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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Pek çoğumuz günlük yaşamımız içinde istatistik sözcüğünü duymuş ve hâttâ zaman
zaman kullanmışızdır. Örneğin, “İstatistiklere göre, son 50 yılın en kurak yazını yaşıyoruz.”
gibi bir haber okuduğumuzda son 50 yılın yağış verileri üzerinden bir değerlendirme yapıldığını
anlıyoruz. Ya da hafta sonunda oynanan bir derbi maçı ile ilgili spor haberlerine göz
gezdirirken, takımların topa sahip olma oranı, top kaybı oranı, ikili mücadelede kazanma oranı,
isabetli pas oranı gibi istatistikler ile karşılaşıyor ve bu sayede maçın görünen skoru yanında
maçın 90 dakikalık süreci ile ilgili fikir sahibi olabiliyoruz. Yine benzer şekilde, gazetede
“Boşanma istatistiklerine bakıldığında son yıllarda bir artış gözleniyor.” gibi bir ifade ile
boşanan çift sayısının artmakta olduğunu anlıyoruz.
Günlük hayatımız içinde karşılaşabileceğimiz bu tür örnekleri arttırabiliriz. Bu
örneklerin ortak noktası bir olaya ilişkin sayısal gözlem değerleri, sayısal veriler ifade ediyor
olmasıdır. Dolayısıyla, günlük yaşam içinde istatistik; gözlem ya da ölçüm yoluyla oluşturulan
sayısal veriler olarak algılanmaktadır.
Özünde sayısal veriler içermekle beraber, istatistik veri toplama ve toplanan verileri
sunma dışında fonksiyonlara sahiptir. O halde istatistik nedir?
İstatistik; veri toplama, verileri düzenleme, özetleme ve sunmanın yanısıra; tahmin,
modelleme gibi pek çok yöntemi bünyesinde barındıran ve çok yaygın kullanım alanına sahip
bir bilim dalıdır. Bünyesinde, enflasyon hesaplarından rating ölçümlerine, kamuoyu
araştırmalarından hayat tablolarına kadar pek çok teknik ve çözümlemeyi barındırır.
Sayıları bir alfabe olarak düşünürsek, istatistik sayıların dilini anlamak ve onları
okuyabilmektir. Sayılar ve rakamlar bizlere bir şeyler anlatır, bilgi verir. Dolayısıyla istatistik
sayıların dilini anlamaktır.
İstatistik günümüzde sağlık bilimlerinden mühendisliğe, sosyal bilimlerden fen
bilimlerine kadar hemen her alanda yer alan bir disiplin olarak karşımıza çıkmaktadır.
Akademik eğitim içinde gerek lisans gerekse lisansüstü düzeyde verilmekte olan istatistik
eğitiminin iş hayatında da karşılığı olduğunu ve pek çok alanda kullanıldığını görmekteyiz.
İstatistiğe gönül vermiş bir istatistikçinin kaleme aldığı bu kitap, sadece benim değil
içinde yetiştiğim kürsü geleneğinin de bir sonucu olarak, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
İstatistik Enstitüsü’nün Ord.Prof.Dr. Ömer Celal Sarç ile başlayan ve benim kıymetli Hocam,
idolüm Prof.Dr. Haluk Cillov ile devam eden kürsü misyonuyla oluşan, Prof.Dr. Durmuş
Dündar, Doç.Dr. Kayıhan Özoğuz ve Prof.Dr. Fazıl Güler’in katkılarıyla şekillenen akademik
hayatımın bir yansıması olarak ortaya çıktı. Dolayısıyla, her satırında sonsuz saygı ve sevgi
duyduğum hocalarımın izleri var. Hepsine ayrı ayrı müteşekkirim.
Geçmişte öğrencim, bugün ise meslektaşım olan sevgili Yard.Doç.Dr. Hakan Bektaş da
bahsettiğim kürsü geleneğinin benden sonraki halkası olarak kitaba bölüm yazarı düzeyinde
katkı sağladı, kendisine de teşekkür ediyorum. Onunla çalışmak her zaman çok keyifli…
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Ayrıca, kitabı büyük bir titizlikle okuyarak, eleştiri ve önerileriyle katkı sağlayan eski
öğrencim, çiçeği burnunda meslektaşım sevgili Ege Yeşilaltay’a da teşekkür etmek isterim.
Kitabın, başta İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri olmak
üzere, istatistiğe ilgi duyanlara ve istatistiği iş hayatında kullananlara faydalı olması dileğiyle…
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1. ÖRNEKLEME – TEMEL KAVRAMLAR

Bölüm Yazarı:
Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Örnekleme yöntemlerini kullanan çeşitli araştırmalarla günlük yaşam içinde pek çok
kez karşılaşıyoruz. Söz gelimi televizyon programlarının izlenme paylarına ilişkin bir haber
okumuşuzdur, “AB grubunda haftanın en çok izlenen programı ………….. oldu” gibi. Ya da
bir genel seçim öncesinde, “bugün seçim olsa partilerin oy dağılımlarının…….olacağı tahmin
ediliyor” gibi.
Bunlar gibi pek çok örnek, çok sayıda birimden oluşan bir anakütle içinden seçilen az
sayıda birimden hareketle anakütle hakkında bilgi sahibi olmayı ifade eder.
Bu bölümde, örnekleme konusuna ilişkin temel kavramları öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Televizyon programlarının izlenme payları nasıl belirleniyor?
2) Seçim öncesi yapılan kamuoyu araştırmaları ile seçim sonuçları nasıl tahmin
ediliyor?
3) Örnekleme çalışmalarında hangi hatalar yapılabilir?
4) Anakütleyi temsil edecek en iyi örnek nasıl seçilebilir?
5) Tam sayım nedir ve her zaman tam sayım yapmak mümkün müdür?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Örnekleme
yöntemlerine giriş ve
temel kavramlar

Örnekleme konusu
kapsamında temel
kavramlara yönelik bilgi
sahibi olma

Örnekleme bölümünün yer aldığı
temel düzeyde istatistik kitapları ve
çözümlü örnek uygulamalar gözden
geçirilebilir.

Uygulamada
kullanılmakta olan
örnekleme yöntemleri

Uygulamada kullanılan
örnekleme yöntemlerinin
neler olduğu ve hangi
koşullarda tercih
edilmelerinin gerektiği

İstatistik kitapları içinde yer alan
örnekleme bölümleri ya da
örnekleme isimli kitaplar
incelenerek, örnekleme yöntemlerine
yönelik daha kapsamlı bilgi
edinilebilir.

Nokta ve aralık
tahminleri

Anakütle parametresini
tahmin etmede nokta ve
aralık tahminleri

İstatistik kitapları içinde yer alan
örnekleme bölümleri ya da
örnekleme isimli kitaplar
incelenerek, konu hakkında daha
kapsamlı bilgi edinilebilir.

Örnek ortalamaları
teorik dağılımının
şekli ve standart hata
kavramı

Örnek ortalamasının
tahmin edilmesinde örnek
ortalamalarının dağılım
şekli ve koşulları ile
standart hatanın nasıl
hesaplandığı

İstatistik kitapları içinde yer alan
örnekleme bölümleri ya da
örnekleme isimli kitaplar incelenerek
daha kapsamlı bilgi edinilebilir.

Anakütle ortalaması
için güven sınırlarının
hesaplanması

Anakütle ortalaması için
güven sınırlarının
hesaplanması, örnek
ortalamaları teorik
dağılımının şekli ile
bağlantısı ve normal ve t
dağılımı olasılıklarının
kullanılışı

İstatistik kitapları içinde yer alan
örnekleme bölümleri ve örnekleme
isimli kitaplar incelenerek daha
kapsamlı bilgi edinilebilir ve örnek
çözümler incelenebilir.
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Anahtar Kavramlar
 Örnekleme: Çok sayıda birimden oluşan bir anakütlenin içinden seçilen ve az
sayıda birimden oluşan bir örnek üzerinden, anakütlenin niteleyici değerlerini tahmin etme
süreci.


Anakütle, araştırmaya konu olan tüm birimlerin oluşturduğu kütle.

 Parametre: Anakütleyi niteleyen ve onu diğer anakütlelerden ayırt etmeye yarayan
özellikler.
 Örnek kütle: Anakütle içinden anakütleyi temsil etmek üzere seçilmiş daha az
sayıda birimden oluşan numune, topluluk.


İstatistik: Örnek kütleyi niteleyen ölçüler.
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Giriş
İstatistik, veri toplama işlemi ile başlayan ve toplanan verileri düzenleme, özetleme,
grafiklerle sunma gibi başlangıçta basit, zaman içinde geliştirilen teori ve yöntemlerle
yaygınlaşarak bugünkü geniş uygulama alanına erişmiş bir disiplindir.
Bugün itibarıyla, istatistiğin ne olduğuna yönelik istatistikçiler arasında kabul görmüş
tek bir tanımdan söz edemiyoruz. Bunun yerine, istatistiğin işlevsel tarafı ele alınarak başlıca
iki temel işlevi yerine getirdiğinin kabul edildiğini görüyoruz. Bunlar:
-

Tarifsel / Tanımlayıcı (Betimsel) İstatistik
Tümevarım (Çıkarsama) İstatistiği

şeklinde ifade edilmektedir. Şimdi kısaca istatistiğin bu iki işlevi üzerinde durmak ve bu
bölümün ve dolaylı olarak da hipotez testlerinin ele alınacağı bir sonraki bölümün ana konusu
olan örnekleme konusunu ayrıntlı olarak ele almak istiyoruz.
Tarifsel (Tanımlayıcı / Betimsel) İstatistik
İstatistiğin ilk aşaması ilgi duyulan ya da araştırılan konuya yönelik olarak bilgi
toplamaktır. Basitçe veri toplama olarak nitelenen bu aşama ile bir yandan toplanan veriler tablo
ve grafiklerle düzenlenmekte ve sunulmakta, diğer yandan verinin özelliklerini tarif etmeye
yönelik tanımlayıcı / özetleyici bazı bilgiler yaratılmaktadır.
Söz gelimi bir insan kaynakları yöneticisinin, personel alımı için başvuran adaylara bir
test uyguladığını ve bu test sonuçlarına göre tercihte bulunacağını varsayalım. Test, adaylara
uygulandıktan ve değerlendirildikten sonra, elde edilen verilerle ilgili olarak yönetici şunları
yapabilir:
İlk olarak test sonuçlarını en yüksek ya da en düşük puandan başlayarak sıralayabilir,
aynı puanı alanları tasnif ederek bir araya toplayabilir, yakın puanları sınıflayabilir, ortalama
puanı hesaplayabilir, puanların ne derece dağıldığını belirleyebilir, tablolar ve grafikler
oluşturarak verileri düzenleyebilir.
Basitçe sıraladığımız verinin toplanmasından, toplanan verilerden hareketle elde edilen
ölçülere, tablo ve grafik oluşturma sürecine tarifsel istatistik ya da betimsel istatistik adı
verilmektedir.
Tümevarım (Çıkarsama) İstatistiği
Bir genel seçim öncesinde yapılan kamuoyu araştırmalarını ya da rating ölçümlerini
hepimiz duymuşuzdur.
Halk arasında seçim araştırması olarak nitelenen bu araştırmalar ile ülke sınırları içinde
oy verme hakkına sahip milyonlarca seçmenin seçim günü nasıl hareket edeceği ve hangi
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partinin ne oranda oy alabileceği, sözü edilen milyonlarca seçmen arasından seçilen çok az
sayıda seçmen ile yapılan anket çalışmalarından hareketle tahmin edilebilmektedir.
Benzer şekilde, milyonlarca televizyon izleyicisi arasından, bu izleyicileri temsil etmek
üzere seçilen az sayıda izleyici gözlenerek, hangi TV kanalının veya programının ne ölçüde
izlendiğine yönelik tahminler yapılabilmektedir.
İşte, büyük bir kitleye yönelik oy oranı, izlenme oranı vb. tahminler üretme amacıyla
kullanılan istatistik yöntemler tümevarım istatistiği ya da çıkarsama istatistiği olarak
adlandırılmaktadır.
Bugünkü anlamıyla istatistik, betimsel istatistik olarak nitelenen veri toplama, toplanan
verileri düzenleme, analiz etme ile ilgili olarak geliştirilmiş teori ve yöntemlerin yanı sıra
tümevarım istatistiği alanıyla ilgili olarak geliştirilmiş teori ve yöntemleri içeren bir bilim dalı
olarak karşımıza çıkmaktadır.
İstatistik; zaman içinde ekonomiye uygulanması ile ekonometri, psikolojiye
uygulanması ile psikometri, sosyolojiye uygulanması ile sosyometri, sağlık alanında
uygulanması ile biyoistatistik, eğitim bilimleri alanında da ölçme ve değerlendirme ile çok
yaygın bir kullanım alanına sahip olmuştur.

7

1.1.

Örnekleme ve Örneklemeye Yönelik Temel Kavramlar

Bir istatistik çalışma, konusu ve uygulama alanı ne olursa olsun gözlem yapma ve veri
toplama üzerine inşa edilir. Dolayısıyla, istatistik uygulamaların olmazsa olmazı veridir.
İstatistik uygulama ya da araştırmaların konusuna göre, bazen az sayıda birimin bazen de çok
fazla sayıda birimin incelenmesi ya da gözlenmesi gerekir.
Söz gelimi, yanan bir kibrite dokunduğunuzda elinizin yanıp yanmayacağını, bu
deneyimi bir kez yaşayarak öğrenebilirsiniz. Yanmakta olan kibritin el yakıp yakmadığını tespit
için bir gözlem yeterlidir.
Ancak, her zaman tek bir gözlem bilgi sahibi olmak için yeterli olmayabilir. Örneğin,
bir fabrikada üretilmekte olan margarinlerin 250 gr olup olmadığını tespit etmek üzere tek bir
margarinin ağırlığını dikkate almak yeterli olmayacaktır. Benzer şekilde, belli bir marka pilin
dayanma süresini belirlemek için tek bir pilin ömrünü gözlemek de yine yeterli değildir.
Dolayısıyla, istatistik çalışmanın konusuna göre bazen çok sayıda birimi gözlemek ya
da incelemek gerekmektedir. Bu noktada, incelemeye konu olan tüm birimlerin gözlenebilmesi
durumuna tam sayım adı verilmektedir.
Tam sayımda, incelemeye konu olan tüm birimler, istisnasız olarak gözlenir ya da
incelenir. Söz gelimi, bir ilkokul öğretmeni yaptığı bir sınav sonrasında sınıfın başarısını
ölçmek istiyorsa, öğrencilerinin sınav notlarını dikkate alarak sınav not ortalamasını
hesaplayabilir. Burada, sınava giren tüm öğrencilerin notları gözlendiğinden tam sayım
yapılmış olmaktadır.
Benzer şekilde, bir fakülteye kayıtlı olan tüm öğrencilerin üniversiteye giriş puanlarına
ilişkin bilgiler kayıt aşamasında ilgili evrak ile kurum tarafından istendiğinden, örneğin birinci
sınıfa kayıt yaptıran öğrencilerin puanları, mezun oldukları lise, kaçıncı tercih olarak ilgili
fakülteye yerleştikleri gibi bilgiler yine tam sayım ile toplanmış olmaktadır.
Öte yandan Türkiye’nin nüfusunu tespit etmeye yönelik çalışmalar da anakütle
düzeyinde gerçekleştirilen çalışmalara örnek olarak verilebilir. Zira amaç, Türkiye nüfusunu
oluşturan herkesin yaş, cinsiyet, eğitim, medeni durum vb. özellikleri açısından
değerlendirilmesidir.
Tam sayım ile veri toplama işlemi gerçekleştirildiğinde elde edilen ölçüler ya da analiz
sonuçları kesin ve değişmez değerlerdir. Örneğin yukarıda verdiğimiz örneklerde, ilkokul
öğretmeninin hesapladığı not ortalaması ya da fakülteye kayıt yaptıran öğrencilerin ortalama
yerleşme puanı, bu konuyla ilgili tüm gözlem değerleri üzerinden hesaplandığı için kesin
değerlerdir ve burada bir tahmin işlemi söz konusu değildir.
Bu noktada temel iki kavram üzerinde durmak istiyoruz: Anakütle ve parametre.
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1.1.1. Anakütle ve Parametre:
Bir istatistik araştırma ya da incelemede, araştırma konusu ile ilgili bütün birimlerin
oluşturduğu topluluğa anakütle denir. Yukarıdaki örnekte ilkokul öğretmeninin sınıfı ya da
fakülteye kayıt yaptıran öğrencilerin tamamı anakütleyi oluşturmaktadır.
Anakütleyi karakterize eden ya da başka deyişle niteleyen ve bu anakütleyi diğer
anakütlelerden ayırt etmeye yarayan özellik ve ölçülere parametre denir. Nasıl ki bir insanı
niteleyen ve başka insanlardan ayıran saç rengi, boyu, göz rengi gibi özellikleri varsa
anakütleleri de niteleyen ortalama, standart sapma, oran vb. ölçüler vardır. Anakütleye yönelik
olarak tam sayım yöntemiyle yani anakütleyi oluşturan bütün birimler gözlenerek elde edilen
tüm ölçüler parametre değerleridir ve o anakütle için kesin değerlerdir. Dolayısıyla, tam sayım
yapılması durumunda parametreye yönelik bir tahmin işlemi söz konusu değildir ve hesaplanan
değer doğrudan parametre değeri olmaktadır.
Ancak, bazı hallerde tüm birimlerin gözlenmesi ya da incelenmesi çok maliyetli olmakta
veya çok zaman almaktadır. Söz gelimi bir siyasi partinin, seçim öncesi seçmenlerin siyasi
eğilimlerini tespit etmek ve partisinin oy oranını tahmin etmek istediğini düşünelim. Bu
durumda, tüm seçmenlere ulaşılarak hangi partiye oy vereceklerini sormak gerekecektir.
Milyonlarca seçmen olduğu düşünüldüğünde böyle bir işlem çok sayıda anketör kullanımı
gerektirecek ve oldukça maliyetli olacaktır. Öte yandan, milyonlarca seçmen ile görüşmek çok
da zaman alacaktır. Uzun zaman gerektirecek böyle bir araştırma süresi içinde, ülke gündemi
değişebilecek ve buna bağlı olarak seçmenlerin tercihleri farklılaşacak, ölümler ve yeni seçmen
niteliği kazanan insanlar olması sonucunda seçmen sayısı ve bileşimi bile değişebilecektir.
Dolayısıyla, belirli bir an itibarıyla yapılması gereken seçim araştırmasının uzaması neticesinde
A partisine oy vereceğini söyleyen bir seçmenin zaman içinde fikir değiştirerek B partisine
kayması, C partisine oy verecek bir seçmenin hayatını kaybetmesi, seçmen niteliği taşımayan
birinin seçmen niteliği taşır hale gelmesine rağmen araştırma dışında kalması vb. değişimler
olabilecektir.
Benzer şekilde, bir pil üreticisinin, ürettiği pillerin ortalama ömrünü belirlemek
istediğini düşünelim. Pil üreticisi, pil ömrünü tespit etmek amacıyla ürettiği tüm pillerin
ömrünü gözleyemez. Zira, böyle bir durum üretilen tüm pillerin kullanılmasını ve araştırma
sonrasında tüm pillerin kullanılamaz duruma gelmesini ifade eder ki bu araştırma sonucunda
geriye satılacak pil kalmayacaktır. Dolayısıyla hiçbir işletme ürettiği pillerin ortalama ömrünü
belirlemek uğruna tüm pillerini kullanmayı göze alamaz.
Öte yandan, anakütlenin kaç birimden oluştuğunun tam olarak bilinmediği ve sonsuz
birim içeren anakütleler şeklinde nitelenen anakütlelerde, anakütlenin birimlerinin tamamını
gözlemek yani tam sayım yapmak mümkün olamamaktadır.
Sözgelimi bal arılarıyla ilgili bir çalışma yapmayı planladığımızı düşünelim Tabiatta
bulunan bütün arıları gözlemek, incelemek mümkün olamayacaktır. Zira, bütün arıları, hiçbirini
dışlamayacak şekilde, biraraya toplamak ve incelemek mümkün değildir.
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Sonuç olarak, yukarıda çeşitli örneklerle açıklamaya çalıştığımız sebeplerle,
anakütlenin tamamını gözlemek suretiyle tam sayım yapmak ve anakütleyi karakterize eden
değerler olarak nitelediğimiz parametre değerlerini doğrudan belirlemek mümkün olmaz. Böyle
durumlarda örnekleme yöntemlerine başvurulur.

1.1.2. Örnek Kütle, İstatistik ve Örnekleme
Zaman, maliyet ve fiili imkansızlık gibi durumlarda anakütlenin tamamını gözlemek
yerine, anakütleyi temsil edecek nitelik ve yeterlilikte birimi gözlemek yoluna gidilmekte ve az
sayıda birimden oluşan ve örnek kütle ya da örneklem adı verilen kütlede yer alan birimler
gözlenmektedir.
Çok sayıda birim içeren bir anakütleden, anakütleyi temsil edecek nitelik ve yeterlilikte
örnek birimler seçme ve seçilen birimler üzerinden anakütle parametresini tahmin etme
işlemine örnekleme denir.
Diğer bir deyişle örnekleme, bir araştırmada anakütleyi oluşturan birimler arasından,
anakütlenin yapısını ve özelliklerini yansıtacak şekilde örnek seçme ve seçilen bu örnek içinde
yer alan birimleri incelemek suretiyle anakütle parametrelerini tahmin etme sürecidir.
Bu durumu bir örnek ile açıklamaya çalışalım. Bir ülkede 50 milyon seçmen olduğunu
varsayalım. Seçimden birkaç hafta önce, seçim sonuçlarını tahmin etmek isteyelim. 50 milyon
seçmenden oluşan anakütle içinden, bu anakütleyi temsil edebilecek bir örnek kütle seçmemiz
gerekecektir. Burada önemli olan husus, seçilen örneğin anakütleyi yeterince temsil edebilecek
bileşimde ve sayıda seçilmesidir. Bu seçimin nasıl yapılacağına yönelik çok sayıda örnekleme
yöntemi vardır ve bu yöntemlere ilerleyen başlıklar altında değinilecektir.
Bir ülkede bulunan 50 milyon seçmeni temsil etmek üzere uygun yöntemlerle 3000 kişi
seçtiğimizi varsayalım. Örnek kütlemizde yer alan bu 3000 kişiye bugün seçim olsa hangi
partiye oy vereceği sorularak, partilerin oy dağılımı belirlenir.
Hesaplanan oy dağılımı 3000 kişi üzerinden belirlenen oy dağılımı olmakla beraber, 50
milyon seçmen için ortaya çıkacak oy dağılımının tahmini olma özelliği taşır. Dolayısıyla, amaç
50 milyon seçmen için oy dağılımını tahmin etmektir ve bu tahmin 3000 kişi üzerinden
yapılmaktadır.
Konunun daha iyi anlaşılması için örnekleme çalışmalarına yönelik basit bir örnek
vermek istiyoruz. Bir tencerede dört kişilik bir çorba yaptığımızı varsayalım. Çorbanın içinde
çeşitli malzemeler, tuz, baharat vb. bulunacaktır. Çorbayı hazırlayıp pişirdikten sonra, tadı, tuzu
ve kıvamının yerinde olup olmadığını anlamak üzere hepsini içmemiz gerekmez. Tencerenin
içinden aldığımız tek bir kaşık bize bilgi vermesi açısından yeterlidir. Dolayısıyla, burada bir
örnekleme çalışması söz konusudur.
Örneğimizi biraz geliştirelim. Şimdi de, dört kişilik değil, bir öğrenci yemekhanesini
için 1000 kişilik bir çorba yaptığımızı varsayalım. Yaptığımız çorbanın miktarı artmıştır. Bu
durumda, çorbanın tadı, tuzu ve kıvamını anlamak üzere bir kaşık değil bir kase mi çorba içmek
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gerekecektir. Tabii ki hayır.. Yine bir kaşık çorba ile bu tahmini yapabilir ve çorbanın kıvamı,
tadı, tuzu hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Bir kaşık çorba, tenceredeki çorba miktarı artmış dahi
olsa, yine yeterli bir tahmin aracı olacaktır, ancak hangi koşulda? Büyük bir tencerenin içindeki
çorbanın çok iyi karıştırılmış olması durumunda.
Tencerenin içindeki çorbanın çok iyi karıştırılmış olması sağlandığında, tencereden
alınan tek bir kaşık, tencerenin içindeki çorbanın tamamını temsil edebilecek bileşimdedir.
Karıştırma işlemiyle, çorbadan aldığımız o bir kaşığın içine, çorbada yer alan bütün
malzemelerden biraz girmiş olmasını sağlamış oluruz. Dolayısıyla, başarılı bir örnekleme
çalışması, çok fazla sayıda örnek çekmekle değil, anakütleyi oluşturan farklı nitelikteki
birimlere örnekte yer vermek suretiyle gerçekleştirilebilir.
Bu başlık altında son olarak parametre ve istatistik kavramlarına değinmek istiyoruz.
Anakütleyi karakterize eden değerlere parametre, örnek kütle ya da örneklemi karakterize
eden değerlere ise istatistik (statistik) denir.
Seçim araştırması örneğimizi hatırlayalım. Ülkede 50 milyon seçmen olduğunu ve 3000
seçmen ile görüşerek hangi partiye oy vereceğini sorduğumuzu varsaymıştık. 3000 kişiye
sormak suretiyle elde ettiğimiz oy oranları, örnek kütle için hesaplanmıuştır ve istatistik adını
almaktadır. 50 milyon seçmen için tam sayım ile hesaplanan oy oranları ise parametredir.
Dikkat edilecek olursa, örnek istatistiği seçilen örneğe göre farklılık, değişkenlik
gösterebilirken parametre o anakütle için tek ve kesin değerdir. Şöyle ki, seçtiğimiz 3000 kişi
değişirse, örnek istatistiğimiz de değişir. Farklı örnek kütleler, farklı oy dağılımları ve
dolayısıyla farklı örnek istatistikleri yaratır. Oysa, anakütle için hesaplanacak partilerin oy
dağılımı yani parametre değerleri tek ve kesin değer olmaktadır.
N sayıda birim içeren bir anakütleden n sayıda birim çekerek yapılan bir örnekleme
çalışmasını Şekil 1.1 ile gösterebiliriz.

Şekil 1.1: Anakütle ve örnek kütle
Tüm bu açıklamalardan sonra örneklemeyi şu şekilde tanımlayabiliriz: Örnek kütle
üzerinden hesaplanan istatistikler yardımıyla anakütle parametrelerini tahmin etme sürecine
örnekleme denir.
Örnekleme teknikleri, bir anakütleyi temsilen kaç örnek çekileceğini, örnek çekme
işinin hangi yöntemle yapılacağını, çekilen örneğin düzenlenmesini ve çekilen örnek için
hesaplanan istatistikler üzerinden olasılık teorisi yardımıyla anakütle parametrelerinin tahmin
edilmesi sürecinin tamamını kapsayan yöntemler topluluğudur.
11

Tanımdan da anlaşılacağı gibi örnekleme bir tahmin işlemidir ve tahmin teorisi içinde
yer alan bir yöntemler topluluğu olarak değerlendirilmektedir.
Örnekleme, özünde tahmin işlemi olması sebebiyle hata barındıran bir tekniktir ve
yüzde yüz kesinlik ve doğrulııkta tahminde bulunmak mümkün değildir. Başka bir deyişle, hata
terimi örnekleme konusunun doğal bir unsurudur ve tamamen hatasız tahmin üretmek söz
konusu olamamaktadır.
Bir örnekleme çalışmasında pek çok sebeple ortaya çıkabilecek hataları iki ana başlık
altında incelemek istiyoruz: Tesadüfi hatalar ve sistematik hatalar.

1.2.
Türleri

Örnekleme Çalışmalarında Ortaya Çıkabilecek Temel Hata

Örnekleme çalışmalarında ortaya çıkabilecek temel hata türleri tesadüfi ve sistematik
hatalar olmak üzere iki ana başlıkta toplanmaktadır.
Tesadüfi hatalar, farklı yönlerde ve genellikle zıt yönlerde ortaya çıkan hatalar olup,
genel olarak değerlendirildiğinde çalışmanın bütününe yönelik etkisi düşük düzeyde olan
hatalardır. Örneğin, sayım görevlilerinin bir kadını erkek, ya da bir erkeği kadın olarak
kodlaması. Bu tür bir hata hep aynı yönde gerçekleşmez. Yani, devamlı olarak erkekler kadın
ya da kadınlar erkek olarak kodlanmaz. Dolayısıyla, her iki yönde de yapılabilecek bu tip bir
hatanın çalışma üzerinde etkisi, zıt yönde gerçekleşen hatalar birbirini yok edeceği için, çok
düşük olacaktır.
Sistematik hatalar ise hep aynı yönde tezahür eden, gerçekleşen hatalardır. Bu tür
hatalara örnek olarak, genç görünmek arzusuyla yaşın olduğundan küçük söylenmesi ya da
vergi korkusu ile gelirin olduğundan düşük beyan edilmesi verilebilir.
Sistematik hataları tesadüfi hatalardan ayıran en temel özellik, hataların hep aynı yönde
gerçekleşmesi ve birim sayısını arttırmak suretiyle bu tür hataların azaltılamamasıdır. Oysa,
birim sayısı arttıkça tesadüfi hatalar hem oransal olarak azalmakta hem de artı ve eksi yönde
gerçekleştikleri için birbirlerinin etkisini nötr hale getirmektedirler.
Sonuç olarak, tesadüfi hatalar çalışmanın sonuçları üzerinde etkili bir hata olmamakta
ancak sistematik hatalar, dikkate alınması gereken ve çalışmanın sonuçlarını doğrudan
etkileyen hatalar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Örneklemenin amacı, daha yüksek doğrulukta, daha az zaman ve daha az maliyetle
anakütle hakkında bilgi sahibi olmaktır diyebiliriz.
Örnek seçme işleminin nasıl yapılacağına yönelik, anakütlenin yapısını, birim sayısını
ve araştırma yapılan konuyu temel alan çok sayıda örnekleme yöntemi mevcuttur. Bir sonraki
bölümde örnekleme yöntemlerinden bahsedeceğiz.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Araştırma yapılmak istenen konuya ilişkin çok fazla birim olması, yapılacak
incelemenin birime zarar vermesi, tüm birimleri incelemenin uzun zaman ve yüksek maliyete
sebep olması ya da bazı durumlarda da tüm birimleri incelemenin mümkün olmaması sebebiyle
örnekleme yöntemlerinin kullanıldığını öğrendik.
Örnekleme yöntemleriyle, çok fazla sayıda birim içeren bir anakütleden, bu anakütleyi
temsil etmek üzere örnek çekmek ve çekilen örnekten elde edilen bilgiler vasıtasıyla anakütleye
ilişkin bilgi sahibi olmak amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, başarılı bir örnekleme çalışması ve
tahmini yapmak için anakütleyi tanımak ve anakütleyi temsil edebilecek sayı ve bileşimde
örnek çekmek gerektiği üzerinde durduk.
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Bölüm Soruları
1- İnceleme ya da gözleme konu olan bütün birimlerin oluşturduğu kütleye…………
denir.
a- Anakütle
b- Örnek kütle
c- Örneklem
d- Örnekleme
e- Tam sayım
2- Anakütleyi niteleyen, karakterize eden ölçülere………. .denir.
a- Tam sayım
b- Parametre
c- İstatistik
d- Örnekleme
e- Örneklem
3- Örnek kütleyi karakterize eden ölçülere…………….denir.
a- Tam sayım
b- Parametre
c- İstatistik (Statistik)
d- Örnekleme
e- Örneklem
4- Anakütlede yer alan bütün birimlerin gözlendiği ya da incelendiği araştırmalara
…………denir.
a- Parametre
b- İstatistik
c- Örnekleme
d- Tam sayım
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e- Örneklem
5- Çok sayıda birim içeren bir anakütleden örnek çekerek, örnek istatistiğinden
hareketle anakütle parametresini tahmin etme işlemine …………denir.
a- Parametre
b- İstatistik
c- Örneklem
d- Örnek kütle
e- Örnekleme
6- Bir örnekleme çalışması sırasında farklı yönlerde ve genellikle zıt yönlerde ortaya
çıkan ve genel olarak değerlendirildiğinde çalışmanın bütününe yönelik etkisi düşük düzeyde
olan hatalara………………………….. denir.
a- Tesadüfi hatalar
b- Sistematik hatalar
c- Örnek hataları
d- Önemli hatalar
e- Önemsiz hatalar
7- Bir örnekleme çalışması sırasında hep aynı yönde ortaya çıkan ve örnek birim sayısı
arttırılarak azaltılamayan hatalara …………………. denir.

a- Tesadüfi hatalar
b- Sistematik hatalar
c- Örnek hataları
d- Önemli hatalar
e- Önemsiz hatalar
8- Tam sayım ile veri toplama işlemi gerçekleştirildiğinde elde edilen ölçüler ya da
analiz sonuçları ………………….. değerlerdir.
a- Kesin ve değişmez
b- Hatalı
c- Değişken
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d- Farklı
e- Eksik
9- Çok sayıda birimden oluşan büyük bir kitleye yönelik oy oranı, izlenme oranı vb.
tahminler üretme amacıyla kullanılan istatistik yöntemlerin tamamı…………………….olarak
adlandırılmaktadır.
a- Grafik yöntemler
b- Tablolar
c- Örnekler
d- Tümevarım ya da çıkarsama istatistiği
e- Tam sayım
10- Örnek birim sayısı arttıkça oransal olarak azalmakta olan ve artı-eksi yönde
gerçekleştikleri için birbirlerinin etkisini nötr hale getiren hatalara ………………denir.
a- Önemsiz hatalar
b- Sistematik hatalar
c- Örnek hataları
d- Önemli hatalar
e- Tesadüfi hatalar

Cevaplar
1) a, 2) b, 3) c, 4) d, 5) e, 6) a, 7) b, 8) a, 9) d, 10) e
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2.

ÖRNEKLEME – ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ

Bölüm Yazarı:
Yrd. Doç. Dr. Hakan BEKTAŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Örnekleme çalışmalarında, araştırmaya konu olan tüm birimlerin tamamını gözlemek
yerine, bu birimlerin içinden seçilen ve örnek kütle ya da örneklem (numune) olarak
adlandırılan az sayıda birim üzerinden anakütleye ilişkin bilgi sahibi olmak amaçlanmaktadır.
Bu noktada çekilen örneklemin, yani örnek kütlerinin anakütlenin özelliklerini
yansıtması başka bir deyişle anakütleyi temsil kabiliyetinin yüksek olması son derece
önemlidir. Zira, örnek kütlenin ana kütleyi iyi temsil etmesi halinde yapılacak tahminler daha
isabetli olacaktır.
İşte bu sebeple, örnek kütleye girecek birimlerin seçilmesi örnekleme çalışmalarının en
önemli aşamasını oluşturmaktadır.
Anakütlenin özellikleri dikkate alındığında, bu anakütlenin içinden en temsili
örneklemin nasıl seçileceğine yönelik yöntemler örnekleme yöntemleri olarak
adlandırılmaktadır ve bu bölümde örnekleme yöntemleri anahatlarıyla açıklanmaya
çalışılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Tesadüfi örnekleme yöntemleri nelerdir?
2) Tesadüfi olmayan örnekleme yöntemleri hangileridir?
3) Araştırmaya konu olan birimlere ulaşmak zor olduğunda nasıl bir örnekleme
yöntemi izlenmelidir?
4) Anakütlenin kendi içinde farklı gruplardan oluşması halinde nasıl bir yöntem
izlenmelidir?
5) Basit tesadüfi örnekleme nasıl uygulanır?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Örnekleme
yöntemlerine giriş ve
temel kavramlar

Örnekleme konusu
kapsamında temel
kavramlara yönelik bilgi
sahibi olma

Örnekleme bölümünün yer aldığı
temel düzeyde istatistik kitapları ve
çözümlü örnek uygulamalar gözden
geçirilebilir.

Uygulamada
kullanılmakta olan
örnekleme yöntemleri

Uygulamada kullanılan
örnekleme yöntemlerinin
neler olduğu ve hangi
koşullarda tercih
edilmelerinin gerektiği

İstatistik kitapları içinde yer alan
örnekleme bölümleri ya da
örnekleme isimli kitaplar
incelenerek, örnekleme yöntemlerine
yönelik daha kapsamlı bilgi
edinilebilir.
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Anahtar Kavramlar
 Örnekleme: Çok sayıda birimden oluşan bir anakütlenin içinden seçilen ve az
sayıda birimden oluşan bir örnek üzerinden, anakütlenin niteleyici değerlerini tahmin etme
süreci.
 Tesadüfi örnekleme yöntemleri: Anakütle içinden tesadüfi seçime dayalı olarak
gerçekleştirilen ve anakütledeki tüm birimlerin örnek kütleye girme olasılıklarının eşit olduğu
örnekleme töntemlerinin genel adı.
 Basit tesadüfi örnekleme: N birim sayısına sahip anakütleden seçilmesi mümkün n
birimli örnek kütlelerden birinin seçilmesi sürecidir.
 Zümrelere göre örnekleme: Anakütlenin incelenen özellik açısından heterojen
yapıda olduğu ancak homojen alt gruplardan oluştuğunun bilinmesi durumunda homojen alt
tabakaların her birinden tesadüfi olarak örnek seçilmesi yöntemidir.
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Giriş
Anakütlenin tam sayımının yapılması maliyetli, zaman alıcı ve çoğu zamanda olanaksız
olması nedeniyle örnekleme sürecine başvurulmaktadır. Örnekleme, örnek istatistiğinden
anakülte parametresinin tahmin edilmesi süreci olarak adlandırılabilmektedir. Böylelikle
anakütle yerine anakütleyi temsil kabiliyetine sahip ve daha az sayıda gözlemden oluşan örnek
kütle ile çalışılmaktadır. Anakütleden çekilecek örnek kütlenin temsil kabiliyetinin nasıl
sağlanacağı ise örnekleme yönteminin doğru seçilmesine bağlıdır. Çünkü seçilecek örneklemin
anakütleyi iyi yansıtması, araştırma sonuçlarının güvenilirliği açısından önem arz etmektedir.
Dolayısıyla örnek kütle, anakütlenin prototipi olması gerekmektedir. Araştırmada ilgilenilen
özellikler açısından anakütledeki dağılımının sağlanması, örnek büyüklüğünün yeterli olması
ve tesadüfilik önem arz etmektedir. Bu hususları açmak gerekirse; araştırma amacı dahilinde
cinsiyet özelliği önemli bir kriter ise, bu durumda anakütledeki birimlerin %50’si kadın ise,
örnek kütlede de %50 kadın olması gerekmektedir. Örnek büyüklüğünün yeterli olması,
anakütlenin hem sayısal büyüklük olarak prototipinin oluşturulabilmesi hem de güvenilir
istatistiksel çıkarsama süreci için gereklidir. Tesadüfilik ise, anakütlede yer alan birimlerin
örnek kütleye girme olasılıklarının eşit olması ve birinin seçilmesinin diğerlerinin seçilme
şanslarını etkilememesi olarak tanımlanabilmektedir.
Örnekleme yöntemleri; tesadüfi ve tesadüfi olmayan örnekleme yöntemleri olmak üzere
iki gruba ayrılmaktadır.
Şekil 2.1’de görüldüğü üzere; bu kitap kapsamında tesadüfi ve tesadüfi olmayan
örnekleme yöntemleri başlıkları altında dörder teknik alınacaktır.

Şekil 2.1: Örnekleme Yöntemleri
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2.1.

Tesadüfi Örnekleme Yöntemleri

Anakütle içinden tesadüfi seçime dayalı örnekleme tekniklerinde; anakütledeki tüm
birimlerin örnek kütleye girme olasılıklarının eşit olması ve birinin seçilmesi diğerlerinin
seçilme olasılıklarını etkilememesi gerekmektedir. Anakütleyi temsil kabiliyetine sahip örnek
kütlenin seçilmesinde uygun yöntemin tercih edilmesi önem arz etmektedir. Şimdi, anakütlenin
özellikleri dikkate alınarak hangi durumda hangi yöntemi uygulamamız gerektiği üzerine
konuşalım.

2.1.1. Basit Tesadüfi Örnekleme
N birim sayısına sahip anakütleden seçilmesi mümkün n birimli örnek kütlelerden
birinin seçilmesi sürecidir. Bu sürece ilişkin Tablo 2.1 incelendiğinde; anakütledeki toplam
birim sayısının dört olduğu ve bu dört kişiden hareketle mümkün örnek kütlelerin türetildiği
görülmektedir.
Tablo 2.1: Basit Tesadüfi Örnekleme Süreci
Anakütledeki Birimler

Mümkün Örnek Kütle Birleşimleri

Ali

Ali, Veli

Veli

Ali, Can

Can

Ali, Cem

Cem

Veli, Can
Veli, Cem
Can, Cem

Tablo 2.1’deki anakütlede bulunan kişilerin isimlerinin bir kağıda yazılıp torbaya
atıldığını düşünelim. Dolayısıyla torbada dört kişiye ait kağıt bulunmakta olup; seçilme
olasılıkları ¼ kadardır. Diğer bir ifadeyle, torbada ismi yazılı olan kişilerin örnek kütleye girme
olasılıkları eşittir. Varsayalım ki, torbadan çekilen kağıdın üzerinde Ali ismi yazsın. Bu
durumda, torbada dört yerine üç kağıt kalmış olacaktır. Peki, torbadan rastgele çekilecek bir
kağıdın seçilme olasılığı artık kaçtır? Bu sorunun yanıtı, 1/3 olacaktır. Dolayısıyla Ali’nin
seçilmesi, torbada kalan kağıtların seçilme olasılıklarını etkiledi. Bu durum, birinin seçilmesi
diğerlerinin seçilmesini etkilememektedir şeklindeki kritere aykırıdır. Torbanın içinde dört
kağıt bulunurken Veli’nin seçilme olasılığı ¼’tü, Ali’nin seçilmesinin ardından Veli’nin
seçilme olasılığı 1/3 oldu. Dolayısıyla Veli, hiçbirşey yapmamasına rağmen Ali’nin
seçilmesinden etkilendi. Bunun önüne geçebilmek için; Ali seçilmiş olmasına rağmen, isminin
yazılı olduğu kağıdı yeniden torbaya atmamız lazım. Böylelikle, kişilerin seçilme olasılıkları
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her çekilişte eşit kalacaktır. Peki, ilk çekilişte Ali’nin ismin yazılı olduğu kağıt seçilmişti, ikinci
çekiliş yapılmadan önce bu kağıdı yeniden torbaya attığımızda yine aynı kağıt çekilirse diye
sorabilirsiniz. Böyle bir durumla karşılaştığımızda, Ali’nin isminin yazılı olduğu kağıdın
dışında bir kağıt gelen kadar çekim işine devam ederiz.
Basit tesadüfi örneklemenin uygulanabilmesi için anakütlede bulunan birimlerin
listesine sahip olunması gerekmektedir. Ayrıca anakütleki birimlerin araştırılan özellik
açısından türdeş (homojen) olması istenmektedir. Aksi takdirde, elde edilen bulgular yanlılık
içerebilecektir. Türdeş olması durumuyla ilgili olarak, bir turizm acentasının müşterilerinin
ortalama seyahat harcamasını bulmak istediğini düşünelim. Müşterilerin harcaması; medeni
durum, meslek, gelir düzeyi gibi birçok faktörden etkilenmektedir. Dolayısıyla anakütle
listesinden rastgele seçilenlerin hepsinin “bekar”, “memur” ve “3000-4000 lira” özelliklerine
sahip olması, hesaplanacak ortalama seyahat harcamasının yanıltıcı olmasına neden olacaktır.
Peki bu durumda, örnek kütle oluşturulamaz mı? Böyle bir durumda, tesadüfi örnekleme
yöntemlerinden biri olan tabakalı örnekleme yönteminin kullanılması önerilmektedir.

2.1.2. Sistematik Tesadüfi Örnekleme
Örnek çekiminde kullanılan yöntemlerden bir diğeri ise, sistematik tesadüfi örnekleme
yöntemidir. Bu yönteme göre, anakütledeki birimlere birer numara verilmektedir. Ardından
anakütle büyüklüğü, belirlenen örnek kütle büyüklüğüne bölünerek örnekleme oranı (k)
hesaplanmaktadır. Böylece, anakütlede bulunan birimlerin her k. birimi örnek kütleye
seçilmektedir. Bu süreçte, hangi birimden başlanarak her k. birim örneğe dahil edileceği sorusu
akla gelmektedir. Varsayalım ki, anakütle büyüklüğü (N) 1000 ve belirlenen örnek büyüklüğü
(n) 100 olsun. Bu durumda k değeri, N/n formülünden hareketle 1000/100’den 10 olarak
hesaplanmaktadır. Yani her 10. birim örnek kütleye dahil edilecektir. Ardından anakütlede yer
alan her bir birimin örnek kütleye girme olasılığını eşit kılmak için hangi sayıdan başlamak
gerektiği sorusunun yanıtı aranmaktadır. Bu örnekte, k=10 olduğundan 1’den 10’a kadar olan
sayılar arasından rastgele bir sayı seçilir. Bu sayının 7 olduğunu varsayalım. Dolayısıyla 7, 17,
27, 37, 47, 57, … birimler örnek kütleye girmiş olur.
Bu yöntemin uygulanabilmesi için de anakütle listesinin biliniyor olması gerekmektedir.
Ancak anakütle listesindeki birimler döngüsel (periyodik) olarak dizilmişse, bu yöntemin
uygulanması sakıncalı olmaktadır. Çünkü anakütle 10’ar birimin bir araya gelmesi ile
oluşmuşsa ve sıralama gereği her 7. birim de aynı özelliklere sahipse, örnekleme temsil
kabiliyetinden uzaklaşacaktır. Varsayalım ki, her binada 10 daire bulunmaktadır, her binadaki
10 dairenin bilgisi yazılıp; anakütle listesi oluşturulsun. Eğer her 7. daire ile görüşülürse; sadece
7 numaralı dairelerin sorunları ya da memnuniyetleri öğrenilmiş olacaktır. Bunun önüne
geçebilmek için, anakütle listesinin blok blok şeklinde değil, karıştırılmış olarak ele alınması
gerekmektedir. Yani, k’ların döngüsel olmaması (aynı özellikleri taşımaması) önem arz
etmektedir.
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2.1.3. Zümrelere Göre (Tabakalı) Örnekleme
Bu yöntemde, incelenen özellik açısından heterojen yapıdaki anakütle türdeş alt
tabakalara ayrılmakta ve ardından türdeş olan tabakaların her birinden tesadüfi olarak örnek
çekilmektedir. 1000 öğrencisi olan bir üniversitede sadece hemşirelik fakültesi, iktisat fakültesi
ve hukuk fakültesi olduğunu düşünelim. Bu üniversitede öğrenci memnuniyet araştırması
yürütülürken; 1000 öğrenciden oluşan anakütleden basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle birim
seçilmesi durumunda belki sadece iktisat fakültesi öğrencileri örnek kütleye girecektir. Bu
durumun önüne geçebilmek için okunulan bölüm açısından tabakalandırma yapılması
önerilmektedir. Anakültede yer alan birimlerin %30’u hemşirelik fakültesi, %50’si iktisat
fakültesi ve %20’si hukuk fakültesi öğrencisi olduğundan, örnek kütlede de bu yapının
yansıtılması gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle, örnek büyüklüğünün %30’unu hemşirelik
fakültesi öğrencileri, %50’sini iktisat fakültesi öğrencileri ve %20’sini hukuk fakültesi
öğrencileri arasından seçilmelidir. Böylelikle, her tabakadan basit veya sistematik tesadüfi
örnekleme yöntemi ile öğrenci seçilebilir. Bu yöntemde, tabaka içi değişkenliğin az, tabakalar
arası değişkenliğin fazla olması gerektiğini unutmamak gerekmektedir. Böylelikle, heterojen
yapıdaki anakütlenin alt gruplarının örnek kütlede temsiliyeti sağlanmış olmaktadır.

2.1.4. Küme Örneklemesi
Bu örnekleme yöntemi, anakütle çerçevesine ulaşılamadığı, anakütle hacminin çok
büyük olduğu ya da gözlem birimlerinin coğrafi olarak geniş bir alan yayıldığı durumlarda
örnekleme maliyetinin yüksek olacağından dolayı tercih edilmektedir. Anakütlenin homojen
kümelerden oluşması halinde, anakütleyi temsilen bu kümelerden bir ya da birkaçı
seçilmektedir. Bu yöntemde, kümelerin homojen olup olmaması örnekleme hatasını
etkilemektedir. Türkiye’de seçmen davranışlarının araştırılmasında geniş bir coğrafi alan
yayılmış seçmenlerin oluşturduğu anakütleden hareketle; küme örneklemesi yöntemi
kullanılarak örneklem oluşturulabilir.

2.2.

Tesadüfi Olmayan Örnekleme Yöntemleri

Hatırlanacağı üzere; anakütle içinden tesadüfi seçime dayalı örnekleme yöntemlerinde,
anakütledeki tüm birimlerin örnek kütleye girme olasılıklarının eşit olması ve birinin seçilmesi
diğerlerinin seçilme olasılıklarını etkilememesi gerekmektedir. Ancak tesadüfi olmayan
örnekleme yöntemleri ile oluşturulacak örneklem için yukarıda bahsedilen hususlar
sağlanmamaktadır. Dolayısıyla tesadüfi olmayan olmayan örnekleme yöntemiyle oluşturulmuş
örneklemden hareketle genelleme yapılamamaktadır. Diğer bir ifadeyle, örneklemden hareketle
anakütle hakkında çıkarsama yapılamamaktadır. Bu yöntemler, genellikle keşfedici bir
araştırma için ön hazırlık ya da belirli özellikte olguları araştırmak amacıyla tercih edilmektedir.
Bu başlık altında dört örnekleme yöntemi incelenecektir. Bunlar; kolayda örnekleme, amaçlı
örnekleme, kota örneklemesi ve kartopu örneklemesidir.

26

2.2.1. Kolayda Örnekleme
Bu örnekleme türü, yaygın olarak kullanılan ve uygulanması en kolay yöntemlerdendir.
Araştırmacı, çalışmasının veri toplama aşamasında ulaşabildiği denekleri örnekleme dahil eder.
Bu yönteme örnek olarak, süpermarket çıkışındaki ya da sokakta yürüyen kişiler ile
gerçekleştirilen veri toplama süreçleri verilebilir. Bu örneğe ek olarak, bir öğretim elemanın
üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri araştırmak istemesine rağmen sadece dersine
girdiği öğrencileri örnekleme dahil etmesi verilebilir. Araştırmacı, arzuladığı örnek
büyüklüğüne ulaşıncaya dek, ulaşabildiği herkesi örnekleme dahil etmektedir. Bu yöntem ile
oluşturulan örneklemdeki birimlerden alınan yanıtlardan hareketle anakütle hakkında
genelleme yapılamaz. Diğer bir ifadeyle araştırma evrenini temsil kabiliyeti düşüktür.
Dolayısıyla pilot araştırma safhasında kullanılması önerilmektedir.

2.2.2. Amaçlı Örnekleme
Bu yöntemde, araştırmacı araştırma sorusuna cevap bulabileceğini düşündüğü kişileri
örnekleme dahil etmektedir. Diğer bir ifadeyle, örnek kütleye girecek deneklerin
belirlenmesinde tek ölçüt araştırmacının kararıdır. Böylelikle araştırma problemiyle ilgili
olarak belirlenen niteliklere sahip kişilerden hangilerinin örnekleme gireceğine araştırmacı
karar vermektedir. Örneğin, bir araştırmacı ortaöğretim düzeyinde sigara kullanan öğrencilerle
ilgili bir araştırma gerçekleştirilecekse; kendi evine en yakın ortaöğretim kurumuna giderek
sigara kullanan öğrenciler arasından denekler belirler.

2.2.3. Kota Örneklemesi
Bu yöntemde, araştırmanın amacı doğrultusunda öncelikle anakütlenin belirli özellikler
açısından kategorilere ayrılması gerekmektedir. Bir seyahat ve turizm şirketi, 2016 yılında tatil
paketi satın almış müşterilerinin gelecek yıl için tatil planlarını öğrenmek ve 2017 yılında hangi
tatil paketlerine ağırlık vermesi gerektiğini planlamak istemektedir. Bu araştırmanın anakütlesi,
2016 yılında bu şirket kanalıyla tatile gitmiş kişilerdir. Bu şirket; düşük, orta ve yüksek gelir
düzeyine sahip kişiler için tatil paketleri sunduğu için anakütle içinden denek seçmek yerine
anakütleyi gelir düzeyine göre kategorilendirmek gerekmektedir. Çünkü anakütle içinden
görüşülen deneklerin hepsi orta gelirli olabilir ve böylelikle deneklerden alınan yanıtlar ile
şirket hatalı planlama yapar. Bundan dolayı anakütle, araştırmanın amacı dikkate alınarak
belirli özellikler açısından kategorilere ayrılmaktadır. Bu araştırmanın anakütlesi, gelir düzeyi
açısından %25 düşük, %45 orta ve %30 yüksek şeklinde dağılmaktaysa; bu yapının aynısının
örneklemde de sağlanması önem arz etmektedir. Yani, örnek büyüklüğü 200 olarak belirlenmiş
ise, düşük gelir düzeyinden 50 denek, orta gelir düzeyinden 90 denek ve yüksek gelir
düzeyinden 60 denek ile görüşülmesi önerilmektedir. Böylelikle kotalı örnekleme yapılmış
olacaktır. Eğer denekler her bir kategoriden tesadüfi olarak denek seçilseydi, tesadüfi
örnekleme yöntemlerinden biri olan zümrelere göre örnekleme uygulanmış olacaktı.
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2.2.4. Kartopu Örnekleme
Bu yöntem, araştırmanın anakütlesi içinde yer alanların kesin olarak bilinmediği
durumlarda kullanılmaktadır. Böyle bir durumda, araştırma sorusunun yanıtlanması için uygun
bir denek ile temasa geçilmesi önem arz etmektedir. Sonrasında görüşülen denekten elde edilen
bilgiler ve öneri ile diğer deneklere ulaşılaşılır. Böylelikle, bir denekle başlayan süreç her
görüşülen deneğin önerisi ile kartopu etkisi şeklinde örnek büyüklüğü artar. Örneğin,
uyuşturucu kullanan gençler üzerine bir araştırma yapılmak istenirse; tesadüfi olarak bir denek
ile temasa geçilir. Ardından görüşülen deneğin önerisi ile bir başka denekle temasa geçilir. Bu
süreç zincirleme olarak devam ettirilir ve örneklem hacmi istenildiği kadar arttırılır.

28

Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Araştırma yapılmak istenen konuya ilişkin çok fazla birim olması, yapılacak
incelemenin birime zarar vermesi, tüm birimleri incelemenin uzun zaman ve yüksek maliyete
sebep olması ya da bazı durumlarda da tüm birimleri incelemenin mümkün olmaması sebebiyle
örnekleme yöntemlerinin kullanıldığını biliyoruz.
Örnekleme yöntemleriyle, çok fazla sayıda birim içeren bir anakütleden, bu anakütleyi
temsil etmek üzere örnek çekmek ve çekilen örnekten elde edilen bilgiler vasıtasıyla anakütleye
ilişkin bilgi sahibi olmak amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, başarılı bir örnekleme çalışması ve
tahmini yapmak için anakütleyi tanımak ve anakütleyi temsil edebilecek sayı ve bileşimde
örnek çekmek gerektiği üzerinde durduk.
Anakütlenin dağılma derecesi yani homojen olup olmaması, yapılacak örnekleme
çalışmasını doğrudan etkilemektedir. Bu açıdan bakıldığında, anakütleyi en iyi temsil edecek
örneği seçmek önem arz etmektedir.
Anakütlenin özellikleri dikkate alındığında, bu anakütle içinden en temsili örneklemin
nasıl seçileceğini, başka bir deyişle uygun örnekleme yönteminin ne olduğunu doğru
belirlemek gerekir.
Bu bölümde, örnekleme çalışmalarında kullanılabilecek örnekleme yöntemlerinin neler
olduğunu ve hangi durumlarda kullanılabileceklerini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1Basit tesadüfi örneklemenin uygulanabilmesi için anakütlede bulunan birimlerin
listesine sahip olunması gerekmektedir. Ayrıca anakütleki birimlerin araştırılan özellik
açısından ……………… olması istenmektedir.
a-

Homojen

a-

Heterojen

b-

Sayısal (Nicel)

c-

Nitel

d-

Sıralı

2Anakütledeki tüm birimlerin örnek kütleye girme olasılıklarının eşit olduğu ve
birimlerden birinin seçilmesinin diğerlerinin seçilme olasılıklarını etkilemediği örnekleme
yöntemleri ………………………….dir.
a-

Tesadüfi olmayan örnekleme yöntemleri

b-

Tesadüfi örnekleme yöntemleri

c-

Kolayda örnekleme

d-

Amaçlı örnekleme

e-

Kartopu örneklemesi

3İncelenen özellik açısından heterojen yapıdaki anakütlenin türdeş alt tabakalara
ayrılması ve ardından türdeş olan tabakaların her birinden tesadüfi olarak örnek çekilmesi
şeklinde yapılan örnekleme yöntemine ……………….. denir.
a-

Basit tesadüfi örnekleme

b-

Sistematik örnekleme

c-

Zümrelere göre örnekleme

d-

Kolayda örnekleme

e-

Kartopu örnekleme

4Araştırmacının, araştırmanın veri toplama aşamasında ulaşabildiği denekleri
örneklemeye dahil ettiği örnekleme yöntemi……………….dir.
a-

Kotalı örnekleme

b-

Basit tesadüfi örnekleme

c-

Zümrelere göre örnekleme
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d-

Kolayda örnekleme

e-

Kartopu örnekleme

5Araştırmacının, araştırma sorusuna cevap bulabileceğini düşündüğü kişileri
örnekleme dahil ettiği ya da diğer bir ifadeyle, örnek kütleye girecek deneklerin araştırmacının
kararına göre belirlendiği örnekleme yöntemine ……………. denir.
a-

Kotalı örnekleme

b-

Zümrelere göre örnekleme

c-

Basit tesadüfi örnekleme

d-

Sistematik örnekleme

e-

Amaçlı örnekleme

6-

Aşağıdaki örnekleme yöntemlerinden hangisi tesadüfi örnekleme yöntemledinden

a-

Zümrelere göre örnekleme

b-

Kotalı örnekleme

c-

Kolayda örnekleme

d-

Kartopu örnekleme

e-

Amaçlı örnekleme

biridir?

7Aşağıdaki örnekleme yöntemlerinden hangisi tesadüfi olmayan örnekleme
yöntemlerinden biridir?
a-

Basit tesadüfi örnekleme

b-

Zümrelere göre örnekleme

c-

Kotalı örnekleme

d-

Sistematik örnekleme

e-

Küme örneklemesi

8Anakütlenin genel yapı itibarıyla heterojen göründüğü ancak, barındırdığı alt
grupların kendi içinde homojen olduğu durumlarda kullanılacak örnekleme
yöntemi……………..dir.
a-

Basit tesadüfi örnekleme

b-

Sistematik örnekleme

c-

Kolayda örnekleme
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d-

Zümrelere göre örnekleme

e-

Kartopu örneklemesi

9Araştırma konusuna ilişkin birimlere ulaşmanın kolay olmadığı ve bu sebeple
görüşülen her birimden alınan tavsiye ile bir sonraki gözlem biriminin tespit edildiği örnekleme
yöntemine ………….denir.
a-

Basit tesadüfi örnekleme

b-

Sistematik örnekleme

c-

Kolayda örnekleme

d-

Zümrelere göre örnekleme

e-

Kartopu örneklemesi

10- Anakütledeki birimlerin bir liste ile ifade edilerek her bir birime birer numara
verildiği, anakütle büyüklüğünün belirlenen örnek kütle büyüklüğüne bölünerek örnekleme
oranı (k) hesaplandığı ve anakütlede bulunan birimlerin yer aldığı listeden her k. birimin örnek
kütleye seçildiği örnekleme yöntemine ……………… denir.
a-

Basit tesadüfi örnekleme

b-

Sistematik örnekleme

c-

Kotalı örnekleme

d-

Kartopu örnekleme

e-

Amaçlı örnekleme

Cevaplar
1) a, 2) b, 3) c, 4) d, 5) e, 6) a, 7) c, 8) d, 9) e, 10) b
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3.

ÖRNEKLEME – NOKTA VE ARALIK TAHMİNİNE TEMEL
YAKLAŞIM

Bölüm Yazarı:
Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Örnekleme yöntemlerini kullanan çeşitli araştırmalarla günlük yaşam içinde pek çok
kez karşılaşıyoruz. Söz gelimi televizyon programlarının izlenme paylarına ilişkin bir haber
okumuşuzdur, “AB grubunda haftanın en çok izlenen programı ………….. oldu” gibi. Ya da
bir genel seçim öncesinde, “bugün seçim olsa partilerin oy dağılımlarının…….olacağı tahmin
ediliyor” gibi.
Bunlar gibi pek çok örnek, çok sayıda birimden oluşan bir anakütle içinden seçilen az
sayıda birimden hareketle anakütle hakkında bilgi sahibi olmayı ifade eder.
Bu bölümde, örnekleme yoluyla tahmini, bir anakütleyi temsil edecek örneğin hangi
yöntemlerle seçilebileceğini, örnek verilerinden hareketle anakütle hakkında nasıl bilgi sahibi
olunabileceğini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Örnek ortalaması anakütle ortalamasının tahmini olabilir mi?

2)
Seçim öncesi az sayıda seçmenle görüşülerek yapılan kamuoyu araştırmaları ile
seçim sonuçları nasıl tahmin ediliyor?
3)

Örnekleme çalışmalarında ne tür hatalar yapılabilir?

4)

Güven sınırı kavramı nedir?

5)

Anakütle parametresini belirli bir olasılıkla tahmin etmek mümkün müdür?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Örnekleme
yöntemlerine giriş ve
temel kavramlar

Örnekleme konusu
kapsamında temel
kavramlara yönelik bilgi
sahibi olma

Örnekleme bölümünün yer aldığı
temel düzeyde istatistik kitapları ve
çözümlü örnek uygulamalar gözden
geçirilebilir.

Nokta ve aralık
tahminleri

Anakütle parametresini
tahmin etmede nokta ve
aralık tahminleri

İstatistik kitapları içinde yer alan
örnekleme bölümleri ya da
örnekleme isimli kitaplar
incelenerek, konu hakkında daha
kapsamlı bilgi edinilebilir.

Örnek ortalamaları
teorik dağılımının
şekli ve standart hata
kavramı

Örnek ortalamasının
tahmin edilmesinde örnek
ortalamalarının dağılım
şekli ve koşulları ile
standart hatanın nasıl
hesaplandığı

İstatistik kitapları içinde yer alan
örnekleme bölümleri ya da
örnekleme isimli kitaplar incelenerek
daha kapsamlı bilgi edinilebilir.

Anakütle ortalaması
için güven sınırlarının
hesaplanması

Anakütle ortalaması için
güven sınırlarının
hesaplanması, örnek
ortalamaları teorik
dağılımının şekli ile
bağlantısı ve normal ve t
dağılımı olasılıklarının
kullanılışı

İstatistik kitapları içinde yer alan
örnekleme bölümleri ve örnekleme
isimli kitaplar incelenerek daha
kapsamlı bilgi edinilebilir ve örnek
çözümler incelenebilir.
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Anahtar Kavramlar


Nokta tahmini: Örnek kütle ortalamasının anakütle ortalamasının tahmin değeridir.



Anakütle, araştırmaya konu olan tüm birimlerin oluşturduğu kütle.

 Parametre: Anakütleyi niteleyen ve onu diğer anakütlelerden ayırt etmeye yarayan
özellikler.
 Örnek kütle: Anakütle içinden anakütleyi temsil etmek üzere seçilmiş daha az
sayıda birimden oluşan numune, topluluk.

değerler.

Aralık tahmini: Belirli bir olasılıkla anakütle parametresinin bulunacağı sınır
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3.1.

Nokta ve Aralık Tahmini

Örnekleme kavramını, örnek istatistiğinden hareketle anakütle parametresini tahmin
etme süreci olarak tanımlamıştık. Daha açık bir ifadeyle, örnek kütleyi karakterize eden
istatistiklerin, anakütleyi karakterize eden parametrelerin tahmini değerleri olduğunu ifade
etmiştik.
Söz gelimi, örnek ortalaması anakütle ortalamasının, örnek oranı da anakütle oranının
tahmini değeridir ve bu örnekleri çoğaltmak mümkündür.
Ortalama, standart sapma vb. istatistik ölçülerin örnek kütle ve anakütle için
sembollerini ve formüllerini bir tablo ile gösterelim:
Tablo 3.1: Anakütle Parametreleri ile Örnek İstatistiklerinin Sembol ve Formülleri
Anakütle

Örnek kütle

N

n

Birim sayısı
Aritmetik Ortalama

Standart sapma

𝜇=
𝜎=√

∑ 𝑋𝑖
𝑁

∑(𝑋𝑖 − 𝜇)2
𝑁

𝑋̅ =

∑ 𝑋𝑖
𝑛

2
∑(𝑋𝑖 − 𝑋̅)
√
𝑠=
𝑛−1

Tablo 3.1.’den de görüleceği gibi, µ anakütle ortalamasının; 𝑋̅ ise örnek ortalamasının
sembolüdür. Anakütle ortalamasını hesaplamak için, anakütledeki tüm birimler toplanarak
anakütle birim sayısı olan N’e bölünmekteyken; örnek ortalaması hesaplanırken örnek kütlede
yer alan bütün birimler toplanarak örnek birim sayısı olan n’e bölünmektedir.

3.1.1. Nokta Tahmini
Anakütle ortalaması, anakütledeki tüm birimleri gözlemenin mümkün olamadığı
durumlarda doğrudan hesaplanamaz. Böyle durumlarda, anakütle içinden anakütleyi temsil
edecek nitelikte örnek çekilerek, örnek ortalaması hesaplanmakta ve bu değer anakütle
ortalamasının tahmini değeri olarak kullanılmaktadır.
Örnek istatistiğinden hareketle anakütle parametresini tahmin etme işlemi iki şekilde
yapılır: Nokta tahmini ve aralık tahmini.
Nokta tahmini, örnek istatistiğini anakütle parametresinin tahmini değeri olarak
almaktır. Dolayısıyla, nokta tahmini anakütle parametresini örnek istatistiği üzerinden tek bir
değer olarak tahmin etme işlemidir.
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Örneğin, anakütle ortalamasını tahmin etmek istediğimizde yapılacak işlemler,
anakütle içinden bir örnek çekmek, daha sonra çekilen örneğin aritmetik ortalamasını
hesaplamak ve bu ortalamayı anakütle ortalamasının tahmini değeri olarak kullanmak olacaktır.
Anakütlenin birim sayısının çok fazla olduğunu düşündüğümüzde, bu anakütleden
çekilmesi mümkün çok sayıda değişik örnek bulunduğunu anlarız. Dolayısıyla, anakütle
parametresinin tahmini değeri çektiğimiz örneğin birimlerine ve dolayısıyla ortalamasına
bağlıdır. Farklı bir örnek çekmiş olsaydık, farklı bir örnek ortalaması hesaplamış olacak ve
anakütle ortalamasını da farklı bir değer olarak tahmin edecektik.
Nokta tahmininin, çekilen örneğin ortalamasını kullanması sebebiyle, anakütle
ortalamasının tahmini değeri çekilen örneğe göre değişecektir.
Nokta tahminini, bir öğrencinin sınavdan çıktığı sırada sınav notunu 80 olarak tahmin
etmesine benzetebiliriz. Sınavdan 80 alacağını öngören bir öğrenci sınav notunun 80’den farklı
olduğu her durumda başarısız bir tahmin yapmış olacaktır. Oysa öğrenci 80 alacağını varsaysa
da, biraz daha ihtiyatlı davranarak “75-85 arasında not alırım” deseydi, tahmininin başarı
derecesi artmış olurdu. İşte aralık tahmini de, bu örnekte olduğu gibi, özünde nokta tahmininini
barındırmakta ve buna ek olarak da belirli bir olasılık dahilinde tahmine yönelik alt ve üst sınır
değerlerin ne olabileceğini belirleme işlemidir.
Nokta tahmini, anakütle parametresinin ne olabileceğine yönelik bir tahmin üretmekle
beraber, tahminin çekilen örneğe göre değişiklik göstermesi ve % 100 doğrulukta bir tahmin
yapılamaması sebebiyle aralık tahmini önem arz etmektedir.

3.1.2. Aralık Tahmini
Aralık tahmininde nokta tahmini belirli bir olasılık dahilinde genişletilerek, anakütle
parametresinin bulunabileceği alt ve üst sınır değerleri tahmin edilmektedir. Başka bir deyişle,
aralık tahmini, belirli bir olasılıkla ( örneğin % 95 veya % 99 gibi) anakütle parametresinin
bulunabileceği alt ve üst sınır değerleri belirleme işlemidir.
Aralık tahmini, anakütle parametresinin bulunabileceği alt ve üst sınır değerlerini
tahmin ettiğinden bu tahmin yöntemine güven sınırları yaklaşımı da denmektedir.
Örnekleme sürecini daha iyi anlayabilmek için 4 birimden oluşan bir anakütlemiz
olduğunu varsayalım. Anakütlemizin birimleri {2,4,6,8} olsun.

Anakütlemiz 4 birimden oluştuğu için burada anakütle ortalamasını doğrudan
hesaplamak mümkündür:

𝜇=

∑ 𝑋𝑖
20
=
=5
4
𝑁

Yukarıdaki formülden de görüleceği gibi, anakütlenin ortalaması 5 olarak
hesaplanmıştır ve bu anakütle için parametre değeridir. Dolayısıyla, burada bir tahmin işlemi
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söz konusu değildir ve anakütle ortalaması, anakütledeki tüm birimlerin dikkate alınmasıyla
yani tam sayım yapılarak hesaplanmıştır.
Dört birimden oluşan bir anakütlede şüphesiz örnekleme tahminine ihtiyaç duyulmaz.
Ancak, örnekleme sürecinin nasıl işlediğini görmek açısından anakütle ortalamasını tahmin
etmek üzere örnekleme yoluna gideceğimizi varsayalım.
Anakütle 4 birimden oluştuğu için, 2 birimden oluşan 16 tane değişik örnek çekmek
mümkündür. Şimdi bu anakütleden çekilmesi mümkün 2 birimlik tüm örnekleri çektiğimizi ve
örnek ortalamalarını hesapladığımızı düşünelim.
Birimleri {2,4,6,8} olan ve dört birimden oluşan bir anakütleden iadeli çekimle ikişer
birimlik örnekler çektiğimizi varsayalım. Kolay anlaşılması bakımından ilk ve ikinci seçimde
hangi birimlerin geldiği ve buna göre örnek ortalamaları Tablo 3.2’de gösterilmiştir:
Tablo 3.2: Birimleri 2,4,6,8 olan bir anakütleden çekilebilecek örneklerin ortalamaları
2
4
6
8
2
3
4
5
2
3
4
5
6
4
4
5
6
7
6
5
6
7
8
8
Tablo 3.2’den de görüleceği gibi, 4 birimden oluşan bu anakütleden 16 değişik örnek
çekilebilmekte ve çekilen örneğe bağlı olarak da 2 ile 8 arasında değişen 7 farklı örnek
ortalaması hesaplanabilmektedir.
Nokta tahmini yapılırken, çekilen örnek ortalamasının anakütle ortalamasının tahmin
değeri olarak alındığını söylemiştik. Bu durumda, (2,4) örneğini seçersek anakütle ortalamasını
3 olarak tahmin edeceğiz. Ya da (2,8) örneğini çekersek anakütle ortalamasını 5; (8,4) örneğini
çekersek de anakütle ortalamasını 6 olarak tahmin etmiş olacağız.
Görüldüğü gibi, anakütle ortalamasını nokta tahmini ile belirlemek, ortalama tahmininin
çekilen örneğe göre farklı olması sonucunu doğuracaktır.
Ancak, çekilmesi mümkün tüm örneklerin örnek ortalamalarına baktığımızda, örnek
ortalamalarının anakütle ortalaması etrafında yoğunlaştığını görüyoruz.
Olasılık konusunda beklenen değer kavramını öğrenmiştik. Örnek ortalamalarının
beklenen değerini hesapladığımızda;
𝑛

𝐸(𝑋̅) = ∑ 𝑋̅𝑖 𝑃(𝑋̅𝑖 )

𝐸(𝑋̅) = (2.

𝑖=1

1
2
3
4
3
2
1
) + (3 . ) + ( 4. ) + (5. ) + (6 . ) + ( 7 . ) + (8 . )
16
16
16
16
16
16
16
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𝐸(𝑋̅) =5

buluyoruz. Dikkat edilirse bu değer anakütle parametresi yani, anakütle ortalaması olan 5
değerine eşittir.
Örnek ortalamalarının beklenen değerinin anakütle ortalamasına eşit olması yani,
𝐸(𝑋̅) = 𝜇

nokta tahmini yaklaşımı ile anakütle parametresini tahmin etmeye olanak sağlayan önemli bir
özelliktir. İstatistikte, sistematik hatasız tahmin üretmeyi ifade eden bu özelliğe dayanarak
örnek ortalamasının, anakütle ortalamasının sistematik hata içermeyen bir tahmini olduğu kabul
edilmektedir.

3.2.

Örnek Ortalamaları Teorik Dağılımı

Bir anakütleden çekilmesi mümkün bütün örneklerin çekilip örnek ortalamalarının
hesaplandığını varsayalım. Örnek ortalamalarını bir tesadüfi değişken gibi düşündüğümüzde,
her bir örnek ortalamasının ortaya çıkma olasılığı ile birlikte ele alınması durumunda bir olasılık
dağılımı tanımlanmış olur.
Bu durumu, birimleri 2,4,6,8 olan ve dört birimden oluşan yukarıdaki
açıklamaya devam edelim:

örnekle

Çekilmesi mümkün bütün örneklerin örnek ortalamaları ve her bir örnek için çekilme
olasılıkları aşağıda verilen Tablo 3.3 ile düzenlenmiştir:
Tablo 3.3: Birimleri 2,4,6,8 olan bir anakütleden çekilebilecek örnekler ve
olasılıkları
Örnek Ortalaması
Örnek ortalamasının
Örneğin çekilme olasılığı
frekansı
𝑃(𝑋̅𝑖 )
𝑋̅𝑖
2
1
1/16
3
2
2/16
4
3
3/16
5
4
4/16
6
3
3/16
7
2
2/16
8
1
1/16
Toplam
16
1,00
Tablo 3.3’den görüleceği gibi, söz konusu anakütleden 16 değişik örnek çekilebilir ve
çekilen örneğe bağlı olarak anakütle ortalamasına yönelik nokta tahmini 2 ile 8 arasında
değişmektedir. Nokta tahmininin, örnek ortalamasının anakütle ortalamasının tahmini değeri
olarak alınması olduğu düşünüldüğünde, gerçekte 5 olan anakütle ortalaması çekilen örneğe
göre 2,3,4,5,6,7 ve 8 olarak tahmin edilebilecektir. Dolayısıyla, tahminimiz 5 gibi hatasız bir
tahmin olabileceği gibi 2 ve 8 gibi gerçek değerden çok uzak bir tahmin de olabilir.
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Nokta tahmininin çekilen örneğe göre bu derece farklılık göstermesi uygulamada nokta
tahmini ile yetinilmemesini ve aralık tahmininin de kullanılmasına sebep olmuştur.
Her bir örneğin çekilme ve dolayısıyla her bir örnek ortalamasının elde edilme
olasılıkları incelendiğinde, anakütle ortalamasının 5 olduğu hatırlandığında, en kötü ya da en
isabetsiz tahminler örnek ortalamasının 2 ve 8 olduğu tahminlerdir. Ancak dikkat edilirse, bu
iki örnek, 1/16 olasılıkla çekilme şansı en düşük iki örnektir.
Tablo 3.3’deki çekilen örneğe göre değişen örnek ortalamalarını ve her bir örnek
ortalamasının elde edilme olasılığını bir grafik ile gösterelim:

Grafik 3.1: Örnek Ortalamalarının Olasılık Dağılımı
Grafik 3.1’den görüleceği gibi, örnek ortalamaları 2,3,4,5,6,7 ve 8 olabilir. Anakütle
ortalaması olan 5 değerini 4/16 olasılıkla tahmin etmek mümkündür ve bu tahmin hata
içermeyen bir tahmin olmaktadır. Dört birimden oluşan bu anakütleden çekilebilecek mümkün
örneklerden 4/16’sı yani dörtte biri anakütle ortalamasını hatasız tahmin etmektedir.
Anakütle ortalamasının ±1 hata ile yani 4 veya 6 olarak tahmin edilme olasılığı da (3/16
+ 3/16) 6/16 olmaktadır. Anakütle ortalamasını tahmin etmede en başarısız iki örnek,
ortalamaları 2 ve 8 olan örneklerdir ve bu tahminler anakütle ortalamasından en uzak ya da en
hatalı tahminlerdir. Ancak, en yüksek hata payına sahip bu iki örneğin çekilme olasılıklarının
1/16 ve 1/16 olduğuna dikkat çekmek istiyoruz. Dolayısıyla, olasılık kuralı gereği bu örneklerin
çekilme şansı diğer örneklere kıyasla oldukça düşüktür.
Yukarıdaki Tablo 3.3 ve Grafik 3.1’de verilen örnek ortalamaları ve her bir ortalamanın
elde edilme olasılığını gösteren dağılıma, örnek ortalamaları dağılımı adı verilir.
Yukarıdaki örnekte anakütle 4 birimden oluştuğu için çekilmesi mümkün bütün
örnekleri çekip ortalamalarını hesaplayabildik ve her bir örneğin çekilme olasılığı ile birlikte
göstererek olasılık dağılımını oluşturduk. Anakütle birim sayısının çok fazla olduğu
durumlarda, yukarıda görülen örnek ortalamaları dağılımını yaratmak mümkün değildir. Söz
gelimi 1000 birimden oluşan bir anakütlemiz olduğunu ve bu anakütleden 50 birimlik örnek
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çektiğimizi düşünsek, yukarıdaki 4 birimlik anakütledeki gibi, çekilmesi mümkün bütün
örnekleri çekmek, örnek ortalamalarını hesaplamak ve olasılık dağılımını yaratmak mümkün
olmayacaktır.
Nitekim uygulamada, bir anakütleden sadece bir örnek çekilmekte ve o örneğin
ortalaması hesaplanmaktadır. Dolayısıyla, örnek ortalamaları dağılımını oluşturmak gerçekte
söz konusu değildir.
Bir anakütleden çekilmesi mümkün tüm örneklerin çekilip örnek ortalamalarının
hesaplanması ve her bir örneğin çekilme olasılığının belirlenerek bir olasılık dağılımının
yaratılması mümkün olmadığından, söz konusu olasılık dağılımına örnek ortalamaları teorik
dağılımı adı verilir.
Örnek ortalamaları teorik dağılımı denmesinin sebebi, bir anakütleden çekilmesi
mümkün bütün örnekler içinden sadece birini seçerek ve çekilen örnekten elde edilen bilgileri
kullanarak, çekilmesi mümkün tüm örneklerin çekilmesi halinde nasıl bir örnek ortalamaları
dağılımı oluşacağının varsayılmasıdır.
Yukarıdaki grafik, dört birimden oluşan bir anakütleden çekilebilecek 16 değişik
örneğin örnek ortalamalarının dağılımını göstermektedir. Anakütle birim sayısı arttıkça
anakütleden çekilebilecek örnek sayısı artacaktır, bu da hesaplanabilecek örnek ortalaması
sayısını da arttıracaktır. Örnek ve örnek ortalaması sayısı arttıkça yukarıdaki dağılım, kesikli
dağılım olmaktan çıkıp sürekli bir dağılım olmaya yönelecektir.
Örnek ortalamaları teorik dağılımının, tüm olasılık dağılımları gibi bir beklenen değeri
bir de standart sapması vardır.
Dağılımın beklenen değeri daha önce de ifade ettiğimiz gibi,
𝑛

formülüyle hesaplanmaktadır.

𝐸(𝑋̅) = ∑ 𝑋̅𝑖 𝑃(𝑋̅𝑖 ) = µ
𝑖=1

Bu formül beklenen değer formülü olup, 𝐸(𝑋̅) = µ eşitliğinden, bu anakütleden
tesadüfen çekilecek herhangi bir örneğin ortalamasının anakütle ortalamasının sistematik
hatasız bir tahmini olarak kabul edilebileceği sonucunu doğurur.
Aynı zamanda bu özellik, daha önce de ifade ettiğimiz gibi, herhengi bir örnek
ortalamasının anakütle ortalamasının sistematik hatasız bir tahmini olduğunu da gösterir.
Örnek ortalamaları teorik dağılımının ikinci niteleyici değeri ise, dağılımın standart
sapmasıdır.
Örnek ortalamaları teorik dağılımı, sadece çekilen tek örneğe ilişkin bilgi sahibi
olunması ve çekilmesi mümkün diğer örneklere yönelik hiçbir bilgimiz olmaması sebebiyle
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teorik bir dağılımdır. Bu teorik dağılımın dağılım şekli, ancak, çekilen örnekte yer alan
birimlerin dağılma ölçüsü kullanılarak belirlenebilmektedir.
Hatırlanacağı gibi, bir dağılımın dağılma ölçüsü olarak standart sapma kullanılmaktadır
ve standart sapmanın formülü anakütle birimleri için,

ve örnek kütle için de,

∑(𝑋𝑖 − µ)2
𝜎=√
𝑁

formülüyle hesaplanmaktadır.

∑(𝑋𝑖 − 𝑋̅)2
𝜎=√
𝑛

İki formül incelendiğinde, anakütle için standart sapma hesaplanırken ortalamadan
sapmalar toplamının anakütle birim sayısı olan N’e bölündüğü, örnek kütle için standart sapma
hesaplanırken ise, ortalamadan sapmalar toplamının örnek birim sayısı olan n’e bölündüğü
anlaşılmaktadır.
Şüphesiz yukarıda formülü verilen iki ölçü, birimleri gözle görülür olan anakütle ve
örnek kütle için, doğrudan birimler üzerinden hesaplanan standart sapma değerleridir.
Örnek ortalamaları teorik dağılımı ise, adı üzerinde teorik bir dağılımdır ve çekilen
örneğe ilişkin ortalama dışında çekilmesi mümkün diğer örnek ortalamalarının neler olduğu
bilinmemektedir. Dolayısıyla, sadece tek bir değerini bildiğimiz bir dağılımın dağılma ölçüsünü
hesaplamak istiyoruz.
Örnek ortalamaları teorik dağılımının standart sapması da, örnek standart sapmalarının
beklenen değeri üzerinden,
𝜎𝑋̅ =

𝜎

√𝑛

formülüyle hesaplanmaktadır. Bu değer, teorik bir dağılımın standart sapması olması sebebiyle
standart hata olarak adlandırılmaktadır. Daha açık ifade edersek, örnek ortalamaları teorik
dağılımının standart sapmasına, ortalamanın standart hatası ya da kısaca standart hata
denilmektedir.
Ortalamanın standart hatası anakütle standart sapması ya da varyansı biliniyorsa,

formülüyle hesaplanmaktadır.

𝜎𝑋̅ =

𝜎

√𝑛
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Anakütle standart sapmasının bilinmemesi durumunda ise örnek standart sapması
üzerinden anakütle standart sapmasının tahmin edilmesi gerekecektir.
Anakütle standart sapmasının (σ) sistematik hatasız tahmini, örnek dağılma ölçüsü olan
s değeri ile yapılmaktadır.
Örnek dağılma ölçüsü olan s değeri, örnek kütle içinde yer alan birimlerin, örnek
ortalaması etrafında nasıl dağıldığını gösteren bir ölçü olarak standart sapmaya benzer bir
formül ile hesaplanmaktadır. Standart sapma (σ) formülü,

s formülü ise,

∑(𝑋𝑖 − 𝑋̅)2
𝜎=√
𝑛

şeklinde olmaktadır.

∑(𝑋𝑖 − 𝑋̅)2
𝑠=√
𝑛−1

Her iki formülün pay kısmı aynı olmakla beraber payda kısımları değişmekte ve s değeri
n-1’e bölünmesi sebebiyle standart sapmadan daha büyük değer almaktadır.
İşte yukarıda formülü verilen s değeri, anakütle standart sapmasının sistematik hatasız
tahmin değeridir ve anakütle standart sapmasının bilinmediği durumlarda, örnek ortalamaları
teorik dağılımının standart hatası hesaplanırken s değeri kullanılmaktadır.
Dolayısıyla, anakütle standart sapması biliniyorsa, örnek ortalamaları teorik dağılımının
standart hatası,
𝜎𝑋̅ =

𝜎

√𝑛

formülüyle hesaplanmakta, anakütle standart sapmasının bilinmediği durumda ise, örnek
dağılma ölçüsü olan s değeri kullanılarak tahmin edilmekte ve örnek ortalamaları teorik
dağılımının standart hatası da,

formülüyle hesaplanmaktadır.

𝑠𝑋̅ =

𝑠

√𝑛
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Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Araştırma yapılmak istenen konuya ilişkin çok fazla birim olması, yapılacak
incelemenin birime zarar vermesi, tüm birimleri incelemenin uzun zaman ve yüksek maliyete
sebep olması ya da bazı durumlarda da tüm birimleri incelemenin mümkün olmaması sebebiyle
örnekleme yöntemlerinin kullanıldığını biliyoruz.
Örnekleme yöntemleriyle, çok fazla sayıda birim içeren bir anakütleden, bu anakütleyi
temsil etmek üzere örnek çekmek ve çekilen örnekten elde edilen bilgiler vasıtasıyla anakütleye
ilişkin bilgi sahibi olmak amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, başarılı bir örnekleme çalışması ve
tahmini yapmak için anakütleyi tanımak ve anakütleyi temsil edebilecek sayı ve bileşimde
örnek çekmek gerektiği üzerinde durduk.
Bu bölümde, anakütleden çekilen örneğin ortalamasının anakütle ortalamasının tahmini
değeri olarak kullanılmakta olduğunu ve belirli olasılık düzeyinde anakütle ortalamasının
bulunacağı alt ve üst sınır değerlerin de hesaplanabileceğini öğrendik. Uygulamada aralık
tahmini ya da güven sınırı yaklaşımı denen bu tahmin yönteminin hangi koşullarda nasıl
kullanılacağını ele aldık.
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Bölüm Soruları
1Örnek istatistiğinden hareketle anakütle parametresini tahmin etme sürecine
………….denir.
a-

Örnekleme

b-

Tablolama

c-

Grafik gösterimi

d-

Ortalama

e-

Varyans

2Hesaplanan örnek istatistiğini anakütle parametresinin tahmini değeri olarak
almak başka bir deyişle, anakütle parametresini örnek istatistiği üzerinden tek bir değer olarak
tahmin etme işlemine ………………denir.
a-

Aralık tahmini

b-

Nokta tahmini

c-

Güven sınırı tahmini

d-

Tarifsel istatistik

e-

Betimsel istatistik

3Belirli bir olasılıkla ( örneğin % 95 veya % 99 gibi) anakütle parametresinin
bulunabileceği alt ve üst sınır değerleri belirleme işlemine ……………..denir.
a-

Betimsel istatistik

b-

Tarifsel istatistik

c-

Aralık tahmini

d-

Nokta tahmini

e-

Varyans

4-

Örnek ortalamaları teorik dağılımının standart sapmasına,………………..denir.

a-

Standart sapma

b-

Varyans

c-

Ortalama

d-

Standart hata

e-

Oran
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5Bir anakütleden çekilmesi mümkün tüm örneklerin çekilip örnek ortalamalarının
hesaplanması ve her bir örneğin çekilme olasılığının belirlenerek oluşturulan olasılık
dağılımına ………………… adı verilir.
a-

Örnek ortalamaları teorik dağılım

b-

Ortalama dağılım

c-

Standart dağılım

d-

Olasılık dağılımı

e-

Örnek dağılım

6Anakütle standart sapmasının bilinmediği durumlarda, standart hata hesabı
………… kullanılarak yapılmaktadır.
a-

Anakütle varyansı

b-

Örnek s değeri

c-

Anakütle ortalaması

d-

Anakütle birim sayısı

e-

Anakütle standart değeri

7Ortalamanın standart hatası, anakütle varyansının bilinmesi durumunda,
…………….. / ……………………. bölünmesiyle hesaplanmaktadır.
a-

Anakütle varyansının / örnek birim sayısına

b-

Anakütle varyansının / anakütle birim sayısına

c-

Anakütle standart sapmasının / örnek birim sayısının kareköküne

d-

Örnek standart sapmasının / anakütle birim sayısına

e-

Anakütle varyansının / örnek varyansına

8Ortalamanın standart hatası, anakütle varyansının bilinmemesi durumunda
…………….. / ……………………. bölünmesiyle hesaplanmaktadır.
a-

Anakütle varyansının / örnek birim sayısına

b-

Örnek s değerinin / örnek birim sayısının kareköküne

c-

Anakütle standart sapmasının / örnek birim sayısının kareköküne

d-

Örnek standart sapmasının / anakütle birim sayısına

e-

Anakütle varyansının / örnek varyansına
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9Bir anakütleden tesadüfen çekilecek herhangi bir örneğin ortalaması anakütle
ortalamasının ………………… bir tahminidir.
a-

Sistematik hatasız

b-

Sistematik hayalı

c-

Kesin

d-

Doğru

e-

Etkili

10- Anakütle birim sayısı ………… ve anakütle ortalaması…………… ile
gösterilmektedir.
a-

N/S

b-

N/µ

c-

n/µ

d-

n/S

e-

n/s

Cevaplar
1) a, 2) b, 3) c, 4) d, 5) a, 6) b, 7) c, 8) b, 9) a, 10) b
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4.

ÖRNEKLEME – ÖRNEK ORTALAMASI İÇİN NOKTA VE
ARALIK TAHMİNİ

Bölüm Yazarı:
Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bir örnekleme çalışmasıyla anakütle ortalamasının örnek ortalaması üzerinden nasıl
tahmin edileceğini, nokta ve aralık tahminin nasıl yapılacağını ve hangi koşulda hangi
işlemlerin takip edilmesi gerektiğini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Anakütle ortalamasını tahmen ederken anakütle dağılımının bilinmesi önemli midir?
2) Örnekleme çalışmalarında anakütle dağılımının normal olması mutlak koşul mudur?
3) Bir örnekleme çalışmasında anakütle varyansı mutlaka bilinmeli midir?
4) Örnekleme çalışmalarında anakütle varyansının bilinmemesi durumunda nasıl bir
yol izlenir?
5) Anakütle parametresini belirli bir olasılıkla tahmin etmek mümkün müdür?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Örnekleme
yöntemlerine giriş ve
temel kavramlar

Örnekleme konusu
kapsamında temel
kavramlara yönelik bilgi
sahibi olma

Örnekleme bölümünün yer aldığı
temel düzeyde istatistik kitapları ve
çözümlü örnek uygulamalar gözden
geçirilebilir.

Nokta ve aralık
tahminleri

Anakütle parametresini
tahmin etmede nokta ve
aralık tahminleri

İstatistik kitapları içinde yer alan
örnekleme bölümleri ya da
örnekleme isimli kitaplar
incelenerek, konu hakkında daha
kapsamlı bilgi edinilebilir.

Örnek ortalamaları
teorik dağılımının
şekli ve standart hata
kavramı

Örnek ortalamasının
tahmin edilmesinde örnek
ortalamalarının dağılım
şekli ve koşulları ile
standart hatanın nasıl
hesaplandığı

İstatistik kitapları içinde yer alan
örnekleme bölümleri ya da
örnekleme isimli kitaplar incelenerek
daha kapsamlı bilgi edinilebilir.

Anakütle ortalaması
için güven sınırlarının
hesaplanması

Anakütle ortalaması için
güven sınırlarının
hesaplanması, örnek
ortalamaları teorik
dağılımının şekli ile
bağlantısı ve normal ve t
dağılımı olasılıklarının
kullanılışı

İstatistik kitapları içinde yer alan
örnekleme bölümleri ve örnekleme
isimli kitaplar incelenerek daha
kapsamlı bilgi edinilebilir ve örnek
çözümler incelenebilir.
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Anahtar Kavramlar


Anakütle varyansı: Anakütle dağılma ölçüsü

 Anakütle standart sapması: Anakütleye ilişkin dağılma ölçüsü, anakütle
varyansının karekökü.
 Örnek s değeri: Örnek birimleri üzerinden n yerine n-1 kullanılarak hesaplanan
örnek dağılma ölçüsü.
 Merkezi limit teoremi: anakütle dağılımı normal olmasa bile örnek birim sayısı
arttıkça örnek ortalamaları teorik dağılımının şeklinin normale yaklaşması durumu.
 Student (t) dağılımı: Şekli n-1 serbestlik derecesine göre değişen, simetrik ve
serbestlik derecesi arttıkça normale yaklaşan olasılık dağılımı.
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4.1.

Örnek Ortalaması İçin Güven Sınırlarının Oluşturulması

Örnek ortalamasının anakütle ortalamasının sistematik hatasız tahmini olduğunu daha
önceki bölümlerde ifade etmiştik. Bu özellik sebebiyle, hesaplanan örnek ortalaması anakütle
ortalamasının nokta tahmini olarak kullanılmaktadır.
Anakütle ortalamasının, çekilen örnek ortalaması üzerinden tahmin edilmesi, çekilen
örneğe göre değişen ortalama tahminlerine yol açtığından, nokta tahminiyle birlikte aralık
tahmininin de, yani güven sınırları yaklaşımının da kullanılması daha doğru bir yaklaşım
olmaktadır.
Aralık tahmini, örnek ortalaması ile elde edilen nokta tahmini değerini belirli bir olasılık
seviyesiyle anakütle ortalamasının bulunabileceği alt ve üst sınır değerlerini kapsayacak şekilde
bir aralık tahminine dönüştürme işlemidir.
Örnek ortalamaları teorik dağılımının dağılma ölçüsü olan standart hata kullanılarak,
örnek ortalamalarının ne kadar dağıldığı hesaba katılmakta ve bu dağılım ölçüsü ile anakütle
ortalamasının bulunacağı alt ve üst sınırlar belirli olasılık düzeyiyle hesaplanmaktadır.
Bu durumu, basit bir şekil ile açıklamaya çalışalım:
Aralık tahmininde amaç, anakütle ortalamasının bulunacağı sınırları belirlemek
olduğuna göre, olasılık değerinin α olduğu durumda;
-

anakütle ortalamasının hesaplanacak sınırlar dışında bulunma olasılığı α,

-

anakütle ortalamasının hesaplanacak sınırlar içinde bulunma olasılığı ise 1-α

olacaktır.

Şekil 4.1: Aralık tahmininde α olasılığı
Aralık tahmini α olasılık düzeyinde anakütle ortalamasının bulunacağı alt ve üst sınır
değerlerini belirleme işlemidir. Dolayısıyla, yukarıda verilen Şekil 4.1’den de anlaşılacağı gibi,
anakütle ortalamasının belirlenen sınırlar içinde bulunma olasılığı 1-α ; belirlenen sınırların
dışında bulunması olasılığı ise α olmaktadır.
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Örneğin, α=0,05 alındıysa, anakütle ortalamasının % 95 ( yani, 1- 0,05 = 0,95) olasılıkla
bulunacağı sınırlar belirlenecektir ve % 5 (0,05) olasılıkla da anakütle ortalaması belirlenen
sınırların dışında kalacaktır.
Benzer şekilde α=0,10 alındıysa, anakütle ortalamasının güven sınırları içinde bulunma
olasılığı % 90 ve güven sınırları dışında bulunma olasılığı da % 10 olacaktır.
Anakütle ortalamasının bulunacağı alt ve üst sınırları belirleyebilmek için α olasılığına,
örnek ortalamaları teorik dağılımının standart hatasına ve dağılımın şeklini bilmeye ihtiyaç
vardır.
Örnek ortalamaları teorik dağılımının şekli anakütle dağılımının şekliyle bağlantılıdır.
Bu noktada anakütle dağılımının şekli normal ise ve anakütle varyansı ya da standart
sapması biliniyorsa, örnek ortalamaları teorik dağılımı normal dağılıma uyar.
Anakütle dağılımı normal ancak anakütle standart sapması ya da varyansı bilinmiyorsa,
örnek birim sayısı 30 veya daha fazla ise örnek ortalamaları teorik dağılımı normal dağılıma
uygunluk gösterecektir. Öte yandan, örnek birim sayısının 30 dan az olması durumunda ise,
örnek ortalamalarının teorik dağılımı student (t) dağılımına uyacaktır.
Anakütle dağılımının şeklinin bilinmemesi durumunda ise, örnek birim sayısının fazla
olması halinde örnek ortalamalarının teorik dağılımının normal dağılıma uygunluk göstermesi
söz konusu olabilecektir. Bu durum uygulamada merkezi limit teoremi olarak bilinmektedir.
Başka bir deyişle, anakütle dağılımı ne olursa olsun, anakütleden çekilen örnekte yer
alan birim sayısı arttıkça, örnek ortalamaları teorik dağılımının şekli normale yaklaşır ve bu
teoreme merkezi limit teoremi denir.
Şimdi bu anlattıklarımızı formüle edelim:

Şekil 4.2: Anakütle ortalamasının güven sınırlarının tahmin edilmesinde kullanılan
karar ağacı
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Aralık tahmini yapabilmek ya da anakütle ortalamasının bulunabileceği alt ve üst
sınırları belirlemek için örnek ortalamaları teorik dağılımının şeklinin bilinmesi gerekir
demiştik. Örnek ortalamaları teorik dağılımının şekli, anakütlenin normal dağılıp
dağılmamasına ve örnek birim sayısının ne olduğuna bağlı olarak tespit edilir. Yukarıda verilen
Şekil 4.2’de örnek ortalamaları teorik dağılımının hangi koşulda nasıl dağıldığına belirlemeye
yönelik bir karar ağacı verilmiştir.
Karar ağacında verilen kriterleri bir kez daha açıklamak istersek;
-

Anakütle dağılımı normal ve anakütle varyansı biliniyorsa, örnek ortalamaları teorik
dağılımı da normaldir ve bu durumda örnek büyüklüğü ne olursa olsun normal
dağılım kullanılarak güven sınırları;

formülüyle hesaplanır.
-

𝑋̅ ± 𝑧𝛼⁄2

𝜎

√𝑛

Anakütle dağılımı normal ancak anakütle varyansı bilinmiyorsa, bu durumda örnek
büyüklüğünün ne olduğu son derece önem taşımaktadır.

Örnek birim sayısının 30 veya daha fazla olması durumunda, normal dağılım,
𝑛 ≥ 30 𝑖𝑠𝑒: 𝑋̅ ± 𝑧𝛼⁄2

𝑠

√𝑛

Örnek birim sayısının 30’dan az olması durumunda ise, t dağılımı
𝑛 < 30 𝑖𝑠𝑒: 𝑋̅ ± 𝑡𝛼⁄2

kullanılarak güven sınırları hesaplanmaktadır.

𝑠

√𝑛

Örnek birim sayısının otuz veya otuzdan fazla olması durumunda örnek ortalamaları
teorik dağılımının şeklinin normal dağılıma yaklaştığı kabul edilmektedir.
Örnek birim sayısının otuzdan az olması durumuna ise,uygulamada “küçük örnek
durumu” adı verilmektedir ve örnek ortalamaları teorik dağılımının şeklinin (n-1) serbestlik
dereceli student (t) dağılımına uyduğu kabul edilmektedir.
Bir sonraki bölümde normal dağılım olasılıkları kullanarak gücen sınırlarının nasıl
hesaplandığını, daha sonraki bölümde de t dağılımı kullanılarak güven sınırlarının nasıl
belirlendiğini örneklerle öğreneceğiz.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Araştırma yapılmak istenen konuya ilişkin çok fazla birim olması, yapılacak
incelemenin birime zarar vermesi, tüm birimleri incelemenin uzun zaman ve yüksek maliyete
sebep olması ya da bazı durumlarda da tüm birimleri incelemenin mümkün olmaması sebebiyle
örnekleme yöntemlerinin kullanıldığını önceki bölümlerde öğrenmiştik.
Anakütleden çekilen örneğin ortalaması anakütle ortalamasının tahmini değeri olarak
kullanılmakta ve belirli olasılık düzeyinde anakütle ortalamasının bulunacağı alt ve üst sınır
değerler hesaplanabilmektedir. Uygulamada aralık tahmini ya da güven sınırı yaklaşımı denen
bu tahmin yönteminin hangi koşullarda nasıl kullanılacağını inceledik.
Anakütlenin dağılımının normal olup olmaması, anakütle varyansının bilinip
bilinmemesi ve anakütle varyansının bilinmemesi durumunda örnek birim sayısına bakılarak
hangi koşulda hangi formüller kullanılarak anakütle ortalaması için güven sınırlarının
hesaplanabileceğini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1Anakütle ortalamasının hesaplanan güven sınırları (aralık tahmini) içinde
bulunması olasılığı ………….. olasılığıdır.
a-

α

b-

1- α

c-

p

d-

1-p

e-

q

2Anakütle ortalamasının hesaplanan güven sınırları (aralık tahmini) dışında
bulunması olasılığı …………… olasılığıdır.
a-

α

b-

1-α

c-

p

d-

1-p

e-

q

3Anakütle ortalaması için güven sınırları tahmin edilirken (aralık tahmini
yapılırken), anakütle dağılımı normal ve …………………….. her koşulda normal dağılım
kullanılır.
a-

Anakütle ortalaması biliniyorsa

b-

Anakütle ortalaması bilinmiyorsa

c-

Anakütle varyansı biliniyorsa

d-

Anakütle varyansı bilinmiyorsa

e-

Anakütle birim sayısı bilinmiyorsa

4Anakütle ortalaması için güven sınırları tahmin edilirken (aralık tahmini
yapılırken), anakütle dağılımı normalse ve anakütle varyansı bilinmiyorsa ……………. önem
taşımaktadır.
a-

Anakütle varyansı

b-

Anakütle ortalaması

c-

Anakütle birim sayısı

d-

Örnek birim sayısı
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e-

Anakütle oranı

5Anakütle ortalaması için güven sınırları tahmin edilirken (aralık tahmini
yapılırken), anakütle dağılımı normalse ve anakütle varyansı bilinmiyorsa ve örnek birim sayısı
30’dan fazla ise …………………. kullanılmaktadır.
a-

Normal dağılım

b-

t dağılımı

c-

Student dağılımı

d-

Olasılık dağılımı

e-

F dağılımı

6Anakütle ortalaması için güven sınırları tahmin edilirken (aralık tahmini
yapılırken), anakütle dağılımı normalse ve anakütle varyansı bilinmiyorsa ve örnek birim sayısı
30’dan az ise …………………. kullanılmaktadır.
a-

Normal dağılım

b-

t dağılımı

c-

F dağılımı

d-

Olasılık dağılımı

e-

Binom dağılımı

7Anakütle ortalaması için güven sınırları tahmin edilirken (aralık tahmini
yapılırken), anakütle dağılımı bilinmese bile merkezzi limit teoremi gereği büyük örneklem
hacmi sözkonusu olması durumunda …………………. kullanılmaktadır.
a-

F dağılımı

b-

Binom dağılımı

c-

Normal dağılım

d-

t dağılımı

e-

Student dağılımı

8Örnekleme çalışmalarında anakütle varyansının bilinmemesi halinde örnek birim
sayısının 30’dan az olması durumu ………………………… durumu olarak adlandırılır.
a-

Büyük örnek durumu

b-

Küçük örnek durumu

c-

Yetersiz örnek durumu
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d-

Kısmi örnek durumu

e-

Etkisiz örnek durumu

9Anakütle ortalaması için güven sınırları hesaplanırken (aralık tahmini yapılırken),
anakütle ortalamasının % 90 olasılıkla bulunacağı sınırlar belirlenmek istendiğinde α olasılığı
ne olmaktadır?
a-

0,90

b-

0,5

c-

0,05

d-

0,10

e-

0,95

10- Anakütle ortalaması için güven sınırları hesaplanırlen (aralık tahmini yapılırken),
α=0,05 olması halinde, anakütle ortalamasının güven sınırları içinde bulunması olasılığı nedir?
a-

0,95

b-

0,90

c-

0,05

d-

0,10

e-

0,45

Cevaplar
1) b, 2) a, 3) c, 4) d, 5) a, 6) b, 7) c, 8) b, 9) d, 10) a
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5. ÖRNEKLEME – NORMAL DAĞILIM OLASILIKLARI
KULLANILARAK ANAKÜTLE ORTALAMASININ TAHMİN
EDİLMESİ

Bölüm Yazarı:
Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Örnekleme çalışmalarında anakütle dağılımının bilinip bilinmemesi, anakütle
varyansının bilinip bilinmemesi ve eğer anakütle varyansı bilinmiyorsa örnek birim sayısının
ne olduğu aralık tahmininin ya da güven sınırları hesabının nasıl yapılacağını doğrudan
etkilemektedir.
Bu bölümde, anakütle dağılımının normal ve anakütle varyansının (ya da standart
sapmasının) bilindiği veya anakütle varyansı bilinmese bile örnek birim sayısının 30’dan fazla
olduğu durumlarda normal olasılık dağılımı tablosu kullanılarak aralık tahmininin nasıl
yapılacağını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Anakütle dağılımının normal olması örnekleme çalışmalarında önemli mi?
2) Anakütle varyansının bilinmesi örnekleme çalışmalarında neden önemli?
3) Anakütle varyansı bilinmese de anakütle ortalaması için aralık tahmini yapılabilir
mi?
4) Anakütle varyansı bilinmediğinde bunun yerine ne kullanılır?
5) Anakütle varyansı bilinmediğinde örnek birim sayısı neden önemlidir?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Örnekleme
yöntemlerine giriş ve
temel kavramlar

Örnekleme konusu
kapsamında temel
kavramlara yönelik bilgi
sahibi olma

Örnekleme bölümünün yer aldığı
temel düzeyde istatistik kitapları ve
çözümlü örnek uygulamalar gözden
geçirilebilir.

Uygulamada
kullanılmakta olan
örnekleme yöntemleri

Uygulamada kullanılan
örnekleme yöntemlerinin
neler olduğu ve hangi
koşullarda tercih
edilmelerinin gerektiği

İstatistik kitapları içinde yer alan
örnekleme bölümleri ya da
örnekleme isimli kitaplar
incelenerek, örnekleme yöntemlerine
yönelik daha kapsamlı bilgi
edinilebilir.

Nokta ve aralık
tahminleri

Anakütle parametresini
tahmin etmede nokta ve
aralık tahminleri

İstatistik kitapları içinde yer alan
örnekleme bölümleri ya da
örnekleme isimli kitaplar
incelenerek, konu hakkında daha
kapsamlı bilgi edinilebilir.

Örnek ortalamaları
teorik dağılımının
şekli ve standart hata
kavramı

Örnek ortalamasının
tahmin edilmesinde örnek
ortalamalarının dağılım
şekli ve koşulları ile
standart hatanın nasıl
hesaplandığı

İstatistik kitapları içinde yer alan
örnekleme bölümleri ya da
örnekleme isimli kitaplar incelenerek
daha kapsamlı bilgi edinilebilir.

Anakütle ortalaması
için güven sınırlarının
hesaplanması

Anakütle ortalaması için
güven sınırlarının
hesaplanması, örnek
ortalamaları teorik
dağılımının şekli ile
bağlantısı ve normal ve t
dağılımı olasılıklarının
kullanılışı

İstatistik kitapları içinde yer alan
örnekleme bölümleri ve örnekleme
isimli kitaplar incelenerek daha
kapsamlı bilgi edinilebilir ve örnek
çözümler incelenebilir.
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Anahtar Kavramlar


Anakütle varyansı: Anakütle dağılma ölçüsü

 Anakütle standart sapması: Anakütleye ilişkin dağılma ölçüsü, anakütle
varyansının karekökü.
 Örnek s değeri: Örnek birimleri üzerinden n yerine n-1 kullanılarak hesaplanan
örnek dağılma ölçüsü.
 Merkezi limit teoremi: anakütle dağılımı normal olmasa bile örnek birim sayısı
arttıkça örnek ortalamaları teorik dağılımının şeklinin normale yaklaşması durumu.
 Student (t) dağılımı: Şekli n-1 serbestlik derecesine göre değişen, simetrik ve
serbestlik derecesi arttıkça normale yaklaşan olasılık dağılımı.
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5.1. Normal Dağılım Olasılıkları ile Anakütle Ortalamasının Güven
Sınırlarının Oluşturulması
Bir önceki bölümde anakütle ortalamasının belirli bir olasılıkla bulunacağı alt ve üst
sınır değerlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan tahminlerde, örnekleme çalışmasının
koşullarına göre kullanılabilecek iki farklı olasılık dağılımı olduğunu öğrenmiştik.
Hangi koşulda hangi olasılık dağılımının kullanılacağın tespit etmede anakütle
dağılımının normal olduğu varsayımı altında, anakütle varyansının (ya da standart sapmasının)
bilinip bilinmemesi durumuna bakılarak karar verilmektedir.

5.1.1. Anakütle Dağılımı Normal ve Anakütle Varyansı Biliniyorsa
Güven Sınırlarının Oluşturulması
Anakütle dağılımı normal ve anakütle varyansı biliniyorsa, örnek ortalamaları teorik
dağılımı da normaldir ve bu durumda örnek büyüklüğü ne olursa olsun güven sınırı tahminleri
normal dağılım kullanılarak gerçekleştirilir.
Başka bir deyişle, anakütle dağılımı normal ve anakütle varyansı ya da standart sapması
biliniyorsa her koşulda normal olasılık dağılımı kullanılarak aralık tahmini yapılmaktadır.
Bu durumda, normal dağılım olasılıkları kullanılarak güven sınırları;

formülüyle hesaplanır.

𝑋̅ ± 𝑧𝛼⁄2

𝜎

√𝑛

5.1.2. Anakütle Dağılımı Normal ve Anakütle Varyansının Bilinmemesi
Durumunda Güven Sınırlarının Oluşturulması
Anakütle dağılımı normal ancak anakütle varyansı bilinmiyorsa, bu durumda örnek
büyüklüğünün ne olduğu son derece önem taşımaktadır.
Örnek birim sayısının 30 veya daha fazla olması durumunda, normal dağılım,
𝑛 ≥ 30 𝑖𝑠𝑒: 𝑋̅ ± 𝑧𝛼⁄2

𝑠

√𝑛

Örnek birim sayısının 30’dan az olması durumunda ise, t dağılımı
𝑛 < 30 𝑖𝑠𝑒: 𝑋̅ ± 𝑡𝛼⁄2

kullanılarak güven sınırları hesaplanmaktadır.

𝑠

√𝑛
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Örnek birim sayısının otuz veya otuzdan fazla olması durumunda örnek ortalamaları
teorik dağılımının şeklinin normal dağılıma yaklaştığı kabul edilmektedir.
Örnek birim sayısının otuzdan az olması durumunda ise, örnek ortalamaları teorik
dağılımının şeklinin student (t) dağılımına uyduğu kabul edilmektedir.
Student ya da kısaca t dağılımı, öğrenci notlarının bu dağılıma uyması sebebiyle student
dağılımı olarak anılan, normal dağılım gibi simetrik olan, n-1 serbestlik derecesine göre
tanımlanan ve gözlem sayısının 30’dan fazla olması halinde dağılımın şekli normal dağılıma
yaklaşan bir dağılımdır. Örnekleme teorisinde, anakütle varyansının bilinmediği ve gözlem
sayısının otuzdan az olması durumu “küçük örnek” durumu olarak tanımlanmaktadır. Küçük
örnek durumunda güven sınırlarının nasıl tahmin edildiği konusuna bir sonraki bölümde
değinilecektir.
Normal dağılım ve t dağılımına ilişkin olasılık tablolarına ilgili bölümlerin sonunda yer
verilmiştir.

5.1.3. Anakütle Dağılımının Bilinmemesi Durumunda
Sınırlarının Oluşturulması: Merkezi Limit Teoremi

Güven

Anakütle dağılımının bilinmemesi durumunda ise, örnek birim sayısının fazla olması
halinde örnek ortalamaları teorik dağılımının merkezi limit teoremi gereği normale yaklaştığı
kabul edilmektedir. Bu durumda güven sınırları,

formülü ile hesaplanmaktadır.

𝑋̅ ± 𝑧𝛼⁄2

𝑠

√𝑛

Şimdi anakütle ortalamasının nokta tahmininin ve güven sınırları tahminlerinin normal
dağılım olasılıkları kullanılarak nasıl yapıldığına yönelik çeşitli örnek uygulamalar yapalım:
Örnek:
Bir konserve markası, 200 gr.lık konserveler üretmektedir. Üretim müdürü konserve
kutularının ağırlığını günlük üretim içinden tesadüfi olarak seçtiği konserveler üzerinden takip
etmekte ve ağırlığın 200 gr.dan ±5 gr.dan fazla sapmaması istenmektedir.
Firmanın daha önceden yapmış olduğu çalışmalardan üretilen konservelerin ağırlığının
normal dağıldığı ve standart sapmanın da 3 gr. olduğu bilinmektedir. Günlük üretim içinden 49
konserve kutusu tesadüfi olarak seçilmiş ve ortalama ağırlık 197 gr hesaplanmıştır.
Bu fabrikada üretilmekte olan konservelerin ortalama ağırlığını tahmin ederek (nokta
tahmini) α= 0,05 için güven sınırlarını oluşturunuz.
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Günlük üretim içinden çekilen 49 birimlik örneğin ortalaması 197 gr hesaplanmış. Bu
değer anakütle ortalaması için bir nokta tahminidir ve bu fabrikada üretilmekte olan
konservelerin ortalama ağırlığı 197 gr.dır demek mümkündür.
Anakütle dağılımının normal ve anakütle standart sapmasının =3 gr olduğu da ifade
edilmiş. Anakütle dağılımı normal ve anakütle varyansı ya da standart sapması biliniyorsa her
koşulda normal dağılım tablosunun kullanılacağını biliyoruz (Bakınız: Karar ağacı ve
açıklamalar).
Bu koşullar altında güven sınırı formülümüz;
𝑋̅ ± 𝑧𝛼⁄2


√𝑛

olacaktır. Formülde verilenleri yerine koyduğumuzda formül;
197 ± 𝑧𝛼⁄2

3

√49

oluyor. Şimdi formülde yer alan zα/2 değerini normal dağılım tablosundan bulmamız gerekiyor.
Bu noktada normal olasılık dağılımı konusunu kısaca hatırlatmanın konunun daha iyi
anlaşılmasını sağlayacağını düşünüyoruz.
Bilindiği gibi, normal dağılım z dönüşümü yardımıyla standart normal dağılıma
dönüştürülmekte ve z standart değerlerine karşılık gelen olasılık değerleri normal eğri alanları
tablosundan kolaylıkla okunmaktadır.
Burada ise, anakütle ortalamasının güven sınırları içinde bulunma ve bulunmama
olasılıklarını biliyoruz ve bu olasılığa karşılık gelen zα/2 değerini yani istenen olasılığı veren z
standart değerinin ne olduğunu araştırıyoruz.
Bu durumun daha iyi anlaşılabilmesi için olasılıkları ve z standart değerlerini aşağıdaki
şekil üzerinde gösterelim:
Soruda da ifade edildiği gibi, α=0,05 için yani % 95 olasılıkla güven sınırlarının
belirlenmesi istenmektedir.
Daha önce de belirttiğimiz gibi α olasılığı anakütle ortalamasının güven sınırları dışında
bulunması olasılığı vermektedir. 1-α ise anakütle ortalamasının güven sınırları içinde
bulunması olasılığıdır.
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Şekil 5.1: α=0,05 ve 1-α=0,95 için güven sınırlarının normal dağılım üzerinde gösterilmesi
Yukarıda verilen Şekil 5.1.’de α = 0,05 ve 1- α = 0,95 olasılıkları için normal dağılım
üzerinde aranan ± zα/2 değerlerinin konumu gösterilmiştir. Normal dağılım konusundan da
bildiğimiz gibi, normal eğri alanları tablosu ortalama ile ortalamanın üzerindeki herhangi bir z
standart değeri arasındaki alanın olasılığını vermektedir. Bu sebeple, şekilde görülen 1-α
olasılığının - zα/2 ile + zα/2 standart değerleri arasında kalan alana karşılık geldiğini oysa
normal dağılım tablosunun, bu alanın yarısını dikkate alarak düzenlenmiş olduğunu
hatırlayalım. Bu durumda 1-α olasılığı, ortalama ile + zα/2 arasındaki alan yani (1-α)/2 ve yine
ortalama ile ile - zα/2 arasındaki alan yani (1-α)/2 olmak üzere iki eşit kısma ayrılmış olacaktır.
Bu durumda,
(1-α)/2= (1-0,05)/2= 0,95/2= 0,4750
olasılığını ya da bu olasılığa en yakın değeri normal eğri alanları tablosunun olasılıkları veren
orta kısmından bulmamız gerekecektir. Bu değer, tabloda 0,4750 olarak yer almaktadır.
0,4750 değerinin bulunduğu satırın, satır başındaki ilk sütında yer alan değer 1,9 ve
sütun başında yer alan değer de 0,06 değerleridir ve dolayısıyla, 1,9 + 0,06 = 1,96 standart z
değerine ulaşmış oluyoruz. Dolayısıyla, güven sınırlarını hesaplamak için kullanacağımız % 95
olasılıkla z değerleri +1,96 ve -1,96 değerleri olmaktadır.
Şimdi güven sınırı çözümüne kaldığımız yerden devam edelim:
197 ± 𝑧𝛼⁄2
197 ± 1,96

3

√49

ve bu durumda alt ve üst güven sınırlarımız,

3

√49

= 197 ± 1,96

3
7

197 - 0,8428 = 196,1272
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197 + 0,8428 = 197,8428
olmaktadır.
Sonuç olarak bu fabrikada üretilmekte olan konservelerin ortalama ağırlığı çekilen 49
birimlik örneğin incelenmesi sonucunda 197 gr tahmin edilmiş ve % 95 olasılıkla güven
sınırları da 196,1272 ile 197,8428 hesaplanmıştır. Dolayısıyla, bu anakütleden 100 değişik
örnek çekilse, hesaplanacak örnek ortalamalarının 95 tanesi güven sınırları içinde kalacak yani,
196,1272 ile 197,8248 arasında değer alacaktır.
Örnek:
Bir ilaç firması üretmekte olduğu K marka ilacın içerdiği aktif madde miktarını
araştırıyor. Bu amaçla, 64 birimlik örnek alınarak, ortalama aktif madde miktarı 27 mg
hesaplanıyor. Anakütle standart sapmasının 4 mg olduğu biliniyor. İlacın içerdiği aktif madde
miktarının normal dağıldığı varsayımı altında, ilacın içerdiği ortalama aktif madde miktarını
tahmin ederek, % 90 olasılıkla güven sınırlarını oluşturunuz.
Üretilen ilaçlar içinden 64 tanesinin incelenmesi sonucunda ortalama aktif madde
miktarı yani 𝑋̅ = 27 𝑚𝑔 hesaplanıyor. Örnek ortalamasının anakütle ortalamasının sistematik
hatasız bir tahmini olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla,
𝐸(𝑋̅) = 𝜇

𝑣𝑒

𝑋̅ = 𝜇̂ = 27

Anakütle ortalamasını 27 mg olarak tahmin ederiz.
Şimdi de nokta tahminimizi aralık tahminine dönüştürelim. Anakütle dağılımının
normal olduğu varsayılıyor ve anakütle standart sapmasının 4 olduğu biliniyor. Bu durumda,
örnek ortalamaları teorik dağılımının şekli normaldir ve güven sınırları hesabında normal eğri
alanları tablosu kullanılır.
Anakütle dağılımı normal ve anakütle standart sapmasının bilindiği durumda güven
sınırı formülü;
𝑋̅ ± 𝑧𝛼⁄2


√𝑛

olacaktır. Formülde verilenleri yerine koyduğumuzda formülümüz;
27 ± 𝑧𝛼⁄2

4

√64

oluyor. Şimdi formülde yer alan zα/2 değerini normal dağılım tablosundan bulmamız gerekiyor.
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Bizden, % 90 olasılıkla anakütle ortalamasının bulunacağı sınırları hesaplamamız
isteniyor. Bu durumda, α=0,10 ve anakütle ortalamasının güven sınırları içinde bulunma
olasılığı % 90 yani 0,90 olmaktadır.
1-α olasılığı olarak nitelenen 0,90 olasılığı - zα/2 ile + zα/2 standart değerleri arasında
kalan alana karşılık geldiğini hatırlayalım. Oysa bilindiği gibi normal dağılım tablosu, ortalama
ile + zα/2 arasındaki alanın olasılığını vermektedir. Dolayısıyla, (1-α)/2 olasılık değeri bizim
aradığımız alana ilişkin olasılık değeri olacaktır. Bu durumda,
(1-α)/2= (1-0,10)/2= 0,90/2= 0,4500
olasılığını ya da bu olasılığa en yakın değeri normal eğri alanları tablosunun olasılıkları veren
orta kısmından bulmamız gerekecektir.
Tabloda 0,4500 değeri doğrudan yer almamakta ancak bu değere eşit uzaklıkta bulunan
0,4495 ve 0,4505 değerleri bulunmaktadır.
0,4495 değeri alınırsa, satır ve sütun başlarında bulunan z değerlerinden, 1,6 + 0,04=
1,64;
0,4505 değeri alınırsa yine satır ve sütun başı değerlerinden 1,6+ 0,05= 1,65 değerine
ulaşılmaktadır.
Söz konusu iki değerden hangisinin alınacağı önem teşkil etmez.
Şimdi güven sınırı çözümüne kaldığımız yerden devam edelim:
27 ± 𝑧𝛼⁄2
27 ± 1,65

4

√64

ve bu durumda alt ve üst güven sınırlarımız,

4

√64

= 27 ± 1,65

4
8

27 - 0,825 = 26,175
27 + 0,825= 27,825
Sonuç olarak, K marka ilaç üreten bu ilaç üreticisinin ürettiği ilacın ortalama aktif
madde miktarı 27 mg tahmin edilmektedir ve % 90 olasılıkla ortalama aktif madde miktarı
26,175 mg ile 27,825 mg arasında yer almaktadır. Başka bir deyişle, bu ilaç fabrikasında
üretilmekte olan K marka ilaçtan 100 değişik örnek çeksek, 95 örneğin ortalama aktif miktarının
26,175 mg ile 27,825 mg arasında yer alması beklenecektir.
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Örnek:
Normal zamanında dünyaya gelen bebeklerin boyları inceleniyor. Bu amaçla, çeşitli
hastanelerde dünyaya gelen 49 bebeğin boyları ölçülüyor ve ortalama boy, 𝑋̅ = 50 𝑐𝑚 ve
s= 2,7 cm hesaplanıyor. Anakütle dağılımının normal olduğu varsayımı altında, bebeklerin
ortalama boyunu tahmin ederek % 95 güven sınırlarını oluşturunuz.
𝐸(𝑋̅) = 𝜇

𝑣𝑒

𝑋̅ = 𝜇̂ = 50

Anakütle ortalamasını, 50 olarak tahmin ederiz. Yani bebeklerin ortalama boyu 50 cm
olarak tahmin edilmektedir.
Anakütle dağılımının normal olduğu ancak anakütle standart sapmasının bilinmediği bir
örnek ile karşı karşıyayız. Anakütle standart sapması bilinmemekte bunun yerine örnek kütle
için s, dağılma ölçüsü değeri verilmektedir.
Anakütle dağılımı normal ancak anakütle standart sapması bilinmiyorsa, örnek birim
sayısının ne olduğuna bakılır. Örnek birim sayısı 30 veya daha fazla ise normal dağılım, 30’dan
az ise t dağılımı kullanılır. Burada n=49 olduğundan, örnek birim sayısı 30’dan fazladır ve z
dağılımını yani normal dağılımı kullanmamız gerekecektir.
Normal dağılım söz konusu olduğunda da güven sınırları,

formülüyle hesaplanmaktadır.

𝑋̅ ± 𝑧𝛼⁄2

𝑠

√𝑛

Güven sınırı formülünde verilenleri yerine yazalım:
50 ± 𝑧𝛼⁄2

2,7

√49

Şimdi, % 95 için standart değerin ne olduğunu bulmamız gerekecek. Bu değeri, ya daha
önceki normal dağılım kullandığımız çözümlerde yaptığımız gibi, normal dağılım tablosundan,
1-α = 0,95 ve bu değerin yarısı yani (1-α)/2 = 0,95 /2 = 0,4750
olasılığını bulup, bu olasılığı veren standart değerin ne olduğunu satır ve sütun başlarındaki
değerleri toplayarak 1,9 + 0,06 = 1,96 olarak tespit ederiz.
Ya da daha kolay bir yaklaşımla t dağılımını kullanarak da normal dağılım olasılıklarına
ulaşabiliriz. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi t dağılımının serbestlik derecesi arttıkça normal
dağılıma yaklaşmakta ve serbestlik derecesinin 30’dan büyük olması halinde normal dağılım
olasılıkları geçerli olmaktadır.
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Student (t) dağılımının serbestlik derecesini gösteren ilk sütununun son satırında sonsuz
işaretinin yer aldığı görülmektedir. Bu satırda yer alan değerler çeşitli olasılık düzeylerinde
normal dağılıma ilişkin standart değerleri vermektedir.
Dolayısıyla, t dağılım tablosunda, normal dağılım olasılıklarını gösteren sonsuz
satırında α = 0,05 olasılığına karşılık gelen standart değer, bize normal olasılık dağılımının
standart değerini vermektedir ki bu değer de 1,95996’dır. Doğrudan normal dağılım
tablosundan bu değer 1,96 olarak okunmaktadır.
Güven sınırı formülünden,
50 ± 𝑧𝛼⁄2
50 ± 1,96

2,7

√49

Alt sınır değeri : 50 – 0,7560 = 49,2440 ve

2,7
7

Üst sınır değeri : 50 + 0,7560 = 50,7560
olarak hesaplanmaktadır.
Dolayısıyla, normal zamanında dünyaya gelen bebeklerin ortalama boyu 50 cm olarak
tahmin edilmektedir ve % 95 olasılıkla aralık tahmininin sınır değerleri de 49,2440 cm ile
50,7560 cm hesaplanmaktadır. Bu şekilde 100 değişik örnek çekerek bebeklerin boylarını
ölçsek, 95 örneğin ortalamasının 49,2440 cm ile 50,7560 cm arasında olmasını bekleriz. Sadece
5 örneğin ortalaması güven sınırlarının dışında kalabilir.
Örnek:
İstanbul Şehir Hatları İşletmesi Kadıköy – Eminönü arasında yapılan 36 adet vapur
seferini inceleyerek ortalama seyahat süresini 22 dakika ve örnek dağılma ölçüsünü, s=5 dakika
hesaplıyor. Normal dağılım varsayımı altında, söz konusu hatta ortalama seyahat süresini
tahmin ederek % 90 güven sınırlarını oluşturunuz.
Anakütle dağılımının normal olduğu ve anakütle standart sapmasının bilinmediği bu
örnekte, örnek birim sayısının ne olduğu önem taşıyor. Örnek birim sayısı 36’dır ve n>30
koşulu sağlandığından normal dağılım olasılıkları geçerli olacaktır.
Kadıköy – Eminönü vapur seferleri için ortalama seyahat süresi örnek ortalamasının,
anakütle ortalamasının sistematik hatasız bir tahmini olması sebebiyle, 22 dakika olarak tahmin
edilmiştir.
𝐸(𝑋̅) = 𝜇

𝑣𝑒

𝑋̅ = 𝜇̂ = 22
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Normal dağılım olasılıkları kullanılarak güven sınırları,
𝑋̅ ± 𝑧𝛼⁄2
22 ± 𝑧𝛼⁄2

ve güven sınırları da,

𝑠

√𝑛
5

√36

22 ± 1,64

5
6

Alt sınır değeri : 22 – 1,3667 =20, 6333 ve
Üst sınır değeri : 22 + 1,3667 = 23,3667
olarak hesaplanmaktadır.
Kadıköy – Eminönü vapur seferlerinin ortalama süresi 22 dakika olarak tahmin
edilmektedir ve % 90 olasılıkla seyahat süresi 20,6333 dakika ile 23,3667 dakika arasında
sürmektedir. Dolayısıyla, 100 değişik örnek seçerek seyahat sürelerini incelesek, 95 tane
örneğin ortalama seyahat süresinin hesapladığımız güven sınırları içinde olmasını bekleriz.
Yukarıdaki örnekte tablo değerinin nasıl okunduğunu bir kez daha açıklayalım.
Anakütle dağılımının normal ve anakütle standart sapmasının bilinmediği bu örnekte, örnek
kütle birim sayısı 36 olup n > 30 koşulunu sağlamaktadır ve bu sebeple normale yaklaşım
kabul edilecektir. Bu noktada normal dağılım tablosu kullanılabileceği gibi, t dağılım
tablosunda sonsuz satırında yer alan olasılıkların normal dağılım olasılıkları olduğu
hatırlanarak, t dağılımından da yararlanılabilir.
Normal dağılım tablosu kullanılacaksa, % 90 olasılıkla güven sınırı hesapladığımız için
1- α=0,90 olacak ve,
1-α = 0,90 ve (1-α)/2=0,4500 hesaplandığından 0,4500 olasılık değeri, ya da en
yakın değer tablodan bulunarak satır ve sütun başlarında yer alan değerler toplanarak standart
değere ulaşılacaktır.
Normal dağılım tablosundan da takip edilebileceği gibi, tabloda 0,4500 değeri yoktur
ve bunun yerine en yakın değer olarak 0,4495 ve 0,4505 değerleri bulunmaktadır. Bu iki olasılık
değerine karşılık gelen z standart değerleri sırasıyla 1,64 ve 1,65 olmaktadır. Bu iki standart
değerden herhangi birini seçmek ve çözümde kullanmak mümkündür.
Daha basit bir yöntemle t dağılımının sonsuz satırından da α = 0,10 değeri için normal
dağılım standart değerini okuyabiliriz ki bu değer 1,64485 olmaktadır.
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Dikkat edilecek olursa, t dağılımından elde edilen 1,64485 değeri, normal dağılım
tablosundan elde edilen 1,64 ile 1,65 değerlerinin ortasında yer almaktadır. Bunun sebebi,
normal dağılım tablosunda 0,4500 değerinin kendisini doğrudan bulamamamız ve en yakın iki
değer olan 0,4495 ve 0,4505 değerlerini kullanmamızdır.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Örnekleme çalışmalarında anakütle dağılımının bilinip bilinmemesi, anakütle
varyansının bilinip bilinmemesi ve eğer anakütle varyansı bilinmiyorsa örnek birim sayısının
ne olduğu aralık tahmininin ya da güven sınırları hesabının nasıl yapılacağını doğrudan
etkilemektedir.
Bu bölümde, anakütle dağılımının normal ve anakütle varyansının (ya da standart
sapmasının) bilindiği veya anakütle varyansı bilinmese bile örnek birim sayısının 30’dan fazla
olduğu durumlarda normal olasılık dağılımı tablosu kullanılarak aralık tahmininin nasıl
yapılacağını öğrendik.
Önce anakütle dağılımının normal ve anakütle varyansının bilindiği durumlara yönelik
örnek çözümler yaptık. Daha sonra da anakütle dağılımının normal ancak anakütle varyansının
bilinmediği fakat örnek birim sayısının 30’dan fazla olduğu durumlarda normal dağılım
olasılıkları kullanılarak aralık tahmininin nasıl yapılacağını örnek çözümlerle ele aldık.
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Bölüm Soruları
1Anakütle ortalaması için aralık tahmini yapılırlen, anakütle dağılımı normal ve
anakütle varyansı biliniyorsa örnek birim sayısı ne olursa olsun ……………. kullanılır.
a-

Normal olasılık dağılımı

b-

Student dağılımı

c-

t dağılımı

d-

F dağılımı

e-

Binom dağılımı

2Anakütle ortalaması için aralık tahmini yaparken α=0,03 ise, anakütle
ortalamasının güven sınırları içinde bulunması olasılığı nedir?
a-

0,03

b-

0,97

c-

0,05

d-

0,95

e-

0,15

3Anakütle ortalaması için aralık tahmini yaparken α=0,03 ise, anakütle
ortalamasının güven sınırları dışında bulunması olasılığı nedir?
a-

0,05

b-

0,97

c-

0,03

d-

0,95

e-

0,15

4Anakütle ortalaması için aralık tahmini yapılırken, anakütle ortalamasının % 90
olasılıkla bulunacağı güven sınırları belirlenmek istendiğinde α olasılığı ne alınmalıdır?
a-

0,90

b-

0,05

c-

0,80

d-

0,10

e-

0,45
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5Anakütle standart sapması 14 ve örnek birim sayısının 64 olması durumunda
ortalamanın standart hatası nedir?
a-

1,75

b-

1,25

c-

1,35

d-

1,45

e-

1,10

6Anakütle standart sapmasının 24 ve örnek birim sayısının 144 olması
durumunda ortalamanın standart hatası nedir?
a-

1.00

b-

2.00

c-

1,5

d-

2,5

e-

0,5

7Normal olasılık dağılımı tablosunda α=0,05 değerine karşılık gelen z değeri
yaklaşık olarak nedir?
a-

1,65

b-

1,75

c-

1,96

d-

2,57

e-

0,65

8Normal olasılık dağılımı tablosunda α=0,10 değerine karşılık gelen z değeri
yaklaşık olarak nedir?
a-

1,96

b-

1,65

c-

1,75

d-

2,57

e-

0,65
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9Normal olasılık dağılımı tablosunda α=0,01 değerine karşılık gelen z değeri
yaklaşık olarak nedir?
a-

1,65

b-

1,75

c-

1,85

d-

2,57

e-

1,95

10-

Anakütle ortalaması için aralık tahmini yapılırken;

Ikullanılır.

Anakütle dağılımı normal ve anakütle varyansı biliniyorsa normal dağılım

II- Anakütle dağılımı normal ancak anakütle varyansı bilinmiyorsa ve örnek birim
sayısı 30’dan fazla ise normal dağılım kullanılır.
III- Anakütle dağılımı normal ancak anakütle varyansı bilinmiyorsa, örnek birim
sayısı 30’dan az olsa bile normal dağılım kullanılır.
Yukarıdaki ifadelerden doğru olanlar hangi şıkta verilmiştir?
a-

Yalnız I

b-

Yalnız II

c-

Yalnız III

d-

II ve III

e-

I ve II

Cevaplar
1) a, 2) b, 3) c, 4) d, 5) a, 6) b, 7) c, 8) b, 9) d, 10) e
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6.

ÖRNEKLEME – STUDENT (T) DAĞILIMI OLASILIKLARI
KULLANILARAK ANAKÜTLE ORTALAMASININ TAHMİN
EDİLMESİ: KÜÇÜK ÖRNEK DURUMU

Bölüm Yazarı:
Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Örnekleme çalışmalarında anakütle dağılımının bilinip bilinmemesi, anakütle
varyansının bilinip bilinmemesi ve eğer anakütle varyansı bilinmiyorsa örnek birim sayısının
ne olduğu aralık tahmininin ya da güven sınırları hesabının nasıl yapılacağını doğrudan
etkilemektedir.
Bu bölümde, anakütle dağılımının normal ve anakütle varyansının (ya da standart
sapmasının) bilinmediği durumda örnek birim sayısının 30’dan az olması halinde student (t)
olasılık dağılımı tablosu kullanılarak aralık tahmininin nasıl yapılacağını öğreneceğiz.
Örnek birim sayısının 30’dan az olması hali, uygulamada küçük örnek durumu olarak
adlandırılmaktadır. Dolayısıyla, bu bölümde küçük örnek durumunda anakütle ortalaması için
aralık tahmininin nasıl yapılacağını ele alacağız.
Örnekleme çalışmalarında anakütlenin homojen olup olmaması son derece önemli bir
konudur. Homojen anakütlelerde daha az sayıda örnek çekerek anakütle paramateresini isabetli
bir şekilde tahmin etmek mümkün olmaktadır. Oysa, anakütle homojen olmadığında, anakütle
parametresinin doğru şekilde tahmin edilmesi daha fazla örnek çekmeyi gerektirmektedir.
Bu bölümde, anakütlenin homojen olup olmamasının anakütle ortalamasının tahmin
edilmesi ve oluşturulacak güven sınırları üzerinde etkileri incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Anakütle dağılımının normal olması örnekleme çalışmalarında önemli mi?

2)

Anakütle varyansının bilinmesi örnekleme çalışmalarında neden önemli?

3)

Anakütle varyansı bilinmediğinde bunun yerine ne kullanılır?

4)

Anakütle varyansı bilinmediğinde örnek birim sayısı neden önemlidir?

5)
Ortalamanın standart hatasının küçük ya da büyük olmasının güven sınırlarına
etkisi nedir?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Örnekleme
yöntemlerine giriş ve
temel kavramlar

Örnekleme konusu
kapsamında temel
kavramlara yönelik bilgi
sahibi olma

Örnekleme bölümünün yer aldığı
temel düzeyde istatistik kitapları ve
çözümlü örnek uygulamalar gözden
geçirilebilir.

Uygulamada
kullanılmakta olan
örnekleme yöntemleri

Uygulamada kullanılan
örnekleme yöntemlerinin
neler olduğu ve hangi
koşullarda tercih
edilmelerinin gerektiği

İstatistik kitapları içinde yer alan
örnekleme bölümleri ya da
örnekleme isimli kitaplar
incelenerek, örnekleme yöntemlerine
yönelik daha kapsamlı bilgi
edinilebilir.

Nokta ve aralık
tahminleri

Anakütle parametresini
tahmin etmede nokta ve
aralık tahminleri

İstatistik kitapları içinde yer alan
örnekleme bölümleri ya da
örnekleme isimli kitaplar
incelenerek, konu hakkında daha
kapsamlı bilgi edinilebilir.

Örnek ortalamaları
teorik dağılımının
şekli ve standart hata
kavramı

Örnek ortalamasının
tahmin edilmesinde örnek
ortalamalarının dağılım
şekli ve koşulları ile
standart hatanın nasıl
hesaplandığı

İstatistik kitapları içinde yer alan
örnekleme bölümleri ya da
örnekleme isimli kitaplar incelenerek
daha kapsamlı bilgi edinilebilir.

Anakütle ortalaması
için güven sınırlarının
hesaplanması

Anakütle ortalaması için
güven sınırlarının
hesaplanması, örnek
ortalamaları teorik
dağılımının şekli ile
bağlantısı ve normal ve t
dağılımı olasılıklarının
kullanılışı

İstatistik kitapları içinde yer alan
örnekleme bölümleri ve örnekleme
isimli kitaplar incelenerek daha
kapsamlı bilgi edinilebilir ve örnek
çözümler incelenebilir.
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Anahtar Kavramlar


Örnek s değeri: n yerine n-1 kullanılarak hesaplanan örnek kütle dağılma ölçüsü



Örnek standart sapması: n değeri kullanılarak hesaplanan örnek kütle dağılma

ölçüsü

 Anakütle standart sapması: Anakütleye ilişkin dağılma ölçüsü, anakütle
varyansının karekökü.


Örnek birim sayısı: bir örnekleme çalışmasında gözlenen birim sayısı

 Student (t) dağılımı: Şekli n-1 serbestlik derecesine göre değişen, simetrik ve
serbestlik derecesi arttıkça normale yaklaşan olasılık dağılımı.
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6.1. Student (t) Dağılım Olasılıkları ile Anakütle Ortalamasının
Güven Sınırlarının Oluşturulması
Önceki bölümde anakütlenin dağılımının normal ve anakütle varyansının bilindiği
durumlarda normal olasılık dağılımı tablosu kullanılarak güven sınırlarının nasıl hesaplandığını
öğrendik.
Anakütle dağılımının normal olduğu ancak anakütle varyansının ya da standart
sapmasının bilinmediği durumlarda, anakütle standart sapması örnek kütle için hesaplanan s
değeri ile tahmin edilmektedir.
Başka bir deyişle, s değeri anakütle standart sapmasının sistematik hatasız tahmin
değeridir ve anakütle standart sapmasının bilinmediği durumlarda, örnek ortalamaları teorik
dağılımının standart hatası hesaplanırken s değeri kullanılmaktadır.
Dolayısıyla, anakütle standart sapması biliniyorsa, örnek ortalamaları teorik dağılımının
standart hatası,
𝜎𝑋̅ =

𝜎

√𝑛

formülüyle hesaplanmakta, anakütle standart sapmasının bilinmediği durumda ise, örnek
dağılma ölçüsü olan s değeri kullanılarak tahmin edilmekte ve örnek ortalamaları teorik
dağılımının standart hatası da,

formülüyle hesaplanmaktadır.

𝑠𝑋̅ =

𝑠

√𝑛

Örnekleme konusunu ele aldığımız önceki bölümlerde de ifade ettiğimiz gibi, aralık
tahmini yapabilmek ya da anakütle ortalamasının bulunabileceği alt ve üst sınırları, yani güven
sınırlarını belirlemek için örnek ortalamaları teorik dağılımının şeklinin bilinmesi gerekir.
Örnek ortalamaları teorik dağılımının şekli, anakütlenin normal dağılıp dağılmamasına
ve örnek birim sayısının ne olduğuna bağlı olarak tespit edilir. Önceki bölümde verdiğimiz
karar ağacı kullanılarak örnek ortalamaları teorik dağılımının hangi koşulda nasıl dağıldığını
kolayca belirleyebiliriz.
Konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve bölümler arasında bütünlük sağlamak
adına karar ağacında verilen kriterleri bir kez daha açıklamak istiyoruz:
-

Anakütle dağılımı normal ve anakütle varyansı biliniyorsa, örnek ortalamaları teorik
dağılımı da normaldir ve bu durumda örnek büyüklüğü ne olursa olsun normal
dağılım kullanılarak güven sınırları;
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formülüyle hesaplanır.
-

𝑋̅ ± 𝑧𝛼⁄2

𝜎

√𝑛

Anakütle dağılımı normal ancak anakütle varyansı bilinmiyorsa, bu durumda örnek
büyüklüğünün ne olduğu son derece önem taşımaktadır.

Örnek birim sayısının 30 veya daha fazla olması durumunda, normal dağılım,
𝑛 ≥ 30 𝑖𝑠𝑒: 𝑋̅ ± 𝑧𝛼⁄2

𝑠

√𝑛

Örnek birim sayısının 30’dan az olması durumunda ise, t dağılımı
𝑛 < 30 𝑖𝑠𝑒: 𝑋̅ ± 𝑡𝛼⁄2

kullanılarak güven sınırları hesaplanmaktadır.

𝑠

√𝑛

Örnek birim sayısının otuz veya otuzdan fazla olması durumunda örnek ortalamaları
teorik dağılımının şeklinin normal dağılıma yaklaştığı kabul edilmektedir.
Örnek birim sayısının otuzdan az olması durumunda ise, örnek ortalamaları teorik
dağılımının şeklinin student (t) dağılımına uyduğu kabul edilmektedir.
Student ya da kısaca t dağılımı, öğrenci notlarının bu dağılıma uyması sebebiyle student
dağılımı olarak anılan, normal dağılım gibi simetrik olan, n-1 serbestlik derecesine göre
tanımlanan ve gözlem sayısının 30’dan fazla olması halinde dağılımın şekli normal dağılıma
yaklaşan bir dağılımdır. Örnekleme teorisinde, anakütle varyansının bilinmediği ve gözlem
sayısının otuzdan az olması durumu “küçük örnek” durumu olarak tanımlanmaktadır.
Normal dağılım ve t dağılımına ilişkin olasılık tablolarına bölüm sonunda yer
verilmiştir.
-

Anakütle dağılımının bilinmemesi durumunda ise, örnek birim sayısının fazla
olması halinde örnek ortalamaları teorik dağılımının merkezi limit teoremi gereği
normale yaklaştığı kabul edilmektedir. Bu durumda güven sınırları,

formülü ile hesaplanmaktadır.

𝑋̅ ± 𝑧𝛼⁄2

𝑠

√𝑛

Bu bölümün konusu küçük örnek durumunda aralık tahmininin ya da güven sınırları
tahminlerinin nasıl yapılacağıdır. Dolayısıyla, anakütle dağılımının normal olduğu ancak
anakütle varyansının (ya da standart sapmasının) bilinmediği ve örnek birim sayısının 30’dan
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az olduğu durumlarda student (t) dağılımı kullanılarak güven sınırı tahmininin nasıl
yapılacağına yönelik örnekler verilecektir.
Örnek:
Normal zamanında dünyaya gelen bebeklerin boyları inceleniyor. Bu amaçla, çeşitli
hastanelerde dünyaya gelen 25 bebeğin boyları ölçülüyor ve ortalama boy, 𝑋̅ = 50 𝑐𝑚 ve
s= 2,7 cm hesaplanıyor. Anakütle dağılımının normal olduğu varsayımı altında, bebeklerin
ortalama boyunu tahmin ederek % 95 güven sınırlarını oluşturunuz.
Örnek ortalaması anakütle ortalamasının sistematik hatasıdır. Dolayısıyla,
𝐸(𝑋̅) = 𝜇

𝑣𝑒

𝑋̅ = 𝜇̂ = 50

anakütle ortalamasını, 50 olarak tahmin ederiz. Yani bebeklerin ortalama boyu 50 cm olarak
tahmin edilmektedir.
Anakütle dağılımının normal olduğu ancak anakütle standart sapmasının bilinmediği bir
örnek ile karşı karşıyayız. Anakütle standart sapması bilinmemekte bunun yerine örnek kütle
için s, dağılma ölçüsü değeri verilmektedir.
Anakütle standart sapmasının bilinmediği durumda, örnek dağılma ölçüsü olan s değeri
kullanılmakta ve örnek ortalamaları dağılımının standart hatası,

formülüyle hesaplanmaktadır.

𝑠𝑋̅ =

𝑠

√𝑛

Başka bir deyişle güven sınırı formülünde yer alacak standart hata değeri,

olmaktadır.

𝑠𝑋̅ =

𝑠

√𝑛

Anakütle dağılımı normal ancak anakütle standart sapması bilinmiyorsa, örnek birim
sayısının ne olduğuna bakılır. Örnek birim sayısı 30’dan az ise, küçük örnek durumu söz konusu
olmakta ve bu durumda t dağılımı kullanılmaktadır.
Burada n=25 olduğundan, örnek birim sayısı 30’dan azdır ve t dağılımını kullanmamız
gerekecektir.
𝑛 < 30 𝑖𝑠𝑒: 𝑋̅ ± 𝑡𝛼⁄2

𝑠

√𝑛
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𝑋̅ ± 𝑡𝛼⁄2

𝑠

√𝑛

Güven sınırı formülünde öncelikle soruda verilenleri yerine yazalım:
50 ± 𝑡𝛼⁄2

2,7

√25

Şimdi de t tablosunda % 95 olasılık için standart değerin ne olduğunu araştıralım.
Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, t (student) dağılımı n-1 serbestlik dereceli bir
dağılımdır. İlk satırda çeşitli olasılık seviyeleri (α değerleri) ve ilk sütunda da n-1 serbestlik
dereceleri yer almaktadır. t dağılımında standart değeri belirlemek normal dağılımdan daha
kolaydır. Zira, belirli bir α seviyesi ve n-1 serbestlik derecesinin satır ve sütunlarının kesişim
noktasındaki değer, ilgili olasılık değerini veren standart değer olmaktadır.
% 95 güven sınırlarını hesaplamak istediğimize göre, anakütle ortalamasının güven
sınırları içinde bulunma olasılığı 0,95 olacaktır. Bu durumda, anakütle ortalamasının güven
sınırlarının dışında bulunması olasılığı da 0,05 (yani α=0,05) ve dağılımın serbestlik derecesi
de n-1 = 25-1 = 24 olmaktadır.
Tablo değerini bulabilmek için, birinci sütunda 24 serbestlik derecesini ifade eden 24
değerini, birinci satırda da α=0,05 olasılık değerini bulmamız ve bu satır ve sütunun kesişim
noktasında yer alan değeri okumamız gerekecektir.
Dolayısıyla t tablosunda 24 serbestlik derecesi için α=0,05 olasılığında standart değer
2,064’dür. Bu durumda güven sınırlarımız,

𝑋̅ ± 𝑡𝛼⁄2

√𝑛

50 ± 2,064

Çözüm sonucunda,

𝑠

2,7

√25

50 ± 2,064

2,7
5

Alt sınır değeri : 50 – 1,1145 = 48, 8854
Üst sınır değeri : 50 + 1,1145 = 51,1146
olarak hesaplanıyor. Dolayısıyla, zamanında dünyaya gelen bebeklerin ortalama boyu 50 cm
olarak tahmin edilmektedir ve % 95 olasılıkla bebeklerin boy ortalaması için güven sınırları
48,8854 cm ile 51,1146 cm arasındadır. Diğer deyişle, zamanında dünyaya gelen bebekler
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arasından 100 değişik örnek çeksek, bu örneklerden 95 tanesinin boy ortalamasının 48,8854 cm
ile 51,1146 cm arasında olması beklenir.
Şimdi aynı örnekte, örnek birim sayısının 25 değil 49 olduğunu varsayalım. Çözümün
en başında, anakütle dağılımının normal ancak anakütle standart sapmasının bilinmediğini ifade
etmiş ve bu durumda örnek birim sayısının 25 ve n<30 olması sebebiyle t dağılımının
kullanılması gerektiğini söylemiştik. Örnek birim sayımız 49 olduğunda, n>30 koşulu
sağlanmakta ve bu durumda normal dağılım olasılıkları geçerli olmaktadır.
Normal dağılım söz konusu olduğunda da güven sınırları,
𝑋̅ ± 𝑧𝛼⁄2

𝑠

√𝑛

formülüyle hesaplanmaktadır. Daha önceki formül ile kıyasladığımızda, güven sınırı
formülünde standart değerin t tablosundan değil, normal dağılım tablosundan alınacağı
anlaşılmaktadır.
Güven sınırı formülünde verilenleri yerine yazalım:
50 ± 𝑧𝛼⁄2

2,7

√49

Şimdi, % 95 için standart değerin ne olduğunu bulmamız gerekecek. Bu değeri, ya daha
önceki normal dağılım kullandığımız çözümlerde yaptığımız gibi, normal dağılım tablosundan,
1-α = 0,95 ve bu değerin yarısı yani (1-α)/2 = 0,95 /2 = 0,4750
olasılığını bulup, bu olasılığı veren standart değerin ne olduğunu satır ve sütun başlarındaki
değerleri toplayarak 1,9 + 0,06 = 1,96 olarak tespit ederiz.
Ya da daha kolay bir yaklaşımla t dağılımını kullanarak da normal dağılım olasılıklarına
ulaşabiliriz. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi t dağılımının serbestlik derecesi arttıkça normal
dağılıma yaklaşmakta ve serbestlik derecesinin 30’dan büyük olması halinde normal dağılım
olasılıkları geçerli olmaktadır.
Dolayısıyla, t dağılım tablosunda, normal dağılım olasılıklarını gösteren sonsuz
satırında α = 0,05 olasılığına karşılık gelen standart değer, bize normal olasılık dağılımının
standart değerini vermektedir ki bu değer de 1,95996’dır. Doğrudan normal dağılım
tablosundan bu değer 1,96 olarak okunmaktadır.
Güven sınırı formülünden,
50 ± 𝑧𝛼⁄2

2,7

√49
94

50 ± 1,96

Alt sınır değeri : 50 – 0,7560 = 49,2440 ve

2,7
7

Üst sınır değeri : 50 + 0,7560 = 50,7560
olarak hesaplanmaktadır.
Dolayısıyla, normal zamanında dünyaya gelen bebeklerin ortalama boyu 50 cm olarak
tahmin edilmektedir ve % 95 olasılıkla aralık tahmininin sınır değerleri de 49,2440 cm ile
50,7560 cm hesaplanmaktadır. Bu şekilde 100 değişik örnek çekerek bebeklerin boylarını
ölçsek, 95 örneğin ortalamasının 49,2440 cm ile 50,7560 cm arasında olmasını bekleriz. Sadece
5 örneğin ortalaması güven sınırlarının dışında kalabilir.
Örnek:
İstanbul Şehir Hatları İşletmesi Üsküdar – Eminönü arasında yapılan 16 adet vapur
seferini inceleyerek ortalama seyahat süresini 13 dakika ve örnek dağılma ölçüsünü, s=3 dakika
hesaplıyor. Normal dağılım varsayımı altında, söz konusu hatta ortalama seyahat süresini
tahmin ederek % 90 güven sınırlarını oluşturunuz.
Anakütle dağılımının normal olduğu ve anakütle standart sapmasının bilinmediği bu
örnekte, örnek birim sayısının ne olduğu önem taşıyor. Örnek birim sayısı 16’dır ve n<30
olduğundan t dağılımını kullanmak gerekecektir.
Üsküdar – Eminönü vapur seferleri için ortalama seyahat süresi örnek ortalamasının,
anakütle ortalamasının sistematik hatasız bir tahmini olması sebebiyle, 13 dakika olarak tahmin
edilmiştir.
𝐸(𝑋̅) = 𝜇

𝑣𝑒

𝑋̅ = 𝜇̂ = 13

Student (t) dağılımı olasılıkları kullanılarak güven sınırları,
𝑋̅ ± 𝑡𝛼⁄2
13 ± 𝑡𝛼⁄2

ve güven sınırları da,

𝑠

√𝑛
3

√16

13 ± 1,753

3
4

Alt sınır değeri : 13 – 1,31475 =11,68525 ve
95

Üst sınır değeri : 13 + 1,31475 = 14,31475
olarak hesaplanmaktadır.
Üsküdar – Eminönü vapur seferlerinin ortalama süresi 13 dakika olarak tahmin
edilmektedir ve % 90 olasılıkla seyahat süresi 11,68525 dakika ile 14,31475 dakika arasında
sürmektedir. Dolayısıyla, 100 değişik örnek seçerek seyahat sürelerini incelesek, 95 tane
örneğin ortalama seyahat süresinin hesapladığımız güven sınırları içinde olmasını bekleriz.
Yukarıdaki örnekte tablo değerinin nasıl okunduğunu bir kez daha açıklayalım.
Anakütle dağılımının normal ve anakütle standart sapmasının bilinmediği bu örnekte, örnek
kütle birim sayısı 36 olup n < 30 koşulunu sağlamaktadır ve bu sebeple t dağılımını kullanmak
gerekecektir. Bu noktada t dağılım tablosunda serbestlik derecesini ifade eden ilk sütunda
serbestlik derecesi olan,
n-1 = 16-1 = 15
değerinin bulunduğu satır ile, % 90 olasılık düzeyi verildiğinden ve bu % 90 olasılıkla anakütle
ortalamasının bulunacağı sınırları belirlemek anlamında geldiği için,
1-α=0,90
ve buradan da α değeri 0,10 (α = 0,10) olacaktır. Dolayısıyla, 15 serbestlik derecesinde
α = 0,10 için standart değer 1,753 olarak belirlenmektedir.
Örnek:
Bir cep telefonu kullanıcısı, telefonunun günlük pil ömrünü merak ediyor. 5 gün
boyunca telefonunun pilinin kaç saat dayandığını gözlemliyor ve aşağıdaki tablo ile topladığı
verileri düzenliyor. Normal dağılım varsayımı altında, cep telefonunun günlük ortalama pil
ömrünü tahmin ediniz ve % 99 güven sınırlarını oluşturunuz.
Günlük pil dayanma süresi
(Xi)
18
17
16
20
19

(𝑋𝑖 − 𝑋̅)

∑ 𝑋𝑖 = 90

∑(𝑋𝑖 − 𝑋̅) = 0

0
-1
-2
+2
+1

(𝑋𝑖 − 𝑋̅)2

0
1
4
4
1
∑(𝑋𝑖 − 𝑋̅)2 =10
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Yukarıdaki verilerden hareketle, örnek ortalamasını,
𝑋̅ =

Örnek dağılma ölçüsünü de,
𝑠= √

olarak hesaplıyoruz.

∑ 𝑋𝑖
90
=
= 18 𝑠𝑎𝑎𝑡
5
𝑛

∑(𝑋𝑖 − 𝑋̅)2
10
10
=√
= √ = √2,5 = 1,58
𝑛−1
5−1
4

Bu durumda, cep telefonunun günlük ortalama pil ömrü 18 saat olarak tahmin
edilmektedir.
Nokta tahmini ile elde edilen günlük ortalama pil ömrü için % 99 olasılıkla güven
sınırlarını oluşturalım. Normal dağılım varsayımı altında ve anakütle standart sapmasının
bilinmediği durumda, gözlem sayısının 5 ve n<30 durumunun geçerli olması sonucunda n-1
serbestlik dereceli t dağılımının kullanılacağını anlıyoruz.
Güven sınırları formülünü kullanarak,
𝑋̅ ± 𝑡𝛼⁄2
18 ± 4,604
18 ± 4,604

Alt sınır değeri : 18 – 3,2688 = 14,7312

𝑠

√𝑛

1,58
√5

1,58
2,24

Üst sınır değeri : 18 + 3,2688 = 21,2688
olarak hesaplanmaktadır.
Bu durumda, söz konusu cep telefonu günde ortalama 18 saat kullanılabilmektedir ve
ortalama pil kullanım süresi % 99 olasılıkla 14,7312 saat ile 21,2688 saat arasında
değişmektedir.

6.2. Anakütlenin Dağılmasının ya da Değişkenliğinin Örnekleme
Çalışmalarına ve Güven Sınırlarına Etkisi
Örnekleme çalışması anakütle içinden, anakütleyi temsil etmek üzere seçilen bir örnek
vasıtasıyla, bütününü gözleyemediğimiz anakütle hakkında bilgi sahibi olma ya da çıkarımda
bulunma işlemidir.
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Örnekleme çalışmalarında, anakütlenin değişkenliğinin az olması, yani anakütlede yer
alan birimlerin çok fazla dağılmaması, söz konusu anakütlenin homojen olduğunun bir
göstergesidir ve bu durum örnekleme çalışmasında daha az örnek çekerek isabetli sonuçlar
alınabilmesine olanak sağlar.
Konunun anlaşılması açısından uç bir örnek vererek dağılmanın örnekleme üzerinde ne
denli etkili bir faktör olduğunu göstermek istiyoruz.
Bir sınavda tüm öğrencilerin 75 alması halinde, sınav sonuçları arasında farklı hiçbir
not olmadığından, tek bir öğrencinin örnek olarak seçilmesi sınıfa yönelik bilgi sahibi olmak
için yeterlidir. Zira tüm notlar 75’dir ve burada değişkenlik ya da dağılma yoktur.
Bir sınava giren tüm öğrencilerin notlarının 0-100 aralığında çok fazla dağılması halinde
ise, her not seviyesinden öğrencinin örnek kütle içinde yer alması durumunda ortalamayı doğru
tahmin edebilmek mümkün olacaktır ve bu sebeple daha çok öğrencinin örnek kütle içinde yer
almasına özen gösterilmesi gerekecektir.
Dağılma ya da değişkenlik ölçüleri bir dağılımın ne derece homojen ya da heterojen
olduğunu gösteren ölçülerdir. Bu ölçüler vasıtasıyla, bir dağılımda yer alan birimlerin
birbirlerinden ya da ortalamadan ne derece uzaklaştığını ya da yayıldığını anlayabilmemiz
mümkün olmaktadır.
Dağılma derecesi yüksek bir anakütlenin heterojen bir anakütle olduğu göz önüne
alınarak örnekleme planının buna göre yapılması gerekir. Gerek seçilecek örnekleme yöntemi
gerekse çekilecek örnek sayısını belirlemede bu durum dikkate alınmalıdır.
Dolayısıyla, anakütle dağılma ya da değişkenlik derecesi arttıkça, anakütlede yer alan
farklı özellikteki tüm birimlerin örnek kütle içinde temsil edilmesi sağlanmalı ve bunun için
örnek birim sayısının daha yüksek tutulması yoluna gidilmelidir.
Anakütle değişkenliğinin fazla olması, örnek kütlenin de değişkenliğinin fazla olmasına
yol açacak ve örnek ortalamaları teorik dağılımın standart hatası,

𝜎𝑋̅ =

𝜎

√𝑛

𝑣𝑒𝑦𝑎

𝑠𝑋̅ =

𝑠

√𝑛

formülleri gereği artacaktır. Bu durumda, güven sınırları formüllerinde, nokta tahminini
oluşturan örnek ortalamasına, tablo değeri ile çarpılarak, eklenen ve çıkarılan standart hata
değerinin büyümesi güven sınırlarının da genişlemesine yol açacaktır.
𝑋̅ ± 𝑧𝛼⁄2

𝑋̅ ± 𝑧𝛼⁄2


√𝑛
𝑠

√𝑛
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Dolayısıyla, değişkenliği fazla olan anakütleler için hesaplanacak güven sınırları daha
geniş olmaktadır.
Böyle bir durumda, güven sınırlarını daraltmak veya daha isabetli tahminler üretilmek
istenirse, örnek birim sayısının arttırılması yoluna gidilmelidir.
Standart hata formülünde, standart hatayı küçültmenin tek yolu formülün payda
kısmında yer alan n değerini yani örnek birim sayısını arttırmaktır.
Standart hata formüllerinin pay kısmında, anakütle dağılma ölçüsü ya da örnek kütle
dağılma ölçüsü bulunmaktadır. Dolayısıyla, gerek anakütle gerekse örnek kütle açısından
değişkenlik veri bir durumdur. Bir başka deyişle, değişkenlik ya da dağılma derecesi
anakütlenin özelliğine göre ortaya çıkan ve değiştirilemeyen bir durumdur. Şu halde, standart
hatayı azaltmak istediğimizde, değişkenliği azaltmak yoluna gitmek mümkün olamamaktadır.
Bu durumda tek yapılacak şey, örnek birim sayısını arttırmak suretiyle dağılma ölçüsünü daha
büyük bir değere bölmek ve böylelikle standart hatayı küçültmek olmalıdır.
Sonuç olarak, dağılma ya da değişkenliği yüksek olan ve heterojen özellik gösteren
anakütlelerde, dağılma ölçüsünün büyüklüğünden etkilenerek standart hatanın da büyümesi
güven sınırlarının genişlemesine yol açmaktadır. Böyle bir durumda, örnek birim sayısını
arttırarak güven sınırları daraltılabilir.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Örnekleme çalışmalarında anakütle dağılımının bilinip bilinmemesi, anakütle
varyansının bilinip bilinmemesi ve eğer anakütle varyansı bilinmiyorsa örnek birim sayısının
ne olduğu aralık tahmininin ya da güven sınırları hesabının nasıl yapılacağını doğrudan
etkilemektedir.
Bu bölümde, anakütle dağılımının normal ve anakütle varyansının (ya da standart
sapmasının) bilinmediği durumda örnek birim sayısının 30’dan az olması halinde student (t)
olasılık dağılımı tablosu kullanılarak aralık tahmininin nasıl yapılacağını öğrendik.
Örnek birim sayısının 30’dan az olması hali, uygulamada küçük örnek durumu olarak
adlandırılmaktadır. Dolayısıyla, bu bölümde küçük örnek durumunda anakütle ortalaması için
aralık tahmininin nasıl yapılacağını ele aldık.
Örnekleme çalışmalarında anakütlenin homojen olup olmaması son derece önemli bir
konudur. Homojen anakütlelerde daha az sayıda örnek çekerek anakütle parametresini isabetli
bir şekilde tahmin etmek mümkün olmaktadır. Oysa, anakütle homojen olmadığında, anakütle
parametresinin doğru şekilde tahmin edilmesi daha fazla örnek çekmeyi gerektirmektedir.
Bu bölümde, anakütlenin homojen olup olmamasının anakütle ortalamasının tahmin
edilmesi ve oluşturulacak güven sınırları üzerinde etkileri incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1Anakütle ortalaması için aralık tahmini yapılırlen, anakütle dağılımı normal
ancak anakütle varyansı bilinmiyorsa ve örnek birim sayısı 30’dan az ise ……..…………
kullanılır.
a-

Normal olasılık dağılımı

b-

Student (t) dağılımı

c-

Herhangi bir olasılık dağılımı

d-

F dağılımı

e-

Binom dağılımı

2Anakütle ortalaması için aralık tahmini yaparken α=0,04 ise, anakütle
ortalamasının güven sınırları içinde bulunması olasılığı nedir?
a-

0,03

b-

0,97

c-

0,05

d-

0,96

e-

0,15

3Anakütle ortalaması için aralık tahmini yaparken α=0,04 ise, anakütle
ortalamasının güven sınırları dışında bulunması olasılığı nedir?
a-

0,05

b-

0,97

c-

0,04

d-

0,95

e-

0,15

4Anakütle ortalaması için aralık tahmini yapılırken, anakütle ortalamasının % 92
olasılıkla bulunacağı güven sınırları belirlenmek istendiğinde α olasılığı ne alınmalıdır?
a-

0,90

b-

0,08

c-

0,80

d-

0,10
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e-

0,45

5Örnek kütle s değerinin 12 ve örnek birim sayısının 25 olması durumunda
ortalamanın standart hatası nedir?

a-

1,75

b-

1,25

c-

1,40

d-

1,45

e-

2,40

6Örnek kütle s2 değerinin 64 ve örnek birim sayısının 16 olması durumunda
ortalamanın standart hatası nedir?
a-

1.00

b-

2.00

c-

1,5

d-

2,5

e-

0,5

7Student (t) olasılık dağılımı tablosunda 24 serbestlik derecesinde α=0,05
değerine karşılık gelen t staandaart değeri nedir?
a-

1,650

b-

1,750

c-

2,064

d-

2,571

e-

0,674

8Örnek büyüklüğünün 16 olması durumunda student (t) tablosunda α=0,1
değerine karşılık gelen t standart değeri nedir?
a-

1,753

b-

1,746

c-

1,874

d-

2,571
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e-

0,654

9Student (t) olasılık dağılımı tablosunda α=0,01 değerine ve 21 serbestlik
derecesine karşılık gelen t standart değeri nedir?
a-

1,655

b-

1,754

c-

1,856

d-

2,831

e-

1,959

10-

Anakütle ortalaması için aralık tahmini yapılırken;

IAnakütle dağılımı normal ve anakütle varyansı bilinmiyorsa her koşulda normal
dağılım kullanılır.
II- Anakütle dağılımı normal ancak anakütle varyansı bilinmiyorsa ve örnek birim
sayısı 30’dan fazla ise normal dağılım kullanılır.
III- Anakütle dağılımı normal ancak anakütle varyansı bilinmiyorsa, örnek birim
sayısı 30’dan az ise student (t) dağılımı kullanılır.
Yukarıdaki ifadelerden doğru olanlar hangi şıkta verilmiştir?
a-

Yalnız I

b-

Yalnız II

c-

Yalnız III

d-

I ve III

e-

II ve III

11-

Ortalamanın standart hatası arttıkça güven sınırları ……………… .

a-

Daralır

b-

Genişler

c-

Değişmez

d-

Bir şey söylenemez

e-

Etki etmez

Cevaplar
1) b, 2) d, 3) c, 4) b, 5) e, 6) b, 7) c, 8) a, 9) d, 10) e, 11) b
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7. HİPOTEZ TESTLERİ – TEMEL KAVRAMLAR
Bölüm Yazarı:
Yrd. Doç.Dr. Hakan BEKTAŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde anakütle parametreleri hakkında ileri sürülen iddiaların test edilme sürecine
ilişkin aşamalar anlatılacaktır. Örneğin, Bir teknoloji firması ürettiği X model cep telefonun
batarya ömrünün ortalama 410 gün olduğu varsaymaktadır. Siz ise batarya ömrünün ortalama
410 günden az olduğunu iddia ediyorsanız, bu iddianızı istatistiksel olarak sınamanız
gerekmektedir. Bu bağlamda, öncelikle hipotez (önsav, iddia) kavramı ve hipotez testinin
aşamaları ele alınacaktır.
Bilindiği üzere; çok sayıda birimden oluşan bir anakütle içinden seçilen az sayıda
birimden meydana gelen ve anakütleyi temsil kabiliyetine sahip örneklemden hareketle
anakütle parameteleri hakkında bilgi sahibi olunmaya çalışmaktadır. Hipotez testi de
anakütleden çekilen örneklemden hareketle gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, anakütle
parametresinin bilinen ya da varsayılan değeri ile örneklemden elde edilen istatistik ya da
statistik değeri arasındaki farkın örneklemenin tesadüfiliğinden yani şanstan dolayı ortaya çıkıp
çıkmadığının sınanmasındaki aşamalar anlatılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Bir iddia nasıl istatistiksel hipoteze dönüştürülür?

2)

Hipotez testinin aşamaları nelerdir?

3)
Hipotez testi sonucunda gerçekte doğru olan mevcut durumun yanlışlıkla
reddedilebilir mi?
4)

Testin gücü kavramı ile ifade edilmek istenen nedir?

5)
Test istatistiğinin değeri ile tablo değerinin kıyaslanması neticesinde istatistiksel
karar nasıl alınmaktadır?

107

Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Hipotez Kavramı ve
Hipotez Testinin
Aşamaları

Bir araştırmada test
edilmek istenilen iddia ya
da önsavın, istatistiksel
hipoteze dönüştürülmesi
ve test edilmesi süreci

İstatistik ve biyoistatistik kitaplarının
içinde yer alan hipotez testleri
bölümleri ile başlı başına bu konu
üzerine yazılmış Hipotez testlerini
konu alan kitaplar.

Hipotez testi
sonucunda gerçekte
doğru olan mevcut
durumun yanlışlıkla
reddedilebilir mi?

Hipotez testin doğru
kararlar ve hataların
öğrenilmesi

İstatistik ve biyoistatistik kitaplarının
içinde yer alan hipotez testleri
bölümleri ile başlı başına bu konu
üzerine yazılmış Hipotez testlerini
konu alan kitaplar.

İstatistiksel test için
anlamlılık düzeyinin
belirlenmesi

Araştırmacı tarafından
istatistiksel test
uygulanmadan önce ve
araştırmanın amacı
doğrultusunda
belirlenmesi

İstatistik ve biyoistatistik kitaplarının
içinde yer alan hipotez testleri
bölümleri ile başlı başına bu konu
üzerine yazılmış Hipotez testlerini
konu alan kitaplar.

Test istatistiğinin
hesaplanması

Araştırma sorusunun
yanıtlanmasında uygun
teste karar verilmesi ve
test istatistiğinin
hesaplanması

İstatistik ve biyoistatistik kitaplarının
içinde yer alan hipotez testleri
bölümleri ile başlı başına bu konu
üzerine yazılmış Hipotez testlerini
konu alan kitaplar.

İstatistiksel kararın
alınması aşaması

Temel hipotezin
reddedilip
reddedilemeyeceğine
karar verilmesi

İstatistik ve biyoistatistik kitaplarının
içinde yer alan hipotez testleri
bölümleri ile başlı başına bu konu
üzerine yazılmış Hipotez testlerini
konu alan kitaplar.
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Anahtar Kavramlar
 Hipotez: Bir anakütlenin dağılımına ya da parametrelerine ilişkin önerme olarak
tanımlanabilir.
 Parametre: Anakütleyi niteleyen ve onu diğer anakütlelerden ayırt etmeye yarayan
özellikler olarak tanımlanabilir.
 Birinci Tip Hata: Gerçekte doğru olan temel hipotezin reddedilme durumunda
ortaya çıkan hatadır.
 İkinci Tip Hata: Gerçekte yanlış olan temel hipotezin reddedilmemesi, yani kabul
edilen temel hipotezin yanlış olduğu durumda ortaya çıkan hatadır.
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Giriş
Hatırlanacağı üzere, anakütleyi temsil kabiliyetine sahip ve daha az sayıda gözlemden
oluşan örneklemden hareketle; anakütle parametrelerinin alabilecekleri sayısal değerler ilişkin
tahminler yapılmaktaydı. Hipotez testlerinde ise, anakütle parametreleri hakkında ileri sürülen
iddialar test edilmektedir. Böylelikle ileri sürülen iddianın reddedilip reddedilmediği sonucuna
ulaşılmaktadır.
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7.1.

Hipotez Kavramı

Bilimsel araştırmaların amaçlarından biri de, önermeleri ve kuramları test etmektir. Bu
amaç doğrultusunda araştırmacı, doğru olduğuna inandığı ve test etmek istediği iddiasını
hipoteze dönüştürerek sınamaktadır. Dolayısıyla, doğruluğu test edilmeye çalışılan önermelere,
hipotez adı verilebilir. Diğer bir ifadeyle, hipotez; bir anakütlenin dağılımına ya da
parametrelerine ilişkin önerme olarak tanımlanabilir. Hipotez testi, anakütleden çekilen
örneklemden hareketle gerçekleştirilmektedir. Bundan dolayı örneklemin anakütleyi temsil
kabiliyeti önem arz etmektedir. Hipotez ve hipotez testi kavramlarıyla ilgili olarak bir örnek
vermek gerekirse; standartlara göre 1 aylık erkek bebeklerin vücut ağırlığının 4000 gram olduğu
varsayalım. Bir hekim kendi bölgesindeki 1 aylık erkek bebeklerin ağırlıklarının bu standarttan
farklı olup olmadığını test edebilmek için, 150 bebeğin ağırlıklarını ölçmüş. Bu bebeklerin
vücut ağırlıklarının aritmetik ortalamasını 3985 gram olarak bulmuştur. Hekim, bölgesindeki
1 aylık erkek bebeklerin vücut ağırlığı ortalamasının standarttan farklı olup olmadığını test
etmek için, hipotez testine başvurmalıdır. Anakütle ortalamasının 4000 gram olduğu
varsayılmış ve örneklem ortalaması 3985 gram olarak hesaplanmıştır. Bu farkın örneklemenin
rastlantısallığından yani şans eseri ortaya çıkıp çıkmadığını hipotez testi yardımıyla
araştırılmaktadır. Bunu gerçekleştirebilmek için bebeklerin vücut ağırlıkları ile ilgili örnekteki
önermeleri, istatistiksel hipotez olarak ifade etmemiz gerekmektedir.
Bilimsel araştırmalarda bir iddianın veya bir kuramın doğrulanması ancak karşıtının
(alternatifinin) çürütülmesi ile mümkündür. Dolayısıyla hipotez testi sürecinde; biri temel
diğeri karşıt olmak üzere iki hipotez tanımlanmaktadır. Temel hipotez; sıfır hipotezi, yokluk
hipotezi ya da farksızlık hipotezi olarak adlandırılmakta ve 𝐻0 ile gösterilmektedir. Bu hipotez,
mevcut durumu yansıtmaktadır. Alternatif hipotez ise; seçenek hipotezi ya da karşıt hipotez
olarak ifade edilmek ve 𝐻1 ile gösterilmektedir. Bu bilgilerden hareketle; erkek bebeklerin
vücut ağırlıkları ile ilgili örneğin temel hipotezini şu şekilde yazabiliriz.
𝐻0 : 𝜇 = 4000 𝑔𝑟𝑎𝑚

μ , anakütle ortalamasını göstermektedir. Bu hipotez ile mevcut durum yansıtılmıştır.
Bir de bu hipotezin alternatifinin kurgulanması gerekmektedir.
𝐻1 : 𝜇 ≠ 4000 𝑔𝑟𝑎𝑚

Görüldüğü üzere; alternatif hipotez ise 1 aylık erkek bebeklerin vücut ağırlıklarının
4000 gramdan farklı olduğunu göstermektedir. Temel ve alternatif hipotezler incelendiğinde;
her ikisinde de anakütle ortalamasını gösteren μ simgesinin yer aldığı görülmektedir.
Dolayısıyla hipotez testleri ile anakütle parametrelerinin test edildiğini belirtmek isteriz.
Hipotez testlerine önemlilik testi de denilmektedir. Önemlilik testi ifadesi, örneklemden
hesaplanan değer ile anakütle parametresinin varsayılan değeri arasındaki farkın rastlantıya
bağlı olarak ortaya çıkıp çıkmadığını yani ihmal edilebilir olup olmadığını vurgulamak
amacıyla kullanılmaktadır.

111

Hipotez testlerinin oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar
bulunmaktadır. Bunlardan ilki, her zaman temel hipotezin test edildiğidir. Diğer bir ifadeyle,
reddedilen ya da reddedilemeyen her zaman temel hipotezdir. Eğer temel hipotez reddedilirse,
alternatif hipotez geçerli olacaktır. İkinci husus, her zaman anakütle parametresinin test
edildiğidir. Dolayısıyla vücut ağırlıkları ile ilgili örneğin hipotezlerinde örnek ortalaması olan
𝑥̅ yerine anakütle ortalamasını gösteren μ simgesi yer almaktadır. Üçüncü husus ise, eşitlik
ifadesinin her zaman temel hipotezde yer almasıdır.
Bahsedilen hususlar dikkate alınarak araştırma sorusunundan hareketle hipotezleri
kurgulayalım.
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri bölümünde “İstatistik I” dersi, ikinci
sınıfta okutulmaktadır. Final sınav puanı açısından bu dersi alan kadın ve erkek öğrencilerin
aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığı araştırılmak istenirse; zümrelere
göre örnekleme yöntemiyle örneklemin oluşturulması gerekmektedir. Ardından kadın
öğrencilerin final sınavı puan ortalaması ve erkek öğrencilerin final sınavı puan ortalaması
hesaplanır. Bu bilgilerden hareketle; hipotezlerin şu şekilde kurulması gerekmektedir.
𝐻0 : 𝜇𝐾𝑎𝑑𝑖𝑛 = 𝜇𝐸𝑟𝑘𝑒𝑘
𝐻1 : 𝜇𝐾𝑎𝑑𝑖𝑛 ≠ 𝜇𝐸𝑟𝑘𝑒𝑘

Temel ve alternatif hipotezler incelendiğinde; anakütle parametresi olan μ simgesinin
yer aldığı gözlenmiştir. Temel hipotez, iki ortalama arasında fark olmadığını göstermektedir.
Alternatif hipotez ise, iki ortalamanın birbirine eşit olmadığını belirtmektedir. Araştırmacının
amacına bağlı olarak hipotez bu şekilde kurgulanırsa, çift yönlü (taraflı) hipotez olarak
adlandırılır. Eğer araştırmacı, kadın öğrencilerin erkek öğrencilerden daha başarılı olduğunu
düşünüyorsa kurulması gereken hipotezler şu şekilde olacaktır.
𝐻0 : 𝜇𝐾𝑎𝑑𝑖𝑛 ≤ 𝜇𝐸𝑟𝑘𝑒𝑘
𝐻1 : 𝜇𝐾𝑎𝑑𝑖𝑛 > 𝜇𝐸𝑟𝑘𝑒𝑘

Bu hipotezler incelendiğinde, eşitlik durumunun temel hipotezde yer aldığı
görülmektedir. Alternatif hipotez ise, kadın öğrencilerin erkek öğrencilerden istatistik final
sınavı puan ortalamasının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Görüldüğü üzere “az”, “çok”,
“büyük”, “küçük”, “en az”, “en çok” gibi ifadeler var ise bu durumda tek taraflı hipotez
kurgulanması gerekmektedir.
Aşağıda yer alan araştırma sorularından hareketle; hipotezleri kurgulamaya devam
edelim.
Bir bölgede oturan 45 yaş ve üstü kişilerin sistolik kan basıncının 130 mmHg olup
olmadığını istatistiksel olarak sınamak istiyorsak; çift taraflı hipotez kurmamız gerekmektedir.
Çünkü herhangi bir yön bildirilmemiştir.

112

𝐻0 : 𝜇 = 130 𝑚𝑚𝐻𝑔
𝐻1 : 𝜇 ≠ 130 𝑚𝑚𝐻𝑔

Hipotezler incelendiğinde, mevcut durumun temel hipotezde yer aldığı gözlenmiştir.
İncelenen bölge oturan 45 yaş ve üstü kişilerden rastgele seçilerek oluşturulacak örneklemden
elde edilen bilgiden hareketle; hipotez testi gerçekleştirilecektir.
Bir pazar araştırması şirketi, İstanbul’da yaptığı geniş kapsamlı saha çalışması
sonrasında her 10 erkekten 7’sinin X marka traş bıçağını tercih ettiğini açıklamıştır. Bu oran,
anakütle oranı olarak varsayılmıştır. Bir araştırmacı ise, X marka traş bıçağı kullananların traş
bıçağı kullananlara oranının 0,70 olup olmadığını test etmek için İstanbul’da tesadüfi
örnekleme ile 200 kişi görüşmüştür. Görüşülenler arasından sadece 100 kişi X marka traş
bıçağını kullandığını söylemiştir. Bu durumda örnek kütle oranı 100/200 hesabından hareketle
0,50’dir. Araştırmacı, X marka tıraş bıçağı kullananlarının oranının 0,70’den küçük olduğunu
iddia etmektedir. Bu durumda kurulması önerilen hipotez aşağıda yer almaktadır.
𝐻0 : 𝑃 ≥ 0,70
𝐻1 : 𝑃 < 0,70

P simgesi, anakütle oranını göstermek üzere; temel hipotezin eşitliği içerdiği
gözlenmiştir. Bu araştırma sorusunun yanıtlanmasında tek taraflı hipotez testi uygulanacaktır.
Bilindiği üzere; hipotez testlerinde temel hipotez test edilmektedir. Yani, temel hipotez
ya reddedilir ya da reddedilemez. Bu aşamada, anakütle parametresinin varsayılan değeri ile
örneklemden elde edilen değer arasındaki farkın örneklemenin rastlantısallığından kaynaklanıp
kaynaklanmdığı araştırılmaktadır. Ancak bir hipotez testinde temel hipotez reddedilirken ya da
reddedilemezken hata yapılabilir. Çünkü araştırmacı, verdiği karara ulaşırken 𝐻0 ve 𝐻1
hipotezlerine ilişkin gerçek durumu bilmemektedir. Yani, iki hipotezden hangisinin doğru
olduğunu bilme şansına sahip değildir. Bu bilgilerden hareketle hipotez testinin sonucu ve
gerçek durumu dikkate alarak mümkün durumları inceleyelim. Tablo 7.1 incelendiğinde dört
durumun oluştuğu görülmektedir.
Tablo 7.1 : Hipotez Testinde Doğru Kararlar ve Hatalar
Gerçek Durum

Testin
Sonucu

𝐻0 Kabul
𝐻0 Red

𝐻0 Doğru

𝐻0 Yanlış

Doğru Karar

II. Tip Hata (β)

I.Tip Hata (α)

Doğru Karar
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Tablo 7.1’de görüldüğü üzere; 𝐻0 hipotezinin gerçekte doğru olması ve 𝐻0 hipotezinin
reddedilememesi durumu, doğru kararı göstermektedir. Gerçekte doğru olan 𝐻0 hipotezinin
yanlışlıkla reddedilmesi birinci tip hata olarak adlandırılmak olup; bu hatanın gerçekleşme
olasılığı α ile gösterilmektedir. Bu olasılık, anlamlılık düzeyi olarak adlandırılmaktadır. Gerçek
durum başlığı altında yer alan “𝐻0 Doğru” sütunu incelendiğinde, birinci tip hatanın
gerçekleşme olasılığı α olduğundan, ilk satırdaki doğru kararın gerçekleşme olasılığı da (1- α)
olacaktır. (1- α) olasılığı, güven düzeyi olarak da adlandırılmaktadır. Gerçekte yanlış olan 𝐻0
hipotezinin reddedilmemesi, yani kabul edilen 𝐻0 hipotezinin yanlış olduğu durum ise, ikinci
tip hatayı göstermektedir. Bu hatanın olasılığı ise β’dır. Gerçekte yanlış olan 𝐻0 hipotezinin
reddedilmesi ise doğru karar olup; gerçekleşme olasılığı (1-β)’dır. (1-β), testin gücü olarak
adlandırılmaktadır. Güç, testin var olan farklılığı doğru olarak yakalama olasılığı olarak
tanımlanabilmektedir.
Tablo 7.1’de yer alan bilgilerden hareketle; bir hastanenin kadın hastalıkları ve doğum
polikinliğine beş aylık hamile bir kadının kontrol amaçlı geldiğini düşünelim. Bu polikinlikteki
hekim gerekli tetkik ve tahlileri yaptıktan sonra; gerçekte hamile olan kadının yanlışlıkla hamile
olmadığı sonucuna ulaşılırsa; bu hata birinci tip hata olarak adlandırılmaktadır.

7.2.

Hipotez Testinin Aşamaları

Hipotez testi sonucunda karar verilmesi için izlenmesi gereken aşamalar bulunmaktadır.
Bu süreçte genellikle dört aşama genelleştirilmekte olup; aşağıda belirtilmiştir.





Temel ve alternatif hipotezin belirlenmesi,
İstatistiksel test için anlamlılık düzeyinin (α) belirlenmesi,
Uygun teste karar verilerek test istatistiğinin hesaplanması,
Temel hipotezin reddedilip reddedilmeyeceğine karar verilmesi.

Temel Hipotezin ve Alternatif Hipotezin Belirlenmesi
Hipotez, örneklemlerin çekildiği anakütle ya da anakütlelerin parametreleri ile ilgili
önermelerdir. Bilindiği üzere; anakütleyi özetleyen aritmetik ortalama, varyans gibi ölçülere
parametre adı verilmektedir. Örneğin, ilgilendiğiniz bir topluluğun boy uzunluklarının
ortalaması anakütle parametresi olarak ifade edilmektedir. Bu ortalama değer 172 cm ise,
anakütle parametresi 172 olarak gösterilmektedir. Bunun yanı sıra anakütleden tesadüfi olarak
seçilmiş ve anakütleyi temsil kabiliyetine sahip örneklemde yer alan kişilerin boy
uzunluklarının ortalaması da hesaplanır. Bu değer ise, örnek kütle ortalaması olarak
tanımlanmaktadır. Söz konusu değer 174 cm olarak hesaplanmış ise, anakütle parametresi ile
örnek kütleden elde edilen değer arasındaki farkın istatistiksel olarak test edilmesi
gerekmektedir. Bu aşamada öncelikle hipotezlerin belirlenmesi gerekmektedir. Eğer
araştırmacı, ilgilenilen topluluğunun boy uzunluğu ortalamasının 172 cm. ‘den farklı olduğunu
düşünüyorsa, çift taraflı hipotez kurmalıdır.
𝐻0 : 𝜇 = 172 𝑐𝑚
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𝐻1 : 𝜇 ≠ 172 𝑐𝑚

Çift taraflı hipotez testinde, küçüklük ya da büyüklük ayrımı yapılmadan test
uygulanmaktadır.
Araştırmacı ilgilenilen topluluğunun boy uzunluğu ortalamasının 172 cm’den büyük
olduğunu iddia ediyorsa, tek taraflı hipotez testi kurmalıdır. Görüldüğü üzere, iddia alternatif
hipotezde yer almaktadır.
𝐻0 : 𝜇 ≤ 172 𝑐𝑚
𝐻1 : 𝜇 > 172 𝑐𝑚

Tek taraflı hipotez testinde alternatif hipotez büyüklüğü ifade ediyorsa sağ taraflı test,
küçüklüğü ifade ediyorsa sol taraflı test olarak adlandırılmaktadır. Alternatif hipotezin yönü,
red bölgesini göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, normal dağılan ve varyansı bilinen bir anakütle
için çan eğrisi görünümünde çizilecek grafiğin red bölgesi, boy uzunluğunun 172 cm.
değerinden büyük olduğu alandır.
Bir firmanın tepe yöneticisi, gerçekleştirdikleri üretimde hatalı ürün oranının 0,07’den
fazla olmadığını varsaymaktadır. Ancak firmanın üretim bandından rastgele çekilen 100
üründen 12’sinin hatalı olduğu görülmüştür. Bu durumda tek taraflı hipotez testi
uygulanmalıdır.
𝐻0 : 𝑃 ≤ 0,07
𝐻1 : 𝑃 > 0,07

P anakütle oranını göstermek üzere, mevcut (varsayılan) durum temel hipotezde yer
almaktadır. Firmanın tepe yöneticisi hatalı ürün oranının 0,07’den fazla olmadığını belirtmiştir.
Araştırmacı ise, bu oranın daha yüksek olduğunu iddia etmektedir. Bunu istatistiksel olarak
sınamak için tek taraflı hipotez testi uygulaması gerekmektedir. Red bölgesinin yine sağ tarafta
bulunacağı alternatif hipoteze bakarak görülebilir.
İstatistiksel Test için Anlamlılık Düzeyinin (α) Belirlenmesi
Anlamlılık düzeyi ya da önem düzeyi, araştırmacı tarafından istatistiksel test
uygulanmadan önce ve araştırmanın amacı doğrultusunda belirlenmektedir. Birinci tip hatanın
gerçekleşme olasılığını gösteren α, 0 ile 1 arasında değer almaktadır. Anlamlılık düzeyi
genellikle 0,05 ve 0,01 gibi küçük değerler olarak belirlenmektedir. Çünkü gerçekte doğru olan
𝐻0 hipotezinin yanlışlıkla reddedilme olasılığının yüksek olması istenen bir durum değildir.
Araştırmanın amacı doğrultusunda anlamlılık düzeyi belirlendikten sonra kitlenin dağılımı,
varyansının bilinip bilinmemesi ve örnek büyüklüğü dikkate alınarak uygun testin tablo değeri
yani kritik değer hesaplanır. Hesaplanan bu değer, karar aşamasında kullanılmaktadır.
Örneğin, anakütle şeklinin normal ve anakütle varyansı biliniyorsa anakütleden çekilen
örnek sayısı kaç olursa olsun, kritik değerin hesaplanmasında normal dağılım tablosundan
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yararlanılır. Varsayalım ki, anlamlılık düzeyi (α) 0,05 ve çift taraflı test uyguluyorsak, kritik
değer 1,96 olacaktır. Eğer anlamlılık düzeyi (α) 0,05 ve tek taraflı test uyguluyorsak, kritik
değer 1,64 olacaktır.
Örneğin, anakütle şeklinin normal ancak anakütle varyansı bilinmiyorsa, gözlem sayısı
önem arz etmektedir. Varsayalım ki, gözlem sayısı 25, anlamlılık düzeyi (α) 0,05 ve çift taraflı
test uyguluyorsak, student (t) dağılımı tablosundan yararlanılır. Bu durumda kritik değer, (251) serbestlik derecesi ve 0,05 anlamlılık düzeyi için 2,064 olarak bulunacaktır. Eğer tek taraflı
test uyguluyor olsaydık, kritik değer 1,711 olacaktır. Eğer gözlem sayısı 30 ve üzeri olursa,
normal dağılım tablosundan yararlanılarak kritik değer hesaplanır.
Uygun Teste Karar Verilerek Test İstatistiğinin Hesaplanması
Araştırma sorusunun yanıtlanmasında uygun teste karar verilmesi ve test istatistiğinin
hesaplanması oldukça önemlidir. Test edilecek parametreye ve parametre sayısına göre
uygulanacak test ve dolayısıyla test istatistiği farklılık göstermektedir. Örneğin, İstanbul’da
yaşayanların vücut ağırlıklarının ortalamasının 72 kilogram olduğu varsayılmaktadır.
Araştırmacı, anakütle parametresinin varsayılan değerinin 72 kilogramdan farklı olduğunu
iddia etmektedir. Başka bir araştırmacı ise kandaki hemoglabin miktarı açısından gebe olanlar
ile gebe olmayanlar arasında fark olduğunu iddia etmektedir. Bu araştırmacıların hipotezlerinin
test edilmesinde farklı testlerin ve dolayısıyla test istatistiklerinin hesaplanması gerekmektedir.
Bir fabrika üretilen ürünlerin ağırlık ortalamasının 150 gram olduğu bilinmektedir.
Anakütlenin şekli normal ancak anakütle varyansı bilinmemektedir. Üretim bandından rastgele
16 ürün çekilmiştir. Bu örnek kütlenin ortalaması 145 gram ve standart sapması 4 gram olarak
hesaplanmıştır. Araştırmacı 0,05 anlamlılık düzeyinde fabrikada üretilen ürünlerin ağırlık
ortalamasının 150 gramdan farklı olduğunu iddia etmektedir.
𝐻0 : 𝜇 = 150 𝑔𝑟𝑎𝑚
𝐻1 : 𝜇 ≠ 150 𝑔𝑟𝑎𝑚

Araştırmacının amacı doğrultusunda temel ve alternatif hipotez oluşturulmuştur.
Araştırmacı sadece farklılığa odaklandığından dolayı çift yönlü hipotez kurulmuştur. Verilen
bilgiler göz önüne alındığında; anakütlenin dağılımı normal, anakütle varyansının bilinmediği
ve gözlem sayısının 30’dan küçük olduğunda kritik değer için student (t) dağılım tablosundan
yararlanılmaktadır.
Kritik değer için student (t) dağılım tablosunda 0,05 anlamlılık düzeyi ve 15 serbestlik
derecesine karşılık gelen alana bakıldığında 2,131 değerine ulaşılmaktadır.
𝑋̅ −𝜇

Test istatistiğinin değerini hesaplamak için 𝑡ℎ𝑒𝑠𝑎𝑝 = 𝑠

⁄ 𝑛
√

formülü kullanılmaktadır. 𝑋̅,

örneklem ortalamasını, s ise örnek kütle standart sapmasını göstermektedir.
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𝑋̅ − 𝜇 145 − 150 −5
=
=
= −5
𝑡ℎ𝑒𝑠𝑎𝑝 = 𝑠
4⁄
1
⁄ 𝑛
√
√16

Test istatistiğinin olasılık değeri -5 olarak hesaplanmıştır. İstatistiksel paket programlar
hipotez testini gerçekleştirdikten sonra test istatistiğinin hesap değerinin yanı sıra test
istatistiğinin olasılık değerini de raporlamaktadır. P-value, significance ya da probability
başlığı ile test istatistiğinin olasılık değeri sunulmaktadır. Bu değer, 𝐻0 hipotezini reddetmekle
yapılacak en küçük hatanın (birinci tip hata) olasılığını veren değerdir. Böylelikle araştırmacı,
𝐻0 hipotezini reddetmekle ne kadarlık α hatası yapacağını tam olarak görebilmektedir.
Temel Hipotezin Reddedilip Reddedilmeyeceğine Karar Verilmesi

Son aşamada ise, temel hipotezin reddedilip reddedilmeyeceğine karar verilmektedir.
Bu süreçte, kritik değer ile test istatistiğinin değeri karşılaştırılmaktadır. Eğer kritik değer, test
istatistiğinin değerinden büyükse temel hipotez reddedilemez. Eğer kritik değer, test
istatistiğinin değerinden küçükse temel hipotez reddedilir.
𝐾𝑟𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟 > 𝑇𝑒𝑠𝑡 𝑖𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖ğ𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖
𝐾𝑎𝑟𝑎𝑟: 𝐻0 𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒𝑑𝑖𝑙𝑒𝑚𝑒𝑧

Bu süreçte, araştırmanın başında belirlediğimiz anlamlılık düzeyi ile test istatistiğinin
olasılık değeri karşılaştırılarak da karara varılabilir.
Eğer araştırmanın anlamlılık düzeyi 0,05 olarak belirlenmişse ve hesaplamalar
neticesinde test istatistiğinin olasılık değeri 0,02 olarak bulunmuşsa; temel hipotez reddedilir.
Yani P-value değeri, başlangıçta belirlenen anlamlılık düzeyinden küçük ise temel hipotez
reddedilir. Aksi durumda ise, temel hipotez reddedilemez.
“Uygun Teste Karar Verilerek Test İstatistiğinin Hesaplanması” aşamasında kritik
değer 2,131 olarak bulunmuştur. Test istatistiğinin değer ise -5 olarak hesaplanmıştır. Test
istatistiğinin değeri, mutlak değer içinde düşünülüp kıyaslama yapıldığında temel hipotez
reddedilmektedir. Yani anakütle ortalaması ile örnek kütle ortalaması arasındaki 5 gram fark,
örneklemenin tesadüfiliğinden kaynaklanmamıştır. Bu fark 0,05 anlamlılık düzeyinde
istatistiksel olarak önemlidir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik ?
Hipotez testlerini ele aldığımız bu bölümde, öncelikle hipotez kavramını tanımlamaya
çalıştık. Bir anakütlenin parametrelerine ilişkin önermelerin, istatistiksel hipoteze
dönüştürülmesi süreci hakkında bilgi verilip; hipotez testlerinde yön kavramından
bahsedilmiştir.
Hipotez testinin aşamaları adım adım anlatılmış ve her bir aşama örnek yardımıyla
pekiştirilmiştir. Ayrıca bu süreçte, hipotez testinde doğru kararlar ve hatalar üzerinde
durulmuştur.
Araştırmanın sorusunun yanıtlanmasında kullanılabilecek hipotez testlerinin nasıl
hesaplanıp yorumlanacakları öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1-

Bir anakütlenin parametrelerine ilişkin önerme ……… olarak adlandırılmaktadır.

a-

Statistik

b-

Örnekleme

c-

Hipotez

d-

Anlamlılık düzeyi

e-

Testin gücü

2-

Aşağıda aşamalardan hangisi hipotez testinin ilk adımını oluşturmaktadır?

I-

Temel ve alternatif hipotezlerin oluşturulması

II-

Anlamlılık düzeyinin belirlenmesi ve kritik değerin bulunması

III-

Test istatistiği değerinin hesaplanması

IV- Kritik değer ile test istatistiği değerinin karşılaştırılması
V-

Test sonucunun yorumlanması

a-

I

b-

II

c-

III

d-

IV

e-

V

3Bir araştırmacı incelediği X marka ürünlerin ortalamasının, bu ürünün anakütle
ortalamasının varsayılan değerinden farklı olup olmadığını istatistiksel olarak test etmek için
…….. yönlü (taraflı) hipotez kurar.
a-

Tek

b-

Çift

c-

Üç

d-

Temel

e-

Alternatif
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4Bir araştırmacı incelediği Z marka margarinlerin ortalamasının, bu ürünün
anakütle ortalamasının varsayılan değerinden büyük olup olmadığını istatistiksel olarak test
etmek için …….. yönlü (taraflı) hipotez kurar.
a-

Tek

b-

Çift

c-

Üç

d-

Temel

e-

Alternatif

5Gerçekte doğru olan temel hipotezin reddedilmesi durumunda ………. ortaya
çıkmaktadır.
a-

Birinci tip hata

b-

İkinci tip hata

c-

Örnekleme hatası

d-

Sistematik hata

e-

Sistematik olmayan hata

6Türkiye’de bir GSM operatörü yöneticisi, abonelerinin aylık ortalama konuşma
süresinin 52 dakika olduğunu açıklamıştır. Bir araştırmacı ise ortalama konuşma süresinin,
anakülte ortalamasının değerinin farklı olduğunu iddia etmektedir. Araştırmacının bu iddiayı,
istatistiksel hipoteze dönüştürürken kurması gereken temel hipotez aşağıdakilerden hangisidir?
abcde-

𝐻0 : 𝜇 = 52 𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎
𝐻0 : 𝜇 ≤ 52 𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎

𝐻0 : 𝜇 ≥ 52 𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎
𝐻0 : 𝜇 ≠ 52 𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎

𝐻0 : 𝑋̅ = 52 𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎

7Gerçekte yanlış olan temel hipotezin reddedilmesi doğru bir karar olup; bunun
gerçekleşme olasılığı ……… ile gösterilmektedir.
a-

α

b-

1-α

c-

β
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d-

1-β

e-

μ

8Türkiye’de özel sermayeli bir banka yöneticisi, müşterilerinin aylık ortalama
kredi kartı harcamasının 1250 lira olduğunu düşünmektedir. Bir araştırmacı ise ortalama kredi
kartı harcamasının, anakütle ortalamasının değerinin farklı olduğunu iddia etmektedir.
Araştırmacının bu iddiayı, istatistiksel hipoteze dönüştürürken kurması gereken alternatif
hipotez aşağıdakilerden hangisidir?
abcde-

𝐻1 : 𝜇 = 1250 𝑙𝑖𝑟𝑎
𝐻1 : 𝜇 ≤ 1250 𝑙𝑖𝑟𝑎
𝐻1 : 𝜇 ≥ 1250 𝑙𝑖𝑟𝑎
𝐻1 : 𝜇 ≠ 1250 𝑙𝑖𝑟𝑎

𝐻1 : 𝑋̅ = 1250 𝑙𝑖𝑟𝑎

9Bir araştırmacı incelediği K marka otomobilin X modelinin ortalama yakıt
tüketiminin, bu aracın anakütle ortalamasının varsayılan değerinden büyük olup olmadığını
istatistiksel olarak test etmek için …….. yönlü (taraflı) hipotez kurar.
a-

Tek

b-

Çift

c-

Üç

d-

Temel

e-

Alternatif

10- Gerçekte yanlış olan temel hipotezinin reddedilmemesi durumunda ……… ortaya
çıkmaktadır.
a-

Birinci tip hata

b-

İkinci tip hata

c-

Örnekleme hatası

d-

Sistematik hata

e-

Sistematik olmayan hata
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Cevaplar:
1) c, 2) a, 3) b, 4) a, 5) a, 6) a, 7) d, 8) d, 9) a, 10) b
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8. HİPOTEZ TESTLERİ – ANAKÜTLE ORTALAMASINA İLİŞKİN
TEST

Bölüm Yazarı:
Yrd. Doç.Dr. Hakan BEKTAŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde anakütle parametreleri hakkında ileri sürülen iddialar test edilecektir.
Örneğin, Bir teknoloji firması ürettiği X model cep telefonun batarya ömrünün ortalama 410
gün olduğu varsaymaktadır. Siz ise batarya ömrünün ortalama 410 günden az olduğunu iddia
ediyorsanız, bu iddianızı istatistiksel olarak sınamanız gerekmektedir. Bu bağlamda, anakütle
ortalamasının testine ait aşamalar ele alınacaktır.
Bilindiği üzere; çok sayıda birimden oluşan bir anakütle içinden seçilen az sayıda
birimden meydana gelen ve anakütleyi temsil kabiliyetine sahip örneklemden hareketle
anakütle parameteleri hakkında bilgi sahibi olunmaya çalışmaktadır. Hipotez testi de
anakütleden çekilen örneklemden hareketle gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, anakütle
parametresinin bilinen ya da varsayılan değeri ile örneklemden elde edilen istatistik ya da
statistik değeri arasındaki farkın örneklemenin tesadüfiliğinden yani şanstan dolayı ortaya çıkıp
çıkmadığının sınanması için anakütle ortalamasının testi anlatılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bir iddia nasıl istatistiksel hipoteze dönüştürülür?
2) Anakütle ortalamasına ilişkin hipotez testinin aşamaları nelerdir?
3) Anakütle ortalamasının bilinen veya varsayılan değeri ile örnek kütle ortalamasının
değeri arasındaki fark, örneklemenin tesadüfiliğinden kaynaklanmış olabilir mi?

126

Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Anakütle
Ortalamasının Testi

Anakütle ortalamasının
bilinen ya da varsayılan
değeri ile örneklemden
elde edilen ortalama değer
arasındaki farkın
önemliliğinin sınanması
sürecinin öğrenilmesi

İstatistik ve biyoistatistik kitaplarının
içinde yer alan hipotez testleri
bölümleri ile başlı başına bu konu
üzerine yazılmış Hipotez testlerini
konu alan kitaplar.

Anakütle ortalaması
önemlilik testinin
uygulanması

Parametrik test
varsayımlarının
öğrenilmesi

İstatistik ve biyoistatistik kitaplarının
içinde yer alan hipotez testleri
bölümleri ile başlı başına bu konu
üzerine yazılmış Hipotez testlerini
konu alan kitaplar.

Anakütle ortalaması
önemlilik testinin
parametrik olmayan
alternatifi

Parametrik test
varsayımlarının ihlal
edilmesi durumunda
kullanılması önerilen
testin öğrenilmesi

İstatistik ve biyoistatistik kitaplarının
içinde yer alan hipotez testleri
bölümleri ile başlı başına bu konu
üzerine yazılmış Hipotez testlerini
konu alan kitaplar.
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Anahtar Kavramlar
 Parametre: Anakütleyi niteleyen ve onu diğer anakütlelerden ayırt etmeye yarayan
özellikler olarak tanımlanabilir.
 Önemlilik testleri: Elde edilen değerlerin ya da ulaşılan sonuçların istatistiksel
olarak önem taşıyıp taşımadığını test etmek için kullanılan testlerdir.


Ölçüm düzeyi: Verinin analitik işlemlere elverişliği hakkında bilgi sunmaktadır.

 Örnek büyüklüğü: Araştırma sorusu doğrultusunda kullanılması gereken hipotez
testinin seçiminde ve hesaplanacak test istatistiğinin formülüne karar verilmesine önem arz
etmekte olup; görüşülen denek sayısını ya da gözlem sayısını ifade etmektedir.
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Giriş
Hatırlanacağı üzere, anakütleyi temsil kabiliyetine sahip ve daha az sayıda gözlemden
oluşan örneklemden hareketle; anakütle parametrelerinin alabilecekleri sayısal değerler ilişkin
tahminler yapılmaktaydı. Hipotez testlerinde ise, anakütle parametreleri hakkında ileri sürülen
iddialar test edilmektedir. Böylelikle ileri sürülen iddianın reddedilip reddedilmediği sonucuna
ulaşılmaktadır.
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8.1.

Anakütle Ortalamasının Testi

Anakütle ortalaması olan μ ile ilgili bilinen ya da varsayılan değerin doğruluğunu
araştırmak için anakütleden rastgele çekilmiş ve anakütleyi temsil kabiliyetini sahip örneklemin
ortalaması hesaplanır. Ayrıca anakütle dağılımının normal olarak bilinmekte veya
varsayılmaktadır. Anakütle ortalaması ile örneklem ortalaması arasındaki farkın belirli bir
anlamlılık seviyesinde istatistiksel olarak önemli olup olmadığı sınanmaktadır. Örneğin,
ilgilenilen topluluğunun yaş ortalaması 28 olsun. 10000 nüfuslu bu anakütleden tesadüfi
örnekleme yöntemiyle 100 denek seçilmiş ve örnek kütlenin yaş ortalaması 26 olarak
hesaplanmıştır. Örnek kütle standart sapması ise 4 yıl olarak bulunmuştur. Böylelikle anakütle
ortalaması (μ) ile örneklemden elde edilen yaş ortalamasından (𝑋̅) farklı olup olmadığını
sınamak amacıyla “anakütle ortalaması önemlilik testi” kullanılmaktadır.
Bu testte anakütle parametrelerinden biri olan ortalama test edilmektedir. Ayrıca
anakütle dağılımının normal olduğu bilinmekte ya da varsayılmaktadır. Bu örnek için verinin
ölçüm düzeyi ise oran (ratio)dır. Çünkü yaş verisi incelendiğinde, 0 değeri mutlak yokluğu
göstermektedir. Parametrik hipotez testlerinin uygulanabilmesi için verinin ölçüm düzeyinin
aralık (interval) ya da oran (ratio) olması gerekmektiği belirtmek isteriz. Örnek hacminin de
belirli bir büyüklükte olması önerilmektedir. Tablo 8.1’de bu varsayımlara yer verilmiştir.
Tablo 8.1: Parametrik Testlerin Varsayımları
Varsayımlar
Anakütleyle ilgili

Normal dağılıma sahip olması
Varyansların homojen olması

Örneklemle ilgili

Denekler anakütleden rastgele seçilmeli
Bir deneğin seçilmesi diğer deneğin seçilmesini etkilememeli

Verinin ölçüm düzeyi

Aralık (interval) ve oran (ratio) ölçüm düzeyi

“Anakütle ortalaması önemlilik testi” veya “tek örneklem t testi” olarak adlandırılan bu
testte; tek bir örneklemden elde edilen ortalama değeri ile anakütle ortalamasının varsayılan
değeri arasındaki fark incelenmektedir. Dolayısıyla araştırmacının elinde yalnızca bir örneklem
vardır. Bundan dolayı varyansların homojenliği varsayımına, bu testin kapsamı dışındadır.
Diğer bir ifadeyle, bu varsayımın sağlanıp sağlanmadığı araştırılmamaktadır. Eğer birden fazla
grup olsaydı, bu varsayımın yerine getirilip getirilmediği incelenmektedir.
Tablo 8.1’de yer alan varsayımların sağlandığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla hipotez
testinin aşamalarına geçilebilir. Öncelikle hipotezler kurulmalıdır.
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𝐻0 : 𝜇 = 28 𝑦𝚤𝑙
𝐻1 : 𝜇 ≠ 28 𝑦𝚤𝑙

Araştırmacı iddiasında yön bildirmediğinden dolayı çift taraflı hipotez kurulmuştur.
Ardından araştırmanın amacı doğrultusunda anlamlılık düzeyi (α) belirlenmiştir. Bu düzey 0,05
olarak saptanmıştır. Anakütlenin dağılım şekli normal, anakütle varyansı bilinmiyor ve gözlem
sayısı 30’dan büyük olduğu için normal dağılım tablosundan yararlanılarak kritik değer 1,96
olarak bulunmuştur.
Anakütle ortalamasının testi için test istatistiğinin aşağıdaki formülden hareketle
hesaplanmıştır.
𝑋̅ − 𝜇 26 − 28 −2
𝑡ℎ𝑒𝑠𝑎𝑝 = 𝑠
=
=
= −5
4⁄
0,4
⁄ 𝑛
√
√100

Test istatistiğinin değeri -5 olarak bulunmuş olup; mutlak değer içinde düşünülerek
kritik değer ile karşılaştırılması gerekmektedir.
𝐾𝑟𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟 < |𝑇𝑒𝑠𝑡 𝑖𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖ğ𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖|
1,96 < |−5|

Test istatistiğinin olasılık değeri, kritik değerden büyük olduğundan temel hipotez
reddedilmektedir. Yani, anakütle ortalamasının değeri ile örnek kütle ortalamasının değeri
arasındaki fark 0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak önemlidir. Bu fark, örneklemenin
rastlantısallığından kaynaklanmamıştır.
Anakütle ortalamasının önemlilik testiyle ilgili bir örnek çözelim.
Örnek: Haziran-Ağustos 2017 döneminde ülkemizi ziyarete gelen yabancı turistlerin
ortalama konaklama süresinin 9 gün olduğu iddia edilmektedir. Halbuki bu yabancı turistler
arasından tesadüfi olarak çekilen 100 kişinin ortalama konaklama süresinin 12 gün ve standart
sapmasının 4 gün olarak hesaplanmıştır. Anakütle ortalamasının varsayılan değeri ile örnek
kütleden hareketle bulunan değer arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlılığının 0.95 güven
düzeyinde sınayınız.
Parametrik test varsayımlarının yerine getirildiği bilgisi altında; anakütle ortalamasının
önemlilik testininin uygulanabileceğine karar verilmiştir. Bu süreçte öncelikle temel hipotez ve
alternatif hipotez kurulmuştur.
𝐻0 : 𝜇 = 9 𝑔ü𝑛
𝐻1 : 𝜇 ≠ 9 𝑔ü𝑛
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Araştırmacı iddiasında yön bildirmediğinden dolayı çift taraflı hipotez kurulmuştur. Bu
örnek için güven düzeyi 0,95 yani anlamlılık düzeyi 0,05 olarak belirtilmiştir. Anakütlenin
dağılım şekli normal, anakütle varyansı bilinmiyor ve gözlem sayısı 30’dan büyük olduğu için
normal dağılım tablosundan yararlanılarak kritik değer 1,96 olarak bulunmuştur.
Anakütle ortalamasının testi için test istatistiğinin aşağıdaki formülden hareketle
hesaplanmıştır.
𝑋̅ − 𝜇
12 − 9
3
𝑡ℎ𝑒𝑠𝑎𝑝 = 𝑠
=
=
= 7,5
0,4
⁄ 𝑛 4⁄
√
√100

Test istatistiğinin değeri 7,5 olarak bulunmuş olup; kritik değer ile karşılaştırılması
gerekmektedir.
𝐾𝑟𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟 < 𝑇𝑒𝑠𝑡 𝑖𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖ğ𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖
1,96 < 7,5

Test istatistiğinin olasılık değeri, kritik değerden büyük olduğundan temel hipotez
reddedilmektedir. Yani, anakütle ortalamasının değeri ile örnek kütle ortalamasının değeri
arasındaki fark 0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak önemlidir. Bu fark, örneklemenin
rastlantısallığından kaynaklanmamıştır. Dolayısıyla ortalama konaklama süresi 9 günden
farklıdır.
Anakütle ortalamasının testi ile ilgili olarak bir daha örnek vermek gerekirse; bir
hastanede bel fıtığı ameliyatı olan hastaların ameliyattan sonra ortalama yatış süresi 2 gün
olarak kabul edilmektedir. Hastanede göreve yeni başlayan hastane yöneticisi, bel fıtığı
ameliyatı olmuş hastaların dosyalarından rastgele 32 tanesini incelemiş ve ortalama yatış
süresini 3,5 gün olarak hesaplamıştır. Örnek kütlenin standart sapmasını ise 0,50 gün olarak
bulmuştur. Hastane yöneticisi, anakütle ortalamasının değeri ile örnek kütle ortalamasının
değeri arasındaki farkın 0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak önemli olup olmadığının
araştırmak istemektedir. Parametrik test varsayımlarının sağlanması durumunda, anakütle
ortalamasının testi gerçekleştirilebilir. Bu süreçte hipotezlerin kurgulanması, anlamlılık
düzeyinin ve kritik değerin belirlenmesi, test istatistiğinin hesaplanması ve karar aşamaları
adım adım tamamlanmalıdır.
“Anakütle ortalaması önemlilik testi” veya “tek örneklem t testi” olarak adlandırılan bu
testin uygulanması için gerekli varsayımlar ihlal edilmesi durumunda ise bu test
kullanılamamaktadır. Anakütle ortalamasının belirli bir değere eşit olup olmadığını test eden
“anakütle ortalaması önemlilik testi” yerine; parametrik olmayan bir test olan “işaret testi”
kullanılmaktadır. Bu test, anakütle medyanının belirli bir değere eşit olup olmadığının test
edilmesinde kullanılmaktadır. Bu testin “işaret testi” olarak adlandırılmasının nedeni ise
gözlenmiş değerlerin + ve – işaretlerine dönüştürülerek test istatistiğinin hesaplanmasındır.
Parametrik olmayan hipotez testleri, bu kitabın kapsamı dışında bırakılmıştır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik ?
Anakütle ortalamasının önemlilik testini ele aldığımız bu bölümde, öncelikle araştırma
sorusundan hareketle temel ve alternatif hipotezin nasıl kurulacağı anlatılmıştır. Yani anakütle
ortalamasına ilişkin önermelerin, istatistiksel hipoteze dönüştürülmesi süreci hakkında bilgi
verilip; yön kavramından bahsedilmiştir.
Anakütle ortalamasının önemlilik testinin aşamaları adım adım anlatılmış ve her bir
aşama örnek yardımıyla pekiştirilmiştir.
Özetle, anakütle ortalamasının önemlilik testinin nasıl hesaplanıp yorumlanacağı
öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1Parametrik test varsayımlarının ihlal edilmediği durumda; anakütle ortalamasının
sınanması için kullanılması önerilen test aşağıdakilerden hangisidir?
a-

Tek örneklem t-testi

b-

İşaret testi

c-

Mann-Whitney U testi

d-

Kruskal-Wallis testi

e-

Kolmogorov – Smirnov testi

2Aşağıda aşamalardan hangisi anakütle ortalamasının önemlilik testinin ilk adımını
oluşturmaktadır?
I-

Temel ve alternatif hipotezlerin oluşturulması

II-

Anlamlılık düzeyinin belirlenmesi ve kritik değerin bulunması

III-

Test istatistiği değerinin hesaplanması

IV- Kritik değer ile test istatistiği değerinin karşılaştırılması
V-

Test sonucunun yorumlanması

a-

I

b-

II

c-

III

d-

IV

e-

V

3Bir araştırmacı incelediği 100 adet A marka televizyonun ortalama ömrünü, bu
ürünün anakütle ortalamasının varsayılan değerinden farklı olup olmadığını istatistiksel olarak
test etmek için …….. yönlü (taraflı) hipotez kurar.
a-

Tek

b-

Çift

c-

Üç

d-

Temel

e-

Alternatif
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4Bir araştırmacı incelediği 35 adet X marka ampülün ortalama dayanma süresini,
bu ürünün anakütle ortalamasının varsayılan değerinden büyük olup olmadığını istatistiksel
olarak test etmek için …….. yönlü (taraflı) hipotez kurar.
a-

Tek

b-

Çift

c-

Üç

d-

Temel

e-

Alternatif

5Türkiye’de faaliyet gösteren bir GSM operatörünün yöneticisi, 01-31 Ocak 2018
döneminde müşterilerinin ortalama konuşma süresinin 21 dakika olduğunu belirtmiştir. Ancak
bir araştırmacı, söz konusu operatörü kullanan kişiler arasından tesadüfi olarak 100 kişi seçmiş
ve belirtilen dönemde kaç dakika konuşma (görüşme) yaptıklarını sormuştur. Tesadüfi olarak
seçilen bu kişilerin ortalama konuşma süresi 16 dakika ve standart sapması 4 dakika olarak
hesaplanmıştır. Araştırmacı, anakütle ortalamasının varsayılan değeri ile örnek kütleden
hareketle bulunan değer arasındaki farkın istatistiksel olarak test edilmesi için hangi parametrik
testi kullanması önerilmektedir?
a-

Tek örneklem t-testi

b-

İşaret testi

c-

Mann-Whitney U testi

d-

Kruskal-Wallis testi

e-

Kolmogorov – Smirnov testi

6Türkiye’de faaliyet gösteren bir GSM operatörünün yöneticisi, 01-31 Ocak 2018
döneminde müşterilerinin ortalama konuşma süresinin 21 dakika olduğunu belirtmiştir. Ancak
bir araştırmacı, söz konusu operatörü kullanan kişiler arasından tesadüfi olarak 100 kişi seçmiş
ve belirtilen dönemde kaç dakika konuşma (görüşme) yaptıklarını sormuştur. Tesadüfi olarak
seçilen bu kişilerin ortalama konuşma süresi 16 dakika ve standart sapması 4 dakika olarak
hesaplanmıştır. Örnek kütleden hareketle bulunan değerin anakütle ortalamasının varsayılan
değerinden farklı olup olmadığını istatistiksel olarak test etmek için kurulması gereken temel
hipotez aşağıdakilerden hangisidir?
abcd-

𝐻0 : 𝜇 = 21 𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎

𝐻0 : 𝜇 ≤ 21 𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎

𝐻0 : 𝜇 ≥ 21 𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎
𝐻0 : 𝜇 ≠ 21 𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎
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e-

𝐻0 : 𝑋̅ = 21 𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎

7Türkiye’de faaliyet gösteren bir GSM operatörünün yöneticisi, 01-31 Ocak 2018
döneminde müşterilerinin ortalama konuşma süresinin 21 dakika olduğunu belirtmiştir. Ancak
bir araştırmacı, söz konusu operatörü kullanan kişiler arasından tesadüfi olarak 100 kişi seçmiş
ve belirtilen dönemde kaç dakika konuşma (görüşme) yaptıklarını sormuştur. Tesadüfi olarak
seçilen bu kişilerin ortalama konuşma süresi 16 dakika ve standart sapması 4 dakika olarak
hesaplanmıştır. Örnek kütleden hareketle bulunan değerin anakütle ortalamasının varsayılan
değerinden farklı olup olmadığını istatistiksel olarak test etmek için kurulması gereken
alternatif hipotez aşağıdakilerden hangisidir?
abcde-

𝐻1 : 𝜇 = 21 𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎

𝐻1 : 𝜇 ≤ 21 𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎

𝐻1 : 𝜇 ≥ 21 𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎
𝐻1 : 𝜇 ≠ 21 𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎

𝐻1 : 𝑋̅ = 21 𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎

8Türkiye’de faaliyet gösteren bir GSM operatörünün yöneticisi, 01-31 Ocak 2018
döneminde müşterilerinin ortalama konuşma süresinin 21 dakika olduğunu belirtmiştir. Ancak
bir araştırmacı, söz konusu operatörü kullanan kişiler arasından tesadüfi olarak 100 kişi seçmiş
ve belirtilen dönemde kaç dakika konuşma (görüşme) yaptıklarını sormuştur. Tesadüfi olarak
seçilen bu kişilerin ortalama konuşma süresi 16 dakika ve standart sapması 4 dakika olarak
hesaplanmıştır. Örnek kütleden hareketle bulunan değerin anakütle ortalamasının varsayılan
değerinden küçük olup olmadığını istatistiksel olarak test etmek için kurulması gereken
alternatif hipotez aşağıdakilerden hangisidir?
abcde-

𝐻1 : 𝜇 = 21 𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎

𝐻1 : 𝜇 ≤ 21 𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎
𝐻1 : 𝜇 ≥ 21 𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎
𝐻1 : 𝜇 ≠ 21 𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎

𝐻1 : 𝜇 < 21 𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎
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9Türkiye’de faaliyet gösteren bir GSM operatörünün yöneticisi, 01-31 Ocak 2018
döneminde müşterilerinin ortalama konuşma süresinin 21 dakika olduğunu belirtmiştir. Ancak
bir araştırmacı, söz konusu operatörü kullanan kişiler arasından tesadüfi olarak 100 kişi seçmiş
ve belirtilen dönemde kaç dakika konuşma (görüşme) yaptıklarını sormuştur. Tesadüfi olarak
seçilen bu kişilerin ortalama konuşma süresi 16 dakika ve standart sapması 4 dakika olarak
hesaplanmıştır. Araştırmacı örnek kütleden hareketle bulunan değerin anakütle ortalamasının
varsayılan değerinden farklı olup olmadığını 0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak
sınamak istemektedir. Bu test için tablo değerinin kaç olması gerekmektedir?
a-

1,58

b-

1,65

c-

1,96

d-

1,99

e-

2,08

10- Türkiye’de faaliyet gösteren bir GSM operatörünün yöneticisi, 01-31 Ocak 2018
döneminde müşterilerinin ortalama konuşma süresinin 21 dakika olduğunu belirtmiştir. Ancak
bir araştırmacı, söz konusu operatörü kullanan kişiler arasından tesadüfi olarak 100 kişi seçmiş
ve belirtilen dönemde kaç dakika konuşma (görüşme) yaptıklarını sormuştur. Tesadüfi olarak
seçilen bu kişilerin ortalama konuşma süresi 16 dakika ve standart sapması 4 dakika olarak
hesaplanmıştır. Araştırmacı örnek kütleden hareketle bulunan değerin anakütle ortalamasının
varsayılan değerinden küçük olup olmadığını 0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak
sınamak istemektedir. Bu test için tablo değerinin kaç olması gerekmektedir?
a-

1,58

b-

1,64

c-

1,96

d-

1,99

e-

2,08

Cevaplar
1) a, 2) a, 3) b, 4) a, 5) a, 6) a, 7) d, 8) e, 9) c, 10) b
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9. HİPOTEZ TESTLERİ – ANAKÜTLE ORTALAMALARI
ARASINDAKİ FARKA İLİŞKİN TESTLER
Bölüm Yazarı:
Yrd. Doç.Dr. Hakan BEKTAŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde anakütle ortalamaları hakkında ileri sürülen iddialar test edilecektir.
Örneğin, İktisat Fakültesi’nde ortak ders olarak okutulan İstatistik I dersinin final sınavına
girmiş kadın ve erkek öğrenciler arasında başarı puanı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir
fark olup olmadığının ya da yabancı dil kursuna kayıt yaptıran 50 kişinin kurs başlamadan
önceki yabancı dil skorları ile kurs tamamlandıktan sonraki yabancı dil skorları arasında
istatistiksel olarak fark olup olmadığının test edilmesinde hipotez testleri kullanılmaktadır. Bu
bölümde iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi ve iki eş arasındaki farkın önemlilik testi
öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Anakütle ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak incelenmesi sürecinde
bir iddia nasıl istatistiksel hipoteze dönüştürülür?
2)
Anakütle ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak incelenmesi için
hipotez testinin aşamaları nelerdir?
3)
İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi ile karar alma süreci nasıl
gerçekleştirilmektedir?
4)
İki eş arasındaki farkın önemlilik testi ile karar alma süreci nasıl
gerçekleştirilmektedir?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

İki Ortalama
Arasındaki Farkın
Önemlilik Testi

Ölçümle belirtilen bir
değişken açısından
bağımsız iki grup arasında
istatistiksel olarak anlamlı
bir fark olup olmadığını
test etmesi sürecinin
öğrenilmesi

İstatistik ve biyoistatistik kitaplarının
içinde yer alan hipotez testleri
bölümleri ile başlı başına bu konu
üzerine yazılmış Hipotez testlerini
konu alan kitaplar.

İki Eş Arasındaki
Farkın Önemlilik Testi

Ölçümle belirtilen bir
değişken açısından
bağımlı (eşlenik) iki grup
arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir fark
olup olmadığının
sınanması sürecinin
öğrenilmesi

İstatistik ve biyoistatistik kitaplarının
içinde yer alan hipotez testleri
bölümleri ile başlı başına bu konu
üzerine yazılmış Hipotez testlerini
konu alan kitaplar.

Parametrik test
varsayımlarının ihlal
edilmesi

Parametrik test
varsayımlarının ihlal
edilmesi durumunda hangi
testlerin kullanılması
gerektiğinin öğrenilmesi

İstatistik ve biyoistatistik kitaplarının
içinde yer alan hipotez testleri
bölümleri ile başlı başına bu konu
üzerine yazılmış Hipotez testlerini
konu alan kitaplar.
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Anahtar Kavramlar
 Hipotez: Bir anakütlenin dağılımına ya da parametrelerine ilişkin önerme olarak
tanımlanabilir.
 Parametre: Anakütleyi niteleyen ve onu diğer anakütlelerden ayırt etmeye yarayan
özellikler olarak tanımlanabilir.
 Önemlilik testleri: Elde edilen değerlerin ya da ulaşılan sonuçların istatistiksel
olarak önem taşıyıp taşımadığını test etmek için kullanılan testlerdir.
 Karşılaştırılacak Gruplar: İki grup karşılaştırılacaksa incelenen grupların
birbirinden bağımsız olması ya da bağımlı (eşlenik) olması uygun teste karar verilmesi
açısından önem arz etmektedir.


Ölçüm düzeyi: Verinin analitik işlemlere elverişliği hakkında bilgi sunmaktadır.

 Örnek büyüklüğü: Araştırma sorusu doğrultusunda kullanılması gereken hipotez
testinin seçiminde ve hesaplanacak test istatistiğinin formülüne karar verilmesine önem arz
etmekte olup; görüşülen denek sayısını ya da gözlem sayısını ifade etmektedir.
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Giriş
Hatırlanacağı üzere, anakütleyi temsil kabiliyetine sahip ve daha az sayıda gözlemden
oluşan örneklemden hareketle; anakütle parametrelerinin alabilecekleri sayısal değerler ilişkin
tahminler yapılmaktaydı. Hipotez testlerinde ise, anakütle parametreleri hakkında ileri sürülen
iddialar test edilmektedir. Böylelikle ileri sürülen iddianın reddedilip reddedilmediği sonucuna
ulaşılmaktadır.
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9.1.

İki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi

Parametrik test varsayımları yerine getirildiğinde; ölçümle belirtilen bir değişken
açısından bağımsız iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını test
etmek amacıyla iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi uygulanmaktadır. Bu testin
uygulanabilmesi için sağlanması gereken varsayımlar Tablo 9.1’de sunulmuştur.
Tablo 9.1. İki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi
Varsayımlar
Anakütleyle ilgili

Normal dağılıma sahip olması
Varyansların homojen olması

Örneklemle ilgili

Denekler anakütleden rastgele seçilmeli
Bir deneğin seçilmesi diğer deneğin seçilmesini etkilememeli

Verinin ölçüm düzeyi

Aralık (interval) veya oran (ratio) ölçüm düzeyi

Gruplar

Birbirinden bağımsız olmalı

İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testinde, bağımsız iki grup olmalıdır. İncelenen
grupların bağımsız olması, bir grupta yer alan deneğin diğer grupta yer almamasını ifade
etmektedir. Örnek olarak, kadın ve erkek grupları verilmektedir. Kadın grubunda yer alan bir
denek, erkek grubunda yer almamaktadır. İki grup söz konusu olduğundan, varyansların
homojenliği varsayımının yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunun araştırılması için F testi
kullanılmaktadır. F testinin temel hipotezi, varyansların homojenliğini göstermektedir. F test
istatistiğinin değeri, büyük varyansın küçük varyansa bölünmesiyle hesaplanmaktadır.
𝐹 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑖𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖ğ𝑖 =

𝐵ü𝑦ü𝑘 𝑣𝑎𝑟𝑦𝑎𝑛𝑠
𝐾üçü𝑘 𝑣𝑎𝑟𝑦𝑎𝑛𝑠

Varyansların homojenliği araştırılırken anlamlılık düzeyi ve serbestlik derecesi dikkate
alınarak kritik değerin hesaplanması gerekmektedir. Bu testin, 𝑛1 − 1 ve 𝑛2 − 1 olmak üzere
iki serbestlik derecesi vardır. 𝑛1 birinci grubun denek sayısını ve 𝑛2 ikinci grubun denek
sayısını göstermektedir.
İki farklı anakütleden alınan 𝑛1 ve 𝑛2 birimli bağımsız örneklerin ortalamaları
hesaplanmaktadır. Örneklerin çekildiği anakütlelerin ortalamaları 𝜇1 ve 𝜇2 , örnek ortalamaları
ise 𝑋̅1 ve 𝑋̅2 ile gösterilmektedir. Ortalamalar arasındaki fark olması durumunda, örneklemenin
rastlantısallığından kaynaklanıp kaynaklanmadığını sınamak amacıyla hipotez testinin
aşamaları gerçekleştirilecektir.
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Cinsiyetin bebeğin doğum ağırlığı üzerine etkisini araştırmak amacıyla 2016 yılında
doğmuş bebeklerin doğum bilgi kartları arasından zümrelere göre örnekleme ile 56 bebeğe ait
doğum ağırlığı bilgisine ulaşılmıştır.

̅̅̅̅
Örnek ortalaması (𝑿)

Örnek standart sapması (s)

Kız bebekler

Erkek bebekler

3,250 kg

3,400 kg

0,400 kg

0,500 kg

0,160

0,250

28

28

Örnek varyansı (𝒔𝟐 )
Gözlem sayısı (n)

Anakütle dağılımının normal ve anakütle varyanslarının homojen olduğu olduğu
bilinmektedir. Ayrıca veri ölçümle belirtilmiş olup; bağımsız olan gruplarda 28’er gözlem
bulunmaktadır.
İki ortalama arasındaki önemlilik testine başlamadan önce, her bir grubun normal
dağılıp dağılmadığı araştırılır. Ardından varyansların homojen olup olmadığı F testi ile sınanır.
Böylelikle, anakütle varsayımlarının yerine getirilip getirilmediği sınanmış olur.
𝐹 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑖𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖ğ𝑖 =

𝐵ü𝑦ü𝑘 𝑣𝑎𝑟𝑦𝑎𝑛𝑠
𝐾üçü𝑘 𝑣𝑎𝑟𝑦𝑎𝑛𝑠

0,250

= 0,160 = 1,563

𝐾𝑟𝑡𝑖𝑘 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟 = 𝐹(𝑜𝑙𝑎𝑠𝑖𝑙𝑖𝑘;𝑠𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡𝑙𝑖𝑘 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖;𝑠𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡𝑙𝑖𝑘 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖) = 𝐹(0,05 ;27;27) = 1,905

Görüldüğü üzere; kritik değer, test istatistiğinin olasılık değerinden büyük olduğundan
temel hipotez reddedilememektedir. Yani, varyanslar homojendir. Böylelikle varsayımın yerine
getirilip getirilmediği incelenmiştir. Normallik varsayımının da incelendiğini ve yerine
getirildiğinin görüldüğü varsayalım. Parametrik test varsayımları sağlandığından hipotez
testinin aşamalarına geçilebilir. Öncelikle hipotezlerin kurulması gerekmektedir.
𝐻0 : 𝜇𝑘𝑖𝑧 𝑏𝑒𝑏𝑒𝑘 = 𝜇𝑒𝑟𝑘𝑒𝑘 𝑏𝑒𝑏𝑒𝑘
𝐻1 : 𝜇𝑘𝑖𝑧 𝑏𝑒𝑏𝑒𝑘 ≠ 𝜇𝑒𝑟𝑘𝑒𝑘 𝑏𝑒𝑏𝑒𝑘

Araştırmacı herhangi bir yön bildirmediği için çift yönlü hipotez kurulmuştur.
Araştırmanın anlamlılık düzeyi 0,05 olarak belirlenmiş olup; 𝑛1 + 𝑛2 − 2 yani 56 serbestlik
derecesinde student (t) tablosundan kritik değer 2 olarak bulunmuştur. Gruplardaki gözlem
sayısının yüksek olduğunda durumda, belirlenen anlamlılık düzeyinde normal dağılım
tablosundan yararlanılarak kritik değer bulunabilir.
Test istatistiğinin hesaplanmasında ise aşağıdaki formül kullanılmaktadır.
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𝑡ℎ𝑒𝑠𝑎𝑝 =

(𝑋̅𝑘𝑖𝑧 𝑏𝑒𝑏𝑒𝑘 − 𝑋̅𝑒𝑟𝑘𝑒𝑘 𝑏𝑒𝑏𝑒𝑘 ) − (𝜇𝑘𝑖𝑧 𝑏𝑒𝑏𝑒𝑘 − 𝜇𝑒𝑟𝑘𝑒𝑘 𝑏𝑒𝑏𝑒𝑘 )
𝑠2 𝑠2
√ 0+ 0
𝑛1 𝑛2

Bu formülde,

𝑋̅𝑘𝑖𝑧 𝑏𝑒𝑏𝑒𝑘 : Kız bebeklerin doğum ağırlıklarının ortalamasını

𝑋̅𝑒𝑟𝑘𝑒𝑘 𝑏𝑒𝑏𝑒𝑘 : Erkek bebeklerin doğum ağırlıklarının ortalaması

𝑠02 : Ortak varyans (pooled variance)

𝑛1 : Birinci grubunun gözlem sayısı

𝑛2 : İkinci grubun gözlem sayısını göstermektedir.

Testin temel
anlaşılmaktadır.

hipotezi

incelendiğinde

𝜇𝑘𝑖𝑧 𝑏𝑒𝑏𝑒𝑘 − 𝜇𝑒𝑟𝑘𝑒𝑘 𝑏𝑒𝑏𝑒𝑘 = 0

olduğu

Ortak varyansın formülü aşağıda yer almaktadır.
𝑠02 =

(𝑛1 − 1)𝑠12 + (𝑛2 − 1)𝑠22
𝑛1 + 𝑛2 − 2

Bu örnekte, varyanslar homojen olduğu için ortak varyans hesaplanarak test istatistiği
hesaplanmaktadır.
𝑠02 =

(28 − 1)0,160 + (28 − 1)0,250 4,64 + 7,25 11,07
=
=
= 0,198
28 + 28 − 2
56
56

𝑡ℎ𝑒𝑠𝑎𝑝 =

(𝑋̅𝑘𝑖𝑧 𝑏𝑒𝑏𝑒𝑘 − 𝑋̅𝑒𝑟𝑘𝑒𝑘 𝑏𝑒𝑏𝑒𝑘 ) − (𝜇𝑘𝑖𝑧 𝑏𝑒𝑏𝑒𝑘 − 𝜇𝑒𝑟𝑘𝑒𝑘 𝑏𝑒𝑏𝑒𝑘 )
𝑠2 𝑠2
√ 0+ 0
𝑛1 𝑛2

𝑡ℎ𝑒𝑠𝑎𝑝 =

(3,250 − 3,400) − (0)
√0,198 + 0,198
28
28

=

−0,150
= −1,261
0,119

Test istatistiğinin değeri -1,261 olarak hesaplanmıştır. Bu değer, mutlak değer içinde
düşünülerek kritik değer ile karşılaştırılmaldır.
𝐾𝑟𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟 > |𝑇𝑒𝑠𝑡 𝑖𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖ğ𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖|
2 > |−1,261|
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Kritik değer, test istatistiğinin değerinden büyük olduğundan temel hipotez
reddedilemez. Dolayısıyla iki ortalama arasındaki fark örneklemenin tesadüfiliğinden dolayı
kaynaklanmıştır. Doğum ağırlığı değişkeni açısından kız ve erkek bebek grupları arasında 0,05
anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak önemli bir fark saptanmamıştır.
Bu örneği aşağıdaki bilgileri dikkate alarak yeniden çözelim.

̅̅̅̅
Örnek ortalaması (𝑿)

Örnek standart sapması (s)

Kız bebekler

Erkek bebekler

3,250 kg

3,400 kg

0,300 kg

0,600 kg

0,09

0,36

28

28

Örnek varyansı (𝒔𝟐 )
Gözlem sayısı (n)

Anakütle dağılımının normal ve anakütle varyanslarının homojen olduğu olduğu
bilinmektedir. Ayrıca veri ölçümle belirtilmiş olup; bağımsız olan gruplarda 28’er gözlem
bulunmaktadır.
İki ortalama arasındaki önemlilik testine başlamadan önce, her bir grubun normal
dağılıp dağılmadığı araştırılır. Ardından varyansların homojen olup olmadığı F testi ile sınanır.
Böylelikle, anakütle varsayımlarının yerine getirilip getirilmediği sınanmış olur.
𝐹 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑖𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖ğ𝑖 =

𝐵ü𝑦ü𝑘 𝑣𝑎𝑟𝑦𝑎𝑛𝑠
𝐾üçü𝑘 𝑣𝑎𝑟𝑦𝑎𝑛𝑠

0,360

= 0,090 = 4

𝐾𝑟𝑡𝑖𝑘 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟 = 𝐹(𝑜𝑙𝑎𝑠𝑖𝑙𝑖𝑘;𝑠𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡𝑙𝑖𝑘 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖;𝑠𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑡𝑙𝑖𝑘 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖) = 𝐹(0,05 ;27;27) = 1,905

Görüldüğü üzere; kritik değer, test istatistiğinin olasılık değerinden küçük olduğundan
temel hipotez reddedilmektedir. Yani, varyanslar homojen değildir. Böylelikle varsayımın
yerine getirilmediği anlaşılmaktadır. Normallik varsayımının da incelendiğini ve yerine
getirildiğinin görüldüğü varsayalım. Normal dağılım varsayımı sağlanıp varyansların
homojenliği varsayımının sağlanmadığı durumda da bu test yapılabilmektedir. Ancak test
istatistiğinin formülünde değişiklik yapılmaktadır. Dolayısıyla hipotez testinin aşamalarına
geçilebilir. Öncelikle hipotezlerin kurulması gerekmektedir.
𝐻0 : 𝜇𝑘𝑖𝑧 𝑏𝑒𝑏𝑒𝑘 = 𝜇𝑒𝑟𝑘𝑒𝑘 𝑏𝑒𝑏𝑒𝑘
𝐻1 : 𝜇𝑘𝑖𝑧 𝑏𝑒𝑏𝑒𝑘 ≠ 𝜇𝑒𝑟𝑘𝑒𝑘 𝑏𝑒𝑏𝑒𝑘

Araştırmacı herhangi bir yön bildirmediği için çift yönlü hipotez kurulmuştur.
Araştırmanın anlamlılık düzeyi 0,05 olarak belirlenmiş olup; 𝑛 − 1 yani 27 serbestlik
derecesinde student (t) tablosundan kritik değer 2,05 olarak bulunmuştur. Varyansların
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homojen olmadığı ancak gruplardaki gözlem sayısının eşit olması durumunda serbestlik
derecesi bu şekilde hesaplanmaktadır. Gruplardaki gözlem sayısının yüksek olduğunda
durumda, belirlenen anlamlılık düzeyinde normal dağılım tablosundan yararlanılarak kritik
değer bulunabilir.
Test istatistiğinin hesaplanmasında ise aşağıdaki formül kullanılmaktadır.
𝑡ℎ𝑒𝑠𝑎𝑝 =

(𝑋̅𝑘𝑖𝑧 𝑏𝑒𝑏𝑒𝑘 − 𝑋̅𝑒𝑟𝑘𝑒𝑘 𝑏𝑒𝑏𝑒𝑘 ) − (𝜇𝑘𝑖𝑧 𝑏𝑒𝑏𝑒𝑘 − 𝜇𝑒𝑟𝑘𝑒𝑘 𝑏𝑒𝑏𝑒𝑘 )

𝑡ℎ𝑒𝑠𝑎𝑝 =

2
2
√𝑠1 + 𝑠2
𝑛
𝑛

(3,250 − 3,400) − (0)
√0,090 + 0,360
28
28

=

−0,150
= −1,181
0,127

Test istatistiğinin değeri -1,181 olarak hesaplanmıştır. Bu değer, mutlak değer içinde
düşünülerek kritik değer ile karşılaştırılmaldır.
𝐾𝑟𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟 > |𝑇𝑒𝑠𝑡 𝑖𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖ğ𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖|
2,05 > |−1,181|

Kritik değer, test istatistiğinin değerinden büyük olduğundan temel hipotez
reddedilemez. Dolayısıyla iki ortalama arasındaki fark örneklemenin tesadüfiliğinden dolayı
kaynaklanmıştır. Doğum ağırlığı değişkeni açısından kız ve erkek bebek grupları arasında 0,05
anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak önemli bir fark saptanmamıştır.
İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testiyle ilgili olarak, aynı örneği gözlem
sayılarını farklılaştırarak çözelim.

̅̅̅̅
Örnek ortalaması (𝑿)

Örnek standart sapması (s)
Örnek varyansı (𝒔𝟐 )
Gözlem sayısı (n)

Kız bebekler

Erkek bebekler

3,250 kg

3,400 kg

0,300 kg

0,600 kg

0,09

0,36

28

34

Anakütle dağılımının normal ve anakütle varyanslarının homojen olduğu olduğu
bilinmektedir. Ayrıca veri ölçümle belirtilmiş olup; bağımsız olan gruplarda farklı sayıda
gözlem bulunmaktadır.
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Bir önceki örnekte belirtildiği üzere; uygulanan F testi neticesinde varyansların homojen
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ancak normal dağılım varsayımının yerine getirildiğinin
saptandığı varsayılmıştır.
Normal dağılım varsayımı sağlanıp varyansların homojenliği varsayımının
sağlanmadığı durumda da bu test yapılabilmektedir. Ancak test istatistiğinin formülünde
değişiklik yapılmaktadır. Dolayısıyla hipotez testinin aşamalarına geçilebilir. Öncelikle
hipotezlerin kurulması gerekmektedir.
𝐻0 : 𝜇𝑘𝑖𝑧 𝑏𝑒𝑏𝑒𝑘 = 𝜇𝑒𝑟𝑘𝑒𝑘 𝑏𝑒𝑏𝑒𝑘
𝐻1 : 𝜇𝑘𝑖𝑧 𝑏𝑒𝑏𝑒𝑘 ≠ 𝜇𝑒𝑟𝑘𝑒𝑘 𝑏𝑒𝑏𝑒𝑘

Araştırmacı herhangi bir yön bildirmediği için çift yönlü hipotez kurulmuştur.
Araştırmanın anlamlılık düzeyi 0,05 olarak belirlenmiştir. Kritik değerin hesaplanmasında
aşağıda yer alan formül kullanılmaktadır.

𝐾𝑟𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟 =

𝑠2
𝑠2
( 1 ⁄𝑛1 ) 𝑡1 + ( 2⁄𝑛2 ) 𝑡2
𝑠2
𝑠2
( 1 ⁄𝑛1 ) + ( 2⁄𝑛2 )

𝑡1 : Belirlenen anlamlılık düzeyindeki 𝑛1 − 1 serbestlik derecesindeki t tablo değeri

𝑡2 : Belirlenen anlamlılık düzeyindeki 𝑛2 − 1 serbestlik derecesindeki t tablo değeri
𝐾𝑟𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟 =

(0,09⁄28)2,05+(0,36⁄34)2,03
(0,09⁄28)+(0,36⁄34)

= 2,034

𝑛1 − 1 yani 27 serbestlik derecesinde student (t) tablosundan kritik değer 2,05 olarak
bulunmuştur. 𝑛2 − 1 yani 33 serbestlik derecesinde student (t) tablosundan kritik değer 2,03
olarak bulunmuştur. Varyansların homojen olmadığı ve gruplardaki gözlem sayısının eşit
olmadığı durumunda kritik değer bu şekilde hesaplanmaktadır.
Test istatistiğinin hesaplanmasında ise aşağıdaki formül kullanılmaktadır.
𝑡ℎ𝑒𝑠𝑎𝑝 =

(𝑋̅𝑘𝑖𝑧 𝑏𝑒𝑏𝑒𝑘 − 𝑋̅𝑒𝑟𝑘𝑒𝑘 𝑏𝑒𝑏𝑒𝑘 ) − (𝜇𝑘𝑖𝑧 𝑏𝑒𝑏𝑒𝑘 − 𝜇𝑒𝑟𝑘𝑒𝑘 𝑏𝑒𝑏𝑒𝑘 )

𝑡ℎ𝑒𝑠𝑎𝑝 =

2
2
√𝑠1 + 𝑠2
𝑛
𝑛

(3,250 − 3,400) − (0)
√0,090 + 0,360
28
34

=

−0,150
= −1,283
0,117
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Test istatistiğinin değeri -1,283 olarak hesaplanmıştır. Bu değer, mutlak değer içinde
düşünülerek kritik değer ile karşılaştırılmaldır.
𝐾𝑟𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟 > |𝑇𝑒𝑠𝑡 𝑖𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖ğ𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖|
2,034 > |−1,283|

Kritik değer, test istatistiğinin değerinden büyük olduğundan temel hipotez
reddedilemez. Dolayısıyla iki ortalama arasındaki fark örneklemenin tesadüfiliğinden dolayı
kaynaklanmıştır. Doğum ağırlığı değişkeni açısından kız ve erkek bebek grupları arasında 0,05
anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak önemli bir fark saptanmamıştır.
Parametrik test varsayımlarının ihlal edilmesi durumunda; “İki Ortalama Arasındaki
Farkın Önemlilik Testi” yerine parametrik olmayan alternatifi olan “Mann-Whitney U
Testi”nin kullanılması önerilmektedir. Parametrik olmayan hipotez testleri, bu kitabın kapsamı
dışında bırakılmıştır.

9.2.

İki Eş Arasındaki Farkın Önemlilik Testi

Parametrik test varsayımları yerine getirildiğinde; ölçümle belirtilen bir değişken
açısından bağımlı (eşlenik) iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını
test etmek amacıyla iki eş arasındaki farkın önemlilik testi uygulanmaktadır. Bu testin
uygulanabilmesi için sağlanması gereken varsayımlar Tablo 9.2’de sunulmuştur.
Tablo 9.2 : İki Eş Arasındaki Farkın Önemlilik Testi
Varsayımlar
Anakütleyle ilgili

Normal dağılıma sahip olması

Örneklemle ilgili

Denekler anakütleden rastgele seçilmeli
Bir deneğin seçilmesi diğer deneğin seçilmesini etkilememeli

Verinin ölçüm düzeyi

Aralık (interval) veya oran (ratio) ölçüm düzeyi

Gruplar

Bağımlı olması

İki eş arasındaki farkın önemlilik testinde, bağımlı iki grup olmalıdır. İncelenen
grupların bağımlı olmasından, aynı denekler üzerinde farklı zamanlarda ya da durumlarda iki
kere ölçüm yapılmış olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum için şöyle bir örnek verilebilir. Bir
yabancı dil kursuna kayıt yaptıran 30 kişi olduğunu düşünelim. Bu kişiler öncelikle seviye tespit
sınavına tabi tutulacak ve yabancı dil seviyeleri tespit edilecektir. Sonrasında bu kişiler, üç aylık
yabancı dil eğitimi alacaklar ve eğitim sonunda yeniden seviye tespit sınavına tabi olacaklardır.
Böylelikle, yabancı dil kursuna kayıt yaptıran kişilerin eğitim öncesi ve eğitim sonrası yabancı
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dil skorları saptanmış olacaktır. İki farklı zamandaki ölçümler arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir fark olmaz ise, kursun yabancı dil eğitiminde önemli olmadığı sonucuna
varılabilecektir. Tablo 2.4’te yer alan varsayımlar sağlandığında, böyle bir araştırma sorusunun
yanıtlanmasında iki eş arasındaki farkın önemlilik testi uygulanmalıdır.
Hatırlanacağı üzere; iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testinde varyansların
homojenliği varsayımı bulunmaktaydı. Ancak Tablo 2.4’e bakıldığında; iki eş arasındaki farkın
önemlilik testinde bu varsayımın geçerli olmadığı görülmektedir. Çünkü bu testte, aynı
denekler incelenen özellik açısından farklı zamanlarda ya da durumlarda iki defa ölçülmektedir.
Dolayısıyla anakütle varyansı ile ilgili bir varsayım bulunmamaktadır (Kanji, 2006:35). Ayrıca
iki eş arasındaki farkın önemlilik testinde, örnek kütle ölçümlerinin değil ölçümler arasındaki
farkın normal dağılımı araştırılmaktadır (Field, 2009 :326).
Bu testin temel hipotezi, iki ölçüm arasında fark olmadığını göstermektedir.
𝐻0 : 𝜇𝑑 = 0

Temel hipotez incelendiğinde; anakütle ortalamasının simgesi olan μ yer almaktadır. Bu
simgenin indisi olarak ise d harfi yer almakta olup; ölçümler arasındaki farkı göstermektedir.
Eğer araştırmanın amacı doğrultusunda çift yönlü hipotez kurulacaksa; alternatif hipotez de şu
şekilde olacaktır:
𝐻1 : 𝜇𝑑 ≠ 0

Bilindiği üzere; hipotez testinin ikinci aşamasında kritik değerin hesaplanması
gerekmektedir. Araştırmacı çalışmanın anlamlılık düzeyi ve (gözlem sayısı - 1) serbestlik
derecesini dikkate alarak student (t) dağılımı tablosundan kritik değeri bulmaktadır.
Test istatistiğinin hesaplanmasında ise aşağıdaki formül kullanılmaktadır.
𝑑̅ − 𝜇𝑑
𝑡= 𝑠
𝑑
⁄
√𝑛

İki eş arasındaki farkın önemlilik testinde kullanılan bu formüldeki 𝑑̅ , örnek kütledeki
𝑠
deneklerin öncesi ve sonrası ölçümleri arasındaki fark serisinin ortalamasıdır. 𝑑⁄ ,
√𝑛
örneklemin standart hatasını göstermektedir. Buradaki n, örnek büyüklüğünü simgelemektedir.
Ayrıca 𝑠𝑑 değerinin, örnek kütleden hareketle elde edilen fark serisinden hesaplandığını
belirtmek isteriz.
𝑛

2
(𝑑𝑖 − 𝑑̅ )
𝑠𝑑 = √∑
𝑛−1
𝑖=1
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Hipotez testinin son aşamasında ise, kritik değer ile test istatistiğinin değeri
karşılaştırılarak temel hipotezin reddedilip reddedilemeyeceğine karar verilmektedir.
İki eş arasındaki farkın önemlilik testi ile ilgili bir örnek çözelim.
3 aylık özel bir beslenme programı ile istenmeyen kilolardan kurtulacağını iddia eden
diyetiseyene, 12 kişi başvurmuştur. 10 Nisan 2017 pazartesi günü özel beslenme programına
başlanmıştır. Bu özel beslenme programının kilo vermede faydalı olup olmadığını araştırmak
içinse, 10 Nisan 2017 sabahı 12 deneğin ağırlıkları ölçülmüştür. Üç ay sonunda deneklerin
yeniden ağırlıkları ölçülmüştür. Farklı zamanlarda aynı denekler iki kere ölçüldüğünden dolayı,
iki eş arasındaki farkın önemlilik testi kullanılarak beslenme programının faydası
araştırılabilmektedir. Parametrik test varsayımlarının sağladığını varsayımı altında, aşağıdaki
ölçüm değerlerinden hareketle hipotez testini gerçekleştirelim.
Denek

İlk Ölçüm
(kg.)

İkinci Ölçüm
(kg.)

Fark (𝑑𝑖 )

(𝑑𝑖 − 𝑑̅)

2
(𝑑𝑖 − 𝑑̅ )

Ali

63

57

6

2

4

Alya

58

59

-1

-5

25

Ayşe

67

64

3

-1

1

Beril

55

51

4

0

0

Dilek

72

65

7

3

9

Doğan

84

76

8

4

16

Gökhan

79

77

2

-2

4

Melek

74

70

4

0

0

Mehmet

80

76

4

0

0

Murat

86

84

2

-2

4

Seyfi

88

83

5

1

1

Suna

65

61

4

0

0

12 deneğin beslenme programına başlamadan önceki ağırlıkları ve 3 ay sonundaki
ağırlıkları sırasıyla; ilk ölçüm ve ikinci ölçüm sütunlarında verilmiştir. Ardından (ilk ölçüm –
ikinci ölçüm) formülü kullanılarak fark serisi hesaplanmıştır. Sonrasında ise 𝑠𝐷 nin
hesaplanabilmesi için farkların ortalamadan sapması ve farkların ortalamadan sapmalarının
153

kareleri elde edilmiştir. Bu arada, fark serisinin ortalamasının (𝑑̅ ) 4 bulunduğu belirtmek
isteriz.
Hipotez testinin aşamaları dikkate alındığında; öncelikle hipotezin kurulması
gerekmektedir. Araştırmacı herhangi bir yön bildirmediği için çift taraflı hipotez kurulmuştur.
𝐻0 : 𝜇𝑑 = 0
𝐻1 : 𝜇𝑑 ≠ 0

Hipotez testinin ikinci aşamasında, araştırmacının belirlediği anlamlılık düzeyi dikkate
alınarak (gözlem sayısı - 1) serbestlik derecesinde student (t) dağılım tablosundan kritik değer
saptanmaktadır. Bu örnek için anlamlılık düzeyinin (α) 0,05 olduğunu varsayalım. Bu örnekte
12 denek ile görüşüldüğünden, gözlem sayısı 12’dir. Dolayısıyla serbestlik derecesi 11 olarak
hesaplanmıştır. Çift taraflı student (t) tablosu kullanılarak 0,05 anlamlılık düzeyi sütunu ile
serbestlik derecesinin 11 olduğunu gösteren satır kesiştirildiğinde; kritik değerin 2,201 olduğu
görülmüştür.
Hipotez testinin üçüncü aşamasında ise test istatistiğinin değeri hesaplanmaktadır. Bu
aşamada öncelikle örneklemin standart sapması hesaplanacaktır. Aşağıda yer alan formülün
pay kısmına bakıldığında; deneklerin bilgilerinin yer aldığı tablonun son sütunundaki verileri
kullanmamız gerektiği anlaşılmaktadır.
𝑛

(𝑑𝑖 − 𝑑̅ )
𝑠𝑑 = √∑
𝑛−1

2

𝑖=1

Dolayısıyla son sütundaki verileri alt alta toplayıp; ardından (gözlem sayısı – 1) sayısına
bölmek ve çıkan değerin karekökünü almamız gerekmektedir.
𝑛

12
2
(𝑑𝑖 − 𝑑̅)
64
= √∑
= √5,818 = 2,412
𝑠𝑑 = √∑
𝑛−1
11
𝑖=1

𝑖=1

Örneklemin standart sapmasını hesapladıktan sonra ulaştığımız 2,412 değerini
√𝑔ö𝑧𝑙𝑒𝑚 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 değerine bölünerek; örneklemin standart hatasını hesaplanacaktır.
2.412⁄
= 0,696
√12

Bu değerler hesaplandıktan sonra test istatistiğinin hesaplanması gerçekleştirilebilir.
𝑑̅ − 𝜇𝑑
4−0
4
𝑡= 𝑠
=
=
= 5,745
2.412⁄
𝑑
0,696
⁄
√12
√𝑛
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Test istatistiğin değeri 5,745 olarak hesaplanmıştır. Artık karar aşamasına
geçilebilmektedir. Kritik değer ile test istatistiğinin değeri karşılaştırılacaktır.
𝐾𝑟𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟 < |𝑇𝑒𝑠𝑡 𝑖𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖ğ𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖|
2,201 < |5,745|

Kritik değer, test istatistiğinin değerinden büyük olduğundan temel hipotez
reddedilmiştir. Dolayısıyla iki eş arasındaki fark örneklemenin tesadüfiliğinden dolayı
kaynaklanmamıştır. Deneklerin ilk ölçümlerinin ortalaması 72,583 ve ikinci ölçümlerinin
ortalaması 68,583 olduğundan ve aradaki farkın 0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı olduğundan
hareketle; beslenme programının kilo verme açısından faydalı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Ayrıca istatistiksel paket programlar yardımıyla hipotez testi uygulandığında raporlanan
bulgulardan birinin de p-value ya da significance olduğunu belirtmiştik. Microsoft Excel’de
herhangi bir hücrenin üzerine tıklayp; =TDAĞ(test istatistiğinin değeri; serbestlik derecesi;
hipotezin şekli) bilgileri girildikten sonra ENTER tuşuna basılması durumunda test
istatistiğinin olasılık değerine ulaşılacaktır. Bu örnek için =TDAĞ(5,745;11;2) yazıp; ENTER
tuşuna basıldığında test istatistiğinin olasılık değeri 0,00 olduğu görülecektir. Bu formülde
hipotezin şekli ile kast edilen, çift taraflı mı tek taraflı mı hipotez kurulduğudur. Bu örnek için
çift taraflı hipotez kurulduğundan, 2 yazılmıştır. Bulunan 0,00 değeri, ulaşılan sonucun rastgele
ortaya çıkmadığını, yani bu farkın oluşmasında şansın katkısının olmadığını göstermektedir.
Dolayısıyla temel hipotez reddedilmiştir.
𝐴𝑟𝑎ş𝑡𝚤𝑟𝑚𝑎𝑛𝚤𝑛 𝑎𝑛𝑙𝑎𝑚𝑙𝚤𝑙𝚤𝑘 𝑑ü𝑧𝑒𝑦𝑖 > 𝑇𝑒𝑠𝑡 𝑖𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖ğ𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑜𝑙𝑎𝑠𝚤𝑙𝚤𝑘 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖
0,05 > 0.00

Parametrik test varsayımlarının ihlal edilmesi durumunda; “İki Eş Arasındaki Farkın
Önemlilik Testi” yerine parametrik olmayan alternatifi olan “Wilcoxon Eşleştirilmiş İki Örnek
Testi”nin kullanılması önerilmektedir. Parametrik olmayan hipotez testleri, bu kitabın kapsamı
dışında bırakılmıştır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik ?
Anakütle ortalamaları arasındaki farka ilişkin hipotez testlerini ele aldığımız bu
bölümde, öncelikle araştırma sorusundan hareketle hangi parametrik testin kullanılması
gerektiği hususunda bilgi verilmiştir. Ardından bahsedilen hipotez testlerinin aşamaları adım
adım anlatılmış ve her bir aşama örnek yardımıyla pekiştirilmiştir..
Araştırmanın sorusunun yanıtlanmasında kullanılabilecek hipotez testlerinin nasıl
hesaplanıp yorumlanacakları öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1Beşiktaş’ta bulunan bir marketin yöneticisi, bu marketin müşteri kartını
kullanarak alışveriş yapan müşterilerin aylık ortalama harcamalarına ait bilgiyi toplamıştır.
Yönetici, harcama tutarı açısında kadın ve erkek müşteriler arasında 0,05 anlamlılık düzeyinde
istatistiksel olarak önemli bir fark olup olmadığını sınamak istemektedir. Bu amaç
doğrultusunda anakütle içinden tesadüfi örnekleme yöntemi ile örnek kütle oluşturmuştur.
Grupların bağımsız olduğu ve parametrik test varsayımlarının sağlandığı bilgisi altında
kullanılması gereken hipotez testi aşağıdakilerden hangisidir?
a-

İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi

b-

İşaret testi

c-

Mann-Whitney U testi

d-

Kruskal-Wallis testi

e-

Kolmogorov – Smirnov testi

2Beşiktaş’ta bulunan bir marketin yöneticisi, bu marketin müşteri kartını
kullanarak alışveriş yapan müşterilerin aylık ortalama harcamalarına ait bilgiyi toplamıştır.
Yönetici, harcama tutarı açısında kadın ve erkek müşteriler arasında 0,01 anlamlılık düzeyinde
istatistiksel olarak önemli bir fark olup olmadığını sınamak istemektedir. Bu amaç
doğrultusunda anakütle içinden tesadüfi örnekleme yöntemi ile örnek kütle oluşturmuştur.
Grupların bağımsız olduğu ve parametrik test varsayımları sağlanmadığı bilgisi altında
kullanılması gereken hipotez testi aşağıdakilerden hangisidir?
a-

Tek örneklem t-testi

b-

İşaret testi

c-

Mann-Whitney U testi

d-

Kruskal-Wallis testi

e-

Kolmogorov – Smirnov testi

3Aşağıda aşamalardan hangisi iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testinin ilk
adımını oluşturmaktadır?
I-

Temel ve alternatif hipotezlerin oluşturulması

II-

Anlamlılık düzeyinin belirlenmesi ve kritik değerin bulunması

III-

Test istatistiği değerinin hesaplanması

IV- Kritik değer ile test istatistiği değerinin karşılaştırılması
V-

Test sonucunun yorumlanması
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a-

I

b-

II

c-

III

d-

IV

e-

V

4Beşiktaş’ta bulunan bir marketin yöneticisi, bu marketin müşteri kartını
kullanarak alışveriş yapan müşterilerin aylık ortalama harcamalarına ait bilgiyi toplamıştır.
Yönetici, harcama tutarı açısında kadın ve erkek müşteriler arasında 0,05 anlamlılık düzeyinde
istatistiksel olarak önemli bir fark olup olmadığını sınamak istemektedir. Bu amaç
doğrultusunda anakütle içinden tesadüfi örnekleme yöntemi ile örnek kütle oluşturmuştur.
Araştırmacının kurması gereken temel hipotez aşağıdakilerden hangisidir?
abcde-

𝐻0 : 𝜇𝑘𝑎𝑑𝑖𝑛 𝑚üş𝑡𝑒𝑟𝑖 = 𝜇𝑒𝑟𝑘𝑒𝑘 𝑚üş𝑡𝑒𝑟𝑖

𝐻0 : 𝜇𝑘𝑎𝑑𝑖𝑛 𝑚üş𝑡𝑒𝑟𝑖 ≠ 𝜇𝑒𝑟𝑘𝑒𝑘 𝑚üş𝑡𝑒𝑟𝑖

𝐻0 : 𝑋̅𝑘𝑎𝑑𝑖𝑛 𝑚üş𝑡𝑒𝑟𝑖 = 𝑋̅𝑒𝑟𝑘𝑒𝑘 𝑚üş𝑡𝑒𝑟𝑖

𝐻0 : 𝑋̅𝑘𝑎𝑑𝑖𝑛 𝑚üş𝑡𝑒𝑟𝑖 ≠ 𝑋̅𝑒𝑟𝑘𝑒𝑘 𝑚üş𝑡𝑒𝑟𝑖

𝐻0 : 𝑋̅𝑘𝑎𝑑𝑖𝑛 𝑚üş𝑡𝑒𝑟𝑖 > 𝑋̅𝑒𝑟𝑘𝑒𝑘 𝑚üş𝑡𝑒𝑟𝑖

5Beşiktaş’ta bulunan bir marketin yöneticisi, bu marketin müşteri kartını
kullanarak alışveriş yapan müşterilerin aylık ortalama harcamalarına ait bilgiyi toplamıştır.
Yönetici, harcama tutarı açısında kadın ve erkek müşteriler arasında 0,05 anlamlılık düzeyinde
istatistiksel olarak önemli bir fark olup olmadığını sınamak istemektedir. Bu amaç
doğrultusunda anakütle içinden tesadüfi örnekleme yöntemi ile örnek kütle oluşturmuştur.
Araştırmacının kurması gereken alternatif hipotez aşağıdakilerden hangisidir?
abcde-

𝐻1 : 𝜇𝑘𝑎𝑑𝑖𝑛 𝑚üş𝑡𝑒𝑟𝑖 = 𝜇𝑒𝑟𝑘𝑒𝑘 𝑚üş𝑡𝑒𝑟𝑖

𝐻1 : 𝜇𝑘𝑎𝑑𝑖𝑛 𝑚üş𝑡𝑒𝑟𝑖 ≠ 𝜇𝑒𝑟𝑘𝑒𝑘 𝑚üş𝑡𝑒𝑟𝑖

𝐻1 : 𝑋̅𝑘𝑎𝑑𝑖𝑛 𝑚üş𝑡𝑒𝑟𝑖 = 𝑋̅𝑒𝑟𝑘𝑒𝑘 𝑚üş𝑡𝑒𝑟𝑖

𝐻1 : 𝑋̅𝑘𝑎𝑑𝑖𝑛 𝑚üş𝑡𝑒𝑟𝑖 ≠ 𝑋̅𝑒𝑟𝑘𝑒𝑘 𝑚üş𝑡𝑒𝑟𝑖

𝐻1 : 𝑋̅𝑘𝑎𝑑𝑖𝑛 𝑚üş𝑡𝑒𝑟𝑖 > 𝑋̅𝑒𝑟𝑘𝑒𝑘 𝑚üş𝑡𝑒𝑟𝑖
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6Hemşirelik Fakültesi’nde Biyoistatistik dersi final sınavı gerçekleştirilmiş ve
tesadüfi örnekleme yöntemiyle 60’ar kadın ve erkek öğrencinin sınav puanları incelenmiştir.
Biyoistatistik final sınav puanı açısından kadın ve erkek öğrenci grupları arasında 0,05
anlamlılık düzeyinde fark olup olmadığını araştırmak istenmektedir. Parametrik test
varsayımlarının yerine getirildiği göz önünde alındığında, aşağıdaki hipotez testlerinden
hangisinin kullanılması gerekmektedir?
a-

Anakütle ortalamasının testi (tek örneklem testi)

b-

İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi

c-

İki eş arasındaki farkın önemlilik testi

d-

Kruskal Wallis H testi

e-

Ki-kare bağımsızlık testi

7Bir hastanenin iç hastalıkları (dahiliye) bölümünde tedavi görmekte olan yatan
hastalar arasından tesadüfi olarak 57 kişi seçilmiştir. Bu hastaların sistolik kan basıncı, önce A
marka tansiyon ölçme cihazı ile ardından B marka tansiyon ölçme cihazı ölçülmüştür.
Böylelikle her hasta için 2’şer ölçüm bilgisine ulaşılmıştır. Hastanenin başhekimi, bu hastaların
farklı iki tansiyon cihazıyla elde edilmiş ölçümleri arasında 0,05 anlamlılık düzeyinden fark
olup olmadığını sınamak istemektedir. Parametrik test varsayımları yerine getirildiğine göre,
aşağıdaki hipotez testlerinden hangisinin kullanılması gerekmektedir?
a-

Anakütle ortalamasının testi (tek örneklem testi)

b-

İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi

c-

İki eş arasındaki farkın önemlilik testi

d-

Kruskal Wallis H testi

e-

Ki-kare bağımsızlık testi

8Bir hastanenin iç hastalıkları (dahiliye) bölümünde tedavi görmekte olan yatan
hastalar arasından tesadüfi olarak 17 kişi seçilmiştir. Bu hastaların sistolik kan basıncı, önce A
marka tansiyon ölçme cihazı ile ardından B marka tansiyon ölçme cihazı ölçülmüştür.
Böylelikle her hasta için 2’şer ölçüm bilgisine ulaşılmıştır. Hastanenin başhekimi, bu hastaların
farklı iki tansiyon cihazıyla elde edilmiş ölçümleri arasında 0,05 anlamlılık düzeyinden fark
olup olmadığını sınamak istemektedir. Parametrik test varsayımları sağlanmadığına göre,
aşağıdaki hipotez testlerinden hangisinin kullanılması gerekmektedir?
a-

Anakütle ortalamasının testi (tek örneklem testi)

b-

İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi

c-

İki eş arasındaki farkın önemlilik testi

d-

Kruskal Wallis H testi

e-

Wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek testi
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9 -Hemşirelik Fakültesi’nde Biyoistatistik dersi final sınavı gerçekleştirilmiş ve tesadüfi
örnekleme yöntemiyle 40’ar kadın ve erkek öğrencinin sınav puanları incelenmiştir.
Biyoistatistik final sınav puanı açısından kadın ve erkek öğrenci grupları arasında 0,01
anlamlılık düzeyinde fark olup olmadığını araştırmak istenmektedir. Parametrik test
varsayımlarının yerine getirildiği göz önünde alındığında kurulması gereken alternatif hipotez
aşağıdakilerden hangisidir?
abcde-

𝐻1 : 𝜇𝑘𝑎𝑑𝑖𝑛 = 𝜇𝑒𝑟𝑘𝑒𝑘
𝐻1 : 𝜇𝑘𝑎𝑑𝑖𝑛 ≠ 𝜇𝑒𝑟𝑘𝑒𝑘
𝐻1 : 𝑋̅𝑘𝑎𝑑𝑖𝑛 = 𝑋̅𝑒𝑟𝑘𝑒𝑘

𝐻1 : 𝑋̅𝑘𝑎𝑑𝑖𝑛 ≠ 𝑋̅𝑒𝑟𝑘𝑒𝑘

𝐻1 : 𝑋̅𝑘𝑎𝑑𝑖𝑛 > 𝑋̅𝑒𝑟𝑘𝑒𝑘

10 -Bir ticari bankasının Çemberlitaş ve Kurtuluş’ta olmak üzere; iki şubesi
bulunmaktadır. Bu şubelerde kredi satış uzmanı pozisyonunda 47 ve 51 kişi çalışmaktadır. 131 Ocak 2018 tarihleri arasında bu şubelerde çalışan her bir kredi satış uzmanının kaç lira kredi
kullandırdığı hesaplanmıştır. Bölge müdürü bu verilerden hareketle; iki şube arasında
kullandırılan kredi miktarı açısından 0,02 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak fark olup
olmadığını sınamak istemektedir. Çemberlitaş şubesinde çalışan 47 kişinin kullandırdığı kredi
miktarına ait seri normal dağılmamaktadır. Kurtuluş şubesinde çalışan 51 kişinin kullandırdığı
kredi miktarına ait seri ise normal dağılıma uygunluk göstermektedir. İki şube arasındaki
kullandırılan kredi miktarı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark olup olmadığını sınamak
amacıyla hangi hipotez testinin kullanılması gerekmektedir? (Gruplar, bağımsızdır)
a-

Mann-Whitney U testi

b-

İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi

c-

İki eş arasındaki farkın önemlilik testi

d-

Kruskal Wallis H testi

e-

Wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek testi

Cevaplar
1) a, 2) c, 3) a, 4) a, 5) b, 6) b, 7) c, 8) e, 9) b, 10) a
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10. BASİT REGRESYON VE KORELASYON ANALİZİ – TEMEL
KAVRAMLAR VE KORELASYON ANALİZİ

Bölüm Yazarı:
Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, bir teori tarafından aralarında ilişki olduğu kabul edilen ya da akla ve
mantığa uygun olarak aralarında ilişki olduğu düşünülen iki değişken arasında varolan ilişkinin
nasıl analiz edilebileceğini öğreneceğiz.
Bu noktada deterministik ilişki ve stokastik ilişkilerin nasıl olduğunu ve aralarındaki
farkları inceleyeceğiz.
Böylelikle önce basit korelasyon ve regresyon analizlerini ve işleyişlerini genel olarak
ele alacak, iki değişken arasındaki ilişkinin basit korelasyon analizi ile nasıl analiz edildiğini ve
yorumlandığını ayrıntılı olarak ele alacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İki değişken arasında varolduğu düşünülen ilişkinin ne derece güçlü olup olmadığı
nasıl belirlenir?
2) Deterministik ilişki ile stokastik ilişki nedir ve aralarındaki farklar nelerdir?
3) İki değişken arasındaki ilişkinin yönü, şiddeti ve fonksiyonel şeklini bilmek neden
önemlidir?
4) Korelasyon katsayısı nedir ve nasıl yorumlanır?
5) İki değişken arasında güçlü bir ilişki bulunmasının istatistik çalışmalar açısından
önemi nedir?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Deterministik ve
stokastik ilişkinin
tanımı ve
örneklerle
açıklanması

İki değişken arasında mutlak
kesinlikte bir ilişki olması ile
olasılık içeren bir ilişki
bulunması durumları ve
bunlara yönelik örnekler ile
konunun açıklanması.

İstatistik kitaplarının içinde yer alan
regresyon-korelasyon bölümleri ile
başlı başına bu konu üzerine
yazılmış Regresyon ve Korelasyon
Analizini konu alan kitaplar.

Basit korelasyon
analizi

İki değişken arasındaki
birlikte değişme derecesinin
nasıl belirlendiği ve nasıl
yorumlandığının kavranması.

İstatistik kitaplarının içinde yer alan
regresyon-korelasyon bölümleri ile
başlı başına bu konu üzerine
yazılmış Regresyon ve Korelasyon
Analizini konu alan kitaplar ve
konuya ilişkin örnek çözümler.

Basit regresyon
analizi

Bir bağımlı değişken ile bu
değişken üzerinde etkili olan
bağımsız değişken arasındaki
ilişkinin matematiksel bir
model ile ifade edilmesi.

İstatistik kitaplarının içinde yer alan
regresyon-korelasyon bölümleri ile
başlı başına bu konu üzerine
yazılmış Regresyon ve Korelasyon
Analizini konu alan kitaplar ve bu
konuya yönelik örnek uygulamalar.

Regresyon modeli
ile tahmin

Basit regresyon modeli
çözümü ile elde edilen
regresyon modelinin
parametre tahminlerini
kullanarak, bağımsız
değişkenin belirli bir değer
alması durumunda bağımlı
değişkenin değerinin tahmin
edilmesi.

İstatistik kitaplarının içinde yer alan
regresyon-korelasyon bölümleri ile
başlı başına bu konu üzerine
yazılmış Regresyon ve Korelasyon
Analizini konu alan kitaplar ve bu
konuya yönelik örnek uygulamalar.

Regresyon
modelinin
başarısının
ölçülmesi

Regresyon modelinin bağımlı
değişkendeki değişmelerin ne
kadarını açıklayabildiğine
yönelik ölçüler.

İstatistik kitaplarının içinde yer alan
regresyon-korelasyon bölümleri ile
başlı başına bu konu üzerine
yazılmış Regresyon ve Korelasyon
Analizini konu alan kitaplar ve bu
konuya yönelik örnek uygulamalar.
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Anahtar Kavramlar
 Basit Korelasyon Analizi: Birbiriyle ilişkili olduğu düşünülen iki değişkenin
birlikte değişme derecesini belirlemeye yönelik olarak kullanılan analiz yöntemi.


olduğu.

İlişkinin yönü: İki değişkenin birlikte ne yönde değiştiği.
İlişkinin derecesi: İki değişken arasındaki ilişkinin ne derece kuvvetli ya da zayıf

 İlişkinin fonksiyonel şekli: iki değişken arasında var olan ilişkinin nasıl bir
fonksiyonel kalıpla ifade edileceğiğ.
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Giriş
Değişkenler arasında ilişki olduğu düşünüldüğünde, değişkenler arasındaki bu ilişkiyi
modellemek de istatistiğin temel alanlarından birini oluşturmaktadır.
İstatistik ile ilgili temel kavramlardan söz ederken, çeşitli faktörlerin etkisiyle farklı
sonuçlar alabilen olayları kollektif olaylar olarak tanımlamış ve istatistiğin konusunun bu tür
kollektif olaylar olduğunu ifade etmiştik.
Söz gelimi sayısal becerisi yüksek bir öğrencinin matematik ve istatistik derslerinde
başarılı olmasını düşünürüz. Dolayısıyla, sayısal becerisi yüksek öğrencilerin matematik ve
istatistik sınavlarında benzer başarı göstermesi beklenebilir. Şimdi, konunun anlaşılması için
basit bir varsayımda bulunalım ve matematik sınavından 100 almış 5 öğrencinin istatistik
dersinden aldıkları notları incelediğimizi düşünelim.
Matematik dersinden 100 almış öğrencilerin tamamının, bu iki dersin de sayısal içerikli
ders olması sebebiyle, istatistikten de aynı notu almasını bekleyemeyiz. Dolayısıyla, bu beş
öğrenci istatistik dersinde beklendiği gibi yüksek başarı gösterse bile, matematik kesinlik içinde
aynı notu alamazlar. Ortaya çıkan bu farklılık olayın kollektif olay olmasından, yani pek çok
faktöre bağlı olarak ortaya çıkmasından kaynaklanır.
Matematik dersi başarısı ile istatistik dersi başarısı arasındaki ilişkinin nasıl bir ilişki
olduğunu istatistik yöntemlerle araştırabiliriz. Bu yöntemlerden biri de regresyon ve korelasyon
analizi olarak adlandırılan yöntemlerdir.
Aralarında ilişki olduğu düşünülen kollektif olaylar benzer gelişim gösterseler bile,
tamamen aynı seyri izleyemezler.Bu durum sadece müspet ilimler olarak tanımlanan fizik ve
kimya gibi bilim dallarında geçerli olabilir.
Örneğin, su molekülü iki hidrojen ve bir oksijen atomunun bir araya gelmesi ile oluşur.
Su molekülü oluşturmada hidrojen ve oksijen atomları arasındaki ilişki mutlak kesinlik içinde
cereyan eder. Şöyle ki,
2 hidrojen + 1 oksijen = 1 molekül su
4 hidrojen + 2 oksijen = 2 molekül su ….
20 hidrojen + 10 oksijen = 10 molekül su
Örnekten de görüleceği gibi kaç adet hidrojen atomu ile kaç adet oksijen atomunun
tepkimeye gireceği ve sonuçta kaç molekül su oluşacağı mutlak kesinlik içinde meydana
gelmekte ve sonuç önceden hatasız şekilde öngörülebilmektedir.
İki olay arasında, yukarıda verdiğimiz örnekte olduğu gibi,mutlak kesinlik içinde bir
ilişki olması deterministik ilişki olarak adlandırılır. Bu tür ilişki de, değişkenlerin birinin
değerini bilmek diğerinin de değerini bilmek ve sonucu hatasız tahmin etmek anlamına gelir.
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Kollektif olaylar söz konusu olduğunda ise, olaylar arasında ortak bir eğilim
gözlenmekle beraber bu durum mutlak kesinlik içinde gerçekleşmez.
Kollektif olayların üzerinde pek çok faktör etkili olduğundan, ilişkiler kesinlik içinde
ortaya çıkmaz. Örneğin, kilo ile diyabet arasında bir ilişki olduğu kabul edilse de her kilolu
insan diyabet hastası olmayacağı gibi, her normal kilolu insanın da diyabet hastası olma riskinin
bulunmadığını söylemek mümkün değildir.
Diyabet hastalığının üzerinde kilo etkisi dışında, genetik faktörler, yaş, beslenme biçimi,
spor yapıp yapmama, stres vb. pek çok faktörün etkisi olduğu kabul edilir. Dolayısıyla, diyabet
ile kilo arasında ilişki aranır ve bu ilişki bir model ile ortaya konmaya çalışılırsa, söz konusu
modele dahil edilemeyen ve model dışında kalan diyabet ile ilişkili tüm değişkenlerin etkisi
hata payı dediğimiz ve olasılık kuralları gereği ortaya çıkan bir unsur yaratır ki bu tür modellere
stokastik modeller denir.
Konuyu biraz daha açalım:
Diyabet ile kilo ilişkisi, diyabet üzerinde etkili diğer tüm faktörlerin etkisinden bağımsız
olarak ortaya çıkamayacağı ve ölçülemeyeceği için, bu iki değişken arasındaki ilişki olasılık
kuralları içinde gözlenen stokastik ilişki gösterir.
İki değişken arasında mutlak kesinlik içinde değil, olasılık kuralları içinde gerçekleşen
ilişkiye stokastik ilişki denir.
İstatistiğin konusunu kollektif olaylar oluşturduğu için regresyon-korelasyon analizinin
konusu da stokastik ilişkilerdir.
İki değişken arasında ilişki olup olmadığını araştırmak istediğimizde, aralarında ilişki
olup olmadığını araştıracağımız iki değişkenin bir teori tarafından açıklanan ya da en azından
akla ve mantığa uyan bir ilişki içinde olması gerekir. Başka bir deyişle rastgele seçilen iki
değişken arasında ilişki olup olmadığı araştırılmaz. Zira mesela korelasyon analizi, iki
değişkenin aldığı değerlerin sayısal değişimi arasında benzerlik olup olmadığını araştırır.
Dolayısıyla, sayısal değerlerinin gelişimi benzer olan ve gerçekte aralarında ilişki bulunması
mümkün olmayan iki değişken arasında da yüksek korelasyon bulmak mümkündür. Söz gelimi,
kutuplardaki penguen sayısı ile patates üretimi arasında ilişki olduğunu araştırsak ve yüksek
korelasyon bulsak bu durum bu iki değişken arasında ilişki olduğu şeklinde yorumlanamaz.
İki değişken arasında var olduğu düşünülen ilişkinin 3 temel unsuru vardır.
-

İlişkinin yönü

-

İlişkinin derecesi

-

İlişkinin fonksiyonel şekli.
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İlişkinin yönü:
İlişkinin yönü, aralarında ilişki olduğu düşülülen iki değişkenin aynı yönde mi yoksa zıt
yönde mi değiştiğini ifade eder. Başka bir deyişle, iki değişkenin gözlenen değerlerinin
gösterdiği eğilimin nasıl olduğunu ilişkinin yönü belirler.
Örneğin, gelir ile tüketim arasında bir ilişki olduğu hem iktisat teorisi tarafından ifade
edilmekte hem de mantıklı değerlendirme ile böyle bir ilişkinin var olabileceği
söylenebilmektedir. Gelir arttıkça tüketim de artmakta ve benzer şekilde gelir azaldıkça tüketim
de azalmaktadır. Dolayısıyla, gelir ve tüketim aynı yönde değişmektedir.
Gelir ile tasarruf arasındaki ilişki de yine aynı yönlü ilişkiye bir örnektir. Gelir arttıkça
tasarruf artmaktadır ve gelir azaldıkça tasarruf azalmaktadır.
Negatif yönlü ilişkiye örnek olarak da fiyat ile talep ilişkisini verebiliriz. Bir malın fiyatı
arttıkça talebi azalmakta, fiyatı düştükçe ise talebi artmaktadır.
Örneklerden de anlaşılacağı gibi, iki değişken birlikte artıyor ya da azalıyorsa ilişki
pozitif (+) yönlü bir ilişki olarak tanımlanmaktadır. İki değişkenden biri artarken diğeri
azalıyorsa ya da biri azalırken diğeri artıyorsa negatif (-) yönlü ilişkiden söz edilmektedir.
İlişkinin derecesi:
İki değişken arasındaki ilişkinin ne derece kuvvetli ya da güçlü olduğunu ise ilişkinin
derecesi belirler. Örneğin gelir ile tüketim arasında bir ilişki mevcuttur ancak tüketim üzerinde
daha önce yapılmış tasarrufların da etkisi olabilir. Tüketim üzerinde gelir mi yoksa daha önce
yapılmış tasarruflar mı daha etkilidir dersek, tüketimin öncelikle gelir ile bağlantılı olduğunu,
gelirin yetersiz kaldığı durumlarda tasarrufların da tüketim amacıyla kullanılabildiği
görülmektedir. Örneğin, hiçbir memur ya da işçi maaşı dururken, köşede tuttuğu altınlarını
bozdurarak harcamaz. Tüketim amacıyla önce kullanılan daima gelir olmaktadır. Dolayısıyla,
gelir ile tüketim arasındaki ilişkinin derecesi gelir ile tasarruf arasındaki ilişkinin derecesinden
daha güçlüdür.
İki değişken arasındaki ilişkinin derecesi basit korelasyon analizi ile ölçülür.
İlişkinin fonksiyonel şekli:
İki değişken arasındaki ilişkinin fonksiyonel şekli, bu iki değişken arasındaki ilişkinin
hangi matematiksel fonksiyana uygun olduğunu ifade eder. Örneğin, iki değişken arasındaki
ilişki doğrusal olabileceği gibi, ikinci dereceden de olabilir. Doğrusal ilişki olması halinde iki
değişkenin gözlem değerlerinin kartezyen koordinat sistemi üzerinde gösterilmesi durumunda
oluşan noktaların dağılımı bir doğruya benzeyecektir. İlişkinin fonsiyonel şeklini belirlemede
serpilme diyagramı olarak adlandırılan grafikten yararlanılır.
Serpilme diyagramı, X ve Y eksenli bir kartezyen koordinat sistemi üzerinde X ve Y
olarak adlandırılan iki değişkenin karşılık gözlem değerlerini göstermek suretiyle çizilen bir
diyagramdır. Serpilme diyagramı, iki değişken arasında ilişki bulunup bulunmadığı, ilişki varsa
yönünün ve derecesinin nasıl olduğu ve en önemlisi ilişkinin fonksiyonel şeklinin ne olduğu
hakkında bilgi veren temel bir araç olma özelliği taşır.
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İlişkinin fonksiyonel şeklini belirlemek regresyon analizinin konusunu teşkil eder.
Başka bir deyişle regresyon analizi sebep-sonuç ilişkisi içindeki iki değişken arasındaki ilişkiyi
matematiksel bir model ile ifade etmeyi amaçlayan bir analiz yöntemidir. İki değişkenden
hangisinin sebep ve hangisinin sonuç değişken olduğu regresyon analizinde çok önemlidir.
Şimdi korelasyon ve regresyon analizlerini ayrıntılı olarak ele alarak, nasıl
kullanıldıklarını ve yorumlandıklarını açıklamaya çalışalım.
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10.1. Basit Korelasyon Analizi
Basit korelasyon analizi, aralarında ilişki olduğu düşünülen en az aralık ya da oran
ölçeğinde toplanmış iki değişkenin birlikte değişme derecesini gösteren bir analizdir. Bu tanım
içinde yer alan, ‘aralarında ilişki olduğu düşünülen’ ifadesine özellikle dikkat çekmek istiyoruz.
Korelasyon analizi, aralarında ilişki olduğu bir teori tarafından kabul edilen ya da en
azından akla ve mantığa uygun olarak aralarında ilişki olduğu düşünülen iki değişkenin birlikte
değişme derecesidir.
Korelasyon analizi iki değişkenin gözlem değerlerinin birlikte nasıl bir değişim içinde
olduğunu araştırır. Dolayısıyla, değişkenlerin aldıkları değerlerin seyrine bakar. Bu sebeple,
eğer serilerin gözlem değerlerinin seyri benzerlik gösteriyorsa, gerçekte ilişkisiz iki seri
arasında da güçlü korelasyon çıkabilir. Bu durumu bir örnek ile açıklamaya çalışalım.
İstanbul’da son 10 yıl içinde şehir hatları vapurlarının yolcu sayıları ile İstanbul’daki
evlenme sayısı arasında bir ilişki olup olmadığını korelasyon analiziyle araştırdığımızı ve
yüksek pozitif ilişki bulduğumuzu varsayalım. İki değişken arasında güçlü pozitif ilişki
olduğunu gösteren korelasyon katsayısına bakarak, vapura binen insan sayısı arttıkça evlenme
sayısı artıyor, gibi bir sonuca varırız ki bu tebessüme sebep olacak türden bir yorum anlamı
taşır. Vapura binen insan sayısı ile yapılan evlilik sayısı arasında bir ilişki olduğunu
düşünmemizi sağlayacak ne bir teori ne de bir mantıklı kurgu bulunmamaktadır. Nitekim, bu
iki değişken arasında güçlü bir ilişki olduğu sonucunu doğuran asıl sebep, İstanbul’un nüfus
artışıdır. Nüfus arttıkça daha çok insan vapura binmekte, nüfus arttıkça daha çok insan
evlenmektedir. Dolayısıyla burada vapura binen insan sayısı ile evlenen insan sayısı üzerinde
ortak bir nüfus etkisi bulunmaktadır ve bu etki göz ardı edildiği taktirde sanki bu iki değişken
birbirini etkiliyormuş gibi bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Şüphesiz bu tamamen yanlış bir
değerlendirme ve yorum olacaktır. Dolayısıyla, iki değişken arasında mantıksal bir ilişki
bulunması korelasyon analizi için vazgeçilmez bir gerekliliktir.
İki değişken arasındaki ilişki güçlü bir ilişki olabileceği gibi orta düzeyde ya da zayıf
bir ilişki de olabilir. Örneğin daha önce de değindiğimiz gelir ile tüketim ilişkisi, tasarruf ile
tüketim ilişkisinden daha güçlü bir ilişkidir.
İki değişken arasındaki doğrusal ilişkinin derecesi basit korelasyon katsayısı ile ölçülür.
İki değişkenin birlikte değişme derecesini ölçmek amacıyla hesaplanan korelasyon katsayısına
basit korelasyon katsayısı denir (r) ile gösterilir, çok sayıda değişkenin birlikte değişme
derecesini ölçen katsayıya ise çoklu korelasyon katsayısı denmektedir ve bu katsayı (R) ile
gösterilmektedir. Bu kitap kapsamında sadece basit korelasyon katsayısı üzerinde durulacaktır.
Korelasyon katsayısı -1 ile +1 arasında değer alabilen bir ölçüdür. Başka bir deyişle,
korelasyon katsayısının alabileceği en küçük değer -1 ve en büyük değer de +1 olmaktadır.
Korelasyon katsayısının -1 ve +1’e eşit olduğu durumlarda deterministik ilişki söz
konusudur ve iki değişken arasında mutlak kesinlikte bir ilişkiden söz edilmektedir. Yukarıda
verdiğimiz örnekte, iki hidrojen ve bir oksijen atomunun birleşerek bir su molekülü
oluşturduğunu hatırlayalım. 4 hidrojen atomu ile 2 oksijen atomu tepkimeye girecek ve iki
molekül su oluşturacaktır, benzer şekilde 20 hidrojen atomu 10 oksijen atomuyla, 100 hidrojen
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atomu da 50 oksijen atomuyla tepkimeye girecektir. Görüldüğü gibi, tepkimeye girecek oksijen
atomu sayısını biliyorsak, hidrojen atomu sayısını ve oluşacak su molekülü sayısını hatasız
olarak öngörebiliriz. Ya da kaç molekül su oluşmasını istiyorsak bunun için gerekli hidrojen ve
oksijen atomu sayılarını yine mutlak kesinlikte öngörebiliriz. İşte bu tür matematik kesinlik
içinde gerçekleşen ilişkilere deterministik ilişki denir ve burada bir tahmin söz konusu
değildir.
İki değişken arasında deterministik ilişki söz konusu olduğunda bir değişkenin değerini
bilmek diğerinin de değerini mutlak kesinlikte bilmek anlamına gelir ve bu durumda korelasyon
katsayısının değeri + 1 veya – 1 olup iki değişken arasında % 100 ilişki durumunu ifade
etmektedir.
Deterministik ilişkiler sadece pozitif bilimlerde söz konusudur ve konusu kollektif
olaylar olan istatistiğin uygulama alanlarında deterministik ilişkilere rastlanmaz. Zira, kollektif
olaylar çok sayıda faktörün etkisi altındadır ve bu sebeple kollektif olaylar söz konusu
olduğunda matematik kesinlik içinde oluşan ilişkilere rastlamak mümkün değildir.
Aynı anne babadan dünyaya gelen ikiz çocukları düşünelim. Çocuklar aynı zamanda ve
aynı koşullarda dünyaya gelmiş, aynı ailenin kültür ve geleneği ile yetişmiş olsalar bile
davranışlarının bire bir aynı olmasını bekleyemeyiz. Bu iki çocuk aynı eğitim sürecinden
geçseler, aynı öğretmenlerden dersler alsalar ve aynı şekilde çalışsalar bile bütünüyle aynı
başarıyı göstermeleri ve aynı hayatı yaşamaları söz konusu değildir. Dolayısıyla, iki kollektif
olay yani iki değişken arasında bir ilişki ve ortak bir yönelim olmakla beraber farklılıklar da
bulunmaktadır. İşte bu farklılıklar sonucu korelasyon katsayısının –1 veya + 1 çıkması
mümkün değildir.
Korelasyon katsayısının -1 < r < +1 olması durumu iki değişken arasında olasılık içeren
bir ilişki olduğunu ifade eder ki bu tür ilişkilere stokastik ilişki denmektedir.
Başka bir deyişle, iki değişken arasındaki ilişki olduğunda bu iki değişken özünde ortak
bir yönelim içinde bulunmaktadır. Ancak bununla beraber, iki değişken üzerinde, içinde
bulundukları bu ortak davranış dışında etkiler de söz konusu olmaktadır. İşte iki değişken
arasındaki bu genel yönelim dışında pek çok faktörün de etkisinin bulunması ilişkinin stokastik
ilişki olarak tanımlanmasına sebep olmaktadır.
Korelasyon katsayısının pozitif değer alması, iki değişken arasında pozitif bir ilişki
bulunduğunu ve iki değişkenin birlikte artıp birlikte azaldığını ifade etmektedir. Daha önce
verdiğimiz gelir-tüketim ilişkisi örneği pozitif ilişkiye örnektir ve bu durumda korelasyon
katsayısının işareti + olmaktadır.
Korelasyon katsayısının negatif değer alması, iki değişken arasında negatif yönlü bir
ilişki bulunduğunu ifade etmekte ve bu durumda değişkenlerden biri artarken diğerinin
azalmakta olduğu anlaşılmaktadır. Fiyat ile talep arasındaki ilişki negatif ilişkiye bir örnektir
ve bu durumda korelasyon katsayısı – çıkmaktadır.
Korelasyon katsayısının sıfır çıkması ise, iki değişken arasında ilişki olmadığını değil,
iki değişken arasında doğrusal bir ilişki bulunmadığını ifade etmektedir. Dolayısıyla,
korelasyon katsayısı sıfır ise iki değişken arasında doğrusal formda ilişki yoktur ancak örneğin,
ikinci dereceden ya da üstel bir ilişki olabilir.
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Korelasyon katsayısının bire yakın değerleri iki değişken arasında güçlü bir ilişki
bulunduğunu ifade eder. Benzer şekilde korelasyon katsayısı bir’den uzaklaştığı ölçüde de iki
değişken arasındaki ilişkinin zayıf ilişki olduğu anlaşılır. Korelasyon katsayısının sıfıra
yaklaşması ise iki değişken arasında zayıf düzeyde doğrusal ilişki bulunabileceğinin
göstergesidir.
Korelasyon katsayısının yukarıda açıklanan güçlü ya da zayıf, pozitif veya negatif
yönlü bir ilişkiyi göstermesi durumlarını aşağıdaki serpilme diyagramları ile gösterelim:

Şekil 3.1: Serpilme diyagramının iki değişken arasında bulunan korelasyona göre
görüntüsü
Korelasyon katsayısı, sebep-sonuç ilişkisine dayanmaz. Burada kastedilen iki
değişkenin birlikte değişme derecesidir ve hangi değişkenin sebep hangisinin sonuç olduğu
önemli değildir. Dolayısıyla, X ve Y arasında hesaplanacak korelasyon katsayısı Y ile X
arasında hesaplanan korelasyon katsayısına eşit olmaktadır.
İki değişken arasındaki ilişkiyi olasılık teorisinde öğrendiğimiz şekilde koşullu bir ilişki
gibi düşünür ve ifade edersek, rY/X = rX/Y’dir. Yani X değişkeni sebep Y değişkeni sonuç kabul
edildiğinde hesaplanan korelasyon kaysayısı (rY/X), tam tersi durumda yani, Y değişkeni sebep
X değişkeni ise sonuç alındığında hesaplanan korelasyon katsayısına (rX/Y) eşit olmaktadır. Bu
durum iki değişken arasında hesaplanan korelasyon katsayısının simetrik olduğunu ifade eder.
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Korelasyon katsayısı aralarında ilişki olduğu düşünülen iki değişkenin tüm gözlem
değerleri kullanılarak doğrudan anakütle için hesaplanabileceği gibi, anakütle içinden seçilecek
örnek kütlede yer alan gözlem değerlerinden hareketle de hesaplanabilir. Korelasyon
katsayısının örnek kütleden hesaplanması durumu uygulamada daha çok tercih edilen bir
yöntemdir ve durumda örnek kütleden hareketle hesaplanan korelasyon katsayısı anakütle
korelasyon katsayısının tahmini değerini oluşturmaktadır.
Bu bağlamda, ilerleyen kısımlarda görülecek korelasyon katsayısına yönelik örnek
çözümlerin örnek kütle korelasyon katsayısı hesabına yönelik olduğunu da ifade etmek isteriz.
Korelasyon katsayısı hesabında kullanılmak üzere geliştirilmiş ve birbirinden türetilmiş
çok sayıda formül bulunmaktadır. Bu formüller içinde en çok kullanılan iki tanesi üzerinde
duracağız.
Öncelikle, korelasyon katsayısının sebep-sonuç ilişkisine dayanmadığını ve hangi
değişkene sebep hangi değişkene sonuç olarak yaklaştığımızın bir önemi olmadığını bir kez
daha ifade etmek istiyoruz. Ancak, bir sonraki bölümde inceleyeceğimiz regresyon analizi
sebep –sonuç ilişkisine dayanan bir analiz yöntemi olduğundan, sebep değişken X, sonuç
değişken ise Y sembolü ile ifade edilmektedir ve bu durum evrensel literatürde de kabul görüp
kullanılmakta olan bir yaklaşımdır.
Korelasyon analizinde sebep – sonuç değişken ayrımı gerekmese de, bir sonraki
aşamada regresyon analizini öğrenip uygulayacağımız için, şimdiden sebep değişkeni X, sonuç
değişkeni Y ile göstermeyi tercih edeceğiz.

10.1.1. Korelasyon
Hesaplanması

Katsayısının

Gözlem

Değerleri

Üzerinden

X ve Y ile sembolize edilen iki değişken arasındaki korelasyon katsayısı doğrudan
gözlem değerleri kullanılarak aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanabilir:
𝑟=
Formülde yer alan;

∑ 𝑋𝑖 𝑌𝑖 − 𝑛𝑋̅𝑌̅

√(∑ 𝑋𝑖 2 − 𝑛𝑋̅ 2 )(∑ 𝑌𝑖 2 − 𝑛𝑌̅ 2 )

𝑋̅ : X serisinin ortalamasını,

𝑌̅ : Y serisinin ortalamasını ve

n : gözlem sayısını ifade etmektedir.
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10.1.2. Korelasyon Katsayısının Ortalamadan Sapmalar Üzerinden
Hesaplanması
Korelasyon katsayısı, X ve Y değişkenlerinin aritmetik ortalamaları hesaplanıp, her bir
gözlem değerinin aritmetik ortalamadan farklarının hesaplanması ile elde edilen aritmetik
ortalamadan sapma serileri kullanılarak da hesaplanabilir.
Aritmetik ortalamadan sapmalar üzerinden korelasyon katsayısı aşağıdaki formül
yardımıyla hesaplanır:

Formülde yer alan;
(𝑋𝑖 − 𝑋̅),
(𝑌𝑖 − 𝑌̅),

𝑟=

∑(𝑋𝑖 − 𝑋̅)(𝑌𝑖 − 𝑌̅)

√∑(𝑋𝑖 − 𝑋̅)2 ∑(𝑌𝑖 − 𝑌̅)2

X değişkeninin aritmetik ortalamadan sapmalarını,
Y değişkeninin aritmetik ortalamadan sapmalarını ifade etmektedir.

Korelasyon katsayısının aritmetik ortalamadan sapmalar yöntemine göre hesaplanması
sırasında sıkça yapılan bir hatayı vurgulamak ve formülün pay kısmında yer alan
(𝑋𝑖 − 𝑋̅)(𝑌𝑖 − 𝑌̅) ifadesine özellikle dikkat çekmek istiyoruz.

Bilindiği gibi gözlem değerlerinin aritmetik ortalamadan sapmaları toplamı sıfırdır.
Yani, X değişkeninin aritmetik ortalamadan sapmaları toplamı ile,
∑(𝑋𝑖 − 𝑋̅) = 0

Y değişkeninin aritmetik ortalamadan sapmaları toplamı,

çarpıldığında,

∑(𝑌𝑖 − 𝑌̅) = 0
∑(𝑋𝑖 − 𝑋̅) . ∑(𝑌𝑖 − 𝑌̅) = 𝑂

sonucuna ulaşılmaktadır. Ancak, yukarıdaki formülün pay kısmına dikkat edilecek olursa, X ve
Y değişkenlerinin ortalamadan sapmaları hesaplandıktan sonra, karşılıklı olarak sapma
değerleri çarpılmaktadır. Başka bir deyişle X ve Y serilerinin ortalamadan sapmaları
hesaplanıp, sapma değerleri toplanarak (ki toplam değerleri sıfırdır), toplam değerleri
çarpılmamaktadır. Formülün pay kısmı,
∑(𝑋𝑖 − 𝑋̅)(𝑌𝑖 − 𝑌̅)
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şeklinde olup her bir değişken için hesaplanan sapma değerlerinin (X,Y) ikilileri için karşılıklı
olarak çarpılmasını ve daha sonra toplanmasını ifade etmektedir. Bu konuya özellikle dikkat
çekmek istiyoruz.

10.2. Basit Korelasyon Katsayısı Hesabına Yönelik Uygulamalar
Şimdi yukarıda verdiğimiz iki korelasyon katsayısı formülünü kullanarak örnek
uygulamalar yapalım:
Örnek:
Aşağıda bir firmanın 2013-2016 yılları arasında yaptığı reklâm harcamaları ve satış
rakamları veriliyor. Buna göre, reklâm harcamaları ile satışlar arasındaki ilişkinin derecesini
yani korelasyon katsayısını hesaplayarak yorumlayalım.
Örneğimizde reklâm harcamaları ve satış değişkenleri verilmiş ve korelasyon
katsayısının hesaplanması isteniyor. Koralasyon katsayısı sebep –sonuç ilişkisine dayanmayıp
sadece iki değişkenin birlikte değişme ölçüsünü verir. Dolayısıyla, hangi değişkene X hangi
değişkene Y dediğimizin bir önemi yoktur ve her iki koşulda da korelasyon katsayısı aynı değeri
alır. Ancak bir sonraki analizimiz regresyon çözümlemesi olacağından değişken tanımlamasını
burada yaparak sebep değişkeni X, sonuç değişkeni Y ile sembolize ediyoruz.
Reklâm harcamaları satışları etkilediği için sebep değişken olarak düşünülerek X
değişkeni, satışlar ise reklam harcamaları sonucunda oluştuğu için Y değişkeni olarak
tanımlanmıştır.
Yıllar

2013
2014
2015
2016

Reklam
Harcamaları
(Xi)
8
12
15
25
60

Satışlar
(Yi)

𝑋𝑖 2

𝑌𝑖 2

𝑋𝑖 𝑌𝑖

60
80
110
150
400

64
144
225
625
1058

3600
6400
12100
22500
44600

480
960
1650
3750
6840

Gözlem değerlerinin kendisi kullanılarak korelasyon hesabı aşağıdaki formül ile
yapılmaktadır:
𝑟=

∑ 𝑋𝑖 𝑌𝑖 − 𝑛𝑋̅𝑌̅

√(∑ 𝑋𝑖 2 − 𝑛𝑋̅ 2 )(∑ 𝑌𝑖 2 − 𝑛𝑌̅ 2 )

Formülden de görüleceği gibi, X ve Y değişkenlerinin ortalamalarını, kareleri
toplamlarını ve X ile Y çarpım toplamını hesaplayarak formülde yerine koymamız gerekiyor.
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X ve Y değişkenlerinin ortalamalarını:
𝑋̅ =

𝑌̅ =

∑ 𝑋𝑖
60
=
= 15
4
𝑛

∑ 𝑌𝑖
400
=
= 100
4
𝑛

olarak hesaplıyoruz. Ayrıca yukarıdaki tablodan da görüleceği gibi, korelasyon formülünde
yer alan diğer değerler de aşağıdaki gibi bulunuyor.
∑ 𝑋𝑖 𝑌𝑖 = 6840
∑ 𝑋𝑖 2 = 1058

∑ 𝑌𝑖 2 = 44600

Şimdi hesapladığımız tüm değerleri korelasyon katsayısı formülünde yerine koyalım:
Korelasyon katsayısı,
𝑟=
𝑟=

√(∑ 𝑋𝑖 2 − 𝑛𝑋̅ 2 )(∑ 𝑌𝑖 2 − 𝑛𝑌̅ 2 )
6840 − 4 . 15 . 100

√(1058 − 4 . 152 )(44600 − 4 . 1002 )

𝑟=
𝑟=

6840 − 6000

√(1058 − 900)(44600 − 40000 )

840

√158 . 4600

olarak hesaplanmaktadır.

∑ 𝑋𝑖 𝑌𝑖 − 𝑛𝑋̅𝑌̅

=+

840
= + 0,9859 𝑦𝑎𝑛𝑖 % 98,59
852

Korelasyon katsayısının değeri 0,9859 bulunmuştur ve bu değer reklâm harcamaları ile
satış değişkenlerinin % 98,59 oranında birlikte değiştiklerini gösterir. Korelasyon katsayısı
bir’e çok yakın ve pozitif bir değerdir. Dolayısıyla, iki değişken arasında oldukça güçlü ve
pozitif yönlü bir ilişki vardır ve iki değişken birlikte artmakta ve birlikte azalmaktadır.
Aynı örneği, korelasyon katsayısı hesabında kullanılabilecek ikinci formülümüz olan
ortalamadan sapmalar formülüne göre de çözelim.
Bunun için öncelikle X ve Y serilerinin ortalamadan sapmalarını hesaplamamız
gerekiyor. Bir önceki çözümde X ve Y değişkenlerinin ortalamalarını,
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𝑋̅ =

𝑌̅ =

şeklinde hesapladığımızı hatırlayalım.

∑ 𝑋𝑖
60
=
= 15
4
𝑛

∑ 𝑌𝑖
400
=
= 100
4
𝑛

X ve Y değişkenlerinin gözlem değerlerinin ortalamadan farklarını alarak sapma
serilerini hesaplayalım ve daha sonra aşağıdaki tabloda detaylarını görebileceğimiz formül için
gerekli diğer işlemleri gerçekleştirelim.
Yıllar

Rklm
Harc.
(Xi)

Satışlar
(Yi)

(𝑋𝑖 − 𝑋̅)

(𝑋𝑖 − 𝑋̅)2

(𝑌𝑖 − 𝑌̅ )

(𝑌𝑖 − 𝑌̅)2

(𝑋𝑖 − 𝑋̅)(𝑌𝑖 − 𝑌̅)

2013
2014
2015
2016

8
12
15
25
60

60
80
110
150
400

-7
-3
0
10
0

49
9
0
100
158

-40
-20
10
50
0

1600
400
100
2500
4600

280
60
0
500
840

Ortalamadan sapmalar yöntemine göre korelasyon katsayısının formülü aşağıdaki
gibidir:
𝑟=

∑(𝑋𝑖 − 𝑋̅)(𝑌𝑖 − 𝑌̅)

√∑(𝑋𝑖 − 𝑋̅)2 ∑(𝑌𝑖 − 𝑌̅)2

Formül için gerekli olan ve yukarıdaki tabloda ayrıntılı hesaplamalarını görebileceğiniz
değerleri yerine koyarak korelasyon katsayısı,
𝑟=

840

√158 . 4600

=+

840
= +0,9859
852

olarak hesaplanmaktadır. Reklâm harcamaları ile satışlar arasındaki ilişkinin derecesi % 98,59
düzeyindedir ve bu, iki değişkenin % 98,59 oranında birlikte değiştiğini göstermektedir.
Korelasyon katsayısı pozitif ve güçlü ilişkiyi işaret etmektedir. Dolayısıyla, reklâm harcamaları
ile satışlar arasında oldukça yüksek ve pozitif yönlü ilişki vardır ve iki değişken birlikte
artmakta ve azalmaktadır.
Örnek:
Aşağıda aynı büyüklükte 5 ekim alanında kullanılan gübre miktarı ve gerçekleştirilen
buğday üretimi değerleri veriliyor. Buna göre, gübre kullanımı ile buğday üretimi arasındaki
ilişkinin derecesini (korelasyon katsayısını) hesaplayarak yorumlayalım.
Korelasyon analizi açısından hangi değişkenin sebep hangi değişkenin sonuç olduğunun
önemli olmadığını bir kez daha yineleyelim. Ancak, bir sonraki aşamada aynı örneği regresyon
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çözümlemesinde de kullancağımız için değişkenleri isimlendirirken sebep – sonuç ilişkisini
dikkate alıyor ve gübre kullanımı değişkenini buğday üretimi üzerinde etkili bir değişken
olması sebebiyle X ile ve buğday üretimini de sonuç değişken olması nedeniyle Y ile ifade
ediyoruz.
Gübre
Kullanımı (Xi)
12
15
18
20
35
100

Buğday
Üretimi
(Yi)
40
80
100
120
160
500

𝑋𝑖 2

𝑌𝑖 2

𝑋𝑖 𝑌𝑖

144
225
324
400
1225
2318

1600
6400
10000
14400
25600
58000

480
1200
1800
2400
5600
11480

Öncelikle gözlem değerlerinin kendisinin kullanıldığı korelasyon katsayısı formülüne
göre çözüm yapalım. Kullanacağımız formül için gerekli alt işlemler yukarıdaki tablodan takip
edilebilir.
X ve Y değişkenlerinin ortalamaları:
𝑋̅ =

𝑌̅ =

∑ 𝑋𝑖
100
=
= 20
5
𝑛

∑ 𝑌𝑖
500
=
= 100
𝑛
5

olarak hesaplanıyor. Ayrıca yukarıdaki tablodan da görüleceği gibi, korelasyon formülünde
yer alan diğer değerler de aşağıdaki gibi bulunuyor:
∑ 𝑋𝑖 𝑌𝑖 = 11480
∑ 𝑋𝑖 2 = 2318

∑ 𝑌𝑖 2 = 58000

Şimdi hesapladığımız tüm değerleri korelasyon katsayısı formülünde yerine koyalım:
𝑟=
𝑟=

∑ 𝑋𝑖 𝑌𝑖 − 𝑛𝑋̅𝑌̅

√(∑ 𝑋𝑖 2 − 𝑛𝑋̅ 2 )(∑ 𝑌𝑖 2 − 𝑛𝑌̅ 2 )
11480 − 5. 20.100

√(2318 − 5. 202 )(58000 − 5. 1002 )
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𝑟=

11480 − 10000

√(2318 − 2000)(58000 − 50000)

1480

𝑟=+

√(318)(8000)

=+

1480

√2544000

=+

1480
= +0,9279
1594,99

Çözümden de görüleceği gibi gübre kullanımı ile buğday üretimi arasındaki korelasyon
katsayısı + 0,9279 olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla, gübre kullanımı ile buğday üretimi
arasında pozitif yönlü ve güçlü bir ilişki vardır ve bu iki değişken % 92,79 oranında aynı yönde
ve birlikte değişmektedir. Yani, iki değişken % 92,79 oranında birlikte artmakta ve birlikte
azalmaktadırlar.
Aynı örneği ortalamadan sapmalar yöntemine göre de çözelim:
Ortalamadan sapmalar yöntemine göre korelasyon katsayısı hesaplayabilmek için
öncelikle değişkenlerin ortalamaları ve daha sonra da ortalamadan sapmalarının hesaplanması
gerekir. Değişkenlerin ortalamalarını bir önceki çözüm için hesaplamıştık.
Ortalamadan sapmalarla korelasyon katsayısı hesaplayabilmek için gerekli işlemler
aşağıdaki tablo ile gösterilmektedir:
Gübre
Kullanımı
(Xi)

Buğday
Üretimi
(Yi)

(𝑋𝑖 − 𝑋̅)

(𝑋𝑖 − 𝑋̅)2

(𝑌𝑖 − 𝑌̅ )

(𝑌𝑖 − 𝑌̅)2

(𝑋𝑖 − 𝑋̅)(𝑌𝑖 − 𝑌̅)

12
15
18
20
35
100

40
80
100
120
160
500

-8
-5
-2
0
15
0

64
25
4
0
225
318

-60
-20
0
20
60
0

3600
400
0
400
3600
8000

480
100
0
0
900
1480

Ortalamadan sapmalar yöntemine göre korelasyon katsayısının formülü aşağıdaki
gibidir:
𝑟=

∑(𝑋𝑖 − 𝑋̅)(𝑌𝑖 − 𝑌̅)

√∑(𝑋𝑖 − 𝑋̅)2 ∑(𝑌𝑖 − 𝑌̅)2

Formül için gerekli olan ve yukarıdaki tabloda ayrıntılı hesaplamalarını görebileceğiniz
değerleri yerine koyarak korelasyon katsayısını,
𝑟=+

olarak hesaplıyoruz.

1480

√(318)(8000)

=+

1480

√2544000

=+

1480
= +0,9279
1594,99
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Yukarıdaki çözümden de görüleceği gibi gübre kullanımı ile buğday üretimi arasındaki
korelasyon katsayısı + 0,9279 olarak hesaplanmaktadır. Dolayısıyla, gübre kullanımı ile buğday
üretimi arasında pozitif yönlü ve güçlü bir ilişki vardır ve bu iki değişken % 92,79 oranında
aynı yönde ve birlikte değişmektedir. Yani, gübre kullanımı ve buğday üretimi değişkenleri %
92,79 oranında birlikte artmakta ve birlikte azalmaktadırlar.
Aynı örnek verilerine, gerek gözlem değerlerinin kendisinin kullanıldığı korelasyon
formülüne göre gerekse ortalamadan sapmaların kullanıldığı korelasyon formülüne göre
çözüm yapıldığında tamamen aynı sonuçların elde edildiği görülmektedir.
Ortalamadan sapmalara göre çözüm yönteminin, değişkenlere ilişkin ortalamaların tam
sayı olması halinde kullanılması önerilmektedir. Aksi taktirde ortalamanın ondalık değerli
olması, ortalamadan farkların da ondalık değerli olmasına sebep olacak ve çözüm için daha
fazla zaman harcamak gerekecektir.

181

Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Regresyon ve korelasyon analizlerini ele aldığımız bu bölümde, ilk olarak deterministik
ve stokastik ilişkinin ne olduğunu örnekler yardımıyla açıklamaya çalıştık. Konusu kollektif
olaylar olan istatistiğin değişkenler arasındaki stokastik ilişkilerle ilgilendiği üzerinde durduk.
Öncelikle iki değişken arasındaki ilişkinin yönü, derecesi ve fonksiyonel şekline yönelik
açıklamalarda bulunduk. Daha sonra basit korelasyon analizini ele aldık. Aralarında ilişki
olduğu düşünülen iki değişkenin birlikte değişme derecesi olarak tanımlanan korelasyon
analizinin kavramsal boyutunu ve daha sonra da nasıl hesaplanıp yorumlandığını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1-

İki değişken arasındaki birlikte değişme derecesini ölçen katsayıya………..denir.

a-

Basit korelasyon katsayısı

b-

Basit regresyon katsayısı

c-

Belirginlik katsayısı

d-

Belirsizlik katsayısı

e-

Determinasyon katsayısı

2İki değişkenin birlikte aynı yönde değişmesi durumunda aşağıdaki korelasyon
katsayılarından hangisi geçerli olabilir?
a-

- 0,75

b-

+ 0,75

c-

- 0, 89

d-

- 0,95

e-

- 0,85

3Aşağıda çeşitli X ve Y değişkenleri arasındaki korelasyon katsayıları verilmiştir.
Buna göre, en güçlü ilişki hangi katsayı için söz konusudur?
a-

0,95

b-

0,78

c-

0,85

d-

0,99

e-

0,65

4Aşağıda çeşitli X ve Y değişkenleri arasındaki korelasyon katsayıları verilmiştir.
Buna göre, en güçlü ilişki hangi katsayı için söz konusudur?
a-

+ 0,95

b-

- 0,78

c-

+ 0,85

d-

+ 0,65
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e-

- 0,99

5İki değişken arasında matematik kesinlik içinde gerçekleşen bir ilişki bulunması
durumuna……………… denir ve burada bir tahmin söz konusu değildir.
a-

Deterministik ilişki

b-

Stokastik ilişki

c-

Zayıf ilişki

d-

Kuvvetli ilişki

e-

Pozitif ilişki

6Üç veya daha fazla değişken arasındaki ilişkinin derecesini ölçen katsayıya
………….. denir.
a-

Basit korelasyon katsayısı

b-

Basit regresyon katsayısı

c-

Çoklu korelasyon katsayısı

d-

Belirginlik katsayısı

e-

Belirsizlik katsayısı

7X ve Y değişkenleri arasında pozitif yönlü ancak zayıf bir ilişki olduğunu
gösteren korelasyon katsayısı aşağıdakilerden hangisidir?
a-

+ 0,84

b-

+ 0,80

c-

+ 0,15

d-

+ 0,91

e-

- 0,08

8İki değişken arasında doğrusal ilişki bulunmaması durumunda aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
a-

r=+1

b-

r= -1

c-

r=0,95
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d-

r=0

e-

r=-0,99

9X ve Y aralarında ilişki bulunan iki değişkendir ve ∑(𝑋𝑖 − 𝑋̅)(𝑌𝑖 − 𝑌̅) = 7 ve
2
∑(𝑌𝑖 − 𝑌̅)2 = 10 olarak hesaplanmıştır. Buna göre, regresyon katsayısı
(𝑋𝑖 − 𝑋̅) = 8,1
aşağıdakilerden hangisidir?
a-

0,4554

b-

0,5625

c-

0,2286

d-

0,8582

e-

0,7778

10- İki değişken arasındaki basit korelasyon katsayısının 1.00 olması durumunda
aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?
a-

Deterministik ilişki

b-

Stokastik ilişki

c-

Zayıf ilişki

d-

Çok zayıf ilişki

e-

İlişki yoktur.

Cevaplar
1) a, 2) b, 3) d, 4) e, 5) a, 6) c, 7) c, 8) d, 9) e, 10) a
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11. BASİT REGRESYON KORELASYON ANALİZİ –REGRESYON
ANALİZİ

Bölüm Yazarı:
Doç.Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, bir teori tarafından aralarında ilişki olduğu kabul edilen ya da akla ve
mantığa uygun olarak aralarında ilişki olduğu düşünülen iki değişken arasında varolan ilişkinin
nasıl analiz edilebileceğini öğreneceğiz.
Aralarında sebep sonuç ilişkisi olduğu düşünülen iki değişken arasındaki ilişkinin
regresyon modelleriyle nasıl modelleneceğini öğreneceğiz.
Regresyon modeliyle elde edilen parametre tahminlerinin nasıl yorumlanacağını ele
alacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

İki değişken arasında sebep sonuç ilişkisi olduğunda bu ilişki nasıl analiz edilir?

2)
Bir değişkenin bir başka değişken üzerinde etkili olduğu düşünüldüğünde bu etki
matematiksel bir model yardımıyla modellenebilir mi?
3)

Deterministik ilişki ile stokastik ilişki arasındaki temel fark nedir?

4)
İki değişken arasında güçlü bir ilişki bulunmasının istatistik çalışmalar açısından
önemi nedir?
5)
Regresyon modelinde değişkenlerin bağımlı ya da bağımsız olmaları neden
önemlidir?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Deterministik ve
stokastik ilişkinin
tanımı ve
örneklerle
açıklanması

İki değişken arasında mutlak
kesinlikte bir ilişki olması ile
olasılık içeren bir ilişki
bulunması durumları ve
bunlara yönelik örnekler ile
konunun açıklanması.

İstatistik kitaplarının içinde yer alan
regresyon-korelasyon bölümleri ile
başlı başına bu konu üzerine
yazılmış Regresyon ve Korelasyon
Analizini konu alan kitaplar.

Basit korelasyon
analizi

İki değişken arasındaki
birlikte değişme derecesinin
nasıl belirlendiği ve nasıl
yorumlandığının kavranması.

İstatistik kitaplarının içinde yer alan
regresyon-korelasyon bölümleri ile
başlı başına bu konu üzerine
yazılmış Regresyon ve Korelasyon
Analizini konu alan kitaplar ve
konuya ilişkin örnek çözümler.

Basit regresyon
analizi

Bir bağımlı değişken ile bu
değişken üzerinde etkili olan
bağımsız değişken arasındaki
ilişkinin matematiksel bir
model ile ifade edilmesi.

İstatistik kitaplarının içinde yer alan
regresyon-korelasyon bölümleri ile
başlı başına bu konu üzerine
yazılmış Regresyon ve Korelasyon
Analizini konu alan kitaplar ve bu
konuya yönelik örnek uygulamalar.

Regresyon modeli
ile tahmin

Basit regresyon modeli
çözümü ile elde edilen
regresyon modelinin
parametre tahminlerini
kullanarak, bağımsız
değişkenin belirli bir değer
alması durumunda bağımlı
değişkenin değerinin tahmin
edilmesi.

İstatistik kitaplarının içinde yer alan
regresyon-korelasyon bölümleri ile
başlı başına bu konu üzerine
yazılmış Regresyon ve Korelasyon
Analizini konu alan kitaplar ve bu
konuya yönelik örnek uygulamalar.

Regresyon
modelinin
başarısının
ölçülmesi

Regresyon modelinin bağımlı
değişkendeki değişmelerin ne
kadarını açıklayabildiğine
yönelik ölçüler.

İstatistik kitaplarının içinde yer alan
regresyon-korelasyon bölümleri ile
başlı başına bu konu üzerine
yazılmış Regresyon ve Korelasyon
Analizini konu alan kitaplar ve bu
konuya yönelik örnek uygulamalar.
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Anahtar Kavramlar
 Basit Regresyon Analizi: Bir bağımlı değişken ile bu bağımlı değişken üzerinde
etkili olan bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi matematiksel bir denklem ile ifade etmeyi
amaçlayan analiz yöntemi.
 Regresyon Katsayısı: Bağımsız değişken ile bağımlı değişken arasındaki ilişkiyi
kuran katsayı, eğim parametresi.
 Bağımsız değişken: Değeri model dışında belirlenen ve regresyon modelinde
bağımlı değişken üzerindeki etkisi tespit edilmeye çalışılan değişkendir.
 Bağımlı değişken: bir regresyon modelinde sonuç durumunda olan ve değeri
bağımsız değişkenler tarafından belirlenen değişkendir.
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11.1. Basit Regresyon Analizi
Regresyon analizi herhangi bir değişken ile bu değişken üzerinde etkili olan
değişkenlerin arasındaki ilişkiyi matematiksel bir model ile ifade etmeye yönelik bir analiz
yöntemidir.
Regresyon analizinde bağımlı ve bağımsız değişken ayrımı son derece önemlidir. Zira,
regresyon modeli değişkenler arasındaki sebep – sonuç ilişkisine dayalı bir analiz yöntemidir.
Regresyon modelinde bağımlı değişken olarak nitelenen ve değeri, modelde yer alan
bağımsız değişken ya da değişkenlerce belirlenen bir değişken bulunmaktadır ve amaç bu
bağımlı değişken üzerinde etkili olduğu düşünülen bağımsız değişken ya da değişkenlerin etki
düzeylerini belirlemektir.
Bu noktada öncelikle bağımlı ve bağımsız değişken tanımı üzerinde durmak istiyoruz.
Korelasyon analizi başlığı altında sebep ve sonuç değişken ayrımı üzerinde durmuş ve bu
ayrımın regresyon analizinde çok önemli olduğunu ifade etmiştik. Şimdi konuyu biraz daha
ayrıntılı ele alalım.
Bir regresyon modelinde sonuç durumunda olan değişkene bağımlı değişken denir.
Sonuç değişkeni olmasının sebebi modelde yer alan sebep değişken konumunda olan
değişkenlerin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor olmasıdır. Sonuç durumunda olan bu değişkene,
regresyon analizi içinde bağımlı değişken, açıklanan değişken ya da etkilenen değişken
denmektedir. Bağımlı değişken, modelde yer alan bağımsız değişkenlerin etkisiyle ortaya
çıkmakta ya da değeri bağımsız değişkenlerin etkisiyle belirlenmektedir.
Bağımsız değişken ise, değeri model dışında belirlenen bir değişkendir ve regresyon
modelinde bağımlı değişken üzerindeki etkisi tespit edilmeye çalışılan değişkendir. Bağımsız
değişkenlere de etkileyen değişken ya da açıklayıcı değişken de denmektedir.
Bu kısa tanımlamalardan sonra regresyon analizini, bir bağımlı değişken üzerinde etkili
olduğu düşünülen bağımsız değişken ya da değişkenlerin etkilerinin matematiksel bir fonksiyon
yardımıyla modellenmesi olarak açıklayabiliriz.
Basit doğrusal regresyonda her iki değişkenin de en az aralık ya da oran ölçeğinde
ölçülmüş olması gerekir.
Regresyon analizinde, modelin bağımlı değişkeni ile bağımsız değişken ya da
değişkenleri arasındaki ilişki matematiksel bir fonksiyonla tanımlanmaya çalışılmaktadır ki bu
matematiksel fonksiyon ya da modele regresyon modeli adı verilmektedir.
Regresyon analizinde bağımlı değişkenin sadece bir bağımsız değişkenle olan ilişkisinin
ele alındığı ve bağımlı değişkenin tek bağımsız değişkenle açıklanmaya çalışıldığı modellere
basit regresyon modelleri denmektedir.
Bağımlı değişkenin birden fazla bağımsız değişken ile ilişkisinin ele alındığı ve bağımlı
değişkenin çok sayıda bağımsız değişken tarafından açıklanmaya çalışıldığı modellere ise
çoklu regresyon modelleri denmektedir.
Öte yandan, bağımlı değişken ile bağımsız değişken ya da değişkenler arasındaki
ilişkinin doğrusal bir modelle ifade edilmesi durumunda doğrusal regresyon modelleri,
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doğrusal olmayan bir fonksiyonla ifade edilmesi durumunda ise doğrusal olmayan regresyon
modelleri söz konusu olmaktadır.
Bu kitabın konusu, müfredata bağlı olarak basit ve doğrusal regresyon analiziyle sınırlı
tutulmaktadır.
Tüketim modeli kurduğumuzu ve tüketimi gelir üzerinden açıklamaya çalıştığımızı
varsayalım. Bu durumda tüketim, regresyon modelinin bağımlı değişkenini, gelir ise bağımsız
değişkenini oluşturmaktadır. Bağımlı değişkenin Y harfi ile bağımsız değişkenin ise X harfi ile
sembolize edildiğini korelasyon analizi başlığında ifade etmiştik. Bu durumda tüketim Y, gelir
ise X ile gösterilecektir.
Dolayısıyla, tüketim için regresyon modelimiz,
Y = f(X)
olmakta ve tüketim gelirin bir fonksiyonu olarak ifade edilmektedir.
Şüphesiz yukarıdaki fonksiyon bir kapalı fonksiyondur. Şimdi tüketim ile gelir
arasındaki ilişkinin doğrusal bir ilişki olduğunu varsayalım ve regresyon modelimizi doğrusal
bir model olarak kurgulayalım:
Regresyon modelinin doğrusal bir model olması halinde regresyon denklemimiz doğru
denklemi şeklinde ifade edilecek ve,

şeklinde tanımlanacaktır.

̂𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋𝑖
𝑌

̂ değeri, bağımlı değişkenin regresyon modeli ile tahmin
Yukarıdaki modelde yer alan 𝑌
edilen değeridir ve kısaca tahmin- Y değeri olarak adlandırılmaktadır. Y ise, bağımlı değişkenin
gözlenen, gerçek değerini ifade etmektedir.
Modelden de görüleceği gibi, X bağımsız değişkeni ile Y bağımlı değişkeni arasındaki
ilişki,
𝛽0 𝑣𝑒 𝛽1 katsayıları ile kurulmaktadır ve bu katsayılar anakütle için
hesaplandıklarından parametre adını almaktadırlar. Dolayısıyla regresyon analizinin amacı
bağımlı değişken ile bağımsız değişken arasındaki ilişkinin belirleyicileri olan bu iki
parametreyi tahmin etmektir.
𝛽1 , bağımsız değişken ile bağımlı değişken arasındaki ilişkiyi kuran parametredir ve
regresyon katsayısı olarak adlandırılır. 𝛽1 , bağımsız değişkende meydana gelecek 1 birimlik
bir değişmenin, bağımlı değişkende ne miktarda bir değişime sebep olacağını ifade etmektedir
ve aynı zamanda, 𝛽1 regresyon doğrusunun eğim katsayısıdır.
Regresyon katsayısının pozitif değer alması X ve Y değişkenlerinin pozitif yönlü ilişki
içinde olduğunu gösterir ki bu durumda X değişkeninde meydana gelecek değişimler Y
değişkenini aynı yönde değiştirecektir. Örneğin X değişkeni artarsa Y değişkeni de artacak; X
değişkeni azalırsa Y değişkeni de azalacaktır. Dolayısıyla, regresyon katsayısının işareti ile
korelasyon katsayısının işareti aynı olmaktadır.
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𝛽0 ise bağımsız değişkenin değerinin sıfır olması halinde bağımlı değişkenin alacağı
değeri gösteren parametredir. Bağımsız değişkenin sıfır olması demek, bağımsız değişkenin
bağımlı değişkene hiçbir katkı sağlamaması anlamına gelir ki bu durumda 𝛽0, bağımlı değişken
üzerinde bağımsız değişken dışında etkili olan tüm diğer değişkenlerin etkisini yansıtan bir
katsayı konumundadır.
Regresyon analizinde bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi kuran parametre
olması bakımından regresyon katsayısına (yani 𝛽1 ) daha önemli bir katsayı olarak
düşünülmekte ve 𝛽0 ise ihmal edilebilmektedir.

Dolayısıyla, yukarıdaki 𝑌̂1 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋𝑖 regresyon denklemi ile, regresyon analizi ile
tahmin edilen 𝛽0 𝑣𝑒 𝛽1 parametreleri kullanılarak X değişkeninin aldığı değerler üzerinden Y
değişkenin tahmin değerlerinin hesaplanması amaçlanmaktadır.
Başka bir deyişle, elimizde bağımlı değişkenimiz olan Y değişkeninin gözlenen (gerçek
gözlem) değerleri bulunmaktadır ve biz regresyon analiziyle, bağımsız değişken ile bağımlı
değişken arasındaki ilişkiyi kuran 𝛽0 𝑣𝑒 𝛽1 parametreleri üzerinden bağımlı değişkenin
alacağı değerleri, bağımsız değişkenin aldığı değerlerle tahmin etmeyi amaçlarız.

Dolayısıyla regresyon analizinde bağımlı değişkenin gözlenen, gerçek değeri Yi,

̂𝑖 değeri olarak gösterilmekte ve aradaki fark
regresyon modeli ile tahmin edilen değeri ise 𝑌
hata payını oluşturmaktadır.
Hata payını  ile gösterirsek, gözlenen Y değeri ile tahmin edilen Y değeri arasındaki
fark olarak tanımladığımız hata payını,
̂𝑖
𝜀𝑖 = 𝑌𝑖 − 𝑌

̂𝑖 ),
şeklinde gösterebiliriz. Öte yandan tahmin-Y değerinin de (yani 𝑌

̂𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋𝑖
𝑌

modelinde yer alan 𝛽0 𝑣𝑒 𝛽1 katsayıları ile tahmin edildiği hatırlanırsa, gözlenen Y değeri;
tahmin edilen Y değeri ile hata payının toplamından oluşacaktır:

𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋𝑖 + i

Dolayısıyla regresyon modelinde amaç bağımlı değişkenin alacağı değeri bağımsız
değişkene bağlı olarak tahmin etmektir. Ancak, tüm kollektif olaylarda olduğu gibi, bağımlı ve
bağımsız değişken arasındaki ilişki matematiksel kesinlik içinde gerçekleşen deterministik bir
ilişki olmayıp, olasılık kuralları çerçevesinde meydana gelen ve hata payı içeren stokastik bir
ilişkidir.
Bu bölümün başında verdiğimiz 2 hidrojen ve 1 oksijen atomunun tepkimeye girmesi
neticesinde mutlak kesinlik içinde meydana gelen su molekülü oluşumunu hatırlayalım. Bu
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ilişki deterministik bir ilişkidir ve kaç hidrojen atomunun kaç oksijen atomu ile tepkimeye
girerek kaç molekül su oluşturacağı hatasız şekilde öngörülebilir.
Oysa kollektif olaylar üzerinde çok fazla faktör etkili olmaktadır. Örneğin, tüketim
üzerinde gelir etkili bir değişken olmakla beraber gelir dışında tüketim üzerinde daha pek çok
değişkenin de etkisi bulunmaktadır. Dolayısıyla, tüketimi sadece gelir değişkeni ile açıklamaya
çalıştığımızda, tüketim üzerinde etkisi olan diğer tüm değişkenleri dışarda bırakmış oluruz.
Dolayısıyla, regresyon modelinin dışında kalan diğer tüm etkili değişkenlerin bağımlı değişkeni
oluşturmadaki rolü göz ardı edilmiş olacaktır ki bu değer regresyon modelinin hata payı içinde
yer almaktadır.
Şüphesiz amaç, gerçek Y değerine en yakın Y-tahmin değerine ulaşmaktır.
Buraya kadar anlattıklarımız, anakütle regresyon modelinin tahminine yöneliktir.
Örnekleme konusundan da hatırlanacağı gibi, çok sayıda birimden oluşan anakütlelerde tüm
birimleri gözlemek çoğu kez mümkün olamamakta ve anakütle içinden anakütleyi temsil etmek
üzere seçilen örnek kütle üzerinden anakütleye ilişkin bilgi sahibi olunmaya çalışılmaktadır.
Benzer bir yaklaşım regresyon analizi için de geçerlidir. Tüketimi açıklamaya yönelik
bir regresyon modeli kurmak istesek, tüketim birimini aile olarak alsak bile ülkemiz sınırları
içinde yaşamını sürdüren milyonlarca aile bulunması ve tüm bu ailelere gelirlerinin ve
tüketimlerinin ne olduğunun sorulması mümkün olamayacağından, örnekleme yoluna
gidilmekte ve örnek kütle için hesaplanan katsayılar üzerinden anakütleye ilişkin tahminde
bulunulmaktadır.
Çekilen örnek üzerinden tahmin edilen regresyon denklemi,
̂0 + 𝛽
̂1 𝑋𝑖
̂𝑖 = 𝛽
𝑌

̂1 katsayıları anakütle regresyon denkleminde yer alan
̂0 𝑣𝑒 𝛽
yazılabilir ve modelde yer alan 𝛽
𝛽0 𝑣𝑒 𝛽1 parametrelerinin tahmin edicileri olmaktadır.
Örnek kütleden hareketle hesaplanan regresyon denkleminde gözlenen Y değeri ile
tahmin edilen Y değeri arasındaki farkı örnek kütle hata payı ya da kalıntı olarak tanımlar ve ei
ile gösterirsek, örnek kütle regresyon modelinin kalıntısını,
̂𝑖
𝑒𝑖 = 𝑌𝑖 − 𝑌

̂𝑖 ),
şeklinde ifade edebiliriz. Öte yandan Y-tahmin değerinin de (yani 𝑌
̂0 + 𝛽
̂1 𝑋𝑖
̂𝑖 = 𝛽
𝑌

̂0 𝑣𝑒 𝛽
̂1 katsayıları ile tahmin edildiği hatırlanırsa, gözlenen Y değeri;
modelinde yer alan 𝛽
tahmin edilen Y değeri ile hata payının, yani kalıntının toplamından oluşacaktır:
̂0 + 𝛽
̂1 𝑋𝑖 + 𝑒 𝑖
𝑌𝑖 = 𝛽
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Anakütle regresyon denkleminin:
𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖 + i

Örnek kütle regresyon denkleminin ise,

̂0 + 𝛽
̂1 𝑋𝑖 + 𝑒 𝑖
𝑌𝑖 = 𝛽
̂0 𝑣𝑒 𝛽
̂1 katsayıları, anakütle için geçerli olan
şeklinde gösterildiğine dikkat edilirse, 𝛽
𝛽0 𝑣𝑒 𝛽1 parametrelerinin tahmin edicisidir. Benzer şekilde örnek kütlede gerçek Y değeri ile
Y-tahmin değeri arasındaki farkı ifade eden (kalıntı) ei’de anakütledeki hata payını gösteren
i’nin tahmin değeri olmaktadır.

11.2. En Küçük Kareler Yöntemiyle Regresyon Parametrelerinin
Tahmini
Bir bağımlı değişkenin bir bağımsız değişkene bağlı olarak açıklanmaya çalışıldığı basit
doğrusal regresyon modelinde regresyon denklemi,

şeklinde yazılabilir.

𝑌𝑖 = 𝛽̂0 + 𝛽̂1 𝑋𝑖 + 𝑒 𝑖

Regresyon modelinden de görüleceği gibi, gözlenen her X değerine karşılık gelen, bir
gözlenen Y değeri ve bir de regresyon denklemi ile tahmin edilen tahmin-Y değeri
bulunmaktadır.
Gözlenen Y değeri ile regresyon modeliyle tahmin edilen tahmin-Y değeri arasındaki
farkı örnek kütle hata payı olarak tanımladığımızda ,

ve

̂𝑖
𝑒𝑖 = 𝑌𝑖 − 𝑌

̂𝑖 = 𝛽̂ + 𝛽̂ 𝑋𝑖
𝑌
0
1

olduğu hatırlanırsa, örnek kütle hata payı,

şeklinde yazılabilir.

𝑒𝑖 = 𝑌𝑖 − (𝛽̂0 + 𝛽̂1 𝑋𝑖 )

Bir regresyon denkleminde yer alan gözlenen Y değeri, regresyon modeli ile tahmin
edilen Y değeri ve bu iki değerin farkından oluşan hata payının grafik üzerinde nasıl
gösterildiğini aşağıda verilen Şekil 3.2’de görmekteyiz.
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Şekil 3.2: Serpilme diyagramında en küçük kareler yönteminin mantığı
Şekilden de görüleceği gibi, bağımlı ve bağımsız değişkenin karşılıklı gözlem
değerlerini ifade eden (Xi , Yi) ikililerine ait noktalar grafik üzerinde görülmektedir. Regresyon
analizinde, grafik üzerinde yer alan bu noktalar arasından geçen ve bu noktalara en az uzaklıkta
olan doğrunun denklemi araştırılmaktadır.
Regresyon doğrusu, regresyon çözümlemesi ile elde edilen tahmin Y değerlerini
gösteren bir doğrudur. Dolayısıyla, gerçek Y değeri ile tahmin Y değeri arasındaki fark olarak
tanımladığımız hata payı, regresyon doğrusu etrafında saçılmış bulunan gözlenen Y değerleri
ile regresyon doğrusu arasındaki uzaklıkları yani farkları ifade etmektedir. Bu farklar + ve –
yönde seyrettiğinden toplamları sıfır olmaktadır.
Yani, regresyon modelinde yer alan gözlenen Y değerleri ile tahmin edilen Y değerleri
arasındaki farkların toplamı,
∑ 𝑒𝑖 = 0

olmaktadır. O halde amaç, hata payları kareleri toplamını minimize edecek doğruyu bulmak
olmalıdır. Yani, hata payları kareleri toplamını minimum yapan,
∑ 𝑒𝑖 2 = 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚

koşulunu sağlayan doğruya ulaşılmalıdır.

Regresyon denklemini tahmin etmede, hata payları kareleri toplamını minimum yapan
doğru, en uygun doğru olarak kabul edildiğinden, yöntem en küçük kareler yöntemi olarak
adlandırılmakta ve tahmin edilen regresyon doğrusu da en küçük kareler doğrusu adını
almaktadır.
Regresyon doğrusu, Şekil 3.1.’den de takip edileceği gibi (Xi , Yi) ikililerinin arasından
geçen ve bu noktalardan en az sapan doğru olmaktadır.
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En küçük kareler yönteminde hata payları kareleri toplamını minimum yapmak
amaçlandığından,

ve tahmin-Y değerinin de

̂𝑖 )2 = 𝑚𝑖𝑛
∑ 𝑒𝑖 2 = ∑(𝑌𝑖 − 𝑌

̂𝑖 = 𝛽̂ + 𝛽̂ 𝑋𝑖
𝑌
1
0

olduğu hatırlanarak,

̂1 𝑋𝑖 ))2 = 𝑚𝑖𝑛
∑(𝑌𝑖 − (𝛽̂0 + 𝛽

̂0 𝑣𝑒 𝛽
̂1 katsayılarının neler olduğu araştırılır. Bunun için, yukarıdaki
koşulunu sağlayacak 𝛽
̂0 𝑣𝑒 𝛽
̂1 katsayılarına göre kısmi türevleri alınıp sıfıra eşitlenerek hata payları
denklemin 𝛽
̂0 𝑣𝑒 𝛽
̂1 katsayılarına ulaşılmış olur.
kareleri toplamını minimum yapan 𝛽

Formüllerin nasıl türetildiğine değinmeksizin, regresyon parametrelerini tahmin etmek
amacıyla, yukarıda bahsedilen en küçük kareler yöntemiyle elde edilen iki temel formül
üzerinde duracağız: Gözlem değerlerinin kullanılmasıyla regresyon parametrelerinin tahmini
ve ortalamadan sapmalar yöntemine göre regresyon parametrelerinin tahmini.

11.2.1. Regresyon Parametrelerinin Gözlem Değerleri Üzerinden
Hesaplanması
Bağımlı değişkenin Y, bağımsız değişkenin X ile gösterilmesi halinde söz konusu iki
değişkenin gözlem değerleri kullanılarak regresyon parametrelerinin tahmini aşağıdaki
formüllerle yapılmaktadır:
̂0 =
𝛽

(∑ 𝑌𝑖 ∑ 𝑋𝑖 2 ) − (∑ 𝑋𝑖 ∑ 𝑋𝑖 𝑌𝑖 )
𝑛 ∑ 𝑋𝑖 2 − (∑ 𝑋𝑖 )2

̂1 =
𝛽

(𝑛 ∑ 𝑋𝑖 𝑌𝑖 ) − (∑ 𝑋𝑖 ∑ 𝑌𝑖 )
𝑛 ∑ 𝑋𝑖 2 − (∑ 𝑋𝑖 )2

11.2.2. Regresyon Parametrelerinin Ortalamadan Sapmalara Göre
Hesaplanması
Bağımlı değişkenin Y, bağımsız değişkenin X ile gösterilmesi durumunda değişkenlerin
ortalamadan sapmalarını kullanan formüller yardımıyla da regresyon parametrelerini tahmin
etmek mümkündür.
Bunun için öncelikle X ve Y serilerinin ortalamalarını almak ve daha sonra da her bir
değişkenin gözlem değerlerinin ortalamadan sapmalarını hesaplamak gerekecektir.
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Ortalamadan sapmalar yöntemine göre regresyon parametreleri aşağıdaki formüller
yardımıyla hesaplanır:
̂1 =
𝛽

∑(𝑋𝑖 − 𝑋̅)(𝑌𝑖 − 𝑌̅)
∑(𝑋𝑖 − 𝑋̅)2

̂0 = 𝑌̅ − 𝛽
̂1 𝑋̅
𝛽

̂1’in tahmin
Ortalamadan sapmalar yöntemine göre, önce regresyon parametresi olan 𝛽
̂0’ın tahmin edileceği formülde 𝛽
̂1
edilmesi gerekecektir. Zira formülden de görüleceği gibi 𝛽
değeri yer almaktadır.

11.3. Basit Regresyon Analizine Yönelik Uygulamalar
Şimdi daha önce korelasyon katsayısı uygulaması olarak kullandığımız örnekler
üzerinden doğrusal regresyon modelini oluşturarak parametre tahminlerini yapalım ve
modelimizin nasıl yorumlandığını görelim.
Örnek:
Aşağıda bir firmanın 2013-2016 yılları arasında yaptığı reklâm harcamaları ve satış
rakamları veriliyor. Buna göre, satışları açıklamak üzere doğrusal regresyon denklemini
oluşturalın ve regresyon parametrelerini tahmin ederek nasıl yorumlandığı üzerinde duralım.
Satışlar reklâm harcamalarına bağlı olarak ortaya çıktığından regresyon modelimizin
bağımlı değişkeni satışlar, bağımsız değişkeni ise reklâm harcamaları olmaktadır. Bağımlı
değişken konumunda olan satışlar Y, bağımsız değişken konumunda olan reklâm harcamaları
ise X şeklinde tanımlanmalıdır.
Yıllar

2013
2014
2015
2016

Reklâm
Harcamaları
(Xi)
8
12
15
25
60

Satışlar
(Yi)

𝑋𝑖 2

𝑌𝑖 2

𝑋𝑖 𝑌𝑖

60
80
110
150
400

64
144
225
625
1058

3600
6400
12100
22500
44600

480
960
1650
3750
6840

Gözlem değerlerinin kendisi kullanılarak regresyon modeli aşağıdaki formüller ile
tahmin edilmektedir:
̂0 =
𝛽

(∑ 𝑌𝑖 ∑ 𝑋𝑖 2 ) − (∑ 𝑋𝑖 ∑ 𝑋𝑖 𝑌𝑖 )
𝑛 ∑ 𝑋𝑖 2 − (∑ 𝑋𝑖 )2
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̂0 =
𝛽

̂0 =
𝛽

(400.1058) − (60.6840)
4.1058 − 602

423200 − 410400
12800
=
= 20,25
4232 − 3600
632
̂1 =
𝛽

̂1 =
𝛽

̂1 =
𝛽

(𝑛 ∑ 𝑋𝑖 𝑌𝑖 ) − (∑ 𝑋𝑖 ∑ 𝑌𝑖 )
𝑛 ∑ 𝑋𝑖 2 − (∑ 𝑋𝑖 )2

(4.6840 ) − (60.400)
4.1058 − 602

27360 − 24000 3360
=
= 5,3164 ≅ 5,32
4232 − 3600
632

̂𝑖 = 𝛽̂ + 𝛽̂ 𝑋𝑖 şeklinde kurgulanan regresyon
Yukarıdaki çözümlerden hareketle 𝑌
1
0

denklemi,

̂𝑖 = 20,25 + 5,32𝑋𝑖
𝑌

şeklinde tahmin edilmiş olmaktadır.

̂1 değeri, 5,32 bulunmuştur ve
Reklâm harcamaları ile satışlar arasında ilişki kuran 𝛽
dolayısıyla reklâm harcamalarında meydana gelecek 1 birimlik değişme, satışlarda 5,32
birimlik bir değişmeye sebep olacaktır. Parametrenin tahmin değerinin işaretinin pozitif olması
sebebiyle reklâm harcamalarında meydana gelecek artışlar, satışları da arttıracaktır. Daha doğru
bir ifadeyle, reklâm harcamalarında meydana gelecek 1 birimlik artış satışlarda 5,32 birimlik
bir artış yaratmaktadır. Benzer şekilde satışlarda meydana gelecek 1 birimlik azalma satışları
5,32 birim azaltmaktadır.
Bağımsız değişkenin değerinin sıfır olması halinde bağımlı değişkenin hangi değeri
̂0 değeri ise 20,25 hesaplanmıştır. Buna göre hiç reklâm harcaması
alacağını gösteren 𝛽
yapılmaması halinde satışların 20,25 birim olarak gerçekleşmesi beklenebilir.
Şimdi de aynı örneği ortalamadan sapmalar yöntemine göre çözelim. Ortalamadan
sapmalar yönteminde, regresyon parametreleri aşağıdaki formüller yardımıyla tahmin
edilmektedir:
̂1 =
𝛽

∑(𝑋𝑖 − 𝑋̅)(𝑌𝑖 − 𝑌̅)
∑(𝑋𝑖 − 𝑋̅)2

̂0 = 𝑌̅ − 𝛽
̂1 𝑋̅
𝛽

200

Yıllar

Rklm
Harc.
(Xi)

Satışlar
(Yi)

(𝑋𝑖 − 𝑋̅)

(𝑋𝑖 − 𝑋̅)2

(𝑌𝑖 − 𝑌̅ )

(𝑌𝑖 − 𝑌̅)2

(𝑋𝑖 − 𝑋̅)(𝑌𝑖 − 𝑌̅)

2013
2014
2015
2016

8
12
15
25
60

60
80
110
150
400

-7
-3
0
10
0

49
9
0
100
158

-40
-20
10
50
0

1600
400
100
2500
4600

280
60
0
500
840

Bu durumda, regresyon modelinin parametreleri,
̂1 =
𝛽
̂1 =
𝛽

∑(𝑋𝑖 − 𝑋̅)(𝑌𝑖 − 𝑌̅)
∑(𝑋𝑖 − 𝑋̅)2

840
= 5,3164 ≅ 5,32
158
̂0 = 𝑌̅ − 𝛽
̂1 𝑋̅
𝛽

̂0 = 100 − 5,3164 .15 = 20,25
𝛽

olarak tahmin edilmektedir ve her iki çözüm yöntemiyle elde edilen regresyon parametrelerinin
eşit tahmin edildiği anlaşılmaktadır.
Regresyon denkleminin,
𝑌̂ = 20,25 + 5,32 𝑋

şeklinde tahmin edildiğini görüyoruz. Bu durumda, reklâm harcamalarında meydana gelecek 1
birimlik değişme satışları 5,32 birim değiştirmektedir ve bu değişim aynı yönde olmaktadır.
Yani reklâm harcamaları 1 birim artarsa satışlar 5,32 birim artmakta; reklâm harcamaları 1
birim azalırsa satışlar 5,32 birim azalmaktadır.
Öte yandan hiç reklâm harcaması yapılmaması durumunda ise satışların 20,25 birim
olacağı tahmin edilmektedir.
Örnek:
Aşağıda aynı büyüklükte 5 ekim alanında kullanılan gübre miktarı ve gerçekleştirilen
buğday üretimi değerleri veriliyor. Buna göre, buğday üretimi üzerinde gübre kullanımının
etkisini regresyon modeli ile tahmin ederek yorumlayalım.
Regresyon modelimizin bağımlı değişkeni buğday üretimidir ve gübre kullanımından
etkilenmektedir. Dolayısıyla, buğday üretimi Y, gübrekullanımı ise X değişkeni olarak
tanımlanacaktır.
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Gübre
Kullanımı (Xi)
12
15
18
20
35
100

Buğday
Üretimi
(Yi)
40
80
100
120
160
500

𝑋𝑖 2

𝑌𝑖 2

𝑋𝑖 𝑌𝑖

144
225
324
400
1225
2318

1600
6400
10000
14400
25600
58000

480
1200
1800
2400
5600
11480

Öncelikle gözlem değerlerinin kendisinin kullanıldığı formüllere göre regresyon
denkleminin parametrelerini tahmin edelim.
Regresyon parametrelerinin tahmini gözlem değerleri üzerinden aşağıdaki formüllerle
yapılmaktadır:
̂0 =
𝛽
̂0 =
𝛽
̂0 =
𝛽

(∑ 𝑌𝑖 ∑ 𝑋𝑖 2 ) − (∑ 𝑋𝑖 ∑ 𝑋𝑖 𝑌𝑖 )
𝑛 ∑ 𝑋𝑖 2 − (∑ 𝑋𝑖 )2

(500.2318) − (100.11480)
5.2318 − 1002

1159000 − 1148000
11000
=
= 6,9182 ≅ 6,92
11590 − 10000
1590
̂1 =
𝛽

̂1 =
𝛽

̂1 =
𝛽

(𝑛 ∑ 𝑋𝑖 𝑌𝑖 ) − (100.500)
𝑛 ∑ 𝑋𝑖 2 − (∑ 𝑋𝑖 )2

(5.11480 ) − (50000)
5.2318 − 1002

57400 − 50000 7400
=
= 4,6540 ≅ 4,65
11590 − 10000 1590

̂𝑖 = 𝛽̂ + 𝛽̂ 𝑋𝑖 şeklinde kurgulanan regresyon
Yukarıdaki çözümlerden hareketle 𝑌
0
1
denklemi,
̂𝑖 = 6,92 + 4,65𝑋𝑖
𝑌
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şeklinde tahmin edilmiş olmaktadır.
Bu durumda, gübre kullanımı ile buğday üretimi arasında pozitif bir ilişki söz konusudur
ve gübre kullanımında meydana gelecek 1 birimlik artış buğday üretiminde 4,65 birimlik bir
artışa sebep olmaktadır. Benzer şekilde gübre kullanımında meydana gelecek 1 birimlik azalma
ise buğday üretimini 4,65 birim azaltmaktadır.
Hiç gübre kullanılmaması yani gübre kullanımının sıfır olması halinde ise 6,92 birimlik
buğday elde edilmesi beklenmektedir.
Aynı örneği, ortalamadan sapmalar yöntemine göre çözelim ve regresyon denkleminin
parametrelerini hesaplayalım:
Ortalamadan sapmalar yönteminde X ve Y değişkenlerinin ortalamaları hesaplanarak,
her bir gözlem değerinin ortalamadan ne kadar saptığı belirlenerek çözüme başlanmaktadır.
Korelasyon katsayısı hesabında da kullandığımmız aşağıdaki tablodan çözüm için gerekli olan
hesaplamalar takip edilebilir.
Gübre
Kullanımı
(Xi)

Buğday
Üretimi
(Yi)

(𝑋𝑖 − 𝑋̅)

(𝑋𝑖 − 𝑋̅)2

(𝑌𝑖 − 𝑌̅ )

(𝑌𝑖 − 𝑌̅)2

(𝑋𝑖 − 𝑋̅)(𝑌𝑖 − 𝑌̅)

12
15
18
20
35
100

40
80
100
120
160
500

-8
-5
-2
0
15
0

64
25
4
0
225
318

-60
-20
0
20
60
0

3600
400
0
400
3600
8000

480
100
0
0
900
1480

Ortalamadan sapmalar yöntemine göre regresyon modelinin parametrelerinin tahmini
aşağıdaki formüller yardımıyla yapılmakta ve regresyon modelinin parametreleri,
̂1 =
𝛽
̂1 =
𝛽

∑(𝑋𝑖 − 𝑋̅)(𝑌𝑖 − 𝑌̅)
∑(𝑋𝑖 − 𝑋̅)2

1480
= 4,6540 ≅ 4,65
318
̂0 = 𝑌̅ − 𝛽
̂1 𝑋̅
𝛽

̂0 = 100 − 4,6540 .20 = 6,92
𝛽

olarak tahmin edilmektedir. Sonuçları karşılaştırdığımızda göreceğimiz gibi, gerek gözlem
değerleri üzerinden hesaplanan gerekse ortalamadan sapmalar yöntemine göre hesaplanan
regresyon parametrelerinin tahmin değerleri eşit çıkmaktadır.
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Gübre kullanımı ile buğday üretimi arasındaki ilişkiyi,
̂0 + 𝛽
̂1 𝑋𝑖
̂𝑖 = 𝛽
𝑌

şeklinde tahmin etmiş olduk.

̂𝑖 = 6,92 + 4,65𝑋𝑖
𝑌

Gübre kullanımında meydana gelecek 1 birimlik değişme gübre kullanımında 4,65
birimlik aynı yönde değişime sebep olmaktadır. Yani, gübre kullanımının 1 birim arttırılması
buğday üretimini 4,65 birim artırmakta, gübre kullanımında meydana gelecek 1 birimlik azalma
ise buğday üretimini 4,65 birim azaltmaktadır.
Hiç gübre kullanılmaması durumunda ise 6,92 birimlik buğday üretimi olması
beklenmektedir.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Basit regresyon analizini ele aldığımız bu bölümde, ilk olarak deterministik ve stokastik
ilişkinin ne olduğunu örnekler yardımıyla açıklamaya çalıştık. Konusu kollektif olaylar olan
istatistiğin değişkenler arasındaki stokastik ilişkilerle ilgilendiği üzerinde durduk.
Aralarında sebep sonuç ilişkisi bulunan iki değişkenin regresyon analizi yaklaşımıyla
nasıl çözümlendiği üzerinde durduk. Bu bağlamda, bağımlı değişken olarak nitelenen ve değeri
bağımsız değişken tarafından tayin edilen değişkenin regresyon modeli ile nasıl
modelleneceğini öğrendik. Regresyon modelinin teorik çerçevesini, regresyon parametrelerinin
en küçük kareler yöntemiyle nasıl tahmin edildiğini ve nasıl yorumlandığını ele aldık.
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Bölüm Soruları
1Aralarında sebep-sonuç ilişkisi bulunan iki değişken arasındaki ilişkinin
matematiksel bir model ile ifade etmeye yönelik analize ………….. denir.
a-

Basit regresyon analizi

b-

Basit korelasyon analizi

c-

Çoklu korelasyon analizi

d-

Çoklu regresyon analizi

e-

Determinasyon analizi

2Bağımsız değişkende meydana gelecek bir birimlik değişmenin bağımlı
değişkende sebep olacağı değişimi …………….göstermektedir.
a-

Korelasyon katsayısı

b-

Regresyon katsayısı

c-

Belirginlik katsayısı

d-

Belirsizlik katsayısı

e-

Determinasyon katsayısı

3Değeri model dışında belirlenen ve regresyon modelinde bağımlı değişken
üzerindeki etkisi tespit edilmeye çalışılan değişkene …………… denir.
a-

Zayıf değişken

b-

Bağımlı değişken

c-

Bağımsız değişken

d-

Güçlü değişken

e-

Hedef değişken

4Regresyon modelinde sonuç durumunda olan ve değeri model içinde belirlenen
değişkene ………………….. denir.
a-

Zayıf değişken

b-

Bağımlı değişken

c-

Bağımsız değişken

d-

Güçlü değişken
206

e-

Hedef değişken

5Bağımsız değişkenin değerinin sıfır olması halinde bağımlı değişkenin değerinin
ne olabileceğini …………… gösterir.
a-

β1

b-

β0

c-

r

d-

r2

e-

1-r2

6Bir regresyon modelinde bağımsız değişkende meydana gelecek bir birimlik
değişmenin bağımlı değişkende sebep olacağı değişme miktarını ………… gösterir.
a-

β1

b-

β0

c-

r

d-

r2

e-

1-r2

7X ve Y aralarında ilişki bulunan iki değişkendir ve ∑(𝑋𝑖 − 𝑋̅)(𝑌𝑖 − 𝑌̅) = 60 ve
2
̅
∑(𝑋𝑖 − 𝑋) = 12 olarak hesaplanmıştır. Buna göre, regresyon katsayısı aşağıdakilerden
hangisidir?
a-

3

b-

4

c-

5

d-

6

e-

7

8Aralarında ilişki olduğu düşünülen iki değişken arasında hesaplanan doğrusal
̂
regresyon modeli,
𝑌𝑖 = 6,3 + 9,7 𝑋𝑖 biçiminde tahmin edilmiştir. Buna göre bağımsız
değişkenin değeri sıfır olduğunda bağımlı değişkenin alacağı değer nedir?
a-

0

b-

9,7

c-

6,3
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d-

16

e-

3,5

9X ve Y aralarında ilişki bulunan iki değişkendir ve ∑(𝑋𝑖 − 𝑋̅)(𝑌𝑖 − 𝑌̅) = 35
∑(𝑋𝑖 − 𝑋̅)2 = 8 olarak hesaplanmıştır. Buna göre, regresyon katsayısı aşağıdakilerden
ve
hangisidir?
a-

35

b-

8

c-

0,2286

d-

2,75

e-

4,375

10- Aralarında ilişki olduğu düşünülen iki değişken arasında hesaplanan doğrusal
̂
regresyon modeli,
𝑌𝑖 = 4,7 + 8,6 𝑋𝑖 biçiminde tahmin edilmiştir. Buna göre bağımsız
değişkende meydana gelecek 1 birimlik değişmenin bağımlı değişkende sebep olacağı değişim
ne kadardır?
a-

13,3

b-

8,6

c-

4,7

d-

20

e-

132

Cevaplar
1) a, 2) b, 3) c, 4) b, 5) b, 6) a, 7) c, 8) d, 9) e, 10) b
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12. BASİT REGRESYON KORELASYON ANALİZİ –REGRESYON
DENKLEMİ İLE TAHMİN, BELİRGİNLİK VE BELİRSİZLİK
KATSAYILARI

Bölüm Yazarı:
Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Basit regresyon ve korelasyon analizlerini ele aldığımız önceki bölümlerde basit
korelasyon katsayısının ve basit regresyon modeli katsayılarının nasıl hesaplandığını ve
yorumlandığını öğrendik.
Bu bölümde ise, oluşturulan ve hesaplanan regresyon modellerinin bağımlı değişkenin
değerini tahmin etmede nasıl kullanılacağını inceleyeceğiz.
Son olarak da regresyon modelinin bağımlı değişkeni açıklamada ne denli başarılı
olduğunu belirlemede kullanılan ölçülerden söz edeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Bir değişkenin diğer bir değişkeni etkilediği bilindiğinde, etkileyici değişkenin
aldığı değer üzerinden etkilenen değişkenin değeri tahmin edilebilir mi?
2)

Regresyon modelinin ne derece başarılı bir model olduğu nasıl belirlenir?

3)
Regresyon modelinde bağımlı değişkende meydana gelen değişmelerin ne kadarı
açıklanabilmektedir?
4)
Bağımlı değişkende meydana gelen değişmelerin ne kadarı regresyon modeliyle
açıklanamamaktadır?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Deterministik ve
stokastik ilişkinin
tanımı ve
örneklerle
açıklanması

İki değişken arasında mutlak
kesinlikte bir ilişki olması ile
olasılık içeren bir ilişki
bulunması durumları ve
bunlara yönelik örnekler ile
konunun açıklanması.

İstatistik kitaplarının içinde yer alan
regresyon-korelasyon bölümleri ile
başlı başına bu konu üzerine
yazılmış Regresyon ve Korelasyon
Analizini konu alan kitaplar.

Basit korelasyon
analizi

İki değişken arasındaki
birlikte değişme derecesinin
nasıl belirlendiği ve nasıl
yorumlandığının kavranması.

İstatistik kitaplarının içinde yer alan
regresyon-korelasyon bölümleri ile
başlı başına bu konu üzerine
yazılmış Regresyon ve Korelasyon
Analizini konu alan kitaplar ve
konuya ilişkin örnek çözümler.

Basit regresyon
analizi

Bir bağımlı değişken ile bu
değişken üzerinde etkili olan
bağımsız değişken arasındaki
ilişkinin matematiksel bir
model ile ifade edilmesi.

İstatistik kitaplarının içinde yer alan
regresyon-korelasyon bölümleri ile
başlı başına bu konu üzerine
yazılmış Regresyon ve Korelasyon
Analizini konu alan kitaplar ve bu
konuya yönelik örnek uygulamalar.

Regresyon modeli
ile tahmin

Basit regresyon modeli
çözümü ile elde edilen
regresyon modelinin
parametre tahminlerini
kullanarak, bağımsız
değişkenin belirli bir değer
alması durumunda bağımlı
değişkenin değerinin tahmin
edilmesi.

İstatistik kitaplarının içinde yer alan
regresyon-korelasyon bölümleri ile
başlı başına bu konu üzerine
yazılmış Regresyon ve Korelasyon
Analizini konu alan kitaplar ve bu
konuya yönelik örnek uygulamalar.

Regresyon
modelinin
başarısının
ölçülmesi

Regresyon modelinin bağımlı
değişkendeki değişmelerin ne
kadarını açıklayabildiğine
yönelik ölçüler.

İstatistik kitaplarının içinde yer alan
regresyon-korelasyon bölümleri ile
başlı başına bu konu üzerine
yazılmış Regresyon ve Korelasyon
Analizini konu alan kitaplar ve bu
konuya yönelik örnek uygulamalar.
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Anahtar Kavramlar
 Regresyon modeliyle bağımlı değişkenin tahmin edilmesi: Sebep-sonuç ilişkisi
içinde olan iki değişken arasındaki ilişkinin oluşturulan regresyon modelinde yer alan katsayılar
kullanılarak bağımlı değişkenin değerinin bağımsız değişkenin değeri üzerinden tahmin
edilmesi.
 Belirginlik katsayısı: Bir regresyon modelinde bağımlı değişkendeki değişmelerin
ne kadarının bağımsız değişkendeki değişmelerle açıklanabildiğini gösteren katsayı.
 Belirsizlik katsayısı: Bir regresyon modelinde bağımlı değişkendeki değişmelerin
bağımsız değişkendeki değişmelerle açıklanamayan kısmını gösteren katsayı.
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12.1. Regresyon Denklemi ile Tahmin
İki değişken arasındaki ilişkinin derecesi gösteren korelasyon katsayısının nasıl
hesaplandığını ve bir bağımlı değişken ile bir bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi
matematiksel model yardımıyla modellemeye çalışan regresyon analizinin nasıl yapıldığını
öğrendik.
Regresyon analizi, bağımsız değişken ile bağımlı değişken arasındaki ilişkiyi regresyon
denklemi ile ortaya koymak dışında, bağımsız değişkenin alacağı herhangi bir değere karşılık
bağımlı değişkenin alacağı değeri tahmin etmede de kullanılabilen bir yöntemdir.
Bunun için tahmin edilen regresyon modelinde, bağımsız değişkenin alacağı değer,
denklemde X değişkeninin yerine yazılmak suretiyle tahmin-Y değerinin ne olacağı tahmin
edilmektedir.
Daha önce korelasyon ve regresyon analizi için kullandığımız reklâm harcamaları ile
satışlar arasındaki ilişkinin incelendiği örneğimizi hatırlayalım. Söz konusu örnekte, regresyon
çözümlemesini yapmış ve regresyon denklemini 𝑌̂ = 20,25 + 5,32 𝑋 şeklinde tahmin
etmiştik. Şimdi de 2017 yılında şirketin 40 birim reklâm harcaması yapmayı planladığını
varsayarak, 40 birimlik reklâm harcaması yapılması halinde satışların ne olacağını tahmin
edelim.
Bunun için tahmin edilen regresyon denkleminde X değişkeninin yerine 40 yazarak Y
değişkeninin değerini tahmin etmemiz gerekecektir:
𝑌̂ = 20,25 + 5,32 𝑋

𝑌̂ = 20,25 + 5,32 (40) = 233,05

Yukarıdaki hesaplamalardan da görüleceği gibi, 2017 yılında 40 birim reklâm harcaması
yapılması durumunda satışların 233,05 düzeyinde gerçekleşmesi beklenir.
Korelasyon ve regresyon çözümlemesinde kullandığımız gübre kullanımı ile buğday
üretimi arasındaki ilişkiyi incelediğimiz örnekte regresyon modelini,
̂0 + 𝛽
̂1 𝑋𝑖
̂𝑖 = 𝛽
𝑌

olarak tahmin etmiştik.

̂𝑖 = 6,92 + 4,65 𝑋𝑖
𝑌

Şimdi de, 50 birim gübre kullanılması halinde ne kadar buğday üretimi
gerçekleştirileceğini tahmin edelim. Bunun için daha önceden tahmin ettiğimiz regresyon
denkleminde, X yerine 50 yazarak elde edilecek buğday üretimini 239,42 birim olarak tahmin
ediyoruz.
̂𝑖 = 6,92 + 4,65 (50) = 239,42
𝑌
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12.2. Belirginlik (Determinasyon) Katsayısı
Belirginlik katsayısı veya diğer adıyla determinasyon katsayısı, tahmin edilen regresyon
modeli ile bağımlı değişkende meydana gelen değişmelerin ne kadarının açıklanabildiğini
gösteren bir ölçüdür.
Regresyon analizinin amacı, modelde yer alan bağımlı değişkenin, bağımsız değişken
ile olan ilişkisini matematiksel bir model yardımıyla ortaya koymaktır. Dolayısıyla, regresyon
analizinin temel yaklaşımı bağımlı değişkendeki değişmelerin bağımsız değişkenden
kaynaklanan kısmını modelleyebilmektir. Bu açıdan bakıldığında belirginlik ya da
determinasyon katsayısı kurulan regresyon modeli ile bağımlı değişkendeki bu değişimlerin ne
kadarının açıklanabildiğini gösteren bir ölçü olmaktadır.
Regresyon ve korelasyon bölümü başlığı altında bağımlı değişken üzerinde sadece bir
değişkenin etkisini belirlemeye çalıştığımızdan basit regresyon ve basit korelasyon analizlerini
öğrenmiştik.
Yine bağımlı değişken üzerinde tek bir bağımsız değişkenin etkisini incelediğimiz
durumda, belirginlik katsayısı r2 ile ifade edilmekte olup, çok basit bir formülle korelasyon
katsayısının karesi alınarak hesaplanmaktadır. Yani belirginlik ya da determinasyon katsayısı,
𝑟 2 = (𝑟)2

formülüyle kolaylıkla hesaplanabilmektedir.

Belirginlik katsayısı, iki değişken arasında deterministik ilişki olması halinde yani Y
değişkeninin tamamen X değişkeni tarafından belirlendiği durumda “1” değerini almakta ve
bağımlı değişkendeki değişmelerin % 100 bağımsız değişkendeki değişmelerden kaynaklandığı
anlaşılmaktadır. Stokastik ilişkilerde ise belirginlik katsayısının % 100 olması yani katsayının
değerinin “1” olması mümkün değildir. Ancak, belirginlik katsayısının bir’e yakın değerleri,
regresyon modelinin bağımlı değişkendeki değişmeleri açıklamada başarılı olduğunu
göstermektedir ve bu arzu edilen durumdur.

12.3. Belirsizlik Katsayısı
Belirsizlik katsayısı ise, bağımlı değişkendeki değişmelerin, bağımsız değişken
dışındaki değişkenlerden kaynaklanan ve regresyon modeli ile açıklanamayan kısmını ifade
eden bir ölçü olmaktadır. Belirsizlik katsayısı,
Belirsizlik katsayısı = 1 – r2
formülüyle hesaplanmaktadır ve formülden de anlaşılacağı gibi, korelasyon katsayısının karesi
alınıp birden çıkarılmak suretiyle belirsizlik katsayısına ulaşılmaktadır.
Belirsizlik katsayısının sıfıra yaklaşması regresyon modelinin bağımlı değişkendeki
değişmelerin büyük kısmını açıkladığını ve regresyon modeliyle açıklanamayan ya da kaynağı
belirsiz olan değişimlerin çok az miktarda olduğunu göstermektedir.

216

Deterministik ilişki durumunda, iki değişken arasındaki ilişki mutlak kesinlik içinde
gerçekleşeceğinden korelasyon katsayısı “1” çıkacaktır ki bu durumda belirsizlik katsayısının
da sıfır değerini alması söz konusu olacaktır.
Stokastik ilişkilerde ise bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişki olasılık
kurallarınca ortaya çıkacağından ve bu sebeple belirli düzeyde hata payı içereceğinden
belirsizlik katsayısının sıfır çıkması mümkün olamayacak, ancak sıfıra yaklaşan değerler için
modelin başarısının yüksek olduğu kabul edilecektir.
Açıklamalarımızdan da anlaşılacağı gibii belirginlik katsayısı yükseldikçe belirsizlik
katsayısı azalmaktadır.
Reklâm harcamaları ile satış düzeyi arasındaki ilişkinin derecesini korelasyon katsayısı
ile ölçmüş ve korelasyon katsayısını r = 0,9859 hesaplamıştık.
Söz konusu değişkenler için regresyon modelini de,
̂0 + 𝛽
̂1 𝑋𝑖
̂𝑖 = 𝛽
𝑌

şeklinde hesaplamıştık.

̂𝑖 = 20,25 + 5,32 𝑋𝑖
𝑌

Şimdi de, satışlarda meydana gelen değişimlerin ne kadarının reklâm harcamaları ile
açıklanabildiğini ya da satışlarda meydana gelen değişmelerin ne kadarının tahmin edilen
regresyon modeli ile açıklanabildiğini, belirginlik yani determinasyon katsayısı yardımıyla
hesaplayalım:
Belirginlik katsayısı,
𝑟 2 = (𝑟)2

𝑟 2 = 0,98592 = 0,9720 ≅ 0,97

olarak hesaplanmaktadır. Bu da göstermektedir ki, bağımlı değişkendeki değişmelerin % 97’si
bağımsız değişkendeki değişmelerden kaynaklanmaktadır. Başka bir deyişle tahmin edilen
regresyon modeli bağımlı değişkendeki değişmelerin % 97’sini açıklayabilmektedir.
Belirsizlik katsayısı da, 1-r2 formülüyle,
1 − 𝑟 2 = 1 − 0,97
1 − 𝑟 2 = 0,03

olarak hesaplanmaktadır. Dolayısıyla, bağımlı değişkende bağımsız değişken dışındaki
değişkenlerden kaynaklanan ve tahmin edilen regresyon modeliyle açıklanamayan % 3
oranında bir kısım bulunmaktadır.
Korelasyon katsayısı ve regresyon modeli çözümlerinde kullandığımız ikinci örnek olan
buğday üretimi ile gübre kullanımı arasındaki ilişkiyi araştırdığımız örneğimizi ele alalım.
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Söz konusu örnekte gübre kullanımı ile buğday üretimi arasındaki ilişkinin derecesini
yani korelasyon katsayısını r = 0,9279 biçiminde hesaplamış ve regresyon modelimizi de,
̂0 + 𝛽
̂1 𝑋𝑖
̂𝑖 = 𝛽
𝑌

biçiminde tahmin etmiştik.

̂𝑖 = 6,92 + 4,65 𝑋𝑖
𝑌

Şimdi de, buğday üretiminde meydana gelen değişimlerin ne kadarının gübre kullanımı
ile açıklanabildiğini ya da buğday üretiminde meydana gelen değişmelerin ne kadarının tahmin
edilen regresyon modeli ile açıklanabildiğini, belirginlik yani determinasyon katsayısı
yardımıyla hesaplayalım:
Söz konusu örnekte belirginlik katsayısı,
𝑟 2 = (𝑟)2

𝑟 2 = 0,92792 = 0,8610 ≅ 0,86

olarak hesaplanmaktadır. Bu da göstermektedir ki, bağımlı değişkendeki değişmelerin % 86’sı
bağımsız değişkendeki değişmelerden kaynaklanmaktadır. Başka bir deyişle tahmin edilen
regresyon modeli bağımlı değişkendeki değişmelerin % 86’sını açıklayabilmektedir.
Belirsizlik katsayısı da, 1-r2 formülüyle,
1 − 𝑟 2 = 1 − 0,86
1 − 𝑟 2 = 0,14

olarak hesaplanmaktadır. Dolayısıyla, bağımlı değişkende bağımsız değişken dışındaki
değişkenlerden kaynaklanan ve tahmin edilen regresyon modeliyle açıklanamayan % 14
oranında bir kısım bulunmaktadır.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Basit regresyon ve korelasyon analizlerini ele aldığımız önceki bölümlerde basit
korelasyon katsayısının ve basit regresyon modeli katsayılarının nasıl hesaplandığını ve
yorumlandığını öğrenmiştik.
Bu bölümde ise, regresyon modelinin bağımlı değişkenin alacağı değeri tahmin etmede
nasıl kullanıldığını da yine örnekler üzerinde uygulamalı olarak inceledik.
Son olarak da regresyon modelinin bağımlı değişkeni açıklamada ne denli başarılı
olduğunu belirlemede kullanılan ölçülerden söz ettik.
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Bölüm Soruları
1Tahmin edilen regresyon modeli ile bağımlı değişkende meydana gelen
değişmelerin ne kadarının açıklanabildiğini gösteren katsayıya ……………………… denir.
a-

Regresyon katsayısı

b-

Belirginlik (determinasyon) katsayısı

c-

Belirsizlik katsayısı

d-

Korelasyon katsayısı

e-

Sabit katsayı

2Tahmin edilen regresyon modeliyle bağımlı değişkendeki değişmelerin ne
kadarının açıklanamadığını gösteren katsayıya……………………… denir.
a-

Korelasyon katsayısı

b-

Regresyon katsayısı

c-

Belirginlik katsayısı

d-

Belirsizlik katsayısı

e-

Sabit katsayısı

3Aşağıda çeşitli regresyon modelleri için hesaplanmış belirginlik katsayıları
verilmiştir. Buna göre, bağımlı değişkendeki değişmeleri en çok açıklayabilen hangi belirginlik
katsayısıdır?
a-

0,96

b-

0,78

c-

0,85

d-

0,91

e-

0,65

4Aşağıda çeşitli regresyon modelleri için hesaplanmış belirsizlik katsayıları
verilmiştir. Buna göre, bağımlı değişkendeki değişmeleri en az açıklayabilen hangi belirsizlik
katsayısıdır?
a-

0,38

b-

0,48

c-

0,55
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d-

0,17

e-

0,41

5İki değişken arasındaki basit korelasyon katsayısı 0,92 olarak hesaplanmıştır.
Buna göre belirginlik (determinasyon) katsayısının değeri nedir?
a-

0,7525

b-

0,89,87

c-

0,6564

d-

0,9290

e-

0,8464

6X ve Y değişkenleri arasındaki korelasyon katsayısı r = 0,86 olarak
hesaplanmıştır. Buna göre belirginlik katsayısı (determinasyon) katsayısı aşağıdakilerden
hangisidir?
a-

0,7396

b-

0,9273

c-

0,14

d-

0,2604

e-

0,86

7X ve Y değişkenleri arasındaki korelasyon katsayısı – 0,89 hesaplanmıştır. Buna
göre belirsizlik katsayısı aşağıdakilerden hangisidir?
a-

0,8464

b-

0,0912

c-

0,2079

d-

0,8365

e-

0,0825

8Basit regresyon modelinde belirginlik katsayısı 0,86 hesaplanmıştır. Buna göre
belirsizlik katsayısı aşağıdakilerden hangisidir?
a-

0,14

b-

0,21
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c-

0,25

d-

0,32

e-

0,37

9Aralarında ilişki olduğu düşünülen iki değişken arasında hesaplanan doğrusal
regresyon modeli, ̂
𝑌𝑖 = 8,5 + 6,3 𝑋𝑖 biçiminde tahmin edilmiştir. Bağımsız değişkenin 15
değerini alması durumunda Y değişkenin tahmin değeri nedir?
a-

63

b-

103

c-

98

d-

75

e-

91

10- Aralarında ilişki olduğu düşünülen iki değişken arasında hesaplanan doğrusal
regresyon modeli, ̂
𝑌𝑖 = 4,7 + 8,6 𝑋𝑖 biçiminde tahmin edilmiştir. Bağımsız değişkenin 20
değerini alması durumunda Y değişkenin tahmin değeri nedir?
a-

13,3

b-

8,6

c-

176,7

d-

20

e-

132

Cevaplar:
1) b, 2) d, 3) a, 4) d, 5) e, 6) a, 7) c, 8) a, 9) b, 10) c
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13. KHİ- KARE (χ2 ) BAĞIMSIZLIK TESTİ

Bölüm Yazarı:
Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, iki değişken arasında ilişki olup olmadığı belirlenmek istendiğinde,
değişkenlerden en az birinin nominal (sınıflayıcı) ya da ordinal (sıralayıcı) ölçekle gözlenmiş
olması durumunda kullanılan bir bağımsızlık testi olan Khi-kare bağımsızlık testini
öğreneceğiz.
Bunun için önce Khi-kare test istatistiğinin dağılımın Khi-kare dağılımına uyması
sebebiyle söz konusu dağılımın özelliklerinden kısaca söz edeceğiz.
Kontenjans tabloların nasıl düzenlendiğine yönelik örnekler üzerinden, beklenen
frekansların ve kontenjans tablosunun her bir hücresinin Khi-kare değerine katkısı
hesaplanarak, hipotez testinin nasıl çözümlendiğini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İki nominal veya kategorik değişkenin birbiriyle ilişkili olup olmadığı test edilebilir
mi?
2) Nominal ya da ordinal değişkenlerin düzenlendiği kontenjans tabloları nasıl
hazırlanır?
3) Gözlenen ve beklenen frekans kavramları nelerdir?
4) Khi-kare dağılımının temel özellikleri nelerdir?
5) Khi-kare bağımsızlık testinde serbestlik derecesi nasıl belirlenir?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Khi-kare dağılımı ve
temel özellikleri

Khi-kare dağılımının
özellikleri, z standart
değişkeni ile bağlantısı ve
dağılımın şekline yönelik
bilgi sahibi olma.

Olasılık kitapları içinde Khi-kare
dağılımının anlatıldığı bölümler ve
non-parametrik testleri konu alan
kitaplar.

Kontenjans tabloları

Kontenjans tablolarının ne
tür veriler için ve nasıl
düzenlendiği.

Olasılık kitapları içinde veri
düzenleme ve Khi-kare dağılımının
anlatıldığı bölümler ile nonparametrik testleri konu alan
kitaplar.

Gözlenen ve beklenen
frekans kavramları

Gözlenen ve beklenen
frekansların anlamı ve
nasıl hesaplandıkları

Olasılık kitapları içinde Khi-kare
dağılımının anlatıldığı bölümler ve
non-parametrik testleri konu alan
kitaplar ve uygulama çalışmaları.

Kontenjans tablosunda
yer alan hücrelerin
khi-kare değerine
katkısı ve test
istatistiğinin
hesaplanması

Kontenjans tablosunda yer
alan hücrelerin Khi-kare
test istatistiğine katkısı ve
anlamı, khi-kare test
istatistiğinin
hesaplanması.

Olasılık kitapları içinde Khi-kare
dağılımının anlatıldığı bölümler ve
non-parametrik testleri konu alan
kitaplar ve örnek çözümlemeler

Khi-kare testi
sonucunda kontenjans
tablosunun
yorumlanması

Kontenjans tablosunun
hücrelerinde yer alan
değerlere bakarak
kontenjans tablosunun
yorumlanması.

Olasılık kitapları içinde Khi-kare
dağılımının anlatıldığı bölümler ve
non-parametrik testleri konu alan
kitaplar ve örnek çözümler.
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Anahtar Kavramlar
 Khi-kare dağılımı: bir tesadüfi değişkenin standart değer dönüşümü ile elde edilen
standart değerlerinin kareleri alındığında ortaya çıkan ve şekli serbestlik derecesine göre
değişen asimetrik olasılık dağılımı.
 Khi-kare bağımsızlık testi: Değişkenlerden en az birinin nominal ya da ordinal
olması durumunda kullanılabilecek bağımsızlık testi.
 Beklenen frekans: İki değişken arasında ilişki bulunmaması halinde, gözlemlerin
şıklara nasıl dağılması gerektiğini gösteren frekans değerleri.
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Giriş
Bir önceki bölümde aralarında ilişki olduğu düşünülen iki değişkenin birlikte değişme
derecesini gösteren korelasyon katsayısının nasıl hesaplandığını ve yorumlandığını öğrendik.
Ayrıca, aralarında sebep- sonuç ilişkisi bulunan bağımlı ve bağımsız olarak nitelenen iki
değişken arasındaki sebep sonuç ilişkisini regresyon modeli yardımıyla matematiksel bir form
içinde ifade etmeyi ve bu şekilde oluşturduğumuz regresyon denklemini yorumlamayı ve
tahmin amaçlı kullanmayı da öğrendik.
Basit doğrusal regresyon analizi, bağımlı ve bağımsız değişkenlerin aralık veya oran
ölçeğinde gözlendiği değişkenlere uygulanabilen bir analiz yöntemidir. Dolayısıyla, basit
doğrusal regresyon yönteminin kullanılabilmesi için değişkenlerin boy, ağırlık, sıcaklık, gelir,
tüketim vb nicel değişkenler olması gerekmektedir.
Oysa, bazı hallerde nominal (sınıflayıcı) ya da ordinal (sıralayıcı) ölçekte gözlenmiş
değişkenler arasında da ilişki bulunup bulunmadığı araştırılabilir. Örneğin, cinsiyete göre belirli
bir TV programının izlenme durumu, eğitime göre belirli bir gazetenin tercih edilme durumu,
bir üniversitede istihdam edilen akademik personelin cinsiyetine göre yemekhane
hizmetlerinden memnun olma durumu gibi nicel özellik göstermeyen değişkenler arasında da
ilişki olup olmadığı araştırılabilir.
Değişkenlerin nominal (sınıflayıcı) ya da ordinal (sıralayıcı) ölçekte toplanmış
verilerden oluşması halinde Khi-kare bağımsızlık testi ile değişkenler arasında ilişki bulunup
bulunmadığı araştırılmaktadır.
Khi-kare ( χ2 ) testi özellikle kamuoyu araştırmalarında ve anket yolu ile veri toplanan
çalışmalarda sıkça kullanılmakta olan bir bağımsızlık testidir.
Khi-kare bağımsızlık testinin test istatistiğinin χ2 dağılımına uyması sebebiyle, önce
dağılım hakkında kısa bir açıklama yapmak istiyoruz.
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13.1. Khi-kare Dağılımı
( X1 , X2 , X3 , ……., Xn) ile gösterilen n adet gözlem değerinden oluşan bir X tesadüfi
değişkeni tanımlayalım.
Bu tesadüfi değişkenin, beklenen değeri yani ortalaması,
E(X)=µ
ve varyansı da,
V(X)=2
olmaktadır.
Söz konusu tesadüfi değişkenin değerlerinin, standart değer dönüşümü ile standart hale
getirildiğini varsayalım.
Standart değer dönüşümü,
𝑧𝑖 =

𝑋𝑖 − 𝑋̅
𝜎

formülüyle yapılmaktadır. Bu dönüşüm ile X tesadüfi değişkeninin her bir değerine karşılık bir
z - standart değeri tanımlanmış olur.
z standart değerlerinin ortalaması sıfır ve varyansı bir olacak şekilde normal dağıldığı
bilinmektedir.
( X1 , X2 , X3 , ……., Xn) değerlerine karşılık, standart değer dönüşümü ile
hesapladığımız ( z1 , z2 , z3 , ……., zn) değerlerinin karelerini alarak tanımlayacağımız yeni z2
tesadüfi değişkenin dağılımı Khi-kare dağılımına uyacaktır.
Khi-kare dağılımı, şekli serbestlik derecesine bağlı olarak değişmekte olan asimetrik
bir olasılık dağılımıdır.
Khi-kare testleri olarak bilinen test grubunda, bağımsızlık, homojenlik, belirli bir
dağılıma uygunluk testleri bulunmaktadır. Bu kitabın konusu içinde bizim ilgi alanımızı Khikare bağımsızlık testi oluşturmaktadır.

13.2. Khi-kare Bağımsızlık Testi
Khi-kare bağımsızlık testi, değişkenlerden en az birinin nominal ya da ordinal olması
durumunda kullanılan ve iki değişken arasında ilişki olup olmadığını tespit etmeye yarayan bir
testtir.
Söz gelimi bir TV programının izlenmesi ile cinsiyet arasında ilişki olup olmaması, bir
ilçede yaşayan ve düşük-orta-yüksek eğitimli şeklinde ayrılan vatandaşların eğitim durumları
ile belediye hizmetlerinden memnuniyetleri arasında ilişki bulunup bulunmaması, bebeklerin
prematüre ve zamanında dünyaya gelmiş olması ile gelişim düzeyleri arasında bir ilişki bulunup
bulunmaması araştırılmak istendiğinde Khi-kare bağımsızlık testinden yararlanılır.
Khi-kare bağımsızlık testinde toplanan veriler kontenjans tablosu adı verilen tablolar
ile düzenlenir.
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Kontenjans tabloları içerdikleri satır ve sütun sayılarına göre, 2x2’lik kontenjans
tablosu, 2x3’lük kontenjans tablosu vb. şeklinde adlandırılır. Burada kontenjans tablosunun
boyutlarını belirleyen kriter, değişkenlerin kaç kategoriye ayrılmış olduğudur. Sözgelimi
cinsiyet ile belediye hizmetlerinden memnun olup olmama durumu için bir kontenjans tablosu
oluşturulduğunda, cinsiyet kadın ve erkek şeklinde 2 kategoride değerlendirildiğinden,
memnun olup olmama durumu da benzer şekilde memnun ve memnun değil şeklinde 2
kategoride değerlendirildiğinden 2x2’lik bir tablo söz konusu olmaktadır.
Memnun olup olmama durumu, memnun değil, orta derecede memnun ve çok memnun
gibi 3 kategoride değerlendirilmiş olsaydı 2x3’lük bir kontenjans tablosu ile karşı karşıya
olacaktık.
Aşağıda bir kontenjans tablosu örneği verilmiştir:
Bir banka, kendisinden internet bankacılığı hizmeti alan müşterilerinin memnuniyet
derecelerini belirlemek istiyor ve müşterilerinden online olarak kısa bir anket formu
doldurmalarını istiyor.
Müşterilere, internet bankacılığı hizmetinden memnun olup olmamalarının yanında,
cinsiyet, yaş, eğitim, medeni durum gibi demografik sorular da soruluyor.
Müşterilerin cinsiyetine göre memnuniyet durumları aşağıdaki kontenjans tablosu ile
düzenleniyor:
Tablo 13.1: İnternet Bankacılığı Hizmeti Alan Müşterilerin Cinsiyete Göre
Memnuniyet Durumu
Memnun değil

Memnun

Toplam

Kadın

150

135,33

130

144,67 280

Erkek

140

154,67

180

165,33 320

Toplam

290

310

600

Yukarıdaki kontenjans tablosu Kadın-Erkek şıkları (2 şık) ile Memnun-Memnun değil
şıklarının (2 şık) çaprazlandığı 2x2 boyutlu bir tablodur.
Tabloda, cinsiyet ve memnuniyet değişkenlerinin şıklarının çaprazlanmasından oluşan
4 tane hücre bulunmaktadır:
Memnun olan kadın

: 150 kişi

Memnun olan erkek

: 140 kişi

Memnun olmayan Kadın

: 130 kişi

Memnun olmayan erkek

: 180 kişi
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Değişkenlerin şıklarının çaprazlandığı hücrelerin içinde yer alan değerlere, gözlenen
frekanslar denmektedir. Yukarıdaki kontenjans tablosunda gözlenen frekansları görüyoruz
(siyah renkli olanlar).
Öte yandan araştırmaya katılanların cinsiyet dağılımına baktığımızda,
Kadın sayısı

: 280 kişi

Erkek sayısı

: 320 kişi

Memnuniyet durumunun dağılımı da,
Memnun olanlar

: 290 kişi

Memnun olmayanlar

: 310 kişi

şeklindedir.
Değişkenlerin şıklarının frekans toplamlarına marjinal toplamlar denmektedir. Tabloda
yer alan şıklara ilişkin satır ve sütun toplamları marjinal toplamlardır ve yukarıda da marjinal
toplamlar görülmektedir.
İki değişken arasında ilişki bulunmaması durumunda hücre freknaslarının ne olması
gerektiğini gösteren frekanslara beklenen frekanslar denir.
Beklenen frekanslar, ilgili hücrenin satır ve sütun toplamlarının çarpılarak genel
toplama bölünmesiyle hesaplanır.
Örneğin,
Memnun olan kadın hücresi için beklenen frekans:
290 . 280
= 135,33 𝑘𝑖ş𝑖
600

Memnun olan erkek hücresi için beklenen frekans:

290 . 320
= 154,67 𝑘𝑖ş𝑖
600

Memnun olmayan kadın hücresi için beklenen frekans:
310 . 280
= 144,67 𝑘𝑖ş𝑖
600

Memnun olmyan erkek hücresi için beklenen frekans:

biçiminde hesaplanmaktadır.

310 . 320
= 165,33 𝑘𝑖ş𝑖
600
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Beklenen frekanslar kontenjans tablosunda kırmızı ile gösterilmiştir. Beklenen
frekansların satır ve sütun toplamlarının gözlenen frekansların satır ve sütun toplamlarına eşit
olduğuna dikkat ediniz.
Şimdi Khi-kare bağımsızlık testine uygun verilerin toplanarak kontenjans tablosu
şeklinde düzenlenmiş olduğunu varsayarak Khi-kare bağımsızlık testinin nasıl uygulandığını
aşama aşama öğrenelim:
1- Khi-kare bağımsızlık testinin test hipotezlerinin kurulması;
Khi-kare bağımsızlık testinin hipotezleri,
H0 : İki değişken birbirinden bağımsızdır ya da iki değişken arasında ilişki yoktur
H1 : İki değişken bağımsız değildir ya da iki değişken arasında ilişki vardır
şeklinde kurulmaktadır.
2- Khi-kare bağımsızlık testinin test istatistiğinin hesaplanması:
Khi-kare bağımsızlık testinin test istatistiği,
𝜒

2

ℎ𝑒𝑠

𝑛

(𝑓0 − 𝑓𝑖 )2
=∑
𝑓𝑖
𝑖=1

şeklinde hesaplanmaktadır. Formülde yer alan,

f0 : kontenjans tablosunda yer alan gözlenen frekansları,
fi : kontenjans tablosundaki her gözlenen frekansa karşılık olarak hesaplanan beklenen
frekansları sembolize etmektedir.
Kontenjans tablosunda bulunan her hücre için bir beklenen frekans değeri hesaplanıp
yukarıdaki formül kullanılarak her hücrenin khi-kare test istatistiğine yapacağı katkı miktarı
belirlenmektedir.
Daha önce de ifade ettiğimiz gibi beklenen frekanslar, iki değişken arasında ilişki
bulunmaması durumunda olması gereken frekansların neler olduğunu ifade eder. Dolayısıyla,
gözlenen frekansların beklenen frekanslara yakın olması durumunda iki değişken arasında ilişki
bulunmadığı anlaşılmaktadır. Gözlenen ve beklenen frekansların birbirine eşit olması,
aralarındaki farkın sıfır olmasına sebep olacak bu durum da iki değişkenin tam bağımsız olduğu
sonucunu doğuracaktır.
Benzer şekilde beklenen frekanslar ile gözlenen frekanslar arasında önemli farklılıklar
gözlenmesi durumunda ise iki değişkenin ilişkili olduğu anlaşılmaktadır.
Khi-kare testinin bir zayıflığı, serbestlik derecesi arttıkça Khi-kare istatistiğinin
değerinin artmasıdır. Bu durum, gerçekte ilişkili olmayan değişkenlerin aralarında ilişki olduğu
şeklinde yanlış bir yoruma sebep olabilir.
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3- Khi-kare tablo değerinin bulunması:
Khi-kare test istatistiğinin dağılımının khi-kare dağılımına uyduğunu daha önce ifade
etmiştik.
Khi-kare bağımsızlık testinde tablo değeri α anlamlılık düzeyinde ve v= (n-1)(k-1)
serbestlik derecesinde Khi-kare tablosundan elde edilir.
Serbestlik derecesi formülünde yer alan,
n

: satır sayısını

k

: sütun sayısını

ifade etmektedir. Satır ve sütun sayıları belirlenirken toplam satır ve sütunları dikkate
alınmamaktadır.
4- Khi-kare testinde karar alma:
Khi-kare bağımsızlık testinde karar kriteri diğer tüm hipotezlerinde olduğu gibidir ve
𝜒 2 ℎ𝑒𝑠 > 𝜒 2 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑜

𝑖𝑠𝑒 𝐻0 𝑅𝑒𝑡,

𝜒 2 ℎ𝑒𝑠 < 𝜒 2 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑜

edilmektedir.

𝑖𝑠𝑒 𝐻0 𝑘𝑎𝑏𝑢𝑙

Khi-kare bağımsızlık testinin aşamalarını bu şekilde açıkladıktan sonra şimdi de
konuyla ilgili örnek uygulamalar yapalım.

13.3. Khi-kare Bağımsızlık Testi Uygulamaları
Khi-kare bağımsızlık testini değişik boyutlu kontenjans tabloları üzerinde uygulayarak
aşama aşama çözüm yapalım:
Örnek:
Bir Televizyon programının izleyici kitlesi araştırılıyor. Bu amaçla 500 kişiyle
görüşülerek, TV programını izleyip izlemedikleri soruluyor ve elde edilen bulgular aşağıdaki
tablo ile düzenleniyor. Buna göre cinsiyetin programın izlenmesi üzerinde etkili bir değişken
olup olmadığını araştıralım (α= 0,05).
İzliyor

İzlemiyor

Toplam

Kadın

70

115

180

135

250

Erkek

160

115

90

135

250

Toplam

230

270

500

Öncelikle hipotezlerimizi belirleyelim:
H0 : Cinsiyet ile programın izlenmesi arasında ilişki yoktur.
H1 : Cinsiyet ile programın izlenmesi arasında ilişki vardır.
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Şimdi de khi-kare test istatistiğini hesaplayalım:
𝜒

2

ℎ𝑒𝑠

𝑛

(𝑓0 − 𝑓𝑖 )2
=∑
𝑓𝑖
𝑖=1

Yukarıdaki formül ile Khi-kare hesaplanmış değerini yani Khi-kare test istatistiğini
bulabilmek için öncelikle her bir hücre için beklenen frekansların neler olduğunu hesaplamamız
gerekiyor.
Kontenjans tablosunda kadın-erkek ve izliyor-izlemiyor şıklarının çaprazlandığı 4 adet
hücre bulunmaktadır.
70 değerinin görüldüğü programı izleyen kadın sayısının yer aldığı hücrenin beklenen
frekansı, bu hücrenin satır ve sütun toplamlarının çarpılıp, toplam gözlem sayısına
bölünmesiyle elde edilir. Yani,
230 . 250
= 115
500

şeklinde hesaplıyoruz.

Benzer şekilde diğer hücrelerin de beklenen frekanslarını da hesaplayalım:
270 . 250
= 135
500

230 . 250
= 115
500

270 . 250
= 135
500

Yukarıdaki gibi hesapladığımız beklenen frekans değerlerini, kontenjans tablosunun
ilgili hücrelerinde kırmızı olarak gösterdik.
Gözlenen ve beklenen frekans toplamlarının eşit olduğuna dikkat çekmek isteriz
(örneğin, 70+160=230 ve 115+115=230).
Beklenen frekanslar iki değişkenin birbirinden bağımsız olması durumunda
gerçekleşmesi beklenen frekanslardır. Bağımsızlık olması durumunda, frekansların şıklara
oransal olarak eşit dağılacağını varsayar. Dolayısıyla, gözlenen ve beklenen frekanslar
arasındaki farklar ne denli fazla ise iki değişkenin ilişkili olma ihtimali o derece artmaktadır.
Şimdi de khi-kare test istatistiğini hesaplayalım:
𝜒

𝜒

2

ℎ𝑒𝑠

2

ℎ𝑒𝑠

𝑛

=∑
𝑖=1

(𝑓0 − 𝑓𝑖 )2
𝑓𝑖

(70 − 115)2 (180 − 135)2
(160 − 115)2 (90 − 135)2
=
+
+
+
115
135
115
135

Khi-kare test istatistiğinin hesaplanmasında kullandığımız yukarıdaki formülde, dört
tane gözlenen ve beklenen frekansın farkları üzerinden hesaplanan katkı değerleri yer
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almaktadır. Bu değerlerden her biri, o hücrenin khi-kare test istatistiğine yaptığı katkı
miktarını göstermektedir.

𝜒 2 ℎ𝑒𝑠 =

(70 − 115)2 (180 − 135)2
(160 − 115)2 (90 − 135)2
+
+
+
115
135
115
135
𝜒 2 ℎ𝑒𝑠 =

(−45)2 (45)2
(45)2 (−45)2
+
+
+
115
135
115
135

𝜒 2 ℎ𝑒𝑠 =

2025 2025
2025 2025
+
+
+
115
135
115
135

𝜒 2 ℎ𝑒𝑠 = 17,61 + 15 + 17,61 + 15
𝜒 2 ℎ𝑒𝑠 = 65,22

α = 0,05 ve v= (n-1)(k-1) yani (2-1)(2-1)=1 serbestlik derecesinde tablo değerimiz;
𝜒 2 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑜 = 3,841

olmaktadır. Bu durumda,

𝜒 2 ℎ𝑒𝑠 > 𝜒 2 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑜
edilmektedir.

olduğundan H0 reddedilmekte ve alternatif hipotez kabul

Sonuç olarak, TV programının izlenmesi ile cinsiyet arasında bir ilişki bulunduğunu %
95) olasılıkla (ya da % 5 hata olasılığıyla (α = 0,05)) kabul etmiş oluyoruz.
Kontenjans tablosunda iki değişkenin şıklara dağılımına baktığımızda, programı
izleyenlerin genel olarak erkekler olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla cinsiyet bu TV
programının izlenmesi üzerinde etkili bir faktördür ve programı daha çok erkekler izlemektedir.
Örnek:
Bir hastanede dünyaya gelen bebeklerin annelerinin yaşı ile bebeklerin doğum
ağırlıkları arasında ilişki bulunup bulunmadığı araştırılıyor. Bu amaçla 200 gebe kadın takibe
alınarak aşağıdaki bulgulara ulaşılıyor:
30 yaş altı

30-40 yaş arası

41 yaş ve üstü

Toplam

Düşük kilolu

30

48

40

44

50

28

120

Normal kilolu

90

72

70

66

20

42

180

Toplam

120

110

70

300
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Öncelikle hipotezlerimizi belirleyelim:
H0 : Annelerin yaşı ile bebeklerin doğum ağırlığı arasında ilişki yoktur.
H1 : Annelerin yaşı ile bebeklerin doğum ağırlığı arasında ilişki vardır.
Khi-kare test istatistiğini hesaplayabilmemiz için öncelikle her bir hücre için beklenen
frekansları hesaplamamız gerekiyor.
120 . 120
= 48
300

110 . 120
= 44
300

120 . 180
= 72
300

110 . 180
= 66
300

70 . 120
= 28
300
70 . 180
= 42
300

İki değişkenin bağımsız olması durumunda beklenen frekansların neler olması gerektiği
yukarıdaki şekilde hesaplanarak kontenjans tablosunda ilgili hücrelerin içinde kırmızı olarak
gösterilmiştir. Gözlenen ve beklenen frekansların satır ve sütun toplamlarının eşit olduğuna
dikkat çekerek bu eşitliğin sağlanması ile herhangi bir işlem hatasının yapılmadığının da
kontrolünün sağlanmış olacağını ifade etmek isteriz.
Şimdi de khi-kare test istatistiğini hesaplayalım:
𝜒

𝜒

2

ℎ𝑒𝑠

𝜒

2

2

ℎ𝑒𝑠

𝑛

(𝑓0 − 𝑓𝑖 )2
=∑
𝑓𝑖
𝑖=1

(50 − 28)2 (90 − 72)2
(30 − 48)2 (40 − 44)2
+
+
+
+
=
44
28
72
48

ℎ𝑒𝑠

(70 − 66)2 (20 − 42)2
+
66
42

(−18)2 (−4)2
(22)2 (18)2 (−4)2 (−22)2
=
+
+
+
+
+
48
44
28
72
66
42
𝜒 2 ℎ𝑒𝑠 =

324 16
484 324 16 484
+
+
+
+
+
48
44
28
72 66 42

𝜒 2 ℎ𝑒𝑠 = 6,75 + 0,3636 + 17,29 + 4,5 + 0,2424 + 11,52
𝜒 2 ℎ𝑒𝑠 = 40,66
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Khi-kare test istatistiğini hesapladığımız yukarıdaki çözümün son işlem satırında, her
bir hücrenin khi-kare istatistiğine yaptığı katkı görülmektedir. Bu katkı değerlerinin toplanması
sonucunda Khi-kare test istatistiğine ulaşılmaktadır.
Hücrelerin Khi-kare test istatistiğine katkı değerleri ve toplam Khi-kare değeri:
6,75 + 0,3636 + 17,29 + 4,5 + 0,2424 + 11,52 = 40,66

hesaplanmıştır.

α = 0,05 ve v= (n-1)(k-1) yani (2-1)(3-1)=2 serbestlik derecesinde tablo değerimiz;
𝜒 2 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑜 = 5,991

olmaktadır. Bu durumda,

𝜒 2 ℎ𝑒𝑠 > 𝜒 2 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑜
edilmektedir.

olduğundan H0 reddedilmekte ve alternatif hipotez kabul

Dolayısıyla, annelerin yaşı ile bebeklerin doğum ağırlığı arasında ilişki olduğu % 5 hata
payıyla ve % 95 olasılıkla kabul edilmektedir.
Yukarıdaki kontenjans tablosunda, iki değişkenin şıklarının hücrelere nasıl dağıldığına
baktığımızda, genç anneler daha çok normal kilolu bebek dünyaya getirirken; ileri yaştaki
annelerin düşük ağırlıklı bebek dünyaya getirdiklerini görüyoruz.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Khi-kare bağımsızlık testini incelediğimiz bu bölümde, öncelikle Khi-kare dağılımı
üzerinde durarak, dağılımın temel özelliklerini ele aldık ve şekli serbestlik derecesine bağlı
olarak değişen asimetrik bir dağılım olduğunu öğrendik.
Aralarında ilişki olup olmadığı araştırılan iki değişkenden en az birinin nominal ya da
ordinal ölçekle ölçülmüş olması durumunda kullanılmakta olan Khi-kare bağımsızlık testinin
nasıl dizayn edildiği üzerinde durduk.
Öte yandan, iki değişkenin birbirinden bağımsız olması durumunda, toplam frekansın
hücrelere nasıl dağılması gerektiğini ifade eden beklenen frekansların nasıl hesaplanacağını
öğrendik.
Gözlenen ve beklenen frekansların birbirine eşit olması durumunun iki değişkenin
birbirinden tam olarak bağımsızlığını gösterdiğini ve gözlenen ve beklenen frekanslar
arasındaki farklar büyüdükçe ise iki değişkenin birbiriyle ilişkili olma olasılığının arttığını
gördük.
Khi-kare bağımsızlık testinin aşamalarını, test istatistiğinin ve tablo değerinin nasıl
bulunduğunu, karar kuralını inceledik ve test sonucunda iki değişken arasında ilişki olduğu
kabul edildiğinde, bu ilişkinin nasıl bir ilişki olduğunun kontenjans tablosundaki hücrelerin
gözlenen frekanslarının yorumlanması ile nasıl belirlendiğini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1-

Khi-kare dağılımı için aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

I-

Khi-kare dağılımı simetrik bir olasılık dağılımıdır.

II-

Khi-kare dağılımı asimetrik bir olasılık dağılımıdır.

III-

Khi-kare dağılımının şekli serbestlik derecesine göre değişir.

IV- z-standart değerlerinin dağılımı Khi-kare dağılımına uyar.
V-

Khi-kare dağılımı ortalaması sıfır olan bir olasılık dağılımıdır.

a-

I ve III

b-

II ve III

c-

I ve V

d-

II ve V

e-

II ve IV

2-

Nominal ya da ordinal verilerin düzenlendiği tablolara………………..denir.

a-

Kontenjans tablosu

b-

Korelasyon tablosu

c-

Olasılık tablosu

d-

Khi-kare tablosu

e-

Beklenen değer tablosu

3İki değişkenin ilişkisiz olması durumunda geçerli olması gereken frekanslara
………………denir.
a-

Gözlenen frekans

b-

Toplam frekans

c-

Beklenen frekans

d-

Marjinal frekans

e-

Frekans

4Bir araştırma sonucunda verilerin düzenlenmesi ile oluşan frekanslara
…………denir.
a-

Gözlenen frekans

b-

Toplam frekans

c-

Beklenen frekans

d-

Marjinal frekans

e-

Frekans
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5-

Kontenjans tablosunda satır ve sütun toplamlarına ………………….denir.

a-

Gözlenen frekans

b-

Toplam frekans

c-

Beklenen frekans

d-

Marjinal frekans

e-

Frekans

6İki değişken arasında tam bağımsızlık olması durumunda khi-kare değeri
…………… olur.
a-

Bir

b-

Sıfır

c-

Yüz

d-

Sonsuz

e-

Negatif

Aşağıda bir derginin satın alınması üzerinde cinsiyetin etkili bir faktör olup olmadığına
yönelik olarak yapılan bir çalışmaya ilişkin kontenjans tablosu verilmektedir.
Dergiyi düzenli okuyor

Dergiyi düzenli okumuyor

Kadın

30

20

50

Erkek

15

35

50

Toplam

45

55

100

Toplam

Aşağıdaki soruları yukarıdaki kontenjans tablosuna göre yanıtlayınız.
7-

Kontenjans tablosunun serbestlik derecesi nedir?

a-

2

b-

3

c-

0

d-

1

e-

4

8-

Dergiyi düzenli okuyan kadınlar için beklenen değer nedir?

a-

30

b-

45

c-

50

d-

17,5

e-

22,5
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9-

Dergiyi düzenli okuyan - erkek hücresinin Khi-kare değerine katkısı nedir?

a-

15

b-

5

c-

2,5

d-

7,5

e-

22,5

10-

Dergiyi düzenli okumayan - kadın hücresinin Khi-kare değerine katkısı nedir?

a-

20

b-

55

c-

50

d-

7,5

e-

2,05

Cevaplar:
1) b, 2) a, 3) c, 4) a, 5) d, 6) b, 7) d, 8) e, 9) c, 10) e
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14. ANKET TASARIMI

Bölüm Yazarı:
Yrd. Doç. Dr. Hakan BEKTAŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, birincil veri kaynaklarından anket yoluyla veri toplanırken anket tasarımı
hususunda dikkate edilmesi gereken başlıklara yer verilecektir. Böylelikle araştırma sorunuz
doğrultusunda anket tasarım ilkelerine uygun kurgulanmış soru formuyla en az hata ile veri
toplayabilmeniz hedeflenmiştir.
Bunun için önce anket nedir, ne amaçla kullanılmaktadır soruları yanıtlayacağız sonra
anket tasarımında dikkat edilmesi gereken hususlar ve anketin uygulanma biçimlerinden kısaca
söz edeceğiz.
Araştırma amacımız doğrultusunda kullanmak üzere soru formunu nasıl tasarlamalıyız
ve anketi nasıl uygulamalıyız sorularının yanıtını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Birincil veri kaynaklarından hangi yollar ile veri toplanmaktadır?

2)

Anket nedir?

3)

Anket tasarımında sorular nasıl kurgulanmalıdır?

4)

Uygulanma biçimlerine göre anket teknikleri nelerdir?
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Bu Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Birincil veri
kaynaklarından veri
toplamak

Birincil veri
kaynaklarından anket
yoluyla veri toplanması
sürecinde dikkat edilmesi
gereken hususlar

Anket başlıklı kitaplarda veya sosyal
bilimlerde araştırma yöntemleri
başlıklı kitaplarda bölüm düzeyinde.

Soru formunun
tasarlanması

Anket tasarım ilkelerine
uygun olarak araştırma
amacına uygun soruların
oluşturulması

Anket başlıklı kitaplarda veya sosyal
bilimlerde araştırma yöntemleri
başlıklı kitaplarda bölüm düzeyinde.

Anketin uygunlanma
biçimi

Araştırmanın konusu,
hedef kitlenin özellikleri
ve soru formunun yapısı
dikkate alınarak en ideal
biçimin seçilmesi

Anket başlıklı kitaplarda veya sosyal
bilimlerde araştırma yöntemleri
başlıklı kitaplarda bölüm düzeyinde.
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Anahtar Kavramlar


Anket: Birincil veri kaynaklarından veri toplamak için kullanılan yöntemlerden



Soru formu: Araştırma yapılacak konu ile ilgili soruların yer aldığı bir soru kağıdır.

biridir.

 Yanıt tipleri: Anket formunda yöneltilen sorunun yanıtlarının nasıl sunulmasına
ilişkin cevap türlerdir.
 Anketin uygulanma biçimi: Araştırmanın konusu, hedef kitlenin özellikleri ve soru
formunun yapısı dikkate alınarak en uygun biçimin tercih edilmesi gerekmektedir.
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Giriş
Bir araştırmacı, Türkiye’de 1998 – 2016 dönemi için üçer aylık verileri kullanarak
eğitim harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki rolünü ya da 2016-2017 döneminde
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi diploma programlarına kayıtlı öğrencilerin girişimcilik
eğilimleri ile ağırlıklı not ortalamaları arasındaki ilişkiyi incelemek isteyebilir. Ancak bu
ilişkileri inceleyebilmek için bahsedilen değişkenlere ait verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu
aşamada, araştırmacının bu değişkenlere ait verileri ya kendisinin toplaması ya da halihazırda
mevcut olan yani araştırma konusu ile ilgili başkaları tarafından daha önceden toplanmış
verileri kullanması gerekmektedir. Hatırlanacağı üzere, veri kaynakları ikiye ayrılmakta olup;
birincil veri kaynakları ve ikincil veri kaynakları olarak adlandırılmaktadır. Bu bölümde
birincil veri kaynaklarından anket yoluyla veri toplama yöntemi ve anket tasarımı konuları ele
alınacaktır.
Bu yöntemde, araştırma sorusunun yanıtlanmasında çalışmanın amacına uygun
kavramlar tanımlandıktan sonra; bu kavramları ölçebilecek soruların hazırlanmasıyla
oluşturulan sistematik bir soru form kullanılmaktadır. Bu soru formunun ölçmek istediğimiz
kavramları ölçmesi ve katılımcılardan alınan yanıtların tutarlılığı, araştırma sorusunun
yanıtlanması açısından önem arz etmektedir.
Anket yöntemi ile veri toplama sürecinde; araştırma probleminin tanımlanması,
araştırma sorusunun yanıtlanması için basit ve anlaşılır soruların oluşturulması ve soru
formunun hedef kitleye uygulanış biçimi adımları elde edilecek verinin kalitesi üzerinde
etkilidir. Bu adımları sırasıyla irdelersek; öncelikle araştırma probleminin tanımlanması
aşamasını ele almamız gerekmektedir. Bir araştırmacı gençlerin cep telefonu satın alma
niyetilerinde, cep telefonu markaları ile kurdukları zoraki bağlılık düzeyinin etkili olup
olmadığını araştırmaktadır. Bu araştırma sorusunun yanıtlanmasında, zoraki bağlılık
kavramının ölçülmesinde kullanılacak sorular ile bu bağlılığın ortaya çıkmasında etkili
olabileceğini düşünülen cinsiyet, algılanan gelir düzeyi, eğitim düzeyi, hali hazırda kullanılan
cep telefonu markası gibi sorulara yer verilmesi gerekmektedir. Yani araştırma problemini
çözecek ve ortaya konulan hipotezleri test edecek verilerin toplanmasını sağlayan sistematik
soru formunun oluşturulması gerekmektedir. Zoraki bağlılık kavramının ölçülmesinde bu
alanda yapılmış çalışmalarda kullanılan sorular incelenerek; “Bu marka yerine
kullanabileceğim pek alternatif yok” ve “Başka bir seçeneğim olsaydı, bu markayı kullanmayı
bırakırdım.” şeklinde soruları kullanılabilir. Eğer bu sorular, araştırmanın probleminin
çözülmesinde uygunsa; katılımcılara yöneltilebilir. Görüldüğü üzere; soru formunun
oluşturulmasında ilk aşama, araştırma probleminin tanımlanması ve sınırlarının çizilmesidir.
Bir sonraki aşama ise, katılımcılara yöneltilecek soru formunun tasarlanmasıdır.
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14.1. Anket Tasarımı
Anket yoluyla deneklerden veri toplanmasında, soruların basit ve anlaşılır kurgulanması
yanıt alınabilmesi açısından oldukça önemlidir. Çünkü anlaşılmayan bir soruya doğru
yanıtlanması beklenmemektedir. Ayrıca katılımcılara yöneltilen sorulardan bütün denekler aynı
şeyi anlamaları gerekmektedir. Bundan dolayı belirsizlik içeren sorulardan kaçınılması
gerekmektedir. Örneğin, “Lisans eğitiminizi ne zaman tamamladınız?” şeklinde bir soru
hazırladığınızda kimileri 23 Haziran 2009 kimileri 2011 yılında kimileri ise 26 yaşında şeklinde
yanıtlayabilir. Araştırmacı, “Lisans eğitiminizi tamamladığınızda kaç yaşındaydınız?” şeklinde
sorarak belirsizliği giderebilir. Bunun yanı sıra, hemen hemen her soru formunda yer alan gelir
sorusu için de benzer bir durum vardır. “Geliriniz kaç liradır?” şeklinde bir soru sorulduğunda;
aylık hanehalkı geliri mi, aylık kişisel gelir mi, haftalık gelir mi, yıllık gelir mi sorusunu akıllara
gelecektir. Dolayısıyla her denek, algıladığı şekilde soruyu yanıtlayacaktır. Bu belirsizliklerin
giderilmesi, verinin kalitesi ve çalışmanın sonuçları açısından önem arz etmektedir.
Anket tasarımı başlığı altında dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise, katılımcıların
bellek (hafıza) hatası yapmasına neden olabilecek sorulardan kaçınmaktır. Örneğin, “ilk defa
sinemaya gittiğiniz yılı söyler misiniz?” şeklinde bir soru yönelttiğinizde, üzerinden çok uzun
yıllar geçmiş olabileceğinden katılımcının hatırlaması mümkün olmayabilir. Dolayısıyla hatalı
yanıt verebilir.
Soru formu hazırlanırken katılımcıların yanıt vermekten çekinecekleri ya da rahatsız
olacakları hususlar ile ilgili sorulara yer verilmesi durumunda yanıltıcı yanıtlar alınabileceğinin
farkında olmak gerekmektedir. Örneğin, Türk lirası cinsinden aylık kişisel gelir sorusu
yöneltildiğinde, katılımcılar vergi veya diğer çekincelerinden dolayı doğru yanıt vermeyebilir.
Soru formunun uygulanacağı hedef kitlenin özellikleri dikkate alınarak, katılımcıların
okuduğunda aynı şeyi anlayabileceği yaygın kullanılan ifadeleri tercih etmek gerekmektedir.
Buna örnek olarak, soru metni içinde Batı kökenli bir kelime olan “enterese” yerine ilgi veya
alakadar kelimelerinin tercih edilmesi verilebilir. Ayrıca spesifik terimleri de kullanmamak
gerekmektedir.
Bir soru metnin içinde ayrı ayrı yanıtlanması gereken iki soru bulunması durumu, veri
kalitesini olumsuz yönde etkileyecektir. Örneğin, “Kilo vermek isteyenlerin daha az yemesi ve
günlük en az 10000 adım atması yeterli midir?” şeklinde tasarlanmış bir soruya verilen evet
veya hayır yanıtının hangi öneriye katılındığını göstermeyecektir. Bu sorunun iki parçaya
bölünüp; sorulması gerekmektedir. Yani “Kilo vermek isteyenlerin daha az yemesi yeterli
midir?” ve “Kilo vermek isteyenlerin günlük en az 10000 adım atması yeterli midir?” şeklinde
sorulmalıdır.
Soru hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise, aynı metin içinde birden
fazla olumsuzluk belirten ifadenin kullanılmaması gerektiğidir. Örnek olarak “Sigara yasağına
karşı mısınız?” veya “Uzmanların bitkisel olmayan saç boyalarının kullanılmaması görüşüne
katılıyor musunuz?” soruları verilebilir. Bu örnek için “yasak”, “karşı olmak”, “bitkisel
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olmayan”, “kullanılmaması” ifadeleri olumsuzluğu yansıtmaktadır. Dolayısıyla soruyu ilk
okunuşta anlaşılırlıktan uzak kılmaktadır.
Soru metni ile ilgili dikkat edilemesi gereken son husus olarak, sorunun yönlendirici
olmaması sayılabilmektedir. Yani, “Yapılan kamuoyu araştırmalarında, katılımcıların %95’i X
marka deodorantı tercih ettiğini belirtmiştir. Siz de öyle mi düşünüyorsunuz?” şeklinde
tasarlanmış bir soruya evet veya hayır yanıtlarından biri verilecekse, yönlendirmeden dolayı
deneğin düşündüğünden farklı yanıt verme ihtimali göz ardı edilmemelidir. Ayrıca soru
metninin çok uzun olmaması da önerilmektedir. Denek, okuduğu sorunun sonuna geldiğinde
metnin başını unutmuş olabileceği uzunluktaki bir soru, uzun bir sorudur. Bu durumdan da
kaçınmak gerekmektedir.
Sistematik soru formunun tasarlanması aşamasında, soru metni hazırlanırken göz önüne
alınması gereken başlıca hususlardan bahsettik. Şimdi ise, hazırlanan soruların yanıtlarının
nasıl kurgulanması gerektiği üzerine konuşalım. Bu kapsamda açık uçlu soru, kapalı uçlu
soru ve yarı kapalı uçlu soru olmak üzere üç yanıt türü ele alınacaktır.
Açık Uçlu Soru
Açık uçlu soruda, olası yanıtlar soruda sunulmamakta olup; katılımcının soruyu kendi
kelimeleriyle cevaplaması beklenmektedir. Örneğin, “X marka cep telefonunu satın almanıza
neden olan en önemli faktör nedir?” şeklinde yöneltilmiş bir sorunun olası yanıtlarını tahmin
edebiliriz. Bu soruya yanıt olarak; ürün kalitesi, ürünün fiyatı, satış sonrası sunulan hizmet,
kamera özellikleri vb. sıralanabilir. Açık uçlu soruda, katılımcıya soru yöneltilirken; bu örnek
için bahsedilen olası yanıtlar belirtilmez. Katılımcıdan satın alma davranışında etkili olan
faktörü, kendisinin yazması istenir. Böylelikle herhangi bir yönlendirme olmadan samimi bir
yanıt alınmaya çalışılmaktadır.
“X marka cep telefonunu satın almanıza neden olan en önemli faktör nedir?”
…………………………………………
Bu soru tipi kullanılarak; araştırmayı yapan kişinin daha önce aklına gelmemiş olan
yanıtlara ulaşılabilir. Yani öngörülmemiş yanıtlar elde edilebilir.
Bu soru tipi ile katılımcıların kendilerini ifade etmelerine olanak tanınır. Diğer bir
ifadeyle; kendi kelimelerini kullanarak özgürce yanıt verebilir. Aksi durumda, sorunun altına
olası yanıtları eklediğinizde, katılımcı kendisini temsil eden yanıtı göremezse; kendisine en
yakın gelen yanıtı işaretleyebilir. Aşağıdaki soru tipi, buna örnek olarak verilebilir. Katılımcı
“İşletim Sistemi” yanıtını göremediği için ürünü satın almasında en etkili ikinci faktör olan
“Ürünün Fiyatı” seçeneğini işaretleyebilir.
“X marka cep telefonunu satın almanıza neden olan en önemli faktör nedir?”
( ) Ürün Kalitesi ( ) Ürünün Fiyatı ( ) Satış Sonrası Sunulan Hizmet ( ) Kamerası
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Açık uçlu sorunun bu avantajlarına karşılık, birtakım dezavantajları da bulunmaktadır.
Katılımcılar yöneltilen soruya yanıt verirken; aynı anlama gelen yanıtlar verilebilir. Bu durum
yanıtların, kodlandırılması ve analize hazır hale getirilmesi aşamalarında süreci uzatmaktadır.
Örneğin, “Sizce bu şehrin en önemli sorunu nedir?” sorusuna yanıt olarak; “Ekonomik sorun”,
“Ekonomi”, “İşsizlik”, “Ekonomik Kriz”, “Ekonominin Gidişatı”, “İktisadi Durum” verildiğini
varsayalım. Bu yanıtların benzer anlam taşıdıklarından dolayı, aynı cevap başlığı altında
toplanması gerekmektedir. Dolayısıyla tüm katılımcıların yanıtları incelenip; uygun başlıklar
altında toplandıktan sonra veri analizine başlanması gerekmektedir.
Açık uçlu soruda katılımcının yanıt vermek için düşünme süresi görece olarak uzun
olmaktadır. Soru formunda yer alan bütün soruların açık uçlu olarak kurgulanması, katılımcının
her soruya ayırması gereken süre uzun olacağından yanıt vereni yıldırabilmektedir. Diğer bir
ifadeyle, soru formunun cevaplanması uzun sürebilir ve bu durum katılımcıları zorlayarak
anketi yarım bırakmalarına neden olabilir.
Kapalı Uçlu Soru
Kapalı uçlu soruda, katılımcıya sorunun olası yanıtları sunulur ve birini tercih etmesi
beklenir. Bu soru tipine örnek olarak aşağıdaki soru verilebilir.
“X marka cep telefonunu satın almanıza neden olan en önemli faktör nedir?”
( ) Ürün Kalitesi ( ) Ürünün Fiyatı ( ) Satış Sonrası Sunulan Hizmet ( ) Kamerası
Bu soru ile katılımcılara olası yanıtlar sunulmuştur. Bu yanıtlar arasından kendisine en
yakın olanı seçmesi beklenmektedir. Bu soru tipine katılımcının mezuniyet derecesi örneği de
verilebilir.
“Mezuniyet dereceniz”
( ) İlkokul ( ) Ortaokul ( ) Lise ( ) Önlisans ( ) Lisans

( ) Lisansüstü

Bu soru tipine ait bir diğer örnek ise aşağıda yer almaktadır.
“Ağustos ayında XYZ giyim firmasından alışveriş yaptınız mı?
( ) Evet ( ) Hayır
Söz konusu örnekler incelendiğinde; bu soru tipi kullanılarak hazırlanan soru formunun,
katılımcılar tarafından yanıtlanması kolay ve hızlı olduğu düşünülmektedir. Yani, yanıtlanması
kısa sürer ve böylelikle ankete katılım oranı yüksek olur. Ayrıca yanıtların kodlanması ve
analize hazır hale getirilmesi aşamasında, açık uçlu soru tipindeki gibi bir sorunla
karşılaşılmamaktadır. Çünkü olası yanıtlar önceden hazırlanmış seçenekler halinde
sunulmaktadır. Dolayısıyla bahsedilen hususlar, kapalı uçlu soru tipinin avantajı olarak
sayılabilmektedir.
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Kapalı uçlu soru tipinin dezavantajlarına değinmek gerekirse; özellikle katılımcıların
sunulan seçenekler dışında yanıt vermesinin mümkün olmadığı görülmektedir. Yani, katılımcı
kendisini yansıtmayan bir seçeneği işaretlemeye zorlanabilmektedir. Soru formunu hazırlayan
kişi, önemli bir yanıt seçeneğini eklemeyi unutmuş olabilir. Bunun yanı sıra bir soru için çok
sayıda yanıt sunulmuşsa, katılımcıda kafa karışıklığına yol açabilir.
Yarı Kapalı Uçlu Soru
Bu soru tipi; açık uçlu ve kapalı uçlu soruların dezavantajları dikkate alınarak
oluşturulmuştur. Bu soru tipinde, kapalı uçlu soru tipinde olduğu gibi sorunun önceden
belirlenmiş yanıtlarına ilave olarak “Diğer” seçeneğine yer verilmektedir. Yani, kapalı uçlu
soru tipine “diğer” gibi açık uçlu bir seçeneğin eklenmesi ile oluşturulmuştur. Böylelikle soru
için sunulan seçenekler arasında katılımcının cevabını yansıtan bir yanıt yok ise, katılımcı
“Diğer” seçeneğinin olduğu satıra kendi cevabını yazabilmektedir.
“X marka cep telefonunu satın almanıza neden olan en önemli faktör nedir?”
( ) Ürün Kalitesi
( ) Ürünün Fiyatı
( ) Satış Sonrası Sunulan Hizmet
( ) Kamera Özellikleri
( ) Diğer ……………………………

14.2. Uygulanma Biçimine Göre Anket Teknikleri
Anketin uygulanma biçimi; araştırmanın konusu, hedef kitlenin özellikleri ve soru
formunun yapısı gibi hususlar dikkate alınarak belirlenmektedir. Bu başlık altında kağıt ve
kalem kullanılarak yapılan yüzyüze anket, telefon yoluyla anket ve posta yoluyla anket olmak
üzere üç anket tekniği anlatılacaktır.
Kağıt ve Kalem Kullanılarak Yapılan Yüzyüze Anket
Bu anket tekniğinde formda yer alan sorular, anketör tarafından katılımcıya
yöneltilmektedir. Yani sorular, katılımcı tarafından değil anketör tarafından okunmaktadır.
Böylelikle okuryazar olmayan veya görme engelli deneklerin de ankete katılımına olanak
sağlanır. Ayrıca anketör, anlaşılmayan sorular için açıklama yapmakta ve verilen yanıtları
kaydetmektedir. Dolayısıyla anketörün araştırmanın amacını bilmesi ve soru formuna hakim
olması önem arz etmektedir. Bunun için anketöre, anket çalışmasına başlamadan önce eğitim
verilmesi önerilmektedir.
Anketör, araştırmayı tasarlayan kişi tarafından kendisine verilen kılavuz ve örneklemi
dikkate alınarak potansiyel katılımcıları ile anket çalışmasına davet etmektedir. Bu anket
tekniğinin uygulanma sürecine; anketörün kendini tanıtması, orada bulunma amacını belirtmesi
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ve araştırmada katılımcıdan ne istendildiğini açıklaması gerekmektedir. İletişime geçilen
kişinin ankete katılmak istememesi halinde; anketör, kılavuzu ve örneklemi dikkate alınarak
ankete katılmayı reddeden kişi yerine yeni birisi ile iletişime geçer.
Hatırlanacağı üzere; bu anket tekniğinde soruları anketör okumakta ve verilen yanıtları
not almaktadır. Bu durum katılımcının gizliliğine olan inancı azalabilmektedir. Dolayısıyla
samimi olmayan yanıtlar verebilmektedir. Bundan dolayı anket çalışmasına katılmaya istekli
kişilerle yüzyüze anketin gerçekleştirilmesi önerilmektedir.
Bu teknik kullanılarak anketör tarafından soru formuna kaydedilen yanıtlar, istatistiksel
analiz için elektronik ortama aktarılmaktadır. Bu süreçte her bir soru formunda yer alan yanıtlar,
veri giriş elemanı tarafından bilgisayara işlenmektedir. Bu aşamada, veri giriş hatası yapılabilir.
Örneğin, yaş sorusuna 25 yanıtı vermiş bir katılımcının bilgisi, elektronik ortama yanlışlıkla 15
olarak girilebilir. Eğer bunun gibi hatalar fark edilip; düzeltilemezse analiz bulguları yanıltıcı
olacaktır. Yaş sorusuna 25 yanıtı veren katılımcı, “lisans” mezunuysa; elektronik ortamda 15
yaşında olan katılımcının “lisans” mezunu olduğu görülecektir. Veri analiz edilirken, bu durum
fark edilirse; ilgili soru formu tekrardan incelenerek 15 girilmiş olan yaş bilgisi 25 olarak
güncellenebilir ve hata ortadan kaldırılır.
Telefon Yoluyla Anket
Telefon yoluyla anket tekniği, kağıt ve kalem kullanılarak yapılan yüzyüze anket
tekniğine göre daha düşük maliyetli olup; hızlıca uygulanabilmektedir. Bu teknikte,
araştırmanın anakütlesi ve örneklemi belirlendikten sonra potansiyel katılımcılara telefon
yoluyla ulaşılmaktadır. Haberleşme teknolojisindeki gelişmeler neticesinde, hemen hemen
herkesin sabit ya da cep telefonu bulunmaktadır. Dolayısıyla anakütle içinden çekilen
örneklemdeki kişilere ulaşılmasında bu açıdan bir engel bulunmamaktadır. Ancak bu noktada,
örneklemdeki kişilerin tanımadığı numarayı açmama, meşgul olma ya da ankete katılmak
istememe gibi faktörleri de belirtmek gerekmektedir. Bu aşamada, bahsedilen nedenlerden
dolayı ankete katılmayan kişilerin yerine kimlerle görüşüleceğine araştırmayı tasarlayan kişinin
hazırladığı kılavuz ve örneklem planı incelenerek karar verilecektir.
Telefon yoluyla anket tekniğinde hedef kitlenin mesai saatleri içinde telefonlarına yanıt
veremeyecekleri ya da ankete katılacak vakti bulamayacakları düşünülüyorsa, mesai saati
bitiminden sonra (saat 18:00 ile 21:00 arasında) arama yapılması önerilmektedir. Bu teknikte,
soruları yine anketör yöneltmekte olup; alınan yanıtları kaydetmektedir. Eğer anketör alınan
yanıtları doğrudan bilgisayara kaydediyor ve bilgisayarda bu anket formu için hazırlanmış
yazılım sayesinde sorular sırasıyla ekranda gösteriliyorsa, bilgisayar destekli telefon yoluyla
anket tekniğinin kullanıldığı anlaşılmaktadır. Böylelikle, anket uygulanırken hem elektronik
ortama veri girişi yapılmakta hem de o esnada yazılım sayesinde hatalı veri girişi olduğunda
uyarı verilmektedir.
Telefon yoluyla anket tekniğini uygularken, soru formunun uzunluğu önem arz
etmektedir. Görüşme süresinin ortalama 15 dakika olması önerilmektedir. Dolayısıyla
yanıtlanma süresi, ortalama 15 dakikanın üzerinde olan soru formlarının telefon yoluyla
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uygulanmaması tavsiye edilmektedir. Ayrıca araştırma konusu da bu yöntemin uygulanıp
uygulanamayacağı hususunda belirleyicidir. Suriye’deki iç savaş nedeniyle ülkemize sığınmış
olan Suriyeliler ile gerçekleştireceğiniz bir çalışmayı, telefon yoluyla gerçekleştirmeniz pek
mümkün görünmemektedir. Anakütle içinde yer alan kişilerin hepsi sabit ya da cep telefonu
hattına sahip değildir. Sadece telefona sahip olanlar üzerinden yapacağınız çalışma ise yanlılık
içereğinden yani telefon sahibi olmayanları göz ardı edeceğinden dolayı yanıltıcı bulgulara
ulaşmanıza neden olacaktır.
Posta Yoluyla Anket
Posta yoluyla anket tekniğinin uygulanması, telefon yoluyla anket tekniğine göre daha
düşük maliyetli olduğundan tercih edilmektedir. Bu teknikte, araştırmanın örneklemindeki
kişilere araştırmanın amacını içeren bir tanıtım yazısı ile birlikte soru formu postalanmaktadır.
Bu tanıtım yazısı ve soru formunun yanı sıra, soru formunun cevaplandıktan sonra gönderilmesi
istenen adresin yazılı olduğu ve posta pulu yapıştırılmış zarf da gönderilmektedir. Posta yoluyla
anket tekniği kullanılarak gerçekleştirilen çalışmalarda cevaplanma oranı oldukça düşüktür.
Çünkü soru formu katılımcının eline hiç ulaşmayabilir, katılımcıya soru formu ulaşsa bile
formu yanıtlamayabilir ya da katılımcı soru formunu yanıtlar ancak postayı vermeyi unutabilir.
Bu durumlardan posta yoluyla ankete katılım oranı düşük olmaktadır.
Bu anket tekniğinin uygulanmasının maliyet açısından avantajlı olmasına rağmen
cevaplanma oranının düşük olması bir dezavantaj olarak ortaya çıkmaktadır. Bu noktada,
örneklemde yer alan kişilerin soru formunu doldurmasını ve istenilen adrese postalamasını
sağlamak amacıyla teşvik uygulaması yapılabilir. Bu amaç doğrultusunda, katılımcının
yanıtlarını ve araştırmanın ciddiyetini etkilemeyecek küçük bir hediye verilebilir.
Bu anket tekniğinde katılımcının aklına takılan hususları sorabileceği anketör
bulunmamaktadır. Dolayısıyla anlaşılmayan bir soru ile karşılaşılması durumunda, ya yanıt
alınamayacak ya da yanlış yanıt alınacaktır. Bu durumun önüne geçebilmek için, soru formunun
ilgili adreslere ulaştığını düşündüğünüz zaman, katılımcı ile telefon yoluyla iletişime geçerek
hem soru formunun eline ulaşıp ulaşmadığını hem de sormak istedikleri bir husus olup
olmadığını sorup; katılımları için teşekkürlerinizi iletebilirsiniz.
Haberleşme ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler ile posta yoluyla anket tekniğinin yanı
sıra elektronik posta yoluyla anket tekniği de kullanılmaya başlanmıştır. Elektronik posta
yoluyla anket tekniğinde soru formu, elektronik posta iletisinin ana bölümünde veya elektronik
posta eki olarak katılımcılara gönderilmektedir. Çoğu zaman katılımcılar, anket formunu
cevapladıktan sonra gönderene yanıt yolla seçeneğini kullanarak doldurulmuş anket formunu
araştırmayı yapan kişiye ulaştırabilmektedir. Hızlı ve düşük maliyetli olması açısından tercih
edilen elektronik posta yoluyla anket tekniği uygulandığında da katılım oranı düşük olmaktadır.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Anket tasarımını incelediğimiz bu bölümde, öncelikle birincil veri kaynaklarından biri
olan anket üzerinde durarak, anket yoluyla veri toplanırken soru formunun nasıl tasarlanması
gerektiği ve uygulanma biçimlerini öğrendik.
Anket yoluyla veri toplanırken soruların nasıl sorulması gerektiği üzerinde durulmuş
olup; soru metninde yer alacak kelimelerin seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar, uygun
cümle uzunluğuna karar verilmesi gibi konular hakkında bilgi verilmiştir.
Açık uçlu, kapalı uçlu ve yarı kapalı uçlu olmak üzere üç soru tip üzerinde durulmuş ve
her birinin özellikleri örneklerle açıklanmıştır. Dolayısıyla soru tipleri öğrenilmiştir.
Araştırmanın amacı, hedef kitlenin özellikleri ve soru formunun yapısı göz önüne
alındığında; anketin hangi yolla uygulanması gerektiğinden bahsedilmiştir. Bu bağlamda,
yüzyüze anket, telefon yoluyla anket ve posta yoluyla anket teknikleri öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1-

………… veri kaynaklarından anket yoluyla veri toplanmaktadır.

a-

Birincil

b-

İkincil

c-

Üçüncül

d-

Ana (Temel)

e-

Marjinal

2Aşağıdaki sorulardan hangisi belirsizlik içeren sorulara örnek olarak
verilmektedir?
a-

Geliriniz kaç liradır?

b-

Hanehalkı aylık geliriniz kaç liradır?

c-

Aylık harcanabilir kişisel geliriniz kaç liradır?

d-

Sağlıklı yaşam için günde en az 5000 adım atılması hususunda görüşünüz nedir?

e-

Sigara yasağına karşı mısınız?

3Aşağıdaki sorulardan hangisi aynı metin içinde birden fazla olumsuzluk belirten
ifadenin kullanılmasından dolayı hatalı kurgulanmıştır?
a-

Geliriniz kaç liradır?

b-

Hanehalkı aylık geliriniz kaç liradır?

cmusunuz?

Uzmanların bitkisel olmayan saç boyalarının kullanılmaması görüşüne katılıyor

d-

Sağlıklı yaşam için günde en az 5000 adım atılması hususunda görüşünüz nedir?

e-

Sigara yasağını destekliyor musunuz?

4-

Aşağıdakilerden sorulardan hangisi yönlendirici niteliktedir?

a-

Hanehalkı aylık geliriniz kaç liradır?

b-

Sigara yasağını destekliyor musunuz?

cYapılan kamuoyu araştırmalarında, katılımcıların %90’ının cep telefonunu
ortalama üç yılda bir değiştirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Siz de üç yılda bir mi değiştiriyorsunuz?
d-

Sigara kullanıyor musunuz?

e-

Ne sıklıkla sinemaya gidersiniz?
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5-

Aşağıdaki soru, hangi soru tipine örnektir?

Medeni Durumunuz
……………………………..
a-

Açık uçlu soru

b-

Kapalı uçlu soru

c-

Yarı kapalı uçlu soru

d-

Çoktan seçmeli soru

e-

Beklenen uçlu soru

6-

Aşağıdaki soru, hangi soru tipine örnektir?

Medeni Durumunuz
( ) Bekar

( ) Evli

( ) Diğer…………

a-

Açık uçlu soru

b-

Kapalı uçlu soru

c-

Yarı kapalı uçlu soru

d-

Sıralamalı soru

e-

Beklenen uçlu soru

7-

Aşağıdaki soru, hangi soru tipine örnektir?

Otomobil satın alırken dikkate aldığınız en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir?
( ) Satış sonrası sunulan hizmet
( ) Fiyat
( ) Güvenlik
( ) Menşei
a-

Açık uçlu soru

b-

Kapalı uçlu soru

c-

Yarı kapalı uçlu soru

d-

Sıralamalı soru
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e-

Beklenen uçlu soru

8-

Aşağıdaki soru, hangi soru tipine örnektir?

Hangi bölümde okuyorsunuz?
( ) İktisat
( ) İşletme
( ) Maliye
( ) Ekonometri
( ) Diğer …………….
a-

Açık uçlu soru

b-

Kapalı uçlu soru

c-

Yarı kapalı uçlu soru

d-

Sıralamalı soru

e-

Beklenen uçlu soru

9-

Aşağıdakilerden hangisi anketin uygulanma biçimlerinden biri değildir?

a-

Yüzyüze

b-

Telefon yoluyla

c-

Posta yoluyla

d-

Elektronik posta yoluyla

e-

Deney yoluyla

10- Aşağıdaki anket uygulama biçimlerinden hangisinin uygulanma maliyeti en
düşüktür? (anketin uygulanma biçiminin yanıtları değiştirmeyeceği ve aynı topluluğa
uygulanacağı varsayılmaktadır)
a-

Yüzyüze

b-

Telefon yoluyla

c-

Posta yoluyla

d-

Elektronik posta yoluyla

e-

Bilgisayar destekli telefon yoluyla
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Cevaplar:
1) a, 2) a, 3) c, 4) c, 5) a, 6) c, 7) b, 8) c, 9) e, 10) d
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