik için hesaplanan regresyon katsayısı sıfır kabul edilemez. Bağımsız
değişkeninin bir birim artmasına karşılık bağımlı değişkende ortalama olarak meydana gelen
değişme miktarı istatistik olarak önemlidir. Kısaca  yx0’dır.
Test istatistiğinin hesaplanması için ilgilenilen örnekleme dağılımı regresyon katsayısına ait
örnekleme dağılımıdır. Üzerinde çalışılan örneğin, yx=0 olan bir populasyondan tesadüfen alınmış bir
örnek olup olmadığına karar vermek için populasyona ait yx bilinmediğinden kullanılması gereken tdeğeri (8.9) numaralı eşitlikte verilmiştir.
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t=

b yx  β yx

…(8.9)

Sb

(8.9) numaralı eşitlikte, Sb, regresyon katsayısına ait standart hata olup (5.29) numaralı eşitlik
kullanılarak Sb 

Se2
2
 dx

şeklinde hesaplanır. (5.29) numaralı eşitlikte ise Se2 , regresyondan sapma

kareler ortalaması (regresyon varyansı) olup, (5.28) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır.
Örnekten hesaplanan regresyon katsayısının istatistik olarak önemli olup olmadığını kontrol
etmek için (8.9) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanan t-değeri (n-2) serbestlik dereceli t-dağılımı
gösterir.
ÖRNEK 1:
10 bireylik bir örnekte X ve Y gibi iki özelliğe ilişkin varyanslar S2X  S2Y  1.44 ve bu iki
özellik arasındaki korelasyon katsayısı da r = -0.5 olarak bulunduğuna göre Y’nin X’e göre regresyon
katsayısının istatistik olarak önemli olduğu söylenebilir mi?
Yapılan çalışmada X ve Y özelliklerine ait standart sapmalar

Sx  Sy  1.44  1.2 olarak

bulunduktan sonra (8.10) numaralı eşitlik;
(r) S y
S
r  b yx x  b yx 
şeklinde düzenlenerek regresyon katsayısı;
Sy
Sx

b yx



(-0.5) (1.2)
 0.5 olarak bulunur.

(1.2)

Korelasyon ve regresyon katsayısı arasında (8.10) ve (8.11) numaralı eşitliklerde verilen
ilişkiler bilinmiyor ise regresyon katsayısı aşağıdaki şekilde de hesaplanabilir:
10 bireyden S2X  S2Y  1.44 olarak hesaplanmış ise özellikler ait kareler toplamları

 dx
2



2
 d y  12.96 olarak hesaplanır. (3.3) numaralı eşitlikte verilen korelasyon katsayısı

formülünden ise çarpımlar toplamı  d x d y  6.48 olarak bulunur. (3.5) numaralı eşitlik kullanılarak
regresyon katsayısı b yx 

 6.48

 0.5 olarak hesaplanır.
12.96
Regresyon katsayısı hesaplandıktan sonra X bağımsız değişkeninin bir birim artmasına
karşılık Y bağımlı değişkeninde ortalama olarak gözlenecek değişimin tesadüfi olup olmadığını, yani
Y’nin X’e olan regresyon katsayısının sıfırdan farklı olup olmadığını kontrol etmek için yapılan
regresyon katsayına ait hipotez kontrolü Tablo 8.11’de uygulanmıştır.
Tablo 8.11. Y’nin X’e olan regresyon katsayısının sıfırdan farklı olup olmadığını kontrol etmek için
yapılan regresyon katsayına ait hipotez kontrolü
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H0: Üzerinde çalışılan iki özellik için hesaplanan regresyon katsayısı sıfır
kabul edilebilir. Bağımsız değişkenin bir birim artmasına karşılık
bağımlı değişkende ortalama olarak meydana gelen değişme miktarı
istatistik olarak önemli değildir. Kısaca,  yx=0’dır.
H1: Üzerinde çalışılan iki özellik için hesaplanan regresyon katsayısı sıfır
kabul edilemez. Bağımsız değişkenin bir birim artmasına karşılık
bağımlı değişkende ortalama olarak meydana gelen değişme miktarı
istatistik olarak önemlidir. Kısaca  yx0’dır.
(8.9) numaralı eşitlik kullanılarak t-değerinin hesaplanabilmesi için ilk
olarak (5.28) numaralı eşitlikten regresyondan sapma kareler ortalamasının
hesaplanması gerekir.
2
 d y  b yx  d x d y 12.96  (0.5)(6.48)

 1.215 olarak
S 
10  2
n2
2
e

hesaplandıktan sonra regresyon katsayısının standart hatası (5.29) numaralı
eşitlikten;
Tablo 8.11 devam
Sb 

Se2
2
 dx



1.215
 0.306 ve (8.9) numaralı eşitlikten t-değeri de;
12.96

 0.5

 1.634 olarak hesaplanır.
0.306
Hesaplanan test istatistiği (10-2) =8 serbestlik dereceli t-dağılımı
gösterir. Araştırıcı I. tip hata olasılığını =0.05 olarak belirlemiş ise çift
taraflı hipotez kontrolü yapıldığı için Tablo C’den, 8 serbestlik dereceli tdağılımında %2.5’luk alanın, yani kontrol hipotezinin ret bölgesinin -2.306
değerinden başladığı görülür. Hesaplanan test istatistiğinin değeri -1.634
olup kritik bölgenin başladığı t-değerinden büyüktür ve H0 hipotezinin
kabul bölgesine düşmektedir. Bu sebeple kontrol hipotezi kabul edilir. X
bağımsız değişkeninin bir birim artmasına karşılık Y bağımlı değişkeninde
ortalama olarak gözlenecek değişimin tesadüfî olduğu, yani Y’nin X’e olan
regresyon katsayısının sıfırdan farklı olmadığı kararına varılır.
t=

ÖRNEK 2:
Belirli bir yörede yetişen Titrek kavaklardan tesadüfen seçilen 8 tanesinin yaş ve boylarına
ilişkin Tablo 8.12’deki ölçümler yapılmıştır. Bu çalışmada yaşın bir yıl artmasına karşılık titrek
kavakların boylarında ortalama olarak gözlenen değişimin istatistik olarak önemli olup olmadığının
araştırılması amaçlanmıştır.
Yaşın bir yıl artmasına karşılık titrek kavakların boylarında ortalama olarak gözlenen
değişimin istatistik olarak önemli olup olmadığının araştırılabilmesi için Tablo 8.12’de verildiği gibi
regresyon katsayısının hesaplanması gerekir.
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Regresyon katsayısı hesaplandıktan sonra titrek kavaklarda yaşın bir yıl artmasına karşılık
boylarında ortalama olarak gözlenen 0.3832 m’lik artışın istatistik olarak önemli olup olmadığının
araştırılması için yapılan regresyon katsayına ait hipotez kontrolü Tablo 8.13’de uygulanmıştır.
Tablo 8.12. Titrek kavaklardan tesadüfen seçilen 8 tanesinin yaş ve boylarına ilişkin ölçümler ve
boyun yaşa göre regresyon katsayısı
Yaş (yıl) (X)
23
20
19
23
18
16
19
21

Boy (m) (Y)
19.5
18.0
17.8
19.0
17.5
16.0
17.0
16.5

2
 d x  40.875

2
 d y  9.879

 d x d y  15.663

b yx 

15.663

 0.3832
40.875
Hesaplanan regresyon katsayısı
titrek kavakların bir yıl yaşlanmasına
karşılık boylarının ortalama olarak 0.3832 m
arttığını göstermiştir.

Tablo 8.13. Titrek kavaklarda yaşın bir yıl artmasına karşılık boylarında ortalama olarak gözlenen
artışın tesadüfi olup olmadığının araştırılması için yapılan hipotez kontrolü
H0: Titrek kavaklarda yaşın bir yıl artmasına karşılık boylarında ortalama
olarak gözlenen 0.3832 m’lik artış tesadüften ileri gelmiştir ve istatistik
olarak önemli değildir. Kısaca, yx=0’dır.
H1: Titrek kavaklarda yaşın bir yıl artmasına karşılık boylarında ortalama
olarak gözlenen 0.3832 m’lik artış tesadüften ileri gelmemiştir ve
istatistik olarak önemlidir. Kısaca  yx0’dır.
(8.9) numaralı eşitlik kullanılarak t-değerinin hesaplanabilmesi için önce
(5.28) numaralı eşitlikten regresyondan sapma kareler ortalamasının
hesaplanması gerekir.

Se2 

2
 d y  b yx  d x d y
9.879  (0.3832)(15.663)

 0.646 olarak
n2
82

hesaplandıktan sonra regresyon katsayısının standart hatası (5.29) numaralı
eşitlikten;
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Tablo 8.13. devam
Sb 

Se2
2
 dx



0.646
 0.126 ve (8.9) numaralı eşitlikten t-değeri
40.875

de;
t=

0.3832
0.126

 3.041 olarak hesaplanır.

Hesaplanan test istatistiği (8-2) =6 serbestlik dereceli t-dağılımı
gösterir. Araştırıcı I. tip hata olasılığını =0.05 olarak belirlemiş ise çift
taraflı hipotez kontrolü yapıldığı için Tablo C’den, 6 serbestlik dereceli tdağılımında %2.5’luk alanın, yani kontrol hipotezinin ret bölgesinin 2.447
değerinden başladığı görülür. Hesaplanan test istatistiğinin değeri 3.041
olup kritik bölgenin başladığı t-değerinden büyüktür ve H0 hipotezinin ret
bölgesine düşmektedir. Bu sebeple kontrol hipotezi ret edilir.
Tablo 8.13’de uygulanan hipotez kontrolü sonunda hesaplanan boyun yaşa göre regresyon
katsayısının tesadüfi olmadığına, bir başka deyişle, titrek kavakların bir yıl yaşlanmasına karşılık
ortalama olarak boylarında gözlenen 0.3832 m’lik artışın istatistik olarak önemli olduğu kararına
varılmıştır.

8.9. Regresyon Katsayıları Arasındaki Farka ait Hipotez Kontrolü
Üzerinde çalışılan iki özellik arasındaki regresyon katsayısı iki ayrı bölgede, çeşitte veya iki
farklı muamele uygulanmış gruplarda hesaplanabilir. Bu durumda iki örnekten hesaplanan regresyon
katsayıları arasındaki farklın, yani bağımsız değişkeninin bir birim artmasına karşılık bağımlı
değişkende meydana gelen ortalama değişmeler arasındaki farklın tesadüfi olup olmadığının
araştırılması gerekir. Bu kontrol regresyon katsayıları arasındaki farka ait hipotez kontrolü
uygulanarak test edilebilir.
Regresyon katsayıları arasındaki farka ait hipotez kontrolü uygulanırken kontrol ve karşıt
hipotezler aşağıdaki şekilde kurulmalıdır.

H0: İki grup arasında, bağımsız değişkenin bir birim artmasına karşılık bağımlı değişkende meydana
gelen değişme bakımından gözlenen fark sıfır kabul edilebilir. Bağımsız değişkenin bir birim
artmasına karşılık bağımlı değişkende meydana gelen değişme bakımından örnekler aynı
populasyonu temsil etmektedir. Kısaca, yxA -  yxB =0’dır.
H1: İki grup arasında bağımsız değişkenin bir birim artmasına karşılık bağımlı değişkende meydana
gelen değişme bakımından gözlenen fark sıfır kabul edilemez. Bağımsız değişkenin bir birim
artmasına karşılık bağımlı değişkende meydana gelen değişme bakımından örnekler aynı
populasyonu temsil etmemektedir. Kısaca, yxA -  yxB ≠0’dır.
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Regresyon katsayıları arasındaki farka ait hipotez kontrolü, araştırmanın amacı doğrultusunda
yukarıda ifade edildiği gibi çift taraflı veya tek taraflı uygulanabilir. Bu durumda hipotezler;
H0: yxA -  yxB =0
H1: yxA <  yxB

H0: yxA -  yxB =0
H1: yxA >  yxB

veya

şeklinde kurulur.
Burada araştırıcının ilgilendiği regresyon katsayıları arasındaki farka ait örnekleme
dağılımıdır. İki regresyon katsayısı arasındaki farkın istatistik olarak önemli olup olmadığını, yani
üzerinde çalışılan grupların regresyon katsayısı bakımından aynı populasyondan tesadüfen alınmış
örnekler olup olmadıklarını kontrol için t-değeri (8.10) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır.

t=

b yx  b yx
A

S (b

B

…(8.10)

A -b B )

(8.10) numaralı eşitlikte S(b - b ) , regresyon katsayıları arasındaki farkın standart hatası olup (5.34)
A B
eşitlik kullanılarak;
S(b A  b B )  Se2 (

1
2
 dx
A



1

) şeklinde hesaplanır.

2

 dx

B

nA ve nB örnek genişliğindeki örneklerden (5.28) numaralı eşitlik

(5.34) numaralı eşitlikte Se2 ,

kullanılarak hesaplanan regresyondan sapma kareler ortalamalarının serbestlik dereceleri ile tartılı
ortalamasıdır ve (5.35) numaralı eşitlik kullanılarak;
Se2



(n A  2)Se2

A

 (n B

 2)Se2

(n A  2)  (n B  2)

B

şeklinde hesaplanır.
Hesaplanan regresyon katsayıları arasındaki farkn önemli olup olmadığını kontrol için (8.10)
numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanan t-değeri [(nA-2) +(nB-2)] serbestlik dereceli t-dağılımı gösterir.
ÖRNEK 1:
İki ayrı ilden tesadüfen seçilen 10’ar bireyde ağırlık (kg) ve boy uzunlukları (cm) Tablo
8.14’de verildiği gibi ölçülmüştür. İki ayrı ilden elde edilen veriler kullanılarak boydaki bir cm artışa
karşılık ağırlıkta gözlenen ortalama değişme, yani ağırlığın boya göre regresyon katsayısı ise yine
Tablo 8.14’de verildiği gibi hesaplanmıştır.
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Tablo 8.14. İki ayrı ilden tesadüfen seçilen 10’ar bireyde ağırlık (kg) ve boy uzunlukları (cm)
ölçümleri ve ağırlığın boya göre regresyon katsayıları
İL 1
Ağırlık (Y)
56
75
70
61
61
63
72
80
76
68

İL 2
Boy
(X)
165
176
175
168
167
172
175
180
179
173

Ağırlık (Y)

Boy (X)

57
76
60
64
63
71
78
62
75
71

166
178
169
169
170
176
180
169
177
176

Birinci ilde:
2
 d x1  228.00

 d y1  543.60
2

 d x1d y1  343.00
b yx1  343/228= 1.504
İkinci ilde:
2
 d x2  214.00
2
 d y2  492.00

 d x2d y2  320
b yx2  1.495

Tablo 8.14’de hesaplanan regresyon katsayıları 1. ilde bireylerin boyunun 1 cm artmasına
karşılık ağırlıklarının 1.504 kg arttığını, 2. ilde ise bireylerin boyunun 1 cm artmasına karşılık
ağırlıklarının 1.495 kg arttığını göstermiştir. Araştırmada, boyun 1 cm artmasına karşılık ağırlıkta
gözlenen ortalama artışın iki ilde de aynı olup olmadığı, yani ağırlıkta gözlenen artış bakımından iller
arasındaki farkın önemli olup olmadığının test edilmesi amaçlanmıştır. Bunun için yapılan regresyon
katsayıları arasındaki farka ait hipotez kontrolü Tablo 8.15’de verildiği şekilde uygulanır.
Tablo 8.15. Boyun 1 cm artmasına karşılık ağırlıkta gözlenen ortalama artışın iki ilde de aynı olup
olmadığını kontrol için uygulanan hipotez kontrolü
H0: Boyun 1 cm artmasına karşılık ağırlıkta gözlenen ortalama artış iki ilde
de aynıdır, yani ağırlıkta gözlenen artış bakımından iller arasındaki
fark tesadüften ileri gelmiştir. İstatistik olarak önemli değildir ve sıfır
kabul edilebilir. Kısaca, yx1 -  yx2 =0’dır.
H1: Boyun 1 cm artmasına karşılık ağırlıkta gözlenen ortalama artış iki ilde
de aynı değildir, yani ağırlıkta gözlenen artış bakımından iller
arasındaki fark tesadüften ileri gelmemiştir. İstatistik olarak önemlidir
ve sıfır kabul edilemez. Kısaca, yx1 ≠  yx2 =0’dır.
(8.10) numaralı eşitlik kullanılarak t-değerinin hesaplanabilmesi
için ilk olarak S(b A  b B ) , yani regresyon katsayıları arasındaki farkın
standart hatasının hesaplanması gerekir.
Her iki ile ait regresyondan sapma kareler ortalamaları (5.28)
numaralı eşitlikten;

Se2 
1

543.60  1.504(343)
 3.47
10  2
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Se2 
2

492.00  1.495(320)
 1.70 olarak bulunur.
10  2

İller için hesaplanan regresyondan sapma kareler ortalamalarının
serbestlik dereceleri ile tartılı ortalaması (5.35) numaralı eşitlik kullanılarak;

S e2 

(10  2)(3.47)  (10  2)(1.70)
 2.585 ,
(10  2)  (10  2)

Regresyon katsayıları arasındaki farkın standart hatası (5.34) numaralı
eşitlik kullanılarak;
S (b1b2)  (2.585)(

1
1

 0.153 ve
228.0 214.0

(8.10) numaralı eşitlikten de t-değeri;
t=

1.504  1.495
 0.059 olarak hesaplanır.
0.153

Hesaplanan test istatistiği [(10-2) +(10-2)]=16 serbestlik dereceli tdağılımı gösterir. Araştırıcı I. tip hata olasılığını =0.05 olarak belirlemiş
ise çift taraflı hipotez kontrolü yapıldığı için Tablo C’den, 16 serbestlik
dereceli t-dağılımında %2.5’luk alanın, yani kontrol hipotezinin ret
bölgesinin 2.120 değerinden başladığı görülür. Hesaplanan test istatistiğinin
değeri 0.059 olup kritik bölgenin başladığı t-değerinden çok küçüktür ve H0
hipotezinin kabul bölgesine düşer. Bu sebeple kontrol hipotezi kabul edilir.
Tablo 8.15’de uygulanan hipotez kontrolü, boyun 1 cm artmasına karşılık ağırlıkta gözlenen
ortalama artışın iki ilde de aynı olduğunu göstermiştir. Yapılan araştırmada, verilerin analizi
sonucunda, ağırlıkta gözlenen artış bakımından iller arasındaki farkın tesadüften ileri geldiği kararına
varılmıştır.
ÖRNEK 2:
2 ve 3 ay süt verilmiş kuzularda doğum ağırlığı (DA) ve 3. aydaki canlı ağırlıklar (CA) Tablo
8.16’da verildiği gibi ölçülmüştür. 2 ve 3 ay süt verilen kuzularda doğum ağırlığının bir kg artmasına
karşılık 3. ay canlı ağırlıkta gözlenen ortalama değişme miktarları, yani CA’nın DA’na göre regresyon
katsayıları ise Tablo 8.16’daki gibi hesaplanmıştır.
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Tablo 8.16. 2 ve 3 ay süt verilen kuzularda doğum ağırlığı (DA) (kg) ve 3. ay canlı ağırlık (kg)
ölçümleri ve 3. ay canlı ağırlığının doğum ağırlığına göre regresyon katsayıları
2 ay süt verilen
DA (X)
CA (Y)
3.2
16.1
4.8
19.1
4.9
19.6
5.1
20.0
5.0
18.0
3.4
11.6
4.4
16.6

3 ay süt verilen
DA (X)
CA (Y)
4.2
19.0
5.1
19.8
4.3
19.6
4.3
17.0
4.6
18.6
3.8
16.0
4.7
19.3
4.5
18.5

2 ay süt verilenlerde:
2
 d x1  3.700

 d y1  50.729
2

 d x1d y1  11.320
b yx1 

11.320

 3.06
3.700
3 ay süt verilenlerde:
2
 d x2  1.039
2
 d y2  12.295

 d x2d y2  2.618

b yx2 

2.618
1.039

 2.520

Tablo 8.16’da hesaplanan regresyon katsayıları 2 ay süt verilen kuzularda doğum ağırlığının 1
kg artmasına karşılık 3. aydaki canlı ağırlığın ortalama 3.06 kg arttığını, 3 ay süt verilen kuzularda ise
doğum ağırlığındaki 1 kg’lık artışa karşılık 3. aydaki ortalama canlı ağırlık artışının 2.520 kg olduğunu
göstermiştir.
Bulunan bu sonuçlar doğrultusunda 2 ay süt verilen kuzularda doğum ağırlığındaki 1 kg’lık
artışa karşılık 3. ay canlı ağırlıkta ortalama olarak gözlenen artışın, 3 ay süt verilen kuzulardan daha
fazla olmasının istatistik olarak önemli olup olmadığının araştırılması hedeflenmiştir. Bunun için
yapılan regresyon katsayıları arasındaki farka ait hipotez kontrolü Tablo 8.16’da verildiği şekilde
uygulanır.
Tablo 8.16. 2 ay süt verilen kuzularda doğum ağırlığındaki 1 kg’lık artışa karşılık 3.ay canlı
ağırlığında ortalama olarak gözlenen artışın 3 ay süt verilen kuzulara göre daha fazla
olup olmadığının araştırılması için uygulanan hipotez kontrolü
H0: 2 ay süt verilen kuzularda doğum ağırlığındaki 1 kg’lık artışa karşılık 3.
ay canlı ağırlıkta ortalama olarak gözlenen artışın 3 ay süt verilen
kuzulara göre daha fazla olduğu söylenemez. İki grup arasında 3. ay
canlı ağırlığında gözlenen ortalama artış bakımından fark tesadüften
ileri gelmiştir ve istatistik olarak önemli değildir. Kısaca,
yx1 =  yx2’dir.
H1: 2 ay süt verilen kuzularda doğum ağırlığındaki 1 kg’lık artışa karşılık 3.
ay canlı ağırlıkta ortalama olarak gözlenen artışın 3 ay süt verilen
kuzulara göre daha fazla olduğu söylenebilir. İki grup arasında 3. ay
canlı ağırlığında gözlenen ortalama artış bakımından fark tesadüften
ileri gelmemiştir ve istatistik olarak önemlidir. Kısaca, yx1 >  yx2’dir.
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(8.10) numaralı eşitlik kullanılarak t-değerinin hesaplanabilmesi
için ilk olarak S(b A  b B ) , yani regresyon katsayıları arasındaki farkın
standart hatasının hesaplanması gerekir.
2 ay ve 3 ay süt verilen kuzulara ait regresyondan sapma kareler
ortalamaları (5.28) numaralı eşitlikten;

Se2 

50.729  3.06(11.32)
 3.218 ,
72

Se2 

12.295  2.52(2.618)
 0.950 ,
82

1

2

Regresyondan sapma kareler ortalamalarının serbestlik dereceleri
ile tartılı ortalaması (5.35) numaralı eşitlik kullanılarak;
S e2 

(7  2)3.218  (8  2)0.95
1.981 ,
(7  2)  (8  2)

Regresyon katsayıları arasındaki farkın standart hatası (5.34) numaralı
eşitlik kullanılarak;

1
1

) 1.563 ,
S (b1 b2)  1.981(
3.7 1.039

ve (8.10) numaralı eşitlikten de;
3.06  2.52
 0.345
t=
1.563
olarak hesaplanan t-değeri [(7-2) +(8-2)]=11 serbestlik dereceli t-dağılımı
gösterir. Araştırıcı I. tip hata olasılığını =0.01 olarak belirlemiş ise tek
taraflı hipotez kontrolü yapıldığı için Tablo C’den, 11 serbestlik dereceli tdağılımında %1’lik alanın, yani kontrol hipotezinin ret bölgesinin 2.718
değerinden başladığı görülür. Hesaplanan test istatistiğinin değeri 0.345
olup kritik bölgenin başladığı t-değerinden çok küçüktür ve H0 hipotezinin
kabul bölgesine düşmektedir. Bu sebeple kontrol hipotezi kabul edilir.
Tablo 8.16’da uygulanan hipotez kontrolü sonunda verilen karar doğrultusunda 2 ay süt
verilen kuzularda doğum ağırlığındaki 1 kg’lık artışa karşılık 3.ay canlı ağırlığında ortalama olarak
gözlenen artışın, 3 ay süt verilen kuzularda gözlenen artıştan daha fazla olduğu söylenemez. İki grup
arasında 1 kg’lık artışa karşılık 3.ay canlı ağırlıkta ortalama olarak gözlenen artış bakımından farkın
tesadüften ileri geldiği ve sıfır kabul edilebileceği kararına varılır.

8.3. SORULAR
1. t-dağılımı nasıl elde edilir açıklayınız?
2. t-dağılımının özellikleri nelerdir? Açıklayınız.
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3. t-dağılımının varyansı neye göre değişir ve nasıl hesaplanır?
4. 10 serbestlik dereceli teorik t-dağılımı, deneysel olarak nasıl elde edilir? Açıklayınız.
5. Z-dağılımı ile t-dağılımı arasında ne gibi farklar vardır? Açıklayınız.
6. Uykusuzluktan şikâyetçi 20 hasta tesadüfen iki eşit gruba ayrılmış, bunlardan birine A uyku ilacı,
diğerine de B uyku ilacı verilmiştir. Bu uygulamadan sonra söz konusu hasta gruplarının uyku
süresi (saat) ortalamaları ve standart hataları sırası ile A  S A = 3.50.70, B  S B = 4.50.90
olarak bulunmuştur. Buna göre B ilacının uykusuzluğa karşı daha etkili olduğu söylenebilir mi?
7. R ve S gibi iki farklı ilacın sistolik kan basıncına etkisini araştırmak üzere seçilen 12 kişi 7 ve 5
kişilik iki gruba ayrılmış, bir gruba R, diğer gruba S ilacı verilmiştir. Sonuçlar aşağıdaki gibi
bulunduğuna göre R ve S ilaçları arasında sistolik kan basıncına etki bakımından fark var mıdır?
R : 110 120 125 130 120 120 115
S : 125 130 125 130 135
4. Tesadüfen seçilen 125 bireyde yaş ile kan basıncı arasında korelasyon katsayısı 0.81 olarak
bulunmuştur. İki özellik arasında doğrusal bir ilişkinin olduğu söylenebilir mi?
5. Belirli bir ırka ait 18 adet fare, biri kontrol grubu (A), diğeri de deney grubu (B) olmak üzere eşit
sayıda birey içeren rasgele iki gruba ayrılmış ve doğumdan 3 aylık oluncaya kadar deney grubu
özel bir gıda rejimi ile beslenmiştir. Belirlenen süre sonunda grupların canlı ağırlık ortalamaları
ve standart hataları sırasıyla A  S A = 45.6  3.8 ve B  S B = 40.75  2.1 olarak bulunmuştur.
Uygulanan rejimin ortalama canlı ağırlığı değiştirip değiştirmediğini kontrol ediniz.
6. Birbirinden bağımsız iki grup (muamele; uygulama) ortalamasını karşılaştırmak için gerekli olan
test istatistiği nasıl hesaplanır? Açıklayınız.
7. Birbirine bağımlı gözlemlerden elde edilmiş iki grubu karşılaştırmak için gerekli olan t-istatistiğinin
Serbestlik Derecesinin 20 olabilmesi için örnekteki deney ünitesi adedi kaç olmalıdır? Nedenini
belirterek açıklayınız.
8. Ortalaması ve varyansı bilinmeyen bir populasyondan rasgele alınan 25 bireylik bir örnekte, örnek
ortalaması X = 12. ve standart sapması da Sx= 5. olarak hesaplanmıştır. Bu örnekte  = 0.05
yanılma olasılığı ile H0 :  = 10 kontrol hipotezi, H1 :  < 10 hipotezine karşı test edildiği zaman
verilecek karar nedir? Gerekli kontrolleri yaparak açıklayınız.
9. 8 bireyin H ve P gibi iki özelliği arasında hesaplanan korelasyon katsayısı 0.6 olarak hesaplanmıştır.
Bu iki özellik arasında doğrusal bir ilişki olmadığı söylenebilir mi? Gerekli kontrolleri yaparak
karar veriniz.
10. 20 Adet mandalina ağacı tesadüfen A ve B gibi 2 eşit gruba bölünmüş, gruplardan biri kontrol
grubu (A Grubu) olarak ayrılmış, diğer gruptaki (B Grubundaki) ağaçların gövdesine belirli bir
eriyik sürülmüştür. Deneme sonunda kontrol grubunun ortalaması A = 30.0 kg/ağaç, standart
sapması SA=2.0, eriyik sürülen grubun ortalaması B = 32.0 kg/ağaç, standart sapması da SB=3.0
olarak bulunmuştur. Eriyik sürme mandalina verimini etkilemiş midir?
11. Bir örnekten hesaplanan ortalamanın bilinen bir ortalamayla karşılaştırılması için gerekli olan tistatistiği nasıl hesaplanır? Örnek vererek açıklayınız.
12. Eş-yapma t-testi hangi durumlarda kullanılmalıdır? Örnek vererek açıklayınız.
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13. A firmasının ürettiği vitamin drajelerinden rasgele alınan 16 vitamin drajesinde B1 vitamini miktarı
ortalaması 20. mg ve standart sapması 0.2 mg, B firmasının ürettiği vitamin drajelerinden alınan
16 vitamin drajesinde B1 vitamini miktarı ortalaması 20.5 mg ve standart sapması da 0.3 mg
olarak bulunmuştur. Vitamin drajelerindeki B1 vitamini miktarı bakımından A ve B firmaları
arasındaki farklılığın tesadüfi olduğu söylenebilir mi?
16. Birbirine bağımlı gözlemlerden elde edilmiş iki ortalamayı karşılaştırmak için gerekli olan tistatistiğinin Serbestlik Derecesinin 43 olabilmesi için örnekteki deney ünitesi sayısı kaç
olmalıdır? Açıklayınız.
15. 5 sağlıklı bireyde sabah ve akşam ölçülen kan şekerleri miktarı aşağıdaki gibi bulunmuştur. Sabah
ve akşam ölçülen kan şekerleri miktarı arasındaki farkın istatistik olarak önemli olduğunu
söyleyebilir misiniz?

Akşam
91
95
97
95
95

Sabah
90
95
98
94
94

16. İki farklı karışım kullanılarak yapılan dondurmaların % yağ miktarlar aşağıdaki gibi bulunmuştur.
Karışımlar arasında ortalama % yağ oranları bakımından farkın tesadüfî olup olmadığını kontrol
ediniz.
Karışım1
Karışım2

5.7
6.3

4.5
5.7

6.2
5.9

6.3
6.4

17. Belirli bir hibrit mısırda koçan uzunlukları ortalamasının  = 23 cm. olduğu bilinmektedir. Söz
konusu hibrit mısırın ekili olduğu parsellere, yeni bir gübre karışımı uygulanmış ve 25 parselde
ortalama koçan uzunluğu, X = 28. cm, standart sapma da Sx = 5. cm olarak bulunmuştur. Yeni
gübre karışımının koçan uzunluğunu artırdığı söylenebilir mi? Kontrol ederek karar veriniz.
18. Yoğurtlarda maya gelişiminin zamana göre değişip değişmediğini araştırmak amacıyla, 20 adet
yoğurt kâsesinin bulunduğu bir inkübasyon dolabından, mayalama işleminden 1 saat ve 7 saat
sonra maya sayımı yapılmış ve elde edilen sayısal değerler kaydedilmiştir. 1 saat ve 7 saat sonraki
maya sayımları arsasında farkların istatistik olarak önemli olup olmadığını test etmek için
kullanılması gereken yöntem nedir? Açıklayınız.
19. Bir bölgedeki 205 adet parselde mercimek ekiminden önce ve mercimek ekiminden sonra
topraktaki azot miktarları tespit edilmiştir. Bu parsellerdeki mercimek ekiminin topraktaki azot
miktarını değiştirip değiştirmediği araştırılmak istense elde edilen sayısal değerler yardımı ile
hangi hipotez testi yöntemi kullanılmalıdır? Açıklayınız.
20. 6 bireyin X ve Y gibi iki özelliği arasında hesaplanan korelasyon katsayısı 0.6 olarak
hesaplanmıştır. Bu iki özellik arasında doğrusal bir ilişki olmadığı söylenebilir mi?
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21. A ve B firmaları tarafından üretilen anti bakteriyel el temizleme jellerinde pH değerleri ölçülmüş
ve aşağıdaki istatistikler hesaplanmıştır. A ve B firmalarına ait jellerdeki pH değerlerinin
ortalamaları arasındaki farkın önemli olup olmadığına karar veriniz.

A-firması
B-firması

n
10
10

Ortalama
5.51
5.61

Standart Hata
0.03
0.02

22. Astım hastalarına yeni bir tedavi uygulanmış ve tedavinin etkinliğini görmek amacıyla tedavi
öncesinde ve tedavi sonrasında, saniyedeki baskılı ekspiratuar hacmi (FEV 1) değerleri
ölçülmüştür. Buna göre yeni tedavi FEV1 ölçümlerinin yükselmesini sağlamış mıdır?

Hasta
1
2
3
4
5
6

Tedavi Öncesi
1.69
2.77
1.00
1.66
3.00
0.85

Tedavi Sonrası
1.69
2.22
3.07
3.35
3.00
2.74

23. 10 bireyden elde edilen veriler kullanılarak X ve Y özellikleri arasındaki korelasyon katsayısı 0.899 ve regresyon denklemi Ŷ = 8.68 - 0.109X olarak hesaplanmıştır. X ve Y özellikleri
arasında doğrusal ilişki bulunduğu söylenebilir mi? Kontrol ederek karar veriniz.
24. Belirli bir özellik bakımından A ve B gruplarında ortalama, varyans ve örnek genişliği aşağıdaki
gibidir. A ve B gruplarının ortalamaları arasındaki fark tesadüften mi ileri gelmektedir?

A =1.5

S 2A =2.5

nA=25

B =16.5

S 2B =5.29

nB=36

25. 10 bireyde boy uzunlukları ile tüketilen süt miktarı arasındaki korelasyon katsayısı 0.56 olarak
bulunmuştur. Buna göre bu 10 bireyin alındığı populasyonda, bu iki özellik bakımından doğrusal
bir ilişki var mıdır?
26. 81 bireyde sağ ve sol kulak ile algılanabilen ses şiddetleri arasındaki farkların ortalaması 0.6
farkların standart sapması 0.27 olarak bulunmuştur. Sağ ve sol kulak ile algılanabilen ses
şiddetleri arasındaki fark tesadüften mi ileri gelmektedir?
27. Türkiye’deki hastanelerinin mikrobiyoloji laboratuvarlarında yapılan testlerdeki hata oranının 0.10
olduğu bilinmektedir. Yeni açılan bir hastanenin mikrobiyoloji laboratuvarında yapılan
ölçümlerden tesadüfi olarak seçilen 100 sonuçtan 13 tanesinin hatalı olduğu gözlemiştir. Yeni
açılan hastanenin laboratuvar sonuçlarındaki hata oranını populasyondan daha fazla mıdır?
28. 5 sağlıklı bireyde sabah ve akşam ölçülen kan şekerleri miktarları aşağıdaki gibi bulunmuştur.
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Birey
1
2
3
4
5

Akşam
91
95
97
95
95

Sabah
90
95
98
94
94

Sabah ve akşam ölçülen kan şekeri miktarları arasında istatistik olarak önemli bir farkın olduğunu
söyleyebilir misiniz?
29. Bir diyet programının zayıflama üzerine etkisini araştırmak amacıyla tesadüfen seçilen 6 bireyin,
başlangıç ve 2 aylık diyet programı sonrası ağırlıkları aşağıdaki gibi ölçülmüştür. Uygulanan bu
diyet programının ağırlıkta önemli bir azalmaya sebep olduğu söylenebilir mi?
Başlangıç
Diyet Sonrası

72
70

70
68

65
62

80
70

75
74

70
69

30. 6 adet vitamin drajesinin üretimden hemen sonra ve depoda belirli bir süre bekletildikten sonraki
pH değerleri aşağıdaki gibi tespit edilmiştir. Depolamadan sonra pH değerlerinde istatistik olarak
önemli bir değişim olmuş mudur?
Başlangıç
: 6.45 7.02 7.15 7.12 7.05 7.3
Depolamadan sonra: 5.04 5.08 6.02 5.80 5.75 6.0
31. 8 serbestlik dereceli teorik t-dağılımı, deneysel olarak nasıl elde edilir? Bu dağılımın ortalaması ve
varyansı kaça eşittir? Bu dağılımı oluşturan t-değerleri %90 olasılıkla hangi değerler arasındadır?
32. Aynı yaş ve cinsiyetteki bebeklerden tesadüfen seçilen 5’ine A maması 7’sine B maması verilmiş
ve bebeklerin 6. ayın sonundaki ağırlıkları (kg) aşağıdaki gibi bulunmuştur. Mamalar arasında 6.
ayın sonundaki ağırlığı etkileme bakımından istatistik olarak önemli bir fark var mıdır?
A (kg)
B (kg)

8.0
7.6

9.5
8.2

9.2
9.3

8.6
8.5

8.7
7.9

9.6

9.0

33. 90 adet bıldırcında yumurtadan çıkış ağırlığı ile 2. Hafta canlı ağırlığı arasındaki korelasyon
katsayısı r=0.25 olarak bulunmuştur. Bıldırcınlarda adı geçen özellikler arasında hesaplanan
korelasyon katsayısı istatistik olarak önemli midir?
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HİPOTEZ KONTROLLERİ 2: t-KONTROLLERİ

8.1. Giriş
Temel araştırmalarda üzerinde çalışılan populasyonun dağılımı ve parametreleri hakkında bilgi
sahibi olunur. Araştırıcı üzerinde çalıştığı populasyonun parametreleri hakkında bilgi sahibi ise bir
önceki bölümde açıklandığı gibi test istatistiği olarak Z-değeri ve test dağılımı olarak Z-dağılımı
kullanarak gerekli hipotez kontrolü yapar.
Fakat yapılan çalışmaların çoğunda araştırıcı populasyonun parametreleri hakkında bilgi
sahibi değildir. Dolayısıyla populasyona ait parametreleri, örnek yada örneklerden tahmin etmek
durumundadır. Bu durumda yapılan hipotez kontrollerinde test istatistiği olarak t-değeri ve test
dağılımı olarak da t-dağılımı kullanılır.

8.2. t Dağılımı (Student’s t-distribution)
t-dağılımı, 1908 yılında Guinness Brewing şirketinde çalışan istatistikçi W. S. Gosset
tarafından geliştirilmiştir. Guinness Brewing şirketinde çalışan Gosset, varyansı bilinmeyen
X -μx
değerlerini hesaplamıştır. Örnek ortalaması ile populasyon
populasyondan alınan örnekler için
Sx
ortalaması arasındaki farkı, örnekten tahmin edilen standart hataya böldüğü için hesaplanan değerleri
Z yerine t olarak adlandırmış ve t değerlerinin dağılımını geliştirmiştir. Guinness Brewing şirketi
çalışılanlarının kendi isimleri ile yayın yapmasına izin vermediğinden Gosset, dağılımını “Student’s”
takma adı ile yayınlamıştır. Bu sebeple t-dağılımı “Student’s t-dağılımı” olarak da bilinir.
t-dağılımı, varyansı bilinmeyen bir populasyondan alınan n örnek genişliğindeki örneklerden
her biri için (8.1) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanan t-değerlerinin dağılımıdır.

t=

X - μx

… (8.1)

Sx

(8.1) numaralı eşitlikte S x , (5.2) numaralı eşitlik kullanılarak

Sx

şeklinde hesaplanan ortalamaya ait
n
örnekleme dağılımının, örnekten hesaplanan standart sapmasıdır, kısaca ortalamanın standart hatası
olarak ifade edilir. t-dağılımı serbestlik derecesine bağlı bir dağılım olup, t-dağılımının olasılık
yoğunluk fonksiyonu (8.2) numaralı eşitlikte verildiği gibidir.
v 1
v 1
(
)
t 2 -( )
2
(1  ) 2
f(t) 
… (8.2)
v
v
v  ( )
2
eşitlikte v, serbestlik derecesidir.
- ile + arasında tüm değerleri içeren t-dağılımı simetrik bir dağılım olup ortalaması sıfırdır.
Dağılım simetrik olduğu için |-t|=|t| şartı ile –t ile 0 arasında kalan alan ile 0 ile t arasında kalan alan
birbirine eşittir.
t-dağılımı serbestlik derecesine bağlı bir dağılım olduğundan her serbestlik derecesi için farklı
bir t dağılımı vardır. Serbestlik derecesi arttıkça t-dağılımı Z-dağılımına yaklaşır ve t-dağılımını
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oluşturan t değerleri arasındaki değişim, dolayısıyla t-dağılımının varyansı azalır. (n)/(n-2) şeklinde
hesaplanan dağılımın varyansı, teorik olarak serbestlik derecesi sonsuz olduğu zaman Z- ve tdağılımları üst üste çakışacağından 1’e eşit olur.
t-dağılımı serbestlik derecesine bağlı bir dağılım olduğu için sonsuz tane t-dağılımı vardır. Bu
sebeple Tablo C’de görüldüğü gibi farklı serbestlik dereceli t-dağılımlarında belirli yüzde alanların
başladığı t-değerleri verilerek t-dağılımı tabloları düzenlenir. Örneğin, Tablo C’den bakıldığı zaman 5
serbestlik dereceli t-dağılımında örnekten hesaplanan t-değerlerinin %2.5’unun 2.571’den büyük
olduğu görülür. t-dağılımı simetrik bir dağılım olduğu için örnekten hesaplanan t-değerlerinin %2.5’u
da -2.571’den daha küçüktür. Tablo C’den 10 serbestlik dereceli t-dağılımında %2.5’luk alanın 2.228
değerinden başladığı görülür. 50 serbestlik dereceli t-dağılımında ise %2.5’lik alan 2.008 değerinden
başlar. Serbestlik derecesi arttıkça t-dağılımını meydana getiren t-değerleri arasındaki değişim
azaldığından, 5, 10 ve 50 serbestlik dereceli t-dağılımlarında %2,5’luk alanının başladığı t-değerleri
giderek küçülmektedir.
Serbestlik derecesinin sonsuz olması durumunda %2,5’luk alan 1.96 değerinden %5’lik alan
ise 1.645 değerinden başlamaktadır. Bu da serbestlik derecesi arttıkça t-dağılımının Z-dağılımına
yaklaştığını ve sonsuz serbestlik derecesinde iki dağılımın çakıştığını göstermektedir.

8.3. Ortalamaya ait Hipotez Kontrolü
Normal dağılım gösteren bir populasyondan tamamen tesadüfen alındığı ileri sürülen bir
örnekten hesaplanan ortalama ile populasyonun bilinen ortalaması arasındaki farkın tesadüften ileri
gelip gelmediğine ortalamaya ait hipotez kontrolü yapılarak karar verilir. Üzerinde çalışılan
populasyonun varyansı bilinmiyorsa test dağılımı olarak t-dağılımı kullanılır ve test istatistiği olarak
da t-değeri hesaplanır.
ÖRNEK 1:
Sarıkuyruk balığı yetiştiriciliğinde kullanılan yemlerin yapısındaki protein oranının ortalama
%22 olması gerektiği bildirilmiştir. Bu balık çeşidi için yem üreten bir yem fabrikasından tesadüfen
seçilen 31 adet yem örneğinde protein oranı ortalamasının %20 ve standart sapmasının da %5 olduğu
tespit edilmiştir. Acaba söz konusu fabrikada üretilen yemler Sarıkuyruk balığı yetiştiriciliği için
uygun protein oranını içermekte midir?
Yapılan bu çalışmada araştırıcının amacı, söz konusu yem fabrikasında üretilen yemlerin protein
içeriklerinin Sarıkuyruk balığı yetiştiriciliği için uygun olup olmadığına karar vermektir. Bu kararın
verilebilmesi için hipotez kontrolü yapılması gerekir.
Burada araştırıcının yapması gereken hipotez kontrolü, ortalamaya ait hipotez kontrolüdür.
Sarıkuyruk balık yetiştiriciliğinde kullanılan yemlerin yapısındaki ortalama protein miktarının %22
olması gerektiği bildirilmiş, fakat protein oranları arasındaki değişim için varyansın, yani populasyon
varyansının ne olduğu verilmemiştir. Populasyon varyansının bilinmediği durumlarda hipotez
kontrolünde kullanılması gereken test dağılımı, t-dağılımı ve hesaplanması gereken test istatistiği de tdeğeridir.
Söz konusu yem fabrikasında üretilen yemlerin protein içeriklerinin Sarıkuyruk balığı
yetiştiriciliği için uygun olup olmadığına karar vermek için uygulanacak hipotez kontrolünde,
aşağıdaki gibi hipotez takımının oluşturulması gerekir.
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H0: Populasyon ile örnek ortalaması arasındaki fark tesadüften ileri gelmektedir. Gözlenen %2’lik fark
istatistik olarak önemli değildir ve sıfır kabul edilebilir. Yani söz konusu fabrikada üretilen
yemlerin Sarıkuyruk balığı yetiştiriciliği için uygun protein oranını içerdiği söylenebilir. Kısaca,
µx=%22’dir.
H1: Populasyon ile örnek ortalaması arasındaki fark tesadüften ileri gelmemektedir. Gözlenen %2’lik
fark istatistik olarak önemlidir ve sıfır kabul edilemez. Yani söz konusu fabrikada üretilen
yemlerin Sarıkuyruk balığı yetiştiriciliği için uygun protein oranını içerdiği söylenemez. Kısaca,
µx≠%22’dir.
Hipotez kontrolünün çift taraflı yapılması gerekmektedir. Çünkü söz konusu fabrikada üretilen
yemlerin Sarıkuyruk balık yetiştiriciliğine uygun olması için üretilen yemin protein oranının, önerilen
protein oranından ne az ne de çok olmamalıdır. Yani araştırıcı, 31 yem örneğindeki ortalama protein
oranının, populasyona ait ortalamadan küçük veya büyük oluşu ile değil sadece farklı olup olmadığı
ile ilgilenmektedir.
Fabrikada üretilen yemlerin protein oranı, ortalaması %22 olan normal dağılım gösteriyor ise
bu fabrikadan 31 yem örneği içeren çok sayıda örnekler alınsa ve ortalamaları hesaplansa, hesaplanan
bu ortalamalar örnekten örneğe değişerek bir dağılım gösterir. Bu dağılıma, ortalamalara ait örnekleme
dağılımı adı verilir. Bu dağılımın parametreleri, μ x  μ x = %22 ve standart sapması da (5.2) numaralı
S
5
eşitlikten S x  x 
=0.898 olarak örnekten tahmin edilir.
31
n
Üretilen yemlerin Sarıkuyruk balık yetiştiriciliği için uygun olup olmadığına karar vermek için
yapılacak hipotez kontrolünde test dağılımı olarak t-dağılımı ve test istatistiği olarak da t-değeri
kullanılır. Örnekten hesaplanan ortalamaya karşılık gelen t-değeri (8.1) numaralı eşitlikten;

t=

X - μx
Sx



(20  22)
= -2.227 olarak hesaplanır.
0.898

Hesaplanan test istatistiği (n-1) = (31-1) = 30 serbestlik dereceli t-dağılımı gösterir. I. tip hata
olasılığı, =%5 olarak belirlenmiş ise çift taraflı hipotez kontrolü yapıldığından I. tip hata olasılığının
yarısı (%2.5), ortalamadan büyük değerlerin bulunduğu, diğer yarısı (%2.5) ise ortalamadan küçük
değerlerin bulunduğu tarafta alınır. Tablo C’den 30 serbestlik dereceli t-dağılımında %2.5’luk alan
2.00 değerinden başladığından test dağılımında, kontrol hipotezinin kabul ve ret bölgeleri Şekil 8.1’de
görüldüğü gibi belirlenir.
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%2.5
-2.227 -2.000

H0 kontrol hipotezini
kabul bölgesi

%2.5
2.000

Şekil 8.1. 35 serbestlik dereceli t-dağılımında çift taraflı hipotez kontrolünde ret ve kabul bölgeleri
Şekil 8.1’de siyah taralı alanlar H0 hipotezinin ret bölgeleridir. Yapılan hipotez kontrolünde test
istatistiği -2.227 olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan bu test istatistiği H0 hipotezinin ret bölgesine, yani
taralı alana düştüğü için kontrol hipotezi ret edilir ve söz konusu fabrikada üretilen yemlerin
Sarıkuyruk balık yetiştiriciliği için uygun olmadığı kararına varılır.
ÖRNEK 2:
Meyve suyu üretimi yapan bir fabrikada üretilen portakal sularında C vitamini ortalamasının 17
mg/L olduğu bildirilmiştir. Yeni bir üretim yöntemi kullanılarak üretilen portakal sularından tesadüfen
16 şişe alınmış ve C vitamini ortalaması 17.9 mg/L, standart sapması da 3 mg/L olarak bulunmuştur.
Yeni üretim yönteminin portakal sularındaki C-vitamini miktarını artırdığı söylenebilir mi?
Meyve suyu fabrikasında yapılan araştırmanın amacı, önerilen yeni üretim yönteminin
kullanılan yöntemden daha iyi olup olmadığının, yani üretilen portakal sularındaki C-vitamini
miktarını artırıp artırmadığının araştırılmasıdır. Önerilen yeni yöntemin daha iyi olduğunun
söylenebilmesi için yeni yöntem kullanılarak üretilen meyve sularındaki ortalama C-vitamini
miktarının, halen kullanılan yöntem için bildirilen ortalamadan daha büyük olması gerekir. Bu sebeple
tek taraflı hipotez kontrolü uygulanmalıdır.
Yeni üretim yönteminin daha iyi bir üretim yöntemi olup olmadığına karar vermek için
uygulanan hipotez kontrolü Tablo 8.1’de verilmiştir.
Tablo 8.1. Yeni üretim yönteminin daha iyi bir üretim yöntemi olup olmadığına karar vermek için
uygulanan hipotez kontrolü
H0: Populasyon ile örnek ortalaması arasındaki fark tesadüften ileri
gelmektedir. Gözlenen 0.9 mg/L’lik C-vitamini farkı istatistik olarak
önemli değildir. Yeni üretim yönteminin daha iyi bir yöntem olduğu
söylenemez. Kısaca, µx=17 mg/L’dir.
H1: Populasyon ile örnek ortalaması arasındaki fark tesadüften ileri
gelmemektedir. Gözlenen 0.9 mg/L’lik C-vitamini farkı istatistik
olarak önemlidir. Yeni üretim yönteminin daha iyi bir yöntem olduğu
söylenebilir. Kısaca, µx >17 mg/L’dir.
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Meyve suyu fabrikasında çok sayıda 16 şişelik portakal suları yeni
yöntem ile üretilse ve C-vitamini miktarı ortalamaları hesaplansa
hesaplanan bu ortalamalar, μ x  μ x =17 mg/L ve standart sapması da
(5.2) numaralı eşitlikten Sx 

3
16

=0.75 mg/L olan normal dağılım

gösterir.
Hipotez kontrolünde test dağılımı olarak t-dağılımı ve test
istatistiği olarak da t-değeri kullanılır. Örnekten hesaplanan ortalamaya
karşılık gelen t-değeri (8.1) numaralı eşitlikten;

Tablo 8.1 devam
t=

X - μ x (17.9  17)
= 1.2 olarak hesaplanır.

0.75
Sx

Hesaplanan test istatistiği (16-1)=15 serbestlik dereceli t-dağılımı
gösterir. I. tip hata olasılığı, =%5 olarak belirlenmiş ise tek taraflı
hipotez kontrolü yapıldığında I. tip hata olasılığı, test dağılımının sağ
tarafında, yani ortalamadan büyük t değerlerinin bulunduğu tarafta alınır.
Tablo C’den 15 serbestlik dereceli t-dağılımında %5’lik alan 2.131
değerinden başladığından test dağılımında kontrol hipotezinin kabul ve ret
bölgeleri Şekil 8.2’deki gibi belirlenir.

H0 kontrol hipotezinin
%5
kabul bölgesi
2.131
1.2
Şekil 8.2. 15 serbestlik dereceli t-dağılımında tek taraflı hipotez
kontrolünde kontrol hipotezinin ret ve kabul bölgeleri
Yapılan hipotez kontrolünde test istatistiği 1.2 olarak
hesaplandığından bu değer Şekil 8.2’de görüldüğü gibi kontrol hipotezinin
kabul bölgesinde kalmaktadır. Bu sebeple H0 hipotezi kabul edilir.
Meyve suyu fabrikasında yapılan araştırmada, Tablo 8.1’de uygulanan hipotez kontrolü
sonunda yeni üretim metodu ile kullanılmakta olan üretim metodu arasındaki farkın tesadüfen ileri
geldiğine karar verilmiştir. Bu durumda, yeni üretim yönteminin üretilen portakal sularındaki Cvitamini miktarını artırdığı söylenemez. Hipotez kontrolü sonunda verilen karar doğrultusunda fabrika
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yetkililerinin halen kullanılmakta olan üretim metodunu kullanmaya devam etmeleri daha akılcı
olacaktır.
ÖRNEK 3:
Belirli bir rasyonla beslenen sakız ırkı koyunlarda laktasyon süt verimi ortalamasının 150 kg (
= 150 kg) olduğu bilinmektedir. Yeni bir rasyon, 30 adet sakız ırkı koyunda denenmiş ve laktasyon süt
verimi ortalaması 165 kg, standart sapması da 35 kg olarak bulunmuştur. Kullanılan yeni rasyon, sakız
ırkı koyunlarda laktasyon süt verimini artırmış mıdır?
Yeni rasyonun laktasyon süt verimini artırıp artırmadığına karar vermek için tek taraflı hipotez
kontrolü Tablo 8.2’de görüldüğü gibi uygulanır.
Tablo 8.2. Yeni rasyonun laktasyon süt verimini artırıp artırmadığına karar vermek için yapılacak
hipotez kontrolü
H0: Populasyon ile örnek ortalaması arasında gözlenen 15 kg’lık fark
tesadüften ileri gelmiştir ve istatistik olarak önemli değildir. Bu
sebeple, hazırlanan yeni rasyonun sakız ırkı koyunlarda laktasyon süt
verimi ortalamasını artırdığı söylenemez. Kısaca, µx=150kg’dır.
H1: Populasyon ile örnek ortalaması arasında gözlenen 15 kg’lık fark

tesadüften ileri gelmemiştir. Bu sebeple, hazırlanan yeni rasyonun
sakız ırkı koyunlarda laktasyon süt verimi ortalamasını artırdığı
söylenebilir. Kısaca, µx>150kg’dır.
30 bireylik örneklerden hesaplanacak laktasyon süt verimi
ortalamaları, μ x  μ x =150 kg ve standart sapması da (5.2) numaralı
35
eşitlikten S x 
6.39 kg olan normal dağılım gösterir.
30
Hipotez kontrolünde test dağılımı olarak t-dağılımı ve test
istatistiği olarak da t-değeri kullanılır. Örnekten hesaplanan ortalamaya
karşılık gelen t-değeri (8.1) numaralı eşitlikten;
t=

X - μ x (165  150)

= 2.347 olarak hesaplanır.
Sx
6.39

Tablo 8.2 devam
Hesaplanan test istatistiği (30-1)=29 serbestlik dereceli t-dağılımı
gösterir. I. tip hata olasılığı, =%5 olarak belirlenmiş ise tek taraflı
hipotez kontrolü yapıldığı için I. tip hata olasılığı, test dağılımının sağ
tarafında, yani ortalamadan büyük t değerlerinin bulunduğu tarafta alınır.

11/6

ZZT201 BİYOMETRİ DERSİ 11. HAFTA DERS NOTLARI

BÖLÜM
8,9

Kaynak Kitap: TEMEL BİYOMETRİ (2013) Kocabaş Z., Özkan, MM ve Başpınar E.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1606 Ders Kitabı 558

Tablo C’den 29 serbestlik dereceli t-dağılımında %5’lik alanın, yani
kontrol hipotezinin ret edildiği kritik bölgenin 1.699 değerinden başladığı
görülmektedir.
Yapılan hipotez kontrolünde test istatistiği 2.347 olarak
hesaplandığından, bu değer kontrol hipotezinin ret edildiği kritik bölgenin
başladığı değerden büyüktür. Bu sebeple, H0 hipotezi ret edilerek,
hazırlanan yeni rasyonun sakız ırkı koyunlarda laktasyon süt verimi
ortalamasını artırdığı kararına varılır.
Uygulanan hipotez kontrolü sonunda araştırıcı kararını hem =0.05 hem de =0.01
seviyesinde verebilir. Hipotez kontrolünde =0.05 seviyesinde kontrol yapılarak farkın istatistik
olarak önemli olduğuna karar verilirse bu önemlilik tek yıldız, “*” ve I. tip hata olasılığının da %5’ten
az olduğu “p<0.05” şeklinde belirtilir.
Araştırıcı, %5 seviyesinde kararını verdikten sonra isterse %1 seviyesinde de kontrol yaparak
karar verebilir. Tablo 8.2’de uygulanan hipotez kontrolünde =0.01 seviyesinde karar vermek için 29
serbestlik dereceli t-dağılımında %1’lik alanın başladığı t değeri Tablo C’den 2.462 olarak bulunur.
Hesaplanan test istatistiğinin değeri 2.347 , 2.462 değerinden küçük olduğundan H0 hipotezinin kabul
bölgesinde kalır. Hipotez kontrolü %1 seviyesinde yapıldığı zaman kontrol hipotezi kabul edilerek
yeni rasyonun sakız ırkı koyunlarda laktasyon süt verimi ortalamasını artırmadığı kararına varılacaktır.
Görüldüğü gibi %5 seviyesinde ret edilen kontrol hipotezi %1 seviyesinde kabul edilmiştir.
Yapılan bir hipotez kontrolünde, kontrol hipotezi %1 seviyesinde ret edilirse, farkın istatistik
olarak önemli olduğu çift yıldız, “**” ile gösterilir ve I. tip hata olasılığının da %1’den az olduğu
“p<0.01” şeklinde belirtilir.

8.4. Ortalamaya ait Hipotez Kontrolünde Örnek Genişliği
Eğer 8.1 numaralı bölümde açıklandığı gibi ortalamaya ait t-testi yapılmak isteniyorsa bu
durumda araştırıcı, uygulanan hipotez kontrolü sonunda varılacak kararın güvenilirliği için belirlenen
bir testin gücü ve fark ile örnek genişliğinin en az ne olması gerektiğini bilmek ister.
Populasyon varyansının (σ2’nin) tahmini S2 hesaplanmış ise örnek genişliği (n) tahmin
edilebilir. Araştırıcı t-testini önceden belirlenen bir I. tip hata olasılığı () ve II. tip hata olasılığı () ile
uygulamak ve populasyon ortalaması ile örnek ortalaması arasındaki farkın  olarak belirlenmesi
halinde;  yanılma seviyesinde t-testini 1- güç ile populasyon ortalaması ile örnek ortalaması
arasındaki farkı da  olarak belirlemek için gerekli olan en az örnek genişliği (8.3) numaralı eşitlik
kullanılarak hesaplanabilir.
n

S2
(t(, sd) + t(, sd))2
2
δ

...(8.3)

(8.3) numaralı eşitlikte, sd, serbestlik derecesidir ve hesaplanacak olan örnek genişliğine
bağlıdır. (8.3) numaralı eşitlik kullanılarak örnek genişliği tahmini yapılırken, örnek varyansı olan S2,
populasyon varyansının örnek genişliği yeteri kadar büyük (30 veya daha fazla birey içeren) bir
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örnekten hesaplanmış tahmini ise (8.3) numaralı eşitlik kullanılarak yapılacak örnek genişliği tahmini
daha güvenilir olur.
Örnek genişliğinin tahmini Bölüm 8.3’de ÖRNEK 1 için Tablo 8.3’de verilmiştir.
Tablo 8.3. Bölüm 8.3’de ÖRNEK 1 için örnek genişliğinin tahmini
Araştırıcı 31 adet yem örneğinde protein oranı ortalamasını
X  %20 ve standart sapmasını Sx=%5 olarak hesaplamıştır. Bu durumda
protein oranına ait varyans, S 2x  25 ’dir. Sarıkuyruk balığı yetiştiriciliği
için uygun protein oranı %20 olarak bildirildiğine göre kontrol hipotezini
ret etmek için gerekli örnek genişliği tahmin edilmek istenmektedir.
Burada yapılan hipotez kontrolü çift taraflı hipotez kontrolüdür.
Eğer hipotez kontrolünün =%5 seviyesinde çift taraflı olarak ve örnekten
hesaplanan ortalama ile populasyon ortalaması arasındaki 3 birimlik farkı
%95 olasılık (1-=0.95) ile saptaması isteniyorsa örnek genişliği (8.3)
numaralı eşitlik kullanılarak aşağıdaki şekilde tahmin edilir:
Tablo 8.3 devam.
Populasyon varyansı n=31 yem örneğinden tahmin edildiği için tdağılımının sd=(31–1)=30’dur ve Tablo C’den t(0.025, 30)=2.042 ve t(0.05,
30)=1.697 olarak bulunur. Bu durumda;
n

25
(2.042 + 1.697)2 = 38.83  38 olarak hesaplanır.
32

Tahmin edilen örnek genişliği kullanılarak örnek genişliği yine tahmin
edilirse sd=38-1=37’dir ve t(0.025, 37)=2.026 ve t(0.05, 37)=1.687’dir. Bu
durumda;
n

25
(2.026+1.687)2 = 38.29  38 olarak hesaplanır.
32

Yapılan örnek genişliği tahminleri örnekten hesaplanan ortalama ile
populasyon ortalaması arasındaki 3 birimlik farkı %95 olasılık (1-=0.95)
ile saptamak için en az 38 yem örneğinin gerektiğini göstermiştir.

8.5. Ortalamalar arası Farka ait Hipotez Kontrolü
8.5.1. Bağımsız İki Grubun Karşılaştırılması
Üzerinde çalışılan özelliğe etki bakımından iki muamele grubu ortalamaları arasındaki farkın
tesadüfi olup olmadığının araştırılması gerekebilir. Çalışılan özelliğe etki bakımından iki muamele
grubu arasındaki fark tesadüften ileri geliyorsa grupların, ortalaması µx olan populasyondan tesadüfen
alınmış iki örnek olduğu ve grup ortalamaları arasındaki farkın sıfır kabul edilebileceği söylenir.
Örneklerin tesadüfen alındığı populasyonun varyansı hakkında çoğu zaman bilgi yoktur ve üzerinde
çalışılan örneklerden tahmin edilir. Varyansı bilinmeyen bir populasyondan iki tesadüf örneği alınarak
her birinin varyansları hesaplansa, populasyon varyansının en iyi tahmini bu örnek varyanslarının
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tartılı ortalaması, yani toplanmış varyans olacaktır. Toplanmış varyansın güvenilir bir tahmin
olabilmesi için örnek varyansları arasındaki fark, ancak tesadüften ileri gelecek kadar olmalıdır. Bir
başka deyişle örnek varyanslarının homojen olması gerekir. Grup varyanslarının homojenlik kontrolü
Bölüm 9’da açıklanacaktır.
Yapılan bir çalışmada dikkate alınan gruplardan populasyon varyansı tahmin edildikten sonra
grup ortalamaları arasındaki farkın tesadüfi olup olmadığı, ortalamalar arası farka ait hipotez kontrolü
yapılarak kontrol edilebilir. Populasyonun varyansı örneklerden tahmin edildiği için hipotez
kontrolünde kullanılacak test dağılımı t-dağılımı ve hesaplanacak test istatistiği de t-değeridir. Grup
ortalamaları arasındaki farka ait hipotez kontrolünde t-değeri (8.4) numaralı eşitlik kullanılarak
hesaplanır.

t

(μ A  μ B )  μ D
SD

…(8.4)

(8.2) numaralı eşitlikte SD (5.7) numaralı eşitlik kullanılarak
nA≠nB ise SD 

2
2
(n + n B )
 dA   dB
. A
(n A  1) + (n B  1) (n A n B )

2
2
nA=nB=n ise SD  SA  SB

şeklinde hesaplanır. (8.2) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanan t-değeri Serbestlik Derecesi=[(nA1)+(nB-1)] olan t-dağılımı gösterir.
ÖRNEK 1:
Uykusuzluktan şikâyetçi 25 hastadan tesadüfen seçilen 10 tanesine A uyku ilacı, 15 tanesine
de B uyku ilacı verilmiştir. Bu uygulamadan sonra söz konusu hasta gruplarının uyku süresi (saat)
ortalamaları ve standart hataları sırası ile A  SA = 3.5  0.70 ve B  S B = 4.5 0.90 olarak
bulunmuştur. Bu değerlere göre B ilacının uykusuzluğa karşı daha etkili olduğu söylenebilir mi?
Bu araştırmanın amacı, uykusuzluk şikayeti olan hastaların uyku süresine etki bakımından B
ilacının A ilacından daha etkili olup olmadığının araştırılmasıdır. B ilacının daha etkili olduğunun
söylenebilmesi için B ilacı verilen hastaların ortalama uyku sürelerinin, A ilacı verilen hastaların uyku
sürelerinden daha uzun olması gerekir. Bu da yapılacak hipotez kontrolünün tek taraflı olduğunu
gösterir. Bu duruma ilişkin hipotez takımı aşağıdaki gibi oluşturulur.
H0: A ve B ilaçlarının ortalama uyku süreleri arasında gözlenen fark tesadüften ileri gelmektedir. B
ilacının uykusuzluğa karşı daha etkili olduğu söylenemez. Kısaca
μ A  μ B  0 veya
μ A  μ B ’dir.

H1: A ve B ilaçlarının ortalama uyku süreleri arasında gözlenen fark tesadüften ileri gelmemektedir. B
ilacının uykusuzluğa karşı daha etkili olduğu söylenebilir. Kısaca
μ B  μ A  0 veya
μB



μ A ’dir.
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Kontrol hipotezi doğru ise hastaların ortalama uyku süresi bakımından A ve B ilaçları arasında
gözlenen fark, ortalaması sıfır ve standart sapması (5.7) numaralı eşitlikte verildiği gibi olan normal
dağılım gösterir.
(5.7) numaralı eşitlik kullanılarak ortalamalar arası farka ait standart hatanın hesaplanabilmesi
için verilen bilgilerden yararlanarak grupların kareler toplamları hesaplanmalıdır.
nA = 10

A  SA = 3.5  0.70

nB= 15

B  S B = 4.5  0.90

Yapılan araştırmada A ve B gruplarının ortalaması ve ortalamanın standart hatası verilmiştir.
Ortalamaların standart hatalarından kareler toplamları aşağıdaki şekilde hesaplanır. (5.2) numaralı
eşitlikten standart hata;
S
SA  A dır.
nA
(5.2) numaralı eşitlikten A grubunun varyansı;

(SA ) 2  (

SA
nA

) 2  S2A  S2A .n şeklinde yazılabilir.
nA

(2.13) numaralı eşitlikten, varyansın

S 2A



2
 (A i  A)

 dA

(n A  1)
(n A  1)

i 1

2

olduğu bilindiğine göre A

2
2
grubunun kareler toplamı  d A  SA .n A .(n A  1) şeklinde, B grubunun kareler toplamı da
2
2
 d B  S B .n B .(n B  1) şeklinde hesaplanır.

A ve B uyku ilacı alan hasta gruplarının uyku sürelerine ait kareler toplamları ve uyku süreleri
ortalamaları arasındaki fark için t-değeri (8.4) numaralı eşitlikten ,
2
2
 d A  (0.7) .10.(10 1)  44.1
2
2
 d B  (0.9) .15.(15 1)  170.1 olarak bulunur.

Bu değerler ile (5.7) numaralı eşitlikten ortalamalar arası farka ait standart hata;
SD 

44.1  170.1

10  15

(10  1)  (15  1) (10)(15)

 1.246

ve (8.4) numaralı eşitlikten t-değeri;

t

4.5 - 3.5
1.246

 0.803 olarak bulunur.

Uykusuzluk şikayeti olan hastaların uyku süresine etki bakımından B ilacının A ilacından daha
etkili olup olmadığının araştırılması için uygulanan hipotez kontrolünde I. tip hata olasılığı önceden
(=0.05) %5 olarak belirlenmiş ise yapılan hipotez kontrolü tek taraflı olduğundan bu olasılığın
tamamı ortalamadan büyük değerlerin bulunduğu tarafta alınır. Tablo C’den [(10-1)+(15-1)]=23
serbestlik dereceli t-dağılımında %5’lik alanın 1.714 değerinden başladığı bulunur. Böylece Şekil
8.3’de görüldüğü gibi kontrol hipotezinin ret bölgesinin 1.714 değerinden başladığı belirlenmiş olur.
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H0 kontrol hipotezinin
kabul bölgesi

%5

0.803
1.714
Şekil 8.3. 23 serbestlik dereceli t-dağılımında tek taraflı hipotez kontrolünde kontrol hipotezinin ret ve
kabul bölgeleri
Şekil 8.3’te görüldüğü gibi örnekten hesaplanan ortalamalar arası farka karşılık gelen t-değeri,
yani test istatistiği olan 0.803 değeri, 1.714 değerinden küçük olup kontrol hipotezinin kabul bölgesine
düşmektedir. Dolayısıyla, tHesaplanan < ttablo (0.803 < 1.714) olduğundan kontrol hipotezi kabul edilir.
Yapılan hipotez kontrolü sonunda uykusuzluk şikayeti olan hastaların uyku süresine etki bakımından B
ilacının A ilacından daha etkili olmadığı ve uyku süresine etki bakımından bu ilaçların birbirinden
farksız olduğu kararına varılır.
ÖRNEK 2:
A ve B firmaları tarafından üretilen meyve sularındaki pH değerlerine ilişkin ortalama,
standart sapma ve gözlem adedi aşağıdaki gibidir. Bu değerlere göre A ve B firmalarının üretmiş
oldukları meyve sularında pH değerleri bakımından istatistik olarak önemli bir farkın olduğu
söylenebilir mi?

Firmalar

Ortalama

A
B

7.55
7.49

Standart
sapma
0.024
0.032

Gözlem
sayısı
5
5

Meyve suyu fabrikalarında üretilen meyve sularındaki pH değerleri standartlar ile belirlenmiş
ise fabrikalar arasında üretilen meyve sularındaki pH değeri bakımından fark tesadüften ileri
gelmelidir. Bu araştırmada, A ve B firmalarının üretmiş oldukları meyve sularında pH değerleri
ortalamaları arasındaki farkın istatistik olarak önemli olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır.
Dolayısıyla bunun için ortalamalar arası farka ait çift taraflı hipotez kontrolü yapılması gerekir.
A ve B firmalarının ürettikleri meyve sularının ortalama pH değerleri arasındaki farkın önemli
olup olmadığına karar vermek için (8.4) numaralı eşitlik kullanılarak t-değerinin hesaplanması gerekir.
(8.4) numaralı eşitlikten t-değerinin hesaplanabilmesi için önce A ve B firmalarının pH değeri
ortalamalarına ait standart hatalar bulunur, (5.7) numaralı eşitlikten ortalamalar arası farka ait standart
hata ve (8.4) numaralı eşitlikten de t-değeri hesaplanarak hipotez kontrolü tamamlanır ve karar verilir.
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A ve B firmalarının üretmiş oldukları meyve sularında ortalama pH değerleri arasındaki farkın
istatistik olarak önemli olup olmadığının belirlenmesi için uygulanan hipotez kontrolü Tablo 8.4’de
verilmiştir.
Tablo 8.4. A ve B firmalarının üretmiş oldukları meyve sularında ortalama pH değerleri arasındaki
farkın istatistik olarak önemli olup olmadığının belirlenmesi için uygulanan hipotez
kontrolü
H0: A ve B firmalarının üretmiş oldukları meyve sularında ortalama pH
değerleri arasındaki 0.06 birimlik fark tesadüften ileri gelmiştir. Bu
fark sıfır kabul edilebilir ve istatistik olarak önemli değildir. İki firma
arasında pH değerleri bakımından bir fark olduğu söylenemez.
Kısaca μ A  μ B  0 veya μ A  μ B ’dir.
H1: A ve B firmalarının üretmiş oldukları meyve sularında ortalama pH

değerleri arasındaki 0.06 birimlik fark tesadüften ileri gelmemiştir.
Bu fark sıfır kabul edilemez ve istatistik olarak önemlidir. İki firma
arasında pH değerleri bakımından bir fark olduğu söylenebilir.
Kısaca μ A  μ B  0 veya μ A  μ B ’dir.
nA=5, SA=0.024 ise (5.2) numaralı eşitlikten S A 

0.024

 0.0107 ve
5
0.032
 0.0143 olarak
nB=5, SB=0.032 ise (5.2) numaralı eşitlikten S B 
5
bulunur. (5.7) numaralı eşitlikten ortalamalar arası farka ait standart hata;
S D  (0.0107) 2  (0.0143) 2  0.0179

ve (8.4) numaralı eşitlikten de t-değeri;
7.55 - 7.49
t
 3.352 olarak hesaplanır.
0.0179
Hesaplanan test istatistiği [(5-1)+(5-1)]=8 serbestlik dereceli tdağılımı gösterir. Araştırıcı I. tip hata olasılığını =0.01 olarak belirlemiş
ise çift taraflı hipotez kontrolü yapıldığı için I. tip hata olasılığının yarısı
ortalamadan küçük ve diğer yarısı ise ortalamadan büyük t değerlerin
bulunduğu tarafta alınır. Tablo C’den, 8 serbestlik dereceli t-dağılımında
%0.5’lik alanının, yani kontrol hipotezinin ret bölgesinin 3.355
değerinden başladığı görülür. Hesaplanan test istatistiğinin değeri 3.352,
kritik bölgenin başladığı t-değerinden (3.355) küçük olup H0 hipotezinin
kabul bölgesine düşmektedir. Bu sebeple de kontrol hipotezi kabul edilir
ve firmalar arasında üretilen meyve sularındaki ortalama pH değeleri
arasındaki farkın istatistik olarak önemli olmadığı kararına varılır.
Tablo 8.4’te verilen hipotez kontrolünde test istatistiğinin değeri t-dağılımı değerine çok yakın
çıkmıştır. Bazı durumlarda uygulanan hipotez kontrolünde hesaplanan test istatistiğinin değeri ile test
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dağılımında kritik bölgenin başladığı değer aynı olabilir. Hesaplanan test istatistiğinin değeri, kritik
alanın başladığı tablo değerine eşit veya büyükse kontrol hipotezinin ret edilmesi gerekmektedir.
ÖRNEK 3:
Keçi ve inek sütlerinde 100 mililitredeki kalsiyum (Ca) miktarları gr olarak aşağıdaki gibi
bulunmuştur. Keçi sütündeki kalsiyum (Ca) miktarının inek sütündeki kalsiyum (Ca) miktarından daha
fazla olduğu söylenebilir mi?
Keçi Sütü Ca (mL)

142

141

140

139

İnek Sütü Ca (mL)

120

122

127

130

145

Bu çalışmada, keçi sütündeki kalsiyum miktarının inek sütündeki kalsiyum miktarından daha
fazla olup olmadığı araştırılmaktadır. Keçi sütündeki kalsiyum miktarının inek sütündeki kalsiyum
miktarından fazla olup olmadığına karar vermek için ortalamalar arası farka ait tek taraflı hipotez
kontrolü yapılmalıdır.
Tablo 8.5. Keçi sütündeki kalsiyum miktarının inek sütündeki kalsiyum miktarından daha fazla olup
olmadığını araştırmak üzere uygulanan hipotez kontrolü
H0: Keçi ve inek sütleri arasında 100 mL’deki Ca miktarları bakımından
gözlenen fark tesadüften ileri gelmektedir. Bu fark sıfır kabul
edilebilir ve istatistik olarak önemli değildir. Keçi ve inek sütleri
arasında Ca miktarı bakımından fark olduğu söylenemez. Kısaca
μ K  μ İ  0 veya μ K  μ İ ’dir.
H1: Keçi ve inek sütleri arasında 100 mL’deki Ca miktarları bakımından

gözlenen fark tesadüften ileri gelmemektedir. Bu fark sıfır kabul
edilemez ve istatistik olarak önemlidir. Keçi sütündeki kalsiyum
miktarının inek sütündeki kalsiyum miktarından daha fazla olduğu
söylenebilir. Kısaca μ K  μ İ ’dir.
Tablo 8.5 devam.
Keçi ve inek sütlerinde tayin edilen Ca miktarlarına ait ortalamalar ve
Keçi sütü İnek sütü kareler toplamları hesaplandıktan sonra (5.7)
numaralı eşitlikten ortalamalar arası farka ait
Ca (ml)
Ca (ml)
142
120
standart hata aşağıdaki şekilde bulunur.
141
122
2
 d K  21.2
K  141.4
140
127
2
139
130
I  124.75
 d İ  62.75
145
Ortalamalar arası farka ait standart hata (5.7) numaralı eşitlikten
21.2  62.75 (5 + 4)
SD 
.
 2.323 ve test istatistiği (8.4) numaralı
(5  1) + (4  1) (5)(4)
eşitlikten;
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141.4- 124.75
 7.168 dir.
2.323
Hesaplanan test istatistiği [(5-1)+(4-1)]=7 serbestlik dereceli t-dağılımı
gösterir. Eğer araştırıcı I. tip hata olasılığını =0.05 olarak belirlemiş ise
tek taraflı hipotez kontrolü yapıldığı için I. tip hata ortalamadan büyük t
değerlerinin bulunduğu tarafta alınır. Tablo C’den, 7 serbestlik dereceli tdağılımında %5’lik alanının, yani kontrol hipotezinin ret bölgesinin 1.895
değerinden başladığı görülür. Hesaplanan test istatistiğinin değeri 7.168
olup kritik bölgenin başladığı t-değerinden büyüktür ve H0 hipotezinin ret
bölgesine düşmektedir. Bu sebeple kontrol hipotezi ret edilir ve keçi
sütündeki kalsiyum miktarının inek sütündeki kalsiyum miktarından daha
yüksek olduğu kararına varılır.
t

8.5.2. Bağımlı İki Grubun Karşılaştırılması
Bazı durumlarda, çalışılan iki gruptaki gözlemler birbirine bağımlı olabilir. Grupların birbirine
bağımlı olması durumda her gruptaki gözlemler, aynı bireylerin farklı zaman veya koşullarda ölçülen
değerleridir. İki grupta aynı bireyden ölçülen gözlemler birbirinin eşi niteliğindedir. Örneğin, herhangi
bir hastalığın tedavisinde uygulanan tedavi yönteminin etkili olup olmadığının araştırılması için tedavi
öncesi ve tedavi sonrasında aynı hastalardan gözlem yapılması, yöntemin etkinliğinin belirlenmesi için
en doğru yoldur. Bu durumda iki grupta veri toplanan hastalar aynı hastalardır. Dolayısıyla gruplar
birbirine bağımlıdır. Bir başka çalışmada ineklerde, sütteki yağ oranının yemlemeden önce ve
yemlemeden sonra değişip değişmediği araştırılmak istenebilir. Bunun için aynı inekler hem
yemlemeden önce hem de yemlemeden sonra sağılmalı ve sütlerindeki yağ oranı tayin edilmelidir. Bu
durumda da yemlemeden önce ve yemlemeden sonra sağılan inekler aynı inekler olduğu için öncesonra grupları birbirine bağımlıdır.
Birbirine bağımlı iki grubun karşılaştırılması için Eş-yapma t-testi uygulanır. Eş-yapma ttestinde, test dağılımı t-dağılımı ve test istatistiği t-değeri olup (8.5) numaralı eşitlik kullanılarak
hesaplanır.

t

D -μD
SD

…(8.5)

(8.5) numaralı eşitlikte D , eşler arası farkların ortalaması, S D , eşler arası farkların ortalamasına ait
standart hatadır. (5.2) numaralı eşitlik kullanılarak;

dD
(n  1)
2

SD 

SD
n



n

olarak bulunur.

(8.5) numaralı eşitlik yardımıyla hesaplanan test istatistiği (n-1) serbestlik dereceli t-dağılımı gösterir.
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ÖRNEK 1:
Toprak yıkama işleminin toprak pH’sı üzerine etkisini araştırmak üzere bir çalışma 5 parselde
yürütülmüştür. Her bir parselde yıkamadan önce ve sonra pH değerleri ölçülmüş ve aşağıdaki gibi
bulunmuştur.
Yıkama öncesi 3.05 3.45 3.95 4.05 5.00
Yıkama sonrası 7.05 5.65 5.85 6.45 7.00
Araştırıcı yıkama işleminin toprağın pH değerini artırıp artırmadığını araştırmak istemektedir.
Yıkamadan önce ve sonra aynı parselin pH’sı ölçüldüğü için gruplardaki gözlemler aynı parselden
elde edilmiştir ve iki grup birbirine bağımlıdır. Yıkama işleminin toprağın pH değerini artırıp
artırmadığı eş-yapma t-testi kullanılarak kontrol edilmelidir.
Yıkama işlemenin toprağın pH değerini artırıp artırmadığını kontrol etmek için eş-yapma ttesti Tablo 8.6’da uygulanmıştır.
Tablo 8.6. Yıkama işlemenin toprağın pH değerini artırıp artırmadığını kontrol etmek için uygulanan
eş-yapma t-testi
H0: Yıkama işlemi öncesi ve sonrası ortalama pH değerleri arasındaki fark
tesadüften ileri gelmiştir. Bu fark sıfır kabul edilebilir. Yıkama işlemi
toprak pH’sını değiştirmemiştir. Kısaca μ D  0 ’dır.
H1: Yıkama işlemi öncesi ve sonrası ortalama pH değerleri arasındaki fark

tesadüften ileri gelme miştir. Bu fark sıfır kabul edilemez. Yıkama işlemi
toprak pH’sını artırmıştır. Kısaca μ D  0 ’dır.
Uygulanacak

hipotez

kontrolünde

karşıt

hipotez

μD  0

şeklinde

kurulmuştur. Yıkama işleminin toprak pH’sını artırıp artırmadığı araştırıldığı
için yıkama sonrası pH değerlerinden yıkama öncesi pH değerleri çıkarılarak
eşler arası farklar [Di=(X2i-(X1i)] bulunmuştur. (Bunun tersi de doğrudur.
Yani, önce-sonra farkları ile de işlemler yapılabilir. Ancak bu durumda Fark
ortalamalarının işaretinin değişeceği göz ardı edilmemelidir).
Yıkamadan Yıkamadan
önce(X1i)
sonra (X2i)
3.05
3.45
3.95
4.05
5.00

 D i  12.5

7.05
5.65
5.85
6.45
7.00

D

12.5
 2.5
5

Di=(X2i-(X1i)
4.0
2.2
1.9
2.4
2.0
2
 d D  2.96

Yıkama öncesi ve sonrası pH değeri ölçülen parseller aynı parseller olduğu
için test istatistiğinin (8.5) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanması gerekir.
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Tablo 8.6 devam
(8.5) numaralı eşitlik kullanılarak test istatistiğinin
hesaplanabilmesi için eşler arası farkların ortalamasına ait standart hata
(5.2) numaralı eşitlikten;

SD 

2.96
(5  1)
5

 0.385 ,

ve (8.5) numaralı eşitlikten test istatistiği;

t

2.5
 6.494 olarak bulunur.
0.385

Hesaplanan test istatistiği, n-1 = (5-1) = 4 serbestlik dereceli t-dağılımı
gösterir. Araştırıcı I. tip hata olasılığını =0.05 olarak belirlemiş ise tek
taraflı hipotez kontrolü yapıldığı için I. tip hata ortalamadan büyük t
değerlerinin bulunduğu tarafta alınır. Tablo C’den, 4 serbestlik dereceli tdağılımında %5’lik alanının, yani kontrol hipotezinin ret bölgesinin 2.132
değerinden başladığı görülür. Hesaplanan test istatistiğinin değeri 6.494
olup kritik bölgenin başladığı t-değerinden büyüktür ve H0 hipotezinin ret
bölgesine düşmektedir. Bu sebeple kontrol hipotezi ret edilir ve yıkama
işlemenin toprağın pH değerini artırdığı kararına varılır.
ÖRNEK 2:
Herhangi bir dersten sınav stresinin öğrencilerin kanındaki adrenalin miktarı üzerine etkisini
araştırmak için 7 öğrencide sınav öncesi ve sınavdan sonraki kandaki adrenalin miktarı (mg) aşağıdaki
gibi bulunmuştur. Bu araştırmada sınavdan sonraki rahatlamanın kandaki adrenalin miktarını azaltıp
azaltmadığının araştırılması amaçlanmıştır.
Sınav öncesi Adrenalin
40
miktarı (mg)
Sınav sonrası Adrenalin
32
miktarı (mg)

45

50

52

54

53

55

42

42

45

44

52

57

Sınav öncesi ve sınav sonrası kandaki adrenalin miktarı tespit edilen öğrenciler aynı öğrenciler
olduğu için iki grup birbirine bağımlıdır ve tek taraflı eş-yapma t-testinin uygulanması gerekir.
Sınavdan sonraki rahatlamanın kandaki adrenalin miktarını azaltıp azaltmadığının araştırılması
için eş-yapma t-testi Tablo 8.7’de uygulanmıştır.
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Tablo 8.7. Sınavdan sonraki rahatlamanın kandaki adrenalin miktarını azaltıp azaltmadığının
araştırılması için uygulanan eş-yapma t-testi
H0: Sınav öncesi ve sınav sonrası gözlenen kandaki adrenalin miktarları
arasındaki fark tesadüften ileri gelmiştir. Gözlenen farklar sıfır kabul
edilebilir. Sınavdan sonraki rahatlamanın adrenalin miktarını azalttığı
söylenemez. Kısaca μ D  0 ’dır.
H1: Sınav öncesi ve sınav sonrası gözlenen kandaki adrenalin miktarları
arasındaki fark tesadüften ileri gelmemiştir. Gözlenen farklar sıfır
kabul edilemez. Sınavdan sonraki rahatlamanın adrenalin miktarını
azalttığı söylenebilir. Kısaca μ D  0 ’dır.
Yapılan araştırmada sınavdan sonraki rahatlamanın adrenalin miktarını
azaltıp azaltmadığı araştırıldığı için karşıt hipotez μ D  0 şeklinde
kurulmuştur. Eğer sınavdan sonra adrenalin miktarı azalıyor ise sınav
sonrası adrenalin miktarlarından sınav öncesi adrenalin miktarları
çıkarıldığında elde edilen eşler arasındaki farkların sıfırdan küçük olması
gerekir. Bu sebeple de sınav sonrası adrenalin miktarlarından sınav öncesi
adrenalin miktarları çıkarılarak eşler arası farklar [Di=(X2i-(X1i)] aşağıdaki
gibi bulunmuştur.
Öğrenciler
1
2
3
4
5
6
7

Sınavdan
önce(X1i)
40
45
50
52
54
53
55

Sınavdan
sonra (X2i)
32
42
42
45
55
52
57

D

 24
 3.429
7

 D i  24

Di=(X2i-(X1i)
-8
-3
-8
-7
1
-1
2
2
 d D  109.71

Tablo 8.7 devam.
Sınavdan sonra rahatlamanın kandaki adrenalin miktarını azaltıp
azaltmadığına karar vermek için test istatistiğinin (8.5) numaralı eşitlik
kullanılarak hesaplanması gerekir.
(8.5) numaralı eşitlik kullanılarak test istatistiğinin hesaplanabilmesi
için eşler arası farkların ortalamasına ait standart hata (5.2) numaralı
eşitlikten;

SD 

109.71
(7  1)
7

 1.616 ,

ve (8.5) numaralı eşitlikten test istatistiği de;
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t

- 3.429
 2.122 olarak bulunur.
1.616

Hesaplanan test istatistiği (7-1) =6 serbestlik dereceli t-dağılımı gösterir.
Araştırıcı I. tip hata olasılığını =0.01 olarak belirlemiş ise tek taraflı
hipotez kontrolü yapıldığı için I. tip hata, ortalamadan küçük t değerlerinin
bulunduğu tarafta alınır. Tablo C’den, 6 serbestlik dereceli t-dağılımında
%1’lik alanının, yani kontrol hipotezinin ret bölgesinin -2.998 değerinden
başladığı görülür. Hesaplanan test istatistiğinin değeri -2.122 olup kritik
bölgenin başladığı t-değerinden büyüktür ve H0 hipotezinin kabul
bölgesine düşmektedir. Bu sebeple kontrol hipotezi kabul edilir ve
sınavdan sonraki rahatlamanın kandaki adrenalin miktarında meydana
getirdiği değişikliğin tesadüften ileri geldiğine karar verilir.
ÖRNEK 3:
Yemleme öncesi ve yemleme sonrası sütteki yağ oranları arasında gözlenen farkın istatistik
olarak önemli olup olmadığını kontrol etmek için 8 ineğin yemleme öncesi ve sonrasında sütlerindeki
(%) yağ miktarı aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.
Yemleme öncesi
3.35 3.32 3.45 3.40 3.60 3.41 3.70 3.52
Yağ miktarı (%)
Yemleme sonrası
3.12 3.20 3.40 3.42 3.50 3.45 3.40 3.48
Yağ miktarı (%)
Yemleme öncesi ve yemleme sonrası sütteki yağ miktarı tespit edilen inekler aynı inekler
olduğu için iki grup birbirine bağımlıdır. Yemlemenin sütteki yağ miktarını etkileyip etkilemediğini
kontrol için çift taraflı eş-yapma t-testinin uygulanması gerekir.
Yemlemenin sütteki yağ miktarını etkileyip etkilemediğini kontrol için eş-yapma t-testi Tablo
8.8’de uygulanmıştır.
Tablo 8.8. Yemlemenin sütteki yağ miktarını etkileyip etkilemediğini kontrol için uygulanan eş-yapma
t-testi
H0: Yemleme öncesi ve sonrası sütteki yağ miktarları arasında gözlenen
farklar tesadüften ileri gelmiştir. İstatistik olarak önemli değildir ve
sıfır kabul edilebilir. Yemleme sütteki yağ miktarını değiştirmemiştir.
Kısaca μ D  0 ’dır.
H1: Yemleme öncesi ve sonrası sütteki yağ miktarları arasında gözlenen
farklar tesadüften ileri gelmemiştir. İstatistik olarak önemlidir ve sıfır
kabul edilemez. Yemleme sütteki yağ miktarını değiştirmiştir. Kısaca
μ D  0 ’dır.
Uygulanacak hipotez kontrolü çift taraflı hipotez kontrolü olduğu için
karşıt hipotez μ D  0 şeklinde kurulmuştur.
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Yemlemeden Yemlemeden
Di=(X1i-(X2i)
önce(X1i)
sonra (X2i)
1
3.35
3.12
0.23
2
3.32
3.20
0.12
3
3.45
3.40
0.05
4
3.40
3.42
-0.02
5
3.60
3.50
0.10
6
3.41
3.45
-0.04
7
3.70
3.40
0.30
8
3.52
3.48
0.04
0.78
 0.0975  d 2D  0.0974
D
 D i  0.78
8
Yemlemenin sütteki yağ miktarını değiştirip değiştirmediğine karar
vermek için test istatistiği (8.5) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır.
(8.5) numaralı eşitlik kullanılarak test istatistiğinin hesaplanabilmesi
için eşler arası farkların ortalamasına ait standart hata (5.2) numaralı
eşitlikten;
İnekler

Tablo 8.8 devam

SD 

0.0974
(8  1)
8

 0.0417 ,

ve (8.5) numaralı eşitlikten test istatistiği de;
0.0975
 2.338 olarak bulunur.
t
0.0417
Hesaplanan test istatistiği (8-1) =7 serbestlik dereceli t-dağılımı gösterir.
Araştırıcı I. tip hata olasılığını =0.05 olarak belirlemiş ise çift taraflı
hipotez kontrolü yapıldığı için Tablo C’den, 7 serbestlik dereceli tdağılımında %2.5’luk alanının, yani kontrol hipotezinin ret bölgesinin
2.365 değerinden başladığı görülür. Hesaplanan test istatistiğinin değeri
2.338 olup kritik bölgenin başladığı t-değerinden küçüktür ve H0
hipotezinin kabul bölgesine düşmektedir. Bu sebeple de kontrol hipotezi
kabul edilir ve yemlemenin sütteki yağ miktarını etkilemediği kararına
varılır.

8.6. Ortalamalar Arası Farka ait Hipotez Kontrolünde Örnek Genişliği
Araştırıcı, iki grup ortalaması arasındaki farkın tesadüften ileri gelip gelmediğine dair hipotez
kontrolünden önce, hangi büyüklükteki farkların önemli olabilmesi için grupların örnek genişliklerinin
en az kaç olması gerektiğini hesaplamak isteyebilir. Ortalamaları karşılaştırılacak grupların normal
dağılım gösteren bir populasyondan alındığı varsayılarak örnek genişliği (8.6) numaralı eşitlik ile
tahmin edilebilir.
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n

2S2x
δ2

(t ( , sd)  t (, sd) ) 2

…(8.6)

Eşitlikte, , iki grubun temsil ettiği populasyon ortalamaları arasındaki farktır, I. tip hata olasılığı ()
testin tek taraflı mı yoksa çift taraflı mı yapılacağına bağlı olarak tek veya çift taraflı t-değeridir. , II.
tip hata olasılığıdır. S 2x , populasyon varyansının en iyi tahmini, yani toplanmış varyanstır.
Ortalamalar arası farka ait hipotez kontrolü için gerekli olan en az örnek genişliği, populasyon
ortalamaları arasında gözlenebilir en küçük farktan etkilenir. Çok küçük farklılıkların gözlenmesi
durumunda kontrol hipotezinin ret edilmesi istenirse örnek genişliği büyür. Örnek içinde bireyler
arasındaki değişimin büyük olması da örnek genişliğinin artmasına sebep olur. Grup ortalamaları
arasındaki farkın önemli olup olmadığını kontrol etmek için uygulanacak hipotez kontrolündeki I. tip
hata olasılığı küçüldükçe, iki grubun temsil ettiği populasyon ortalamaları arasındaki en küçük farkı
saptamak için gerekli örnek genişliği artar. Ayrıca, testin gücünün artması da örnek genişliğinin
artmasını, yani büyük örnekler ile çalışılmasını gerektirir.
İki grup ortalaması arasındaki fark karşılaştırılırken eğer n1=n2 ise testin gücü maksimumdur.
Fakat iki gruptaki gözlem sayısının eşit olmaması sık rastlanan bir durumdur. Birinci grubun gözlem
sayısının ne olacağı belirlendikten sonra örnek genişliği (8.6) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır.
Örnek genişliği (8.6) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplandıktan sonra da ikinci grubun örnek
genişliği (8.7) numaralı eşitlik kullanılarak tahmin edilir.

n2 

n(n1 )
2n1  n

…(8.7)

Ortalamalar arası farka ait hipotez kontrolünde güvenilir sonuçlara ulaşılması için grupların
örnek genişliklerinin tahmini Bölüm 8.5.1’de ÖRNEK 1 için Tablo 8.9’da verilmiştir.
Tablo 8.9. Bölüm 8.5.1’de ÖRNEK 1 için örnek genişliklerinin tahmini
Uykusuzluk şikayeti için kullanılan A ve B ilaçlarının uyku
süreleri arasındaki farkın en fazla 2 saat duyarlılık ile %5 seviyesinde %90
güç ile saptanabilmesi için A ve B ilaçları ile kaçar hastanın tedavi
edilmesi gerektiğinin tahmin edilmesi istenmektedir.
Bu amaçla yapılan bir çalışmada uykusuzluktan şikâyetçi 25
hastadan tesadüfen seçilen 10 tanesine A uyku ilacı, diğer 15 tanesine ise
B uyku ilacı verilmiştir. Bu uygulamadan sonra söz konusu hasta
gruplarının uyku süresi (saat) ortalamaları ve standart hataları sırası ile
A  SA = 3.5  0.70 ve B  S B = 4.5 0.90 olarak bulunmuştur.
Tablo 8.9 devam
Bölüm 8.5.1 ÖRNEK 1’de açıklandığı gibi (5.2) numaralı
eşitlikten A ve B gruplarının varyansları S2A  S2A .n ve S2B  S2B .n
şeklinde yazılabilir. Buradan grupların varyansları S2A  (0.7) 2 (10)  4.9
ve S2B  (0.9) 2 (15)  12.15 olarak bulunur.

(8.6) numaralı eşitlikte S 2x , populasyon varyansının en iyi
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tahmini, yani toplanmış varyanstır ve:
S2x 

(10  1)4.9  (15  1)2.15
(10  1)  (15  1)

 9.313 olarak hesaplanır.

Yapılan araştırmada uyku süresi bakımından B ilacının daha iyi
olup olmadığı araştırıldığı için hipotez kontrolü tek taraflı hipotez
kontrolüdür. Hipotez kontrolünde, =%5 seviyesinde tek taraflı olarak, B
ilacının 2 saat kadar küçük farkla daha iyi olduğuna %90 olasılık (1=0.90) ile karar verilmesi isteniyorsa örnek genişliği (8.6) numaralı
eşitlik kullanılarak aşağıdaki şekilde tahmin edilir:
2S2
n  2x (t ( , sd)  t (, sd) ) 2
δ
Yapılan hipotez kontrolünde sd=(10-1)+(15-1)=23, t(0.05, 23)=1.714 ve
t(0.10, 23)=1.319’dur. Bu durumda örnek genişliği;
n

2(9.313)
(1.714 1.319)2  42.84
(2)2

yani yaklaşık 43 olarak hesaplanır.
Tahmin edilen örnek genişliği kullanılarak örnek genişliği yine
tahmin edilirse sd=43-2=41 için Tablo C’de 41 serbestlik dereceli tdağılımına ait değerler olmadığından bu serbestlik derecesine en yakın 50
serbestlik dereceli t-dağılımı değerleri kullanılmış ve t(0.05, 4150)=1.676,
t(0.10, 4150)=1.299 için ,
n

2(9.313)
(1.676 1.299)2  41.21
(1.5)2

yani yaklaşık 42 olarak hesaplanmıştır.
Yapılan araştırmada A ilacı verilen birinci gruptaki hasta sayısı 35
olarak belirlenmiş ise ikinci grupta olması gereken hasta sayısı (8.7)
n(n1 )
(42)(35)

 52.5 yani yaklaşık 53
numaralı eşitlikten; n 2 
2
(35)  42
2n1  n
olarak tahmin edilir. Bu durumda yapılan araştırma için 35 A ilacı ve 53 B
ilacı uygulanacak toplam 88 hastaya ihtiyaç vardır.

8.7. Korelasyon Katsayısına ait Hipotez Kontrolü
Bir örnekte üzerinde çalışılan iki özellik arasındaki korelasyon katsayısı r olarak hesaplandığı
zaman, gerçekten iki özellik arasında doğrusal bir ilişkinin olup olmadığı araştırılmak istenebilir.
Örnekten hesaplanan korelasyon katsayısı populasyona ait korelasyon katsayısının () yani
parametrenin bir tahminidir ve çoğu zaman populasyona ait korelasyon katsayısı bilinmez.
Populasyona ait korelasyon katsayısının bilinmemesi durumunda örneğin temsil ettiği
populasyona ait korelasyon katsayısının sıfır olduğu kabul edilerek örnekten hesaplanan korelasyon
katsayısının sıfırdan farklı olup olmadığına ilişkin hipotez kontrolü, t dağılımından yararlanılarak
yapılır.
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Populasyona ait korelasyon katsayısının sıfır olduğu kabul edilerek korelasyon katsayısına ait
hipotez kontrolü uygulanırken kontrol ve karşıt hipotezler aşağıdaki şekilde kurulmalıdır.
H0: Çalışılan iki özellik arasındaki korelasyon katsayısı tesadüften ileri gelmiştir. Sıfır kabul edilebilir
ve istatistik olarak önemli değildir. Örnek, iki özellik arasındaki korelasyon katsayısı sıfır olan bir
populasyonu temsil etmektedir, yani söz konusu iki özellik arasında doğrusal bir ilişki olduğu
söylenemez. Kısaca xy=0 veya r=0’dır.
H1: Çalışılan iki özellik arasındaki korelasyon katsayısı tesadüften ileri gelmemiştir. Sıfır kabul
edilemez ve istatistik olarak önemlidir. Örnek, iki özellik arasındaki korelasyon katsayısı sıfır
olan bir populasyonu temsil etmemektedir, yani söz konusu iki özellik arasında doğrusal bir ilişki
olduğu söylenebilir. Kısaca xy≠0 veya r≠0’dır.
Kurulan kontrol hipotezi doğru olduğu zaman örneğin alındığı populasyonda söz konusu
özellikler arasındaki korelasyon katsayısı, =0 olacak ve bu populasyondan alınan örneklerden
hesaplanacak korelasyon katsayılarının dağılımı normal dağılıma yaklaşacaktır. Üzerinde çalışılan
örnekte X ve Y özellikleri arasındaki korelasyon katsayısının sıfır olup olmadığını kontrol etmek için t
dağılımından yararlanılarak (8.8) numaralı eşitlik kullanılarak t-değeri hesaplanır.
t

r ρ
Sr

…(8.8)

(8.8) numaralı eşitlikte Sr, korelasyon katsayısına ait örnekleme dağılımının örnekten tahmin
edilen standart sapması, yani korelasyon katsayısının standart hatasıdır ve (5.16) numaralı eşitlik
kullanılarak Sr 

(1  r 2 )
(n  2)

şeklinde hesaplanır.

Örnekten hesaplanan korelasyon katsayısının istatistik olarak önemli olup olmadığını kontrol
etmek için (8.8) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanan t-değeri (n-2) serbestlik dereceli t-dağılımı
gösterir.
ÖRNEK 1:
32 adet tavuk yumurtasında yumurta çevresi ile yumurta sarısı ağırlığı arasındaki korelasyon
katsayısı r=0.38 olarak bulunmuştur. Adı geçen özellikler arasında doğrusal bir ilişkinin olduğu
söylenebilir mi?
Yumurta çevresi ve yumurta sarısı ağırlığı arasındaki korelasyon katsayısının tesadüfi olup
olmadığı, yani söz konusu iki özellik arasında doğrusal bir ilişki olup olmadığı araştırılmak
istenmektedir. Bu amaçla uygulanacak hipotez kontrolü, aşağıdaki şekilde hipotezlerin kurulması ile
başlar.
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H0: Yumurta çevresi ve yumurta sarısı ağırlığı arasındaki korelasyon katsayısı sıfır kabul edilebilir,
istatistik olarak önemli değildir. Söz konusu iki özellik arasında doğrusal bir ilişki olduğu
söylenemez. Kısaca xy=0 veya r=0’dır.
H1: Yumurta çevresi ve yumurta sarısı ağırlığı arasındaki korelasyon katsayısı sıfır kabul edilemez,
istatistik olarak önemlidir. Söz konusu iki özellik arasında doğrusal bir ilişki olduğu söylenebilir.
Kısaca xy=0 veya r=0’dır.
X ve Y özellikleri arasında hesaplanan korelasyon katsayısının sıfır olup olmadığını kontrol
etmek için t-değeri olarak (8.8) numaralı eşitlik kullanılır. (8.8) numaralı eşitlik kullanılarak tdeğerinin hesaplanabilmesi için ilk olarak (5.16) numaralı eşitlikten korelasyon katsayısının standart
hatası;
(1  0.382 )
0.169 bulunur.
(32  2)

Sr 

(8.8) numaralı eşitlikten ise test istatistiği;
t

r  ρ 0.38
2.249 olarak hesaplanır.

Sr
0.169

Hesaplanan test istatistiği (n-2) = (32-2) =30 serbestlik dereceli t-dağılımı gösterir. Araştırıcı I.
tip hata olasılığını =0.05 olarak belirlemiş ise çift taraflı hipotez kontrolü yapıldığı için Tablo C’den,
30 serbestlik dereceli t-dağılımında %2.5’luk alanının, yani kontrol hipotezinin ret bölgesinin 2.042
değerinden başladığı görülür. Hesaplanan test istatistiğinin değeri 2.249 olup kritik bölgenin başladığı
t-değerinden büyüktür ve H0 hipotezinin ret bölgesine düşer. Bu sebeple de kontrol hipotezi ret
edilerek yumurta çevresi ve yumurta sarısı ağırlığı arasında istatistik olarak önemli bir doğrusal ilişki
olduğu kararına varılır.
ÖRNEK 2:
Öğrencilerin ara sınavından almış oldukları notlar ile yarı yıl sonu sınavından almış oldukları
notlar arasında doğrusal bir ilişkinin var olduğunu söyleyebilmek için, tesadüfen alınan 20 öğrenciden
hesaplanan korelasyon katsayısının en az kaç olması gerektiği araştırılmaktadır.
Öğrencilerin ara sınav notları ile yarıyıl sonu sınav notları arasında doğrusal bir ilişkinin
olduğunu söyleyebilmek için H0: xy=0 kontrol hipotezinin reddedilmesi gerekir. Kontrol hipotezinin
reddedilebilmesi için de (8.8) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanacak test istatistiğinin 
seviyesinde (n-2) serbestlik dereceli t-dağılımı değerine eşit veya büyük olması gerekir. Bu örnekte
korelasyon katsayısı için hesaplanacak test istatistiği (20-2)=18 serbestlik dereceli t-dağılımı gösterir.
Araştırıcı I. tip hata olasılığını =0.05 olarak belirlemiş ise Tablo C’den, 18 serbestlik dereceli tdağılımında %2.5’luk alanın başladığı t-değeri 2.101 olarak bulunur. Bu durumda (8.8) numaralı
eşitlik 2.101 değerine eşitlenerek “r” çözülür.
2.101 

r
(1  r 2 )
(20  2)

 (2.101) 2 

r2
(1  r 2 )
18

 (2.101) 2 
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Yukarıdaki eşitlikten r çözüldüğünde, ara sınav notları ile yarıyıl sonu sınav notları arasında
istatistik olarak önemli bir doğrusal bir ilişkinin olduğunu söyleyebilmek için 20 öğrenciden
hesaplanan korelasyon katsayısının en küçük değerinin r=0.4438 olması gerektiği bulunur.
ÖRNEK 3:
X ve Y özelliklerinin 30 bireylik bir örnekten elde edilen verileri kullanılarak byx = -0.9, bxy =
-0.4 olarak hesaplanmıştır. Araştırıcı, regresyon katsayılarını hesapladıktan sonra X ve Y özellikleri
arasında istatistik olarak önemli bir doğrusal bir ilişkinin olup olmadığını araştırmaya karar vermiştir.
Korelasyon ve regresyon katsayıları arasındaki ilişkiden yararlanılarak, (3.3) numaralı eşitlikte
verilen korelasyon katsayısı, regresyon katsayıları cinsinden aşağıdaki şekilde yazılabilir:

r

r 
2

 dxdy
dx dy
2

2

( d x d y ) 2
dx dy
2

2

2
Bu eşitlik; r 

 dxdy  dxdy
dx
2

dy
2

şeklinde düzenlenebilir.

Yeni düzenlenen eşitlikte birinci terim byx ve ikinci terim bxy’dir. Bu eşitliğin karekökü
alınarak, korelasyon katsayısı r  (b yx ) (b xy ) şeklinde elde edilir.
X ve Y özelliklerinin 30 bireylik bir örnekten elde edilen verileri kullanılarak byx = -0.9, bxy =
-0.4 olarak hesaplanmış ise korelasyon katsayısı r  (-0.9)(-0.4)  0.6 olarak bulunur. (-0.9) ve (0.4) çarpımlarının karekökü (0.6) olmasına karşın korelasyon katsayının işareti negatiftir. Çünkü
hesaplanan regresyon katsayıları iki özellik arasında, bir özelliğin artarken diğer özelliğin azaldığı
şeklinde ters bir ilişki olduğunu göstermekte dir. Bunun korelasyon katsayısındaki karşılığı da
korelasyon katsayısının işaretinin negatif olmasıdır. Dolayısıyla, regresyon ve korelasyon
katsayılarının işaretlerinin birbirinden farklı olması mümkün değildir.
X ve Y özellikleri arasında istatistik olarak önemli doğrusal bir ilişkinin olup olmadığını
araştırmak üzere yapılan hipotez kontrolü Tablo 8.10’da uygulanmıştır.
Tablo 8.10. X ve Y özellikleri arasında istatistik olarak önemli doğrusal bir ilişkinin olup olmadığını
araştırmak üzere uygulanan hipotez kontrolü
H0: Örnek, iki özellik arasındaki korelasyon katsayısı sıfır olan bir
populasyonu temsil etmektedir. Yani söz konusu iki özellik arasında
doğrusal bir ilişki olduğu söylenemez. Kısaca xy=0 veya r=0’dır.
H1: Örnek, iki özellik arasındaki korelasyon katsayısı sıfır olan bir
populasyonu temsil etmemektedir. Yani söz konusu iki özellik arasında
doğrusal bir ilişki olduğu söylenebilir. Kısaca xy≠0 veya r≠0’dır.
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Korelasyon katsayısının standart hatası (5.16) numaralı eşitlikten;
Sr 

(1  (0.6) 2 )
0.151,
(30  2)

X ve Y arasındaki korelasyon katsayısının sıfır olup olmadığını kontrol
etmek için t-değeri de (8.8) numaralı eşitlikten;
Tablo 8.10 devam
t

 0.6
 -3.974 olarak bulunur.
0.151

Hesaplanan test istatistiği (30-2) =28 serbestlik dereceli t-dağılımı
gösterir. Araştırıcı I. tip hata olasılığını =0.01 olarak belirlemiş ise çift
taraflı hipotez kontrolü yapıldığı için Tablo C’den, 28 serbestlik dereceli
t-dağılımında %0.5’lik alanın, yani kontrol hipotezinin ret bölgesinin
-2.763 değerinden başladığı görülür. Hesaplanan test istatistiğinin değeri
-3.974, kritik bölgenin başladığı t-değerinden küçük olup H0 hipotezinin ret
bölgesine düşmektedir. Bu sebeple kontrol hipotezi ret edilerek X ve Y
özellikleri arasında önemli bir doğrusal ilişki olduğu kararına varılır.

8.8. Regresyon Katsayısına Ait Hipotez Kontrolü
Yapılan bir çalışmada iki özellik üzerinde çalışılıyorsa, özelliklerden (değişkenlerden) biri
diğerine bağlı olarak değişebilir dolayısıyla özelliklerden biri diğerinin fonksiyonu olarak dikkate
alınabilir. Bu durumda araştırıcının bağımsız değişkenin bir birim artmasına karşılık bağımlı
değişkende meydana gelen ortalama değişme miktarını bulabilmek için regresyon katsayısını
hesaplaması gerekir. Regresyon katsayısı hesaplandığı zaman, bağımlı değişkende meydana gelen
değişme miktarının istatistik olarak önemli olup olmadığı kontrol edilmek istendiğinde regresyon
katsayısına ait hipotez kontrolünün yapılması gerekir.
Regresyon katsayısına ait hipotez kontrolü uygulanırken kontrol ve karşıt hipotezler aşağıdaki
şekilde kurulmalıdır.
H0: Üzerinde çalışılan iki özellik için hesaplanan regresyon katsayısı sıfır kabul edilebilir. Bağımsız
değişkeninin bir birim artmasına karşılık bağımlı değişkende ortalama olarak meydana gelen
değişme miktarı istatistik olarak önemli değildir. Kısaca,  yx=0’dır.
H1: Üzerinde çalışılan iki özellik için hesaplanan regresyon katsayısı sıfır kabul edilemez. Bağımsız
değişkeninin bir birim artmasına karşılık bağımlı değişkende ortalama olarak meydana gelen
değişme miktarı istatistik olarak önemlidir. Kısaca  yx0’dır.
Test istatistiğinin hesaplanması için ilgilenilen örnekleme dağılımı regresyon katsayısına ait
örnekleme dağılımıdır. Üzerinde çalışılan örneğin, yx=0 olan bir populasyondan tesadüfen alınmış bir
örnek olup olmadığına karar vermek için populasyona ait yx bilinmediğinden kullanılması gereken tdeğeri (8.9) numaralı eşitlikte verilmiştir.
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t=

b yx  β yx

…(8.9)

Sb

(8.9) numaralı eşitlikte, Sb, regresyon katsayısına ait standart hata olup (5.29) numaralı eşitlik
kullanılarak Sb 

Se2
2
 dx

şeklinde hesaplanır. (5.29) numaralı eşitlikte ise Se2 , regresyondan sapma

kareler ortalaması (regresyon varyansı) olup, (5.28) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır.
Örnekten hesaplanan regresyon katsayısının istatistik olarak önemli olup olmadığını kontrol
etmek için (8.9) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanan t-değeri (n-2) serbestlik dereceli t-dağılımı
gösterir.
ÖRNEK 1:
10 bireylik bir örnekte X ve Y gibi iki özelliğe ilişkin varyanslar S2X  S2Y  1.44 ve bu iki
özellik arasındaki korelasyon katsayısı da r = -0.5 olarak bulunduğuna göre Y’nin X’e göre regresyon
katsayısının istatistik olarak önemli olduğu söylenebilir mi?
Yapılan çalışmada X ve Y özelliklerine ait standart sapmalar

Sx  Sy  1.44  1.2 olarak

bulunduktan sonra (8.10) numaralı eşitlik;
(r) S y
S
r  b yx x  b yx 
şeklinde düzenlenerek regresyon katsayısı;
Sy
Sx

b yx



(-0.5) (1.2)
 0.5 olarak bulunur.

(1.2)

Korelasyon ve regresyon katsayısı arasında (8.10) ve (8.11) numaralı eşitliklerde verilen
ilişkiler bilinmiyor ise regresyon katsayısı aşağıdaki şekilde de hesaplanabilir:
10 bireyden S2X  S2Y  1.44 olarak hesaplanmış ise özellikler ait kareler toplamları

 dx
2



2
 d y  12.96 olarak hesaplanır. (3.3) numaralı eşitlikte verilen korelasyon katsayısı

formülünden ise çarpımlar toplamı  d x d y  6.48 olarak bulunur. (3.5) numaralı eşitlik kullanılarak
regresyon katsayısı b yx 

 6.48

 0.5 olarak hesaplanır.
12.96
Regresyon katsayısı hesaplandıktan sonra X bağımsız değişkeninin bir birim artmasına
karşılık Y bağımlı değişkeninde ortalama olarak gözlenecek değişimin tesadüfi olup olmadığını, yani
Y’nin X’e olan regresyon katsayısının sıfırdan farklı olup olmadığını kontrol etmek için yapılan
regresyon katsayına ait hipotez kontrolü Tablo 8.11’de uygulanmıştır.
Tablo 8.11. Y’nin X’e olan regresyon katsayısının sıfırdan farklı olup olmadığını kontrol etmek için
yapılan regresyon katsayına ait hipotez kontrolü
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H0: Üzerinde çalışılan iki özellik için hesaplanan regresyon katsayısı sıfır
kabul edilebilir. Bağımsız değişkenin bir birim artmasına karşılık
bağımlı değişkende ortalama olarak meydana gelen değişme miktarı
istatistik olarak önemli değildir. Kısaca,  yx=0’dır.
H1: Üzerinde çalışılan iki özellik için hesaplanan regresyon katsayısı sıfır
kabul edilemez. Bağımsız değişkenin bir birim artmasına karşılık
bağımlı değişkende ortalama olarak meydana gelen değişme miktarı
istatistik olarak önemlidir. Kısaca  yx0’dır.
(8.9) numaralı eşitlik kullanılarak t-değerinin hesaplanabilmesi için ilk
olarak (5.28) numaralı eşitlikten regresyondan sapma kareler ortalamasının
hesaplanması gerekir.
2
 d y  b yx  d x d y 12.96  (0.5)(6.48)

 1.215 olarak
S 
10  2
n2
2
e

hesaplandıktan sonra regresyon katsayısının standart hatası (5.29) numaralı
eşitlikten;
Tablo 8.11 devam
Sb 

Se2
2
 dx



1.215
 0.306 ve (8.9) numaralı eşitlikten t-değeri de;
12.96

 0.5

 1.634 olarak hesaplanır.
0.306
Hesaplanan test istatistiği (10-2) =8 serbestlik dereceli t-dağılımı
gösterir. Araştırıcı I. tip hata olasılığını =0.05 olarak belirlemiş ise çift
taraflı hipotez kontrolü yapıldığı için Tablo C’den, 8 serbestlik dereceli tdağılımında %2.5’luk alanın, yani kontrol hipotezinin ret bölgesinin -2.306
değerinden başladığı görülür. Hesaplanan test istatistiğinin değeri -1.634
olup kritik bölgenin başladığı t-değerinden büyüktür ve H0 hipotezinin
kabul bölgesine düşmektedir. Bu sebeple kontrol hipotezi kabul edilir. X
bağımsız değişkeninin bir birim artmasına karşılık Y bağımlı değişkeninde
ortalama olarak gözlenecek değişimin tesadüfî olduğu, yani Y’nin X’e olan
regresyon katsayısının sıfırdan farklı olmadığı kararına varılır.
t=

ÖRNEK 2:
Belirli bir yörede yetişen Titrek kavaklardan tesadüfen seçilen 8 tanesinin yaş ve boylarına
ilişkin Tablo 8.12’deki ölçümler yapılmıştır. Bu çalışmada yaşın bir yıl artmasına karşılık titrek
kavakların boylarında ortalama olarak gözlenen değişimin istatistik olarak önemli olup olmadığının
araştırılması amaçlanmıştır.
Yaşın bir yıl artmasına karşılık titrek kavakların boylarında ortalama olarak gözlenen
değişimin istatistik olarak önemli olup olmadığının araştırılabilmesi için Tablo 8.12’de verildiği gibi
regresyon katsayısının hesaplanması gerekir.
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Regresyon katsayısı hesaplandıktan sonra titrek kavaklarda yaşın bir yıl artmasına karşılık
boylarında ortalama olarak gözlenen 0.3832 m’lik artışın istatistik olarak önemli olup olmadığının
araştırılması için yapılan regresyon katsayına ait hipotez kontrolü Tablo 8.13’de uygulanmıştır.
Tablo 8.12. Titrek kavaklardan tesadüfen seçilen 8 tanesinin yaş ve boylarına ilişkin ölçümler ve
boyun yaşa göre regresyon katsayısı
Yaş (yıl) (X)
23
20
19
23
18
16
19
21

Boy (m) (Y)
19.5
18.0
17.8
19.0
17.5
16.0
17.0
16.5

2
 d x  40.875

2
 d y  9.879

 d x d y  15.663

b yx 

15.663

 0.3832
40.875
Hesaplanan regresyon katsayısı
titrek kavakların bir yıl yaşlanmasına
karşılık boylarının ortalama olarak 0.3832 m
arttığını göstermiştir.

Tablo 8.13. Titrek kavaklarda yaşın bir yıl artmasına karşılık boylarında ortalama olarak gözlenen
artışın tesadüfi olup olmadığının araştırılması için yapılan hipotez kontrolü
H0: Titrek kavaklarda yaşın bir yıl artmasına karşılık boylarında ortalama
olarak gözlenen 0.3832 m’lik artış tesadüften ileri gelmiştir ve istatistik
olarak önemli değildir. Kısaca, yx=0’dır.
H1: Titrek kavaklarda yaşın bir yıl artmasına karşılık boylarında ortalama
olarak gözlenen 0.3832 m’lik artış tesadüften ileri gelmemiştir ve
istatistik olarak önemlidir. Kısaca  yx0’dır.
(8.9) numaralı eşitlik kullanılarak t-değerinin hesaplanabilmesi için önce
(5.28) numaralı eşitlikten regresyondan sapma kareler ortalamasının
hesaplanması gerekir.

Se2 

2
 d y  b yx  d x d y
9.879  (0.3832)(15.663)

 0.646 olarak
n2
82

hesaplandıktan sonra regresyon katsayısının standart hatası (5.29) numaralı
eşitlikten;
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Tablo 8.13. devam
Sb 

Se2
2
 dx



0.646
 0.126 ve (8.9) numaralı eşitlikten t-değeri
40.875

de;
t=

0.3832
0.126

 3.041 olarak hesaplanır.

Hesaplanan test istatistiği (8-2) =6 serbestlik dereceli t-dağılımı
gösterir. Araştırıcı I. tip hata olasılığını =0.05 olarak belirlemiş ise çift
taraflı hipotez kontrolü yapıldığı için Tablo C’den, 6 serbestlik dereceli tdağılımında %2.5’luk alanın, yani kontrol hipotezinin ret bölgesinin 2.447
değerinden başladığı görülür. Hesaplanan test istatistiğinin değeri 3.041
olup kritik bölgenin başladığı t-değerinden büyüktür ve H0 hipotezinin ret
bölgesine düşmektedir. Bu sebeple kontrol hipotezi ret edilir.
Tablo 8.13’de uygulanan hipotez kontrolü sonunda hesaplanan boyun yaşa göre regresyon
katsayısının tesadüfi olmadığına, bir başka deyişle, titrek kavakların bir yıl yaşlanmasına karşılık
ortalama olarak boylarında gözlenen 0.3832 m’lik artışın istatistik olarak önemli olduğu kararına
varılmıştır.

8.9. Regresyon Katsayıları Arasındaki Farka ait Hipotez Kontrolü
Üzerinde çalışılan iki özellik arasındaki regresyon katsayısı iki ayrı bölgede, çeşitte veya iki
farklı muamele uygulanmış gruplarda hesaplanabilir. Bu durumda iki örnekten hesaplanan regresyon
katsayıları arasındaki farklın, yani bağımsız değişkeninin bir birim artmasına karşılık bağımlı
değişkende meydana gelen ortalama değişmeler arasındaki farklın tesadüfi olup olmadığının
araştırılması gerekir. Bu kontrol regresyon katsayıları arasındaki farka ait hipotez kontrolü
uygulanarak test edilebilir.
Regresyon katsayıları arasındaki farka ait hipotez kontrolü uygulanırken kontrol ve karşıt
hipotezler aşağıdaki şekilde kurulmalıdır.

H0: İki grup arasında, bağımsız değişkenin bir birim artmasına karşılık bağımlı değişkende meydana
gelen değişme bakımından gözlenen fark sıfır kabul edilebilir. Bağımsız değişkenin bir birim
artmasına karşılık bağımlı değişkende meydana gelen değişme bakımından örnekler aynı
populasyonu temsil etmektedir. Kısaca, yxA -  yxB =0’dır.
H1: İki grup arasında bağımsız değişkenin bir birim artmasına karşılık bağımlı değişkende meydana
gelen değişme bakımından gözlenen fark sıfır kabul edilemez. Bağımsız değişkenin bir birim
artmasına karşılık bağımlı değişkende meydana gelen değişme bakımından örnekler aynı
populasyonu temsil etmemektedir. Kısaca, yxA -  yxB ≠0’dır.
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Regresyon katsayıları arasındaki farka ait hipotez kontrolü, araştırmanın amacı doğrultusunda
yukarıda ifade edildiği gibi çift taraflı veya tek taraflı uygulanabilir. Bu durumda hipotezler;
H0: yxA -  yxB =0
H1: yxA <  yxB

H0: yxA -  yxB =0
H1: yxA >  yxB

veya

şeklinde kurulur.
Burada araştırıcının ilgilendiği regresyon katsayıları arasındaki farka ait örnekleme
dağılımıdır. İki regresyon katsayısı arasındaki farkın istatistik olarak önemli olup olmadığını, yani
üzerinde çalışılan grupların regresyon katsayısı bakımından aynı populasyondan tesadüfen alınmış
örnekler olup olmadıklarını kontrol için t-değeri (8.10) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır.

t=

b yx  b yx
A

S (b

B

…(8.10)

A -b B )

(8.10) numaralı eşitlikte S(b - b ) , regresyon katsayıları arasındaki farkın standart hatası olup (5.34)
A B
eşitlik kullanılarak;
S(b A  b B )  Se2 (

1
2
 dx
A



1

) şeklinde hesaplanır.

2

 dx

B

nA ve nB örnek genişliğindeki örneklerden (5.28) numaralı eşitlik

(5.34) numaralı eşitlikte Se2 ,

kullanılarak hesaplanan regresyondan sapma kareler ortalamalarının serbestlik dereceleri ile tartılı
ortalamasıdır ve (5.35) numaralı eşitlik kullanılarak;
Se2



(n A  2)Se2

A

 (n B

 2)Se2

(n A  2)  (n B  2)

B

şeklinde hesaplanır.
Hesaplanan regresyon katsayıları arasındaki farkn önemli olup olmadığını kontrol için (8.10)
numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanan t-değeri [(nA-2) +(nB-2)] serbestlik dereceli t-dağılımı gösterir.
ÖRNEK 1:
İki ayrı ilden tesadüfen seçilen 10’ar bireyde ağırlık (kg) ve boy uzunlukları (cm) Tablo
8.14’de verildiği gibi ölçülmüştür. İki ayrı ilden elde edilen veriler kullanılarak boydaki bir cm artışa
karşılık ağırlıkta gözlenen ortalama değişme, yani ağırlığın boya göre regresyon katsayısı ise yine
Tablo 8.14’de verildiği gibi hesaplanmıştır.
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Tablo 8.14. İki ayrı ilden tesadüfen seçilen 10’ar bireyde ağırlık (kg) ve boy uzunlukları (cm)
ölçümleri ve ağırlığın boya göre regresyon katsayıları
İL 1
Ağırlık (Y)
56
75
70
61
61
63
72
80
76
68

İL 2
Boy
(X)
165
176
175
168
167
172
175
180
179
173

Ağırlık (Y)

Boy (X)

57
76
60
64
63
71
78
62
75
71

166
178
169
169
170
176
180
169
177
176

Birinci ilde:
2
 d x1  228.00

 d y1  543.60
2

 d x1d y1  343.00
b yx1  343/228= 1.504
İkinci ilde:
2
 d x2  214.00
2
 d y2  492.00

 d x2d y2  320
b yx2  1.495

Tablo 8.14’de hesaplanan regresyon katsayıları 1. ilde bireylerin boyunun 1 cm artmasına
karşılık ağırlıklarının 1.504 kg arttığını, 2. ilde ise bireylerin boyunun 1 cm artmasına karşılık
ağırlıklarının 1.495 kg arttığını göstermiştir. Araştırmada, boyun 1 cm artmasına karşılık ağırlıkta
gözlenen ortalama artışın iki ilde de aynı olup olmadığı, yani ağırlıkta gözlenen artış bakımından iller
arasındaki farkın önemli olup olmadığının test edilmesi amaçlanmıştır. Bunun için yapılan regresyon
katsayıları arasındaki farka ait hipotez kontrolü Tablo 8.15’de verildiği şekilde uygulanır.
Tablo 8.15. Boyun 1 cm artmasına karşılık ağırlıkta gözlenen ortalama artışın iki ilde de aynı olup
olmadığını kontrol için uygulanan hipotez kontrolü
H0: Boyun 1 cm artmasına karşılık ağırlıkta gözlenen ortalama artış iki ilde
de aynıdır, yani ağırlıkta gözlenen artış bakımından iller arasındaki
fark tesadüften ileri gelmiştir. İstatistik olarak önemli değildir ve sıfır
kabul edilebilir. Kısaca, yx1 -  yx2 =0’dır.
H1: Boyun 1 cm artmasına karşılık ağırlıkta gözlenen ortalama artış iki ilde
de aynı değildir, yani ağırlıkta gözlenen artış bakımından iller
arasındaki fark tesadüften ileri gelmemiştir. İstatistik olarak önemlidir
ve sıfır kabul edilemez. Kısaca, yx1 ≠  yx2 =0’dır.
(8.10) numaralı eşitlik kullanılarak t-değerinin hesaplanabilmesi
için ilk olarak S(b A  b B ) , yani regresyon katsayıları arasındaki farkın
standart hatasının hesaplanması gerekir.
Her iki ile ait regresyondan sapma kareler ortalamaları (5.28)
numaralı eşitlikten;

Se2 
1

543.60  1.504(343)
 3.47
10  2
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Se2 
2

492.00  1.495(320)
 1.70 olarak bulunur.
10  2

İller için hesaplanan regresyondan sapma kareler ortalamalarının
serbestlik dereceleri ile tartılı ortalaması (5.35) numaralı eşitlik kullanılarak;

S e2 

(10  2)(3.47)  (10  2)(1.70)
 2.585 ,
(10  2)  (10  2)

Regresyon katsayıları arasındaki farkın standart hatası (5.34) numaralı
eşitlik kullanılarak;
S (b1b2)  (2.585)(

1
1

 0.153 ve
228.0 214.0

(8.10) numaralı eşitlikten de t-değeri;
t=

1.504  1.495
 0.059 olarak hesaplanır.
0.153

Hesaplanan test istatistiği [(10-2) +(10-2)]=16 serbestlik dereceli tdağılımı gösterir. Araştırıcı I. tip hata olasılığını =0.05 olarak belirlemiş
ise çift taraflı hipotez kontrolü yapıldığı için Tablo C’den, 16 serbestlik
dereceli t-dağılımında %2.5’luk alanın, yani kontrol hipotezinin ret
bölgesinin 2.120 değerinden başladığı görülür. Hesaplanan test istatistiğinin
değeri 0.059 olup kritik bölgenin başladığı t-değerinden çok küçüktür ve H0
hipotezinin kabul bölgesine düşer. Bu sebeple kontrol hipotezi kabul edilir.
Tablo 8.15’de uygulanan hipotez kontrolü, boyun 1 cm artmasına karşılık ağırlıkta gözlenen
ortalama artışın iki ilde de aynı olduğunu göstermiştir. Yapılan araştırmada, verilerin analizi
sonucunda, ağırlıkta gözlenen artış bakımından iller arasındaki farkın tesadüften ileri geldiği kararına
varılmıştır.
ÖRNEK 2:
2 ve 3 ay süt verilmiş kuzularda doğum ağırlığı (DA) ve 3. aydaki canlı ağırlıklar (CA) Tablo
8.16’da verildiği gibi ölçülmüştür. 2 ve 3 ay süt verilen kuzularda doğum ağırlığının bir kg artmasına
karşılık 3. ay canlı ağırlıkta gözlenen ortalama değişme miktarları, yani CA’nın DA’na göre regresyon
katsayıları ise Tablo 8.16’daki gibi hesaplanmıştır.
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Tablo 8.16. 2 ve 3 ay süt verilen kuzularda doğum ağırlığı (DA) (kg) ve 3. ay canlı ağırlık (kg)
ölçümleri ve 3. ay canlı ağırlığının doğum ağırlığına göre regresyon katsayıları
2 ay süt verilen
DA (X)
CA (Y)
3.2
16.1
4.8
19.1
4.9
19.6
5.1
20.0
5.0
18.0
3.4
11.6
4.4
16.6

3 ay süt verilen
DA (X)
CA (Y)
4.2
19.0
5.1
19.8
4.3
19.6
4.3
17.0
4.6
18.6
3.8
16.0
4.7
19.3
4.5
18.5

2 ay süt verilenlerde:
2
 d x1  3.700

 d y1  50.729
2

 d x1d y1  11.320
b yx1 

11.320

 3.06
3.700
3 ay süt verilenlerde:
2
 d x2  1.039
2
 d y2  12.295

 d x2d y2  2.618

b yx2 

2.618
1.039

 2.520

Tablo 8.16’da hesaplanan regresyon katsayıları 2 ay süt verilen kuzularda doğum ağırlığının 1
kg artmasına karşılık 3. aydaki canlı ağırlığın ortalama 3.06 kg arttığını, 3 ay süt verilen kuzularda ise
doğum ağırlığındaki 1 kg’lık artışa karşılık 3. aydaki ortalama canlı ağırlık artışının 2.520 kg olduğunu
göstermiştir.
Bulunan bu sonuçlar doğrultusunda 2 ay süt verilen kuzularda doğum ağırlığındaki 1 kg’lık
artışa karşılık 3. ay canlı ağırlıkta ortalama olarak gözlenen artışın, 3 ay süt verilen kuzulardan daha
fazla olmasının istatistik olarak önemli olup olmadığının araştırılması hedeflenmiştir. Bunun için
yapılan regresyon katsayıları arasındaki farka ait hipotez kontrolü Tablo 8.16’da verildiği şekilde
uygulanır.
Tablo 8.16. 2 ay süt verilen kuzularda doğum ağırlığındaki 1 kg’lık artışa karşılık 3.ay canlı
ağırlığında ortalama olarak gözlenen artışın 3 ay süt verilen kuzulara göre daha fazla
olup olmadığının araştırılması için uygulanan hipotez kontrolü
H0: 2 ay süt verilen kuzularda doğum ağırlığındaki 1 kg’lık artışa karşılık 3.
ay canlı ağırlıkta ortalama olarak gözlenen artışın 3 ay süt verilen
kuzulara göre daha fazla olduğu söylenemez. İki grup arasında 3. ay
canlı ağırlığında gözlenen ortalama artış bakımından fark tesadüften
ileri gelmiştir ve istatistik olarak önemli değildir. Kısaca,
yx1 =  yx2’dir.
H1: 2 ay süt verilen kuzularda doğum ağırlığındaki 1 kg’lık artışa karşılık 3.
ay canlı ağırlıkta ortalama olarak gözlenen artışın 3 ay süt verilen
kuzulara göre daha fazla olduğu söylenebilir. İki grup arasında 3. ay
canlı ağırlığında gözlenen ortalama artış bakımından fark tesadüften
ileri gelmemiştir ve istatistik olarak önemlidir. Kısaca, yx1 >  yx2’dir.
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(8.10) numaralı eşitlik kullanılarak t-değerinin hesaplanabilmesi
için ilk olarak S(b A  b B ) , yani regresyon katsayıları arasındaki farkın
standart hatasının hesaplanması gerekir.
2 ay ve 3 ay süt verilen kuzulara ait regresyondan sapma kareler
ortalamaları (5.28) numaralı eşitlikten;

Se2 

50.729  3.06(11.32)
 3.218 ,
72

Se2 

12.295  2.52(2.618)
 0.950 ,
82

1

2

Regresyondan sapma kareler ortalamalarının serbestlik dereceleri
ile tartılı ortalaması (5.35) numaralı eşitlik kullanılarak;
S e2 

(7  2)3.218  (8  2)0.95
1.981 ,
(7  2)  (8  2)

Regresyon katsayıları arasındaki farkın standart hatası (5.34) numaralı
eşitlik kullanılarak;

1
1

) 1.563 ,
S (b1 b2)  1.981(
3.7 1.039

ve (8.10) numaralı eşitlikten de;
3.06  2.52
 0.345
t=
1.563
olarak hesaplanan t-değeri [(7-2) +(8-2)]=11 serbestlik dereceli t-dağılımı
gösterir. Araştırıcı I. tip hata olasılığını =0.01 olarak belirlemiş ise tek
taraflı hipotez kontrolü yapıldığı için Tablo C’den, 11 serbestlik dereceli tdağılımında %1’lik alanın, yani kontrol hipotezinin ret bölgesinin 2.718
değerinden başladığı görülür. Hesaplanan test istatistiğinin değeri 0.345
olup kritik bölgenin başladığı t-değerinden çok küçüktür ve H0 hipotezinin
kabul bölgesine düşmektedir. Bu sebeple kontrol hipotezi kabul edilir.
Tablo 8.16’da uygulanan hipotez kontrolü sonunda verilen karar doğrultusunda 2 ay süt
verilen kuzularda doğum ağırlığındaki 1 kg’lık artışa karşılık 3.ay canlı ağırlığında ortalama olarak
gözlenen artışın, 3 ay süt verilen kuzularda gözlenen artıştan daha fazla olduğu söylenemez. İki grup
arasında 1 kg’lık artışa karşılık 3.ay canlı ağırlıkta ortalama olarak gözlenen artış bakımından farkın
tesadüften ileri geldiği ve sıfır kabul edilebileceği kararına varılır.

8.3. SORULAR
1. t-dağılımı nasıl elde edilir açıklayınız?
2. t-dağılımının özellikleri nelerdir? Açıklayınız.
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3. t-dağılımının varyansı neye göre değişir ve nasıl hesaplanır?
4. 10 serbestlik dereceli teorik t-dağılımı, deneysel olarak nasıl elde edilir? Açıklayınız.
5. Z-dağılımı ile t-dağılımı arasında ne gibi farklar vardır? Açıklayınız.
6. Uykusuzluktan şikâyetçi 20 hasta tesadüfen iki eşit gruba ayrılmış, bunlardan birine A uyku ilacı,
diğerine de B uyku ilacı verilmiştir. Bu uygulamadan sonra söz konusu hasta gruplarının uyku
süresi (saat) ortalamaları ve standart hataları sırası ile A  S A = 3.50.70, B  S B = 4.50.90
olarak bulunmuştur. Buna göre B ilacının uykusuzluğa karşı daha etkili olduğu söylenebilir mi?
7. R ve S gibi iki farklı ilacın sistolik kan basıncına etkisini araştırmak üzere seçilen 12 kişi 7 ve 5
kişilik iki gruba ayrılmış, bir gruba R, diğer gruba S ilacı verilmiştir. Sonuçlar aşağıdaki gibi
bulunduğuna göre R ve S ilaçları arasında sistolik kan basıncına etki bakımından fark var mıdır?
R : 110 120 125 130 120 120 115
S : 125 130 125 130 135
4. Tesadüfen seçilen 125 bireyde yaş ile kan basıncı arasında korelasyon katsayısı 0.81 olarak
bulunmuştur. İki özellik arasında doğrusal bir ilişkinin olduğu söylenebilir mi?
5. Belirli bir ırka ait 18 adet fare, biri kontrol grubu (A), diğeri de deney grubu (B) olmak üzere eşit
sayıda birey içeren rasgele iki gruba ayrılmış ve doğumdan 3 aylık oluncaya kadar deney grubu
özel bir gıda rejimi ile beslenmiştir. Belirlenen süre sonunda grupların canlı ağırlık ortalamaları
ve standart hataları sırasıyla A  S A = 45.6  3.8 ve B  S B = 40.75  2.1 olarak bulunmuştur.
Uygulanan rejimin ortalama canlı ağırlığı değiştirip değiştirmediğini kontrol ediniz.
6. Birbirinden bağımsız iki grup (muamele; uygulama) ortalamasını karşılaştırmak için gerekli olan
test istatistiği nasıl hesaplanır? Açıklayınız.
7. Birbirine bağımlı gözlemlerden elde edilmiş iki grubu karşılaştırmak için gerekli olan t-istatistiğinin
Serbestlik Derecesinin 20 olabilmesi için örnekteki deney ünitesi adedi kaç olmalıdır? Nedenini
belirterek açıklayınız.
8. Ortalaması ve varyansı bilinmeyen bir populasyondan rasgele alınan 25 bireylik bir örnekte, örnek
ortalaması X = 12. ve standart sapması da Sx= 5. olarak hesaplanmıştır. Bu örnekte  = 0.05
yanılma olasılığı ile H0 :  = 10 kontrol hipotezi, H1 :  < 10 hipotezine karşı test edildiği zaman
verilecek karar nedir? Gerekli kontrolleri yaparak açıklayınız.
9. 8 bireyin H ve P gibi iki özelliği arasında hesaplanan korelasyon katsayısı 0.6 olarak hesaplanmıştır.
Bu iki özellik arasında doğrusal bir ilişki olmadığı söylenebilir mi? Gerekli kontrolleri yaparak
karar veriniz.
10. 20 Adet mandalina ağacı tesadüfen A ve B gibi 2 eşit gruba bölünmüş, gruplardan biri kontrol
grubu (A Grubu) olarak ayrılmış, diğer gruptaki (B Grubundaki) ağaçların gövdesine belirli bir
eriyik sürülmüştür. Deneme sonunda kontrol grubunun ortalaması A = 30.0 kg/ağaç, standart
sapması SA=2.0, eriyik sürülen grubun ortalaması B = 32.0 kg/ağaç, standart sapması da SB=3.0
olarak bulunmuştur. Eriyik sürme mandalina verimini etkilemiş midir?
11. Bir örnekten hesaplanan ortalamanın bilinen bir ortalamayla karşılaştırılması için gerekli olan tistatistiği nasıl hesaplanır? Örnek vererek açıklayınız.
12. Eş-yapma t-testi hangi durumlarda kullanılmalıdır? Örnek vererek açıklayınız.
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13. A firmasının ürettiği vitamin drajelerinden rasgele alınan 16 vitamin drajesinde B1 vitamini miktarı
ortalaması 20. mg ve standart sapması 0.2 mg, B firmasının ürettiği vitamin drajelerinden alınan
16 vitamin drajesinde B1 vitamini miktarı ortalaması 20.5 mg ve standart sapması da 0.3 mg
olarak bulunmuştur. Vitamin drajelerindeki B1 vitamini miktarı bakımından A ve B firmaları
arasındaki farklılığın tesadüfi olduğu söylenebilir mi?
16. Birbirine bağımlı gözlemlerden elde edilmiş iki ortalamayı karşılaştırmak için gerekli olan tistatistiğinin Serbestlik Derecesinin 43 olabilmesi için örnekteki deney ünitesi sayısı kaç
olmalıdır? Açıklayınız.
15. 5 sağlıklı bireyde sabah ve akşam ölçülen kan şekerleri miktarı aşağıdaki gibi bulunmuştur. Sabah
ve akşam ölçülen kan şekerleri miktarı arasındaki farkın istatistik olarak önemli olduğunu
söyleyebilir misiniz?

Akşam
91
95
97
95
95

Sabah
90
95
98
94
94

16. İki farklı karışım kullanılarak yapılan dondurmaların % yağ miktarlar aşağıdaki gibi bulunmuştur.
Karışımlar arasında ortalama % yağ oranları bakımından farkın tesadüfî olup olmadığını kontrol
ediniz.
Karışım1
Karışım2

5.7
6.3

4.5
5.7

6.2
5.9

6.3
6.4

17. Belirli bir hibrit mısırda koçan uzunlukları ortalamasının  = 23 cm. olduğu bilinmektedir. Söz
konusu hibrit mısırın ekili olduğu parsellere, yeni bir gübre karışımı uygulanmış ve 25 parselde
ortalama koçan uzunluğu, X = 28. cm, standart sapma da Sx = 5. cm olarak bulunmuştur. Yeni
gübre karışımının koçan uzunluğunu artırdığı söylenebilir mi? Kontrol ederek karar veriniz.
18. Yoğurtlarda maya gelişiminin zamana göre değişip değişmediğini araştırmak amacıyla, 20 adet
yoğurt kâsesinin bulunduğu bir inkübasyon dolabından, mayalama işleminden 1 saat ve 7 saat
sonra maya sayımı yapılmış ve elde edilen sayısal değerler kaydedilmiştir. 1 saat ve 7 saat sonraki
maya sayımları arsasında farkların istatistik olarak önemli olup olmadığını test etmek için
kullanılması gereken yöntem nedir? Açıklayınız.
19. Bir bölgedeki 205 adet parselde mercimek ekiminden önce ve mercimek ekiminden sonra
topraktaki azot miktarları tespit edilmiştir. Bu parsellerdeki mercimek ekiminin topraktaki azot
miktarını değiştirip değiştirmediği araştırılmak istense elde edilen sayısal değerler yardımı ile
hangi hipotez testi yöntemi kullanılmalıdır? Açıklayınız.
20. 6 bireyin X ve Y gibi iki özelliği arasında hesaplanan korelasyon katsayısı 0.6 olarak
hesaplanmıştır. Bu iki özellik arasında doğrusal bir ilişki olmadığı söylenebilir mi?
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21. A ve B firmaları tarafından üretilen anti bakteriyel el temizleme jellerinde pH değerleri ölçülmüş
ve aşağıdaki istatistikler hesaplanmıştır. A ve B firmalarına ait jellerdeki pH değerlerinin
ortalamaları arasındaki farkın önemli olup olmadığına karar veriniz.

A-firması
B-firması

n
10
10

Ortalama
5.51
5.61

Standart Hata
0.03
0.02

22. Astım hastalarına yeni bir tedavi uygulanmış ve tedavinin etkinliğini görmek amacıyla tedavi
öncesinde ve tedavi sonrasında, saniyedeki baskılı ekspiratuar hacmi (FEV 1) değerleri
ölçülmüştür. Buna göre yeni tedavi FEV1 ölçümlerinin yükselmesini sağlamış mıdır?

Hasta
1
2
3
4
5
6

Tedavi Öncesi
1.69
2.77
1.00
1.66
3.00
0.85

Tedavi Sonrası
1.69
2.22
3.07
3.35
3.00
2.74

23. 10 bireyden elde edilen veriler kullanılarak X ve Y özellikleri arasındaki korelasyon katsayısı 0.899 ve regresyon denklemi Ŷ = 8.68 - 0.109X olarak hesaplanmıştır. X ve Y özellikleri
arasında doğrusal ilişki bulunduğu söylenebilir mi? Kontrol ederek karar veriniz.
24. Belirli bir özellik bakımından A ve B gruplarında ortalama, varyans ve örnek genişliği aşağıdaki
gibidir. A ve B gruplarının ortalamaları arasındaki fark tesadüften mi ileri gelmektedir?

A =1.5

S 2A =2.5

nA=25

B =16.5

S 2B =5.29

nB=36

25. 10 bireyde boy uzunlukları ile tüketilen süt miktarı arasındaki korelasyon katsayısı 0.56 olarak
bulunmuştur. Buna göre bu 10 bireyin alındığı populasyonda, bu iki özellik bakımından doğrusal
bir ilişki var mıdır?
26. 81 bireyde sağ ve sol kulak ile algılanabilen ses şiddetleri arasındaki farkların ortalaması 0.6
farkların standart sapması 0.27 olarak bulunmuştur. Sağ ve sol kulak ile algılanabilen ses
şiddetleri arasındaki fark tesadüften mi ileri gelmektedir?
27. Türkiye’deki hastanelerinin mikrobiyoloji laboratuvarlarında yapılan testlerdeki hata oranının 0.10
olduğu bilinmektedir. Yeni açılan bir hastanenin mikrobiyoloji laboratuvarında yapılan
ölçümlerden tesadüfi olarak seçilen 100 sonuçtan 13 tanesinin hatalı olduğu gözlemiştir. Yeni
açılan hastanenin laboratuvar sonuçlarındaki hata oranını populasyondan daha fazla mıdır?
28. 5 sağlıklı bireyde sabah ve akşam ölçülen kan şekerleri miktarları aşağıdaki gibi bulunmuştur.
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Birey
1
2
3
4
5

Akşam
91
95
97
95
95

Sabah
90
95
98
94
94

Sabah ve akşam ölçülen kan şekeri miktarları arasında istatistik olarak önemli bir farkın olduğunu
söyleyebilir misiniz?
29. Bir diyet programının zayıflama üzerine etkisini araştırmak amacıyla tesadüfen seçilen 6 bireyin,
başlangıç ve 2 aylık diyet programı sonrası ağırlıkları aşağıdaki gibi ölçülmüştür. Uygulanan bu
diyet programının ağırlıkta önemli bir azalmaya sebep olduğu söylenebilir mi?
Başlangıç
Diyet Sonrası

72
70

70
68

65
62

80
70

75
74

70
69

30. 6 adet vitamin drajesinin üretimden hemen sonra ve depoda belirli bir süre bekletildikten sonraki
pH değerleri aşağıdaki gibi tespit edilmiştir. Depolamadan sonra pH değerlerinde istatistik olarak
önemli bir değişim olmuş mudur?
Başlangıç
: 6.45 7.02 7.15 7.12 7.05 7.3
Depolamadan sonra: 5.04 5.08 6.02 5.80 5.75 6.0
31. 8 serbestlik dereceli teorik t-dağılımı, deneysel olarak nasıl elde edilir? Bu dağılımın ortalaması ve
varyansı kaça eşittir? Bu dağılımı oluşturan t-değerleri %90 olasılıkla hangi değerler arasındadır?
32. Aynı yaş ve cinsiyetteki bebeklerden tesadüfen seçilen 5’ine A maması 7’sine B maması verilmiş
ve bebeklerin 6. ayın sonundaki ağırlıkları (kg) aşağıdaki gibi bulunmuştur. Mamalar arasında 6.
ayın sonundaki ağırlığı etkileme bakımından istatistik olarak önemli bir fark var mıdır?
A (kg)
B (kg)

8.0
7.6

9.5
8.2

9.2
9.3

8.6
8.5

8.7
7.9

9.6

9.0

33. 90 adet bıldırcında yumurtadan çıkış ağırlığı ile 2. Hafta canlı ağırlığı arasındaki korelasyon
katsayısı r=0.25 olarak bulunmuştur. Bıldırcınlarda adı geçen özellikler arasında hesaplanan
korelasyon katsayısı istatistik olarak önemli midir?
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GÜVEN ARALIĞI
9.1. GİRİŞ
Yapılan çalışmaların çoğunda araştırıcı populasyon parametreleri hakkında bilgi sahibi
olmayabilir. Bu durumda populasyonu temsil edecek şekilde tesadüfen alınan örnekten hesaplanan
istatistik, populasyon parametresinin bir tahminidir.
,Eğer örnekten hesaplanan istatistiğe ait örnekleme dağılımının parametreleri biliniyor veya
örnekten tahmin ediliyor ise belirli bir olasılık ile populasyon parametresinin içinde bulunduğu aralık
tahmin edilebilir. Aralığı tahmin etmek için iki nokta hesaplanır. Üzerinde çalışılan populasyonun
bilinmeyen parametresi belirli bir olasılık ile bu iki nokta arasında yer alır. Bu iki noktanın belirlediği
aralığa güven aralığı denir. Hesaplanan iki noktadan biri güven aralığının alt sınırı, diğeri ise üst
sınırıdır.
Populasyonun bilinmeyen parametresi için tahmin edilecek güven aralığı, güven aralığının
sınırları ve olasılıkları, Şekil 9.1’de gösterilmiştir. Şekil 9.1’de gösterilen güven aralığı; populasyonun
bilinmeyen parametresinin (1-) olasılıkla hesaplanan alt ve üst sınırlar arasında, yani tahmin edilen
güven aralığı içinde olduğunu,  olasılıkla tahmin edilen güven aralığının dışında olduğunu gösterir.
(1-) olasılığına güven katsayısı veya güvenilirlik derecesi de denir.



Parametre için tahmin
edilen güven aralığı


2

2
Parametrenin
alt sınırı

Populasyon
parametresi

Parametrenin
üst sınırı

Şekil 9.1. Populasyon parametresine ait güven aralığı
Populasyon parametresi için tahmin edilecek güven aralığı, parametresi bilinmeyen
populasyondan tesadüfen alınan örneğin genişliğine, örnekteki bireyler arasındaki değişime ve
belirlenen olasılığa bağlı olarak değişir. Populasyondan tesadüfen alınan örnekler aynı örnek
genişliğinde olsa bile aynı olasılıkla her bir örnek için tahmin edilecek güven aralığı örnekteki bireyler
arasındaki değişime bağlı olarak farklı olabilir.
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Tahmin edilen güven aralığı daraldıkça yapılan tahminin güvenilirliği artacağı gibi, üzerinde
çalışılan örneğin genişliği arttıkça ve/veya örnekteki bireyler arası değişim azaldıkça da tahmin edilen
güven aralığı daralır ve güvenilirliği artar.
Populasyonun bilinmeyen parametresi için tahmin edilen güven aralığı kullanılarak hipotez
kontrolü de yapılabilir.

9.2. Ortalamanın Güven Aralığı
Üzerinde çalışılan örnek ortalaması bilinmeyen bir populasyonu temsil ediyorsa, populasyon
ortalamasının (1-) olasılıkla içinde bulunduğu güven aralığı tahmin edilebilir.
BÖLÜM 5’te açıklandığı gibi, ortalaması  ve standart sapması  olan normal dağılım
gösteren populasyondan belirli örnek genişliğinde (n) geriye iadeli olarak mümkün olan sayıda
örneklerden hesaplanan ortalamaların dağılımına “ortalamaya ait örnekleme dağılımı” denir.
Bu dağılımın ortalaması populasyon ortalamasına (µx) eşittir. Standart sapması, eğer
populasyon varyansı (veya standart sapması) biliniyor ise (5.1) numaralı, eğer bilinmiyor ise (5.2)
numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır.
Normal dağılım gösteren ortalamalara ait örnekleme dağılımını oluşturan ortalamalar (5.3)
numaralı eşitlik kullanılarak standart normal dağılıma (Z-dağılımına) dönüştürülebilir.
Örnekten hesaplanan ortalamaya karşılık gelen Z-değeri (1-) olasılıkla - Z α ile Z α arasında
2

2

olup;
P( - Z α < Z < Z α )=1- şeklinde yazılabilir.

(9.1)

2

2

(9.1) numaralı eşitlikte Z yerine (5.3) numaralı eşitlik yazılarak (9.2) numaralı eşitlik,
P( - Z α <
2

X  μX
σX

…(9.2)

< Z α )=1-
2

(9.2) numaralı eşitlikte, eşitsizliğin iki tarafını σ X ile çarparak eşitlik;
P( - Z α σ X < X  μ X < Z α σ X )=1-
2

2

şeklinde düzenlenebilir. Eşitsizliğin her iki tarafından X çıkarılıp, her terim (-1) ile çarpılarak
populasyon ortalamasının (1-) olasılıkla içinde bulunduğu güven aralığı (9.3) numaralı eşitlikte
verildiği gibi düzenlenebilir.
P( X - Z α σ x < x < X + Z α σ x )=1-
2

...(9.3)

2

(9.3) numaralı eşitlikte ( X  Z α σ ), populasyon ortalamasının alt sınırı ( X  Z α σ ), populasyon
x
x
2

2

ortalamasının üst sınırı ve (1-) olasılık, güvenilirlik derecesi veya güven katsayısıdır. Populasyon
ortalamasının alt sınırı (  x A ) ve üst sınırı (  x U ) ile gösterilerek güven aralığı μ x A,U  X  Z α σ x
2

şeklinde de yazılabilir.
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Üzerinde çalışılan populasyonun standart sapması da bilinmiyor ise ortalamaya ait örnekleme
dağılımının standart sapması (5.2) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır. Bu durumda örnekten
hesaplanan ortalama (8.1) numaralı eşitlik kullanılarak standardize edilir. Bu durumda populasyon
ortalaması için güven aralığı tahmin edilirken standart normal dağılım yerine t-dağılımı kullanılır ve
(9.3) numaralı eşitlik (9.4) numaralı eşitlikte verildiği şekilde düzenlenir.
P( X  t α S x <x < X  t α S x )=(1-)
2

...(9.4)

2

(9.4) numaralı eşitlikte t α , örneğe ait serbestlik derecesinde Tablo C’den bakılan çift taraflı t2

dağılımı değeridir.
ÖRNEK 1:
Kafkas ırkı arılarda dil uzunluğunun standart sapması  = 0.3 mm olan bir normal dağılım
gösterdiği bildirilmiştir. Kafkas ırkı arılarda dil uzunluğu ortalamasını araştırmak için tesadüfen alınan
25 arıda dil uzunluğu ortalaması 7.05 mm olarak bulunmuştur. Kafkas ırkı arılarda dil uzunluğu
ortalamasının %95 olasılık ile içinde bulunduğu güven aralığını hesaplayınız.
Kafkas ırkı arılarda dil uzunluğuna ait populasyondan tesadüfen seçilen 25 arılık çok sayıda
örnekler alınsa ve ortalamalar hesaplansa, hesaplanan bu ortalamaların standart sapmasının (5.1)
σ
0.3
=0.06 olması beklenir.
numaralı eşitlik kullanılarak σ x  x 
n
25
Kafkas ırkı arılarda dil uzunluğu ortalamasının %95 olasılık ile içinde bulunduğu güven aralığı
istendiği için (1-)=0.95’dir. Buradan =0.05 olarak bulunur. Örnekten hesaplanan ortalamaya
karşılık gelen Z değeri (9.1) numaralı eşitlikte verildiği gibi (1-) olasılık ile -Z ile +Z arasındadır. Bu
sebeple ’nın yarısı standart normal dağılımda ortalamadan küçük Z-değerlerinin bulunduğu, diğer
yarısı ise ortalamadan büyük Z-değerlerinin bulunduğu tarafta alınır. Standart normal dağılımda
%2.5’luk alan 1.96 değerinden başlamaktadır.
Örnekten hesaplanan ortalamanın standart sapması ve Z-dağılımında %2.5’luk alanın başladığı
Z-değeri belirlendikten sonra Kafkas ırkı arılarda dil uzunluğu ortalamasının %95 olasılık ile içinde
bulunduğu güven aralığı (9.3) numaralı eşitlikten;
P(7.05-(1.96)(0.06) < x < 7.05+(1.96)(0.06) = 0.95
P(6.932< x < 7.168) = 0.95
olarak tahmin edilir. Bunun anlamı Kafkas ırkı arılarda dil uzunluğu ortalaması %95 olasılık ile 6.932
mm ve 7.168 mm arasında olup, %5 olasılıkla da bu sınırların dışındadır.
Örnekten hesaplanan ortalamaya ait güven aralığı belirlenen olasılık ile tahmin edildikten
sonra hipotez kontrolü de yapılabilir. Örneğin, 7.2.1 numaralı bölümde ÖRNEK 1’de Kafkas ırkı
arılarda dil uzunluğu ortalamasının 7.2 mm kabul edilip edilemeyeceği kontrol edilmiş ve söz konusu
arı ırkında dil uzunluğunun 7.2 mm kabul edilemeyeceği kararına varılmıştı.
Araştırıcı güven aralığını yukarıdaki şekilde tahmin etmiş ise aynı kontrol, tahmin edilen
güven aralığından yararlanılarak da yapılabilir. Tahmin edilen güven aralığı Kafkas ırkı arılarda dil
uzunluğu ortalamasının %95 olasılık ile 6.932 mm ve 7.168 mm arasında olduğunu göstermektedir. Bu
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aralık 7.2 mm değerini içermediği için söz konusu örneğin Kafkas ırkı arı populasyonuna ait olmadığı
sonucuna varılabilir.
Kafkas ırkı arılarda dil uzunluğu ortalamasının 7.1 mm olup olmadığı kontrol ediliyor olsaydı,
güven aralığı %95 olasılık ile bu değeri içerdiği için söz konusu örneğin Kafkas ırkı arı populasyonuna
ait olduğu sonucuna varılırdı.
ÖRNEK 2:
Sarıkuyruk balığı yetiştiriciliğinde kullanılan yemi üreten bir fabrikadan tesadüfen alınan 31
adet yem örneğinde protein oranı ortalamasının %20 ve standart sapmasının da %5 olduğu tespit
edilmiştir. Bu fabrikada üretilen yemlerin ortalama protein oranının %90 ve %95 olasılıklar ile hangi
değerler arasında olduğunu hesaplayınız.
Fabrikada üretilen yemlerin protein oranlarına ilişkin dağılımın ortalaması ve standart sapması
hakkında herhangi bir bilgi verilmemiştir. Bu fabrikada üretilen yemlerin protein oranlarına ait
ortalama ve standart sapma tesadüfen alınan 31 yem örneğinden X =%20 ve Sx= %5 olarak
hesaplanmıştır. Üretilen yemlerin protein oranlarına ait standart sapma bilinmediği için 31 yem
örneğinden hesaplanan ortalamaya
ait standart sapma
(5.2) numaralı eşitlikten
Sx
5
=0.898 olarak hesaplanır.
Sx 

31
n
Populasyona ait standart sapma bilinmediği için örnekten hesaplanan ortalama (8.1) numaralı
eşitlik kullanılarak standardize edilerek t-değerine dönüştürülür. Bu durumda populasyon ortalaması
için güven aralığı (9.4) numaralı eşitlik kullanılarak;
P( X  t α S x <x < X  t α S x )=(1-)
2

2

şeklinde tahmin edilir.
Üretilen yemlerin protein oranlarının %90 olasılıkla içinde bulunduğu güven aralığı
hesaplanırken  değeri, (1-)=0.90’dan, %10 olarak belirlenir. (9.4) numaralı eşitlikte t-değeri, (n1)=(31-1)=30 serbestlik t-dağılımında %5’lik alanın başladığı t-değeridir. Tablo C’de 30 serbestlik
dereceli t-dağılımında %5’lik alan 1.697 değerinden başladığından (9.4) numaralı eşitlikten üretilen
yemlerin protein ortalamalarının %90 olasılık ile içinde bulunduğu aralık;
P(20-(1.697)(0.898) <x < 20+(1.697)(0.898) = 0.90
P(18.476 <x < 21.524) = 0.90
olarak tahmin edilir. Tahmin edilen güven aralığı üretilen yemlerin protein oranlarının %90 olasılıkla
18.476 ve 21.524 değerleri arasında olduğunu gösterir.
Üretilen yemlerin protein oranlarının %95 olasılıkla içinde bulunduğu güven aralığı
hesaplanırken de  değeri, (1-)=0.95’den, %5 olarak belirlenir. (9.4) numaralı eşitlikte t-değeri, (n1)=(31-1)=30 serbestlik t-dağılımında %2.5’luk alanın başladığı t-değeridir. Tablo C’de 30 serbestlik
dereceli t-dağılımında %2.5’luk alan 2.042 değerinden başladığından (9.4) numaralı eşitlikten üretilen
yemlerin protein ortalamalarının %95 olasılık ile içinde bulunduğu aralık;
P(20-(2.042)(0.898) <x < 20+(2.042)(0.898) = 0.95
P(18.166 <x < 21.834) = 0.95
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olarak tahmin edilir. Tahmin edilen güven aralığı üretilen yemlerin protein oranlarının %95 olasılık ile
18.166 ve 21.834 arasında olduğunu gösterir.
Daha önce açıklandığı gibi tahmin edilen güven aralığı hipotez kontrolü için de kullanılabilir.

9.3. Birbirlerinden Bağımsız Ortalamalar Arasındaki Farkın Güven Aralığı
Ortalaması bilinmeyen ve standart sapması  olan bir normal dağılım gösteren bir
populasyondan nA ve nB genişliğinde birbirlerinden bağımsız tesadüf örnekleri alınsa ve bu
örneklerden hesaplanan ortalamalar tesadüfen yan yana getirilerek ortalamalar arasındaki farklar
bulunsa bu farkın standart sapması (σD) (5.4) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır.
Normal dağılımdan elde edilen birbirlerinden bağımsız ortalamalar arası farka ait örnekleme
dağılımı normal dağılım gösterdiği için hesaplanan ortalamalar arası fark (5.5) numaralı eşitlik
kullanılarak standardize edilir ve standart normal dağılıma dönüştürülür.
Hesaplanan ortalamalar arası farka karşılık gelen Z-değeri (1-) olasılıkla  Z  ile Z 
2

2

arasında olup;
P( - Z α < Z < Z α )=1- şeklinde yazılabilir.

(9.5)

2

2

(9.5) numaralı eşitlikte Z yerine (5.5) numaralı eşitlik yazılarak ve ortalamalara ait güven
aralığında açıklandığı şekilde düzenlenerek ortalamalar arası farka (A  B) ait güven aralığı (9.6)
numaralı eşitlikteki gibi verilebilir.
P[ (A  B)  Z α  D <D< (A - B)  Z α  D ] = (1-)
2

… (9.6)

2

(9.6) numaralı eşitlikte (A  B)  Z α  D , ortalamalar arası farkın alt sınırı, (A - B)  Z α  D ,
2

2

ortalamalar arası farkın üst sınırı ve (1-) olasılık, güvenilirlik derecesi veya güven katsayısıdır.
Eğer örneklerin tesadüfen alındığı populasyona ait standart sapma, σ, bilinmiyor ise
ortalamalar arası farkın standart sapması (5.7) numaralı eşitlik kullanılarak tahmin edilir. Bu durumda
ortalamalar arasında gözlenen farkın (A  B) güven aralığı (9.6) numaralı eşitlikte Z-dağılımı yerine
t-dağılımı ve σD yerine SD kullanılarak (9.7) numaralı eşitlikte verildiği gibi düzenlenir.
P[ (A - B)  t α S D <D< (A - B)  t α S D ]=(1-)
2

… (9.7)

2

(9.7) numaralı eşitlikte t α , [(nA-1)+(nB-1)] serbestlik dereceli Tablo C’den bakılan çift taraflı t2

dağılımı değeridir.
ÖRNEK 1:
Bir fakültede okutulan istatistik dersi final notlarının, standart sapması 8 olan normal dağılım
gösterdiği bilinmektedir. Listeden tesadüfen seçilen 16 erkek öğrencinin notlarının ortalaması 75, 25
kız öğrencinin notlarının ortalaması ise 78 olarak bulunmuştur. Kız ve erkek öğrencilerin aldıkları
notlar arasındaki farkın %95 olasılıkla içinde bulunduğu güven aralığını hesaplayınız.
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Kız ve erkek öğrencilerin not ortalamaları arasındaki farkın %95 olasılık ile içinde bulunduğu
güven aralığı hesaplanacağından (1-)=0.95 ve buradan =0.05 olup, standart normal dağılımda
%2.5’lik alan 1.96 değerinden başlamaktadır.
Bir fakültede okutulan istatistik dersi final notlarının standart sapması 8 olan normal dağılım
gösterdiği ve listeden tesadüfen seçilen 16 erkek öğrencinin notlarının ortalaması 75, 25 kız öğrencinin
notlarının ortalaması ise 78 olarak bulunduğuna göre, birbirlerinden bağımsız iki örnek ortalaması
arasındaki farka ait standart sapma (5.4) numaralı eşitlik kullanılarak;
σD  σ

(n A  n B )
(25  16)
8
=2.561 olarak bulunur.
(25)(16)
nAnB

Örnekten hesaplanan ortalamalar arası farkın standart sapması ve Z-dağılımında %2.5’luk
alanın başladığı Z-değeri belirlendikten sonra kız ve erkek öğrencilerin aldıkları notlar arasındaki
farkın %95 olasılıkla içinde bulunduğu güven aralığı (9.6) numaralı eşitlikten;
P((75-78)-(1.96)(2.561) < D <(75-78)-(1.96)(2.561)) = (1-)
P(-8.02< D <2.02)=0.95
olarak tahmin edilir. Tahmin edilen güven aralığı kız ve erkek öğrencilerin not ortalamaları arasındaki
farkın %95 olasılıkla -8.02 ile 2.02 arasında olduğunu göstermiştir.
Kız ve erkek öğrencilerin aldıkları notlar arasındaki farkın %95 olasılık ile içinde bulunduğu
güven aralığı (9.6) numaralı eşitlikten tahmin edildikten sonra “kız ve erkek öğrencilerin not
ortalamaları arasındaki farklın istatistik olarak önemli olup olmadığı” kontrol edilebilir. Eğer kız
ve erkek öğrencilerin not ortalamaları arasında gözlenen fark istatistik olarak önemli değilse not
ortalamaları arasındaki farkın sıfır olması gerekir. Not ortalamaları arasındaki fark için %95 olasılık ile
tahmin edilen güven aralığı -8.02 ile 2.02 arasında olup, sıfır (0) değerini içermektedir. Bu sebeple
tahmin edilen güven aralığına dayanarak kız ve erkek öğrencilerin arasında söz konusu dersten alınan
notlar bakımından fark olmadığı kararına varılır.
ÖRNEK 2:
Uykusuzluktan şikâyetçi 25 hastadan tesadüfen seçilen 10 tanesine A uyku ilacı, diğer 15
tanesine ise B uyku ilacı verilmiştir. Bu uygulamadan sonra söz konusu hasta gruplarının uyku süresi
(saat) ortalamaları ve standart hataları sırası ile A  SA = 3.5  0.70 ve B  S B = 4.5 0.90 olarak
bulunmuştur. A ve B ilaçları ile tedavi edilen grupların ortalama uyku süreleri arasındaki farkın %99
olasılıkla içinde bulunduğu güven aralığını hesaplayınız.
Populasyona ait standart sapma bilinmediği için örnekten hesaplanan ortalama (8.1) numaralı
eşitlik kullanılıp standardize edilerek t-değerine dönüştürülür. Bu durumda ortalamalar arası farkın
güven aralığı (9.7) numaralı eşitlik kullanılarak;
P(( (A - B)  t α S D <D< (A - B)  t α S D ))=(1-)
2

2

şeklinde tahmin edilir.
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A ve B uyku ilacı alan hasta gruplarının uyku süreleri ortalamaları arasındaki farkın %99
olasılık ile içinde bulunduğu güven aralığı hesaplanacağından (1-)=0.99 ve buradan =0.01 olarak
belirlenir. (9.7) numaralı eşitlikte t-değeri, (10-1)+(15-1)=23 serbestlik t-dağılımında %0.5’lik alanın
başladığı Tablo C’den bulunan 2.807 değeridir.
A ve B uyku ilacı alan hasta gruplarının uyku sürelerine ait kareler toplamları ve uyku süreleri
ortalamaları arasındaki farka ait standart hata (5.7) numaralı eşitlikten,
2
2
 d A  (0.7) .10.(10 1)  44.1
2
2
 d B  (0.9) .15.(15 1)  170.1

SD 

44.1  170.1

10  15

(10  1)  (15  1) (10)(15)

 1.246 olarak hesaplanır.

A ve B uyku ilacı alan hasta gruplarının uyku süreleri arasındaki farkın standart hatası ve tdağılımında %0.5’lik alanın başladığı t-değeri belirlendikten sonra A ve B uyku ilacı alan hasta
gruplarının uyku süreleri arasındaki farkın %99 olasılık ile içinde bulunduğu güven aralığı (9.7)
numaralı eşitlikten;
P((3.5-4.5)-(2.807)(1.246) < D <(3.5-4.5)-(2.807)(1.246)) = 0.99
P(-4.498< D <2.498)=0.99
olarak tahmin edilir. Tahmin edilen güven aralığı A ve B uyku ilacı alan hasta gruplarının uyku süreleri
arasındaki farkın %99 olasılıkla -4.498 ile 2.498 arasında olduğunu göstermiştir.
A ve B uyku ilacı alan hasta gruplarının uyku süreleri arasındaki farkın %99 olasılıkla içinde
bulunduğu güven aralığı (9.7) numaralı eşitlikten tahmin edildikten sonra “A ve B uyku ilacı alan
hasta gruplarının uyku süreleri arasındaki farkın istatistik olarak önemli olup olmadığı” kontrol
edilebilir. Eğer A ve B uyku ilacı alan hasta gruplarının uyku süreleri arasında gözlenen fark istatistik
olarak önemli değilse not ortalamaları arasındaki farkın sıfır olması gerekir. Uyku süreleri arasındaki
fark için %99 olasılık ile tahmin edilen güven aralığı -4.498 ile 2.498 arasında olup sıfır (0) değerini
içermektedir. Bu sebeple tahmin edilen güven aralığına dayanarak A ve B uyku ilaçları arasında
ortalama uyku süreleri bakımından fark olmadığı kararına varılır.

9.4. Korelasyon Katsayısına ait Güven Aralığı
X ve Y özelliklerine ait bir örnekten hesaplanan korelasyon katsayısı populasyona ait
korelasyon katsayısının, ’nun bir tahminidir. Eğer istenirse populasyona ait korelasyon katsayısının
içinde bulunduğu güven aralığı (1-) olasılıkla tahmin edilebilir.
Korelasyon katsayısı  olan bir populasyondan belirli örnek genişliğinde mümkün olan sayıda
seçilen tesadüf örneklerinden hesaplanan X ve Y özellikleri arasındaki korelasyon katsayılarının
gösterdiği dağılıma “korelasyon katsayılarına ait örnekleme dağılımı” dendiği BÖLÜM 5’te
açıklanmıştı. Bu dağılımın ortalaması, µr, populasyondaki korelasyon katsayısına eşittir, yani µr=’dur.
Dağılımının standart sapması ise (5.15) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır.
Örneklerin alındığı populasyona ait korelasyon katsayısı, ≠0 olduğu zaman bu
populasyondan elde edilecek korelasyon katsayısına ait örnekleme dağılımının normal dağılım
göstermesi için her bir örnekten hesaplanan korelasyon katsayısının Tablo B veya (5.17) numaralı
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eşitlik kullanılarak Zr-değerlerine dönüştürülmesi gerekir. Hesaplanan Zr-değerleri ortalaması ( μ Z )
r

(5.18) ve standart sapması (5.19) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanan normal dağılım gösterirler.
Korelasyon katsayısı, ≠0 olan bir populasyondan alınan örneklerden hesaplanan korelasyon
katsayıları (5.17) numaralı eşitlik kullanılarak Zr-değerlerine dönüştürülerek korelasyon katsayılarına
ait örnekleme dağılımının şeklinin normal dağılıma yaklaşması sağlandıktan sonra korelasyon
katsayına ait örnekleme dağılımını oluşturan korelasyon katsayıları (5.20) numaralı eşitlik kullanılarak
standart normal dağılıma dönüştürülür.
(9.5) numaralı eşitlikte Z yerine (5.20) numaralı eşitlikte verilen karşılığı yazılarak ve
ortalamalara ait güven aralığında açıklandığı şekilde düzenlenerek korelasyon katsayısına karşılık
gelecek şekilde hesaplanan Zr değerleri için güven aralığı (9.8) numaralı eşitlikteki gibi verilebilir.
P( Z r  Z α  Z < μ Z < Z r  Z α  Z ] = (1-)
r

r

… (9.8)

r

2

2

(9.8) numaralı eşitlikte ( Z r  Z α  Z ), μ Z ’nin alt sınırı ( Z r  Z α  Z ), μ Z ’nin üst sınırı ve
r

r

r

r

2

2

(1-) olasılık, güvenilirlik derecesi veya güven katsayısıdır.
(9.8) numaralı eşitlikte düzenlendiği gibi μ Z için alt ve üst sınır tahmin edildikten sonra
r

populasyona ait korelasyon katsayının alt ve üst sınırları, Tablo B tersine kullanılarak veya (9.9)
numaralı eşitlikten geri transformasyonla hesaplanır.

Z
antilog( r )  1
1.1513
r
Zr
antilog(
) 1
1.1513

…(9.9)

Örnekler korelasyon katsayısı bilinmeyen bir populasyondan tesadüfen alınmış ise korelasyon
katsayına ait örnekleme dağılımının standart sapması (5.16) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır.
Örneğin tesadüfen alındığı populasyonun korelasyon katsayısının sıfır (=0) olduğu kabul edilirse
(8.8) numaralı eşitlik kullanılarak t-değerine dönüştürülebilir. Bu durumda (9.8) numaralı eşitlikte Z α
2

yerine t α ve  Z yerine (5.16) numaralı eşitlik yardımıyla hesaplanan korelasyon katsayısının standart
r

2

hatası, Sr, kullanılarak populasyona ait korelasyon katsayısının (1-) olasılıkla güven aralığı (9.10)
numaralı eşitlikte verildiği gibi elde edilir.
P[( r  t α S r < μ r < r  t α S r )] = (1-)
2

… (9.10)

2

(9.10) numaralı eşitlikte ( r  t α S r ), populasyona ait korelasyon katsayısının alt sınırı
2

,( r  t α S r ), populasyona ait korelasyon katsayısının üst sınırı ve (1-) olasılığı, güvenilirlik derecesi
2

veya güven katsayısı, t α , (n-2) serbestlik dereceli Tablo C’den bakılan çift taraflı t-dağılımı değeridir.
2

ÖRNEK 1:
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125 bireyde yaş ile kan basıncı arasındaki korelasyon katsayısı 0.86 olarak hesaplanmıştır. Yaş
ile kan basıncı arasındaki korelasyon katsayısının %95 olasılıkla içinde bulunduğu güven aralığını
hesaplayınız.
≠0 kabul edilen populasyondan tesadüfen alınan örneklerden hesaplanan korelasyon
katsayılarının Zr-değerine dönüştürüldükten sonra normal dağılıma yaklaşacağı daha önce
açıklanmıştı. 125 bireyden hesaplanan korelasyon katsayısı Tablo B kullanılarak veya (5.17) numaralı
eşitlik kullanılarak aşağıdaki şekilde Zr-değerine dönüştürülür:
1+ r
)
1- r
1 + (0.86)
 1.1513log[(
)]
1  (0.86)
1.86
)
 1.1513log(
0.14
Z r  1.2934
Z r  1.1513log(

125 bireyden hesaplanan korelasyon katsayısı Zr-değerine dönüştürüldüğü zaman Zr-değerinin
standart sapması (5.19) numaralı eşitlikten;

σZr 

1
(125  3)



1
(125  3)

 0.091olarak bulunur.

Yaş ile kan basıncı arasındaki korelasyon katsayısı için %95 olasılık ile içinde bulunduğu
güven aralığı hesaplanacağından (1-)=0.95 ve buradan =0.05 olup, standart normal dağılımda
%2.5’luk alan 1.96 değerinden başlamaktadır.
Örnekten hesaplanan korelasyon katsayısına karşılık gelen Zr-değerinin standart sapması ve Zdağılımında %2.5’luk alanın başladığı Z-değeri belirlendikten sonra Zr-değerinin %95 olasılık ile
içinde bulunduğu güven aralığı (9.8) numaralı eşitlikten;
P(1.2934-(1.96)(0.091) < μ Z < (1.29340(1.96)(0.091)) = 0.95
r

P(1.1150 < μ Z < 1.4718) = 0.95
r

olarak tahmin edilir. Tahmin edilen bu güven aralığı Zr-değeri içindir. Zr-değeri için hesaplanan alt ve
üst sınırlar (9.9) eşitlik kullanılarak aşağıdaki gibi geri transforme edilir ve korelasyon katsayısına ait
alt ve üst sınırlar bulunur.
1.1150
antilog(
) 1
1.1513
 0.81
r1 
- 0.9948
) 1
antilog(
1.1513

1.4718
) 1
antilog(
1.1513
r2 
 0.90
1.4718
antilog(
) 1
1.1513

Tahmin edilen güven aralığı yaş ile kan basıncı arasındaki korelasyon katsayısının %95
olasılıkla 0.81 ile 0.90 arasında olduğunu gösterir.
Yaş ile kan basıncı arasındaki korelasyon katsayısı için hipotez kontrolü BÖLÜM 7.2.7,
ÖRNEK 1’de yapılmış ve yaş ile kan basıncı arasındaki korelasyon katsayısının bildirildiği gibi 0.80
olmadığı kararına varılmıştır. Aynı kontrol %95 olasılıkla tahmin edilen güven aralığından
yararlanarak da yapılabilir. Tahmin edilen güven aralığı yaş ile kan basıncı arasındaki korelasyon
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katsayısının %95 olasılıkla 0.81 ile 0.90 arasında olduğunu göstermiştir, yani bu aralık 0.80 değerini
içermemektedir, dolayısıyla söz konusu özellikler arasındaki korelasyon katsayısının 0.80 olduğu
söylenemez. Görüldüğü gibi BÖLÜM 7.2.7, ÖRNEK 1’de verilen karar değişmemiştir.

9.5. Regresyon Katsayısına ait Güven Aralığı
Y özelliğinin X özelliğine göre regresyon katsayısı (yx) bilinmeyen bir populasyondan alınan
bir örnekten hesaplanan regresyon katsayısı populasyona ait regresyon katsayısının bir tahminidir.
Örnekten hesaplanan regresyon katsayısının standart hatası (5.29) numaralı eşitlik kullanılarak
hesaplanır. Örnekten hesaplanan regresyon katsayısı (8.9) numaralı eşitlik kullanılarak t-değerine
dönüştürülür.
Örnekten hesaplanan regresyon katsayısına karşılık gelen t-değeri (1-) olasılıkla - t α ile t α
2

2

arasında olup bu değerlerden yararlanılarak (9.11) numaralı eşitlik yazılabilir:
…(9.11)

P( - t α < t < t α )=1-
2

2

(9.11) numaralı eşitlikte t yerine (8.9) numaralı eşitlik yazılarak (9.12) numaralı eşitlik
elde edilir.
P( - t α <

b yx  β yx
Sb

2

< t α )=1-

…(9.12)

2

(9.12) numaralı eşitlik yardımıyla, populasyona ait regresyon katsayısının güven aralığı (9.13)
numaralı eşitlikte verildiği gibi düzenlenebilir.
P( b yx - t α S b < β yx < b yx  t α S b )=1-
2

…(9.13)

2

(9.13) numaralı eşitlikte ( b yx - t α S b ), populasyona ait regresyon katsayısının alt sınırı,
2

( b yx  t α S b ),populasyona ait regresyon katsayısının üst sınırını ve (1-)

olasılığı, güvenilirlik

2

derecesi veya güven katsayısı olup, t α , (n-2) serbestlik dereceli Tablo C’den bakılan çift taraflı t2

dağılımı değeridir.

9.10. Sorular
1. Güven aralığı ne demektir ve ne amaçla hesaplanır? Açıklayınız.
2. Hesaplanan güven aralığı nelerden ve nasıl etkilenir? Örnekler vererek açıklayınız.
3. Bir populasyonun ortalamasının %90 olasılıkla güven aralığı 45  3.24 olarak hesaplanmış ise bu
ne ifade eder? Açıklayınız.
4. Asit yağmurları hakkında bir fikir edinmek için 25 adet su örneğinden yararlanarak pH değerinin
ortalaması X  5.0 , standart sapması da Sx=0.5 olarak bulunmuştur. %95 olasılıkla pH değerinin
güven aralığını hesaplayınız ve anlamını açıklayınız.

11/48

ZZT201 BİYOMETRİ DERSİ 11. HAFTA DERS NOTLARI

BÖLÜM
8,9

Kaynak Kitap: TEMEL BİYOMETRİ (2013) Kocabaş Z., Özkan, MM ve Başpınar E.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1606 Ders Kitabı 558

5. Vitamin drajesi üreten bir firmadan tesadüfen alınan 25 drajede B1 vitamini miktarına ait ortalama
20. mg, varyans ise 1.2 mg olarak bulunmuştur. Bu firmada üretilen vitamin drajelerindeki B 1
vitamini miktarı ortalaması %95 olasılıkla hangi aralıktadır?
6. 36 adet sağlıklı erişkin bireyde sistolik kan basıncı ortalaması 125. mm/Hg ve standart sapması da
18. mm/Hg olarak bulunmuştur. %90 ve %95 olasılıkla, bu bireylerin alınmış olduğu
populasyonda sistolik kan basıncı ortalaması hangi değerler arasındadır?
7. Bir Yerli Kara sığır populasyonundan tesadüfen seçilen 25 adet ineğin laktasyon süt verimi
ortalaması 1000 kg ve standart sapması da 300 kg olarak bulunmuştur. %95 olasılıkla Yerli Kara
sığır populasyonunun laktasyon süt verimi ortalamasının güven aralığını tahmin ediniz?
8. Bir tarladan tesadüfen alınan 121 adet mısır koçanının boy uzunluğu ortalaması 25. cm ve standart
hatası da 2.5 cm olarak bulunmuştur. Buna göre %90 olasılıkla bu mısır koçanı populasyonunun
ortalamasının içerisine düşebileceği aralığı tahmin ediniz?
9. Bir kefal balığı populasyonundan tesadüfen alınan 25 adet kefal balığı içeren bir örnekte, vücut
uzunluğu ortalaması 25. cm ve standart sapması da 5. cm olarak bulunmuştur. Bu örneğin alındığı
populasyonun ortalamasının güven aralığını %99 olasılıkla tahmin ediniz?
10. 81 adet sağlıklı erişkin bireyde sistolik kan basıncı ortalaması 125. mmHg ve standart sapması da
18. mmHg olarak bulunmuştur. %80 olasılıkla bu bireylerin alınmış olduğu populasyonun
ortalamasının güven aralığını tahmin ediniz.
11. Yeni doğmuş bebeklerden tesadüfen alınan 25 tanesinde doğum ağırlığı ortalaması 3570 gr ve
standart sapması da 300 gr olarak bulunmuştur. %95, %90 ve %99 olasılıkla yeni doğmuş
bebeklerin alınmış olduğu populasyonun ortalaması hangi değerler arasındadır?
12. 25 adet sağlıklı erişkin bireyde sistolik kan basıncı ortalaması 125 mmHg ve standart sapması da
18 mmHg olarak bulunmuştur. %95 ve %90 olasılıkla, bu bireylerin alınmış olduğu populasyonda
sistolik kan basıncı ortalaması hangi değerler arasındadır?
13. 90 adet bıldırcında yumurtadan çıkış ağırlığı ile 2. Hafta canlı ağırlığı arasındaki korelasyon
katsayısı r=0.25 olarak bulunmuştur. Bıldırcınlarda adı geçen özellikler arasında hesaplanan
korelasyon katsayısı için %99 olasılıkla güven aralığını hesaplayınız.
14. 10 bireyden elde edilen veriler kullanılarak X ve Y özellikleri arasındaki korelasyon katsayısı 0.899 ve regresyon denklemi Ŷ = 8.68 - 0.109X olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan korelasyon ve
regresyon katsayıları için %95 ve %99 olasılıkla güven aralıklarını hesaplayınız.
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GÜVEN ARALIĞI
9.1. GİRİŞ
Yapılan çalışmaların çoğunda araştırıcı populasyon parametreleri hakkında bilgi sahibi
olmayabilir. Bu durumda populasyonu temsil edecek şekilde tesadüfen alınan örnekten hesaplanan
istatistik, populasyon parametresinin bir tahminidir.
,Eğer örnekten hesaplanan istatistiğe ait örnekleme dağılımının parametreleri biliniyor veya
örnekten tahmin ediliyor ise belirli bir olasılık ile populasyon parametresinin içinde bulunduğu aralık
tahmin edilebilir. Aralığı tahmin etmek için iki nokta hesaplanır. Üzerinde çalışılan populasyonun
bilinmeyen parametresi belirli bir olasılık ile bu iki nokta arasında yer alır. Bu iki noktanın belirlediği
aralığa güven aralığı denir. Hesaplanan iki noktadan biri güven aralığının alt sınırı, diğeri ise üst
sınırıdır.
Populasyonun bilinmeyen parametresi için tahmin edilecek güven aralığı, güven aralığının
sınırları ve olasılıkları, Şekil 9.1’de gösterilmiştir. Şekil 9.1’de gösterilen güven aralığı; populasyonun
bilinmeyen parametresinin (1-) olasılıkla hesaplanan alt ve üst sınırlar arasında, yani tahmin edilen
güven aralığı içinde olduğunu,  olasılıkla tahmin edilen güven aralığının dışında olduğunu gösterir.
(1-) olasılığına güven katsayısı veya güvenilirlik derecesi de denir.



Parametre için tahmin
edilen güven aralığı


2

2
Parametrenin
alt sınırı

Populasyon
parametresi

Parametrenin
üst sınırı

Şekil 9.1. Populasyon parametresine ait güven aralığı
Populasyon parametresi için tahmin edilecek güven aralığı, parametresi bilinmeyen
populasyondan tesadüfen alınan örneğin genişliğine, örnekteki bireyler arasındaki değişime ve
belirlenen olasılığa bağlı olarak değişir. Populasyondan tesadüfen alınan örnekler aynı örnek
genişliğinde olsa bile aynı olasılıkla her bir örnek için tahmin edilecek güven aralığı örnekteki bireyler
arasındaki değişime bağlı olarak farklı olabilir.
Tahmin edilen güven aralığı daraldıkça yapılan tahminin güvenilirliği artacağı gibi,
üzerinde çalışılan örneğin genişliği arttıkça ve/veya örnekteki bireyler arası değişim azaldıkça
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da tahmin edilen güven aralığı daralır ve güvenilirliği artar.
Populasyonun bilinmeyen parametresi için tahmin edilen güven aralığı kullanılarak hipotez
kontrolü de yapılabilir.

9.2. Ortalamanın Güven Aralığı
Üzerinde çalışılan örnek ortalaması bilinmeyen bir populasyonu temsil ediyorsa, populasyon
ortalamasının (1-) olasılıkla içinde bulunduğu güven aralığı tahmin edilebilir.
BÖLÜM 5’te açıklandığı gibi, ortalaması  ve standart sapması  olan normal dağılım
gösteren populasyondan belirli örnek genişliğinde (n) geriye iadeli olarak mümkün olan sayıda
örneklerden hesaplanan ortalamaların dağılımına “ortalamaya ait örnekleme dağılımı” denir.
Bu dağılımın ortalaması populasyon ortalamasına (µx) eşittir. Standart sapması, eğer
populasyon varyansı (veya standart sapması) biliniyor ise (5.1) numaralı, eğer bilinmiyor ise (5.2)
numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır.
Normal dağılım gösteren ortalamalara ait örnekleme dağılımını oluşturan ortalamalar (5.3)
numaralı eşitlik kullanılarak standart normal dağılıma (Z-dağılımına) dönüştürülebilir.
Örnekten hesaplanan ortalamaya karşılık gelen Z-değeri (1-) olasılıkla - Z α ile Z α arasında
2

2

olup;
P( - Z α < Z < Z α )=1- şeklinde yazılabilir.

(9.1)

2

2

(9.1) numaralı eşitlikte Z yerine (5.3) numaralı eşitlik yazılarak (9.2) numaralı eşitlik,
P( - Z α <
2

X  μX
σX

…(9.2)

< Z α )=1-
2

(9.2) numaralı eşitlikte, eşitsizliğin iki tarafını σ X ile çarparak eşitlik;
P( - Z α σ X < X  μ X < Z α σ X )=1-
2

2

şeklinde düzenlenebilir. Eşitsizliğin her iki tarafından X çıkarılıp, her terim (-1) ile çarpılarak
populasyon ortalamasının (1-) olasılıkla içinde bulunduğu güven aralığı (9.3) numaralı eşitlikte
verildiği gibi düzenlenebilir.
P( X - Z α σ x < x < X + Z α σ x )=1-
2

...(9.3)

2

(9.3) numaralı eşitlikte ( X  Z α σ ), populasyon ortalamasının alt sınırı ( X  Z α σ ), populasyon
x
x
2

2

ortalamasının üst sınırı ve (1-) olasılık, güvenilirlik derecesi veya güven katsayısıdır. Populasyon
ortalamasının alt sınırı (  x A ) ve üst sınırı (  x U ) ile gösterilerek güven aralığı μ x A,U  X  Z α σ x
2

şeklinde de yazılabilir.
Üzerinde çalışılan populasyonun standart sapması da bilinmiyor ise ortalamaya ait örnekleme
dağılımının standart sapması (5.2) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır. Bu durumda örnekten
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hesaplanan ortalama (8.1) numaralı eşitlik kullanılarak standardize edilir. Bu durumda populasyon
ortalaması için güven aralığı tahmin edilirken standart normal dağılım yerine t-dağılımı kullanılır ve
(9.3) numaralı eşitlik (9.4) numaralı eşitlikte verildiği şekilde düzenlenir.
P( X  t α S x <x < X  t α S x )=(1-)
2

...(9.4)

2

(9.4) numaralı eşitlikte t α , örneğe ait serbestlik derecesinde Tablo C’den bakılan çift taraflı t2

dağılımı değeridir.
ÖRNEK 1:
Kafkas ırkı arılarda dil uzunluğunun standart sapması  = 0.3 mm olan bir normal dağılım
gösterdiği bildirilmiştir. Kafkas ırkı arılarda dil uzunluğu ortalamasını araştırmak için tesadüfen alınan
25 arıda dil uzunluğu ortalaması 7.05 mm olarak bulunmuştur. Kafkas ırkı arılarda dil uzunluğu
ortalamasının %95 olasılık ile içinde bulunduğu güven aralığını hesaplayınız.
Kafkas ırkı arılarda dil uzunluğuna ait populasyondan tesadüfen seçilen 25 arılık çok sayıda
örnekler alınsa ve ortalamalar hesaplansa, hesaplanan bu ortalamaların standart sapmasının (5.1)
σ
0.3
=0.06 olması beklenir.
numaralı eşitlik kullanılarak σ x  x 
n
25
Kafkas ırkı arılarda dil uzunluğu ortalamasının %95 olasılık ile içinde bulunduğu güven aralığı
istendiği için (1-)=0.95’dir. Buradan =0.05 olarak bulunur. Örnekten hesaplanan ortalamaya
karşılık gelen Z değeri (9.1) numaralı eşitlikte verildiği gibi (1-) olasılık ile -Z ile +Z arasındadır. Bu
sebeple ’nın yarısı standart normal dağılımda ortalamadan küçük Z-değerlerinin bulunduğu, diğer
yarısı ise ortalamadan büyük Z-değerlerinin bulunduğu tarafta alınır. Standart normal dağılımda
%2.5’luk alan 1.96 değerinden başlamaktadır.
Örnekten hesaplanan ortalamanın standart sapması ve Z-dağılımında %2.5’luk alanın başladığı
Z-değeri belirlendikten sonra Kafkas ırkı arılarda dil uzunluğu ortalamasının %95 olasılık ile içinde
bulunduğu güven aralığı (9.3) numaralı eşitlikten;
P(7.05-(1.96)(0.06) < x < 7.05+(1.96)(0.06) = 0.95
P(6.932< x < 7.168) = 0.95
olarak tahmin edilir. Bunun anlamı Kafkas ırkı arılarda dil uzunluğu ortalaması %95 olasılık ile 6.932
mm ve 7.168 mm arasında olup, %5 olasılıkla da bu sınırların dışındadır.
Örnekten hesaplanan ortalamaya ait güven aralığı belirlenen olasılık ile tahmin edildikten
sonra hipotez kontrolü de yapılabilir. Örneğin, 7.2.1 numaralı bölümde ÖRNEK 1’de Kafkas ırkı
arılarda dil uzunluğu ortalamasının 7.2 mm kabul edilip edilemeyeceği kontrol edilmiş ve söz konusu
arı ırkında dil uzunluğunun 7.2 mm kabul edilemeyeceği kararına varılmıştı.
Araştırıcı güven aralığını yukarıdaki şekilde tahmin etmiş ise aynı kontrol, tahmin edilen
güven aralığından yararlanılarak da yapılabilir. Tahmin edilen güven aralığı Kafkas ırkı arılarda dil
uzunluğu ortalamasının %95 olasılık ile 6.932 mm ve 7.168 mm arasında olduğunu göstermektedir. Bu
aralık 7.2 mm değerini içermediği için söz konusu örneğin Kafkas ırkı arı populasyonuna ait olmadığı
sonucuna varılabilir.
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Kafkas ırkı arılarda dil uzunluğu ortalamasının 7.1 mm olup olmadığı kontrol ediliyor olsaydı,
güven aralığı %95 olasılık ile bu değeri içerdiği için söz konusu örneğin Kafkas ırkı arı populasyonuna
ait olduğu sonucuna varılırdı.
ÖRNEK 2:
Sarıkuyruk balığı yetiştiriciliğinde kullanılan yemi üreten bir fabrikadan tesadüfen alınan 31
adet yem örneğinde protein oranı ortalamasının %20 ve standart sapmasının da %5 olduğu tespit
edilmiştir. Bu fabrikada üretilen yemlerin ortalama protein oranının %90 ve %95 olasılıklar ile hangi
değerler arasında olduğunu hesaplayınız.
Fabrikada üretilen yemlerin protein oranlarına ilişkin dağılımın ortalaması ve standart sapması
hakkında herhangi bir bilgi verilmemiştir. Bu fabrikada üretilen yemlerin protein oranlarına ait
ortalama ve standart sapma tesadüfen alınan 31 yem örneğinden X =%20 ve Sx= %5 olarak
hesaplanmıştır. Üretilen yemlerin protein oranlarına ait standart sapma bilinmediği için 31 yem
örneğinden hesaplanan ortalamaya
ait standart sapma
(5.2) numaralı
eşitlikten
Sx
5
=0.898 olarak hesaplanır.
Sx 

31
n
Populasyona ait standart sapma bilinmediği için örnekten hesaplanan ortalama (8.1) numaralı
eşitlik kullanılarak standardize edilerek t-değerine dönüştürülür. Bu durumda populasyon ortalaması
için güven aralığı (9.4) numaralı eşitlik kullanılarak;
P( X  t α S x <x < X  t α S x )=(1-)
2

2

şeklinde tahmin edilir.
Üretilen yemlerin protein oranlarının %90 olasılıkla içinde bulunduğu güven aralığı
hesaplanırken  değeri, (1-)=0.90’dan, %10 olarak belirlenir. (9.4) numaralı eşitlikte t-değeri, (n1)=(31-1)=30 serbestlik t-dağılımında %5’lik alanın başladığı t-değeridir. Tablo C’de 30 serbestlik
dereceli t-dağılımında %5’lik alan 1.697 değerinden başladığından (9.4) numaralı eşitlikten üretilen
yemlerin protein ortalamalarının %90 olasılık ile içinde bulunduğu aralık;
P(20-(1.697)(0.898) <x < 20+(1.697)(0.898) = 0.90
P(18.476 <x < 21.524) = 0.90
olarak tahmin edilir. Tahmin edilen güven aralığı üretilen yemlerin protein oranlarının %90 olasılıkla
18.476 ve 21.524 değerleri arasında olduğunu gösterir.
Üretilen yemlerin protein oranlarının %95 olasılıkla içinde bulunduğu güven aralığı
hesaplanırken de  değeri, (1-)=0.95’den, %5 olarak belirlenir. (9.4) numaralı eşitlikte t-değeri, (n1)=(31-1)=30 serbestlik t-dağılımında %2.5’luk alanın başladığı t-değeridir. Tablo C’de 30 serbestlik
dereceli t-dağılımında %2.5’luk alan 2.042 değerinden başladığından (9.4) numaralı eşitlikten üretilen
yemlerin protein ortalamalarının %95 olasılık ile içinde bulunduğu aralık;
P(20-(2.042)(0.898) <x < 20+(2.042)(0.898) = 0.95
P(18.166 <x < 21.834) = 0.95
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olarak tahmin edilir. Tahmin edilen güven aralığı üretilen yemlerin protein oranlarının %95 olasılık ile
18.166 ve 21.834 arasında olduğunu gösterir.
Daha önce açıklandığı gibi tahmin edilen güven aralığı hipotez kontrolü için de kullanılabilir.

9.3. Birbirlerinden Bağımsız Ortalamalar Arasındaki Farkın Güven Aralığı
Ortalaması bilinmeyen ve standart sapması  olan bir normal dağılım gösteren bir
populasyondan nA ve nB genişliğinde birbirlerinden bağımsız tesadüf örnekleri alınsa ve bu
örneklerden hesaplanan ortalamalar tesadüfen yan yana getirilerek ortalamalar arasındaki farklar
bulunsa bu farkın standart sapması (σD) (5.4) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır.
Normal dağılımdan elde edilen birbirlerinden bağımsız ortalamalar arası farka ait örnekleme
dağılımı normal dağılım gösterdiği için hesaplanan ortalamalar arası fark (5.5) numaralı eşitlik
kullanılarak standardize edilir ve standart normal dağılıma dönüştürülür.
Hesaplanan ortalamalar arası farka karşılık gelen Z-değeri (1-) olasılıkla  Z  ile Z 
2

2

arasında olup;
P( - Z α < Z < Z α )=1- şeklinde yazılabilir.

(9.5)

2

2

(9.5) numaralı eşitlikte Z yerine (5.5) numaralı eşitlik yazılarak ve ortalamalara ait güven
aralığında açıklandığı şekilde düzenlenerek ortalamalar arası farka (A  B) ait güven aralığı (9.6)
numaralı eşitlikteki gibi verilebilir.
P[ (A  B)  Z α  D <D< (A - B)  Z α  D ] = (1-)
2

… (9.6)

2

(9.6) numaralı eşitlikte (A  B)  Z α  D , ortalamalar arası farkın alt sınırı, (A - B)  Z α  D ,
2

2

ortalamalar arası farkın üst sınırı ve (1-) olasılık, güvenilirlik derecesi veya güven katsayısıdır.
Eğer örneklerin tesadüfen alındığı populasyona ait standart sapma, σ, bilinmiyor ise
ortalamalar arası farkın standart sapması (5.7) numaralı eşitlik kullanılarak tahmin edilir. Bu durumda
ortalamalar arasında gözlenen farkın (A  B) güven aralığı (9.6) numaralı eşitlikte Z-dağılımı yerine
t-dağılımı ve σD yerine SD kullanılarak (9.7) numaralı eşitlikte verildiği gibi düzenlenir.
P[ (A - B)  t α S D <D< (A - B)  t α S D ]=(1-)
2

… (9.7)

2

(9.7) numaralı eşitlikte t α , [(nA-1)+(nB-1)] serbestlik dereceli Tablo C’den bakılan çift taraflı t2

dağılımı değeridir.
ÖRNEK 1:
Bir fakültede okutulan istatistik dersi final notlarının, standart sapması 8 olan normal dağılım
gösterdiği bilinmektedir. Listeden tesadüfen seçilen 16 erkek öğrencinin notlarının ortalaması 75, 25
kız öğrencinin notlarının ortalaması ise 78 olarak bulunmuştur. Kız ve erkek öğrencilerin aldıkları
notlar arasındaki farkın %95 olasılıkla içinde bulunduğu güven aralığını hesaplayınız.
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Kız ve erkek öğrencilerin not ortalamaları arasındaki farkın %95 olasılık ile içinde bulunduğu
güven aralığı hesaplanacağından (1-)=0.95 ve buradan =0.05 olup, standart normal dağılımda
%2.5’lik alan 1.96 değerinden başlamaktadır.
Bir fakültede okutulan istatistik dersi final notlarının standart sapması 8 olan normal dağılım
gösterdiği ve listeden tesadüfen seçilen 16 erkek öğrencinin notlarının ortalaması 75, 25 kız öğrencinin
notlarının ortalaması ise 78 olarak bulunduğuna göre, birbirlerinden bağımsız iki örnek ortalaması
arasındaki farka ait standart sapma (5.4) numaralı eşitlik kullanılarak;
σD  σ

(n A  n B )
(25  16)
8
=2.561 olarak bulunur.
(25)(16)
nAnB

Örnekten hesaplanan ortalamalar arası farkın standart sapması ve Z-dağılımında %2.5’luk
alanın başladığı Z-değeri belirlendikten sonra kız ve erkek öğrencilerin aldıkları notlar arasındaki
farkın %95 olasılıkla içinde bulunduğu güven aralığı (9.6) numaralı eşitlikten;
P((75-78)-(1.96)(2.561) < D <(75-78)-(1.96)(2.561)) = (1-)
P(-8.02< D <2.02)=0.95
olarak tahmin edilir. Tahmin edilen güven aralığı kız ve erkek öğrencilerin not ortalamaları arasındaki
farkın %95 olasılıkla -8.02 ile 2.02 arasında olduğunu göstermiştir.
Kız ve erkek öğrencilerin aldıkları notlar arasındaki farkın %95 olasılık ile içinde bulunduğu
güven aralığı (9.6) numaralı eşitlikten tahmin edildikten sonra “kız ve erkek öğrencilerin not
ortalamaları arasındaki farklın istatistik olarak önemli olup olmadığı” kontrol edilebilir. Eğer kız
ve erkek öğrencilerin not ortalamaları arasında gözlenen fark istatistik olarak önemli değilse not
ortalamaları arasındaki farkın sıfır olması gerekir. Not ortalamaları arasındaki fark için %95 olasılık ile
tahmin edilen güven aralığı -8.02 ile 2.02 arasında olup, sıfır (0) değerini içermektedir. Bu sebeple
tahmin edilen güven aralığına dayanarak kız ve erkek öğrencilerin arasında söz konusu dersten alınan
notlar bakımından fark olmadığı kararına varılır.
ÖRNEK 2:
Uykusuzluktan şikâyetçi 25 hastadan tesadüfen seçilen 10 tanesine A uyku ilacı, diğer 15
tanesine ise B uyku ilacı verilmiştir. Bu uygulamadan sonra söz konusu hasta gruplarının uyku süresi
(saat) ortalamaları ve standart hataları sırası ile A  SA = 3.5  0.70 ve B  S B = 4.5 0.90 olarak
bulunmuştur. A ve B ilaçları ile tedavi edilen grupların ortalama uyku süreleri arasındaki farkın %99
olasılıkla içinde bulunduğu güven aralığını hesaplayınız.
Populasyona ait standart sapma bilinmediği için örnekten hesaplanan ortalama (8.1) numaralı
eşitlik kullanılıp standardize edilerek t-değerine dönüştürülür. Bu durumda ortalamalar arası farkın
güven aralığı (9.7) numaralı eşitlik kullanılarak;
P(( (A - B)  t α S D <D< (A - B)  t α S D ))=(1-)
2

2

şeklinde tahmin edilir.
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A ve B uyku ilacı alan hasta gruplarının uyku süreleri ortalamaları arasındaki farkın %99
olasılık ile içinde bulunduğu güven aralığı hesaplanacağından (1-)=0.99 ve buradan =0.01 olarak
belirlenir. (9.7) numaralı eşitlikte t-değeri, (10-1)+(15-1)=23 serbestlik t-dağılımında %0.5’lik alanın
başladığı Tablo C’den bulunan 2.807 değeridir.
A ve B uyku ilacı alan hasta gruplarının uyku sürelerine ait kareler toplamları ve uyku süreleri
ortalamaları arasındaki farka ait standart hata (5.7) numaralı eşitlikten,
2
2
 d A  (0.7) .10.(10 1)  44.1
2
2
 d B  (0.9) .15.(15 1)  170.1

SD 

44.1  170.1

10  15

(10  1)  (15  1) (10)(15)

 1.246 olarak hesaplanır.

A ve B uyku ilacı alan hasta gruplarının uyku süreleri arasındaki farkın standart hatası ve tdağılımında %0.5’lik alanın başladığı t-değeri belirlendikten sonra A ve B uyku ilacı alan hasta
gruplarının uyku süreleri arasındaki farkın %99 olasılık ile içinde bulunduğu güven aralığı (9.7)
numaralı eşitlikten;
P((3.5-4.5)-(2.807)(1.246) < D <(3.5-4.5)-(2.807)(1.246)) = 0.99
P(-4.498< D <2.498)=0.99
olarak tahmin edilir. Tahmin edilen güven aralığı A ve B uyku ilacı alan hasta gruplarının uyku süreleri
arasındaki farkın %99 olasılıkla -4.498 ile 2.498 arasında olduğunu göstermiştir.
A ve B uyku ilacı alan hasta gruplarının uyku süreleri arasındaki farkın %99 olasılıkla içinde
bulunduğu güven aralığı (9.7) numaralı eşitlikten tahmin edildikten sonra “A ve B uyku ilacı alan
hasta gruplarının uyku süreleri arasındaki farkın istatistik olarak önemli olup olmadığı” kontrol
edilebilir. Eğer A ve B uyku ilacı alan hasta gruplarının uyku süreleri arasında gözlenen fark istatistik
olarak önemli değilse not ortalamaları arasındaki farkın sıfır olması gerekir. Uyku süreleri arasındaki
fark için %99 olasılık ile tahmin edilen güven aralığı -4.498 ile 2.498 arasında olup sıfır (0) değerini
içermektedir. Bu sebeple tahmin edilen güven aralığına dayanarak A ve B uyku ilaçları arasında
ortalama uyku süreleri bakımından fark olmadığı kararına varılır.

9.4. Korelasyon Katsayısına ait Güven Aralığı
X ve Y özelliklerine ait bir örnekten hesaplanan korelasyon katsayısı populasyona ait
korelasyon katsayısının, ’nun bir tahminidir. Eğer istenirse populasyona ait korelasyon katsayısının
içinde bulunduğu güven aralığı (1-) olasılıkla tahmin edilebilir.
Korelasyon katsayısı  olan bir populasyondan belirli örnek genişliğinde mümkün olan sayıda
seçilen tesadüf örneklerinden hesaplanan X ve Y özellikleri arasındaki korelasyon katsayılarının
gösterdiği dağılıma “korelasyon katsayılarına ait örnekleme dağılımı” dendiği BÖLÜM 5’te
açıklanmıştı. Bu dağılımın ortalaması, µr, populasyondaki korelasyon katsayısına eşittir, yani µr=’dur.
Dağılımının standart sapması ise (5.15) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır.
Örneklerin alındığı populasyona ait korelasyon katsayısı, ≠0 olduğu zaman bu
populasyondan elde edilecek korelasyon katsayısına ait örnekleme dağılımının normal dağılım
göstermesi için her bir örnekten hesaplanan korelasyon katsayısının Tablo B veya (5.17) numaralı
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eşitlik kullanılarak Zr-değerlerine dönüştürülmesi gerekir. Hesaplanan Zr-değerleri ortalaması ( μ Z )
r

(5.18) ve standart sapması (5.19) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanan normal dağılım gösterirler.
Korelasyon katsayısı, ≠0 olan bir populasyondan alınan örneklerden hesaplanan korelasyon
katsayıları (5.17) numaralı eşitlik kullanılarak Zr-değerlerine dönüştürülerek korelasyon katsayılarına
ait örnekleme dağılımının şeklinin normal dağılıma yaklaşması sağlandıktan sonra korelasyon
katsayına ait örnekleme dağılımını oluşturan korelasyon katsayıları (5.20) numaralı eşitlik kullanılarak
standart normal dağılıma dönüştürülür.
(9.5) numaralı eşitlikte Z yerine (5.20) numaralı eşitlikte verilen karşılığı yazılarak ve
ortalamalara ait güven aralığında açıklandığı şekilde düzenlenerek korelasyon katsayısına karşılık
gelecek şekilde hesaplanan Zr değerleri için güven aralığı (9.8) numaralı eşitlikteki gibi verilebilir.
P( Z r  Z α  Z < μ Z < Z r  Z α  Z ] = (1-)
r

r

… (9.8)

r

2

2

(9.8) numaralı eşitlikte ( Z r  Z α  Z ), μ Z ’nin alt sınırı ( Z r  Z α  Z ), μ Z ’nin üst sınırı ve
r

r

r

r

2

2

(1-) olasılık, güvenilirlik derecesi veya güven katsayısıdır.
(9.8) numaralı eşitlikte düzenlendiği gibi μ Z için alt ve üst sınır tahmin edildikten sonra
r

populasyona ait korelasyon katsayının alt ve üst sınırları, Tablo B tersine kullanılarak veya (9.9)
numaralı eşitlikten geri transformasyonla hesaplanır.

Z
antilog( r )  1
1.1513
r
Zr
antilog(
) 1
1.1513

…(9.9)

Örnekler korelasyon katsayısı bilinmeyen bir populasyondan tesadüfen alınmış ise korelasyon
katsayına ait örnekleme dağılımının standart sapması (5.16) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır.
Örneğin tesadüfen alındığı populasyonun korelasyon katsayısının sıfır (=0) olduğu kabul edilirse
(8.8) numaralı eşitlik kullanılarak t-değerine dönüştürülebilir. Bu durumda (9.8) numaralı eşitlikte Z α
2

yerine t α ve  Z yerine (5.16) numaralı eşitlik yardımıyla hesaplanan korelasyon katsayısının standart
r

2

hatası, Sr, kullanılarak populasyona ait korelasyon katsayısının (1-) olasılıkla güven aralığı (9.10)
numaralı eşitlikte verildiği gibi elde edilir.
P[( r  t α S r < μ r < r  t α S r )] = (1-)
2

… (9.10)

2

(9.10) numaralı eşitlikte ( r  t α S r ), populasyona ait korelasyon katsayısının alt sınırı
2

,( r  t α S r ), populasyona ait korelasyon katsayısının üst sınırı ve (1-) olasılığı, güvenilirlik derecesi
2

veya güven katsayısı, t α , (n-2) serbestlik dereceli Tablo C’den bakılan çift taraflı t-dağılımı değeridir.
2

ÖRNEK 1:
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125 bireyde yaş ile kan basıncı arasındaki korelasyon katsayısı 0.86 olarak hesaplanmıştır. Yaş
ile kan basıncı arasındaki korelasyon katsayısının %95 olasılıkla içinde bulunduğu güven aralığını
hesaplayınız.
≠0 kabul edilen populasyondan tesadüfen alınan örneklerden hesaplanan korelasyon
katsayılarının Zr-değerine dönüştürüldükten sonra normal dağılıma yaklaşacağı daha önce
açıklanmıştı. 125 bireyden hesaplanan korelasyon katsayısı Tablo B kullanılarak veya (5.17) numaralı
eşitlik kullanılarak aşağıdaki şekilde Zr-değerine dönüştürülür:
1+ r
)
1- r
1 + (0.86)
 1.1513log[(
)]
1  (0.86)
1.86
)
 1.1513log(
0.14
Z r  1.2934
Z r  1.1513log(

125 bireyden hesaplanan korelasyon katsayısı Zr-değerine dönüştürüldüğü zaman Zr-değerinin
standart sapması (5.19) numaralı eşitlikten;

σZr 

1
(125  3)



1
(125  3)

 0.091olarak bulunur.

Yaş ile kan basıncı arasındaki korelasyon katsayısı için %95 olasılık ile içinde bulunduğu
güven aralığı hesaplanacağından (1-)=0.95 ve buradan =0.05 olup, standart normal dağılımda
%2.5’luk alan 1.96 değerinden başlamaktadır.
Örnekten hesaplanan korelasyon katsayısına karşılık gelen Zr-değerinin standart sapması ve Zdağılımında %2.5’luk alanın başladığı Z-değeri belirlendikten sonra Zr-değerinin %95 olasılık ile
içinde bulunduğu güven aralığı (9.8) numaralı eşitlikten;
P(1.2934-(1.96)(0.091) < μ Z < (1.29340(1.96)(0.091)) = 0.95
r

P(1.1150 < μ Z < 1.4718) = 0.95
r

olarak tahmin edilir. Tahmin edilen bu güven aralığı Zr-değeri içindir. Zr-değeri için hesaplanan alt ve
üst sınırlar (9.9) eşitlik kullanılarak aşağıdaki gibi geri transforme edilir ve korelasyon katsayısına ait
alt ve üst sınırlar bulunur.
1.1150
antilog(
) 1
1.1513
 0.81
r1 
- 0.9948
) 1
antilog(
1.1513

1.4718
) 1
antilog(
1.1513
r2 
 0.90
1.4718
antilog(
) 1
1.1513

Tahmin edilen güven aralığı yaş ile kan basıncı arasındaki korelasyon katsayısının %95
olasılıkla 0.81 ile 0.90 arasında olduğunu gösterir.
Yaş ile kan basıncı arasındaki korelasyon katsayısı için hipotez kontrolü BÖLÜM 7.2.7,
ÖRNEK 1’de yapılmış ve yaş ile kan basıncı arasındaki korelasyon katsayısının bildirildiği gibi 0.80
olmadığı kararına varılmıştır. Aynı kontrol %95 olasılıkla tahmin edilen güven aralığından
yararlanarak da yapılabilir. Tahmin edilen güven aralığı yaş ile kan basıncı arasındaki korelasyon
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katsayısının %95 olasılıkla 0.81 ile 0.90 arasında olduğunu göstermiştir, yani bu aralık 0.80 değerini
içermemektedir, dolayısıyla söz konusu özellikler arasındaki korelasyon katsayısının 0.80 olduğu
söylenemez. Görüldüğü gibi BÖLÜM 7.2.7, ÖRNEK 1’de verilen karar değişmemiştir.

9.5. Regresyon Katsayısına ait Güven Aralığı
Y özelliğinin X özelliğine göre regresyon katsayısı (yx) bilinmeyen bir populasyondan alınan
bir örnekten hesaplanan regresyon katsayısı populasyona ait regresyon katsayısının bir tahminidir.
Örnekten hesaplanan regresyon katsayısının standart hatası (5.29) numaralı eşitlik kullanılarak
hesaplanır. Örnekten hesaplanan regresyon katsayısı (8.9) numaralı eşitlik kullanılarak t-değerine
dönüştürülür.
Örnekten hesaplanan regresyon katsayısına karşılık gelen t-değeri (1-) olasılıkla - t α ile t α
2

2

arasında olup bu değerlerden yararlanılarak (9.11) numaralı eşitlik yazılabilir:
…(9.11)

P( - t α < t < t α )=1-
2

2

(9.11) numaralı eşitlikte t yerine (8.9) numaralı eşitlik yazılarak (9.12) numaralı eşitlik
elde edilir.
P( - t α <

b yx  β yx
Sb

2

< t α )=1-

…(9.12)

2

(9.12) numaralı eşitlik yardımıyla, populasyona ait regresyon katsayısının güven aralığı (9.13)
numaralı eşitlikte verildiği gibi düzenlenebilir.
P( b yx - t α S b < β yx < b yx  t α S b )=1-
2

…(9.13)

2

(9.13) numaralı eşitlikte ( b yx - t α S b ), populasyona ait regresyon katsayısının alt sınırı,
2

( b yx  t α S b ),populasyona ait regresyon katsayısının üst sınırını ve (1-)

olasılığı, güvenilirlik

2

derecesi veya güven katsayısı olup, t α , (n-2) serbestlik dereceli Tablo C’den bakılan çift taraflı t2

dağılımı değeridir.

9.10. Sorular
1. Güven aralığı ne demektir ve ne amaçla hesaplanır? Açıklayınız.
2. Hesaplanan güven aralığı nelerden ve nasıl etkilenir? Örnekler vererek açıklayınız.
3. Bir populasyonun ortalamasının %90 olasılıkla güven aralığı 45  3.24 olarak hesaplanmış ise bu
ne ifade eder? Açıklayınız.
4. Asit yağmurları hakkında bir fikir edinmek için 25 adet su örneğinden yararlanarak pH değerinin
ortalaması X  5.0 , standart sapması da Sx=0.5 olarak bulunmuştur. %95 olasılıkla pH değerinin
güven aralığını hesaplayınız ve anlamını açıklayınız.
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5. Vitamin drajesi üreten bir firmadan tesadüfen alınan 25 drajede B1 vitamini miktarına ait ortalama
20. mg, varyans ise 1.2 mg olarak bulunmuştur. Bu firmada üretilen vitamin drajelerindeki B 1
vitamini miktarı ortalaması %95 olasılıkla hangi aralıktadır?
6. 36 adet sağlıklı erişkin bireyde sistolik kan basıncı ortalaması 125. mm/Hg ve standart sapması da
18. mm/Hg olarak bulunmuştur. %90 ve %95 olasılıkla, bu bireylerin alınmış olduğu
populasyonda sistolik kan basıncı ortalaması hangi değerler arasındadır?
7. Bir Yerli Kara sığır populasyonundan tesadüfen seçilen 25 adet ineğin laktasyon süt verimi
ortalaması 1000 kg ve standart sapması da 300 kg olarak bulunmuştur. %95 olasılıkla Yerli Kara
sığır populasyonunun laktasyon süt verimi ortalamasının güven aralığını tahmin ediniz?
8. Bir tarladan tesadüfen alınan 121 adet mısır koçanının boy uzunluğu ortalaması 25. cm ve standart
hatası da 2.5 cm olarak bulunmuştur. Buna göre %90 olasılıkla bu mısır koçanı populasyonunun
ortalamasının içerisine düşebileceği aralığı tahmin ediniz?
9. Bir kefal balığı populasyonundan tesadüfen alınan 25 adet kefal balığı içeren bir örnekte, vücut
uzunluğu ortalaması 25. cm ve standart sapması da 5. cm olarak bulunmuştur. Bu örneğin alındığı
populasyonun ortalamasının güven aralığını %99 olasılıkla tahmin ediniz?
10. 81 adet sağlıklı erişkin bireyde sistolik kan basıncı ortalaması 125. mmHg ve standart sapması da
18. mmHg olarak bulunmuştur. %80 olasılıkla bu bireylerin alınmış olduğu populasyonun
ortalamasının güven aralığını tahmin ediniz.
11. Yeni doğmuş bebeklerden tesadüfen alınan 25 tanesinde doğum ağırlığı ortalaması 3570 gr ve
standart sapması da 300 gr olarak bulunmuştur. %95, %90 ve %99 olasılıkla yeni doğmuş
bebeklerin alınmış olduğu populasyonun ortalaması hangi değerler arasındadır?
12. 25 adet sağlıklı erişkin bireyde sistolik kan basıncı ortalaması 125 mmHg ve standart sapması da
18 mmHg olarak bulunmuştur. %95 ve %90 olasılıkla, bu bireylerin alınmış olduğu populasyonda
sistolik kan basıncı ortalaması hangi değerler arasındadır?
13. 90 adet bıldırcında yumurtadan çıkış ağırlığı ile 2. Hafta canlı ağırlığı arasındaki korelasyon
katsayısı r=0.25 olarak bulunmuştur. Bıldırcınlarda adı geçen özellikler arasında hesaplanan
korelasyon katsayısı için %99 olasılıkla güven aralığını hesaplayınız.
14. 10 bireyden elde edilen veriler kullanılarak X ve Y özellikleri arasındaki korelasyon katsayısı 0.899 ve regresyon denklemi Ŷ = 8.68 - 0.109X olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan korelasyon ve
regresyon katsayıları için %95 ve %99 olasılıkla güven aralıklarını hesaplayınız.
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Kİ-KARE (2 ) DAĞILIMI ve Kİ-KARE TESTLERİ
(HOMOJENLİK, UYUM, BAĞIMSIZLIK KONTROLLERİ)
10.1. Giriş
Yürütülen bir çalışmadan elde edilen veriler sayısal veriler olabileceği gibi nominal veya
ordinal veriler olabilir. BÖLÜM 1’de açıklandığı gibi nominal “isim ile belirtilmiş” anlamında
kullanılmaktadır. İsimlendirilmiş (nominal) veriler (erkek / kadın), (sarı / beyaz), (var / yok) vb şekilde
elde edilmiş verilerdir. Bu tip veriler sadece isimle belirtilmiştir ve analiz aşamasında isim verilerek
yeni kategoriler (sınıflar) oluşturabilir. Ordinal veriler ise sıralı veya sıralandırılmış verilerdir. Eğer
üzerinde durulan değişkene ait değerler sıralanabilir kategorilerden oluşuyorsa bu tip veriler sıralı veya
sıralandırılmış verilerdir. Örneğin bir sınav sonucunda öğrenciler A, B, C gibi notlar alabilir. Bu notlar
öğrencilerin sınavdaki yeterliliklerine göre verilir ve A alan öğrenci B alan öğrenciden daha çalışkan
olduğu verilen nottan anlaşılır. Diğer bir örnek olarak at yarışlarını verebiliriz. Gerek nominal gerekse
ordinal verilerin elde edilmesinde bunların sayıları (frekansları) üzerinde durulur. Yani bu tür veriler
sayılarak elde edilirler. Erkek sayısı, kadın sayısı, A notunu alanların sayısı, B notunu alanların
sayısı,…vb. Ölçmek suretiyle elde edilen veriler de sonradan belirli bir kritere kategorik hale
dönüştürülebilir. İnsanlarda tansiyon bilindiği üzere mmHg olarak ölçülmekte, ancak ifade edilirken
düşük, normal, yüksek şeklinde kategorik hale dönüştürülmektedir. Bunun gibi fen, sosyal bilimlerde
daha bir çok örnek bulmak mümkündür.
Kategorik değişkenlerden elde edilen veriler araştırıcı tarafından belirlenen kategoriler
(sınıflar) içinde yer alır. İsimlendirilmiş veya sıralandırılmış veriler için araştırıcı kategoriler
oluşturmuş ise bu şekilde elde edilen kategorik verilerin analizi ki-kare testleri kullanılarak yapılır. Kikare testleri, kategorik değişkenlerin dağılımlarının birbirinden farklı olup olmadığını kontrol etmek
için kullanılır.
Ki-kare testleri, gözlenen frekansların teorik olarak beklenen frekanslardan farklı olup
olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Ki-kare testleri, sayarak elde edilmiş frekansların çeşitli
kategorik sınıflara dağılımlarını incelemek amacıyla kullanılmaktadır. Dolayısıyla örneğin veya
populasyonun ortalama ve varyansı ile ilgilenmez. Ki-kare testleri iki gruba ayrılır:
1. Uyum kontrolleri: Araştırıcının gözlediği frekanslar ile teorik olarak beklenen frekansları
karşılaştırarak gözlenen frekansların beklenen frekanslar ile uyum içinde olup olmadığını kontrol
eder. Bu kontroller homojenlik, belirtilen oranlara uyum veya belirli istatistik dağılımlara uyum
kontrolleridir.
2. Bağımsızlık kontrolleri: Sayılarak elde edilen verilerin iki veya daha fazla sayıdaki kategorik
faktöre göre olan dağılımlarının, söz konusu kategorik faktörlerden bağımsız olup olmadığının ele
alındığı çalışmalardır.
Ki-kare testlerinde kontrol veya karşıt hipotezlerinden hangisinin kabul edileceğine karar
verme aşamasında test dağılımı olarak ki-kare dağılımı kullanılır.
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10.2. Ki-Kare (2 ) Dağılımı
Standart normal dağılımdan tesadüfen  adet Z-değeri alınarak (10.1) numaralı eşitlikte
görüldüğü gibi bunların teker teker kareleri alınıp toplansa bir tane χ2 değeri elde edilir. Bu işlem
mümkün olan sayıda tekrarlanırsa v serbestlik dereceli ki-kare ( χ 2v ) dağılımı elde edilir.
v

…(10.1)

 2v  Z12  Z 22  Z 32  Z 24  ....  Z 2v   Z i2
i 1

(10.1) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanan ki-kare değerleri (10.2) numaralı eşitlikte
verilen olasılık yoğunluk fonksiyonuna uygun dağılım gösterir.



1

(v - 2)
) 2



χ2
2

(χ
e
…(10.2)
v
( )!
2
(10.2) numaralı eşitlikte, v, serbestlik derecesidir (SD). (10.2) numaralı eşitlikte verilen olasılık
yoğunluk fonksiyonundan anlaşıldığı gibi ki-kare dağılımı serbestlik deresine bağlı bir dağılımdır.
Yani ki-kare dağılımının bir parametresi vardır ve bu da serbestlik derecesidir. Diğer bir deyişle sonsuz
sayıdaki ki-kare dağılımları birbirlerinden serbestlik dereceleri ile ayrılırlar. Ki-kare dağılımının şekli
parametresine (serbestlik derecesine) göre değişmektedir (Şekil 10.1)
f(χ 2v )

2

v
22

1
0,9
0,8
0,7

Olasılık

0,6
0,5
0,4
0,3
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ŞEKİL 10.1. Farklı serbestlik dereceli ki-kare dağılımları. Grafikte, SD: serbestlik derecesidir.
İsimlendirilmiş ve sıralandırılmış şekilde elde edilen veriler için kategoriler oluşturulduğu
zaman araştırıcının her kategori için gözlediği frekansların yanı sıra belirli oranlara ve özelliklere göre
beklediği frekanslar vardır. Her bir kategori için gözlenen ve beklenen frekanslardan (10.3) numaralı
eşitlik kullanılarak hesaplanacak değerler de belirli varsayımlar altında ki-kare dağılımı gösterirler.
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' 2
k [Gözlenen frekans(f)  Beklenen frekans(f )]
2
χ  
Beklenen frekans(f ' )
i 1

…(10.3)

k (f f ' ) 2
χ 2 
'
i 1 f

(10.3) numaralı eşitlikte, k: kategori (sınıf) sayısı, f: her bir sınıf için gözlenen frekans, f ' :
belirli oranlara ve özelliklere göre her bir sınıf için beklenen frekanslardır. (10.3) numaralı eşitlik
kullanılarak hesaplanan ki-kare değerinin serbestlik derecesi yapılan kontrol sırasında parametre
yerine kullanılan istatistik sayısına bağlı olarak (k-1), (k-2), (k-3)...vs. olabilir. (10.3) numaralı eşitlik
kullanılarak hesaplanacak ki-kare değerinin ki-kare dağılımı gösterebilmesi için her sınıf için
hesaplanacak beklenen frekansın 5’ten küçük olmaması gerekir.
Ki-kare testleri uygulanırken serbestlik derecesinin 1 olması durumunda hesaplanan ki-kare
değerinin ki-kare dağılımına daha iyi yaklaşması için (10.4) numaralı eşitlikte verildiği gibi YATES
düzeltmesinin yapılması gerekir.
k

[ f - f '  0.5] 2

i 1

f'

χ 
2

…(10.4)

Ki-kare dağılımı, serbestlik derecesine bağlı tek taraflı ve sürekli bir dağılımdır. Dağılımın
şekli serbestlik derecesine bağlı olarak değişir. Şekil 10.1’de görüldüğü gibi 1 serbestlik dereceli kikare dağılımı X ve Y eksenlerine +∞’da asimptot oluşturur. 2 serbestlik dereceli ki-kare dağılımı Yeksenini keser ve X-eksenine +’da asimtot oluşturur. 3 ve daha fazla serbestlik dereceli ki-kare
dağılımları 0’dan başlar ve (SD-2) noktasına kadar artarak maksimum (tepe değeri) oluşturur. Bu
noktadan itibaren azalarak X-eksenine +’da asimtot oluşturur. Bütün Ki-kare dağılımlarının
ortalaması serbestlik derecesine (SD), varyansı ise serbestlik derecesinin iki katına (2 SD) eşittir. Şekil
10.1’den görüldüğü gibi serbestlik derecesi arttıkça ki-kare dağılımı simetrikleşir ve normal dağılıma
yaklaşır.
Ki-kare dağılımı serbestlik derecesine bağlı bir dağılım olduğu için sonsuz tane ki-kare
dağılımı vardır. Farklı serbestlik dereceli ki-kare dağılımlarında farklı yüzdelik alanların başladığı kikare değerleri Tablo D’de verilmiştir.

10.3. Homojenlik Kontrolü
Homojenlik kontrolü, oluşturulan kategorilere (sınıflara) göre araştırmada dikkate alınan
bireylerin dağılımının homojen olup olmadığını, yani oluşturulan sınıflar arasında, her bir sınıfta
bulunan birey sayısı bakımından farklılığın önemli olup olmadığını kontrol eder.
ÖRNEK 1:
A, B, C, D ve E gibi 5 çeşit yem bitkisi tohumu eşit oranda belirlenen bir alana ekilmiştir. 2 yıl
sonra bu alandan toplanan 200 bitkinin tohum çeşitlerine göre dağılımı Tablo 10.1’de verildiği gibi
gözlenmiştir. Toplanan bitkilerin dağılımının homojen olduğu, yani çeşitlerin dağılımının tohumda
olduğu gibi homojen kaldığı söylenebilir mi?
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Tablo 10.1. Toplanan bitkilerin çeşitlere göre dağılımı
Bitki çeşidi
A
B
C
D
E
Toplam

Gözlenen
frekans (f)
40
35
25
55
45
200

Beklenen
frekans ( f ' )
40
40
40
40
40
200

(f - f ' ) 2
f'
0.000
0.625
5.625
5.625
0.625
2
 = 12.500

Yapılan çalışmanın amacı, eşit oranda ekilen bitki tohumlarının eşit oranda kalıp kalmadığının,
yani çıkan bitkilerin çeşitlere göre dağılımının homojen olup olmadığının araştırılmasıdır. Bunun için
2-homojenlik kontrolünün uygulanması gerekir.
Daha önce yapılan hipotez kontrollerinde açıklandığı gibi ilk olarak kontrol ve karşıt
hipotezlerin aşağıdaki şekilde kurulması gerekir.
H0: Toplanan bitkilerin çeşitlere göre dağılımı homojendir. Tohum çeşitleri arasında toplanan bitki
sayısı bakımından fark tesadüften ileri gelmiştir. Kısaca, (f - f ' ) =0, yani bir tohum çeşidi için
toplanan bitki sayısı ile toplanması beklenen bitki sayısı arasındaki fark tesadüften ileri
gelmektedir ve sıfır kabul edilebilir.
H1: Toplanan bitkilerin çeşitlere göre dağılımı homojen değildir Tohum çeşitleri arasında toplanan
bitki sayısı bakımından fark tesadüften ileri gelmemiştir. Kısaca, (f - f ' ) ≠0, yani bir tohum çeşidi
için toplanan bitki sayısı ile toplanması beklenen bitki sayısı arasındaki fark tesadüften ileri
gelmemektedir ve sıfır kabul edilemez.
2-homojenlik kontrolünde 2-istatistiği (10.3) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır. Bunun
için ilk olarak her bitki çeşidinden kaç bitkinin toplanması beklendiğinin hesaplanması gerekir.
Çalışmada farklı çeşitlerden tohumların eşit oranda ekildiği ve kontrol hipotezinde de toplanan
bitkilerin çeşitlere göre dağılımı homojen olduğu ileri sürüldüğüne göre toplanan bitkilerin eşit olarak
bitki çeşitlerine dağılması gerekir, yani her bitki çeşidinden 200/5=40 bitkinin toplanması beklenir. Bu
her bir çeşit için beklenen frekanstır. 2-kontrolleri yapılırken gözlenen ve beklenen frekansların
toplamı her zaman birbirine eşittir. Her bir çeşit için beklenen frekanslar hesaplandıktan sonra 2değeri (10.3) numaralı eşitlik kullanılarak aşağıdaki şekilde hesaplanır ve:
χ2 

(40  40)2  (35  40)2  (25  40)2  (55  40)2  (45  40)2
 12.5
40

2-değeri 12.5 olarak bulunur. Bu kontrolde sınıf sayısı 5 olduğundan serbestlik derecesi (k-1)=
4‘tür. Eğer yapılan kontrolde I. tip hata olasılığı %5 olarak kararlaştırmışsa kritik 2-değeri Tablo
D’den 9.488 olarak bulunur. Şekil 10.2’de görüldüğü gibi Tablo D’den bulunan değer ki-kare
dağılımını kontrol hipotezini kabul ve ret olmak üzere iki bölgeye ayırır.
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ŞEKİL 10.2. 4 serbestlik dereceli ki-kare dağılımında H0 hipotezini ret ve kabul bölgeleri
Şekil 10.2’de görüldüğü gibi hesaplanan ki-kare değerinin, 4 serbestlik dereceli ki-kare
dağılımına dahil olma olasılığı %5’den küçüktür. Yani kontrol hipotezinin ret bölgesinde yer
almaktadır. Bu sebeple kontrol hipotezi rey edilir. Yapılan homojenlik kontrolü sonucunda toplanan
bitkilerin çeşitlere göre dağılımının homojen olmadığı, diğer bir deyişle tohum çeşitleri arasında
toplanan bitki sayısı bakımından fark tesadüften ileri gelmediği kararına varılır.
ÖRNEK 2:
Bir bulvardan bir hafta boyunca geçen araçların günlere göre dağılımı Tablo 10.2’de verildiği
gibi gözlenmiştir. Söz konusu bulvardan geçen araçların haftanın günlerine göre olan dağılımlarının
homojen olduğu söylenebilir mi?
Tablo 10.2. Bir bulvardan geçen araçların haftanın günlerine göre dağılımı
Haftanın
günleri
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Toplam

Gözlenen
araç sayısı
(f)
425
355
270
455
550
278
250
2583

Beklenen
araç sayısı
(f' )
369
369
369
369
369
369
369
2583

(f - f ' ) 2
f'
8.499
0.531
26.561
20.043
88.783
22.442
38.377
2= 205.236

Yapılan çalışmada söz konusu bulvardan hafta boyunca geçen araçların haftanın günlerine
göre dağılımının homojen olup olmadığı araştırılmaktadır. 2-homojenlik testi uygulanarak kontrol
edilecek hipotezler aşağıdaki şekilde kurulur.
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H0: Söz konusu bulvardan hafta boyunca geçen araçların günlere göre dağılımı homojendir. Günler
arasında bulvardan geçen araç sayısı bakımından gözlenen fark tesadüften ileri gelmektedir.
Kısaca, (f-f’)=0 dır. Yani bulvardan bir günde geçen araç sayısı ile geçmesi beklenen araç sayısı
arasındaki fark tesadüften ileri gelmektedir ve sıfır kabul edilebilir.
H1: Söz konusu bulvardan hafta boyunca geçen araçların günlere göre dağılımı homojen değildir.
Günler arasında bulvardan geçen araç sayısı bakımından gözlenen fark tesadüften ileri
gelmemektedir. Kısaca, (f - f ' ) ≠0 dır. Yani bulvardan bir günde geçen araç sayısı ile geçmesi
beklenen araç sayısı arasındaki fark tesadüften ileri gelmemektedir ve sıfır kabul edilemez.
Eğer kontrol hipotezi doğru ise bir hafta boyunca bulvardan geçen araçların günlere eşit olarak
dağılması gerekir. Bu sebeple bulvardan haftanın her günü geçmesi beklenen araç sayısı
2583/7=369’dur. Her bir gün için beklenen araç sayısı hesaplandıktan sonra 2-değeri (10.3) numaralı
eşitlik kullanılarak aşağıdaki şekilde hesaplanır.
χ2 

(425  369)2  (355  369) 2  ...  (250  369)
 205.236
369

Haftanın 7 günü olduğu için serbestlik derecesi (7-1)= 6’dır. Eğer yapılan kontrolde I. tip hata
olasılığı %1 olarak kararlaştırmışsa Tablo D’den, 6 serbestlik dereceli ki-kare dağılımında %1’lik
alanın 16.812’den başladığı bulunur. Hesaplanan ki-kare değerinin 7 serbestlik dereceli ki-kare
dağılımına dahil olma olasılığı %1’den küçüktür. Bu sebeple kontrol hipotezi ret edilir. Yapılan
homojenlik kontrolü sonucunda bulvardan geçen araçların haftanın günlerine göre olan dağılımlarının
homojen olmadığı, yani haftanın günleri arasında bulvardan geçen araç sayısı bakımından farkın
istatistik olarak önemli olduğu kararına varılır.

10.4. Uyum Kontrolleri
Yapılan bir araştırmada üzerinde durulan kategorilerde (sınıflarda) gözlenen frekansların her
sınıf için bildirilen oranlarla uyum içinde olup olmadığı kontrol edilebileceği gibi toplanan verilerin
belirli bir istatistik dağılıma uygun dağılıp dağılmadıkları da kontrol edilebilir.

10.4.1. Belirtilen Oranlara Uyum Kontrolü
ÖRNEK 1:
Bir ormandaki ağaçların %15’inin meşe, %20’sinin Ladin, %15’inin çam, %20’sinin köknar,
%20’sinin ıhlamur ve %10’unun da kestane ağacı olduğu bildirilmiştir. Söz konusu ormandan
tesadüfen seçilen 350 ağacın çeşitlere göre dağılımı Tablo 10.3’deki gibi gözlenmiştir. Bu ormandaki
ağaçlar için bildirilen oranlar doğru mudur?
Bu çalışmanın amacı söz konusu ormanda bulunan ağaç çeşitleri için bildirilen oranların doğru
olup olmadığını kontrol etmektir. Eğer ormandaki ağaç çeşitleri için bildirilen oranlar doğru ise her
çeşit için gözlenen sayı ile beklenen sayılar arasındaki fark tesadüften ileri gelmelidir. Tesadüfen 350
seçildiğine göre 350 ağaçtan her çeşidin beklenen frekansı, her çeşit için bildirilen oranla seçilen ağaç
sayısı çarpılarak bulunmuş ve Tablo 10.3’te verilmiştir.

12/17

ZZT201 BİYOMETRİ DERSİ 12. HAFTA DERS NOTLARI

BÖLÜM
9, 10

Kaynak Kitap: TEMEL BİYOMETRİ (2013) Kocabaş Z., Özkan, MM ve Başpınar E.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1606 Ders Kitabı 558

Tablo 10.3. 350 ağacın çeşitlere göre dağılımı ve her çeşit için beklenen sayılar
Ağaç
çeşitleri
Meşe
Ladin
Çam
Köknar
Ihlamur
Kestane
Toplam

Gözlenen
ağaç sayısı
(f)
48
65
56
76
64
41
350

Oran

Beklenen ağaç
sayısı ( f ' )

(f - f ' ) 2
f'

%15
%20
%15
%20
%20
%10
%100

350(0.15)=52.5
350(0.20)=70.0
350(0.15)=52.5
350(0.20)=70.0
350(0.20)=70.0
350(0.10)=35.0
350

0.386
0.357
0.233
0.514
0.514
1.029
2= 3.033

Her çeşit için beklenen frekanslar hesaplandıktan sonra 2-değeri (10.3) numaralı eşitlik
kullanılarak aşağıdaki şekilde bulunur.
χ2 

(48  52.5)2 (65  70) 2
(64  70) 2 (41 35)2
 ... 
 3.033


52.2
70
70
35

Belirtilen ağaç çeşidi 6 olduğundan serbestlik derecesi 5‘tir. Eğer yapılan kontrolde I. tip hata
olasılığı %1 olarak kararlaştırmışsa Tablo D’den 5 serbestlik dereceli ki-kare dağılımında %1’lik
alanın 15.086 değerinden başladığı görülür. Hesaplanan ki-kare değerinin 6 serbestlik dereceli ki-kare
dağılımına dahil olma olasılığı %1’den büyüktür. Dolayısıyla kontrol hipotezi kabul edilir. Yapılan
uyum kontrolü sonucunda ormandaki ağaç çeşitleri için belirtilen oranların doğru olduğu, yani
tesadüfen seçilen ağaların, ağaç çeşitlerine göre dağılımının belirtilen oranlar ile uyum içinde
olduğuna karar verilir.

ÖRNEK 2:
Bir zar 120 kere atılmış ve her yüzün kaç kez geldiği Tablo 10.4’teki gibi gözlenmiştir.
Tablo 10.4. 120 zar atışının zarın yüzlerine göre dağılımı ve her yüz için beklenen atış sayısı
Zarın
yüzleri
1
2
3
4
5
6
Toplam

Gözlenen
Zar yüzü
sayısı (f)
15
12
22
19
24
28
120

Oran

Beklenen zar
yüzü sayısı ( f ' )

(f - f ' ) 2
f'

1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1.00

120(1/6)=20
120(1/6)=20
120(1/6)=20
120(1/6)=20
120(1/6)=20
120(1/6)=20
120

1.25
3.20
0.20
0.05
0.80
3.20
2= 8.70

Bir zar hilesiz olarak atıldığı zaman her bir yüzün gelme olasılığı 1/6’dır. Zar 120 kere atılarak
her yüzün gelme sayısı tablo 10.4’te verilmiştir. Eğer zar hilesiz olarak atılmış ise 120 atışın, zarın
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yüzlerine 1/6 oranında dağılmış olması, yani Tablo 10.4’te görüldüğü gibi her bir yüzün 120(1/6)=20
kere gelmiş olması beklenir. Zar, hilesiz olarak atıldığı zaman her bir yüz 20 kere gelmemiş olsa bile
beklenen atış sayısı ile gözlenen atış sayıları arasındaki farklılığın tesadüften ileri geliyor olması
gerekir. Gözlenen ve beklenen atış sayıları arasındaki farklılığın tesadüfi olup olmadığını kontrol
etmek için gözlenen atış sayısının beklenen atış sayısı ile uyum için olup olmadığı (10.3) numaralı
eşitlikten ki-kare değeri hesaplanarak aşağıdaki şekilde yapılır.
χ2 

(15 - 20)2  (12 - 20)2

 ...  (24 - 20)

2

 (28  20)

2

20

 8.70

Bir zarın 6 yüzü olduğu için serbestlik derecesi 5‘tir. Yapılan kontrolde I. tip hata olasılığı %5
olarak kararlaştırmışsa Tablo D’den 5 serbestlik dereceli ki-kare dağılımında %5’lik alanın 11.070
değerinden başladığı görülür. Hesaplanan ki-kare değerinin (2= 8.70) 5 serbestlik dereceli ki-kare
dağılımına dahil olma olasılığı %5’den büyüktür. Dolayısıyla kontrol hipotezi kabul edilir. Yapılan
uyum kontrolü sonucunda zarın hilesiz olarak atıldığı, yani 120 atışın zarın yüzlerine göre dağılımının
belirtilen oranlara ile uyum içinde olduğu kararına varılır.

10.4.2. Dağılımlara Uyum Kontrolü
Üzerinde çalışılan her özellik dağılım fonksiyonu belirlenmiş bir dağılım gösterir. Çalışılan
özelliklerin en yaygın olarak gösterdiği dağılımlar binomiyal, Poisson ve normal dağılımlardır. Bu
dağılımlar BÖLÜM IV’te açıklanmıştır. Yapılan araştırmalarda üzerinde çalışılan özelliğe ait toplanan
verilerin, BÖLÜM IV’te açıklanan dağılımlardan birine uyum gösterip göstermediği dağılımlara uyum
kontrolü yardımıyla belirlenebilir.

10.4.2.1. Binom Dağılımına Uyum Kontrolü
Bölüm 4.1.2’de herhangi bir dersten öğrencilerin %60’nın başarılı olduğu saptanmıştır. Başarı
oranı %60 olarak saptanan bu öğrencilerden 5’er öğrencilik 250 örnekte başarılı öğrenci sayısı
bakımından gözlenen ve =0.60 olan binomiyal dağılımına göre beklenen frekanslar Tablo 4.3’te
verilmişti. 250 örnekte başarılı öğrenci sayısı bakımından gözlenen ve =0.60 olan binomiyal
dağılımına göre beklenen frekansları belirleyen araştırıcı, 250 örneğin başarılı öğrenci sayısı
bakımından dağılımının =0.60 olan binomiyal dağılıma uygun olup olmadığını kontrol edebilir.
Yapılan çalışmada oluşturulan 250 tesadüf örneğinde başarılı öğrenci sayısı bakımından
dağılımın =0.60 olan binomiyal dağılıma uygun olup olmadığını kontrol etmek için önce kontrol ve
karşıt hipotezlerin kurulması gerekir.
H0: Üzerinde çalışılan 250 örnekte başarılı öğrenci sayısı, =0.60 ve n=5 olan binomiyal dağılıma
uygun dağılmaktadır. Beklenen ve gözlenen frekanslar arasındaki fark tesadüften ileri
gelmektedir.
H1: Üzerinde çalışılan 250 örnekte başarılı öğrenci sayısı, =0.60 ve n=5 olan binomiyal dağılıma
uygun dağılmamaktadır. Beklenen ve gözlenen frekanslar arasındaki fark tesadüften ileri
gelmemektedir.

12/19

ZZT201 BİYOMETRİ DERSİ 12. HAFTA DERS NOTLARI

BÖLÜM
9, 10

Kaynak Kitap: TEMEL BİYOMETRİ (2013) Kocabaş Z., Özkan, MM ve Başpınar E.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1606 Ders Kitabı 558

Ki-kare testlerinde ki-kare değeri hesaplanırken beklenen frekansların 5’ten küçük olmaması
gerekir. Tablo 10.5’te 1. sınıfın, yani 250 örnekte başarılı öğrenci olmaması durumu için beklenen
frekans 2.56 olarak hesaplanmış olup 5’ten küçüktür. Bu sebeple 1. ve 2. sınıflar birleştirilerek ki-kare
değeri hesaplanmıştır.
250 örneğin başarılı öğrenci sayısı bakımından dağılımının =0.60 olan binomiyal dağılıma
uygun olup olmadığını kontrol etmek için ki-kare değerinin hesaplanması Tablo 10.5’te gösterilmiştir.
TABLO 10.5. 5’er öğrencilik 250 örnekte başarılı öğrenci sayısı bakımından gözlenen ve =0.60 olan
binomiyal dağılımına göre beklenen frekanslar ve binomiyal dağılım uygunluk kontrolü için kikare değerinin hesaplanması
Başarılı
öğrenci sayısı
(r)
0
1
2
3
4
5
Toplam

Gözlenen frekans Beklenen frekans
(f)
(f' )
4
23
54
91
61
17

27

2.56
19.20
57.60
86.40
64.80
19.44

250

21.76

250

(f - f ' ) 2
f'
1.262
0.225
0.245
0.223
0.306
2
 =2.261

Araştırıcı I. tip hata olasılığını %5 olarak belirlemiş olsun. Beklenen frekanslar bulunurken
populasyona ait başarı oranı kullanılmıştır. Beklenen frekanslar 250 örnekten hesaplandığı için
serbestlik derecesi 5-1=4’tür. 4 serbestlik dereceli ki-kare dağılımında %5’lik alan Tablo D’den 9.488
olarak bulunur. Hesaplanan 2-değerinin (2=2.261) 4 serbestlik dereceli ki-kare dağılımına dahil olma
olasılığı %5’ten büyüktür. Yani kontrol hipotezinin kabul bölgesindedir. Bu durumda kontrol hipotezi
kabul edilir. Üzerinde çalışılan 250 örnekte başarılı öğrenci sayısının, =0.60 ve n=5 olan binomiyal
dağılıma uygun dağıldığı kararına varılır.
Ki-kare testi kullanılarak binomiyal dağılıma uyum kontrolünde serbestlik derecesi
hesaplanırken, sınıf sayısından 1 ve populasyonun parametresi olan π yerine örnekten hesaplanan p
kullanıldığı için de 1 olmak üzere sınıf sayısından iki çıkarılır. Eğer populasyona ait istenen olayın
oluş olasılığı biliniyor ise serbestlik derecesi hesaplanırken sınıf sayısından için 1 çıkarılır.

10.4.2.2. Poisson Dağılımına Uyum Kontrolü
Bölüm 4.2.3’te, sebze yetiştiricileri için hazırlanan ve içinde yaklaşık olarak 500 biber tohumu
bulunan ambalajlardan 250 adet rastgele alınmış ve bu ambalajlardaki tohumlardan ölü veya canlı
olanların sayısı belirlenmiş ve içlerinde yaklaşık olarak 500 biber tohumu bulunan 250 ambalaj için
ölü tohum sayısı için gözlenen ve Poisson dağılımına göre beklenen frekanslar Tablo 4.6’da
verilmiştir.
Bu çalışmada, 250 tohum ambalajındaki ölü tohumların ortalaması 2.48 olan Poisson dağılımına
uygun bir dağılım gösterip göstermediği ki-kare testi kullanılarak kontrol edilecektir.

12/20

ZZT201 BİYOMETRİ DERSİ 12. HAFTA DERS NOTLARI

BÖLÜM
9, 10

Kaynak Kitap: TEMEL BİYOMETRİ (2013) Kocabaş Z., Özkan, MM ve Başpınar E.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1606 Ders Kitabı 558

H0: İçinde yaklaşık 500 adet biber tohumu bulunan 250 ambalajdaki ölü tohum sayısı ortalaması 2.48
olan Possion dağılımına uygun bir dağılım göstermektedir. Beklenen ve gözlenen frekanslar
arasındaki fark tesadüften ileri gelmektedir.
H1: İçinde yaklaşık 500 adet biber tohumu bulunan 250 ambalajdaki ölü tohum sayısı ortalaması 2.48
olan Possion dağılımına uygun bir dağılım göstermemektedir. Beklenen ve gözlenen frekanslar
arasındaki fark tesadüften ileri gelmemektedir.
Tablo 10.6’da 7. ve 8. sınıfların beklenen frekansı 5’ten küçük olduğu için son üç sınıf
birleştirilmiştir. 250 biber tohumu ambalajında ölü tohum sayısının dağılımının ortalaması 2.48 olan
Possion dağılımına uygun olup olmadığını kontrol etmek için ki-kare değerinin hesaplanması Tablo
10.6’da gösterilmiştir.
Araştırıcı I. tip hata olasılığını %5 olarak belirlemiş olsun. Bu kontrolde serbestlik derecesi (72)=5’tir. Çünkü 250 biber ambalajının alındığı tohum populasyonu için ölü tohum sayısı örnekten
tahmin edilmiş ve beklenen ölü tohum sayısı 250 ambalajlık örnekten hesaplanmıştır. 5 serbestlik
dereceli ki-kare dağılımında %5’lik alan Tablo D’den 11.070 olarak bulunur.
Tablo 10.6. 250 ambalaj için gözlenen ve Poisson dağılımına göre beklenen frekanslar ve Poisson
dağılımına uygunluk kontrolü için ki-kare değerinin hesaplanması
Ölü tohum
sayısı
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Toplam

Gözlenen
frekans (f)
31
50
56
44
38
20
5
4
2

11
250

Beklenen frekans
(f' )
20.94
51.92
64.38
53.22
33.00
16.37
6.76
2.40
1.01 10.17
250

(f - f ' ) 2
f'
4.833
0.071
1.091
1.597
0.758
0.805
0.068
2=9.223

Hesaplanan 2-değerinin (2=9.223), 5 serbestlik dereceli ki-kare dağılımına dahil olma
olasılığı %5’ten büyüktür. Yani kontrol hipotezinin kabul bölgesindedir. Bu durumda kontrol hipotezi
kabul edilir. Dolayısıyla içinde yaklaşık 500 adet biber tohumu bulunan 250 ambalajdaki ölü tohum
sayısı, ortalaması 2.48 olan Possion dağılımına uygun bir dağılım göstermektedir kararına varılır.
Ki-kare testi kullanılarak Poisson dağılımına uyum kontrolünde serbestlik derecesi
hesaplanırken, sınıf sayısından 1 ve populasyonun parametresi olan µ yerine örnekten hesaplanan
kullanıldığı için de 1 olmak üzere sınıf sayısından iki çıkarılır. Eğer populasyona ait ortalama (µ)
biliniyor ise serbestlik derecesi hesaplanırken sınıf sayısından 1 çıkarılır.

10.4.2.3. Normal Dağılıma Uyum Kontrolü
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Bölüm 4.3.3’te 60 fasulye ağırlığının gözlenen ve ortalaması 0.661 ve standart sapması 0.0819
olan normal dağılıma göre beklenen frekansları Tablo 4.7’de verilmiştir. Araştırıcı, 60 fasulye
ağırlığının, ortalaması 0.661 ve standart sapması 0.082 olan normal dağılıma uygun bir dağılım
gösterip göstermediğini kontrol etmek istemektedir.
Yapılan çalışmada, 60 fasulye ağırlığının ortalaması 0.661 ve standart sapması 0.082 olan
normal dağılıma uygun bir dağılım gösterip göstermediğini kontrol etmek için önce kontrol ve karşıt
hipotezlerin kurulması gerekir.
H0: 60 fasulye ağırlığı ortalaması 0.661 ve standart sapması 0.082 olan normal dağılıma uygun
dağılım göstermektedir. Gözlenen ve beklenen frekanslar arasındaki fark tesadüften ileri gelmektedir.
H1: 60 fasulye ağırlığı ortalaması 0.661 ve standart sapması 0.082 olan normal dağılıma uygun
dağılım göstermemektedir. Gözlenen ve beklenen frekanslar arasındaki fark tesadüften ileri
gelmemektedir.
Tablo 10.7’de, 1. sınıfın beklenen frekansı 5’ten küçük olduğu için 2. sınıfla ve 9. sınıfın
beklenen frekansı 5’ten küçük olduğu için 8. sınıf ile birleştirilmiştir. 60 fasulye ağırlığının ortalaması
0.661 ve standart sapması 0.082 olan normal dağılıma uygun olup olmadığını kontrol etmek için kikare değerinin hesaplanması Tablo 10.7’de gösterilmiştir.
Tablo 10.7. 60 fasulye tanesinin ağırlığına ait gözlenen ve ortalaması 0.661 ve standart sapması 0.082
olan normal dağılıma göre beklenen frekanslar ve normal dağılıma uygunluk kontrolü için
ki-kare değerinin hesaplanması
Sınıflar
0.48 - 0.51
0.52 - 0.55
0.56 - 0.59
0.60 - 0.63
0.64 - 0.67
0.68 - 0.71
0.72 - 0.75
0.76 - 0.79
0.80 - 0.83
Toplam

Gözlenen frekans
(f)
2
5
6
9
13
8
9
5
3
60

7

8

Beklenen frekans
(f' )
2.250
3.660 5.91
6.630
9.930
11.580
10.674
7.770
4.476
3.030 7.506
60

(f - f ' ) 2
f'
0.201
0.060
0.088
0.174
0.670
0.195
0.033
2=1.421

Araştırıcı I. tip hata olasılığını %5 olarak belirlemiş olsun. Bu kontrolde serbestlik derecesi
(sınıf sayısı-3)=(7-3)=4’tür. Çünkü 60 fasulye kullanılmıştır, yani örnek genişliği 60’tır, fasulye
populasyonunun ağırlık ortalaması ve standart sapması örnekten hesaplanmıştır. Bu sebeple serbestlik
derecesi bulunurken sınıf sayısından 3 çıkarılmıştır. 4 serbestlik dereceli ki-kare dağılımında %5’lik
alan Tablo D’den 9.488 olarak bulunur. Hesaplanan 2-değerinin (2=1.421) 4 serbestlik dereceli kikare dağılımına dahil olma olasılığı %5’ten büyüktür. Yani kontrol hipotezini kabul bölgesindedir. Bu
durumda kontrol hipotezi kabul edilir. Dolayısıyla 60 fasulye ağırlığı, ortalaması 0.661 ve standart
sapması 0.082 olan normal dağılıma uygun dağılım göstermiştir kararına varılır.
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Ki-kare testi kullanılarak Normal dağılıma uyum kontrolünde serbestlik derecesi
hesaplanırken, sınıf sayısından 1 ve populasyonun parametreleri olan µ ve  yerine örnekten
hesaplanan ve S kullanıldığı için de her birisi için 1’er olmak üzere sınıf sayısından toplam olarak üç
çıkarılır. Eğer populasyona ait ortalama ve standart sapma (µ ve ) biliniyor ise serbestlik derecesi
hesaplanırken sınıf sayısından 1 çıkarılır.

10.5. Bağımsızlık Kontrolleri
Toplanan veriler çeşitli faktör yada faktörlerin çeşitli hallerine göre sınıflandırılarak iki yanlı
tablolar oluşturulabilir. Örneğin, herhangi bir dersten sınava girmiş öğrenciler cinsiyetlerine ve başarı
durumlarına göre iki yanlı tablo oluşturulabilir veya yapılan bir zararlıyla mücadele çalışmasında
böceklerin ölü, canlı veya felçli olma durumları kullanılan farklı ilaç çeşitlerine veya dozlarına göre
sınıflandırılarak iki yanlı tablo oluşturulabilir.
Ele alınan faktörün hallerine göre sınıflandırılarak oluşturulan iki yanlı tablolar RxC tabloları
olarak adlandırılır. Burada R, İngilizce row (sıra) ve C İngilizce column (sütun) kelimelerinin ilk
harfleridir. RxC tabloları çalışılan özelliğin hallerine göre 2x3, 2x2, 3x4 vb. şeklinde düzenlenmiş
olabilir. İki yanlı tabloda sıra ve sütunların kesiştiği noktalar hücre veya göz olarak adlandırılır.
Toplanan veriler iki yanlı tablo şeklinde düzenlendiği zaman üzerinde durulan faktörlerden
birinin hallerine göre olan dağılımın diğer faktörün hallerine bağımlı (veya bağımsız) olup
olmadığının kontrol edilmesi gerekebilir. Başka bir deyişle araştırıcı, iki özelliğin birbirinden bağımsız
olup olmadığını kontrol etmek isteyebilir. Bu durumda bağımsızlık kontrolünün yapılması gerekir.

10.5.1. Ki-Kare Bağımsızlık Kontrolü
Bir araştırmada toplanan veriler, Tablo 10.7’de görüldüğü şekilde iki yanlı tablo olarak
düzenlenmiş olabilir. İki yanlı tabloda her bir gözün frekansı a, b, c ve d ile gösterilmiştir. Bu
durumda iki özelliğin birbirinden bağımsız olup olmadığı ki-kare bağımsızlık kontrolü uygulanarak
kontrol edilebilir.
Tablo 10.7. İki özelliğin ikişer hali dikkate alınarak oluşturulmuş 2x2 tablosu

B1
B2
Toplam

A1
a
c
a+c

A2
b
d
b+d

Toplam
a+b
c+d
N

Bağımsızlık kontrolü yapılırken de önce kontrol ve karşıt hipotezlerin aşağıdaki şekilde
kurulması gerekir.
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H0: Gözlemlerin birinci faktörün hallerine göre dağılımı, ikinci faktörün hallerine göre
değişmemektedir. Birinci faktörün hallerine göre olan dağılım ikinci faktörün hallerinden
bağımsızdır. Kısaca, (f - f ' )  0 ’dır.
H1: Gözlemlerin birinci faktörün hallerine göre dağılımı, ikinci faktörün hallerine göre değişmektedir.
Birinci faktörün hallerine göre olan dağılım ikinci faktörün hallerinden bağımsız değildir
(bağımlıdır). Kısaca, (f - f ' )  0 ’dır.
Hipotezler kurulduktan sonra hangi hipotezin kabul edileceğine karar vermek için (10.3)
numaralı eşitlik kullanılarak 2 değeri hesaplanır. Ki-kare değerinin hesaplanabilmesi için önce iki
yanlı tablodaki her göze ait beklenen frekansların hesaplanması gerekir. Beklenen frekanslar aşağıda
açıklandığı şekillerde hesaplanabilir:
1. Eğer kontrol hipotezi doğru ise, yani gözlemlerin birinci faktörün hallerine göre dağılımı,
ac
ve A2
ikinci faktörün hallerine göre değişmiyorsa A1 halinin B1 ve B2’de gözlenme olasılığı
N
bd
halinin B1 ve B2’de gözlenme olasılığı
’dir. Bu durumda B1 halini gösteren (a+b) tane bireyden
N
a c
a c
'
f ' = (a  b) x 
 tanesinin ve B2 halini gösteren (c+d) tane bireyden de f = (c  d) x 

 N 
 N 
tanesinin A1 halini göstermesi beklenir. Benzer şekilde B1 halini gösteren (a+b) tane bireyden
bd
bd
'
f ' = (a  b) x 
 tanesinin ve B2 halini gösteren (c+d) tane bireyden de f = (c  d) x 

 N 
 N 
tanesinin A2 halini göstermesi beklenir.
2. Bağımsız olayların birlikte gözlenme olasılığı, olayların olasılıklarının çarpımına eşittir.
Eğer kontrol hipotezi doğru ise A ve B özellikleri birbirinden bağımsızdır. Bu durumda A1 ve B1
a  b  a c
hallerinin birlikte gözlenme olasılığı 
 ’dir. Bu durumda N tane bireyden
x 
 N   N 
a  b  a c
f ' = Nx
 tanesinin A1 ve B1 halini göstermesi beklenir. Görüldüğü gibi bu şekilde
x 
 N   N 
hesaplanan beklenen frekans bir önceki beklenen frekanstan başka bir şey değildir.
3. Beklenen frekanslar 1. veya 2. şekillerde hesaplanabilir. Fakat iki yanlı tablodaki satır ve
sütun sayısı arttıkça 1. ve 2. şekilde açıklandığı gibi beklenen frekansların hesaplanmasında hata
olasılığı artar. Her bir göz için beklenen frekansın daha kolay hesaplanabilmesi için (10.5) numaralı
eşitlikte verilen eşitlik kullanılabilir.
Beklenen frekansı  Beklenen frekansı 
hesaplanac ak gözün  x hesaplanac ak gözün 

 

 sütun toplamı

Herhangi bir gözün  satır toplamı
beklenen frekansı  
Genel toplam
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İki yanlı tablodaki her bir göz için beklenen frekanslar hesaplandıktan sonra (10.3) numaralı
k (f f ' ) 2
şeklinde hesaplanır. Eşitlikte k: iki yanlı tablodaki
eşitlik kullanılarak ki-kare değeri χ 2  
i 1
f'
toplam göz sayısıdır.
Daha önce de açıklandığı gibi ki-kare dağılımı serbestlik derecesine bağlı bir dağılımdır.
Ki-kare değerinin hesaplanabilmesi için önce her göz için beklenen frekansların hesaplanması
gerekir.
Beklenen frekansların toplamı ile gözlenen frekansların toplamı birbirine eşit olması
gerektiğinden iki satır ve sütundan oluşan iki yanlı tablolarda, yani 2x2 tablolarında gözlerden her
hangi biri için beklenen frekanslar hesaplandıktan sonra diğer gözlerin beklenen frekansları gözlenen
frekansların satır ve sütun toplamlarından söz konusu gözün beklenen frekansı çıkarılarak da
bulunabilir. Başka bir değişle iki yanlı tablolarda bir gözün beklenen frekansının hesaplanması için bir
gözün beklenen frekansının hesaplanması yeterlidir. Bu sebeple de 2x2 tablolarında (10.3) numaralı
eşitlik kullanılarak hesaplanan ki-kare değeri 1 serbestlik dereceli ki-kare dağılımı gösterir.
Oluşturulan iki yanlı tabloların satır ve sütun sayısı arttıkça yukarıda açıklandığı şekilde
serbestlik derecesinin belirlenmesi zorlaşır. İki yanlı tablolarda bağımsızlık kontrolü yapılırken
hesaplanan ki-kare istatistiğinin serbestlik derecesinin belirlenmesi için (10.6) numaralı eşitlik
kullanılabilir.
Serbestlik derecesi = (Satır sayısı - 1)x(Sütun sayısı - 1)

…(10.6)

Ki-kare değeri (10.3) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplandıktan ve hesaplanan ki-kare
değerinin serbestlik derecesi (10.6) numaralı eşitlik kullanılarak belirlendikten sonra, hesaplanan kikare değeri tablo değeri ile karşılaştırılarak hangi hipotezin kabul edileceğine karar verilir.
ÖRNEK 1:
Migren hastalığının cinsiyetten bağımsız olup olmadığını belirlemek üzere 400 bireyin
cinsiyetlerine ve migren hastalığı olup olmamasına göre dağılımı Tablo 10.8’de verildiği gibi
saptanmıştır. Bu sonuçlara göre Migren hastalığının cinsiyetten bağımsız olduğu söylenebilir mi?
Tablo 10.8. 400 bireyin cinsiyete ve migren hastalığına göre dağılımı ve her göz için beklenen
frekanslar

Kız

Erkek
Toplam

Migren Var
f  85
120x 250
=75
f' 
400
f  35
f ' =120-75=45 veya
120x150
f' 
 45
400
120

Migren Yok
f  165
f ' =250-75=175 veya
280x 250
f' 
 175
400
f  115
f ' =280-175=105 veya
280x150
f' 
 105
400
280
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Migren hastası olup olmamanın cinsiyetten bağımsız olup olmadığının araştırılması için kikare bağımsızlık kontrolünün yapılması gerekir. Bunun için ilk olarak aşağıdaki şekilde hipotezler
kurulur:
H0: Migren hastası olup olmama cinsiyete göre değişmemektedir. Migren hastası olma durumu ile
cinsiyet birbirinden bağımsızdır. Kısaca, (f - f ' )  0 ’dır. Yani her göz için gözlenen ile beklenen
frekanslar arasındaki fark tesadüften ileri gelmektedir.
H1: Migren hastası olup olmama cinsiyete göre değişmektedir. Migren hastası olma durumu ile
cinsiyet birbirinden bağımsız değildir. Kısaca, (f - f ' )  0 ’dır. Yani her göz için gözlenen ile
beklenen frekanslar arasındaki fark tesadüften ileri gelmemektedir.
Hipotezler kurulduktan sonra her göze ait beklenen frekanslar Tablo 10.8’de gösterildiği gibi
hesaplanır. Beklenen frekanslar hesaplandıktan sonra (10.3) numaralı eşitlik kullanılarak ki-kare
değeri;

χ2 

(85 - 75)2 (165 - 175)2 (35 - 45)2 (115 - 105)2



 5.079
75
175
45
105

olarak hesaplanır.
Ki-kare değeri hesaplandıktan sonra serbestlik derecesinin hesaplanması gerekir. Tablo
10.8’de görüldüğü gibi 2x2 tablolarında bir gözün beklenen frekansının hesaplanması yeterlidir. Diğer
gözlerin beklenen frekansları, hesaplanan beklenen frekansın ilgili satır ve sütun toplamlarından
çıkarılarak bulunabilir. Bu sebeple 2x2 tablolarında serbestlik derecesi 1’e eşittir. Eğer 10.6 numaralı
eşitlik kullanılarak serbestlik derecesi hesaplanacak olursa SD=(2-1)x(2-1)=1 olarak bulunur. Tablo
D’de 1 serbestlik dereceli ki-kare dağılımında %5’lik alan 3.841 değerinden başlamaktadır. Şekil
10.3’te görüldüğü gibi hesaplanan ki-kare değeri 5.079 olup 3.841 değerinden büyüktür ve kontrol
hipotezinin ret bölgesine düşmektedir.

H0 hipotezini ret
bölgesi
3.841 5.079

ŞEKİL 10.3. 1 serbestlik dereceli ki-kare dağılımında H0 hipotezini ret ve kabul bölgeleri
Bu durumda kontrol hipotezi ret edilir. Yani migren hastası olup olmama durumu cinsiyete
göre değişmektedir. Araştırıcı, migren olup olmama durumu ile cinsiyetin birbirine bağımlı olduğu
kararına varır.
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ÖRNEK 2:
Bir bölgede tesadüfen seçilen 500 kişinin meslek grupları ve doğum yerlerine göre dağılımı
Tablo 10.9’daki gibi gözlenmiştir. Gözlenen bu dağılım doğrultusunda bir meslek grubunu tercih
etmenin doğum yerinden bağımsız olduğu ileri sürülebilir mi?

Tablo 10.9. 500 kişinin meslek grupları ve doğum yerlerine göre dağılımı ve her bir göz için beklenen
frekanslar

Öğretmen

Avukat

Mühendis

Doktor
Toplam

Köy
f  55
150x145
f' 
500
'
f =43.5
f  25
130x145
f' 
500
'
f =37.7
f  30
105x145
f' 
500
f ' =30.45
f  35
f ' =33.35
145 (145)

Kasaba
f  70
150x185
f' 
500
'
f =55.5
f  45
130x185
f' 
500
'
f =48.1
f  25
105x185
f' 
500
f ' =38.85
f  45
f ' =42.55
185 (185)

Şehir
f  25
f ' =51

f  60
f ' =53.45

f  50
f ' =35.7

f  35
f ' =29.85
170 (170)

Toplam
150

130

105

115
500

Meslek grubu tercih etmenin doğum yerinden bağımsız olup olmadığını kontrol etmek için kikare bağımsızlık kontrolünün yapılması gerekir. Bunun için ilk olarak aşağıdaki şekilde hipotezler
kurulur:
H0: Meslek grubu tercihi doğum yerine göre değişmemektedir. Seçilen meslek, doğum yerinden
bağımsızdır. Kısaca, (f - f ' )  0 ’dır. Yani her göz için gözlenen ile beklenen frekanslar arasındaki
fark tesadüften ileri gelmektedir.
H1: Meslek grubu tercihi doğum yerine göre değişmektedir. Seçilen meslek, doğum yerine bağımlıdır.
Kısaca, (f - f ' )  0 ’dır. Yani her göz için gözlenen ile beklenen frekanslar arasındaki fark
tesadüften ileri gelmemektedir.
Hipotezler kurulduktan sonra her göze ait beklenen frekanslar Tablo 10.9’da görüldüğü gibi
hesaplanır. Tablo 10.9’da görüldüğü gibi 6 gözün beklenen frekansları (10.5) numaralı eşitlik
kullanılarak hesaplandıktan sonra taralı gözlerin beklenen frekansları her satırda hesaplanan beklenen
frekans toplamları satır toplamlarından çıkarılarak hesaplanmıştır. Örneğin şehirde doğup öğretmen
olan bireyler için beklenen frekans 150-(43.5-55.5) olarak hesaplanmış ve f ' =51 olarak bulunmuştur.
Diğer taralı gözlerin beklenen frekansları da benzer şekilde hesaplanmıştır.
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Beklenen frekanslar hesaplandıktan sonra (10.3) numaralı eşitlik kullanılarak ki-kare değeri;

χ2 

(55 - 43.5)2 (70 - 55.5)2
(45 - 42.55)2 (35 - 29.85)2

 ... 

43.5
55.5
42.55
29.85

2= 41.534 olarak hesaplanır.
Ki-kare değeri hesaplandıktan sonra serbestlik derecesinin belirlenmesi gerekir. Altı gözün
beklenen frekansı hesaplandıktan sonra diğer gözlerin beklenen frekanslarının satır ve sütun toplamları
kullanılarak hesaplanması serbestlik derecesinin 6 olduğunu gösterir. Serbestlik derecesinin daha
kolay belirlenmesi için (10.6) numaralı eşitlik kullanılarak serbestlik derecesi SD=(4-1)x(3-1)=6
olarak bulunur.
Tablo D’den 6 serbestlik dereceli ki-kare dağılımında %5’lik alan 12.592 değerinden başladığı
görülür. Hesaplanan ki-kare değeri 41.534 olup tablo değerinden büyüktür ve kontrol hipotezinin ret
bölgesine düşmektedir. Bu durumda kontrol hipotezi ret edilir ve meslek grubu tercih etmenin doğum
yerinden bağımsız olmadığı, yani bireylerin meslek tercihlerinin doğum yerine göre değiştiği kararına
varılır.

10.5.2. Bağımlılık (Contingency) Katsayısı
Düzenlenen iki yanlı tablolarda bağımsızlık kontrolü yapılarak kontrol hipotezi ret edilmiş ise
bu iki faktör arasında bir bağımlılığın olduğunu gösterir. Böyle durumlarda bağımlılığın derecesinin
belirlenmesi gerekir. Bu amaçla yaygın olarak kullanılan istatistiklerden biri Pearson’un bağımlılık
katsayısı (coefficient of contingency) kullanılır. Bağımlılık katsayısı kısaca CC (coefficient of
contingency) ile gösterilir ve (10.7) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır.
CC =

χ2
N  χ2

…(10.7)

Bağımsızlık kontrollerinde kontrol hipotezinin reddedilmesi durumunda (10.7) numaralı
eşitlik kullanılarak hesaplanan bağımlılık katsayısı iki özellik arasındaki bağımlılığın derecesini verir.
Fakat bağımlılığın yönü hakkında bir bilgi vermez. İki özellik birbirine tam bağımlı olsa dahi (10.7)
numaralı eşitlikten görüldüğü gibi bağımlılık katsayısı 1 (%100) değerine ulaşmaz. Bu sebeple
hesaplanan bağımlılık katsayınsın, RxC tablolarında alabileceği en büyük değere göre düzeltilmesi
gerekir. Düzenlenen RxC tablolarında bağımlılık katsayısının alabileceği en büyük değer (10.8)
numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır. İki yanlı tablolar düzenlenirken satır ve sütunların yeri
değiştirilebileceğinden CCmax, CCmax1 ile CCmax2’nin ortalaması olarak da hesaplanabilir.
R<C ise CC max1 =

R 1
R

C< R ise CC max2 =

C 1
C

CC max 

CC max 1  CC max 2
2
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RxC tablolarında (10.8) numaralı eşitlik kullanılarak bağımlılık katsayısının alabileceği en
büyük değer hesaplandıktan sonra düzeltilmiş bağımlılık katsayısı (10.9) numaralı eşitlik kullanılarak
hesaplanır.
CC düzeltilmiş 

CC
veya
CC max1

CCdüzeltilmiş 

CC
veya
CC max2

CCdüzeltilmiş 

CC
CC max

…(10.9)

Örneğin, Bölüm 10.5.1’de ÖRNEK 2’de, meslek grubu tercih etmenin doğum yerinden
bağımsız olup olmadığını kontrol etmek için ki-kare değeri 41.534 olarak hesaplanarak meslek grubu
tercih etmenin doğum yerinden bağımsız olmadığı, yani bireylerin meslek tercihlerinin doğum yerine
göre değiştiği kararına varılmıştır. İki özellik arasındaki bağımlılığın derecesi (10.7) numaralı
eşitlikten;

CC =

41.534
 0.277 , yani %27.7 olarak bulunur.
41.534 500

Hesaplanan bağımlılık katsayısı meslek grubu seçimi ile doğum yeri arasında %27.7’lik bir
bağımlılığın olduğunu gösterir. Düzenlenen iki yanlı tabloda sütun sayısı satır sayısından az olduğu
3 1
için (10.8) numaralı eşitlikten CC max2 =
 0.816 olarak bulunur. Eğer bu örnekte satır ve
3
sütunların yerini değiştirilmiş olsaydı bu durumda satır sayısı sütun sayısından az olacak ve (10.8)
4 1
numaralı eşitlikten CC max1 =
 0.866 olarak bulunacaktı. Bu durumda bağımlılık katsayının
4
0.816  0.866
alabileceği en büyük değer CC max 
 0.841olarak hesaplanır. Düzeltilmiş bağımlılık
2
katsayısı ise (10.9) numaralı eşitlik kullanılarak;
0.277
 0.33 olarak hesaplanır. Hesaplanan bağımlılık katsayısı meslek grubu
0.841
seçimi ile doğum yeri arasında %33’lük bir bağımlılığın olduğu bulunmuş olur.
CC düzeltilmiş 

10.5.3. Fisher’in Kesin Olasılık (Fisher’s Exact) Testi
Ki-kare bağımsızlık testi oluşturulan iki yanlı tablodaki gözlerin beklenen frekansının 5’ten az
olmaması durumunda güvenilir sonuçlar verir. İki yanlı tablolar küçük örnekler için düzenlendiği
zaman gözlerin beklenen frekansı 5’ten küçük olacağı için R.A. Fisher tarafından geliştirilen Fisher’in
Kesin Olasılık testi kullanılır. Düzenlenen RxC tabloları için beklenen frekansın 5’ten küçük olması
durumunda Fisher tarafından önerilen test de Fisher-Freeman-Halton testi olarak bilinir.

12/29

ZZT201 BİYOMETRİ DERSİ 12. HAFTA DERS NOTLARI

BÖLÜM
9, 10

Kaynak Kitap: TEMEL BİYOMETRİ (2013) Kocabaş Z., Özkan, MM ve Başpınar E.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1606 Ders Kitabı 558

Küçük bir örnek için 2x2 tablo, Tablo 10.7’de görüldüğü ve aşağıda verildiği gibi düzenlenmiş olsun.
A1 A2 Toplam İki yanlı tablodaki göz frekanslarının A ve B faktörleri arasında
herhangi bir bağımlılığın olmadığı bir populasyondan çekilmiş olma
B1
a
b
a+b
olasılığı (10.10) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır.
B2
c
d
c+d
Toplam a+c b+d
N
(a  b)!(c  d)!(a  c)!(b  d)!
P
…(10.10)
a!b! c!d! N!

İlk olarak (10.10) numaralı eşitlik kullanılarak düzenlenen tablonun A ve B faktörleri bağımsız
olan populasyondan alınmış olma olasılığı hesaplanır. Daha sonra her bir göz için gözlenen
frekanslardan daha uç hallerin olasılıkları hesaplanır. Bu olasılıklar hesaplanırken düzenlenen
tablodaki satır ve sütun toplamları değişmeyecek şekilde daha uç tablolar hazırlanır. Gözlenen ve daha
uç tablolar için hesaplanan olasılıklar toplanarak gözlenen ve daha uç hallerin meydana gelme olasılığı
hesaplanır. Fisher’in kesin Olasılık Testinde hesaplanan olasılık, tek taraflı olasılıktır.
ÖRNEK:
Karadeniz bölgesinde tesadüfen seçilen 30 kişinin çay bahçesinde çalışma durumlarının
cinsiyete göre dağılımı Tablo 10.10’da verildiği gibi gözlenmiştir.
Tablo 10.10. 30 kişinin çay bahçesinde çalışma durumlarının cinsiyete göre dağılımı

Kadın
Erkek
Toplam

Çay bahçesinde
çalışan
f  16
f 8
24

Çay bahçesinde
çalışmayan
f 2
f 4
6

Toplam
18
12
30

Bu örnekte çay bahçesinde çalışıp çalışmamanın cinsiyetten bağımsız olup olmadığı kontrol
edilmek istenmektedir. Düzenlenen iki yanlı tablo için ki-kare bağımsızlık testi uygulandığı zaman
gözlerden biri için hesaplanan beklenen frekansın 5’ten küçük olduğu görülür. Elde edilen sonucun
güvenilir olması için Fisher’in Kesin Olasılık testi uygulanır. Fisher’in Kesin Olasılık testi
uygulanırken de ilk olarak hipotezler aşağıdaki şekilde kurulur.

H0: Çay bahçesinde çalışıp çalışmama cinsiyetten bağımsızdır. Çay bahçesinde çalışıp çalışmama
cinsiyete göre değişmemektedir.
H1: Çay bahçesinde çalışıp çalışmama cinsiyetten bağımsız değildir. Çay bahçesinde çalışıp
çalışmama cinsiyete göre değişmektedir.
Hipotezler kurulduktan sonra Fisher’in Kesin Olasılık est aşağıda açıklandığı şekilde
uygulanır. İlk olarak gözlenen tablonun gözlenme olasılığı hesaplanır. Daha sonra gözlenen tablodan
daha uç gözlenebilecek tabloların olasılıkları aşağıda görüldüğü gibi hesaplanarak bulunan olasılıklar
toplanır. Bulunan olasılık gözlenen ve daha uç tabloların gözlenme olasılığıdır.
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18 Gözlenen tablo için olasılık:
12 P  (a  b)!(c  d)!(a  c)!(b  d)!

16
4

2
8

20

10 30

17
3

1
9

20

10 30

18
2

0 18 En uç tablo için olasılık:
10 12 P  (a  b)!(c  d)!(a  c)!(b  d)!

20

10 30

a!b! c!d! N!
18!12!20!10!
P
=0.002521
16!2!4!8!3
0!

18 Daha uç tablo için olasılık:
12 P  (a  b)!(c  d)!(a  c)!(b  d)!
a!b! c!d! N!
18!12!20!10!
P
=0.0001318
17!1!3!9!3
0!

a!b! c!d! N!
18!12!20!10!
P
=0.000002196
18!0!2!10!
30!

Gözlenen ve daha uç tabloların gözlenme olasılıkları hesaplandıktan sonra bu olasılıklar
toplanır ve toplam olasılık;
P=0.002521+0.0001318+0.0000021960.002655 olarak bulunur. Bu olasılık sola doğru
gözlenebilecek uç tabloların gözlenme olasılığıdır ve tek taraflı olasılıktır.
I. tip hata olasılığı %5 olarak kararlaştırılmış ise hesaplanan olasılık %5’ten küçük olduğu için
kontrol hipotezi reddedilir ve çay bahçesinde çalışıp çalışmamanın cinsiyetten bağımsız olmadığı
kararına varılır.
Hesaplanan olasılık tek taraflı olasılık olduğu için çift taraflı olasılık bu olasılığın iki katı
alınarak bulunabileceği gibi sağ tarafa doğru gözlenebilecek uç tabloların olasılıklarının toplamı
bulunarak da hesaplanabilir. Hesaplanan tek taraflı olasılığın iki katı alınarak bulunan çift taraflı
olasılık ile diğer tarafa doğru uç tabloların olasılıklarının toplamının tek taraflı olasılığa eklenerek
bulunacak çift taraflı olasılık arasındaki fark iki satır ve sütun toplamı arasındaki fark arttıkça artar.
Hesaplanan olasılık tek taraflı olasılığın iki katı alınarak çift taraflı olasılık
P=2(0.002655)=0.00531 olarak bulunur.

10.5.4. G-testi
Düzenlenen iki yanlı tablolarda bağımsızlık kontrolü için yaygın olarak kullanılan
yöntemlerden biri de G-testidir. G-testi olasılık oranı “likelihood-ratio” veya en yüksek olabilirlik
“maximum likelihood” testi olarak da isimlendirilir. G-testi, ki-kare bağımsızlık testinin kullanıldığı
bütün iki yanlı tablolara uygulanabilir. Ki-kare bağımsızlık testinin uygulanabileceği tablolarda Gtestinin daha yaygın olarak kullanılmasının sebeplerinden biri beklenen frekansların 1 ve/veya 5’ten
küçük olması durumlarında hesaplanan G istatistiğinin ki-kare dağılımına daha uygun olması, diğer bir
değişle G istatistiğinin ki-kare dağılımına uygunluğunun etkilenmemesidir.
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Yürütülen bir çalışmada toplanan veriler ile iki yanlı tablo aşağıda verildiği gibi düzenlenmiş
A1 A2 Toplam olsun. Bu şekilde düzenlenmiş bir iki yanlı tablo için G istatistiği
(10.11) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır.
a
b
a+b

B1
B2
c
d
Toplam a+c b+d

c+d
N

G= a ln a + b ln b + c ln c +d ln d +N ln N - (a+b) ln (a+b) -

(c+d) ln (c+d) -(a+c) ln (a+c) –(b+d) ln (b+d)

…(10.11)

(10.11) numaralı eşitlikte yapılan hesaplamalar aşağıdaki şekilde 3 adımda toplanır.
Adım 1: Her gözün frekansı için  flnf değeri hesaplanır.
Adım 2: Satır ve sütun toplamları için  flnf değeri hesaplanır.
Adım 3: Toplam frekans için N ln N değeri hesaplanır.
3 adımda belirtilen hesaplamalar yapıldıktan sonra G istatistiği (10.12) numaralı eşitilkte verildiği
şekilde düzenlenebilir.
G = 2[Adım 1 – Adım 2 + Adım 3]

…(10.12)

(10.11) veya (10.12) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanan G istatistiği serbestlik derecesi
(satır sayısı–1)x(sütun sayısı–1) olan ki-kare dağılımına uygun bir dağılım gösterir.
ÖRNEK:
Yürütülen bir çalışmada, şehir ve köyde yaşayan 25 yaşındaki erkeklerin medeni durumlarına
göre dağılımı Tablo 10.11’deki gibi gözlenmiştir. Yapılan çalışmada medeni durumun yaşanılan
yerden bağımsız olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır.
Tablo 10.11. Şehir ve köyde yaşayan 25 yaşındaki erkeklerin medeni durumlarına göre dağılımı

Şehir
Köy

Evli
350
150
500

Bekar
700
100
800

Toplam
1050
250
1300

Medeni durumun yaşanılan yerden bağımsız olup olmadığı G-testi uygulanarak kontrol edilebilir.
Bu durumda da ilk olarak hipotezlerin aşağıdaki gibi kurulması gerekir.

H0: Medeni durum yaşanılan yerden bağımsızdır. Yani evli veya bekar oluş şehir veya köyde
yaşamaktan bağımsızdır.
H1: Medeni durum yaşanılan yere bağımlıdır. Yani evli veya bekar oluş şehir veya köyde yaşamaktan
bağımsız değildir.
Hipotezler kurulduktan sonra G-istatistiğinin hesaplanması için Adım1-Adım 3’teki
hesaplamalar yapılır.
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Adım 1:350 ln 350+700 ln 700+150 ln 150+100 ln 100=7848.145
Adım 2: 1050 ln 1050 + 250 ln 250 + 500 ln 500 + 800 ln 800=17139.731
Adım 3: 1300 ln 1300=9321.155
Gerekli hesaplamalar yapıldıktan sonra G istatistiği (10.12) numaralı eşitlikten G= 2(7848.14517139.731+9321.155)=59.138 olarak bulunur. Hesaplanan G istatistiği 1 serbestlik dereceli ki-kare
dağılımına uygun dağılım gösterir. Eğer araştırıcı I. tip hata olasılığını %1 olarak belirlemiş ise Tablo
D’den 1 serbestlik dereceli ki-kare dağılımında %1’lik alanının 6.635 değerinden başladığı görülür.
Hesaplanan G-değeri (59.138) bu değerden çok büyük olup, kontrol hipotezini ret bölgesine düşer. Bu
sebeple kontrol hipotezi ret edilerek medeni durumun yaşanılan yere göre değiştiğine, yani evli veya
bekar oluşun şehir veya köyde yaşamaktan bağımsız olmadığına karar verilir.

10.6. Sorular
1. Ki-kare (2) dağılımı nasıl elde edilir? Açıklayınız.
2. Ki-kare (2) dağılımının özellikleri nelerdir? Açıklayınız.
3. Bir mer’adaki bitki kompozisyonunun %55'ini ayrık, %40'ını baklagil türü ve geri kalanını da
zararlı otlardan oluştuğu bilinmektedir. 3 yıl otlatmadan sonra, söz konusu mer’adan tesadüfen
seçilen 200 bitkiden; 115'inin ayrık, 75'inin baklagil türü ve 10'unun da zararlı ot olduğu tespit
edilmiştir. Bu sonuçlara göre 3 yıllık otlatma sonunda, mer’adaki bitki kompozisyonu oranları
değişmiş midir?
4. 5 farklı bölümü tercih eden 25 öğrencinin cinsiyetlere göre dağılımları tespit edildikten sonra,
bölüm tercihinin cinsiyetten bağımsız olup olmadığını araştırmak amacıyla hesaplanan 2 değeri
14.425 olarak bulunmuştur. Buna göre bölüm tercihinin cinsiyetten bağımsız olduğu söylenebilir
mi?
5. Bir araştırmada 100 kişiye diş bakımına dikkat edip etmedikleri sorularak, cinsiyetlere göre
aşağıdaki tablo hazırlanmıştır. Diş bakımına dikkat etme durumu cinsiyete bağımlı mıdır?
Bakımlı
35
25

Cinsiyet
Erkek
Kadın

Bakımsız
20
20

6. Bir ilaç firması tarafından yeni bir ürün için yapılan tanıtım kampanyası sonucunda 7 bölgede
bulunan eczanelerden bu ürünü satın alanların sayısı aşağıdaki gibi bulunmuştur. Yeni ürünü satın
alanların sayısının bölgelere göre homojen dağılıp dağılmadığını kontrol ediniz.
BÖLGELER
ECZANELER

1
30

2
50

3
65

4
40

5
20

6
70

7
25

7. Bir hafta boyunca kütüphaneden alınan kitapların günlere göre sayısı aşağıdaki gibidir. Ödünç kitap
almak haftanın günlerinden bağımsız mıdır?
Pazartesi
135

Salı
108

Çarşamba
120

Perşembe
116
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8. Dört ayrı bölgeden rastgele seçilen kişilere uygulanan test sonucu mide ülserinin en büyük nedeni
olarak gösterilen Helicobacter pylori mikrobu taşıyıp taşımadıkları aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.
Helicobacter pylori mikrobu taşıyıp taşımama durumunun bölgelere bağlı olup olmadığını kontrol
ediniz.
Bölgeler
Taşıyan
Taşımayan

A
14
36

B
18
32

C
12
48

D
10
90

9. Obezite hastası olan ve olmayan 200 bireyin cinsiyetlerine göre dağılımları aşağıdaki gibidir.
Cinsiyet
Kız
Erkek

Obezite Var
25
20

Obezite Yok
75
80

Obez olup olmamanın cinsiyetten bağımsız olduğu görüşüne katılır mısınız?
10. Migren hastası olan ve olmayan 200 bireyin cinsiyetlerine göre dağılımları aşağıdaki gibidir.
Kız
Erkek

Migren Var
25
20

Migren Yok
75
80

Migren olup olmamanın cinsiyetten bağımsız olduğu görüşüne katılır mısınız?
11. Polen alerjisi olan ve olmayan bireylerin, yaş evrelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir. Polene
karşı duyarlı olup olmamanın yaş evrelerinden bağımsız olduğu söylene bilir mi?

Çocuk
Genç
Yetişkin

Polen alerjisi var
25
20
15

Polen alerjisi yok
75
80
65

12. Şehirde ve köyde yaşayan 20 yaşındaki erkeklerden evli ve bekar olanların sayıları aşağıdaki
gibidir.

Şehir
Köy

Evli
407
266

Bekar
726
220

Evli veya bekar oluş, şehirde veya köyde yaşamaktan bağımsız mıdır?
13. Trafik kazalarında yaralanan ve sağlam kalan sürücülerin, Emniyet kemeri kullanan ve
kullanmayanlara göre dağılımı aşağıdaki gibidir. Trafik kazalarında yaralanmanın Emniyet
kemeri kullanmaktan bağımsız olduğu söylenebilir mi? Eğer bağımsız değilse bağımlılık katsayısı
(C.C) ne kadardır?

E. kemeri var

Yaralı
407
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E. kemeri yok

266

220

14. Test, yazılı ve sözlü sınav yöntemlerine tabi tutulan öğrencilerden başarılı ve başarısız olanların,
sınav yöntemlerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir.
Test Yazılı Sözlü
Başarılı
50
47
56
Başarısız
5
14
8
Öğrencilerin başarılı olup olmamalarının, uygulanan sınav yönteminden bağımsız olduğu
söylenebilir mi?
15. Belirli bir hastalığa karşı aşılanan ve aşılanmayan çocukların hastalığa tutulup tutulmama
durumları aşağıdaki gibidir.
Hasta olan
9
17

Aşılanan
Aşılanmayan

Hasta olmayan
42
22

Hasta olup olmama durumu aşı olup olmamaktan bağımsız mıdır?
16. Belirli bir bölgede meydana gelen Trafik kazaları sayısının mevsimlere göre dağılımı aşağıdaki
gibidir.
İlkbahar Yaz
40
20

Sonbahar Kış
60
80

Bu bölgede meydana gelen Trafik kazası sayılarının mevsimlerden bağımsız olduğu söylenebilir
mi?
17. Belirli bir bölgedeki bir yıl içerisinde Hırsızlık, Tecavüz ve Gasp suçlarını işleyenlerin yaş
gruplarına göre dağılımları aşağıdaki gibidir.
Yaş grubu
20-30
31-40
41-50

Hırsızlık
25
35
40

Tecavüz
55
25
10

Gasp
20
15
10

Bu bölgede işlenen bu üç farklı suç türünün yaş gruplarından bağımsız olduğu söylenebilir mi?
Eğer bağımsız değilse bağımlılık katsayısı (C.C) ne kadardır?
18. Bir bahçeden tesadüfen alınan 300 adet uzun sivri biberin yarısı acı yarısı ise tatlıdır. Tesadüfen
alınan 400 adet kısa sivri biberin ise 3/4’ü acıdır. Sivri biberlerdeki acı ve tatlı oluşun uzun ve
kısa oluştan bağımsız olduğu söylenebilir mi?
19. Öğretmen, avukat, mühendis ve doktor meslek gruplarını tercih edenlerin doğum yerlerine göre
dağılımı aşağıdaki gibidir.

Köy
Kasaba
Şehir

Öğretmen
45
55
15

Avukat
10
15
55
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Bu meslek gruplarını tercih etmek, doğum yerinden bağımsız mıdır? Eğer bağımsız değilse
bağımlılık ne kadardır?
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Kİ-KARE (2 ) DAĞILIMI ve Kİ-KARE TESTLERİ
(HOMOJENLİK, UYUM, BAĞIMSIZLIK KONTROLLERİ)
10.1. Giriş
Yürütülen bir çalışmadan elde edilen veriler sayısal veriler olabileceği gibi nominal veya
ordinal veriler olabilir. BÖLÜM 1’de açıklandığı gibi nominal “isim ile belirtilmiş” anlamında
kullanılmaktadır. İsimlendirilmiş (nominal) veriler (erkek / kadın), (sarı / beyaz), (var / yok) vb şekilde
elde edilmiş verilerdir. Bu tip veriler sadece isimle belirtilmiştir ve analiz aşamasında isim verilerek
yeni kategoriler (sınıflar) oluşturabilir. Ordinal veriler ise sıralı veya sıralandırılmış verilerdir. Eğer
üzerinde durulan değişkene ait değerler sıralanabilir kategorilerden oluşuyorsa bu tip veriler sıralı veya
sıralandırılmış verilerdir. Örneğin bir sınav sonucunda öğrenciler A, B, C gibi notlar alabilir. Bu notlar
öğrencilerin sınavdaki yeterliliklerine göre verilir ve A alan öğrenci B alan öğrenciden daha çalışkan
olduğu verilen nottan anlaşılır. Diğer bir örnek olarak at yarışlarını verebiliriz. Gerek nominal gerekse
ordinal verilerin elde edilmesinde bunların sayıları (frekansları) üzerinde durulur. Yani bu tür veriler
sayılarak elde edilirler. Erkek sayısı, kadın sayısı, A notunu alanların sayısı, B notunu alanların
sayısı,…vb. Ölçmek suretiyle elde edilen veriler de sonradan belirli bir kritere kategorik hale
dönüştürülebilir. İnsanlarda tansiyon bilindiği üzere mmHg olarak ölçülmekte, ancak ifade edilirken
düşük, normal, yüksek şeklinde kategorik hale dönüştürülmektedir. Bunun gibi fen, sosyal bilimlerde
daha bir çok örnek bulmak mümkündür.
Kategorik değişkenlerden elde edilen veriler araştırıcı tarafından belirlenen kategoriler
(sınıflar) içinde yer alır. İsimlendirilmiş veya sıralandırılmış veriler için araştırıcı kategoriler
oluşturmuş ise bu şekilde elde edilen kategorik verilerin analizi ki-kare testleri kullanılarak yapılır. Kikare testleri, kategorik değişkenlerin dağılımlarının birbirinden farklı olup olmadığını kontrol etmek
için kullanılır.
Ki-kare testleri, gözlenen frekansların teorik olarak beklenen frekanslardan farklı olup
olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Ki-kare testleri, sayarak elde edilmiş frekansların çeşitli
kategorik sınıflara dağılımlarını incelemek amacıyla kullanılmaktadır. Dolayısıyla örneğin veya
populasyonun ortalama ve varyansı ile ilgilenmez. Ki-kare testleri iki gruba ayrılır:
1. Uyum kontrolleri: Araştırıcının gözlediği frekanslar ile teorik olarak beklenen frekansları
karşılaştırarak gözlenen frekansların beklenen frekanslar ile uyum içinde olup olmadığını kontrol
eder. Bu kontroller homojenlik, belirtilen oranlara uyum veya belirli istatistik dağılımlara uyum
kontrolleridir.
2. Bağımsızlık kontrolleri: Sayılarak elde edilen verilerin iki veya daha fazla sayıdaki kategorik
faktöre göre olan dağılımlarının, söz konusu kategorik faktörlerden bağımsız olup olmadığının ele
alındığı çalışmalardır.
Ki-kare testlerinde kontrol veya karşıt hipotezlerinden hangisinin kabul edileceğine karar
verme aşamasında test dağılımı olarak ki-kare dağılımı kullanılır.
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10.2. Ki-Kare (2 ) Dağılımı
Standart normal dağılımdan tesadüfen  adet Z-değeri alınarak (10.1) numaralı eşitlikte
görüldüğü gibi bunların teker teker kareleri alınıp toplansa bir tane χ2 değeri elde edilir. Bu işlem
mümkün olan sayıda tekrarlanırsa v serbestlik dereceli ki-kare ( χ 2v ) dağılımı elde edilir.
v

…(10.1)

 2v  Z12  Z 22  Z 32  Z 24  ....  Z 2v   Z i2
i 1

(10.1) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanan ki-kare değerleri (10.2) numaralı eşitlikte
verilen olasılık yoğunluk fonksiyonuna uygun dağılım gösterir.



1

(v - 2)
) 2



χ2
2

(χ
e
…(10.2)
v
( )!
2
(10.2) numaralı eşitlikte, v, serbestlik derecesidir (SD). (10.2) numaralı eşitlikte verilen olasılık
yoğunluk fonksiyonundan anlaşıldığı gibi ki-kare dağılımı serbestlik deresine bağlı bir dağılımdır.
Yani ki-kare dağılımının bir parametresi vardır ve bu da serbestlik derecesidir. Diğer bir deyişle sonsuz
sayıdaki ki-kare dağılımları birbirlerinden serbestlik dereceleri ile ayrılırlar. Ki-kare dağılımının şekli
parametresine (serbestlik derecesine) göre değişmektedir (Şekil 10.1)
f(χ 2v )

2

v
22

1
0,9
0,8
0,7

Olasılık

0,6
0,5
0,4
0,3

SD=1
SD=2
SD=5

0,2
0,1

SD=15
SD=30

0
0

10

20

30

40

50

60

Ki-kare değerleri

ŞEKİL 10.1. Farklı serbestlik dereceli ki-kare dağılımları. Grafikte, SD: serbestlik derecesidir.
İsimlendirilmiş ve sıralandırılmış şekilde elde edilen veriler için kategoriler oluşturulduğu
zaman araştırıcının her kategori için gözlediği frekansların yanı sıra belirli oranlara ve özelliklere göre
beklediği frekanslar vardır. Her bir kategori için gözlenen ve beklenen frekanslardan (10.3) numaralı
eşitlik kullanılarak hesaplanacak değerler de belirli varsayımlar altında ki-kare dağılımı gösterirler.
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' 2
k [Gözlenen frekans(f)  Beklenen frekans(f )]
2
χ  
Beklenen frekans(f ' )
i 1

…(10.3)

k (f f ' ) 2
χ 2 
'
i 1 f

(10.3) numaralı eşitlikte, k: kategori (sınıf) sayısı, f: her bir sınıf için gözlenen frekans, f ' :
belirli oranlara ve özelliklere göre her bir sınıf için beklenen frekanslardır. (10.3) numaralı eşitlik
kullanılarak hesaplanan ki-kare değerinin serbestlik derecesi yapılan kontrol sırasında parametre
yerine kullanılan istatistik sayısına bağlı olarak (k-1), (k-2), (k-3)...vs. olabilir. (10.3) numaralı eşitlik
kullanılarak hesaplanacak ki-kare değerinin ki-kare dağılımı gösterebilmesi için her sınıf için
hesaplanacak beklenen frekansın 5’ten küçük olmaması gerekir.
Ki-kare testleri uygulanırken serbestlik derecesinin 1 olması durumunda hesaplanan ki-kare
değerinin ki-kare dağılımına daha iyi yaklaşması için (10.4) numaralı eşitlikte verildiği gibi YATES
düzeltmesinin yapılması gerekir.
k

[ f - f '  0.5] 2

i 1

f'

χ 
2

…(10.4)

Ki-kare dağılımı, serbestlik derecesine bağlı tek taraflı ve sürekli bir dağılımdır. Dağılımın
şekli serbestlik derecesine bağlı olarak değişir. Şekil 10.1’de görüldüğü gibi 1 serbestlik dereceli kikare dağılımı X ve Y eksenlerine +∞’da asimptot oluşturur. 2 serbestlik dereceli ki-kare dağılımı Yeksenini keser ve X-eksenine +’da asimtot oluşturur. 3 ve daha fazla serbestlik dereceli ki-kare
dağılımları 0’dan başlar ve (SD-2) noktasına kadar artarak maksimum (tepe değeri) oluşturur. Bu
noktadan itibaren azalarak X-eksenine +’da asimtot oluşturur. Bütün Ki-kare dağılımlarının
ortalaması serbestlik derecesine (SD), varyansı ise serbestlik derecesinin iki katına (2 SD) eşittir. Şekil
10.1’den görüldüğü gibi serbestlik derecesi arttıkça ki-kare dağılımı simetrikleşir ve normal dağılıma
yaklaşır.
Ki-kare dağılımı serbestlik derecesine bağlı bir dağılım olduğu için sonsuz tane ki-kare
dağılımı vardır. Farklı serbestlik dereceli ki-kare dağılımlarında farklı yüzdelik alanların başladığı kikare değerleri Tablo D’de verilmiştir.

10.3. Homojenlik Kontrolü
Homojenlik kontrolü, oluşturulan kategorilere (sınıflara) göre araştırmada dikkate alınan
bireylerin dağılımının homojen olup olmadığını, yani oluşturulan sınıflar arasında, her bir sınıfta
bulunan birey sayısı bakımından farklılığın önemli olup olmadığını kontrol eder.
ÖRNEK 1:
A, B, C, D ve E gibi 5 çeşit yem bitkisi tohumu eşit oranda belirlenen bir alana ekilmiştir. 2 yıl
sonra bu alandan toplanan 200 bitkinin tohum çeşitlerine göre dağılımı Tablo 10.1’de verildiği gibi
gözlenmiştir. Toplanan bitkilerin dağılımının homojen olduğu, yani çeşitlerin dağılımının tohumda
olduğu gibi homojen kaldığı söylenebilir mi?
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Tablo 10.1. Toplanan bitkilerin çeşitlere göre dağılımı
Bitki çeşidi
A
B
C
D
E
Toplam

Gözlenen
frekans (f)
40
35
25
55
45
200

Beklenen
frekans ( f ' )
40
40
40
40
40
200

(f - f ' ) 2
f'
0.000
0.625
5.625
5.625
0.625
2
 = 12.500

Yapılan çalışmanın amacı, eşit oranda ekilen bitki tohumlarının eşit oranda kalıp kalmadığının,
yani çıkan bitkilerin çeşitlere göre dağılımının homojen olup olmadığının araştırılmasıdır. Bunun için
2-homojenlik kontrolünün uygulanması gerekir.
Daha önce yapılan hipotez kontrollerinde açıklandığı gibi ilk olarak kontrol ve karşıt
hipotezlerin aşağıdaki şekilde kurulması gerekir.
H0: Toplanan bitkilerin çeşitlere göre dağılımı homojendir. Tohum çeşitleri arasında toplanan bitki
sayısı bakımından fark tesadüften ileri gelmiştir. Kısaca, (f - f ' ) =0, yani bir tohum çeşidi için
toplanan bitki sayısı ile toplanması beklenen bitki sayısı arasındaki fark tesadüften ileri
gelmektedir ve sıfır kabul edilebilir.
H1: Toplanan bitkilerin çeşitlere göre dağılımı homojen değildir Tohum çeşitleri arasında toplanan
bitki sayısı bakımından fark tesadüften ileri gelmemiştir. Kısaca, (f - f ' ) ≠0, yani bir tohum çeşidi
için toplanan bitki sayısı ile toplanması beklenen bitki sayısı arasındaki fark tesadüften ileri
gelmemektedir ve sıfır kabul edilemez.
2-homojenlik kontrolünde 2-istatistiği (10.3) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır. Bunun
için ilk olarak her bitki çeşidinden kaç bitkinin toplanması beklendiğinin hesaplanması gerekir.
Çalışmada farklı çeşitlerden tohumların eşit oranda ekildiği ve kontrol hipotezinde de toplanan
bitkilerin çeşitlere göre dağılımı homojen olduğu ileri sürüldüğüne göre toplanan bitkilerin eşit olarak
bitki çeşitlerine dağılması gerekir, yani her bitki çeşidinden 200/5=40 bitkinin toplanması beklenir. Bu
her bir çeşit için beklenen frekanstır. 2-kontrolleri yapılırken gözlenen ve beklenen frekansların
toplamı her zaman birbirine eşittir. Her bir çeşit için beklenen frekanslar hesaplandıktan sonra 2değeri (10.3) numaralı eşitlik kullanılarak aşağıdaki şekilde hesaplanır ve:
χ2 

(40  40)2  (35  40)2  (25  40)2  (55  40)2  (45  40)2
 12.5
40

2-değeri 12.5 olarak bulunur. Bu kontrolde sınıf sayısı 5 olduğundan serbestlik derecesi (k-1)=
4‘tür. Eğer yapılan kontrolde I. tip hata olasılığı %5 olarak kararlaştırmışsa kritik 2-değeri Tablo
D’den 9.488 olarak bulunur. Şekil 10.2’de görüldüğü gibi Tablo D’den bulunan değer ki-kare
dağılımını kontrol hipotezini kabul ve ret olmak üzere iki bölgeye ayırır.
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ŞEKİL 10.2. 4 serbestlik dereceli ki-kare dağılımında H0 hipotezini ret ve kabul bölgeleri
Şekil 10.2’de görüldüğü gibi hesaplanan ki-kare değerinin, 4 serbestlik dereceli ki-kare
dağılımına dahil olma olasılığı %5’den küçüktür. Yani kontrol hipotezinin ret bölgesinde yer
almaktadır. Bu sebeple kontrol hipotezi rey edilir. Yapılan homojenlik kontrolü sonucunda toplanan
bitkilerin çeşitlere göre dağılımının homojen olmadığı, diğer bir deyişle tohum çeşitleri arasında
toplanan bitki sayısı bakımından fark tesadüften ileri gelmediği kararına varılır.
ÖRNEK 2:
Bir bulvardan bir hafta boyunca geçen araçların günlere göre dağılımı Tablo 10.2’de verildiği
gibi gözlenmiştir. Söz konusu bulvardan geçen araçların haftanın günlerine göre olan dağılımlarının
homojen olduğu söylenebilir mi?
Tablo 10.2. Bir bulvardan geçen araçların haftanın günlerine göre dağılımı
Haftanın
günleri
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Toplam

Gözlenen
araç sayısı
(f)
425
355
270
455
550
278
250
2583

Beklenen
araç sayısı
(f' )
369
369
369
369
369
369
369
2583

(f - f ' ) 2
f'
8.499
0.531
26.561
20.043
88.783
22.442
38.377
2= 205.236

Yapılan çalışmada söz konusu bulvardan hafta boyunca geçen araçların haftanın günlerine
göre dağılımının homojen olup olmadığı araştırılmaktadır. 2-homojenlik testi uygulanarak kontrol
edilecek hipotezler aşağıdaki şekilde kurulur.
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H0: Söz konusu bulvardan hafta boyunca geçen araçların günlere göre dağılımı homojendir. Günler
arasında bulvardan geçen araç sayısı bakımından gözlenen fark tesadüften ileri gelmektedir.
Kısaca, (f-f’)=0 dır. Yani bulvardan bir günde geçen araç sayısı ile geçmesi beklenen araç sayısı
arasındaki fark tesadüften ileri gelmektedir ve sıfır kabul edilebilir.
H1: Söz konusu bulvardan hafta boyunca geçen araçların günlere göre dağılımı homojen değildir.
Günler arasında bulvardan geçen araç sayısı bakımından gözlenen fark tesadüften ileri
gelmemektedir. Kısaca, (f - f ' ) ≠0 dır. Yani bulvardan bir günde geçen araç sayısı ile geçmesi
beklenen araç sayısı arasındaki fark tesadüften ileri gelmemektedir ve sıfır kabul edilemez.
Eğer kontrol hipotezi doğru ise bir hafta boyunca bulvardan geçen araçların günlere eşit olarak
dağılması gerekir. Bu sebeple bulvardan haftanın her günü geçmesi beklenen araç sayısı
2583/7=369’dur. Her bir gün için beklenen araç sayısı hesaplandıktan sonra 2-değeri (10.3) numaralı
eşitlik kullanılarak aşağıdaki şekilde hesaplanır.
χ2 

(425  369)2  (355  369) 2  ...  (250  369)
 205.236
369

Haftanın 7 günü olduğu için serbestlik derecesi (7-1)= 6’dır. Eğer yapılan kontrolde I. tip hata
olasılığı %1 olarak kararlaştırmışsa Tablo D’den, 6 serbestlik dereceli ki-kare dağılımında %1’lik
alanın 16.812’den başladığı bulunur. Hesaplanan ki-kare değerinin 7 serbestlik dereceli ki-kare
dağılımına dahil olma olasılığı %1’den küçüktür. Bu sebeple kontrol hipotezi ret edilir. Yapılan
homojenlik kontrolü sonucunda bulvardan geçen araçların haftanın günlerine göre olan dağılımlarının
homojen olmadığı, yani haftanın günleri arasında bulvardan geçen araç sayısı bakımından farkın
istatistik olarak önemli olduğu kararına varılır.

10.4. Uyum Kontrolleri
Yapılan bir araştırmada üzerinde durulan kategorilerde (sınıflarda) gözlenen frekansların her
sınıf için bildirilen oranlarla uyum içinde olup olmadığı kontrol edilebileceği gibi toplanan verilerin
belirli bir istatistik dağılıma uygun dağılıp dağılmadıkları da kontrol edilebilir.

10.4.1. Belirtilen Oranlara Uyum Kontrolü
ÖRNEK 1:
Bir ormandaki ağaçların %15’inin meşe, %20’sinin Ladin, %15’inin çam, %20’sinin köknar,
%20’sinin ıhlamur ve %10’unun da kestane ağacı olduğu bildirilmiştir. Söz konusu ormandan
tesadüfen seçilen 350 ağacın çeşitlere göre dağılımı Tablo 10.3’deki gibi gözlenmiştir. Bu ormandaki
ağaçlar için bildirilen oranlar doğru mudur?
Bu çalışmanın amacı söz konusu ormanda bulunan ağaç çeşitleri için bildirilen oranların doğru
olup olmadığını kontrol etmektir. Eğer ormandaki ağaç çeşitleri için bildirilen oranlar doğru ise her
çeşit için gözlenen sayı ile beklenen sayılar arasındaki fark tesadüften ileri gelmelidir. Tesadüfen 350
seçildiğine göre 350 ağaçtan her çeşidin beklenen frekansı, her çeşit için bildirilen oranla seçilen ağaç
sayısı çarpılarak bulunmuş ve Tablo 10.3’te verilmiştir.
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Tablo 10.3. 350 ağacın çeşitlere göre dağılımı ve her çeşit için beklenen sayılar
Ağaç
çeşitleri
Meşe
Ladin
Çam
Köknar
Ihlamur
Kestane
Toplam

Gözlenen
ağaç sayısı
(f)
48
65
56
76
64
41
350

Oran

Beklenen ağaç
sayısı ( f ' )

(f - f ' ) 2
f'

%15
%20
%15
%20
%20
%10
%100

350(0.15)=52.5
350(0.20)=70.0
350(0.15)=52.5
350(0.20)=70.0
350(0.20)=70.0
350(0.10)=35.0
350

0.386
0.357
0.233
0.514
0.514
1.029
2= 3.033

Her çeşit için beklenen frekanslar hesaplandıktan sonra 2-değeri (10.3) numaralı eşitlik
kullanılarak aşağıdaki şekilde bulunur.
χ2 

(48  52.5)2 (65  70) 2
(64  70) 2 (41 35)2
 ... 
 3.033


52.2
70
70
35

Belirtilen ağaç çeşidi 6 olduğundan serbestlik derecesi 5‘tir. Eğer yapılan kontrolde I. tip hata
olasılığı %1 olarak kararlaştırmışsa Tablo D’den 5 serbestlik dereceli ki-kare dağılımında %1’lik
alanın 15.086 değerinden başladığı görülür. Hesaplanan ki-kare değerinin 6 serbestlik dereceli ki-kare
dağılımına dahil olma olasılığı %1’den büyüktür. Dolayısıyla kontrol hipotezi kabul edilir. Yapılan
uyum kontrolü sonucunda ormandaki ağaç çeşitleri için belirtilen oranların doğru olduğu, yani
tesadüfen seçilen ağaların, ağaç çeşitlerine göre dağılımının belirtilen oranlar ile uyum içinde
olduğuna karar verilir.

ÖRNEK 2:
Bir zar 120 kere atılmış ve her yüzün kaç kez geldiği Tablo 10.4’teki gibi gözlenmiştir.
Tablo 10.4. 120 zar atışının zarın yüzlerine göre dağılımı ve her yüz için beklenen atış sayısı
Zarın
yüzleri
1
2
3
4
5
6
Toplam

Gözlenen
Zar yüzü
sayısı (f)
15
12
22
19
24
28
120

Oran

Beklenen zar
yüzü sayısı ( f ' )

(f - f ' ) 2
f'

1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1.00

120(1/6)=20
120(1/6)=20
120(1/6)=20
120(1/6)=20
120(1/6)=20
120(1/6)=20
120

1.25
3.20
0.20
0.05
0.80
3.20
2= 8.70

Bir zar hilesiz olarak atıldığı zaman her bir yüzün gelme olasılığı 1/6’dır. Zar 120 kere atılarak
her yüzün gelme sayısı tablo 10.4’te verilmiştir. Eğer zar hilesiz olarak atılmış ise 120 atışın, zarın

13/7

ZZT201 BİYOMETRİ DERSİ 13. HAFTA DERS NOTLARI

BÖLÜM
10

Kaynak Kitap: TEMEL BİYOMETRİ (2013) Kocabaş Z., Özkan, MM ve Başpınar E.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1606 Ders Kitabı 558

yüzlerine 1/6 oranında dağılmış olması, yani Tablo 10.4’te görüldüğü gibi her bir yüzün 120(1/6)=20
kere gelmiş olması beklenir. Zar, hilesiz olarak atıldığı zaman her bir yüz 20 kere gelmemiş olsa bile
beklenen atış sayısı ile gözlenen atış sayıları arasındaki farklılığın tesadüften ileri geliyor olması
gerekir. Gözlenen ve beklenen atış sayıları arasındaki farklılığın tesadüfi olup olmadığını kontrol
etmek için gözlenen atış sayısının beklenen atış sayısı ile uyum için olup olmadığı (10.3) numaralı
eşitlikten ki-kare değeri hesaplanarak aşağıdaki şekilde yapılır.
χ2 

(15 - 20)2  (12 - 20)2

 ...  (24 - 20)

2

 (28  20)

20

2

 8.70

Bir zarın 6 yüzü olduğu için serbestlik derecesi 5‘tir. Yapılan kontrolde I. tip hata olasılığı %5
olarak kararlaştırmışsa Tablo D’den 5 serbestlik dereceli ki-kare dağılımında %5’lik alanın 11.070
değerinden başladığı görülür. Hesaplanan ki-kare değerinin (2= 8.70) 5 serbestlik dereceli ki-kare
dağılımına dahil olma olasılığı %5’den büyüktür. Dolayısıyla kontrol hipotezi kabul edilir. Yapılan
uyum kontrolü sonucunda zarın hilesiz olarak atıldığı, yani 120 atışın zarın yüzlerine göre dağılımının
belirtilen oranlara ile uyum içinde olduğu kararına varılır.

10.4.2. Dağılımlara Uyum Kontrolü
Üzerinde çalışılan her özellik dağılım fonksiyonu belirlenmiş bir dağılım gösterir. Çalışılan
özelliklerin en yaygın olarak gösterdiği dağılımlar binomiyal, Poisson ve normal dağılımlardır. Bu
dağılımlar BÖLÜM IV’te açıklanmıştır. Yapılan araştırmalarda üzerinde çalışılan özelliğe ait toplanan
verilerin, BÖLÜM IV’te açıklanan dağılımlardan birine uyum gösterip göstermediği dağılımlara uyum
kontrolü yardımıyla belirlenebilir.

10.4.2.1. Binom Dağılımına Uyum Kontrolü
Bölüm 4.1.2’de herhangi bir dersten öğrencilerin %60’nın başarılı olduğu saptanmıştır. Başarı
oranı %60 olarak saptanan bu öğrencilerden 5’er öğrencilik 250 örnekte başarılı öğrenci sayısı
bakımından gözlenen ve =0.60 olan binomiyal dağılımına göre beklenen frekanslar Tablo 4.3’te
verilmişti. 250 örnekte başarılı öğrenci sayısı bakımından gözlenen ve =0.60 olan binomiyal
dağılımına göre beklenen frekansları belirleyen araştırıcı, 250 örneğin başarılı öğrenci sayısı
bakımından dağılımının =0.60 olan binomiyal dağılıma uygun olup olmadığını kontrol edebilir.
Yapılan çalışmada oluşturulan 250 tesadüf örneğinde başarılı öğrenci sayısı bakımından
dağılımın =0.60 olan binomiyal dağılıma uygun olup olmadığını kontrol etmek için önce kontrol ve
karşıt hipotezlerin kurulması gerekir.
H0: Üzerinde çalışılan 250 örnekte başarılı öğrenci sayısı, =0.60 ve n=5 olan binomiyal dağılıma
uygun dağılmaktadır. Beklenen ve gözlenen frekanslar arasındaki fark tesadüften ileri
gelmektedir.
H1: Üzerinde çalışılan 250 örnekte başarılı öğrenci sayısı, =0.60 ve n=5 olan binomiyal dağılıma
uygun dağılmamaktadır. Beklenen ve gözlenen frekanslar arasındaki fark tesadüften ileri
gelmemektedir.

13/8

ZZT201 BİYOMETRİ DERSİ 13. HAFTA DERS NOTLARI

BÖLÜM
10

Kaynak Kitap: TEMEL BİYOMETRİ (2013) Kocabaş Z., Özkan, MM ve Başpınar E.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1606 Ders Kitabı 558

Ki-kare testlerinde ki-kare değeri hesaplanırken beklenen frekansların 5’ten küçük olmaması
gerekir. Tablo 10.5’te 1. sınıfın, yani 250 örnekte başarılı öğrenci olmaması durumu için beklenen
frekans 2.56 olarak hesaplanmış olup 5’ten küçüktür. Bu sebeple 1. ve 2. sınıflar birleştirilerek ki-kare
değeri hesaplanmıştır.
250 örneğin başarılı öğrenci sayısı bakımından dağılımının =0.60 olan binomiyal dağılıma
uygun olup olmadığını kontrol etmek için ki-kare değerinin hesaplanması Tablo 10.5’te gösterilmiştir.
TABLO 10.5. 5’er öğrencilik 250 örnekte başarılı öğrenci sayısı bakımından gözlenen ve =0.60 olan
binomiyal dağılımına göre beklenen frekanslar ve binomiyal dağılım uygunluk kontrolü için kikare değerinin hesaplanması
Başarılı
öğrenci sayısı
(r)
0
1
2
3
4
5
Toplam

Gözlenen frekans Beklenen frekans
(f)
(f' )
4
23
54
91
61
17

27

2.56
19.20
57.60
86.40
64.80
19.44

250

21.76

250

(f - f ' ) 2
f'
1.262
0.225
0.245
0.223
0.306
2
 =2.261

Araştırıcı I. tip hata olasılığını %5 olarak belirlemiş olsun. Beklenen frekanslar bulunurken
populasyona ait başarı oranı kullanılmıştır. Beklenen frekanslar 250 örnekten hesaplandığı için
serbestlik derecesi 5-1=4’tür. 4 serbestlik dereceli ki-kare dağılımında %5’lik alan Tablo D’den 9.488
olarak bulunur. Hesaplanan 2-değerinin (2=2.261) 4 serbestlik dereceli ki-kare dağılımına dahil olma
olasılığı %5’ten büyüktür. Yani kontrol hipotezinin kabul bölgesindedir. Bu durumda kontrol hipotezi
kabul edilir. Üzerinde çalışılan 250 örnekte başarılı öğrenci sayısının, =0.60 ve n=5 olan binomiyal
dağılıma uygun dağıldığı kararına varılır.
Ki-kare testi kullanılarak binomiyal dağılıma uyum kontrolünde serbestlik derecesi
hesaplanırken, sınıf sayısından 1 ve populasyonun parametresi olan π yerine örnekten hesaplanan p
kullanıldığı için de 1 olmak üzere sınıf sayısından iki çıkarılır. Eğer populasyona ait istenen olayın
oluş olasılığı biliniyor ise serbestlik derecesi hesaplanırken sınıf sayısından için 1 çıkarılır.

10.4.2.2. Poisson Dağılımına Uyum Kontrolü
Bölüm 4.2.3’te, sebze yetiştiricileri için hazırlanan ve içinde yaklaşık olarak 500 biber tohumu
bulunan ambalajlardan 250 adet rastgele alınmış ve bu ambalajlardaki tohumlardan ölü veya canlı
olanların sayısı belirlenmiş ve içlerinde yaklaşık olarak 500 biber tohumu bulunan 250 ambalaj için
ölü tohum sayısı için gözlenen ve Poisson dağılımına göre beklenen frekanslar Tablo 4.6’da
verilmiştir.
Bu çalışmada, 250 tohum ambalajındaki ölü tohumların ortalaması 2.48 olan Poisson dağılımına
uygun bir dağılım gösterip göstermediği ki-kare testi kullanılarak kontrol edilecektir.
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H0: İçinde yaklaşık 500 adet biber tohumu bulunan 250 ambalajdaki ölü tohum sayısı ortalaması 2.48
olan Possion dağılımına uygun bir dağılım göstermektedir. Beklenen ve gözlenen frekanslar
arasındaki fark tesadüften ileri gelmektedir.
H1: İçinde yaklaşık 500 adet biber tohumu bulunan 250 ambalajdaki ölü tohum sayısı ortalaması 2.48
olan Possion dağılımına uygun bir dağılım göstermemektedir. Beklenen ve gözlenen frekanslar
arasındaki fark tesadüften ileri gelmemektedir.
Tablo 10.6’da 7. ve 8. sınıfların beklenen frekansı 5’ten küçük olduğu için son üç sınıf
birleştirilmiştir. 250 biber tohumu ambalajında ölü tohum sayısının dağılımının ortalaması 2.48 olan
Possion dağılımına uygun olup olmadığını kontrol etmek için ki-kare değerinin hesaplanması Tablo
10.6’da gösterilmiştir.
Araştırıcı I. tip hata olasılığını %5 olarak belirlemiş olsun. Bu kontrolde serbestlik derecesi (72)=5’tir. Çünkü 250 biber ambalajının alındığı tohum populasyonu için ölü tohum sayısı örnekten
tahmin edilmiş ve beklenen ölü tohum sayısı 250 ambalajlık örnekten hesaplanmıştır. 5 serbestlik
dereceli ki-kare dağılımında %5’lik alan Tablo D’den 11.070 olarak bulunur.
Tablo 10.6. 250 ambalaj için gözlenen ve Poisson dağılımına göre beklenen frekanslar ve Poisson
dağılımına uygunluk kontrolü için ki-kare değerinin hesaplanması
Ölü tohum
sayısı
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Toplam

Gözlenen
frekans (f)
31
50
56
44
38
20
5
4
2

11
250

Beklenen frekans
(f' )
20.94
51.92
64.38
53.22
33.00
16.37
6.76
2.40
1.01 10.17
250

(f - f ' ) 2
f'
4.833
0.071
1.091
1.597
0.758
0.805
0.068
2=9.223

Hesaplanan 2-değerinin (2=9.223), 5 serbestlik dereceli ki-kare dağılımına dahil olma
olasılığı %5’ten büyüktür. Yani kontrol hipotezinin kabul bölgesindedir. Bu durumda kontrol hipotezi
kabul edilir. Dolayısıyla içinde yaklaşık 500 adet biber tohumu bulunan 250 ambalajdaki ölü tohum
sayısı, ortalaması 2.48 olan Possion dağılımına uygun bir dağılım göstermektedir kararına varılır.
Ki-kare testi kullanılarak Poisson dağılımına uyum kontrolünde serbestlik derecesi
hesaplanırken, sınıf sayısından 1 ve populasyonun parametresi olan µ yerine örnekten hesaplanan
kullanıldığı için de 1 olmak üzere sınıf sayısından iki çıkarılır. Eğer populasyona ait ortalama (µ)
biliniyor ise serbestlik derecesi hesaplanırken sınıf sayısından 1 çıkarılır.
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10.4.2.3. Normal Dağılıma Uyum Kontrolü
Bölüm 4.3.3’te 60 fasulye ağırlığının gözlenen ve ortalaması 0.661 ve standart sapması 0.0819
olan normal dağılıma göre beklenen frekansları Tablo 4.7’de verilmiştir. Araştırıcı, 60 fasulye
ağırlığının, ortalaması 0.661 ve standart sapması 0.082 olan normal dağılıma uygun bir dağılım
gösterip göstermediğini kontrol etmek istemektedir.
Yapılan çalışmada, 60 fasulye ağırlığının ortalaması 0.661 ve standart sapması 0.082 olan
normal dağılıma uygun bir dağılım gösterip göstermediğini kontrol etmek için önce kontrol ve karşıt
hipotezlerin kurulması gerekir.
H0: 60 fasulye ağırlığı ortalaması 0.661 ve standart sapması 0.082 olan normal dağılıma uygun
dağılım göstermektedir. Gözlenen ve beklenen frekanslar arasındaki fark tesadüften ileri gelmektedir.
H1: 60 fasulye ağırlığı ortalaması 0.661 ve standart sapması 0.082 olan normal dağılıma uygun
dağılım göstermemektedir. Gözlenen ve beklenen frekanslar arasındaki fark tesadüften ileri
gelmemektedir.
Tablo 10.7’de, 1. sınıfın beklenen frekansı 5’ten küçük olduğu için 2. sınıfla ve 9. sınıfın
beklenen frekansı 5’ten küçük olduğu için 8. sınıf ile birleştirilmiştir. 60 fasulye ağırlığının ortalaması
0.661 ve standart sapması 0.082 olan normal dağılıma uygun olup olmadığını kontrol etmek için kikare değerinin hesaplanması Tablo 10.7’de gösterilmiştir.
Tablo 10.7. 60 fasulye tanesinin ağırlığına ait gözlenen ve ortalaması 0.661 ve standart sapması 0.082
olan normal dağılıma göre beklenen frekanslar ve normal dağılıma uygunluk kontrolü için
ki-kare değerinin hesaplanması
Sınıflar
0.48 - 0.51
0.52 - 0.55
0.56 - 0.59
0.60 - 0.63
0.64 - 0.67
0.68 - 0.71
0.72 - 0.75
0.76 - 0.79
0.80 - 0.83
Toplam

Gözlenen frekans
(f)
2
5
6
9
13
8
9
5
3
60

7

8

Beklenen frekans
(f' )
2.250
3.660 5.91
6.630
9.930
11.580
10.674
7.770
4.476
3.030 7.506
60

(f - f ' ) 2
f'
0.201
0.060
0.088
0.174
0.670
0.195
0.033
2=1.421

Araştırıcı I. tip hata olasılığını %5 olarak belirlemiş olsun. Bu kontrolde serbestlik derecesi
(sınıf sayısı-3)=(7-3)=4’tür. Çünkü 60 fasulye kullanılmıştır, yani örnek genişliği 60’tır, fasulye
populasyonunun ağırlık ortalaması ve standart sapması örnekten hesaplanmıştır. Bu sebeple serbestlik
derecesi bulunurken sınıf sayısından 3 çıkarılmıştır. 4 serbestlik dereceli ki-kare dağılımında %5’lik
alan Tablo D’den 9.488 olarak bulunur. Hesaplanan 2-değerinin (2=1.421) 4 serbestlik dereceli kikare dağılımına dahil olma olasılığı %5’ten büyüktür. Yani kontrol hipotezini kabul bölgesindedir. Bu
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durumda kontrol hipotezi kabul edilir. Dolayısıyla 60 fasulye ağırlığı, ortalaması 0.661 ve standart
sapması 0.082 olan normal dağılıma uygun dağılım göstermiştir kararına varılır.
Ki-kare testi kullanılarak Normal dağılıma uyum kontrolünde serbestlik derecesi
hesaplanırken, sınıf sayısından 1 ve populasyonun parametreleri olan µ ve  yerine örnekten
hesaplanan ve S kullanıldığı için de her birisi için 1’er olmak üzere sınıf sayısından toplam olarak üç
çıkarılır. Eğer populasyona ait ortalama ve standart sapma (µ ve ) biliniyor ise serbestlik derecesi
hesaplanırken sınıf sayısından 1 çıkarılır.

10.5. Bağımsızlık Kontrolleri
Toplanan veriler çeşitli faktör yada faktörlerin çeşitli hallerine göre sınıflandırılarak iki yanlı
tablolar oluşturulabilir. Örneğin, herhangi bir dersten sınava girmiş öğrenciler cinsiyetlerine ve başarı
durumlarına göre iki yanlı tablo oluşturulabilir veya yapılan bir zararlıyla mücadele çalışmasında
böceklerin ölü, canlı veya felçli olma durumları kullanılan farklı ilaç çeşitlerine veya dozlarına göre
sınıflandırılarak iki yanlı tablo oluşturulabilir.
Ele alınan faktörün hallerine göre sınıflandırılarak oluşturulan iki yanlı tablolar RxC tabloları
olarak adlandırılır. Burada R, İngilizce row (sıra) ve C İngilizce column (sütun) kelimelerinin ilk
harfleridir. RxC tabloları çalışılan özelliğin hallerine göre 2x3, 2x2, 3x4 vb. şeklinde düzenlenmiş
olabilir. İki yanlı tabloda sıra ve sütunların kesiştiği noktalar hücre veya göz olarak adlandırılır.
Toplanan veriler iki yanlı tablo şeklinde düzenlendiği zaman üzerinde durulan faktörlerden
birinin hallerine göre olan dağılımın diğer faktörün hallerine bağımlı (veya bağımsız) olup
olmadığının kontrol edilmesi gerekebilir. Başka bir deyişle araştırıcı, iki özelliğin birbirinden bağımsız
olup olmadığını kontrol etmek isteyebilir. Bu durumda bağımsızlık kontrolünün yapılması gerekir.

10.5.1. Ki-Kare Bağımsızlık Kontrolü
Bir araştırmada toplanan veriler, Tablo 10.7’de görüldüğü şekilde iki yanlı tablo olarak
düzenlenmiş olabilir. İki yanlı tabloda her bir gözün frekansı a, b, c ve d ile gösterilmiştir. Bu
durumda iki özelliğin birbirinden bağımsız olup olmadığı ki-kare bağımsızlık kontrolü uygulanarak
kontrol edilebilir.
Tablo 10.7. İki özelliğin ikişer hali dikkate alınarak oluşturulmuş 2x2 tablosu

B1
B2
Toplam

A1
a
c
a+c

A2
b
d
b+d

Toplam
a+b
c+d
N

Bağımsızlık kontrolü yapılırken de önce kontrol ve karşıt hipotezlerin aşağıdaki şekilde
kurulması gerekir.
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H0: Gözlemlerin birinci faktörün hallerine göre dağılımı, ikinci faktörün hallerine göre
değişmemektedir. Birinci faktörün hallerine göre olan dağılım ikinci faktörün hallerinden
bağımsızdır. Kısaca, (f - f ' )  0 ’dır.
H1: Gözlemlerin birinci faktörün hallerine göre dağılımı, ikinci faktörün hallerine göre değişmektedir.
Birinci faktörün hallerine göre olan dağılım ikinci faktörün hallerinden bağımsız değildir
(bağımlıdır). Kısaca, (f - f ' )  0 ’dır.
Hipotezler kurulduktan sonra hangi hipotezin kabul edileceğine karar vermek için (10.3)
numaralı eşitlik kullanılarak 2 değeri hesaplanır. Ki-kare değerinin hesaplanabilmesi için önce iki
yanlı tablodaki her göze ait beklenen frekansların hesaplanması gerekir. Beklenen frekanslar aşağıda
açıklandığı şekillerde hesaplanabilir:
1. Eğer kontrol hipotezi doğru ise, yani gözlemlerin birinci faktörün hallerine göre dağılımı,
ac
ve A2
ikinci faktörün hallerine göre değişmiyorsa A1 halinin B1 ve B2’de gözlenme olasılığı
N
bd
halinin B1 ve B2’de gözlenme olasılığı
’dir. Bu durumda B1 halini gösteren (a+b) tane bireyden
N
a c
a c
'
f ' = (a  b) x 
 tanesinin ve B2 halini gösteren (c+d) tane bireyden de f = (c  d) x 

 N 
 N 
tanesinin A1 halini göstermesi beklenir. Benzer şekilde B1 halini gösteren (a+b) tane bireyden
bd
bd
'
f ' = (a  b) x 
 tanesinin ve B2 halini gösteren (c+d) tane bireyden de f = (c  d) x 

 N 
 N 
tanesinin A2 halini göstermesi beklenir.
2. Bağımsız olayların birlikte gözlenme olasılığı, olayların olasılıklarının çarpımına eşittir.
Eğer kontrol hipotezi doğru ise A ve B özellikleri birbirinden bağımsızdır. Bu durumda A1 ve B1
a  b  a c
hallerinin birlikte gözlenme olasılığı 
 ’dir. Bu durumda N tane bireyden
x 
 N   N 
a  b  a c
f ' = Nx
 tanesinin A1 ve B1 halini göstermesi beklenir. Görüldüğü gibi bu şekilde
x 
 N   N 
hesaplanan beklenen frekans bir önceki beklenen frekanstan başka bir şey değildir.
3. Beklenen frekanslar 1. veya 2. şekillerde hesaplanabilir. Fakat iki yanlı tablodaki satır ve
sütun sayısı arttıkça 1. ve 2. şekilde açıklandığı gibi beklenen frekansların hesaplanmasında hata
olasılığı artar. Her bir göz için beklenen frekansın daha kolay hesaplanabilmesi için (10.5) numaralı
eşitlikte verilen eşitlik kullanılabilir.
Beklenen frekansı  Beklenen frekansı 
hesaplanac ak gözün  x hesaplanac ak gözün 

 

 sütun toplamı

Herhangi bir gözün  satır toplamı
beklenen frekansı  
Genel toplam
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İki yanlı tablodaki her bir göz için beklenen frekanslar hesaplandıktan sonra (10.3) numaralı
k (f f ' ) 2
şeklinde hesaplanır. Eşitlikte k: iki yanlı tablodaki
eşitlik kullanılarak ki-kare değeri χ 2  
i 1
f'
toplam göz sayısıdır.
Daha önce de açıklandığı gibi ki-kare dağılımı serbestlik derecesine bağlı bir dağılımdır.
Ki-kare değerinin hesaplanabilmesi için önce her göz için beklenen frekansların hesaplanması
gerekir.
Beklenen frekansların toplamı ile gözlenen frekansların toplamı birbirine eşit olması
gerektiğinden iki satır ve sütundan oluşan iki yanlı tablolarda, yani 2x2 tablolarında gözlerden her
hangi biri için beklenen frekanslar hesaplandıktan sonra diğer gözlerin beklenen frekansları gözlenen
frekansların satır ve sütun toplamlarından söz konusu gözün beklenen frekansı çıkarılarak da
bulunabilir. Başka bir değişle iki yanlı tablolarda bir gözün beklenen frekansının hesaplanması için bir
gözün beklenen frekansının hesaplanması yeterlidir. Bu sebeple de 2x2 tablolarında (10.3) numaralı
eşitlik kullanılarak hesaplanan ki-kare değeri 1 serbestlik dereceli ki-kare dağılımı gösterir.
Oluşturulan iki yanlı tabloların satır ve sütun sayısı arttıkça yukarıda açıklandığı şekilde
serbestlik derecesinin belirlenmesi zorlaşır. İki yanlı tablolarda bağımsızlık kontrolü yapılırken
hesaplanan ki-kare istatistiğinin serbestlik derecesinin belirlenmesi için (10.6) numaralı eşitlik
kullanılabilir.
Serbestlik derecesi = (Satır sayısı - 1)x(Sütun sayısı - 1)

…(10.6)

Ki-kare değeri (10.3) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplandıktan ve hesaplanan ki-kare
değerinin serbestlik derecesi (10.6) numaralı eşitlik kullanılarak belirlendikten sonra, hesaplanan kikare değeri tablo değeri ile karşılaştırılarak hangi hipotezin kabul edileceğine karar verilir.
ÖRNEK 1:
Migren hastalığının cinsiyetten bağımsız olup olmadığını belirlemek üzere 400 bireyin
cinsiyetlerine ve migren hastalığı olup olmamasına göre dağılımı Tablo 10.8’de verildiği gibi
saptanmıştır. Bu sonuçlara göre Migren hastalığının cinsiyetten bağımsız olduğu söylenebilir mi?
Tablo 10.8. 400 bireyin cinsiyete ve migren hastalığına göre dağılımı ve her göz için beklenen
frekanslar

Kız

Erkek
Toplam

Migren Var
f  85
120x 250
=75
f' 
400
f  35
f ' =120-75=45 veya
120x150
f' 
 45
400
120

Migren Yok
f  165
f ' =250-75=175 veya
280x 250
f' 
 175
400
f  115
f ' =280-175=105 veya
280x150
f' 
 105
400
280
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Migren hastası olup olmamanın cinsiyetten bağımsız olup olmadığının araştırılması için kikare bağımsızlık kontrolünün yapılması gerekir. Bunun için ilk olarak aşağıdaki şekilde hipotezler
kurulur:
H0: Migren hastası olup olmama cinsiyete göre değişmemektedir. Migren hastası olma durumu ile
cinsiyet birbirinden bağımsızdır. Kısaca, (f - f ' )  0 ’dır. Yani her göz için gözlenen ile beklenen
frekanslar arasındaki fark tesadüften ileri gelmektedir.
H1: Migren hastası olup olmama cinsiyete göre değişmektedir. Migren hastası olma durumu ile
cinsiyet birbirinden bağımsız değildir. Kısaca, (f - f ' )  0 ’dır. Yani her göz için gözlenen ile
beklenen frekanslar arasındaki fark tesadüften ileri gelmemektedir.
Hipotezler kurulduktan sonra her göze ait beklenen frekanslar Tablo 10.8’de gösterildiği gibi
hesaplanır. Beklenen frekanslar hesaplandıktan sonra (10.3) numaralı eşitlik kullanılarak ki-kare
değeri;

χ2 

(85 - 75)2 (165 - 175)2 (35 - 45)2 (115 - 105)2



 5.079
75
175
45
105

olarak hesaplanır.
Ki-kare değeri hesaplandıktan sonra serbestlik derecesinin hesaplanması gerekir. Tablo
10.8’de görüldüğü gibi 2x2 tablolarında bir gözün beklenen frekansının hesaplanması yeterlidir. Diğer
gözlerin beklenen frekansları, hesaplanan beklenen frekansın ilgili satır ve sütun toplamlarından
çıkarılarak bulunabilir. Bu sebeple 2x2 tablolarında serbestlik derecesi 1’e eşittir. Eğer 10.6 numaralı
eşitlik kullanılarak serbestlik derecesi hesaplanacak olursa SD=(2-1)x(2-1)=1 olarak bulunur. Tablo
D’de 1 serbestlik dereceli ki-kare dağılımında %5’lik alan 3.841 değerinden başlamaktadır. Şekil
10.3’te görüldüğü gibi hesaplanan ki-kare değeri 5.079 olup 3.841 değerinden büyüktür ve kontrol
hipotezinin ret bölgesine düşmektedir.

H0 hipotezini ret
bölgesi
3.841 5.079

ŞEKİL 10.3. 1 serbestlik dereceli ki-kare dağılımında H0 hipotezini ret ve kabul bölgeleri
Bu durumda kontrol hipotezi ret edilir. Yani migren hastası olup olmama durumu cinsiyete
göre değişmektedir. Araştırıcı, migren olup olmama durumu ile cinsiyetin birbirine bağımlı olduğu
kararına varır.
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ÖRNEK 2:
Bir bölgede tesadüfen seçilen 500 kişinin meslek grupları ve doğum yerlerine göre dağılımı
Tablo 10.9’daki gibi gözlenmiştir. Gözlenen bu dağılım doğrultusunda bir meslek grubunu tercih
etmenin doğum yerinden bağımsız olduğu ileri sürülebilir mi?

Tablo 10.9. 500 kişinin meslek grupları ve doğum yerlerine göre dağılımı ve her bir göz için beklenen
frekanslar

Öğretmen

Avukat

Mühendis

Doktor
Toplam

Köy
f  55
150x145
f' 
500
'
f =43.5
f  25
130x145
f' 
500
'
f =37.7
f  30
105x145
f' 
500
f ' =30.45
f  35
f ' =33.35
145 (145)

Kasaba
f  70
150x185
f' 
500
'
f =55.5
f  45
130x185
f' 
500
'
f =48.1
f  25
105x185
f' 
500
f ' =38.85
f  45
f ' =42.55
185 (185)

Şehir
f  25
f ' =51

f  60
f ' =53.45

f  50
f ' =35.7

f  35
f ' =29.85
170 (170)

Toplam
150

130

105

115
500

Meslek grubu tercih etmenin doğum yerinden bağımsız olup olmadığını kontrol etmek için kikare bağımsızlık kontrolünün yapılması gerekir. Bunun için ilk olarak aşağıdaki şekilde hipotezler
kurulur:
H0: Meslek grubu tercihi doğum yerine göre değişmemektedir. Seçilen meslek, doğum yerinden
bağımsızdır. Kısaca, (f - f ' )  0 ’dır. Yani her göz için gözlenen ile beklenen frekanslar arasındaki
fark tesadüften ileri gelmektedir.
H1: Meslek grubu tercihi doğum yerine göre değişmektedir. Seçilen meslek, doğum yerine bağımlıdır.
Kısaca, (f - f ' )  0 ’dır. Yani her göz için gözlenen ile beklenen frekanslar arasındaki fark
tesadüften ileri gelmemektedir.
Hipotezler kurulduktan sonra her göze ait beklenen frekanslar Tablo 10.9’da görüldüğü gibi
hesaplanır. Tablo 10.9’da görüldüğü gibi 6 gözün beklenen frekansları (10.5) numaralı eşitlik
kullanılarak hesaplandıktan sonra taralı gözlerin beklenen frekansları her satırda hesaplanan beklenen
frekans toplamları satır toplamlarından çıkarılarak hesaplanmıştır. Örneğin şehirde doğup öğretmen
olan bireyler için beklenen frekans 150-(43.5-55.5) olarak hesaplanmış ve f ' =51 olarak bulunmuştur.
Diğer taralı gözlerin beklenen frekansları da benzer şekilde hesaplanmıştır.
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Beklenen frekanslar hesaplandıktan sonra (10.3) numaralı eşitlik kullanılarak ki-kare değeri;

χ2 

(55 - 43.5)2 (70 - 55.5)2
(45 - 42.55)2 (35 - 29.85)2

 ... 

43.5
55.5
42.55
29.85

2= 41.534 olarak hesaplanır.
Ki-kare değeri hesaplandıktan sonra serbestlik derecesinin belirlenmesi gerekir. Altı gözün
beklenen frekansı hesaplandıktan sonra diğer gözlerin beklenen frekanslarının satır ve sütun toplamları
kullanılarak hesaplanması serbestlik derecesinin 6 olduğunu gösterir. Serbestlik derecesinin daha
kolay belirlenmesi için (10.6) numaralı eşitlik kullanılarak serbestlik derecesi SD=(4-1)x(3-1)=6
olarak bulunur.
Tablo D’den 6 serbestlik dereceli ki-kare dağılımında %5’lik alan 12.592 değerinden başladığı
görülür. Hesaplanan ki-kare değeri 41.534 olup tablo değerinden büyüktür ve kontrol hipotezinin ret
bölgesine düşmektedir. Bu durumda kontrol hipotezi ret edilir ve meslek grubu tercih etmenin doğum
yerinden bağımsız olmadığı, yani bireylerin meslek tercihlerinin doğum yerine göre değiştiği kararına
varılır.

10.5.2. Bağımlılık (Contingency) Katsayısı
Düzenlenen iki yanlı tablolarda bağımsızlık kontrolü yapılarak kontrol hipotezi ret edilmiş ise
bu iki faktör arasında bir bağımlılığın olduğunu gösterir. Böyle durumlarda bağımlılığın derecesinin
belirlenmesi gerekir. Bu amaçla yaygın olarak kullanılan istatistiklerden biri Pearson’un bağımlılık
katsayısı (coefficient of contingency) kullanılır. Bağımlılık katsayısı kısaca CC (coefficient of
contingency) ile gösterilir ve (10.7) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır.
CC =

χ2
N  χ2

…(10.7)

Bağımsızlık kontrollerinde kontrol hipotezinin reddedilmesi durumunda (10.7) numaralı
eşitlik kullanılarak hesaplanan bağımlılık katsayısı iki özellik arasındaki bağımlılığın derecesini verir.
Fakat bağımlılığın yönü hakkında bir bilgi vermez. İki özellik birbirine tam bağımlı olsa dahi (10.7)
numaralı eşitlikten görüldüğü gibi bağımlılık katsayısı 1 (%100) değerine ulaşmaz. Bu sebeple
hesaplanan bağımlılık katsayınsın, RxC tablolarında alabileceği en büyük değere göre düzeltilmesi
gerekir. Düzenlenen RxC tablolarında bağımlılık katsayısının alabileceği en büyük değer (10.8)
numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır. İki yanlı tablolar düzenlenirken satır ve sütunların yeri
değiştirilebileceğinden CCmax, CCmax1 ile CCmax2’nin ortalaması olarak da hesaplanabilir.
R<C ise CC max1 =

R 1
R

C< R ise CC max2 =

C 1
C

CC max 

CC max 1  CC max 2
2
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RxC tablolarında (10.8) numaralı eşitlik kullanılarak bağımlılık katsayısının alabileceği en
büyük değer hesaplandıktan sonra düzeltilmiş bağımlılık katsayısı (10.9) numaralı eşitlik kullanılarak
hesaplanır.
CC düzeltilmiş 

CC
veya
CC max1

CCdüzeltilmiş 

CC
veya
CC max2

CCdüzeltilmiş 

CC
CC max

…(10.9)

Örneğin, Bölüm 10.5.1’de ÖRNEK 2’de, meslek grubu tercih etmenin doğum yerinden
bağımsız olup olmadığını kontrol etmek için ki-kare değeri 41.534 olarak hesaplanarak meslek grubu
tercih etmenin doğum yerinden bağımsız olmadığı, yani bireylerin meslek tercihlerinin doğum yerine
göre değiştiği kararına varılmıştır. İki özellik arasındaki bağımlılığın derecesi (10.7) numaralı
eşitlikten;

CC =

41.534
 0.277 , yani %27.7 olarak bulunur.
41.534 500

Hesaplanan bağımlılık katsayısı meslek grubu seçimi ile doğum yeri arasında %27.7’lik bir
bağımlılığın olduğunu gösterir. Düzenlenen iki yanlı tabloda sütun sayısı satır sayısından az olduğu
3 1
için (10.8) numaralı eşitlikten CC max2 =
 0.816 olarak bulunur. Eğer bu örnekte satır ve
3
sütunların yerini değiştirilmiş olsaydı bu durumda satır sayısı sütun sayısından az olacak ve (10.8)
4 1
numaralı eşitlikten CC max1 =
 0.866 olarak bulunacaktı. Bu durumda bağımlılık katsayının
4
0.816  0.866
alabileceği en büyük değer CC max 
 0.841olarak hesaplanır. Düzeltilmiş bağımlılık
2
katsayısı ise (10.9) numaralı eşitlik kullanılarak;
0.277
 0.33 olarak hesaplanır. Hesaplanan bağımlılık katsayısı meslek grubu
0.841
seçimi ile doğum yeri arasında %33’lük bir bağımlılığın olduğu bulunmuş olur.
CC düzeltilmiş 

10.5.3. Fisher’in Kesin Olasılık (Fisher’s Exact) Testi
Ki-kare bağımsızlık testi oluşturulan iki yanlı tablodaki gözlerin beklenen frekansının 5’ten az
olmaması durumunda güvenilir sonuçlar verir. İki yanlı tablolar küçük örnekler için düzenlendiği
zaman gözlerin beklenen frekansı 5’ten küçük olacağı için R.A. Fisher tarafından geliştirilen Fisher’in
Kesin Olasılık testi kullanılır. Düzenlenen RxC tabloları için beklenen frekansın 5’ten küçük olması
durumunda Fisher tarafından önerilen test de Fisher-Freeman-Halton testi olarak bilinir.
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Küçük bir örnek için 2x2 tablo, Tablo 10.7’de görüldüğü ve aşağıda verildiği gibi düzenlenmiş olsun.
A1 A2 Toplam İki yanlı tablodaki göz frekanslarının A ve B faktörleri arasında
herhangi bir bağımlılığın olmadığı bir populasyondan çekilmiş olma
B1
a
b
a+b
olasılığı (10.10) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır.
B2
c
d
c+d
Toplam a+c b+d
N
(a  b)!(c  d)!(a  c)!(b  d)!
P
…(10.10)
a!b! c!d! N!

İlk olarak (10.10) numaralı eşitlik kullanılarak düzenlenen tablonun A ve B faktörleri bağımsız
olan populasyondan alınmış olma olasılığı hesaplanır. Daha sonra her bir göz için gözlenen
frekanslardan daha uç hallerin olasılıkları hesaplanır. Bu olasılıklar hesaplanırken düzenlenen
tablodaki satır ve sütun toplamları değişmeyecek şekilde daha uç tablolar hazırlanır. Gözlenen ve daha
uç tablolar için hesaplanan olasılıklar toplanarak gözlenen ve daha uç hallerin meydana gelme olasılığı
hesaplanır. Fisher’in kesin Olasılık Testinde hesaplanan olasılık, tek taraflı olasılıktır.
ÖRNEK:
Karadeniz bölgesinde tesadüfen seçilen 30 kişinin çay bahçesinde çalışma durumlarının
cinsiyete göre dağılımı Tablo 10.10’da verildiği gibi gözlenmiştir.
Tablo 10.10. 30 kişinin çay bahçesinde çalışma durumlarının cinsiyete göre dağılımı

Kadın
Erkek
Toplam

Çay bahçesinde
çalışan
f  16
f 8
24

Çay bahçesinde
çalışmayan
f 2
f 4
6

Toplam
18
12
30

Bu örnekte çay bahçesinde çalışıp çalışmamanın cinsiyetten bağımsız olup olmadığı kontrol
edilmek istenmektedir. Düzenlenen iki yanlı tablo için ki-kare bağımsızlık testi uygulandığı zaman
gözlerden biri için hesaplanan beklenen frekansın 5’ten küçük olduğu görülür. Elde edilen sonucun
güvenilir olması için Fisher’in Kesin Olasılık testi uygulanır. Fisher’in Kesin Olasılık testi
uygulanırken de ilk olarak hipotezler aşağıdaki şekilde kurulur.

H0: Çay bahçesinde çalışıp çalışmama cinsiyetten bağımsızdır. Çay bahçesinde çalışıp çalışmama
cinsiyete göre değişmemektedir.
H1: Çay bahçesinde çalışıp çalışmama cinsiyetten bağımsız değildir. Çay bahçesinde çalışıp
çalışmama cinsiyete göre değişmektedir.
Hipotezler kurulduktan sonra Fisher’in Kesin Olasılık est aşağıda açıklandığı şekilde
uygulanır. İlk olarak gözlenen tablonun gözlenme olasılığı hesaplanır. Daha sonra gözlenen tablodan
daha uç gözlenebilecek tabloların olasılıkları aşağıda görüldüğü gibi hesaplanarak bulunan olasılıklar
toplanır. Bulunan olasılık gözlenen ve daha uç tabloların gözlenme olasılığıdır.
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18 Gözlenen tablo için olasılık:
12 P  (a  b)!(c  d)!(a  c)!(b  d)!

16
4

2
8

20

10 30

17
3

1
9

20

10 30

18
2

0 18 En uç tablo için olasılık:
10 12 P  (a  b)!(c  d)!(a  c)!(b  d)!

20

10 30

a!b! c!d! N!
18!12!20!10!
P
=0.002521
16!2!4!8!3
0!

18 Daha uç tablo için olasılık:
12 P  (a  b)!(c  d)!(a  c)!(b  d)!
a!b! c!d! N!
18!12!20!10!
P
=0.0001318
17!1!3!9!3
0!

a!b! c!d! N!
18!12!20!10!
P
=0.000002196
18!0!2!10!
30!

Gözlenen ve daha uç tabloların gözlenme olasılıkları hesaplandıktan sonra bu olasılıklar
toplanır ve toplam olasılık;
P=0.002521+0.0001318+0.0000021960.002655 olarak bulunur. Bu olasılık sola doğru
gözlenebilecek uç tabloların gözlenme olasılığıdır ve tek taraflı olasılıktır.
I. tip hata olasılığı %5 olarak kararlaştırılmış ise hesaplanan olasılık %5’ten küçük olduğu için
kontrol hipotezi reddedilir ve çay bahçesinde çalışıp çalışmamanın cinsiyetten bağımsız olmadığı
kararına varılır.
Hesaplanan olasılık tek taraflı olasılık olduğu için çift taraflı olasılık bu olasılığın iki katı
alınarak bulunabileceği gibi sağ tarafa doğru gözlenebilecek uç tabloların olasılıklarının toplamı
bulunarak da hesaplanabilir. Hesaplanan tek taraflı olasılığın iki katı alınarak bulunan çift taraflı
olasılık ile diğer tarafa doğru uç tabloların olasılıklarının toplamının tek taraflı olasılığa eklenerek
bulunacak çift taraflı olasılık arasındaki fark iki satır ve sütun toplamı arasındaki fark arttıkça artar.
Hesaplanan olasılık tek taraflı olasılığın iki katı alınarak çift taraflı olasılık
P=2(0.002655)=0.00531 olarak bulunur.

10.5.4. G-testi
Düzenlenen iki yanlı tablolarda bağımsızlık kontrolü için yaygın olarak kullanılan
yöntemlerden biri de G-testidir. G-testi olasılık oranı “likelihood-ratio” veya en yüksek olabilirlik
“maximum likelihood” testi olarak da isimlendirilir. G-testi, ki-kare bağımsızlık testinin kullanıldığı
bütün iki yanlı tablolara uygulanabilir. Ki-kare bağımsızlık testinin uygulanabileceği tablolarda Gtestinin daha yaygın olarak kullanılmasının sebeplerinden biri beklenen frekansların 1 ve/veya 5’ten
küçük olması durumlarında hesaplanan G istatistiğinin ki-kare dağılımına daha uygun olması, diğer bir
değişle G istatistiğinin ki-kare dağılımına uygunluğunun etkilenmemesidir.
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Yürütülen bir çalışmada toplanan veriler ile iki yanlı tablo aşağıda verildiği gibi düzenlenmiş
A1 A2 Toplam olsun. Bu şekilde düzenlenmiş bir iki yanlı tablo için G istatistiği
(10.11) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır.
a
b
a+b

B1
B2
c
d
Toplam a+c b+d

c+d
N

G= a ln a + b ln b + c ln c +d ln d +N ln N - (a+b) ln (a+b) -

(c+d) ln (c+d) -(a+c) ln (a+c) –(b+d) ln (b+d)

…(10.11)

(10.11) numaralı eşitlikte yapılan hesaplamalar aşağıdaki şekilde 3 adımda toplanır.
Adım 1: Her gözün frekansı için  flnf değeri hesaplanır.
Adım 2: Satır ve sütun toplamları için  flnf değeri hesaplanır.
Adım 3: Toplam frekans için N ln N değeri hesaplanır.
3 adımda belirtilen hesaplamalar yapıldıktan sonra G istatistiği (10.12) numaralı eşitilkte verildiği
şekilde düzenlenebilir.
G = 2[Adım 1 – Adım 2 + Adım 3]

…(10.12)

(10.11) veya (10.12) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanan G istatistiği serbestlik derecesi
(satır sayısı–1)x(sütun sayısı–1) olan ki-kare dağılımına uygun bir dağılım gösterir.
ÖRNEK:
Yürütülen bir çalışmada, şehir ve köyde yaşayan 25 yaşındaki erkeklerin medeni durumlarına
göre dağılımı Tablo 10.11’deki gibi gözlenmiştir. Yapılan çalışmada medeni durumun yaşanılan
yerden bağımsız olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır.
Tablo 10.11. Şehir ve köyde yaşayan 25 yaşındaki erkeklerin medeni durumlarına göre dağılımı

Şehir
Köy

Evli
350
150
500

Bekar
700
100
800

Toplam
1050
250
1300

Medeni durumun yaşanılan yerden bağımsız olup olmadığı G-testi uygulanarak kontrol edilebilir.
Bu durumda da ilk olarak hipotezlerin aşağıdaki gibi kurulması gerekir.

H0: Medeni durum yaşanılan yerden bağımsızdır. Yani evli veya bekar oluş şehir veya köyde
yaşamaktan bağımsızdır.
H1: Medeni durum yaşanılan yere bağımlıdır. Yani evli veya bekar oluş şehir veya köyde yaşamaktan
bağımsız değildir.
Hipotezler kurulduktan sonra G-istatistiğinin hesaplanması için Adım1-Adım 3’teki
hesaplamalar yapılır.
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Adım 1:350 ln 350+700 ln 700+150 ln 150+100 ln 100=7848.145
Adım 2: 1050 ln 1050 + 250 ln 250 + 500 ln 500 + 800 ln 800=17139.731
Adım 3: 1300 ln 1300=9321.155
Gerekli hesaplamalar yapıldıktan sonra G istatistiği (10.12) numaralı eşitlikten G= 2(7848.14517139.731+9321.155)=59.138 olarak bulunur. Hesaplanan G istatistiği 1 serbestlik dereceli ki-kare
dağılımına uygun dağılım gösterir. Eğer araştırıcı I. tip hata olasılığını %1 olarak belirlemiş ise Tablo
D’den 1 serbestlik dereceli ki-kare dağılımında %1’lik alanının 6.635 değerinden başladığı görülür.
Hesaplanan G-değeri (59.138) bu değerden çok büyük olup, kontrol hipotezini ret bölgesine düşer. Bu
sebeple kontrol hipotezi ret edilerek medeni durumun yaşanılan yere göre değiştiğine, yani evli veya
bekar oluşun şehir veya köyde yaşamaktan bağımsız olmadığına karar verilir.

10.6. Sorular
1. Ki-kare (2) dağılımı nasıl elde edilir? Açıklayınız.
2. Ki-kare (2) dağılımının özellikleri nelerdir? Açıklayınız.
3. Bir mer’adaki bitki kompozisyonunun %55'ini ayrık, %40'ını baklagil türü ve geri kalanını da
zararlı otlardan oluştuğu bilinmektedir. 3 yıl otlatmadan sonra, söz konusu mer’adan tesadüfen
seçilen 200 bitkiden; 115'inin ayrık, 75'inin baklagil türü ve 10'unun da zararlı ot olduğu tespit
edilmiştir. Bu sonuçlara göre 3 yıllık otlatma sonunda, mer’adaki bitki kompozisyonu oranları
değişmiş midir?
4. 5 farklı bölümü tercih eden 25 öğrencinin cinsiyetlere göre dağılımları tespit edildikten sonra,
bölüm tercihinin cinsiyetten bağımsız olup olmadığını araştırmak amacıyla hesaplanan 2 değeri
14.425 olarak bulunmuştur. Buna göre bölüm tercihinin cinsiyetten bağımsız olduğu söylenebilir
mi?
5. Bir araştırmada 100 kişiye diş bakımına dikkat edip etmedikleri sorularak, cinsiyetlere göre
aşağıdaki tablo hazırlanmıştır. Diş bakımına dikkat etme durumu cinsiyete bağımlı mıdır?
Bakımlı
35
25

Cinsiyet
Erkek
Kadın

Bakımsız
20
20

6. Bir ilaç firması tarafından yeni bir ürün için yapılan tanıtım kampanyası sonucunda 7 bölgede
bulunan eczanelerden bu ürünü satın alanların sayısı aşağıdaki gibi bulunmuştur. Yeni ürünü satın
alanların sayısının bölgelere göre homojen dağılıp dağılmadığını kontrol ediniz.
BÖLGELER
ECZANELER

1
30

2
50

3
65

4
40

5
20

6
70

7
25

7. Bir hafta boyunca kütüphaneden alınan kitapların günlere göre sayısı aşağıdaki gibidir. Ödünç kitap
almak haftanın günlerinden bağımsız mıdır?
Pazartesi
135

Salı
108

Çarşamba
120

Perşembe
116
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8. Dört ayrı bölgeden rastgele seçilen kişilere uygulanan test sonucu mide ülserinin en büyük nedeni
olarak gösterilen Helicobacter pylori mikrobu taşıyıp taşımadıkları aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.
Helicobacter pylori mikrobu taşıyıp taşımama durumunun bölgelere bağlı olup olmadığını kontrol
ediniz.
Bölgeler
Taşıyan
Taşımayan

A
14
36

B
18
32

C
12
48

D
10
90

9. Obezite hastası olan ve olmayan 200 bireyin cinsiyetlerine göre dağılımları aşağıdaki gibidir.
Cinsiyet
Kız
Erkek

Obezite Var
25
20

Obezite Yok
75
80

Obez olup olmamanın cinsiyetten bağımsız olduğu görüşüne katılır mısınız?
10. Migren hastası olan ve olmayan 200 bireyin cinsiyetlerine göre dağılımları aşağıdaki gibidir.
Kız
Erkek

Migren Var
25
20

Migren Yok
75
80

Migren olup olmamanın cinsiyetten bağımsız olduğu görüşüne katılır mısınız?
11. Polen alerjisi olan ve olmayan bireylerin, yaş evrelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir. Polene
karşı duyarlı olup olmamanın yaş evrelerinden bağımsız olduğu söylene bilir mi?

Çocuk
Genç
Yetişkin

Polen alerjisi var
25
20
15

Polen alerjisi yok
75
80
65

12. Şehirde ve köyde yaşayan 20 yaşındaki erkeklerden evli ve bekar olanların sayıları aşağıdaki
gibidir.

Şehir
Köy

Evli
407
266

Bekar
726
220

Evli veya bekar oluş, şehirde veya köyde yaşamaktan bağımsız mıdır?
13. Trafik kazalarında yaralanan ve sağlam kalan sürücülerin, Emniyet kemeri kullanan ve
kullanmayanlara göre dağılımı aşağıdaki gibidir. Trafik kazalarında yaralanmanın Emniyet
kemeri kullanmaktan bağımsız olduğu söylenebilir mi? Eğer bağımsız değilse bağımlılık katsayısı
(C.C) ne kadardır?

E. kemeri var

Yaralı
407
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E. kemeri yok

266

220

14. Test, yazılı ve sözlü sınav yöntemlerine tabi tutulan öğrencilerden başarılı ve başarısız olanların,
sınav yöntemlerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir.
Test Yazılı Sözlü
Başarılı
50
47
56
Başarısız
5
14
8
Öğrencilerin başarılı olup olmamalarının, uygulanan sınav yönteminden bağımsız olduğu
söylenebilir mi?
15. Belirli bir hastalığa karşı aşılanan ve aşılanmayan çocukların hastalığa tutulup tutulmama
durumları aşağıdaki gibidir.
Hasta olan
9
17

Aşılanan
Aşılanmayan

Hasta olmayan
42
22

Hasta olup olmama durumu aşı olup olmamaktan bağımsız mıdır?
16. Belirli bir bölgede meydana gelen Trafik kazaları sayısının mevsimlere göre dağılımı aşağıdaki
gibidir.
İlkbahar Yaz
40
20

Sonbahar Kış
60
80

Bu bölgede meydana gelen Trafik kazası sayılarının mevsimlerden bağımsız olduğu söylenebilir
mi?
17. Belirli bir bölgedeki bir yıl içerisinde Hırsızlık, Tecavüz ve Gasp suçlarını işleyenlerin yaş
gruplarına göre dağılımları aşağıdaki gibidir.
Yaş grubu
20-30
31-40
41-50

Hırsızlık
25
35
40

Tecavüz
55
25
10

Gasp
20
15
10

Bu bölgede işlenen bu üç farklı suç türünün yaş gruplarından bağımsız olduğu söylenebilir mi?
Eğer bağımsız değilse bağımlılık katsayısı (C.C) ne kadardır?
18. Bir bahçeden tesadüfen alınan 300 adet uzun sivri biberin yarısı acı yarısı ise tatlıdır. Tesadüfen
alınan 400 adet kısa sivri biberin ise 3/4’ü acıdır. Sivri biberlerdeki acı ve tatlı oluşun uzun ve
kısa oluştan bağımsız olduğu söylenebilir mi?
19. Öğretmen, avukat, mühendis ve doktor meslek gruplarını tercih edenlerin doğum yerlerine göre
dağılımı aşağıdaki gibidir.

Köy
Kasaba
Şehir

Öğretmen
45
55
15

Avukat
10
15
55
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Doktor
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Bu meslek gruplarını tercih etmek, doğum yerinden bağımsız mıdır? Eğer bağımsız değilse
bağımlılık ne kadardır?
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Kİ-KARE (2 ) DAĞILIMI ve Kİ-KARE TESTLERİ
(HOMOJENLİK, UYUM, BAĞIMSIZLIK KONTROLLERİ)
10.1. Giriş
Yürütülen bir çalışmadan elde edilen veriler sayısal veriler olabileceği gibi nominal veya
ordinal veriler olabilir. BÖLÜM 1’de açıklandığı gibi nominal “isim ile belirtilmiş” anlamında
kullanılmaktadır. İsimlendirilmiş (nominal) veriler (erkek / kadın), (sarı / beyaz), (var / yok) vb şekilde
elde edilmiş verilerdir. Bu tip veriler sadece isimle belirtilmiştir ve analiz aşamasında isim verilerek
yeni kategoriler (sınıflar) oluşturabilir. Ordinal veriler ise sıralı veya sıralandırılmış verilerdir. Eğer
üzerinde durulan değişkene ait değerler sıralanabilir kategorilerden oluşuyorsa bu tip veriler sıralı veya
sıralandırılmış verilerdir. Örneğin bir sınav sonucunda öğrenciler A, B, C gibi notlar alabilir. Bu notlar
öğrencilerin sınavdaki yeterliliklerine göre verilir ve A alan öğrenci B alan öğrenciden daha çalışkan
olduğu verilen nottan anlaşılır. Diğer bir örnek olarak at yarışlarını verebiliriz. Gerek nominal gerekse
ordinal verilerin elde edilmesinde bunların sayıları (frekansları) üzerinde durulur. Yani bu tür veriler
sayılarak elde edilirler. Erkek sayısı, kadın sayısı, A notunu alanların sayısı, B notunu alanların
sayısı,…vb. Ölçmek suretiyle elde edilen veriler de sonradan belirli bir kritere kategorik hale
dönüştürülebilir. İnsanlarda tansiyon bilindiği üzere mmHg olarak ölçülmekte, ancak ifade edilirken
düşük, normal, yüksek şeklinde kategorik hale dönüştürülmektedir. Bunun gibi fen, sosyal bilimlerde
daha bir çok örnek bulmak mümkündür.
Kategorik değişkenlerden elde edilen veriler araştırıcı tarafından belirlenen kategoriler
(sınıflar) içinde yer alır. İsimlendirilmiş veya sıralandırılmış veriler için araştırıcı kategoriler
oluşturmuş ise bu şekilde elde edilen kategorik verilerin analizi ki-kare testleri kullanılarak yapılır. Kikare testleri, kategorik değişkenlerin dağılımlarının birbirinden farklı olup olmadığını kontrol etmek
için kullanılır.
Ki-kare testleri, gözlenen frekansların teorik olarak beklenen frekanslardan farklı olup
olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Ki-kare testleri, sayarak elde edilmiş frekansların çeşitli
kategorik sınıflara dağılımlarını incelemek amacıyla kullanılmaktadır. Dolayısıyla örneğin veya
populasyonun ortalama ve varyansı ile ilgilenmez. Ki-kare testleri iki gruba ayrılır:
1. Uyum kontrolleri: Araştırıcının gözlediği frekanslar ile teorik olarak beklenen frekansları
karşılaştırarak gözlenen frekansların beklenen frekanslar ile uyum içinde olup olmadığını kontrol
eder. Bu kontroller homojenlik, belirtilen oranlara uyum veya belirli istatistik dağılımlara uyum
kontrolleridir.
2. Bağımsızlık kontrolleri: Sayılarak elde edilen verilerin iki veya daha fazla sayıdaki kategorik
faktöre göre olan dağılımlarının, söz konusu kategorik faktörlerden bağımsız olup olmadığının ele
alındığı çalışmalardır.
Ki-kare testlerinde kontrol veya karşıt hipotezlerinden hangisinin kabul edileceğine karar
verme aşamasında test dağılımı olarak ki-kare dağılımı kullanılır.
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10.2. Ki-Kare (2 ) Dağılımı
Standart normal dağılımdan tesadüfen  adet Z-değeri alınarak (10.1) numaralı eşitlikte
görüldüğü gibi bunların teker teker kareleri alınıp toplansa bir tane χ2 değeri elde edilir. Bu işlem
mümkün olan sayıda tekrarlanırsa v serbestlik dereceli ki-kare ( χ 2v ) dağılımı elde edilir.
v

…(10.1)

 2v  Z12  Z 22  Z 32  Z 24  ....  Z 2v   Z i2
i 1

(10.1) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanan ki-kare değerleri (10.2) numaralı eşitlikte
verilen olasılık yoğunluk fonksiyonuna uygun dağılım gösterir.



1

(v - 2)
) 2



χ2
2

(χ
e
…(10.2)
v
( )!
2
(10.2) numaralı eşitlikte, v, serbestlik derecesidir (SD). (10.2) numaralı eşitlikte verilen olasılık
yoğunluk fonksiyonundan anlaşıldığı gibi ki-kare dağılımı serbestlik deresine bağlı bir dağılımdır.
Yani ki-kare dağılımının bir parametresi vardır ve bu da serbestlik derecesidir. Diğer bir deyişle sonsuz
sayıdaki ki-kare dağılımları birbirlerinden serbestlik dereceleri ile ayrılırlar. Ki-kare dağılımının şekli
parametresine (serbestlik derecesine) göre değişmektedir (Şekil 10.1)
f(χ 2v )

2

v
22

1
0,9
0,8
0,7

Olasılık

0,6
0,5
0,4
0,3

SD=1
SD=2
SD=5

0,2
0,1

SD=15
SD=30

0
0

10

20

30

40

50

60

Ki-kare değerleri

ŞEKİL 10.1. Farklı serbestlik dereceli ki-kare dağılımları. Grafikte, SD: serbestlik derecesidir.
İsimlendirilmiş ve sıralandırılmış şekilde elde edilen veriler için kategoriler oluşturulduğu
zaman araştırıcının her kategori için gözlediği frekansların yanı sıra belirli oranlara ve özelliklere göre
beklediği frekanslar vardır. Her bir kategori için gözlenen ve beklenen frekanslardan (10.3) numaralı
eşitlik kullanılarak hesaplanacak değerler de belirli varsayımlar altında ki-kare dağılımı gösterirler.
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' 2
k [Gözlenen frekans(f)  Beklenen frekans(f )]
2
χ  
Beklenen frekans(f ' )
i 1

…(10.3)

k (f f ' ) 2
χ 2 
'
i 1 f

(10.3) numaralı eşitlikte, k: kategori (sınıf) sayısı, f: her bir sınıf için gözlenen frekans, f ' :
belirli oranlara ve özelliklere göre her bir sınıf için beklenen frekanslardır. (10.3) numaralı eşitlik
kullanılarak hesaplanan ki-kare değerinin serbestlik derecesi yapılan kontrol sırasında parametre
yerine kullanılan istatistik sayısına bağlı olarak (k-1), (k-2), (k-3)...vs. olabilir. (10.3) numaralı eşitlik
kullanılarak hesaplanacak ki-kare değerinin ki-kare dağılımı gösterebilmesi için her sınıf için
hesaplanacak beklenen frekansın 5’ten küçük olmaması gerekir.
Ki-kare testleri uygulanırken serbestlik derecesinin 1 olması durumunda hesaplanan ki-kare
değerinin ki-kare dağılımına daha iyi yaklaşması için (10.4) numaralı eşitlikte verildiği gibi YATES
düzeltmesinin yapılması gerekir.
k

[ f - f '  0.5] 2

i 1

f'

χ 
2

…(10.4)

Ki-kare dağılımı, serbestlik derecesine bağlı tek taraflı ve sürekli bir dağılımdır. Dağılımın
şekli serbestlik derecesine bağlı olarak değişir. Şekil 10.1’de görüldüğü gibi 1 serbestlik dereceli kikare dağılımı X ve Y eksenlerine +∞’da asimptot oluşturur. 2 serbestlik dereceli ki-kare dağılımı Yeksenini keser ve X-eksenine +’da asimtot oluşturur. 3 ve daha fazla serbestlik dereceli ki-kare
dağılımları 0’dan başlar ve (SD-2) noktasına kadar artarak maksimum (tepe değeri) oluşturur. Bu
noktadan itibaren azalarak X-eksenine +’da asimtot oluşturur. Bütün Ki-kare dağılımlarının
ortalaması serbestlik derecesine (SD), varyansı ise serbestlik derecesinin iki katına (2 SD) eşittir. Şekil
10.1’den görüldüğü gibi serbestlik derecesi arttıkça ki-kare dağılımı simetrikleşir ve normal dağılıma
yaklaşır.
Ki-kare dağılımı serbestlik derecesine bağlı bir dağılım olduğu için sonsuz tane ki-kare
dağılımı vardır. Farklı serbestlik dereceli ki-kare dağılımlarında farklı yüzdelik alanların başladığı kikare değerleri Tablo D’de verilmiştir.

10.3. Homojenlik Kontrolü
Homojenlik kontrolü, oluşturulan kategorilere (sınıflara) göre araştırmada dikkate alınan
bireylerin dağılımının homojen olup olmadığını, yani oluşturulan sınıflar arasında, her bir sınıfta
bulunan birey sayısı bakımından farklılığın önemli olup olmadığını kontrol eder.
ÖRNEK 1:
A, B, C, D ve E gibi 5 çeşit yem bitkisi tohumu eşit oranda belirlenen bir alana ekilmiştir. 2 yıl
sonra bu alandan toplanan 200 bitkinin tohum çeşitlerine göre dağılımı Tablo 10.1’de verildiği gibi
gözlenmiştir. Toplanan bitkilerin dağılımının homojen olduğu, yani çeşitlerin dağılımının tohumda
olduğu gibi homojen kaldığı söylenebilir mi?
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Tablo 10.1. Toplanan bitkilerin çeşitlere göre dağılımı
Bitki çeşidi
A
B
C
D
E
Toplam

Gözlenen
frekans (f)
40
35
25
55
45
200

Beklenen
frekans ( f ' )
40
40
40
40
40
200

(f - f ' ) 2
f'
0.000
0.625
5.625
5.625
0.625
2
 = 12.500

Yapılan çalışmanın amacı, eşit oranda ekilen bitki tohumlarının eşit oranda kalıp kalmadığının,
yani çıkan bitkilerin çeşitlere göre dağılımının homojen olup olmadığının araştırılmasıdır. Bunun için
2-homojenlik kontrolünün uygulanması gerekir.
Daha önce yapılan hipotez kontrollerinde açıklandığı gibi ilk olarak kontrol ve karşıt
hipotezlerin aşağıdaki şekilde kurulması gerekir.
H0: Toplanan bitkilerin çeşitlere göre dağılımı homojendir. Tohum çeşitleri arasında toplanan bitki
sayısı bakımından fark tesadüften ileri gelmiştir. Kısaca, (f - f ' ) =0, yani bir tohum çeşidi için
toplanan bitki sayısı ile toplanması beklenen bitki sayısı arasındaki fark tesadüften ileri
gelmektedir ve sıfır kabul edilebilir.
H1: Toplanan bitkilerin çeşitlere göre dağılımı homojen değildir Tohum çeşitleri arasında toplanan
bitki sayısı bakımından fark tesadüften ileri gelmemiştir. Kısaca, (f - f ' ) ≠0, yani bir tohum çeşidi
için toplanan bitki sayısı ile toplanması beklenen bitki sayısı arasındaki fark tesadüften ileri
gelmemektedir ve sıfır kabul edilemez.
2-homojenlik kontrolünde 2-istatistiği (10.3) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır. Bunun
için ilk olarak her bitki çeşidinden kaç bitkinin toplanması beklendiğinin hesaplanması gerekir.
Çalışmada farklı çeşitlerden tohumların eşit oranda ekildiği ve kontrol hipotezinde de toplanan
bitkilerin çeşitlere göre dağılımı homojen olduğu ileri sürüldüğüne göre toplanan bitkilerin eşit olarak
bitki çeşitlerine dağılması gerekir, yani her bitki çeşidinden 200/5=40 bitkinin toplanması beklenir. Bu
her bir çeşit için beklenen frekanstır. 2-kontrolleri yapılırken gözlenen ve beklenen frekansların
toplamı her zaman birbirine eşittir. Her bir çeşit için beklenen frekanslar hesaplandıktan sonra 2değeri (10.3) numaralı eşitlik kullanılarak aşağıdaki şekilde hesaplanır ve:
χ2 

(40  40)2  (35  40)2  (25  40)2  (55  40)2  (45  40)2
 12.5
40

2-değeri 12.5 olarak bulunur. Bu kontrolde sınıf sayısı 5 olduğundan serbestlik derecesi (k-1)=
4‘tür. Eğer yapılan kontrolde I. tip hata olasılığı %5 olarak kararlaştırmışsa kritik 2-değeri Tablo
D’den 9.488 olarak bulunur. Şekil 10.2’de görüldüğü gibi Tablo D’den bulunan değer ki-kare
dağılımını kontrol hipotezini kabul ve ret olmak üzere iki bölgeye ayırır.
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ŞEKİL 10.2. 4 serbestlik dereceli ki-kare dağılımında H0 hipotezini ret ve kabul bölgeleri
Şekil 10.2’de görüldüğü gibi hesaplanan ki-kare değerinin, 4 serbestlik dereceli ki-kare
dağılımına dahil olma olasılığı %5’den küçüktür. Yani kontrol hipotezinin ret bölgesinde yer
almaktadır. Bu sebeple kontrol hipotezi rey edilir. Yapılan homojenlik kontrolü sonucunda toplanan
bitkilerin çeşitlere göre dağılımının homojen olmadığı, diğer bir deyişle tohum çeşitleri arasında
toplanan bitki sayısı bakımından fark tesadüften ileri gelmediği kararına varılır.
ÖRNEK 2:
Bir bulvardan bir hafta boyunca geçen araçların günlere göre dağılımı Tablo 10.2’de verildiği
gibi gözlenmiştir. Söz konusu bulvardan geçen araçların haftanın günlerine göre olan dağılımlarının
homojen olduğu söylenebilir mi?
Tablo 10.2. Bir bulvardan geçen araçların haftanın günlerine göre dağılımı
Haftanın
günleri
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Toplam

Gözlenen
araç sayısı
(f)
425
355
270
455
550
278
250
2583

Beklenen
araç sayısı
(f' )
369
369
369
369
369
369
369
2583

(f - f ' ) 2
f'
8.499
0.531
26.561
20.043
88.783
22.442
38.377
2= 205.236

Yapılan çalışmada söz konusu bulvardan hafta boyunca geçen araçların haftanın günlerine
göre dağılımının homojen olup olmadığı araştırılmaktadır. 2-homojenlik testi uygulanarak kontrol
edilecek hipotezler aşağıdaki şekilde kurulur.
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H0: Söz konusu bulvardan hafta boyunca geçen araçların günlere göre dağılımı homojendir. Günler
arasında bulvardan geçen araç sayısı bakımından gözlenen fark tesadüften ileri gelmektedir.
Kısaca, (f-f’)=0 dır. Yani bulvardan bir günde geçen araç sayısı ile geçmesi beklenen araç sayısı
arasındaki fark tesadüften ileri gelmektedir ve sıfır kabul edilebilir.
H1: Söz konusu bulvardan hafta boyunca geçen araçların günlere göre dağılımı homojen değildir.
Günler arasında bulvardan geçen araç sayısı bakımından gözlenen fark tesadüften ileri
gelmemektedir. Kısaca, (f - f ' ) ≠0 dır. Yani bulvardan bir günde geçen araç sayısı ile geçmesi
beklenen araç sayısı arasındaki fark tesadüften ileri gelmemektedir ve sıfır kabul edilemez.
Eğer kontrol hipotezi doğru ise bir hafta boyunca bulvardan geçen araçların günlere eşit olarak
dağılması gerekir. Bu sebeple bulvardan haftanın her günü geçmesi beklenen araç sayısı
2583/7=369’dur. Her bir gün için beklenen araç sayısı hesaplandıktan sonra 2-değeri (10.3) numaralı
eşitlik kullanılarak aşağıdaki şekilde hesaplanır.
χ2 

(425  369)2  (355  369) 2  ...  (250  369)
 205.236
369

Haftanın 7 günü olduğu için serbestlik derecesi (7-1)= 6’dır. Eğer yapılan kontrolde I. tip hata
olasılığı %1 olarak kararlaştırmışsa Tablo D’den, 6 serbestlik dereceli ki-kare dağılımında %1’lik
alanın 16.812’den başladığı bulunur. Hesaplanan ki-kare değerinin 7 serbestlik dereceli ki-kare
dağılımına dahil olma olasılığı %1’den küçüktür. Bu sebeple kontrol hipotezi ret edilir. Yapılan
homojenlik kontrolü sonucunda bulvardan geçen araçların haftanın günlerine göre olan dağılımlarının
homojen olmadığı, yani haftanın günleri arasında bulvardan geçen araç sayısı bakımından farkın
istatistik olarak önemli olduğu kararına varılır.

10.4. Uyum Kontrolleri
Yapılan bir araştırmada üzerinde durulan kategorilerde (sınıflarda) gözlenen frekansların her
sınıf için bildirilen oranlarla uyum içinde olup olmadığı kontrol edilebileceği gibi toplanan verilerin
belirli bir istatistik dağılıma uygun dağılıp dağılmadıkları da kontrol edilebilir.

10.4.1. Belirtilen Oranlara Uyum Kontrolü
ÖRNEK 1:
Bir ormandaki ağaçların %15’inin meşe, %20’sinin Ladin, %15’inin çam, %20’sinin köknar,
%20’sinin ıhlamur ve %10’unun da kestane ağacı olduğu bildirilmiştir. Söz konusu ormandan
tesadüfen seçilen 350 ağacın çeşitlere göre dağılımı Tablo 10.3’deki gibi gözlenmiştir. Bu ormandaki
ağaçlar için bildirilen oranlar doğru mudur?
Bu çalışmanın amacı söz konusu ormanda bulunan ağaç çeşitleri için bildirilen oranların doğru
olup olmadığını kontrol etmektir. Eğer ormandaki ağaç çeşitleri için bildirilen oranlar doğru ise her
çeşit için gözlenen sayı ile beklenen sayılar arasındaki fark tesadüften ileri gelmelidir. Tesadüfen 350
seçildiğine göre 350 ağaçtan her çeşidin beklenen frekansı, her çeşit için bildirilen oranla seçilen ağaç
sayısı çarpılarak bulunmuş ve Tablo 10.3’te verilmiştir.
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Tablo 10.3. 350 ağacın çeşitlere göre dağılımı ve her çeşit için beklenen sayılar
Ağaç
çeşitleri
Meşe
Ladin
Çam
Köknar
Ihlamur
Kestane
Toplam

Gözlenen
ağaç sayısı
(f)
48
65
56
76
64
41
350

Oran

Beklenen ağaç
sayısı ( f ' )

(f - f ' ) 2
f'

%15
%20
%15
%20
%20
%10
%100

350(0.15)=52.5
350(0.20)=70.0
350(0.15)=52.5
350(0.20)=70.0
350(0.20)=70.0
350(0.10)=35.0
350

0.386
0.357
0.233
0.514
0.514
1.029
2= 3.033

Her çeşit için beklenen frekanslar hesaplandıktan sonra 2-değeri (10.3) numaralı eşitlik
kullanılarak aşağıdaki şekilde bulunur.
χ2 

(48  52.5)2 (65  70) 2
(64  70) 2 (41 35)2
 ... 
 3.033


52.2
70
70
35

Belirtilen ağaç çeşidi 6 olduğundan serbestlik derecesi 5‘tir. Eğer yapılan kontrolde I. tip hata
olasılığı %1 olarak kararlaştırmışsa Tablo D’den 5 serbestlik dereceli ki-kare dağılımında %1’lik
alanın 15.086 değerinden başladığı görülür. Hesaplanan ki-kare değerinin 6 serbestlik dereceli ki-kare
dağılımına dahil olma olasılığı %1’den büyüktür. Dolayısıyla kontrol hipotezi kabul edilir. Yapılan
uyum kontrolü sonucunda ormandaki ağaç çeşitleri için belirtilen oranların doğru olduğu, yani
tesadüfen seçilen ağaların, ağaç çeşitlerine göre dağılımının belirtilen oranlar ile uyum içinde
olduğuna karar verilir.

ÖRNEK 2:
Bir zar 120 kere atılmış ve her yüzün kaç kez geldiği Tablo 10.4’teki gibi gözlenmiştir.
Tablo 10.4. 120 zar atışının zarın yüzlerine göre dağılımı ve her yüz için beklenen atış sayısı
Zarın
yüzleri
1
2
3
4
5
6
Toplam

Gözlenen
Zar yüzü
sayısı (f)
15
12
22
19
24
28
120

Oran

Beklenen zar
yüzü sayısı ( f ' )

(f - f ' ) 2
f'

1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1.00

120(1/6)=20
120(1/6)=20
120(1/6)=20
120(1/6)=20
120(1/6)=20
120(1/6)=20
120

1.25
3.20
0.20
0.05
0.80
3.20
2= 8.70

Bir zar hilesiz olarak atıldığı zaman her bir yüzün gelme olasılığı 1/6’dır. Zar 120 kere atılarak
her yüzün gelme sayısı tablo 10.4’te verilmiştir. Eğer zar hilesiz olarak atılmış ise 120 atışın, zarın
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yüzlerine 1/6 oranında dağılmış olması, yani Tablo 10.4’te görüldüğü gibi her bir yüzün 120(1/6)=20
kere gelmiş olması beklenir. Zar, hilesiz olarak atıldığı zaman her bir yüz 20 kere gelmemiş olsa bile
beklenen atış sayısı ile gözlenen atış sayıları arasındaki farklılığın tesadüften ileri geliyor olması
gerekir. Gözlenen ve beklenen atış sayıları arasındaki farklılığın tesadüfi olup olmadığını kontrol
etmek için gözlenen atış sayısının beklenen atış sayısı ile uyum için olup olmadığı (10.3) numaralı
eşitlikten ki-kare değeri hesaplanarak aşağıdaki şekilde yapılır.
χ2 

(15 - 20)2  (12 - 20)2

 ...  (24 - 20)

2

 (28  20)

20

2

 8.70

Bir zarın 6 yüzü olduğu için serbestlik derecesi 5‘tir. Yapılan kontrolde I. tip hata olasılığı %5
olarak kararlaştırmışsa Tablo D’den 5 serbestlik dereceli ki-kare dağılımında %5’lik alanın 11.070
değerinden başladığı görülür. Hesaplanan ki-kare değerinin (2= 8.70) 5 serbestlik dereceli ki-kare
dağılımına dahil olma olasılığı %5’den büyüktür. Dolayısıyla kontrol hipotezi kabul edilir. Yapılan
uyum kontrolü sonucunda zarın hilesiz olarak atıldığı, yani 120 atışın zarın yüzlerine göre dağılımının
belirtilen oranlara ile uyum içinde olduğu kararına varılır.

10.4.2. Dağılımlara Uyum Kontrolü
Üzerinde çalışılan her özellik dağılım fonksiyonu belirlenmiş bir dağılım gösterir. Çalışılan
özelliklerin en yaygın olarak gösterdiği dağılımlar binomiyal, Poisson ve normal dağılımlardır. Bu
dağılımlar BÖLÜM IV’te açıklanmıştır. Yapılan araştırmalarda üzerinde çalışılan özelliğe ait toplanan
verilerin, BÖLÜM IV’te açıklanan dağılımlardan birine uyum gösterip göstermediği dağılımlara uyum
kontrolü yardımıyla belirlenebilir.

10.4.2.1. Binom Dağılımına Uyum Kontrolü
Bölüm 4.1.2’de herhangi bir dersten öğrencilerin %60’nın başarılı olduğu saptanmıştır. Başarı
oranı %60 olarak saptanan bu öğrencilerden 5’er öğrencilik 250 örnekte başarılı öğrenci sayısı
bakımından gözlenen ve =0.60 olan binomiyal dağılımına göre beklenen frekanslar Tablo 4.3’te
verilmişti. 250 örnekte başarılı öğrenci sayısı bakımından gözlenen ve =0.60 olan binomiyal
dağılımına göre beklenen frekansları belirleyen araştırıcı, 250 örneğin başarılı öğrenci sayısı
bakımından dağılımının =0.60 olan binomiyal dağılıma uygun olup olmadığını kontrol edebilir.
Yapılan çalışmada oluşturulan 250 tesadüf örneğinde başarılı öğrenci sayısı bakımından
dağılımın =0.60 olan binomiyal dağılıma uygun olup olmadığını kontrol etmek için önce kontrol ve
karşıt hipotezlerin kurulması gerekir.
H0: Üzerinde çalışılan 250 örnekte başarılı öğrenci sayısı, =0.60 ve n=5 olan binomiyal dağılıma
uygun dağılmaktadır. Beklenen ve gözlenen frekanslar arasındaki fark tesadüften ileri
gelmektedir.
H1: Üzerinde çalışılan 250 örnekte başarılı öğrenci sayısı, =0.60 ve n=5 olan binomiyal dağılıma
uygun dağılmamaktadır. Beklenen ve gözlenen frekanslar arasındaki fark tesadüften ileri
gelmemektedir.
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Ki-kare testlerinde ki-kare değeri hesaplanırken beklenen frekansların 5’ten küçük olmaması
gerekir. Tablo 10.5’te 1. sınıfın, yani 250 örnekte başarılı öğrenci olmaması durumu için beklenen
frekans 2.56 olarak hesaplanmış olup 5’ten küçüktür. Bu sebeple 1. ve 2. sınıflar birleştirilerek ki-kare
değeri hesaplanmıştır.
250 örneğin başarılı öğrenci sayısı bakımından dağılımının =0.60 olan binomiyal dağılıma
uygun olup olmadığını kontrol etmek için ki-kare değerinin hesaplanması Tablo 10.5’te gösterilmiştir.
TABLO 10.5. 5’er öğrencilik 250 örnekte başarılı öğrenci sayısı bakımından gözlenen ve =0.60 olan
binomiyal dağılımına göre beklenen frekanslar ve binomiyal dağılım uygunluk kontrolü için kikare değerinin hesaplanması
Başarılı
öğrenci sayısı
(r)
0
1
2
3
4
5
Toplam

Gözlenen frekans Beklenen frekans
(f)
(f' )
4
23
54
91
61
17

27

2.56
19.20
57.60
86.40
64.80
19.44

250

21.76

250

(f - f ' ) 2
f'
1.262
0.225
0.245
0.223
0.306
2
 =2.261

Araştırıcı I. tip hata olasılığını %5 olarak belirlemiş olsun. Beklenen frekanslar bulunurken
populasyona ait başarı oranı kullanılmıştır. Beklenen frekanslar 250 örnekten hesaplandığı için
serbestlik derecesi 5-1=4’tür. 4 serbestlik dereceli ki-kare dağılımında %5’lik alan Tablo D’den 9.488
olarak bulunur. Hesaplanan 2-değerinin (2=2.261) 4 serbestlik dereceli ki-kare dağılımına dahil olma
olasılığı %5’ten büyüktür. Yani kontrol hipotezinin kabul bölgesindedir. Bu durumda kontrol hipotezi
kabul edilir. Üzerinde çalışılan 250 örnekte başarılı öğrenci sayısının, =0.60 ve n=5 olan binomiyal
dağılıma uygun dağıldığı kararına varılır.
Ki-kare testi kullanılarak binomiyal dağılıma uyum kontrolünde serbestlik derecesi
hesaplanırken, sınıf sayısından 1 ve populasyonun parametresi olan π yerine örnekten hesaplanan p
kullanıldığı için de 1 olmak üzere sınıf sayısından iki çıkarılır. Eğer populasyona ait istenen olayın
oluş olasılığı biliniyor ise serbestlik derecesi hesaplanırken sınıf sayısından için 1 çıkarılır.

10.4.2.2. Poisson Dağılımına Uyum Kontrolü
Bölüm 4.2.3’te, sebze yetiştiricileri için hazırlanan ve içinde yaklaşık olarak 500 biber tohumu
bulunan ambalajlardan 250 adet rastgele alınmış ve bu ambalajlardaki tohumlardan ölü veya canlı
olanların sayısı belirlenmiş ve içlerinde yaklaşık olarak 500 biber tohumu bulunan 250 ambalaj için
ölü tohum sayısı için gözlenen ve Poisson dağılımına göre beklenen frekanslar Tablo 4.6’da
verilmiştir.
Bu çalışmada, 250 tohum ambalajındaki ölü tohumların ortalaması 2.48 olan Poisson dağılımına
uygun bir dağılım gösterip göstermediği ki-kare testi kullanılarak kontrol edilecektir.
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H0: İçinde yaklaşık 500 adet biber tohumu bulunan 250 ambalajdaki ölü tohum sayısı ortalaması 2.48
olan Possion dağılımına uygun bir dağılım göstermektedir. Beklenen ve gözlenen frekanslar
arasındaki fark tesadüften ileri gelmektedir.
H1: İçinde yaklaşık 500 adet biber tohumu bulunan 250 ambalajdaki ölü tohum sayısı ortalaması 2.48
olan Possion dağılımına uygun bir dağılım göstermemektedir. Beklenen ve gözlenen frekanslar
arasındaki fark tesadüften ileri gelmemektedir.
Tablo 10.6’da 7. ve 8. sınıfların beklenen frekansı 5’ten küçük olduğu için son üç sınıf
birleştirilmiştir. 250 biber tohumu ambalajında ölü tohum sayısının dağılımının ortalaması 2.48 olan
Possion dağılımına uygun olup olmadığını kontrol etmek için ki-kare değerinin hesaplanması Tablo
10.6’da gösterilmiştir.
Araştırıcı I. tip hata olasılığını %5 olarak belirlemiş olsun. Bu kontrolde serbestlik derecesi (72)=5’tir. Çünkü 250 biber ambalajının alındığı tohum populasyonu için ölü tohum sayısı örnekten
tahmin edilmiş ve beklenen ölü tohum sayısı 250 ambalajlık örnekten hesaplanmıştır. 5 serbestlik
dereceli ki-kare dağılımında %5’lik alan Tablo D’den 11.070 olarak bulunur.
Tablo 10.6. 250 ambalaj için gözlenen ve Poisson dağılımına göre beklenen frekanslar ve Poisson
dağılımına uygunluk kontrolü için ki-kare değerinin hesaplanması
Ölü tohum
sayısı
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Toplam

Gözlenen
frekans (f)
31
50
56
44
38
20
5
4
2

11
250

Beklenen frekans
(f' )
20.94
51.92
64.38
53.22
33.00
16.37
6.76
2.40
1.01 10.17
250

(f - f ' ) 2
f'
4.833
0.071
1.091
1.597
0.758
0.805
0.068
2=9.223

Hesaplanan 2-değerinin (2=9.223), 5 serbestlik dereceli ki-kare dağılımına dahil olma
olasılığı %5’ten büyüktür. Yani kontrol hipotezinin kabul bölgesindedir. Bu durumda kontrol hipotezi
kabul edilir. Dolayısıyla içinde yaklaşık 500 adet biber tohumu bulunan 250 ambalajdaki ölü tohum
sayısı, ortalaması 2.48 olan Possion dağılımına uygun bir dağılım göstermektedir kararına varılır.
Ki-kare testi kullanılarak Poisson dağılımına uyum kontrolünde serbestlik derecesi
hesaplanırken, sınıf sayısından 1 ve populasyonun parametresi olan µ yerine örnekten hesaplanan
kullanıldığı için de 1 olmak üzere sınıf sayısından iki çıkarılır. Eğer populasyona ait ortalama (µ)
biliniyor ise serbestlik derecesi hesaplanırken sınıf sayısından 1 çıkarılır.
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10.4.2.3. Normal Dağılıma Uyum Kontrolü
Bölüm 4.3.3’te 60 fasulye ağırlığının gözlenen ve ortalaması 0.661 ve standart sapması 0.0819
olan normal dağılıma göre beklenen frekansları Tablo 4.7’de verilmiştir. Araştırıcı, 60 fasulye
ağırlığının, ortalaması 0.661 ve standart sapması 0.082 olan normal dağılıma uygun bir dağılım
gösterip göstermediğini kontrol etmek istemektedir.
Yapılan çalışmada, 60 fasulye ağırlığının ortalaması 0.661 ve standart sapması 0.082 olan
normal dağılıma uygun bir dağılım gösterip göstermediğini kontrol etmek için önce kontrol ve karşıt
hipotezlerin kurulması gerekir.
H0: 60 fasulye ağırlığı ortalaması 0.661 ve standart sapması 0.082 olan normal dağılıma uygun
dağılım göstermektedir. Gözlenen ve beklenen frekanslar arasındaki fark tesadüften ileri gelmektedir.
H1: 60 fasulye ağırlığı ortalaması 0.661 ve standart sapması 0.082 olan normal dağılıma uygun
dağılım göstermemektedir. Gözlenen ve beklenen frekanslar arasındaki fark tesadüften ileri
gelmemektedir.
Tablo 10.7’de, 1. sınıfın beklenen frekansı 5’ten küçük olduğu için 2. sınıfla ve 9. sınıfın
beklenen frekansı 5’ten küçük olduğu için 8. sınıf ile birleştirilmiştir. 60 fasulye ağırlığının ortalaması
0.661 ve standart sapması 0.082 olan normal dağılıma uygun olup olmadığını kontrol etmek için kikare değerinin hesaplanması Tablo 10.7’de gösterilmiştir.
Tablo 10.7. 60 fasulye tanesinin ağırlığına ait gözlenen ve ortalaması 0.661 ve standart sapması 0.082
olan normal dağılıma göre beklenen frekanslar ve normal dağılıma uygunluk kontrolü için
ki-kare değerinin hesaplanması
Sınıflar
0.48 - 0.51
0.52 - 0.55
0.56 - 0.59
0.60 - 0.63
0.64 - 0.67
0.68 - 0.71
0.72 - 0.75
0.76 - 0.79
0.80 - 0.83
Toplam

Gözlenen frekans
(f)
2
5
6
9
13
8
9
5
3
60

7

8

Beklenen frekans
(f' )
2.250
3.660 5.91
6.630
9.930
11.580
10.674
7.770
4.476
3.030 7.506
60

(f - f ' ) 2
f'
0.201
0.060
0.088
0.174
0.670
0.195
0.033
2=1.421

Araştırıcı I. tip hata olasılığını %5 olarak belirlemiş olsun. Bu kontrolde serbestlik derecesi
(sınıf sayısı-3)=(7-3)=4’tür. Çünkü 60 fasulye kullanılmıştır, yani örnek genişliği 60’tır, fasulye
populasyonunun ağırlık ortalaması ve standart sapması örnekten hesaplanmıştır. Bu sebeple serbestlik
derecesi bulunurken sınıf sayısından 3 çıkarılmıştır. 4 serbestlik dereceli ki-kare dağılımında %5’lik
alan Tablo D’den 9.488 olarak bulunur. Hesaplanan 2-değerinin (2=1.421) 4 serbestlik dereceli kikare dağılımına dahil olma olasılığı %5’ten büyüktür. Yani kontrol hipotezini kabul bölgesindedir. Bu

14/11

ZZT201 BİYOMETRİ DERSİ 14. HAFTA DERS NOTLARI

BÖLÜM
10

Kaynak Kitap: TEMEL BİYOMETRİ (2013) Kocabaş Z., Özkan, MM ve Başpınar E.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1606 Ders Kitabı 558

durumda kontrol hipotezi kabul edilir. Dolayısıyla 60 fasulye ağırlığı, ortalaması 0.661 ve standart
sapması 0.082 olan normal dağılıma uygun dağılım göstermiştir kararına varılır.
Ki-kare testi kullanılarak Normal dağılıma uyum kontrolünde serbestlik derecesi
hesaplanırken, sınıf sayısından 1 ve populasyonun parametreleri olan µ ve  yerine örnekten
hesaplanan ve S kullanıldığı için de her birisi için 1’er olmak üzere sınıf sayısından toplam olarak üç
çıkarılır. Eğer populasyona ait ortalama ve standart sapma (µ ve ) biliniyor ise serbestlik derecesi
hesaplanırken sınıf sayısından 1 çıkarılır.

10.5. Bağımsızlık Kontrolleri
Toplanan veriler çeşitli faktör yada faktörlerin çeşitli hallerine göre sınıflandırılarak iki yanlı
tablolar oluşturulabilir. Örneğin, herhangi bir dersten sınava girmiş öğrenciler cinsiyetlerine ve başarı
durumlarına göre iki yanlı tablo oluşturulabilir veya yapılan bir zararlıyla mücadele çalışmasında
böceklerin ölü, canlı veya felçli olma durumları kullanılan farklı ilaç çeşitlerine veya dozlarına göre
sınıflandırılarak iki yanlı tablo oluşturulabilir.
Ele alınan faktörün hallerine göre sınıflandırılarak oluşturulan iki yanlı tablolar RxC tabloları
olarak adlandırılır. Burada R, İngilizce row (sıra) ve C İngilizce column (sütun) kelimelerinin ilk
harfleridir. RxC tabloları çalışılan özelliğin hallerine göre 2x3, 2x2, 3x4 vb. şeklinde düzenlenmiş
olabilir. İki yanlı tabloda sıra ve sütunların kesiştiği noktalar hücre veya göz olarak adlandırılır.
Toplanan veriler iki yanlı tablo şeklinde düzenlendiği zaman üzerinde durulan faktörlerden
birinin hallerine göre olan dağılımın diğer faktörün hallerine bağımlı (veya bağımsız) olup
olmadığının kontrol edilmesi gerekebilir. Başka bir deyişle araştırıcı, iki özelliğin birbirinden bağımsız
olup olmadığını kontrol etmek isteyebilir. Bu durumda bağımsızlık kontrolünün yapılması gerekir.

10.5.1. Ki-Kare Bağımsızlık Kontrolü
Bir araştırmada toplanan veriler, Tablo 10.7’de görüldüğü şekilde iki yanlı tablo olarak
düzenlenmiş olabilir. İki yanlı tabloda her bir gözün frekansı a, b, c ve d ile gösterilmiştir. Bu
durumda iki özelliğin birbirinden bağımsız olup olmadığı ki-kare bağımsızlık kontrolü uygulanarak
kontrol edilebilir.
Tablo 10.7. İki özelliğin ikişer hali dikkate alınarak oluşturulmuş 2x2 tablosu

B1
B2
Toplam

A1
a
c
a+c

A2
b
d
b+d

Toplam
a+b
c+d
N

Bağımsızlık kontrolü yapılırken de önce kontrol ve karşıt hipotezlerin aşağıdaki şekilde
kurulması gerekir.
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H0: Gözlemlerin birinci faktörün hallerine göre dağılımı, ikinci faktörün hallerine göre
değişmemektedir. Birinci faktörün hallerine göre olan dağılım ikinci faktörün hallerinden
bağımsızdır. Kısaca, (f - f ' )  0 ’dır.
H1: Gözlemlerin birinci faktörün hallerine göre dağılımı, ikinci faktörün hallerine göre değişmektedir.
Birinci faktörün hallerine göre olan dağılım ikinci faktörün hallerinden bağımsız değildir
(bağımlıdır). Kısaca, (f - f ' )  0 ’dır.
Hipotezler kurulduktan sonra hangi hipotezin kabul edileceğine karar vermek için (10.3)
numaralı eşitlik kullanılarak 2 değeri hesaplanır. Ki-kare değerinin hesaplanabilmesi için önce iki
yanlı tablodaki her göze ait beklenen frekansların hesaplanması gerekir. Beklenen frekanslar aşağıda
açıklandığı şekillerde hesaplanabilir:
1. Eğer kontrol hipotezi doğru ise, yani gözlemlerin birinci faktörün hallerine göre dağılımı,
ac
ve A2
ikinci faktörün hallerine göre değişmiyorsa A1 halinin B1 ve B2’de gözlenme olasılığı
N
bd
halinin B1 ve B2’de gözlenme olasılığı
’dir. Bu durumda B1 halini gösteren (a+b) tane bireyden
N
a c
a c
'
f ' = (a  b) x 
 tanesinin ve B2 halini gösteren (c+d) tane bireyden de f = (c  d) x 

 N 
 N 
tanesinin A1 halini göstermesi beklenir. Benzer şekilde B1 halini gösteren (a+b) tane bireyden
bd
bd
'
f ' = (a  b) x 
 tanesinin ve B2 halini gösteren (c+d) tane bireyden de f = (c  d) x 

 N 
 N 
tanesinin A2 halini göstermesi beklenir.
2. Bağımsız olayların birlikte gözlenme olasılığı, olayların olasılıklarının çarpımına eşittir.
Eğer kontrol hipotezi doğru ise A ve B özellikleri birbirinden bağımsızdır. Bu durumda A1 ve B1
a  b  a c
hallerinin birlikte gözlenme olasılığı 
 ’dir. Bu durumda N tane bireyden
x 
 N   N 
a  b  a c
f ' = Nx
 tanesinin A1 ve B1 halini göstermesi beklenir. Görüldüğü gibi bu şekilde
x 
 N   N 
hesaplanan beklenen frekans bir önceki beklenen frekanstan başka bir şey değildir.
3. Beklenen frekanslar 1. veya 2. şekillerde hesaplanabilir. Fakat iki yanlı tablodaki satır ve
sütun sayısı arttıkça 1. ve 2. şekilde açıklandığı gibi beklenen frekansların hesaplanmasında hata
olasılığı artar. Her bir göz için beklenen frekansın daha kolay hesaplanabilmesi için (10.5) numaralı
eşitlikte verilen eşitlik kullanılabilir.
Beklenen frekansı  Beklenen frekansı 
hesaplanac ak gözün  x hesaplanac ak gözün 

 

 sütun toplamı

Herhangi bir gözün  satır toplamı
beklenen frekansı  
Genel toplam
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İki yanlı tablodaki her bir göz için beklenen frekanslar hesaplandıktan sonra (10.3) numaralı
k (f f ' ) 2
şeklinde hesaplanır. Eşitlikte k: iki yanlı tablodaki
eşitlik kullanılarak ki-kare değeri χ 2  
i 1
f'
toplam göz sayısıdır.
Daha önce de açıklandığı gibi ki-kare dağılımı serbestlik derecesine bağlı bir dağılımdır.
Ki-kare değerinin hesaplanabilmesi için önce her göz için beklenen frekansların hesaplanması
gerekir.
Beklenen frekansların toplamı ile gözlenen frekansların toplamı birbirine eşit olması
gerektiğinden iki satır ve sütundan oluşan iki yanlı tablolarda, yani 2x2 tablolarında gözlerden her
hangi biri için beklenen frekanslar hesaplandıktan sonra diğer gözlerin beklenen frekansları gözlenen
frekansların satır ve sütun toplamlarından söz konusu gözün beklenen frekansı çıkarılarak da
bulunabilir. Başka bir değişle iki yanlı tablolarda bir gözün beklenen frekansının hesaplanması için bir
gözün beklenen frekansının hesaplanması yeterlidir. Bu sebeple de 2x2 tablolarında (10.3) numaralı
eşitlik kullanılarak hesaplanan ki-kare değeri 1 serbestlik dereceli ki-kare dağılımı gösterir.
Oluşturulan iki yanlı tabloların satır ve sütun sayısı arttıkça yukarıda açıklandığı şekilde
serbestlik derecesinin belirlenmesi zorlaşır. İki yanlı tablolarda bağımsızlık kontrolü yapılırken
hesaplanan ki-kare istatistiğinin serbestlik derecesinin belirlenmesi için (10.6) numaralı eşitlik
kullanılabilir.
Serbestlik derecesi = (Satır sayısı - 1)x(Sütun sayısı - 1)

…(10.6)

Ki-kare değeri (10.3) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplandıktan ve hesaplanan ki-kare
değerinin serbestlik derecesi (10.6) numaralı eşitlik kullanılarak belirlendikten sonra, hesaplanan kikare değeri tablo değeri ile karşılaştırılarak hangi hipotezin kabul edileceğine karar verilir.
ÖRNEK 1:
Migren hastalığının cinsiyetten bağımsız olup olmadığını belirlemek üzere 400 bireyin
cinsiyetlerine ve migren hastalığı olup olmamasına göre dağılımı Tablo 10.8’de verildiği gibi
saptanmıştır. Bu sonuçlara göre Migren hastalığının cinsiyetten bağımsız olduğu söylenebilir mi?
Tablo 10.8. 400 bireyin cinsiyete ve migren hastalığına göre dağılımı ve her göz için beklenen
frekanslar

Kız

Erkek
Toplam

Migren Var
f  85
120x 250
=75
f' 
400
f  35
f ' =120-75=45 veya
120x150
f' 
 45
400
120

Migren Yok
f  165
f ' =250-75=175 veya
280x 250
f' 
 175
400
f  115
f ' =280-175=105 veya
280x150
f' 
 105
400
280
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Migren hastası olup olmamanın cinsiyetten bağımsız olup olmadığının araştırılması için kikare bağımsızlık kontrolünün yapılması gerekir. Bunun için ilk olarak aşağıdaki şekilde hipotezler
kurulur:
H0: Migren hastası olup olmama cinsiyete göre değişmemektedir. Migren hastası olma durumu ile
cinsiyet birbirinden bağımsızdır. Kısaca, (f - f ' )  0 ’dır. Yani her göz için gözlenen ile beklenen
frekanslar arasındaki fark tesadüften ileri gelmektedir.
H1: Migren hastası olup olmama cinsiyete göre değişmektedir. Migren hastası olma durumu ile
cinsiyet birbirinden bağımsız değildir. Kısaca, (f - f ' )  0 ’dır. Yani her göz için gözlenen ile
beklenen frekanslar arasındaki fark tesadüften ileri gelmemektedir.
Hipotezler kurulduktan sonra her göze ait beklenen frekanslar Tablo 10.8’de gösterildiği gibi
hesaplanır. Beklenen frekanslar hesaplandıktan sonra (10.3) numaralı eşitlik kullanılarak ki-kare
değeri;

χ2 

(85 - 75)2 (165 - 175)2 (35 - 45)2 (115 - 105)2



 5.079
75
175
45
105

olarak hesaplanır.
Ki-kare değeri hesaplandıktan sonra serbestlik derecesinin hesaplanması gerekir. Tablo
10.8’de görüldüğü gibi 2x2 tablolarında bir gözün beklenen frekansının hesaplanması yeterlidir. Diğer
gözlerin beklenen frekansları, hesaplanan beklenen frekansın ilgili satır ve sütun toplamlarından
çıkarılarak bulunabilir. Bu sebeple 2x2 tablolarında serbestlik derecesi 1’e eşittir. Eğer 10.6 numaralı
eşitlik kullanılarak serbestlik derecesi hesaplanacak olursa SD=(2-1)x(2-1)=1 olarak bulunur. Tablo
D’de 1 serbestlik dereceli ki-kare dağılımında %5’lik alan 3.841 değerinden başlamaktadır. Şekil
10.3’te görüldüğü gibi hesaplanan ki-kare değeri 5.079 olup 3.841 değerinden büyüktür ve kontrol
hipotezinin ret bölgesine düşmektedir.

H0 hipotezini ret
bölgesi
3.841 5.079

ŞEKİL 10.3. 1 serbestlik dereceli ki-kare dağılımında H0 hipotezini ret ve kabul bölgeleri
Bu durumda kontrol hipotezi ret edilir. Yani migren hastası olup olmama durumu cinsiyete
göre değişmektedir. Araştırıcı, migren olup olmama durumu ile cinsiyetin birbirine bağımlı olduğu
kararına varır.
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ÖRNEK 2:
Bir bölgede tesadüfen seçilen 500 kişinin meslek grupları ve doğum yerlerine göre dağılımı
Tablo 10.9’daki gibi gözlenmiştir. Gözlenen bu dağılım doğrultusunda bir meslek grubunu tercih
etmenin doğum yerinden bağımsız olduğu ileri sürülebilir mi?

Tablo 10.9. 500 kişinin meslek grupları ve doğum yerlerine göre dağılımı ve her bir göz için beklenen
frekanslar

Öğretmen

Avukat

Mühendis

Doktor
Toplam

Köy
f  55
150x145
f' 
500
'
f =43.5
f  25
130x145
f' 
500
'
f =37.7
f  30
105x145
f' 
500
f ' =30.45
f  35
f ' =33.35
145 (145)

Kasaba
f  70
150x185
f' 
500
'
f =55.5
f  45
130x185
f' 
500
'
f =48.1
f  25
105x185
f' 
500
f ' =38.85
f  45
f ' =42.55
185 (185)

Şehir
f  25
f ' =51

f  60
f ' =53.45

f  50
f ' =35.7

f  35
f ' =29.85
170 (170)

Toplam
150

130

105

115
500

Meslek grubu tercih etmenin doğum yerinden bağımsız olup olmadığını kontrol etmek için kikare bağımsızlık kontrolünün yapılması gerekir. Bunun için ilk olarak aşağıdaki şekilde hipotezler
kurulur:
H0: Meslek grubu tercihi doğum yerine göre değişmemektedir. Seçilen meslek, doğum yerinden
bağımsızdır. Kısaca, (f - f ' )  0 ’dır. Yani her göz için gözlenen ile beklenen frekanslar arasındaki
fark tesadüften ileri gelmektedir.
H1: Meslek grubu tercihi doğum yerine göre değişmektedir. Seçilen meslek, doğum yerine bağımlıdır.
Kısaca, (f - f ' )  0 ’dır. Yani her göz için gözlenen ile beklenen frekanslar arasındaki fark
tesadüften ileri gelmemektedir.
Hipotezler kurulduktan sonra her göze ait beklenen frekanslar Tablo 10.9’da görüldüğü gibi
hesaplanır. Tablo 10.9’da görüldüğü gibi 6 gözün beklenen frekansları (10.5) numaralı eşitlik
kullanılarak hesaplandıktan sonra taralı gözlerin beklenen frekansları her satırda hesaplanan beklenen
frekans toplamları satır toplamlarından çıkarılarak hesaplanmıştır. Örneğin şehirde doğup öğretmen
olan bireyler için beklenen frekans 150-(43.5-55.5) olarak hesaplanmış ve f ' =51 olarak bulunmuştur.
Diğer taralı gözlerin beklenen frekansları da benzer şekilde hesaplanmıştır.
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Beklenen frekanslar hesaplandıktan sonra (10.3) numaralı eşitlik kullanılarak ki-kare değeri;

χ2 

(55 - 43.5)2 (70 - 55.5)2
(45 - 42.55)2 (35 - 29.85)2

 ... 

43.5
55.5
42.55
29.85

2= 41.534 olarak hesaplanır.
Ki-kare değeri hesaplandıktan sonra serbestlik derecesinin belirlenmesi gerekir. Altı gözün
beklenen frekansı hesaplandıktan sonra diğer gözlerin beklenen frekanslarının satır ve sütun toplamları
kullanılarak hesaplanması serbestlik derecesinin 6 olduğunu gösterir. Serbestlik derecesinin daha
kolay belirlenmesi için (10.6) numaralı eşitlik kullanılarak serbestlik derecesi SD=(4-1)x(3-1)=6
olarak bulunur.
Tablo D’den 6 serbestlik dereceli ki-kare dağılımında %5’lik alan 12.592 değerinden başladığı
görülür. Hesaplanan ki-kare değeri 41.534 olup tablo değerinden büyüktür ve kontrol hipotezinin ret
bölgesine düşmektedir. Bu durumda kontrol hipotezi ret edilir ve meslek grubu tercih etmenin doğum
yerinden bağımsız olmadığı, yani bireylerin meslek tercihlerinin doğum yerine göre değiştiği kararına
varılır.

10.5.2. Bağımlılık (Contingency) Katsayısı
Düzenlenen iki yanlı tablolarda bağımsızlık kontrolü yapılarak kontrol hipotezi ret edilmiş ise
bu iki faktör arasında bir bağımlılığın olduğunu gösterir. Böyle durumlarda bağımlılığın derecesinin
belirlenmesi gerekir. Bu amaçla yaygın olarak kullanılan istatistiklerden biri Pearson’un bağımlılık
katsayısı (coefficient of contingency) kullanılır. Bağımlılık katsayısı kısaca CC (coefficient of
contingency) ile gösterilir ve (10.7) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır.
CC =

χ2
N  χ2

…(10.7)

Bağımsızlık kontrollerinde kontrol hipotezinin reddedilmesi durumunda (10.7) numaralı
eşitlik kullanılarak hesaplanan bağımlılık katsayısı iki özellik arasındaki bağımlılığın derecesini verir.
Fakat bağımlılığın yönü hakkında bir bilgi vermez. İki özellik birbirine tam bağımlı olsa dahi (10.7)
numaralı eşitlikten görüldüğü gibi bağımlılık katsayısı 1 (%100) değerine ulaşmaz. Bu sebeple
hesaplanan bağımlılık katsayınsın, RxC tablolarında alabileceği en büyük değere göre düzeltilmesi
gerekir. Düzenlenen RxC tablolarında bağımlılık katsayısının alabileceği en büyük değer (10.8)
numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır. İki yanlı tablolar düzenlenirken satır ve sütunların yeri
değiştirilebileceğinden CCmax, CCmax1 ile CCmax2’nin ortalaması olarak da hesaplanabilir.
R<C ise CC max1 =

R 1
R

C< R ise CC max2 =

C 1
C

CC max 

CC max 1  CC max 2
2
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RxC tablolarında (10.8) numaralı eşitlik kullanılarak bağımlılık katsayısının alabileceği en
büyük değer hesaplandıktan sonra düzeltilmiş bağımlılık katsayısı (10.9) numaralı eşitlik kullanılarak
hesaplanır.
CC düzeltilmiş 

CC
veya
CC max1

CCdüzeltilmiş 

CC
veya
CC max2

CCdüzeltilmiş 

CC
CC max

…(10.9)

Örneğin, Bölüm 10.5.1’de ÖRNEK 2’de, meslek grubu tercih etmenin doğum yerinden
bağımsız olup olmadığını kontrol etmek için ki-kare değeri 41.534 olarak hesaplanarak meslek grubu
tercih etmenin doğum yerinden bağımsız olmadığı, yani bireylerin meslek tercihlerinin doğum yerine
göre değiştiği kararına varılmıştır. İki özellik arasındaki bağımlılığın derecesi (10.7) numaralı
eşitlikten;

CC =

41.534
 0.277 , yani %27.7 olarak bulunur.
41.534 500

Hesaplanan bağımlılık katsayısı meslek grubu seçimi ile doğum yeri arasında %27.7’lik bir
bağımlılığın olduğunu gösterir. Düzenlenen iki yanlı tabloda sütun sayısı satır sayısından az olduğu
3 1
için (10.8) numaralı eşitlikten CC max2 =
 0.816 olarak bulunur. Eğer bu örnekte satır ve
3
sütunların yerini değiştirilmiş olsaydı bu durumda satır sayısı sütun sayısından az olacak ve (10.8)
4 1
numaralı eşitlikten CC max1 =
 0.866 olarak bulunacaktı. Bu durumda bağımlılık katsayının
4
0.816  0.866
alabileceği en büyük değer CC max 
 0.841olarak hesaplanır. Düzeltilmiş bağımlılık
2
katsayısı ise (10.9) numaralı eşitlik kullanılarak;
0.277
 0.33 olarak hesaplanır. Hesaplanan bağımlılık katsayısı meslek grubu
0.841
seçimi ile doğum yeri arasında %33’lük bir bağımlılığın olduğu bulunmuş olur.
CC düzeltilmiş 

10.5.3. Fisher’in Kesin Olasılık (Fisher’s Exact) Testi
Ki-kare bağımsızlık testi oluşturulan iki yanlı tablodaki gözlerin beklenen frekansının 5’ten az
olmaması durumunda güvenilir sonuçlar verir. İki yanlı tablolar küçük örnekler için düzenlendiği
zaman gözlerin beklenen frekansı 5’ten küçük olacağı için R.A. Fisher tarafından geliştirilen Fisher’in
Kesin Olasılık testi kullanılır. Düzenlenen RxC tabloları için beklenen frekansın 5’ten küçük olması
durumunda Fisher tarafından önerilen test de Fisher-Freeman-Halton testi olarak bilinir.
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Küçük bir örnek için 2x2 tablo, Tablo 10.7’de görüldüğü ve aşağıda verildiği gibi düzenlenmiş olsun.
A1 A2 Toplam İki yanlı tablodaki göz frekanslarının A ve B faktörleri arasında
herhangi bir bağımlılığın olmadığı bir populasyondan çekilmiş olma
B1
a
b
a+b
olasılığı (10.10) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır.
B2
c
d
c+d
Toplam a+c b+d
N
(a  b)!(c  d)!(a  c)!(b  d)!
P
…(10.10)
a!b! c!d! N!

İlk olarak (10.10) numaralı eşitlik kullanılarak düzenlenen tablonun A ve B faktörleri bağımsız
olan populasyondan alınmış olma olasılığı hesaplanır. Daha sonra her bir göz için gözlenen
frekanslardan daha uç hallerin olasılıkları hesaplanır. Bu olasılıklar hesaplanırken düzenlenen
tablodaki satır ve sütun toplamları değişmeyecek şekilde daha uç tablolar hazırlanır. Gözlenen ve daha
uç tablolar için hesaplanan olasılıklar toplanarak gözlenen ve daha uç hallerin meydana gelme olasılığı
hesaplanır. Fisher’in kesin Olasılık Testinde hesaplanan olasılık, tek taraflı olasılıktır.
ÖRNEK:
Karadeniz bölgesinde tesadüfen seçilen 30 kişinin çay bahçesinde çalışma durumlarının
cinsiyete göre dağılımı Tablo 10.10’da verildiği gibi gözlenmiştir.
Tablo 10.10. 30 kişinin çay bahçesinde çalışma durumlarının cinsiyete göre dağılımı

Kadın
Erkek
Toplam

Çay bahçesinde
çalışan
f  16
f 8
24

Çay bahçesinde
çalışmayan
f 2
f 4
6

Toplam
18
12
30

Bu örnekte çay bahçesinde çalışıp çalışmamanın cinsiyetten bağımsız olup olmadığı kontrol
edilmek istenmektedir. Düzenlenen iki yanlı tablo için ki-kare bağımsızlık testi uygulandığı zaman
gözlerden biri için hesaplanan beklenen frekansın 5’ten küçük olduğu görülür. Elde edilen sonucun
güvenilir olması için Fisher’in Kesin Olasılık testi uygulanır. Fisher’in Kesin Olasılık testi
uygulanırken de ilk olarak hipotezler aşağıdaki şekilde kurulur.

H0: Çay bahçesinde çalışıp çalışmama cinsiyetten bağımsızdır. Çay bahçesinde çalışıp çalışmama
cinsiyete göre değişmemektedir.
H1: Çay bahçesinde çalışıp çalışmama cinsiyetten bağımsız değildir. Çay bahçesinde çalışıp
çalışmama cinsiyete göre değişmektedir.
Hipotezler kurulduktan sonra Fisher’in Kesin Olasılık est aşağıda açıklandığı şekilde
uygulanır. İlk olarak gözlenen tablonun gözlenme olasılığı hesaplanır. Daha sonra gözlenen tablodan
daha uç gözlenebilecek tabloların olasılıkları aşağıda görüldüğü gibi hesaplanarak bulunan olasılıklar
toplanır. Bulunan olasılık gözlenen ve daha uç tabloların gözlenme olasılığıdır.
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18 Gözlenen tablo için olasılık:
12 P  (a  b)!(c  d)!(a  c)!(b  d)!

16
4

2
8

20

10 30

17
3

1
9

20

10 30

18
2

0 18 En uç tablo için olasılık:
10 12 P  (a  b)!(c  d)!(a  c)!(b  d)!

20

10 30

a!b! c!d! N!
18!12!20!10!
P
=0.002521
16!2!4!8!3
0!

18 Daha uç tablo için olasılık:
12 P  (a  b)!(c  d)!(a  c)!(b  d)!
a!b! c!d! N!
18!12!20!10!
P
=0.0001318
17!1!3!9!3
0!

a!b! c!d! N!
18!12!20!10!
P
=0.000002196
18!0!2!10!
30!

Gözlenen ve daha uç tabloların gözlenme olasılıkları hesaplandıktan sonra bu olasılıklar
toplanır ve toplam olasılık;
P=0.002521+0.0001318+0.0000021960.002655 olarak bulunur. Bu olasılık sola doğru
gözlenebilecek uç tabloların gözlenme olasılığıdır ve tek taraflı olasılıktır.
I. tip hata olasılığı %5 olarak kararlaştırılmış ise hesaplanan olasılık %5’ten küçük olduğu için
kontrol hipotezi reddedilir ve çay bahçesinde çalışıp çalışmamanın cinsiyetten bağımsız olmadığı
kararına varılır.
Hesaplanan olasılık tek taraflı olasılık olduğu için çift taraflı olasılık bu olasılığın iki katı
alınarak bulunabileceği gibi sağ tarafa doğru gözlenebilecek uç tabloların olasılıklarının toplamı
bulunarak da hesaplanabilir. Hesaplanan tek taraflı olasılığın iki katı alınarak bulunan çift taraflı
olasılık ile diğer tarafa doğru uç tabloların olasılıklarının toplamının tek taraflı olasılığa eklenerek
bulunacak çift taraflı olasılık arasındaki fark iki satır ve sütun toplamı arasındaki fark arttıkça artar.
Hesaplanan olasılık tek taraflı olasılığın iki katı alınarak çift taraflı olasılık
P=2(0.002655)=0.00531 olarak bulunur.

10.5.4. G-testi
Düzenlenen iki yanlı tablolarda bağımsızlık kontrolü için yaygın olarak kullanılan
yöntemlerden biri de G-testidir. G-testi olasılık oranı “likelihood-ratio” veya en yüksek olabilirlik
“maximum likelihood” testi olarak da isimlendirilir. G-testi, ki-kare bağımsızlık testinin kullanıldığı
bütün iki yanlı tablolara uygulanabilir. Ki-kare bağımsızlık testinin uygulanabileceği tablolarda Gtestinin daha yaygın olarak kullanılmasının sebeplerinden biri beklenen frekansların 1 ve/veya 5’ten
küçük olması durumlarında hesaplanan G istatistiğinin ki-kare dağılımına daha uygun olması, diğer bir
değişle G istatistiğinin ki-kare dağılımına uygunluğunun etkilenmemesidir.
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Yürütülen bir çalışmada toplanan veriler ile iki yanlı tablo aşağıda verildiği gibi düzenlenmiş
A1 A2 Toplam olsun. Bu şekilde düzenlenmiş bir iki yanlı tablo için G istatistiği
(10.11) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanır.
a
b
a+b

B1
B2
c
d
Toplam a+c b+d

c+d
N

G= a ln a + b ln b + c ln c +d ln d +N ln N - (a+b) ln (a+b) -

(c+d) ln (c+d) -(a+c) ln (a+c) –(b+d) ln (b+d)

…(10.11)

(10.11) numaralı eşitlikte yapılan hesaplamalar aşağıdaki şekilde 3 adımda toplanır.
Adım 1: Her gözün frekansı için  flnf değeri hesaplanır.
Adım 2: Satır ve sütun toplamları için  flnf değeri hesaplanır.
Adım 3: Toplam frekans için N ln N değeri hesaplanır.
3 adımda belirtilen hesaplamalar yapıldıktan sonra G istatistiği (10.12) numaralı eşitilkte verildiği
şekilde düzenlenebilir.
G = 2[Adım 1 – Adım 2 + Adım 3]

…(10.12)

(10.11) veya (10.12) numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanan G istatistiği serbestlik derecesi
(satır sayısı–1)x(sütun sayısı–1) olan ki-kare dağılımına uygun bir dağılım gösterir.
ÖRNEK:
Yürütülen bir çalışmada, şehir ve köyde yaşayan 25 yaşındaki erkeklerin medeni durumlarına
göre dağılımı Tablo 10.11’deki gibi gözlenmiştir. Yapılan çalışmada medeni durumun yaşanılan
yerden bağımsız olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır.
Tablo 10.11. Şehir ve köyde yaşayan 25 yaşındaki erkeklerin medeni durumlarına göre dağılımı

Şehir
Köy

Evli
350
150
500

Bekar
700
100
800

Toplam
1050
250
1300

Medeni durumun yaşanılan yerden bağımsız olup olmadığı G-testi uygulanarak kontrol edilebilir.
Bu durumda da ilk olarak hipotezlerin aşağıdaki gibi kurulması gerekir.

H0: Medeni durum yaşanılan yerden bağımsızdır. Yani evli veya bekar oluş şehir veya köyde
yaşamaktan bağımsızdır.
H1: Medeni durum yaşanılan yere bağımlıdır. Yani evli veya bekar oluş şehir veya köyde yaşamaktan
bağımsız değildir.
Hipotezler kurulduktan sonra G-istatistiğinin hesaplanması için Adım1-Adım 3’teki
hesaplamalar yapılır.
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Adım 1:350 ln 350+700 ln 700+150 ln 150+100 ln 100=7848.145
Adım 2: 1050 ln 1050 + 250 ln 250 + 500 ln 500 + 800 ln 800=17139.731
Adım 3: 1300 ln 1300=9321.155
Gerekli hesaplamalar yapıldıktan sonra G istatistiği (10.12) numaralı eşitlikten G= 2(7848.14517139.731+9321.155)=59.138 olarak bulunur. Hesaplanan G istatistiği 1 serbestlik dereceli ki-kare
dağılımına uygun dağılım gösterir. Eğer araştırıcı I. tip hata olasılığını %1 olarak belirlemiş ise Tablo
D’den 1 serbestlik dereceli ki-kare dağılımında %1’lik alanının 6.635 değerinden başladığı görülür.
Hesaplanan G-değeri (59.138) bu değerden çok büyük olup, kontrol hipotezini ret bölgesine düşer. Bu
sebeple kontrol hipotezi ret edilerek medeni durumun yaşanılan yere göre değiştiğine, yani evli veya
bekar oluşun şehir veya köyde yaşamaktan bağımsız olmadığına karar verilir.

10.6. Sorular
1. Ki-kare (2) dağılımı nasıl elde edilir? Açıklayınız.
2. Ki-kare (2) dağılımının özellikleri nelerdir? Açıklayınız.
3. Bir mer’adaki bitki kompozisyonunun %55'ini ayrık, %40'ını baklagil türü ve geri kalanını da
zararlı otlardan oluştuğu bilinmektedir. 3 yıl otlatmadan sonra, söz konusu mer’adan tesadüfen
seçilen 200 bitkiden; 115'inin ayrık, 75'inin baklagil türü ve 10'unun da zararlı ot olduğu tespit
edilmiştir. Bu sonuçlara göre 3 yıllık otlatma sonunda, mer’adaki bitki kompozisyonu oranları
değişmiş midir?
4. 5 farklı bölümü tercih eden 25 öğrencinin cinsiyetlere göre dağılımları tespit edildikten sonra,
bölüm tercihinin cinsiyetten bağımsız olup olmadığını araştırmak amacıyla hesaplanan 2 değeri
14.425 olarak bulunmuştur. Buna göre bölüm tercihinin cinsiyetten bağımsız olduğu söylenebilir
mi?
5. Bir araştırmada 100 kişiye diş bakımına dikkat edip etmedikleri sorularak, cinsiyetlere göre
aşağıdaki tablo hazırlanmıştır. Diş bakımına dikkat etme durumu cinsiyete bağımlı mıdır?
Bakımlı
35
25

Cinsiyet
Erkek
Kadın

Bakımsız
20
20

6. Bir ilaç firması tarafından yeni bir ürün için yapılan tanıtım kampanyası sonucunda 7 bölgede
bulunan eczanelerden bu ürünü satın alanların sayısı aşağıdaki gibi bulunmuştur. Yeni ürünü satın
alanların sayısının bölgelere göre homojen dağılıp dağılmadığını kontrol ediniz.
BÖLGELER
ECZANELER

1
30

2
50

3
65

4
40

5
20

6
70

7
25

7. Bir hafta boyunca kütüphaneden alınan kitapların günlere göre sayısı aşağıdaki gibidir. Ödünç kitap
almak haftanın günlerinden bağımsız mıdır?
Pazartesi
135

Salı
108

Çarşamba
120

Perşembe
116
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Cuma
146

Cumartesi
98

Pazar
54
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8. Dört ayrı bölgeden rastgele seçilen kişilere uygulanan test sonucu mide ülserinin en büyük nedeni
olarak gösterilen Helicobacter pylori mikrobu taşıyıp taşımadıkları aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.
Helicobacter pylori mikrobu taşıyıp taşımama durumunun bölgelere bağlı olup olmadığını kontrol
ediniz.
Bölgeler
Taşıyan
Taşımayan

A
14
36

B
18
32

C
12
48

D
10
90

9. Obezite hastası olan ve olmayan 200 bireyin cinsiyetlerine göre dağılımları aşağıdaki gibidir.
Cinsiyet
Kız
Erkek

Obezite Var
25
20

Obezite Yok
75
80

Obez olup olmamanın cinsiyetten bağımsız olduğu görüşüne katılır mısınız?
10. Migren hastası olan ve olmayan 200 bireyin cinsiyetlerine göre dağılımları aşağıdaki gibidir.
Kız
Erkek

Migren Var
25
20

Migren Yok
75
80

Migren olup olmamanın cinsiyetten bağımsız olduğu görüşüne katılır mısınız?
11. Polen alerjisi olan ve olmayan bireylerin, yaş evrelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir. Polene
karşı duyarlı olup olmamanın yaş evrelerinden bağımsız olduğu söylene bilir mi?

Çocuk
Genç
Yetişkin

Polen alerjisi var
25
20
15

Polen alerjisi yok
75
80
65

12. Şehirde ve köyde yaşayan 20 yaşındaki erkeklerden evli ve bekar olanların sayıları aşağıdaki
gibidir.

Şehir
Köy

Evli
407
266

Bekar
726
220

Evli veya bekar oluş, şehirde veya köyde yaşamaktan bağımsız mıdır?
13. Trafik kazalarında yaralanan ve sağlam kalan sürücülerin, Emniyet kemeri kullanan ve
kullanmayanlara göre dağılımı aşağıdaki gibidir. Trafik kazalarında yaralanmanın Emniyet
kemeri kullanmaktan bağımsız olduğu söylenebilir mi? Eğer bağımsız değilse bağımlılık katsayısı
(C.C) ne kadardır?

E. kemeri var

Yaralı
407
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Sağlam
726

ZZT201 BİYOMETRİ DERSİ 14. HAFTA DERS NOTLARI

BÖLÜM
10

Kaynak Kitap: TEMEL BİYOMETRİ (2013) Kocabaş Z., Özkan, MM ve Başpınar E.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1606 Ders Kitabı 558

E. kemeri yok

266

220

14. Test, yazılı ve sözlü sınav yöntemlerine tabi tutulan öğrencilerden başarılı ve başarısız olanların,
sınav yöntemlerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir.
Test Yazılı Sözlü
Başarılı
50
47
56
Başarısız
5
14
8
Öğrencilerin başarılı olup olmamalarının, uygulanan sınav yönteminden bağımsız olduğu
söylenebilir mi?
15. Belirli bir hastalığa karşı aşılanan ve aşılanmayan çocukların hastalığa tutulup tutulmama
durumları aşağıdaki gibidir.
Hasta olan
9
17

Aşılanan
Aşılanmayan

Hasta olmayan
42
22

Hasta olup olmama durumu aşı olup olmamaktan bağımsız mıdır?
16. Belirli bir bölgede meydana gelen Trafik kazaları sayısının mevsimlere göre dağılımı aşağıdaki
gibidir.
İlkbahar Yaz
40
20

Sonbahar Kış
60
80

Bu bölgede meydana gelen Trafik kazası sayılarının mevsimlerden bağımsız olduğu söylenebilir
mi?
17. Belirli bir bölgedeki bir yıl içerisinde Hırsızlık, Tecavüz ve Gasp suçlarını işleyenlerin yaş
gruplarına göre dağılımları aşağıdaki gibidir.
Yaş grubu
20-30
31-40
41-50

Hırsızlık
25
35
40

Tecavüz
55
25
10

Gasp
20
15
10

Bu bölgede işlenen bu üç farklı suç türünün yaş gruplarından bağımsız olduğu söylenebilir mi?
Eğer bağımsız değilse bağımlılık katsayısı (C.C) ne kadardır?
18. Bir bahçeden tesadüfen alınan 300 adet uzun sivri biberin yarısı acı yarısı ise tatlıdır. Tesadüfen
alınan 400 adet kısa sivri biberin ise 3/4’ü acıdır. Sivri biberlerdeki acı ve tatlı oluşun uzun ve
kısa oluştan bağımsız olduğu söylenebilir mi?
19. Öğretmen, avukat, mühendis ve doktor meslek gruplarını tercih edenlerin doğum yerlerine göre
dağılımı aşağıdaki gibidir.

Köy
Kasaba
Şehir

Öğretmen
45
55
15

Avukat
10
15
55
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Mühendis
20
10
45

Doktor
15
20
10
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Bu meslek gruplarını tercih etmek, doğum yerinden bağımsız mıdır? Eğer bağımsız değilse
bağımlılık ne kadardır?
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