
Üniversite: Erciyes Üniversitesi
Fakülte: Mühendislik Fakültesi
Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
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1 İSTATİSTİK METODUNA GİRİS

İstatistik belirli olayların gözlemlenmesi yoluyla elde edilen verilerin toplanması, işlenmesi ve bu
verilerden bir sonuca varılabilmesi için kullanılan tekniklerin tümünü kapsamaktadır. Bir bilim dalı
olarak geçmişi ve içinde bulunulan durumu sayısal yöntemlerle analiz ederek gelecek hakkında karar
vermeyi kolaylaştırmaktadır. İstatistiğin konusu olan olayları, kendi türünden olayları tam anlamıyla
temsil edip edemediğine bakarak ikiye ayırabiliriz. Buna göre olaylar tipik olay ve kollektif olay olarak
ayrılabilir.

Tipik olay birbirinin tam benzeri olaylardır. Gerekli koşullar oluştuğunda hep aynı şekilde tekrar eden
olaylardır. Fiziksel ve kimyasal olaylar tipik olay olarak örnek verilebilirler.olaylar birbirinin aynısı
olduğundan bunlardan sadece bir tanesi oluşturduğu topluluğu temsil edebilir.Hidrojen ve oksijenin belirli
koşullarda suyu meydana getirmesi tipik bir olaydır.

Kollektif olay ise birbirine benzemeyen , ortak yönleri olmasına karşın aralarında farklılıklar bulunan
olaylardır. Genellikle canlı varlıklarla ilgili olaylar kollektif olay olarak adlandırılırlar. Nüfus kollektif
olay için iyi bir örnektir. Nüfusu oluşturan bireylerin, insan olmak ve aynı bölgede veya ülkede yaşamak
gibi ortak özellikleri olmasına rağmen cinsiyet,yaş,meslek gibi çeşitli özellikler bakımından farklıdırlar.

Teorik olarak tipik olaylarla kollektif olaylar birbirlerinden kolayca ayrılabilirse de gerçekte aralarında çok
kesin bir çizgi çekilememektedir. Olayların tipik ve kollektif olarak ayrılması bunları etkileyen nedenlere
bağlıdır. Olayları etkilen nedenler de genel neden ve rastsal neden olarak ikiye ayrılır. Genel nedenler aynı
topluluktaki bütün olaylar üzerinde hep aynı yönde ve aynı derecede etkindir. Rastsal nedenler ise olayları
zıt yönlerde ve çeşitli derecelerde etkilerler. Örneğin verimi etkileyen çeşitli faktörlerden toprağın cinsi ve
iklim genel neden; hava değişimleri, uygulanan tarımsal teknikler, tohumun kalitesi gibi faktörler rastsal
neden olarak tanımlanabilir. Büyük sayılar kanununa göre (Bernoulli) gözlem sayısı arttıkça sonuçlar
rastsal nedenlerin etkisinden kurtulmaktadır. Bu kanunun işleyişine en iyi örnekler rastsal faktörlerin en
belirgin olduğu şans oyunları olarak gösterilmektedir. İstatistiğin konusunu tipik olayların değil, kollektif
olayların oluşturduğunu söyleyebiliriz.

1.1 ÖNEMLİ KAVRAMLAR,TERİMLER

Araştırma (Research) İlgilenilen konuya ilişkin sorunların saptanması, çözüm yollarının planlanması,
uygulamaya konulması ve sonuçlarının değerlendirilmesine yönelik yapılan çalışmalardır. Araştırmanın
konusu ve amacı belirgin olmalıdır. Zaman, personel ve maliyet dikkate alınarak, araştırmanın sınırı iyi
belirlenmelidir. Araştırmada görev alan araştırıcılar ya da uzmanlar yeterli bilgi düzeyine sahip olmalıdır.
Araştırmanın sonucunda elde edilen bilgiler doğru biçinde değerlendirilmelidir.
Ölçme ve Ölçü (Ölçek) Ölçme (Measurement): Araştırma konusu ile ilgili sayısal değerleri elde etme
işlemine ölçme denir. Ölçme başlı başına bir çalışma alanıdır. Birçok yöntem ve teknik kullanılmaktadır.
Ölçek(Scale): Sayısal değerleri elde etmek için kullanılan araç ya da gereçlere Ölçek ya da Ölçek ya da
Ölçü denir. Ölçek türleri aşağıda verilmektedir: Sınıflamaya dayalı (Nominal) Ölçek: Cinsiyet (E, K);
Sektör (Otomotiv, İmalat, Tarım, Maden; Medeni Durum; v.b; Ülkeler; ) Sıralamaya dayalı (Ordinal)
Ölçek: Ünvanlar, Rütbeler, Sınıflar Aralıklı (Interval) Ölçek: Başlangıç ve bitiş noktası vardır. Geçme
notları, Sıcaklık ölçüleri, Zeka Ölçekleri Orana dayalı (Ratio) Ölçek: Sabit bir başlangıç noktası vardır.
Hacim ve ağırlık ölçüleri, Uzaklık ölçüleri, sermaye,
Örneklem (Sample) ve Örnekleme (Sampling) Bir kitleden, belirli yöntemler kullanılarak seçilen
aynı özellikleri taşıyan bir kısım bireyin oluşturduğu topluluğa ÖRNEKLEM denir. Örneklem seçmek
için kullanılan yöntemler topluluğu ise ÖRNEKLEME olarak adlandırılır. Örnekleme yöntemleri en
genel şekliyle, Olasılığa Bağlı ve Olasılığa Bağlı Olmayan olarak 2 grubta toplanabilir. Olasılığa Bağlı
Bazı Örnekleme Yöntemleri: Basit Rasgele Örnekleme, Tabakalı Örnekleme, Sistematik Örnekleme,
Küme Örneklemesi; Sıralı Küme Örneklemesi. Olasılığa Bağlı Olmayan Bazı Örnekleme Yöntemleri:
Kota Örneklemesi, Kartopu Örneklemesi, Uzman Örneklemesi. Tam Sayım Bir araştırma kapsamında,
kitledeki tüm birimlerine ulaşılarak istenen bilginin elde edilmesi işlemidir. Bunun yapılabilmesi için
incelenecek kitlenin büyüklüğünün, belirlenen maliyet ve zaman gibi kısıtlara uygun olması gerekir. Bazı
durumlarda (nüfus sayımları gibi) kitle büyük olsa bile tam sayım yapılması zorunlu olmaktadır. Gelişen
teknoloji ile birlikte bu tür tam sayımlar daha kolay yapılabilir hale gelmiştir.
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2 VARYANS ve STANDART SAPMA

Ortalamadan sapmalar hesaplandıktan sonra, sapmaların kareleri alınarak eksi ve artı sapmaların
birbirlerinin etkilerini gidermeleri engellendikten sonra sapma karelerinin gözlem sayısına (örnek
kullanılıyorsa gözlem sayısından bir eksiğe) bölünmesi ile varyans hesaplanır. Standart sapma
ise varyansın kareköküne eşittir. Standart sapmanın hesaplanması süreci (ortalama değerin
hesaplanmasından sonra) aşağıdaki gibi özetlenebilir:

1. Her gözlem için değer ile ortalama arasındaki sapmayı hesapla

2. Bu sapmaların karelerini al

3. Sapma karelerini topla

4. Sapma kareleri toplamlarını eğer bir kitle ile çalışıyorsa N e örnek ile çalışıyorsak n-1 e böl.

5. 4.aşamanın sonucunda bulduğun değerin karekökünü al.

Bu süreç matematiksel olarak şu şekilde gösterilebilir:
STANDART SAPMA

S=
√∑

(xi−
_
x)

n−1

2

VARYANS

S2 =
∑

(xi − _
x)2

n−1

Örneklem için neden n-1 e bölünüyor ?
20 koltuk bulunan bir salona öğrenciler sırasıyla girsinler. İlk öğrencinin 20 koltuktan birini seçme
serbestliği var. İkinci öğrencinin kalan 19 koltuktan birini seçme serbestliği var. Bu şekilde devam
edilirse, 19. öğrencinin kalan 2 koltuktan birini seçme serbestliği var. Ancak 20. öğrencinin koltuk seçme
serbestliği kalmamıştır. Demek ki 19 öğrencinin seçme serbestliği varken 1 öğrencinin yoktur.
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3 CHAUVENET KRİTERİ

• Deney yapan kişi neredeyse her zaman elde ettiği veride bazı değerlerin iyi görünmediğini düşünür,
yanlış olduğundan şüphelenir.

• Bu şekildeki veriler dikkatsizlik sonucu bir hata da olabilir, ya da belirli bir çalışma koşulunda
ortaya çıkan fiziksel bir olay sonucu da elde edilmiş olabilir.

• Sonuçta mühendis beklentileri ile uyuşmayan veriyi keyfi olarak ayıklayamaz. Bu tip verilerin
diğerlerinden ayrılması için tutarlı bir analiz gereklidir.

• Gauss dağılımını izlediğini kabul edebileceğimiz kadar n veri aldığımızı düşünelim. Herhangibir
veri ortalama etrafındaki belirli bir aralık dışında kaldığında, olasılığı 1/n den daha düşük olacağı
aşikardır. Şüpheli bir göz bir verinin ortalamadan sapma miktarı 1/n den küçükse bunu farkedecek
ve bu veriyi ayıklamak isteyecektir. Genelde Chauvenet Kriteri diye adlandırılan daha kısıtlayıcı
bir test uygulanır. Buna göre eğer bir verinin ortalamadan sapma miktarı 1-1/2n den daha düşükse
bu veri göz önüne alınmayacaktır. Tablo da değişik n değerleri için Chauvenet kriterine göre bir
sapmanın kabul edilebilmesi için standart sapmaya oranlandığında alabileceği en yüksek değer
görülmektedir.

Şekil 1: Ortalamadan Sapma Miktarı Tablosu
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Şekil 2: Chauvenet Kriteri Tablosu
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veri d(maks)/sigma
5 2.046
6 0.260
7 0.761
8 0.043
9 0.314
10 0.219

ÖRNEK:

Yukarıdaki tabloya bakarak n=10 için şüpheli v erileri ayıklayın ve yeni veri seti için standart sapma
belirleyin.

n=10 için
dmaks/σ> 1.96

olan veriler ayıklanabilir .Bu kritere sadece 5. veri uymaktadır. b durumda yeni ortalama

xm = 1/9(51.8)= 5.756cm

ve standart sapma

σ=
[

1
n−1

n∑
i=1

(xi − xm)2
]1/2

=
[

1
8

(1.7044)
]1/2

= (0.213)1/2 = 0.46

olacaktır.

Sonuçta 5. değer ortalama sapmayı aştığı için onu elden çıkarıyoruz ve yeni değerlere göre standart
sapma hesaplıyoruz.
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3.1 X-KARE TESTİ

Rastgele hataların Gauss dağılımı gösterdiği görülmüştür. Ancak deney sonuçlarının beklenen olasılığı
karşılayıp karşılamadığının araştırılması gerekir. Örneğin, hilesiz bir para atışı yaptığımızı düşünelim.
Atış çok yüksek sayıda gerçekleştirilirse yarısında yazı yarısında tura gelmesini bekleriz. Ama buna
zamanımız olmadığını ve sadece 12 atış yaptığımızı göz önüne alalım. Beklentimiz, 6 yazı, 6 tura da olsa,
sonuç bundan farklı olduğunda nereye kadar tolerans göstereceğimizi x-kare testi ile belirleyebiliriz.
g=gözlemlenen deger b=beklenen deger

X2 =
n∑

i=1

[(g)− (b)]2

b

Burada n, değişik gözlemlerin sayısını gösterir.gösterir.x-kare=0 ölçülen değerlerle beklenen değerlerin
tümü ile uyum içinde olduğunu gösterir. Ancak değerlendirmeler P değeri üzerinden yapılırken,
0.1<P<0.9 arası değerler için dağılımın beklentiyi karşıladığı söylenebilir. Görüldüğü gibi çok düşük
değerler gibi çok yüksek değerlere de şüpheli yaklaşılmalıdır. Örneğin, 1000 atış sonucu 2 yazı 998 tura
gelmesi x-kare testi uygulamaksızın şüpheli geliyorsa, benzer şekilde mükkemmel bir 500 yazı, 500 tura
sonucu da inanılmayacak kadar beklentileri karşılayan bir sonuçtur. İstatiksel yaklaşım uygularken
örneklemenin bellirli bir sayı altında olması uygun değildir. Benzer olarak x-kare testi için en az 5 ölçüm
değeri olması gerekir. Bunun sağlanmadığı durumlarda bazı gözlemlerin gruplanması ve dolayısı ile
gözlem sayısında ayarlama yapılması önerilir.
ÖRNEK: Bir plastik bardak üretim şirketi iki tip bardak (A ve B diye adlandırılabilecek) üretmektedir.
Bu bardaklarda 8 değişik üretim hatasına rastlanmaktadır. Her bir tip bardaktan 100 hatalı örnek
alınmıştır ve sonuçlar aşağıdaki tabloda görülmektedir.

Hata Tipi Bardak A Bardak B
1 1 5
2 2 3
3 3 23
4 25 12
5 10 16
6 15 30
7 38 8
8 6 8
toplam 100 100

Bu iki tip bardakta benzer üretim hatalarına rastlanıp rastlanmadığı araştırılmaktadır. Bunun için
karşılaştırma beklenen-gözlemlenen arası değil, Bardak A ve B arası yapılarak x-kare testi uygulanabilir.
Ancak ilk üç hatada A tipi bardak için gözlem sayısı 5 den azdır. Dolayısı ile ilk üç değişik gözlem
gruplanacaktır. Kısaca değerlendirme yeni şekliyle aşağıdaki tablo üzerinde yapılabilir.
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Şekil 3: x-kare. P, belirli bir serbestlik derecesi, F için tablodaki x-kare değerine karşılık gelen olasılığı
gösterir.
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Hata Tipi Bardak A Bardak B
1 2 3 6 11
4 25 23
5 10 12
6 15 16
7 38 30
8 6 8
toplam 100 100

İlk durumda F = 8 - 1 = 7 iken (sadece 1 şart bulunmaktadır: toplam gözlem sayısının 100 olması), bu
durumda F = 6 -1 = 5 olacaktır. x-kare, formül kullanılarak ve Bardak A lar beklenen gözlemler kabul
edilerek, 7.144 olarak bulunur ve tabloda bu duruma karşılık gelen değer 0.1 < P < 0.25 arasındadır.
Dolayısı ile A ve B tipi bardakların yaklaşık olarak benzer hata gösterdikleri söylenebilir.
ÖRNEK:Fareler üzerinde sigara dumanı etkisi

Farelerin yeme alışkanlıkları ve kiloları üzerinde sigara dumanının etkisini belirlemek üzere bir deney
yapılmıştır.Bir grup fare belirli bir diyet uygulanarak sigara dumanına maruz bırakılmış, bir başka
kontrol grubu ise aynı diyet uygulanarak temiz havada tutulmuşlardır. Gözlemler aşağıdaki tabloda
özetlenmiştir. Sigara dumanının kilo kaybına yol açıp açmadığını belirleyin.

Kilo aldi Kilo kaybetti TOPLAM
Sigara dumanını maruz 61 89 150
Temiz havaya maruz 65 77 142
toplam 126 166 292

Açıkça görülmektedir ki 4 değişik gözlem söz konusudur. Ancak beklenen gözlemlerin hangileri olduğu
problemi vardır. Burada sadece temiz hava verilerini beklenen değerler olarak alamayız, çünkü bazı
sonuçların her iki gruba da verilmiş olan diyete bağlı olması olasılığı vardır. En iyi yaklaşım, tüm fareler
göz önüne alınarak yapılabilir. Dolayısı ile beklenen gözlem olasılıkları şöyle belirlenir:
Gözlemlerde kilo alma olasılığı = 126/292
Gözlemlerde kilo kaybetme olasılığı = 166/292
Dolayısı ile beklenen değerler için tablo oluşturulur.

Kilo aldi Kilo kaybetti
Sigara dumanını maruz (126/292)*150=64.7 (166/292)*150=85.3
Temiz havaya maruz (126/292)*142=62.3 (166/292)*142=80.7

Bu örnekte 3 şart söz konusudur: (1) sigaraya maruz kalan farelerin sayısı, (2) temiz havada kalan
farelerin sayısı ve (3) kilo alma ve kaybetme ile ilgili beklenen değerlerin belirlenme yöntemi.
F = 4-3 =1

X2 = (61−64.7)2

64.7
+ (89−85.3)

85.3
+ 65−61.3

61.3
+ 77−80.7

80.7
= 0.767

Tablodan P=0.41 bulunur ve sigara dumanının kilo kaybettirdiği sonucuna varılamaz.

3.2 EN KÜÇÜK KARELER METODU

X1, X2, ... Xn gözlemleri göz önüne alınırsa, bu değerlerin ortalamadan sapma miktarının karelerinin
toplamı şöyledir:

S =
n∑

i=1
(xi − xm)2

Eğer S Xm değerine göre minimize edilmeye çalışılırsa,

∂S
∂xm

= 0=
n∑

i=1
−2(xi − xm)2 =−2

(
n∑

i=1
xi −nxm

)

bulunur.n gözlem sayisidir.Sonuçta:
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xm = 1
n

n∑
i=1

xi

elde edilir. Bu sapmaların karelerinin toplamını aritmetik ortalamanın minimize ettiği sonucudur. Bu en
küçük kareler metodunun en basit uygulamasıdır. Örneğin belirli x değerlerine karşılık y değerlerinin
ölçüldüğünü düşünelim. Amacımız bu noktaları temsil edecek en iyi lineer fonksiyonu belirlemektir.
Burada noktaların elde edilecek bu eğri (doğru) etrafında kabul edilebilir miktarda dağılmalarıdır.
Burada yine noktaların eğriden uzaklığının karelerinin toplamı minimize edilmeye çalışılacaktır. Dolayısı
ile y = ax + b şeklinde bir fonksiyon aradığımızı düşünüp minimze etmek istediğimiz toplamı yazar

S =
n∑

i=1
(yi − (axi +b))2

ve toplamın a ve b ye göre türevlerini sıfıra eşitlersek

nb+a
∑

xi =
∑

yi

b
∑

xi +a
∑

xi
2 =∑

yixi

Bu iki eşitlikten a ve b çekilir. bulunan a ve b degerlerine göre her bir y için hesaplanan değer

∧
y

ile gösterilirse
∧
y= ax+b

y tahminindeki standart hata

stndrthata =
∑

(yi −
∧
y)2

n−2

1/2

=
[∑

(yi −axi −b)2

n−2

]1/2

olarak bulunur.

Yi Xi XiYi Xi kare
1.2 1.0 1.2 1.0
2.0 1.6 3.2 2.56
2.4 3.4 8.16 11.56
3.5 4.0 14.0 16.0
3.5 5.2 18.2 27.04 ∑

xi = 15.2∑
yi = 12.6∑
xi yi = 44.76∑
xi

2 = 58.16

a = 5∗44.76−(15.2∗12.6)
5∗58.16−(15.2)2 = 0.54

a = 12.6∗58.16−(44.76∗15.2)
5∗58.16−(15.2)2 = 0.879

y= 0.54x+0.879

elde ederiz.
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4 T TESTİ

t testi, hipotez testlerinde en yaygın olarak kullanılan yöntemdir. t testi ile iki grubun ortalamaları
karşılaştırılarak, aradaki farkın rastlantısal mı, yoksa istatistiksel olarak anlamlı mı olduğuna karar
verilir. Küçük örnekleme teorisi olarak da bilinen t dağımı, küçük örneklemlerle de çalışmaya imkan
verdiğinden, araştırmacılar için büyük kolaylık sağlamaktadır. "t" testi örnek boyutunun küçük olduğu ve
ana kütleye ilişkin standart sapmaların bilinemediği durumlarda "t" dağılımından yararlanarak; -
İncelenen bir değişken açısından bir gruba ait ortalama değerin önceden belirlenen değerden farklı olup
olmadığının, - İncelenen bir değişken açısından bağımsız iki grup arasında fark olup olmadığının, -
İncelenen bir değişken açısından herhangi bir grubun farklı koşullar altındaki tepkilerinde farklılığın
olup olmadığının incelenmesine yönelik hipotezleri test etmeye yönelik olarak geliştirilmiş bir analiz
yöntemidir. Bu nedenle üç tür t testi bulunmaktadır. Bunlar tek grup t testi (one-sample t test), bağımsız
iki grup arası farkların t testi (independent samples "t" test) ve eşleştirilmiş iki grup (paired-samples "t"
test) arasındaki farklılıkların incelenmesine yönelik "t" testidir.

Tek grup "t"-Testi (one-sample test) Bu test genellikle herhangi bir konuda belirli öngörülerde
bulunulduğunda bu öngörünün doğruluk derecesini test etmek amacıyla uygulanır. Örnekler: - A
işletmesinde çalışan 5000 personelin yaş ortalamasının 37 olduğu biliniyor. Rasgele seçilen 500 kişilik
örneklemin yaş ortalaması 37’den farklı mıdır? - Bir üniversitede okuyan öğrencilere günlük
harcamalarının ne kadar olduğu soruluyor. Acaba öğrencilerin günlük harcamalarının ortalaması
(öngörülen) 10 milyondan farklı mıdır?

Bağımsız iki grup arası farkların testi (Independest Samples "t" test) Bir araştırmada çoğu kez
farklı ana kütleden elde edilen gruplar arasında karşılaştırmalar yapmak gerekir. İşte bu gibi analizler T
testi ile yapılır. Örnekler: - Evli ve bekar deneklerin aylık harcamaları arasında anlamlı bir farklılık var
mıdır? - Yönetici ve personelin işletmedeki çalışma ortamına ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir
farklılık var mıdır? - Yerli ve yabancı turistlerin müşteri tatminine ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir
farklılık var mıdır?

Eşleştirilmiş iki grup arasındaki farkların testi (Paired-Samples "t" testi) Bağımsız iki grup için
farkların testi konusu incelenirken grupların birbirlerinden bağımsız evrenlerden geldiği varsayımı kabul
edilmekte idi. Ancak özellikle kontrollü ve deneysel çalışmalarda aynı deneklerin farklı durumlarda nasıl
davrandıklarının incelenmesine gerek duyulabilir. Amaç farklı iki koşulda elde edilen sonuçların farklı
olup olmadığını araştırmaktır. İlişkili ölçümler için (bağımlı durum) t testi aşağıda özetlenen 3 durum
için kullanılabilir. Birinci Durum: Bir grubun veya örneklemin iki bağımlı değişkene ilişkin
ortalamalarının karşılaştırılarak ortalamalar arasındaki farkın belirli bir güven düzeyinde anlamlı
(önemli) olup olmadığını test etmek için kullanılır. Örnekler: - İşletme yöneticilerinin personel
motivasyonu konusunda X uygulamaya ilişkin görüşleri ile Y uygulamaya ilişkin görüşleri arasındaki
fark önemli midir? - Öğretim yöntemleri konusunda öğretmenlerin, A yöntemine ilişkin görüşleri ile B
yöntemine ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?

İkinci Durum: Bir grubun veya örneklemin bir değişkene ait iki farklı zamandaki ölçümlerine ilişkin
ortalamalarının karşılaştırılarak söz konusu ortalamalar arasındaki farkın belirli bir güven düzeyinde
önemli olup olmadığını test etmek için kullanılır. Tekrarlı ölçümler ile iki ortalamanın karşılaştırıldığı bu
duruma tipik örnek araştırılmalarda uygulanan ön test-son test modelidir. Örnekler: - Öğrencilerin
bilgisayar kursu almadan önce yapılan sınavdan aldıkları puanlar ile bilgisayar kursu aldıktan sonra
yapılan sınavdan aldıkları puanlar arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? (Bilgisayar kursu öğrenciler
üzerinde etkili olmuş mudur?) - Seçimde parti faaliyetleri ile ilgili yapılan kamuoyu yoklamalarında,
halkın propaganda öncesi görüşleri ile propaganda sonrası görüşleri arasında anlamlı bir farklılık var
mıdır?

Üçüncü Durum: Bazı araştırmaların uygulamasının aynı örneklem veya denek grubu üzerinde
gerçekleşmesi zor ve hatta bazen de (özellikle sağlık ve fen bilimleri alanlarında) imkansızdır. Böyle
araştırmalarda araştırma konusu ile ilgili aynı veya benzer özelliklere sahip örneklem kullanılır. Bu
durumda, eşleştirilmiş iki grup tek bir grupmuş gibi varsayılarak iki ölçüme ilişkin ortalamalar
karşılaştırılır. Burada iki grubun eşleştirilmesi, ölçüm sürecinden önce iki grup arasında ölçüm yapılacak
konuda fark olmadığını varsaymak anlamına gelmektedir. Bu duruma, deney ve kontrol grupları
üzerinde gerçekleştirilecek ölçümlerin karşılaştırıldığı araştırmalar örnek olarak verilebilir. Başlangıçta
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deney ve kontrol grupları ölçüm yapılacak konuda farksız (eş) varsayılır, daha sonra deney grubu
üzerinde belirli bir işlem gerçekleştirildikten sonra ölçüm yapılır ve bu ölçümler kontrol grubundan elde
edilen ölçümlerle karşılaştırılır. İki ölçüm ortalaması arasındaki farkın belirli bir güven düzeyinde önemli
olup olmadığı bu test ile belirlenir. Örnekler: - Aynı davranış bozukluğu içerisindeki deneklerin bir kısmı
(deney grubu) yetkililer tarafından X işlemine tabi tutulurken diğer deneklere (kontrol grubu) ise hiçbir
işlem uygulanmıyor. Bu iki grubun davranışları ile ilgili ölçümler arasında anlamlı bir farklılık var
mıdır? - 30 ikizden oluşan 60 çocuk arasından ikizler ayrılarak 30 çocuğa farklı bir gelişim programı
uygulanıyor. Çocukların gelişimlerine ilişkin ölçümler arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?

5 NORMAL DAĞILIM(ÇAN EĞRİSİ)

Normal dağılım, aynı zamanda Gauss tipi dağılım olarak isimlendirilen birçok alanda pratik uygulaması
olan çok önemli bir sürekli olasılık dağılım ailesinden biridir.

Bu dağılım ailesinin her bir üyesi sadece iki parametre ile, tam olarak tanımlanabilir: Bunlar konum
gösteren ortalama ve ölçek gösteren varyans "yayılım"dır.

Standart normal dağıLım ortalama değeri 0 ve varyans değeri 1 olan normal dağılım ailesinin tek bir
elemanıdır. Carl Friedrich Gauss bu dağılımlar grubu ile, astronomik verileri analiz etmekte iken,
ilgilenmiş ve bu dağılım için olasılık yoğunluk fonksiyonunu ilk defa tanımlamıştır [1]. Bu olasılık
fonksiyonunun grafik şekli bir çan gibi görüntü verdiği için çoğu kez çan eğrisi olarak da anılır.

Doğa ve davranış bilimleri içinde bulunan birçok fenomenin niceliksel modeli yapılmasında normal
dağılımın kullanılmasına neden merkezsel limit teoreminin uygulanmasından doğmaktadır. Birçok
psikolojik ölçümler ve fiziksel fenomen normal dağılım kullanılarak çok iyi yaklaşık olarak
açıklanmaktadır. Bu fenomenlerin altında yatan mekanizmalar çoğu zaman bilinmemekte fakat normal
dağılım modelinin açıklamada uygulanmaktadır. Bunun pratik yaklaşımın teorik olarak savunması ise
her bir reel gözlemin oluşması için geri planda çok sayıda birbirinden bağımsız etkilerin ayrı ayrı toplam
olarak katkıda bulundukları varsayımıdır.

Normal dağılım istatistik biliminin birçok alanında kullanılmaktadır. Örneğin örneklem ortalaması için
örnek dağılımı, örneğin kaynağı olan anakütle için dağılımın normal olmadığı gayet açık olsa bile,
yaklaşık olarak normal dağılım göstermektedir. Bunun yanında, değerleri bilinen ortalaması ve varyansı
olan bütün dağılımlar içinde enformasyon entropisini maksimum yapan dağılımın normal olduğu ispat
edilmiştir. Böylece örnek ortalaması ve varyansı ile özetlenen her veri için bilinmeyen kaynak dağılımı
olarak normal dağılımı kullanmak gayet doğal bir yaklaşım olması çok uygun bir davranıştır. İstatistikte
kullanılan dağılımlar aileleri arasında normal dağılım pratikte en çok kullanılanıdır ve birçok
istatistiksel test, normal dağılımın varolduğu varsayımına dayanılarak geliştirilmiştir ve
kullanılmaktadır. Olasılık kuramı içinde birkaç sürekli olasılık dağılımları ve ayrık olasılık
dağılımlarının limite giden dağılımları yani rassal değişkenlerin yakınsama analizinde kullanılmaktadır.
Çan eğrisi

Sınav sonucunda herkesin aldığı notların ortalaması alınır. Buradan istatistiksel işlemlerle (standart
sapma) değişim aralığı belirlenir ve artış-azalış miktarı belli olur. Örneğin 4 kişilik bir sınıfta vize ve
finallerin ortalaması şunlar olsun; 40,50,60,70. Buradan sınıf ortalaması 55 olarak belirlenir. Yani 55 CC
olur. Aa bb gibi diğer notlarda standart sapmaya ve cc ye (yani ortalamaya) göre yeniden hesaplanır,
yukarıdaki not sistemi tablosu değişir. Çan eğrisi not sistemi budur. Yalnız hoca herzaman çan eğrisine
uyacak diye bir kaide yoktur. Hoca ister çan eğrisi uygular, ister uygulamaz. O zaman yukardaki not
sistemi tablosu gecerlidir. Hoca isterse çan eğrisine bağlı kalmadan da geçme notunu aşağıya cekebilir.
Örneğin derki geçme notunu 70 değil 60 yaptım.Bu durumda öğrenciler çok sevinir. Bu durumdaki
yukardaki üniversite not sistemi tablosundaki notlar 10’ar puan aşağı cekilmiş olur.
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Şekil 4: Çan eğrisi

6 Kİ-KARE TESTİ

Ki-kare ilgi analizi pazarlama araştırmalarında çok yaygın olarak kullanılan bir istatistiksel analiz
türüdür. Bu yaygın kullanımın en önemli nedenleri, çok basit bir analiz türü olması, varsayımlarının
azlığı ve çok güçsüz ölçeklerde ölçülmüş verilere uygulanabilmesidir. Amaçları şunlar olabilir:

1)Örnek değerlerinin dağılımının belirli bir teorik dağılıma uyma derecesinin saptanması (uygunluk testi)

2)İki veya daha fazla nitelik esas alınarak sınıflandırılan veriler değerlenerek bu nitelikler arasındaki
ilginin derecesinin belirlenmesi (bağımsızlık testi)

Araştırmacının amacı, örnek değerlerinde gözlenen ilgi hakkında bir yargıya varmaktır. Odak noktası
bireylerin seçilen bazı nitelikleridir. İlginin fonksiyonel formunun doğrusal olması gerekmez. Analiz
doğrusal olmayan ilişkilere de uygulanabilir.

Örnek: Belirli tip bir elektrik resistansının dayanıklılığını test etmek amacıyla 360 resistans tesadüfi
olarak seçilmiş ve belli gözlem değerleri saptanmıştır. Dağılımın %5 önem derecesinde normal
dağılımdan mı gelmekte olduğunu anlamak için ki-kare uygunluk testi yapılabilir.
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