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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Hipotez, istatistiksel hipotez ayr›m›n› ifade edebilecek,
‹statistiksel hipotezlerin test aﬂamalar›n› aç›klayabilecek,
Tek evren parametresiyle ilgili hipotez testi uygulayabilecek,
‹ki evren parametresiyle ilgili hipotez testi uygulayabilecek,
‹kiden fazla evren ortalamas›na iliﬂkin karﬂ›laﬂt›rma, F testi uygulayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.
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G‹R‹ﬁ
Araﬂt›rmac›lar tam say›m yapamay›nca, örneklemeye baﬂvurunca evren parametrelerinin daha önceden bilinen de¤erinde de¤iﬂiklik olup olmad›¤›, parametrenin
belirlenen standart de¤erinde farkl›l›k meydana gelip gelmedi¤i veya iki veya daha fazla evren parametreleri aras›ndaki farkl›l›¤a iliﬂkin karar verilmesi problemiyle karﬂ›laﬂ›rlar. Bu türden kararlar›n verilmesi amac›yla istatistiksel hipotez testleri
kullan›l›r.
Bu ünitede, istatistiksel hipotez testi ve test sürecinin aﬂamalar›yla ilgili teorik
bilgiler aç›klanacak ve uygulamada s›kça kullan›lan tek evren parametreleri ve iki
evren parametreleri ile ikiden fazla evren ortalamas›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›yla ilgili hipotez testi uygulamalar›na yer verilecektir.
Bu ünitenin izleyen k›s›mlar›ndaki konular için A. F. Yüzer, E. ﬁ›klar, E. A¤ao¤lu, H. Tatl›dil, A. Özmen, Editör: A. F. Yüzer (2011). ‹statistik, Ünite 8 ve 9, Eskiﬂehir Anadolu Üniversitesi Yay›n› isimli kitaptan, editör ve ünite yazarlar›n›n izni al›narak yararlan›lm›ﬂt›r.

K ‹ T A P

‹STAT‹ST‹KSEL H‹POTEZ VE ‹STAT‹ST‹KSEL H‹POTEZ
TEST‹
Genel olarak hipotez, karﬂ›laﬂ›lan özel duruma iliﬂkin bir önermedir. ‹statistiksel
hipotez, bir araﬂt›rmada ilgilenilen bir ya da daha fazla parametrenin de¤eri hakk›nda ileri sürülen ve do¤rulu¤u, geçerlili¤i bu parametre hakk›nda bilgi üreten istatistikden ve bu istatisti¤in örnekleme da¤›l›m›yla ilgili bilgilerden yararlanarak
araﬂt›r›labilen önermelerdir. ‹statistiksel hipotezleri di¤er hipotezlerden ay›ran
özellik, bu hipotezlerin bir frekans da¤›l›m›n›n parametre de¤erine ait olmas›d›r.
Baz› istatistiksel hipotez örnekleri aﬂa¤›da verilmiﬂtir.
Örnekler:
1. Günlük ortalama üretimi 750 kg olan bir ilaç fabrikas›nda, uygulanan yeni
üretim tekni¤i, ortalama üretimi artt›rm›ﬂt›r.
2. Bir üretim sürecinde üretilen tereya¤› paketleri ortalama 500 gr a¤›rl›¤›ndad›r.
3. Bir yerleﬂim yerinde ikamet eden ailelerin %10’u al›ﬂveriﬂlerini süper marketlerden yapmaktad›r.
Yukar›daki örneklerden de anlaﬂ›labilece¤i gibi evren parametre de¤erleri hakk›ndaki hipotezler (önermeler) parametre de¤erleri hakk›nda, daha önceden bilinen, belirlenen standart bir de¤er ya da varsay›msal bir de¤er olabilir. Birinci ör-

Hipotez, karﬂ›laﬂ›lan özel
duruma iliﬂkin bir
önermedir. ‹statistiksel
hipotez ise bir da¤›l›m›n
evren parametresine iliﬂkin
bir önermedir.
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nekte, ilaç üretim yönteminin ortalama üretim düzeyi olan 750 kg bilinen bir de¤erdir. ‹kinci örnekteki tereya¤› paketlerinin planlanan a¤›rl›¤› olan 500 gr standart
bir de¤erdir. Son örnekteki süper marketlerden al›ﬂveriﬂ yapan ailelerin oran› olan
%10 varsay›msal bir de¤erdir ya da daha önce ayn› konuda yap›lan araﬂt›rmalarda
elde edilen bir bilgidir.
Bir istatistiksel hipotez, do¤ru ya da yanl›ﬂ olabilir. Çünkü bu bir önermedir.
Gerçe¤i ö¤renebilmek için, evren parametresi θ’n›n de¤erini hesaplamak gerekir.
Bu da tamsay›m yapmay› gerektirir. Ancak, örnekleme yapmay› gerektiren nedenlerden dolay› bu, her zaman mümkün de¤ildir. Bu durumda istatistiksel hipotezlerin geçerlili¤i ya da do¤rulu¤u konusunda karar verebilmek için bu hiptezlerin, tan›mlanan evrenden seçilen örneklemin gözlem de¤erinden hesaplanan örneklem
istatisti¤inden ( θ̂ ’dan), bu istatisti¤in ( θ̂ ’n›n) örnekleme da¤›l›m›n›n özelliklerinden yararlanarak test edilmesi gerekir. ‹statistiksel hipotez testi, örneklem istatistiklerini kullanarak, bir hipotezin do¤ru olup olmad›¤›n› ortaya koymaya yönelik yap›lan çal›ﬂmalard›r.
Daha önce de belirtildi¤i gibi evrenden rassal örneklem al›nm›ﬂ olsa bile, örneklem gözlemlerinden hesaplanan bir istatisti¤in, bu istatisti¤in bilgi üretti¤i parametre hakk›nda ileri sürülen de¤ere (θ 0)’a eﬂit olmas› beklenemez. Yani örneklem istatistikleri ayn› hacimli farkl› örneklemlerde farkl› de¤erler alabildi¤i
için θ̂ – θ 0 > 0, θ̂ – θ 0 = 0 ya da θ̂ – θ 0 < 0 gibi farklar olabilir. Bu nedenle, istatistiksel test sonucu verilecek karar›n, güvenilir oldu¤u konusunda kesin karar
verilemez. Fakat, olas›l›k kuram›ndan yararlanarak, bir istatistiksel hipotezin yap›lacak bir testle ne derece güvenle (ne derece hatayla) kabul ya da reddedilece¤ini belirlemek olanakl› olmaktad›r. Burada önemli olan ( θ̂ – θ 0) fark›n›n istatistiksel olarak anlaml› olup olmad›¤›n› belirlemektir. Baﬂka bir anlat›mla, farklar›n
gerçek de¤iﬂmeyi mi, farkl›l›¤› m› aç›klad›¤›, yoksa rassal olarak m› meydana geldi¤ini ortaya koymakt›r. Anlaml› farkl›l›k belirlenmiﬂse hipotez, belirli bir hata
pay›yla reddedilir. Tersi durumda kabul edilir.
SIRA S‹ZDE

1

- ‹statistiksel hipotez nedir?
- ‹statistiksel hipotez testinin konusu nedir?

H‹POTEZ TEST‹ TÜRLER‹
Hipotez testleri, ilgilenilen de¤iﬂkenin ölçülmesinde benimsenen ölçe¤e ba¤l› olarak, parametrik hipotez testleri ve parametrik olmayan hipotez testleri ﬂeklinde s›n›fland›r›l›rlar. Parametrik testler de¤iﬂkenlerinin ölçülmesinde eﬂit aral›kl› ya da
oranl› ölçe¤in kullan›ld›¤› hipotez testleridir. Çünkü; bu iki ölçekte de elde edilen
veriler üzerinden aritmetik iﬂlemler yapmak mümkündür. Parametrik hipotez testlerindeki hipotezde, θ parametresinin önceden bilinen θ 0 de¤erine eﬂit ya da bundan büyük, küçük ya da farkl› oldu¤u ileri sürülebilir.
Parametrik testler evren say›s›n›n tek ya da iki oluﬂuna ve iki evrenin varl›¤›nda, bu evrenlerden rassal olarak seçilen örneklemlerin ba¤›ms›z ya da ba¤›ml› oluﬂuna ba¤l› olarak s›n›fland›r›l›rlar. En önemli parametrik testler z ve t testleridir.
Bu ünitede tek evren ortalamas› ve iki evren ortalamas› aras›ndaki farka iliﬂkin
z ve t testleri ile tek evren oran› ve iki evren oran› aras›ndaki farka iliﬂkin z testi ile
ikiden fazla evren ortalamas›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›na imkân veren F testi uygulamalar›na yer verilmiﬂtir.
Parametrik olmayan testler, evren da¤›l›m› nas›l olursa olsun uygulanabilen
testlerdir. Bu testlerde, parametrelerle ilgilenilmeyip hipotezler ilgili de¤iﬂkenin
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belirli bir nitel özelli¤ine göre oluﬂturulur. Bu ünitede parametrik olmayan testler
inceleme konusu yap›lmam›ﬂt›r.
Parametrik olmayan testlerle ilgili ihtiyaç duyulan bilgi için Özer Serper’in Uygulamal› ‹statistik II (Bursa: 5. Bask›, Ezgi Kitabevi, 2004) adl› kitaptan yararlanabilirsiniz.
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H‹POTEZ TEST‹ SÜREC‹N‹N ADIMLARI
Evren parametre de¤erleri hakk›nda ileri sürülen iddialar›n test edilmesinde baﬂka
bir ifadeyle istatistiksel ifadelerin testinde aﬂa¤›daki ad›mlar izlenir.

Ad›m 1: Hipotezlerin ‹fade Edilmesi
‹statistiksel hipotezlerin testinde, iki hipotez söz konusudur. Bunlar; “s›f›r hipotezi” ve “karﬂ›t hipotez (alternatif hipotez)” olarak isimlendirilirler. Bu aﬂamada, s›f›r
hipotezinin ve karﬂ›t hipotezin nas›l ifade edilece¤ine karar verilir.
S›f›r hipotezi H0 simgesiyle gösterilir ve hangi hipotezin test edilece¤inin ifade edildi¤i hipotezdir. H0 hipotezinde test süreci tamamlan›ncaya kadar örneklem
istatisti¤i θ̂ de¤eriyle, θ parametresinin de¤eri hak›nda ileri sürülen θ 0 de¤eri aras›ndaki fark›n örnekleme hatas›ndan kaynaklanabilece¤i, bu iki de¤er aras›nda
gerçekte anlaml› bir farkl›l›k olmad›¤›, farkl›l›¤›n istatistiksel olarak, s›f›r oldu¤u;
parametrenin önceden belirlenmiﬂ, bilinen de¤erinde hiçbir farkl›l›¤›n (etkinin)
beklenmedi¤inin ifade edildi¤i hipotezdir.
Bu aç›klamalar›n ›ﬂ›¤›nda H0 hipotezi,

S›f›r hipotezi (H0), ilgili
evren parametresinin bilinen
de¤erinde, herhangi bir
farkl›l›¤›n beklenmedi¤inin
ifade edildi¤i hipotezdir.

H0 : θ = θ 0
ﬂeklinde yaz›l›r.
H0 hipotezi test edilecek hipotez oldu¤u için test sonucunda verilecek karar da
bu hipoteze iliﬂkin karar olur. H0 hipotezine iliﬂkin verilecek karar H0 kabul veya
H0 red ﬂeklinde olur.
H0 hipotezinin test edilebilmesinde, bu hipotezden farkl› bir hipotezin de ifade
edilmesi gerekir. H1 simgesiyle gösterilen bu hipoteze “karﬂ›t hipotez” ad› verilir.
H1 hipotezi, H0 hipotezinin belirli bir olas›l›kla reddedilmesi durumunda kabul
edilen ve genellikle araﬂt›rma hipotezinin ifade edildi¤i hipotezdir. Karﬂ›t hipotez,
parametrenin önceden belirlenmiﬂ, bilinen de¤erinde anlaml› farkl›l›¤›n ya da etkinin beklendi¤inin ifade edildi¤i hipotezdir. Bir baﬂka ifadeyle, s›f›r hipotezini çürüten bir hipotezdir. Bu hipotez araﬂt›rman›n amac›na ba¤l› olarak, aﬂa¤›daki üç
farkl› ﬂekilden birisiyle ifade edilmiﬂ olur:
H1 : θ ≠ θ 0
veya
H1 : θ > θ 0
veya
H1 : θ < θ 0
H1: θ ≠ θ 0 ifadesi, evren parametresinin belirlenen (ya da bilinen) θ 0 de¤erinden, her iki yöndeki (hem küçük hem de büyük yöndeki) anlaml› farkl›l›k gösteren örneklem istatistikleri test sonucu verilecek karar› etkileyece¤i anlam›na gelir.
‹kinci ifade, H1: θ > θ 0 test sonucunda verilecek karar›n, evren parametre de¤e-

Karﬂ›t hipotez (H1), ilgili
evren parametresinin bilinen
de¤erinde, istatistiksel
olarak anlaml› farklar›n
beklendi¤ini ifade eden
hipotezdir.
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rinde, sadece büyük yöndeki anlaml› farkl›l›k gösteren örneklem istatistiklerinden
etkilenece¤i; son ifade ise sadece küçük yöndeki anlaml› farkl›l›¤›n ( θ̂ – θ 0) verilecek karar› etkileyece¤i anlam›na gelir.
Hipotez testlerinde H1 hipotezi, testin örnekleme da¤›l›m›ndaki yönünü ya da
H0 hipotezinin reddedilece¤i bölgenin (red bölgesinin) yerini belirleyen hipotezdir. Red bölgesi, H0 hipotezinin reddedilmesine (H1 hipotezinin kabul edilmesine)
neden olan örneklem istatisti¤i θ̂’n›n da¤›l›m›nda (ya da test istatisti¤i) ilgili de¤erler aral›¤›d›r. Kabul bölgesi ise H0 hipotezinin kabul edilmesine (H1 hipotezinin
reddedilmesine) neden olan örneklem istatisti¤i θ̂ (test istatisti¤i) ile ilgili de¤erler
aral›¤›d›r. Hipotez testleri, H1 hipotezinin ifade ediliﬂ ﬂekline göre: “iki yönlü test”,
“tek yönlü üst kuyruk testi” ve “tek yönlü alt kuyruk testi” olarak isimlendirilirler.
Bu testlere iliﬂkin hipotezlerin ifade edilmiﬂ biçimi aﬂa¤›da verilmiﬂtir.
‹ki Yönlü Testlerde Hipotezler:
H0 : θ = θ 0
H1 : θ ≠ θ 0
Tek Yönlü Üst Kuyruk Testlerinde Hipotezler:
H0 : θ = θ 0
H1 : θ > θ 0
Tek Yönlü Alt Kuyruk Testlerinde Hipotezler:
H0 : θ = θ 0
H1 : θ < θ 0
ﬂeklinde belirlenir.
Yukar›daki her hipotez tak›m›nda kullan›lan isim, H1 hipotezinde θ için verilen
de¤erler aral›¤›n› aç›klamaktad›r. Bu durum, örneklem istatisti¤inin θ̂’n›n da¤›l›m›n›n normal da¤›l›ma sahip oldu¤u kabul edilerek aﬂa¤›daki ﬂekillerle aç›klanm›ﬂt›r.
Örne¤in iki yönlü hipotezlerde, H1 hipotezi ﬁekil 3.1’de görüldü¤ü gibi θ 0’›n her
iki taraf›ndaki θ ile ilgili de¤erleri kapsamaktad›r. Baﬂka bir ifadeyle, örneklem istatisti¤i θ̂’n›n belirli bir A1 de¤erinden küçük ya da belirli bir A2 de¤erinden büyük olan de¤erleri H1 hipotezi yönünde, H0 hipotezinin red bölgesinde yer alan
de¤erlerdir.
ﬁekil 3.1
‹ki Yönlü
Testlerde Red
Bölgeleri.

H0 Kabul Bölgesi

H0
Red Bölgesi

>

H0
Red Bölgesi

A2

A1
0

z

Tek yönlü üst kuyruk testlerinde, H1 hipotezi, θ 0’dan büyük olan θ ile ilgili de¤erleri
içerdi¤i için, bu isim verilmiﬂtir.
Tek yönlü üst kuyruk testlerinde, H1 hipotezi, ﬁekil 3.2’de görüldü¤ü gibi θ̂ ’n›n θ 0’dan büyük olmak üzere, belirli bir A
de¤erinden büyük de¤erleri H1
hipotezinin kabul edilmesi yönünde, H0 hipotezinin red bölgesinde yer almaktad›r.
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ﬁekil 3.2

ﬁekil 3.3

Tek Yönlü Üst Kuyruk Testlerinde Red Bölgesi.

Tek Yönlü Alt Kuyruk Testlerinde Red Bölgesi.

H0 Kabul Bölgesi

H0 Kabul Bölgesi

>

H0
Red Bölgesi

>

H0
Red Bölgesi

A
z
0

A

z
0

Tek yönlü alt kuyruk testlerindeyse tek yönlü üst kuyruk testinin tam tersine,
(ﬁekil 3.3’te görüldü¤ü gibi) θ 0’›n solunda ve θ̂’nin A’dan küçük olan de¤erleri, H0
hipotezinin red bölgesinde yer alan de¤erlerdir.
Hipotez testlerinde kabul ya da red edilen hipotez H0’d›r.

D‹KKAT

Ad›m 2: Anlaml›l›k Düzeyinin Belirlenmesi
Bir istatistiksel hipotez testinde daha önce aç›kland›¤› gibi ya s›f›r hipotezinin reddedilmesi ya da kabul edilmesi ﬂeklinde karar verilir. Bu iki karar aras›nda seçim
yaparken örneklem istatisti¤inden yararlan›ld›¤› için, hatal› karar verme riski vard›r. Çünkü; ayn› evrenden rassal olarak seçilen, ayn› hacimli farkl› örneklemler için
hesaplanan istatistikler, örneklemden örnekleme de¤iﬂen de¤erler ald›¤›ndan, evren parametre de¤erinden farkl›l›k göstermektedirler.
Hipotez testlerinde, s›f›r hipotezinin yanl›ﬂl›kla reddedilmesi ya da kabul edilmesi sonucu iﬂlenen hataya “yorumlama (ç›karsama) hatas›” ad› verilir. ‹ki tür yorumlama hatas› vard›r: Bunlar; gerçekte do¤ru olan s›f›r hipotezinin reddedilmesi
durumunda iﬂlenen hatayla, gerçekte yanl›ﬂ olan s›f›r hipotezinin kabul edilmesi
durumunda iﬂlenen hatad›r. Gerçekte do¤ru olan s›f›r hipotezinin reddedilmesi durumunda iﬂlenen hataya, I. Tip hata ya da a tipi hata ad› verilir. Araﬂt›rmalarda
a tipi hata iﬂlemenin maksimum olas›l›¤›na “testin anlaml›l›k düzeyi” denir. Anlaml›l›k düzeyinin belirlenmesi, do¤ru olan s›f›r hipotezinin, örneklemden elde dilen bilgilere dayanarak reddedilmesi olas›l›¤›n› belirleyen a’n›n seçilmesi iﬂlemidir.
a anlaml›l›k düzeyi, araﬂt›rmac› taraf›ndan, hipotezler ifade edilip veri derlemeye
baﬂlamadan önce seçilmesi etik gerekliliktir. Sosyal bilim araﬂt›rmalar›nda a için
genellikle %5 veya %1 de¤erleri seçilmektedir. Yap›lan bu seçimle birlikte, do¤ru
olan H0 hipotezinin reddedilme olas›l›¤›, belirlenmiﬂ olur. Bu olas›l›k örnekleme
da¤›l›m›yla iliﬂkilendirilerek kullan›l›r. Bu durumda, a anlaml›l›k düzeyi, do¤ru
olan s›f›r hipotezinin reddedilmesi olas›l›¤›na eﬂit olan, örnekleme da¤›l›m›ndaki
oransal alan› göstermiﬂ olur. Örnekleme da¤›l›m›nda, do¤ru olan s›f›r hipotezinin,
reddedilmesi olas›l›¤›na eﬂit olan oransal alana “red bölgesi” denir. Örnekleme da¤›l›m›n›n bu bölgesi, s›f›r hipotezi do¤ru oldu¤unda, beklenmeyen örneklem ista-

a tipi hata yapman›n
maksimum olas›l›¤›na testin
anlam düzeyi ad› verilir.
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H0 do¤ruyken test
sonucunda reddedilirse a (I.
tip) tipi hata, H0 do¤ru
de¤ilken test sonucunda
kabul edilirse b (II. tip) tipi
hata gerçekleﬂmiﬂ olur.
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tisti¤i de¤erlerini temsil eder. Örnekleme da¤›l›m›nda, red bölgesini tan›mlamadan
önce, örnekleme da¤›l›m›n› tan›mlamak gerekir. Örneklem istatisti¤inin normal da¤›l›ml› olmas› durumu için red ve kabul bölgeleri ﬁekil 3.1, 3.2 ve 3.3’te gösterilmiﬂtir. ﬁekillerdeki A, A1 ve A2 noktalar› red bölgelerinin baﬂlang›ç noktalar›d›r.
Di¤er taraftan, s›f›r hipotezi gerçekte yanl›ﬂ olabilir ve araﬂt›rmac› yanl›ﬂ olan
bu hipotezi kabul ederse yine hatal› karar vermiﬂ olur; bu tür hataya II. Tip hata
ya da b tipi hata denir. Bu türden hata yapman›n maksimum olas›l›¤› da b ile
gösterilir.
‹statistiksel uygulamalarda a tipi hatadan daha çok sak›n›l›r ve genellikle sadece a tipi hata kontrol edilir.
Araﬂt›rmada, H0 hipotezinin do¤ru oldu¤una inanan araﬂt›rmac›, a anlaml›l›k
düzeyini çok küçük bir de¤er olarak seçebilir. H0 hipotezinin kabul edilmesi riskli ise büyük kay›plara neden oluyorsa, a olas›l›¤› büyük tutulmal›d›r.
Örneklem hacmi sabit oldu¤unda, a tipi hata iﬂlemenin azalmas› (ya da artmas›), b tipi hata iﬂleme olas›l›¤›n›n artmas›na (ya da azalmas›na) neden olur.

Ad›m 3: Örneklemin Seçilmesi, Verilerin Derlenmesi ve
Test ‹statisti¤inin Belirlenmesi

Hipotez testlerinde,
örneklem istatisti¤inin
da¤›l›m›n›n bilinmesi
zorunludur.

Bir araﬂt›rma plan›nda, hipotezlerin ifade edilmesiyle araﬂt›rman›n genel çerçevesi
ortaya konur, problem ve de¤iﬂkenler tan›mlanm›ﬂ olur. ‹fade edilen hipotezlerin
test edilmesi için, a anlaml›l›k düzeyi belirlendikten sonra, belirlenen evrenden,
hangi hacimde rassal örneklem/örneklemler seçilece¤i kararlaﬂt›r›l›r. Daha sonra
da ilgili evrenden belirlenen hacimde rassal örneklem/örneklemler seçilerek tan›mlanan de¤iﬂkenler hakk›nda veriler derlenir. Bu veriler kullan›larak, test edilecek parametre hakk›nda bilgi üreten örneklem istatistikleri hesaplan›r.
Daha önce de belirtildi¤i gibi evrenden rassal örneklem al›nm›ﬂ olsa bile, hesaplanan örneklem istatisti¤inin evren parametresi hakk›nda, önceden bilinen, belirlenen de¤ere eﬂit olmas› beklenmez. Bu durumda ﬂu soru akla gelebilir: Örneklem istatisti¤inin de¤eriyle bu istatisti¤in bilgi üretti¤i parametrenin s›f›r hipotezinde ifade edilen de¤eri aras›nda nas›l bir farkl›l›k vard›r? Baﬂka bir ifadeyle, s›f›r hipotezi do¤ruysa anlams›z bir farkl›l›¤› veren bir örneklem istatisti¤i elde etmek
mümkün müdür?
Bu sorunun yan›tlanabilmesi için s›f›r hipotezinin test edilebilmesinde, örneklem istatisti¤inin da¤›l›m›n›n özelliklerinin bilinmesine ve bu özelliklere ba¤l› olarak belirlenen uygun test istatisti¤ine gereksinim vard›r.
Test istatisti¤i, örneklem istatisti¤inin de¤eriyle evrenin, s›f›r hipotezinde ifade
edilen de¤eri aras›ndaki fark›n, standartlaﬂt›r›lm›ﬂ de¤eri olarak tan›mlan›r. Baﬂka
bir ifadeyle test istatisti¤i, örneklem istatisti¤i θ 0 ile θ̂ aras›ndaki fark› standart
θˆ − θ0
hata birimiyle ifade eden ölçüdür ve
ﬂeklinde ifade edilir. Bu test istatisti¤i
σθˆ
örneklemin s›f›r hipotezine ne kadar uydu¤unu gösterir. Bu nedenle de test istatis
ti¤i test sonunda verilecek karar›n dayand›r›ld›¤› bir örneklem istatisti¤idir.
Bir örneklem istatisti¤inin de¤eri, bu örneklem istatisti¤inin da¤›l›m›n›n bir de¤eridir. Mümkün her örneklem istatisti¤inin de¤eri için, bir test istatisti¤i de¤eri hesaplanabilece¤ine göre, test istatisti¤i örnekleme da¤›l›m›ndan söz edilebilir. Test
istatistikleri genellikle normal da¤›l›m (z da¤›l›m›), t da¤›l›m› vb. gibi bilinen da¤›l›mlara uyar.
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Hipotez testi türleriyle ilgili bilgiler verilirken aç›kland›¤› gibi, hipotez testleri
için de uygun test istatisti¤inin seçilmesi konusunda ilgilenilen de¤iﬂkenlerin ölçülmesinde kullan›lan ölçek türü, örneklem hacmi, örneklem say›s› (örneklem say›s›
iki oldu¤unda örneklemlerin ba¤›ms›z ya da ba¤›ml› olmas›) gibi hususlar›n bilinmesi gerekir.
‹zleyen bölümde, baz› parametrelere iliﬂkin hipotezlerin testinde z, t ve F test
istatistiklerinin seçilme gerekçeleri ve uygulamalar›na yer verilmiﬂtir.

Ad›m 4: ‹statistiksel Karar›n Verilmesi
‹statistiksel karar vermekle eﬂ anlaml› olan hipotez testi, asl›nda a anlaml›l›k düzeyinde H0 hipotezinin kabul edilmesi ya da reddedilmesi karar›d›r. Bu karar›n verilebilmesi için bir ölçütün belirlenmesi gerekir. Test istatisti¤inin, kritik de¤eri olarak isimlendirilen bu ölçüt, istatisti¤in örnekleme da¤›l›m›nda, red ve kabul bölgelerini birbirinden ay›ran bir de¤erdir. Test istatisti¤inin kritik de¤eri, bir örnekleme
da¤›l›m›nda, red bölgesinin baﬂlama noktas›n› gösteren de¤erdir. Kritik de¤er, seçilen a anlaml›l›k düzeyinde, H1 hipotezinin ifade ediliﬂ biçimine ve örneklem istatisti¤inin da¤›l›m ﬂekline ba¤l›d›r. ‹zleyen aç›klamalar θ̂ örneklem istatisti¤inin ve
bu istatisti¤in standart de¤eri olan

z=

θˆ − θ0
σθˆ

>

test istatisti¤inin standart normal da¤›l›ma sahip oldu¤u kabul edilerek yap›lm›ﬂt›r.
Aç›klamalarda a = 0.05 seçilmiﬂtir.
ﬁekil 3.4
E¤er karﬂ›t hipotez H1 : θ ≠
θ 0 ﬂeklinde ifade edilmiﬂse red
‹ki Yönlü
H0 Kabul Bölgesi
Testlerde Red
bölgesi ﬁekil 3.4’te gösterildi¤i giBölgeleri ve
bi θ̂ istatisti¤ine iliﬂkin normal
Kritik De¤erler.
da¤›l›m›n her iki ucunda simetrik
olarak tan›mlanm›ﬂ olur ve her
red bölgesinin alan› oransal olarak a/2 = 0.05/2 = 0.025’tir. BuH0
H0
na ba¤l› olarak kritik de¤erler θ̂
Red Bölgesi
Red Bölgesi
istatisti¤ine iliﬂkin normal da¤›l›1-0.05=0.95
0.05/2=0.025
0.05/2=0.025
m›n her iki kuyru¤undaki, θ 0’a
göre simetrik, A1 ve A2 de¤erleri
olmaktad›r.
A2
A1
z
Ancak istatistiksel hipotez
0
z1=-1.96
z2=+1.96
testlerinde, î örneklem istatisti¤i
yerine bu istatisti¤in standartlaﬂt›r›lm›ﬂ de¤eri kullan›lmaktad›r.
Bu durumda kritik de¤erler A1 ve A2’nin
z1 =

A1 − θ 0
σθˆ

ve

z2 =

A2 − θ0
σθˆ

standart de¤erleri olur. A1 örneklem de¤eri θ 0’›n solunda (A1 θ 0’dan küçük de¤erli) oldu¤u için z1 negatif de¤er olarak ifade edilir. A2 örneklem de¤eri θ 0’›n sa¤›nda (A2 θ 0’dan büyük de¤erli) oldu¤u için, z2 pozitif de¤er olarak ifade edilir. z=0’a
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göre simetrik olan z1 ya da z2 kritik de¤erleri a = 0.05 anlaml›l›k düzeyi için Ek1’de verilen Standart Normal E¤ri Alanlar› Tablosundan yararlan›larak belirlenir.
Bu kritik de¤erler z tablo de¤erleri (ztab) ﬂeklinde ifade edilirse,

⎛
a⎞ ⎛
0.05 ⎞⎟
z tab = z ⎜⎜ 0.5 − ⎟⎟⎟ = ⎜⎜0.5 −
⎟ = z(0.4750 ) = ±1.96 ' dır.
⎝
2⎠ ⎝
2 ⎟⎠
ztab= ±1.96 de¤eri standart normal da¤›l›mda %47.5’lik oransal alana karﬂ› gelen örneklem istatisti¤inin standart de¤eridir. ‹ki yönlü testte H0 hipotezinin reddedilmesi için,
θˆ − θ0
z hes =
> z tab = 1.96
σθˆ

ﬁekil 3.5
Tek Yönlü Üst
Kuyruk
Testlerinde
Red Bölgesi ve
Kritik De¤er.

H0 Kabul Bölgesi

koﬂulunun sa¤lanmas› gerekir. Tersi durumda H0 hipotezi kabul edilir.
E¤er H1 : θ = θ 0 H0 hipotezinin red
bölgesi, θ̂ istatisti¤ine iliﬂkin normal da¤›l›m›n üst kuyru¤unda, H1 : θ < θ 0 ﬂeklinde ifade edilmiﬂse θ̂ istatisti¤ine iliﬂkin normal da¤›l›m›n alt kuyru¤unda tan›mlanm›ﬂ alan a=0.05 olur. Buna ba¤l›
olarak kritik de¤erler s›ras›yla (ﬁekil
3.5’te gösterildi¤i gibi) θ̂ istatisti¤ine iliﬂkin normal da¤›l›m›n üst kuyru¤undaki
A de¤eri ya da bunun standart de¤eri

H0
Red Bölgesi

0.95

>

=0.05

A
z
z=1.64

0

z=

A −θ0
σθˆ

ﬁekil 3.6’da gösterildi¤i gibi olur. Bu z de¤erleri birbirinin simetri¤idir. Üstkuyruk testinde, z pozitif altkuyruk testinde, z negatif iﬂaretlidir. z de¤erleri
a=0.05 için Ek-1’de verilen Standart Normal E¤ri alanlar› tablosundan yararlan›larak belirlenirler.
ﬁekil 3.6

ztab = z (0.5–0.05) = z (0.4500) = 1.64

Tek Yönlü
Alt Kuyruk
Testlerinde
Red Bölgesi
ve Kritik
De¤er.

ztab = 1.64 de¤eri, standart normal
da¤›l›mda, %45’lik oransal alana karﬂ›
gelen, örneklem istatisti¤inin standart
de¤eridir. Tek yönlü üst kuyruk testi söz
konusu oldu¤unda ztab = 1.64, tek yönlü alt kuyruk söz konusu oldu¤unda ztab
= 1.64 al›n›r. Bu bilgilere göre, H0 hipotezinin reddedilmesi için tek yönlü üstkuyruk testinde;

H0 Kabul Bölgesi

0.95

>

H0
Red Bölgesi
=0.05

A
z=-1.64

z
0

⎛ θˆ − θ ⎞⎟
⎜
0 ⎟ > (z
z hes = ⎜⎜
⎟
tab = 1.64 )
⎜⎝ σθˆ ⎟⎟⎠

olmal›d›r.
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Tek yönlü alt kuyruk testinde H0’›n reddedilebilmesi için
⎛ θˆ − θ ⎞⎟
⎜
0 ⎟ < (z
z hes = ⎜⎜
⎟
tab = −1.64 )
⎜⎝ σθˆ ⎟⎟⎠

koﬂulunun sa¤lanmas› gerekir. Tersi durumda H0 hipotezi kabul edilir.
H0 hipotezinin reddedilmesi yönündeki kararlar, örneklem de¤eri θ̂ ile evren
parametresi aras›nda, a anlaml›l›k düzeyinde anlaml› bir farkl›l›¤›n var oldu¤unu,
H0 hipotezinin kabul edilmesi durumundaysa varolan farkl›l›¤›n örnekleme hatas›ndan kaynakland›¤› anlam›na gelir.

Ad›m 5: Probleme ‹liﬂkin Karar›n Verilmesi
Hipotez testlerinde önemli olan, istatistiksel karar›n, araﬂt›rma problemine iliﬂkin
karara dönüﬂtürülmesidir. Bu konu örnek problemler üzerinde aç›klanm›ﬂt›r.
- I. Tip hata ne demektir?
- Bir hipotez s›namas› hangi durumda çift yönlü olarak, hangi hipotezle ve nas›l ifade
edilir?

TEK EVREN PARAMETRES‹YLE ‹LG‹L‹ H‹POTEZ
TESTLER‹
Bu testlerde karar verilirken örneklem istatisti¤inin de¤eriyle bu istatisti¤in bilgi
üretti¤i parametrenin bilinen ya da belirlenen de¤eri (θ 0) karﬂ›laﬂt›r›l›r. ‹zleyen bölümlerde, uygulamada s›kça karﬂ›laﬂ›lan tek evren parametresiyle ilgili olarak, evren ortalamas›na ve evren oran›na iliﬂkin testler ele al›nm›ﬂt›r.

Evren Ortalamas›na ‹liﬂkin Hipotez Testi
Bu teste, tan›mlanan evrenden rassal olarak seçilen bir örneklem için hesaplanan
–
X de¤eriyle, bu örneklemin seçildi¤i evrenin aritmetik ortalamas› μ ile ilgili, önceden belirlenen (ya da bilinen) μ0 gibi bir de¤er aras›ndaki farkl›l›¤›n istatistiksel
olarak anlaml› olup olmad›¤› araﬂt›r›l›r. Bir baﬂka ifadeyle, örneklem ortalamas›
–
X ’n›n belirli bir standart hata ile evren parametresiyle ilgili bilinen veya standart
de¤er olarak belirlenen μ0’dan ne kadar uzakl›kta (farkl›) oldu¤unun ölçülmesidir.
Evren ortalamas›na iliﬂkin hipotez testi uygulamada, s›kça kullan›lan önemli bir
parametrik testtir. Bu hipotez testlerine iliﬂkin aç›klamalar, örneklem hacminin büyük olmas› (n ≥ 30 birim) ve örneklem hacminin küçük olmas› (n < 30 birim) durumlar› için iki alt baﬂl›kta, aﬂa¤›daki örnek problemler üzerinde ayr›nt›l› olarak ele
al›nm›ﬂt›r.

Evren Ortalamas›na ‹liﬂkin Büyük Örneklem Testi
Bu test türünde:
• Örneklem rassal olarak seçilir.
• Örneklem hacminin yeterli büyüklükte (n ≥ 30) birimden oluﬂtu¤u ya da evrenin da¤›l›m› normal ve de¤iﬂkenli¤inin biliniyor olmas› gereklidir.
• H0 : μ = μ0 hipotezi, seçilecek bir a anlaml›l›k düzeyi için test edilir.

SIRA S‹ZDE

2
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Margarin üreten bir fabrikada 250 graml›k paketler hâlinde üretim yap›lmas›
öngörülmektedir. Margarin paketlerinin a¤›rl›¤›n› kontrol amac›yla rassal olarak 100 paket seçilmiﬂ ve seçilen bu paketler için ortalama a¤›rl›k 244 gram,
standart sapma 18 gram olarak saptanm›ﬂt›r. a = 0.05 anlam düzeyinde, paketlerin a¤›rl›¤›n›n öngörüldü¤ü gibi belirlenen standartta oldu¤u söylenebilir mi?
Karar veriniz.
Çözüm 1:
Ad›m 1: Hipotezlerin ifade edilmesi
Margarin paketlerinin öngörülen, belirlenen standart a¤›rl›¤› 250 gramd›r. Bu
nedenle s›f›r hipotezi, üretilen margarin paketlerinin a¤›rl›¤›n›n μ0 = 250 gram oldu¤u yönündedir. Paketlerin 250 gramdan hem küçük hem de büyük yöndeki anlaml› a¤›rl›k farkl›l›klar› paketlemenin öngörüldü¤ü, planland›¤› gibi gerçekleﬂmedi¤ini gösterece¤i için yap›lacak test iki yönlü test olmal›d›r. Bu aç›klamalara göre,
Hipotezler:
H0 : μ = 250 gr.
H1 : μ ≠ 250 gr.
ﬂeklinde ifade edilmiﬂtir. Test edilecek μ parametresi hakk›nda bilgi üreten ista–
tistik X oldu¤undan testin red bölgesi H1 hipotezine göre ﬂekil 3.7’de gösterildi¤i
–
gibi X ’n›n örnekleme da¤›l›m›n›n her iki kuyru¤unda tan›mlanm›ﬂt›r.
Ad›m 2: Anlaml›l›k Düzeyinin Belirlenmesi
Bu örnekte araﬂt›rmac› H0 : μ = μ0 = 250 gram olarak ifade edilen istatistiksel hipotezin gerçekte do¤ru olmas› durumunda bu hipotezin yanl›ﬂl›kla reddedilmesi
olas›l›¤›n› (riskini) α=0.05 olarak belirlemiﬂtir. Karar verici α=0.05 belirlemekle
mümkün örneklem istatistiklerinin %5’inin bu istatisti¤in da¤›l›m›n›n red bölgesi
içinde yer almas›n› benimsemektedir.
Problemde do¤ru olan H0 hipotezinin reddedilmesi olas›l›¤› a = 0.05 olarak belirlenmiﬂtir. Red bölgeleri, ortalaman›n örnekleme da¤›l›m›n›n her iki kuyru¤unda
tan›mland›¤› için, red bölgelerinin her birinin oransal büyüklü¤ü, α/2 = 0.05/2 =
0.025’tir.
Ad›m 3: Örneklemin Seçilmesi, Verilerin Derlenmesi ve Test ‹statisti¤inin Hesaplanmas›
Testin yap›labilmesi için hacmi n=100 paketten oluﬂan rassal bir örneklem seçilmiﬂtir. Örneklemdeki paketler tek tek tart›lm›ﬂ ve derlenen veriler kullan›larak μ
–
parametresi hakk›nda bilgi üreten örneklem istatisti¤i X ile test için gerekli aﬂa¤›daki istatistikler hesaplanm›ﬂt›r.
n = 100 paket
–
X = 244 gr.
s = 18 gr.
μ0 = 250 gr.
α = 0.05
s
18
sμ =
=
= 1 .8
n
100
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Bu örnekte tan›mlanan evren sonsuzdur. Evrenin da¤›l›m ﬂekli ve de¤iﬂkenli¤i
hakk›nda bilgi bulunmamaktad›r. Örneklem hacmi n=100 paket olup (n ≥ 30 birim
–
oldu¤undan) örneklem ortalamas› X’n›n örnekleme da¤›l›m› normal da¤›l›m gösterir. Bu nedenle tek evren ortalamas› μ’ye iliﬂkin bu testte kullan›lmas› gereken
test istatisti¤i
z=

X − μ0
sX

olur. μ = μ0 oldu¤u zaman z test istatisti¤inin da¤›l›m› standart normal da¤›l›m
özelliklerine sahiptir. Burada v bilinmedi¤i ve n ≥ 30 birim oldu¤u için sX– , vX– ’n›n
yans›z tahminleyicisi olarak kullan›lm›ﬂt›r. Bu bilgilere göre test istatisti¤inin de¤eri
z=

X − μ 0 244 − 250
=
= −3.33
1 .8
sX

olarak hesaplanm›ﬂ olur.

ﬁekil 3.7

Evren
Ad›m 4: ‹statistiksel KaraH0 Kabul Bölgesi
Ortalamas› μ
r›n Verilmesi
‹çin ‹ki Yönlü
–
Test Sonuçlar›
X’n›n örnekleme da¤›l›m› normal oldu¤u için, bu da¤›l›m› oluﬂturan de¤erlerin standart de¤erleri olan z test istatisti¤inin örnekleme da¤›l›m›, standart norH0
H0
Red Bölgesi
Red Bölgesi
mal da¤›l›m gösterir. ‹ki yönlü bir
1-0.05=0.95
0.05/2=0.025
0.05/2=0.025
test oldu¤u için testin red bölgesi ﬂekil 3.7’de gösterildi¤i gibi
_
–
x
X’n›n da¤›l›m›n›n her iki kuyru_
x=244 A1
A2
¤unda tan›mlanm›ﬂt›r ve oransal
z
büyüklükleri α/2 = 0.05/2 =
0
zhes=-3.33 z1=-1.96
z2=+1.96
0.025’tir. Buna göre, da¤›l›m›n s›n›r de¤erleri ztab (0.5 – α/2) = ztab
(0.5 – 0.025) = ztab (0.4750) =
±1.96’d›r yani alt kuyruk bölgesi için z1 = –1.96 ve üst kuyruk bölgesi için z2 = 1.96
olacakt›r. Bu de¤erlere kritik de¤erler ad› da verilmektedir.
Hesaplanan test istatisti¤i mutlak de¤er olarak zhes = |3.33|> ztab = 1.96 (veya
zhes = –3.33 < ztab = –1.96) oldu¤undan H0 hipotezi reddedilir, dolay›s›yla H1 kabul edilir. Ayr›ca bu karar ﬁekil 3.7’de zhes = –3.33 standart de¤erinin z1’in solundaki red bölgesinde yer ald›¤›n› belirterek de aç›klanabilir.
ﬁekil 3.7 deki A1 ve A2 de¤erleri aﬂa¤›daki gibi hesaplan›r:

A1 = μ0 – z . sX– = 250 – 1,96 . 1,8 = 246,47
A2 = μ0 + z . sX– = 250 + 1,96 . 1,8 = 253,53
Ad›m 5: Probleme ‹liﬂkin Karar›n Verilmesi
H0 hipotezinin reddedilmesi, üretilen margarin paketlerinin ortalama a¤›rl›¤›n›n
250 gram olmad›¤›n›, bu de¤erden anlaml› bir biçimde farkl›l›k oldu¤unu, paketleme üretim sisteminin planland›¤› ﬂekilde üretim yapmad›¤›n› gösterir.
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Bir firman›n geliﬂtirdi¤i yeni sistemin ortalama paketleme süresini ürün baﬂ›na 15
dakikan›n alt›na indirdi¤i iddia edilmektedir. Bu iddiay› araﬂt›rmak amac›yla
paketleme esnas›nda rassal olarak seçilen 225 ürünün yeni sistemde ortalama paketlenme süresi 13 dakika ve standart sapmas› 4.2 dakika olarak belirlenmiﬂtir.
Yeni sistemle ilgili iddia hakk›nda a = 0.01 anlam düzeyinde karar veriniz.
Çözüm 2:
Ad›m 1: Hipotezlerin ‹fade Edilmesi
Burada verilecek karar, “önceki üretim sisteminin bilinen üretim baﬂ›na ortalama paketleme süresi μ0 = 15 dakika, yeni üretim sistemi uygulamaya girince düﬂ–
müﬂ müdür?” baﬂka bir ifadeyle “X ve μ0 aras›nda belirlenen bir anlaml›l›k düzeyi
için azalma yönünde anlaml› bir farkl›l›k var m›d›r?” sorusunun yan›t› olmal›d›r. Bu
bilgilere göre hipotezler:
H0 : μ = 15 dk.
H1 : μ < 15 dk.
ﬂeklinde ifade edilecektir.
Bu hipotez testi H1 hipotezinin ifade ediliﬂ ﬂekline göre tek yönlü alt kuyruk
–
testidir. Çünkü H1 : μ < 15 dakika olarak ifade edilmiﬂtir. Testin red bölgesi X’n›n
örnekleme da¤›l›m›n›n sol ucunda (μ0’›n solunda) tan›mlanm›ﬂt›r.
Ad›m 2: Anlaml›l›k Düzeyinin Belirlenmesi
Örnekte do¤ru olan H0 hipotezinin reddedilmesi olas›l›¤› α = 0.01 olarak belirlenmiﬂtir. H0 hipotezinin kabul bölgesinin oransal büyüklü¤ü ﬁekil 3.8’de gösterildi¤i gibi 1 - α = 0.99 iken red bölgesinin oransal büyüklü¤ü α = 0.01’dir.
Ad›m 3: Örneklemin Seçilmesi, Verilerin Derlenmesi ve Test ‹statisti¤inin Hesaplanmas›
Yukar›da ifade edilen testin yap›labilmesi için yeni paketleme üretim sürecinden rassal olarak n = 225 (n ≥ 30) ürün seçilmiﬂ, bu ürünlerin her birinin paketleme süresi ölçülmüﬂtür. Bu ölçüm sonuçlar› (veriler) kullan›larak hesaplanan istatistikler ve veriler aﬂa¤›da gösterilmiﬂtir.
μ0 = 15 dk
–
X = 13 dk
n = 225 ürün
s = 4.2 dk.
α = 0.01
s
4.2
sX =
=
= 0.28
n
225
Yukar›daki veri ve bilgilerden yararlan›larak test istatisti¤inin önce belirlenmesi sonra bu istatisti¤in hesaplanmas› gerekir. Örneklem hacmi n=225 ürün (n ≥ 30
–
birim) oldu¤u için X’n›n örnekleme da¤›l›m› normaldir. μ = μ0 = 15 dakika oldu¤u
–
zaman X = 13 dakika de¤erinin standart hata (sX– ) birim cinsinden bilinen μ0 = 15
dakika de¤erinden ne kadar farkl›l›k gösterdi¤ini ölçen test istatisti¤i z test istatisti¤i olur. z test istatisti¤i aﬂa¤›daki gibi yaz›l›r ve hesaplan›r;
z=

X – μ0
sX

=

13 – 15
= −7.142
0.28
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Burada
sX =

s
4.2
=
= 0.28
n
225

olarak hesaplanm›ﬂt›r.
Ad›m 4: ‹statistiksel Karar›n Verilmesi
‹statistiksel karar›n verilebilmesi
için hesaplanan test istatisti¤i zhes =
–7.142 ile bu istatisti¤in karﬂ›laﬂt›r›laca¤› α=0.01 anlaml›l›k düzeyindeki kritik
de¤erin ztab (0.5–0.01) = ztab(0.4900) =
2.33 standart normal e¤ri alanlar› tablosundan belirlenmesi gerekir. Bu bilgilere göre istatistiksel karar,
zhes = –7.142 < ztab(0.4900) = –2.33

ﬁekil 3.8
H0 Kabul Bölgesi

H0
Red Bölgesi

Evren
Ortalamas› ‹çin
Tek Yönlü Üst
Kuyruk Testi
Sonuçlar›

0.95

=0.01

veya
zhes = |7.142| > ztab(0.4900) = 2.33
oldu¤u için H0 hipotezi red, H1 hipotezi kabul edilir yönünde karar verilir.
ﬁekil 3.8’deki A de¤eri;

_
x=13

_
x
A

zhes=-3.33 z=-1.64

z
0

A = μ0 – z . s X– = 15 – 2,33 . 0,28 = 14,35
bulunur.
Ad›m 5: Probleme ‹liﬂkin Karar›n Verilmesi
Bu firman›n geliﬂtirdi¤i yeni sistem, ortalama paketleme süresini ürün baﬂ›na 15
dakikan›n alt›na indirmektedir.

Evren Ortalamas›na ‹liﬂkin Küçük Örneklem Testi
Araﬂt›rmalar›n bir ço¤unda araﬂt›rmaya ayr›lan para, zaman ve di¤er imkânlar›n s›n›rl› olmas› gibi nedenlerle, örneklem hacmini, daha önceki aç›klamalar›m›zda belirtilen büyüklükte (genellikle n ≥ 30 birim) olmayabilir. Örne¤in; çok nadir görülen bir hastal›kla ilgili araﬂt›rmada vaka say›s›n›, uzun süren deneylere dayanan
araﬂt›rmalarla ve maliyeti yüksek olan laboratuar çal›ﬂmalar›yla örneklem hacmini
artt›rmak çok güçtür. Örneklem hacminin az oldu¤u bu gibi durumlarda, küçük
örneklemler için geliﬂtirilmiﬂ test yöntemlerine baﬂvurulur. Bu bölümde, tek evren
ortalamas› için kurulan hipotezlerin, küçük örneklemler (n < 30 birim) kullan›larak, nas›l test edilece¤i konusu ele al›nm›ﬂt›r.
Önceki bölümde aç›klanan tek evren ortalamas›na iliﬂkin büyük örneklem testinde, s›f›r hipotezinin testi için örnekleme da¤›l›m› olarak, normal da¤›l›m kullan›lm›ﬂt›. Çünkü örneklem hacmini en az 30 birim olmas› ya da evren da¤›l›m›n›n
normal ve de¤iﬂkenli¤i v’n›n biliniyor olmas› durumlar›, göz önüne al›nm›ﬂt›.
Evren standart sapmas› bilindi¤inde, ortalaman›n örnekleme da¤›l›m› ortalamas›
σ
μ ve standart sapmas› (standart hatas›) σ X =
olan, normal da¤›l›m› gösterir.
n
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Genellikle σ bilinmez. Araﬂt›rmac› tek evren ortalamas›na iliﬂkin hipotez testi
için σ yerine onun tahmini olan örneklem standart sapmas› s’yi kullanarak ortalaman›n örnekleme da¤›l›m›n›n standart hatas› (sX– ) tahminlenir. Bu durumda, ortalaman›n standart hata tahmini (sX– ) aﬂa¤›daki gibi yaz›l›r:

sX =

s
n

ve büyük bir hata iﬂlenmemiﬂ olur.
Örneklem hacminin küçük olmas› durumunda, σ yerine s’nin kullan›lmas› istatistiksel test üzerinde etkili olur. Çünkü; σ yerine s’nin kullan›lmas› durumunda
–
tahmin edilen istatistik X – μ0 /sX– standart normal da¤›l›m göstermemekte, dolay›s›yla büyük örneklemlerde izlenen yöntem geçerli olmamaktad›r. Normal da¤›l›ma
sahip ve de¤iﬂkenli¤i bilinmeyen bir evrenden seçilen 30’dan daha az birim içeren
–
bir rassal örneklemin aritmetik ortalamas›n›n örnekleme da¤›l›m›n›n X – μ0 /s X–
standart de¤erlerinin da¤›l›m› n–1 serbestlik derecesiyle t da¤›l›r. t istatisti¤i,
t=

X – μ0
sX

ﬂeklindedir. Burada sX– , örneklem ortalamas›n›n standart hata tahminini gösterir ve
sX =

s
n –1

eﬂitli¤i ile hesaplan›r.
t da¤›l›m› da normal da¤›l›m gibi simetrik bir da¤›l›md›r ve örneklem hacmi büyüdükçe normal da¤›l›ma yaklaﬂ›r.
Küçük örneklem kullan›larak yap›lan tek evren ortalamas›na iliﬂkin hipotez
testleri, kullan›lan test istatisti¤i d›ﬂ›nda tek evren ortalamas›na iliﬂkin büyük örneklem testlerine benzemektedir. Aﬂa¤›daki örnek problem üzerinde bu testin uygulan›ﬂ biçimi test sürecinin ad›mlar› itibar›yla aç›klanm›ﬂt›r.
Tek evren ortalamas›na iliﬂkin büyük örneklem testinde oldu¤u gibi küçük ör–
neklem testinde de örneklem aritmetik ortalamas› X ile evrenin ortalamas› hakk›nda daha önceden bilinen ya da belirlenen bir de¤er μ0 aras›ndaki fark›n istatistiksel olarak anlaml› olup olmad›¤› araﬂt›r›l›r.

ÖRNEK 3

Bir su dolum sisteminde doldurulan damacanalardaki su miktar›n›n 22 litre olmas› planlanm›ﬂt›r. Damacanalardaki su miktar›n›n belirlenen standartta olup
olmad›¤›n› kontrol etmek amac›yla rassal olarak 17 damacana seçilerek, bunlardaki ortalama su miktar› 21.7 litre ve standart sapmas› 0.8 litre olarak hesaplanm›ﬂt›r. Su dolum sisteminde damacanalar›n olmas› gerekti¤i gibi doldurulup doldurulmad›¤›, dolum sisteminin do¤ru çal›ﬂ›p çal›ﬂmad›¤› hakk›nda 0.01 anlaml›l›k düzeyinde karar veriniz.
Çözüm 3:
Ad›m 1: Hipotezlerin ‹fade Edilmesi
Damacanalarda olmas› gereken su miktar› standard› 22 litre olarak belirlenmiﬂtir. Buna göre s›f›r hipotezi, damacanalardaki ortalama su miktar›n›n 22 litreye eﬂit oldu¤u yönündedir. Bu iddiay› ortalama 22 litreden hem az hem de fazla
su miktar› farkl›l›klar› çürütecektir. Bu nedenle yap›lacak test iki yönlü test olacak ve hipotezler,

81

3. Ünite - ‹statistiksel Karar Alma

H0 : μ = 22 lt.
H1 : μ ≠ 22 lt.
ﬂeklinde yaz›lacakt›r.
–
Testin red bölgeleri X’n›n örnekleme da¤›l›m›n›n her iki kuyru¤unda tan›mlanmal›d›r.
Ad›m 2: Anlaml›l›k Düzeyinin Belirlenmesi
Problemde do¤ru olan H0 hipotezinin reddedilmesi olas›l›¤› α = 0.01 olarak belirlenmiﬂtir. H0 hipotezinin kabul bölgesinin oransal büyüklü¤ü 1–α= 0.99 iken red
bölgelerinin her birinin oransal büyüklü¤ü α = 0.01/2 olur.
Ad›m 3: Örneklemin Seçilmesi, Verilerin Derlenmesi ve Test ‹statisti¤inin Hesaplanmas›
Su dolum sisteminde doldurulan damacanalar aras›ndan rassal olarak n=17
damacana seçilmiﬂ ve her birindeki su miktar› ölçülmüﬂtür. Örneklemdeki damacanalardaki su miktar› ile ilgili hesaplanan bilgiler ve baz› veriler aﬂa¤›da verilmiﬂtir:
n = 17 damacana
–
X = 21.7 lt
H0 Kabul Bölgesi
s = 0.8 lt
μ0 = 22 lt

ﬁekil 3.9
Küçük
Örneklemlerde
μ ‹çin ‹ki Yönlü
Test Sonuçlar›.

α = 0.01
Örneklem hacmi n=17 damacanad›r. Kullan›lmas› gereken test istatisti¤i küçük örneklem t testidir. t
test istatisti¤i,
t=

X – μ0
sX

=

21.7 – 22
= –1.5
0 .2

0.01/2=0.005

A1

biçiminde yaz›l›r ve hesaplan›r.
sX =

H0
Red Bölgesi

H0
Red Bölgesi

s
0 .8
=
= 0.2
n –1
16

1-0.01=0.99

_
x=21.7

t1=-2.92 thes=-1.50 0

0.1/2=0.005
_
x
A2
t2=2.92

ﬂeklinde hesaplan›r.
Ad›m 4: ‹statistiksel Karar›n Verilmesi
H0 hipotezi iki yönlü test edilecektir. Red bölgeleri, t da¤›l›m›n›n hem alt kuyru¤unda hem de üst kuyru¤unda tan›mlanm›ﬂt›r. Bu durum ﬁekil 3.9’da gösterilmiﬂtir.
α = 0.01 ve n = 17 için t tablo de¤eri (ttab)
ttab = t (1–α/2; ν = n–1) = 2.921 olarak belirlenir.
thes = |1.5|> ttab = 2.921 oldu¤undan H0 hipotezi kabul edilir, dolay›s›yla H1 hipotezi reddedilir. ﬁekil 3.9’da görüldü¤ü gibi hesaplanan test istatisti¤i de¤eri, kabul bölgesinde yer almaktad›r.

t
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Ad›m 5: Probleme ‹liﬂkin Karar›n Verilmesi
Yukar›da verilen istatistiksel karara göre, su dolum sisteminde damacanalar olmas› gerekti¤i gibi 22 litre olarak doldurulmaktad›r. Örneklem aritmetik ortalama–
s› X = 21.7 litre ile evren aritmetik ortalamas› μ0 = 22 aras›nda anlaml› bir farkl›l›k
–
bulunmam›ﬂt›r. X – μ0 =21.7 –22 = –0.03 litrelik fark rassal bir farkt›r. Bu fark, “istatistiksel olarak s›f›r (0)’d›r” diye yorumlan›r.
ﬁekil 3.9’da A1 ve A2;
A1 = μ0 – t . s X– = 22 – 2,92 . 0,2 = 21,416
A2 = μ0 + t . s X– = 22 + 2,92 . 0,2 = 22,584
bulunur.

Evren Oran›na ‹liﬂkin Hipotez Testi

E¤er örneklem oran› p ile
evren oran› Π’nin ileri
sürülen Π0 de¤eri
aras›ndaki fark›n,
istatistiksel olarak anlaml›
olup olmad›¤› araﬂt›r›l›yorsa
evren oran›na iliﬂkin test
uygulan›r ve test istatisti¤i
p - ∏0
z=
’dir.
σp

Pek çok araﬂt›rmada ilgilenilen de¤iﬂken, iki ﬂ›kl› ya da iki ﬂ›kka indirgenmiﬂ de¤iﬂken olabilir. Örne¤in Anadolu Üniversitesi ö¤rencileri, cinsiyet de¤iﬂkeni bak›m›ndan erkek kad›n, baﬂar› de¤iﬂkeni bak›m›ndan da baﬂar›l› baﬂar›s›z olmak üzere iki ﬂ›kl›d›r.
Daha önce de aç›kland›¤› gibi bir evrenin, ilgilenilen iki ﬂ›kl› bir de¤iﬂkeninin
herhangi bir ﬂ›kk›na sahip birimlerinin oran›na “evren oran›” denir ve ∏ simgesiyle gösterilir. Ünitenin bu kesiminde, evren oran› ∏’nin de¤eri hakk›nda ileri sürülen bir önermenin, nas›l test edilece¤i konusu ele al›nm›ﬂt›r. Tek evren oran›na iliﬂkin test olarak isimlendirilen bu testte, örneklem oran› p ile evren oran› ∏’nin iddia edilen de¤eri ∏0 aras›ndaki fark›n istatistiksel olarak anlaml› olup olmad›¤›
araﬂt›r›l›r. Örneklem hacmi yeterli büyüklükte oldu¤unda (n ≥ 30 birim), evren
oran› ∏ hakk›ndaki testler daha önce aç›klanan evren ortalamas› μ için büyük örneklem testlerindekilere benzer ﬂekilde yap›l›r. Ancak, test için örneklem istatisti¤i olarak örneklem oran› p ve bu istatisti¤in örnekleme da¤›l›m› kullan›l›r. n ≥ 30
oldu¤unda, örneklem oran› p’nin örnekleme da¤›l›m›, yaklaﬂ›k normal da¤›l›ma
sahip olur. Bu durumda p örneklem istatisti¤i da¤›l›m›na iliﬂkin standart de¤erlerin
da¤›l›m›n›n da normal olaca¤› aç›kt›r.
Evren oran› ∏’ye iliﬂkin testlerde örneklem hacmi büyük oldu¤unda, aﬂa¤›daki
z istatisti¤i kullan›l›r:
z=

p – Π0
σp

Burada, vp örneklem oran›, p’nin örnekleme da¤›l›m›n›n standart sapmas›n›
gösterir ve
σp =

∏0 (1 − ∏0 )
n

eﬂitli¤i ile hesaplan›r.

ÖRNEK 4

Özel bir dershane yetkilisi, üniversiteye giriﬂ s›nav›na haz›rl›k için dershanesine
gelen ö¤rencilerden, üniversitede istedi¤i bölümü kazananlar›n oran›n›n %80’den
fazla oldu¤unu iddia etmektedir. Bu iddiay› araﬂt›rmak amac›yla söz konusu
dershaneye giden ve üniversiteyi kazanan ö¤renciler aras›ndan rassal olarak seçilen 120 ö¤renciye istedikleri bölümü kazan›p kazanmad›klar› sorulmuﬂ ve 102 ö¤rencinin üniversitede istedi¤i bölümü kazand›¤› ö¤renilmiﬂtir. Yetkili iddias›nda
hakl› m›d›r? 0.05 anlam düzeyinde karar veriniz.
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Çözüm 4:
Ad›m 1: Hipotezlerin ‹fade Edilmesi
Bu problemde s›f›r hipotezi, söz konusu dershaneye giderek üniversitede istedi¤i bölümü kazananlar›n oran›n›n 0.80’den farkl› olmad›¤› ﬂeklindedir. Karﬂ›t
(araﬂt›rma) hipotezi ise söz konusu dershaneye giderek üniversitede istedi¤i bölümü kazananlar›n oran›n›n 0.80’den fazla oldu¤u yönündeki tek tarafl› hipotezdir.
Bu aç›klamalara göre hipotezler;
H0 : Π = 0.80
H1 : Π > 0.80
ﬂeklinde ifade edilir.
Ad›m 2: Anlaml›l›k Düzeyinin Belirlenmesi
Problemde do¤ru olan H0 hipotezinin reddedilmesi olas›l›¤› α = 0.05 olarak belirlenmiﬂtir. Red bölgesinin oransal büyüklü¤ü, 0.05’tir ve ﬁekil 3.10’da gösterildi¤i
gibi p’nin örnekleme da¤›l›m›n›n üst kuyru¤unda tan›mlanm›ﬂt›r.
Ad›m 3: Örneklemin Seçilmesi, Verilerin Derlenmesi ve Test ‹statisti¤inin Hesaplanmas›
Seçilen 120 ö¤renciden oluﬂan rassal örneklemde üniversitede istedi¤i bölümü
kazananlar›n say›s› 102 kiﬂidir. Bu durumda test edilecek evren oran› Π hakk›nda
bilgi üreten örneklem oran› p;

p=

r 102
=
= 0.85
n 120

dir. Örneklem hacmi n = 120 (n ≥ 30) oldu¤u için p’nin örnekleme da¤›l›m› normaldir. Buna göre kullan›lmas› gereken test istatisti¤i z testi uygulanmal›d›r:
z=

p −∏0
σp

olur. Örnek için standart hata,

σp =

∏0 (1 −∏0 )
(0.80 )(0.20 )
=
= 0.036
n
120

ﬁekil 3.10
Evren Oran› P ‹çin Test Sonuçlar›.
H0 Kabul Bölgesi

ﬂeklinde hesaplan›r ve

z=

0.85 − 0.80
= 1.38
0.036

olarak elde edilir.
Ad›m 4: ‹statistiksel Karar›n Verilmesi
Hesaplanan test istatisti¤i zhes = 1.38 <
ztab (0.05–0.05) ztab (0.4500) = 1.645 oldu¤undan H0 hipotezi kabul edilir. Dolay›s›yla H1 hipotezi reddedilir.
ﬁekil 3.10’da A de¤eri;
A = π0 + z . sp = 0,8 + 1,64 . 0,036 = 0,859
bulunur.

H0
Red Bölgesi

0.95

=0.05

p=0.85

A
z

0

zhes=1.38 z=1.64

84

‹statistik-II

Ad›m 5: Probleme ‹liﬂkin Karar›n Verilmesi
Bu istatistiksel karar›n anlam›, söz konusu özel dershane yetkilisinin iddias›
yanl›ﬂt›r, üniversiteye giriﬂ s›nav›na haz›rl›k için dershanesine gelen ö¤rencilerden,
üniversitede istedi¤i bölümü kazananlar›n oran›n›n %80’den fazla olmad›¤› karar›na var›lm›ﬂt›r.

ÖRNEK 5

Bir yemek firmas›, yapm›ﬂ olduklar› yemeklerden memnun olmayan müﬂteri oran›n›n %10’dan az oldu¤unu ileri sürmektedir. Konuyu araﬂt›rmak amac›yla, bu
yemek firmas›n› tercih eden müﬂteriler aras›ndan rassal olarak 150 kiﬂi seçilmiﬂ ve
12 kiﬂinin yemeklerden memnun olmad›¤› ö¤renilmiﬂtir. ‹ddian›n geçerlili¤ini
0.01 anlam düzeyinde araﬂt›r›n›z.
Çözüm 5:
Ad›m 1: Hipotezlerin ‹fade Edilmesi
Bu örnekte s›f›r hipotezi, söz konusu yemek firmas›n› tercih eden müﬂteriler
aras›ndan yemeklerden memnun olmayanlar›n oran›n›n 0.10’dan farkl› olmad›¤›
ﬂeklindedir. Karﬂ›t (araﬂt›rma) hipotezi ise yemek firmas›n› tercih eden müﬂteriler
aras›ndan yemeklerden memnun olmayanlar›n oran›n›n 0.10’dan az oldu¤u yönündeki tek tarafl› hipotezdir. Bu hipotezler;
H0 : Π = 0.10
H1 : Π < 0.10
ﬂeklinde ifade edilir.
Ad›m 2: Anlaml›l›k Düzeyinin Belirlenmesi
Problemde do¤ru olan H0 hipotezinin reddedilmesi olas›l›¤› α = 0.01 olarak belirlenmiﬂtir. Red bölgesinin oransal büyüklü¤ü, 0.01’dir ve red bölgesi oranlar örnekleme da¤›l›m›n›n alt kuyru¤unda tan›mlanm›ﬂt›r. Bu durum ﬁekil 3.11’de gösterilmiﬂtir.
Ad›m 3: Örneklemin Seçilmesi, Verilerin Derlenmesi ve Test ‹statisti¤inin Hesaplanmas›
Rassal olarak seçilen 150 müﬂteri aras›ndan yemeklerden memnun olmayan
müﬂteri say›s› 12 dir. Bu durumda örneklem oran›;

p=

r
12
=
= 0.08
n 150

dir. Örnek için standart hata,

σp =

(0.10 )(0.90 )
∏0 (1 −∏0 )
=
= 0.024
150
n

gibi hesaplan›r.
Örneklem hacmi n = 150 (n ≥ 30) oldu¤u için p’nin örnekleme da¤›l›m› normaldir. Buna göre kullan›lmas› gereken test istatisti¤i,
z=

p – Π0
σp

olur ve evren oran›na iliﬂkin tek yönlü alt kuyruk z testi uygulan›r:
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z=

ﬁekil 3.11

0.08 − 0.10
= −0.83
0.024

H0 Kabul Bölgesi

olarak hesaplan›r.
Ad›m 4: ‹statistiksel Karar›n Verilmesi
Hesaplanan test istatisti¤i zhes =
|0.83| < ztab = 2.33 oldu¤undan H0 hipotezi kabul edilir (dolay›s›yla H1 hipotezi reddedilir).
Ad›m 5: Probleme ‹liﬂkin Karar›n Verilmesi
Bu karar›n anlam›; yemek firmas›n›n yapm›ﬂ oldu¤u yemeklerden memnun olmayan müﬂteri oran›n›n %10’dan
az olmad›¤›d›r.

H0
Red Bölgesi

0.99

=0.01

A

p=0.08

‹K‹ EVREN PARAMETRES‹YLE ‹LG‹L‹ H‹POTEZ
TESTLER‹
‹ki Evren Ortalamas› Aras›ndaki Farka ‹liﬂkin Hipotez Testi
‹ki evrenin da¤›l›m› normal oldu¤unda veya da¤›l›mlar› hakk›nda bilgi sahibi olmad›¤›m›z evrenlerden rassal olarak seçilen örneklemlerin hacimleri yeterli büyüklükte oldu¤u zaman iki evren ortalamas› aras›ndaki fark parametresi (μ1 – μ2)’ye
iliﬂkin testler tek evren ortalamas›n›n testine benzer ﬂekilde yap›l›r. Ancak bu hipotez testinde hipotezler aﬂa¤›daki gibi ifade edilir:
H0: μ1 – μ2 = 0

H0: μ1 – μ2 = 0

H0: μ1 – μ2 = 0

H1: μ1 – μ2 ≠ 0

H1: μ1 – μ2 > 0

H1: μ1 – μ2 < 0

μ1 – μ2 = 0 ifadesi ile μ1 = μ2 ayn› anlama gelen ifadelerdir. Bu nedenle yukar›daki hipotezler bir baﬂka ﬂekilde;
H0: μ1 = μ2

H0: μ1 = μ2

H0: μ1 = μ2

H1: μ1 ≠ μ2

H1: μ1 > μ2

H1: μ1 < μ2

gibi de ifade edilebilirler.
Tan›mlanan evrenlerin da¤›l›mlar› normal, de¤iﬂkenlikleri biliniyor ise bu evrenlerden rassal olarak seçilen ba¤›ms›z örneklemlerin ortalamalar› aras›ndaki fark
–
–
X1 – X2 istatisti¤inin örnekleme da¤›l›m› normal olur ve bu istatisti¤in standart de¤erlerinin da¤›l›m› da normaldir. Bu durumda kullan›lacak test istatisti¤i
X1 − X 2
σ X1− X 2

z

z=-2.33 zhes=-0.83 0

- Örneklem hacmi n ≥ 30 birim oldu¤unda, tek evren ortalamas›na iliﬂkin bir testte, hangi test istatisti¤i kullan›l›r? Nedenini aç›klay›n›z.
- Evren oran›na iliﬂkin bir testte, test istatisti¤i nas›l hesaplan›r?
- ﬁekil 3.11’deki A’n›n de¤eri nedir?

z=

Evren Oran›
P ‹çin Test
Sonuçlar›.

SIRA S‹ZDE

3
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olur. Burada, vX–

–– ,
1 X2

σ12 σ22
+
n1 n2

σ X1− X 2 =

eﬂitli¤i ile hesaplan›r.
Birbirinden ba¤›ms›z rassal örneklemlerin hacimleri n1 ≥ 30 ve n2 ≥ 30 olmas›
durumunda bu örneklemlerin seçildi¤i evrenlerin da¤›l›m ﬂekline bak›lmaks›z›n
yap›lacak testlerde kullan›lacak test istatisti¤i,
z=

X1 − X 2
s X1−X 2

olur. Burada sX–
s X1− X 2 =

–– ,
1 X2

s12 s22
+
n1 n2

eﬂitli¤i ile hesaplan›r.
μ1 – μ2 = 0 oldu¤unda z test istatisti¤inin da¤›l›m› standart normal da¤›l›m
gösterir.
Bu parametreyle ilgili test sürecinin aﬂamalar› di¤er testlerdeki gibidir. Bu aﬂamalar aﬂa¤›daki örnekler üzerinde gösterilmiﬂtir:

ÖRNEK 6

Bir lojistik firmas› araçlar› için A veya B firmalar› taraf›ndan üretilen lastiklerden
sat›n almay› düﬂünmektedir. Firma, A firmas›n›n daha fazla kilometre yol kat etti¤i bilgisine sahiptir. Lastik sat›n alma karar›n› vermeden A firmas›n›n üretti¤i
lastiklerle ilgili sahip oldu¤u bilginin do¤rulu¤unu 0.05 anlam düzeyinde araﬂt›rmak amac›yla A firmas›n›n üretti¤i lastiklerden 100 adet, B firmas›n›n üretti¤i lastiklerden 150 adet lasti¤i rassal olaral seçmiﬂ ve ayn› yol koﬂullar›nda denemiﬂtir.
Deneme yap›lan lastiklerin kat etti¤i mesafeyle ilgili derlenen veriler kullan›larak
aﬂa¤›daki bilgiler elde edilmiﬂtir:
A F‹RMASININ LAST‹KLER‹
–
X1 = 45000 KM
s1 = 2000 KM
n1 = 100 adet

B F‹RMASININ LAST‹KLER‹
–
X1 = 40000 KM
s2 = 2500 KM
n2 = 150 adet

Çözüm 6:
Ad›m 1: Hipotezlerin ‹fade Edilmesi
H0 hipotezinde A ve B firmalar›n taraf›ndan üretilen lastiklerin kat etti¤i ortalama mesafenin (km olarak) farkl›l›k göstermedi¤i; H1 hipotezinde ise A firmas›n›n
üretti¤i lastiklerin B firmas› taraf›ndan üretilen lastiklerin kat etti¤i ortalama mesafeden daha büyük oldu¤u hipotezi ifade edilir. Buna göre;
H0: μ1 = μ2

veya

H0: μ1 – μ2 = 0

H1: μ1 > μ2

veya

H1: μ1 – μ2 > 0
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ﬂeklinde ifade edilmiﬂ olur. H1 hipotezinin ifade ediliﬂ ﬂeklinden anlaﬂ›labilece¤i
gibi yap›lacak test tek yönlü üst kuyruk testidir. Yani H0 hipotezinin red bölgesi
–
–
X1 – X2 örnekleme da¤›l›m›n›n veya bu da¤›l›ma iliﬂkin standart da¤›l›m›n üst kuyru¤unda tan›mlanm›ﬂt›r.
Ad›m 2: Anlaml›l›k Düzeyinin Belirlenmesi
Araﬂt›rmac›, μ1 = μ2 oldu¤unda α=0.05 olarak belirlemiﬂtir. Bir baﬂka anlat›mla
araﬂt›rmac› H0 hipotezi gerçekte do¤ru oldu¤unda bu hipotezin yanl›ﬂl›kla reddedilmesi riskini 0.05 olarak belirlemiﬂtir demektir. α=0.05 örnekleme da¤›l›m›n›n
red bölgesinin oransal büyüklü¤ünü göstermektedir.
Ad›m 3: Örneklemin Seçilmesi, Verilerin Derlenmesi ve Test ‹statisti¤inin Hesaplanmas›
Birbirinden ba¤›ms›z olarak seçilen n1=100 ve n2=150 birimlik rassal örneklemlerden elde edilen veriler ve hesaplanan gerekli istatistikler yukar›da verilmiﬂtir.
Da¤›l›m ﬂekilleri hakk›nda bilgi sahibi olmad›¤›m›z iki evrenden birbirinden
–
–
ba¤›ms›z olarak seçilen rassal örneklemler büyük hacimli oldu¤u için X1 – X2 örneklem istatisti¤inin da¤›l›m ﬂekli normal olur. Bu durumda kullan›lacak test istatisti¤i,
z=

X1 − X 2 45000 − 40000
=
= 17.5
s X1−X 2
285.17

olur ve aﬂa¤›daki gibi hesaplan›r:
z=

X1 − X 2
s X1 − X 2

Burada sX–

–– ,
1 X2

s X1−X 2 =

2000 2 2500 2
s12 s22
+
=
+
= 285.77
100
150
n1 n2

ﬂeklinde hesaplanm›ﬂt›r.
Ad›m 4: ‹statistiksel Karar›n
Verilmesi
‹statistiksel karar›n verilebilmesi
için hesaplanan test istatisti¤inin
(zhes) de¤eriyle α=0.05 anlaml›l›k düzeyindeki standart normal e¤ri alanlar› tablosundan belirlenen kritik de¤er (ztab) karﬂ›laﬂt›r›l›r. α=0.05 anlaml›l›k düzeyinde tek tönlü test için
ztab(0.5–0.05) = ztab(0.4500) = 1.64
de¤eri ekte verilen standart normal
e¤ri alanlar› tablosundan belirlenir.

ﬁekil 3.12

H0
Red Bölgesi
=0.05

0.95

A

zhes = 17.5 > ztab = 1.64
oldu¤u için H0 hipotezi reddedilir,
dolay›s›yla H1 hipotezi kabul edilir.

‹ki evren
ortalamas›
aras›ndaki fark
parametresine
iliﬂkin test sonucu.

H0 Kabul Bölgesi

0

_ _
X1-X2

z
z=1.64 zhes=1.75
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Ad›m 5: Probleme ‹liﬂkin Karar›n Verilmesi
A firmas›n›n üretti¤i lastiklerin kat etti¤i mesafe B firmas›n›n üretti¤i lastiklerden anlaml› ﬂekilde farkl›l›k göstermektedir. A firmas›n›n lastikleri ayn› koﬂullarda
daha fazla mesafe kat etmektedir. Baﬂka bir ifadeyle, A firmas›n›n lastikleri daha
uzun ömürlüdür sonucuna var›l›r.

‹ki Evren Ortalamas› Aras›ndaki Farka ‹liﬂkin Küçük
Örneklem Testi
Da¤›l›m ﬂekillerinin normal veya normale yak›n ve standart sapmalar› birbirine eﬂit
() oldu¤u bilinen iki evrenden birbirinden ba¤›ms›z n1 < 30 ve n2 < 30 birimlik rassal örneklemler seçilmiﬂ ise H0 =μ1 – μ2 = 0 hipotezinin test edilmesi sürecinde ayn› ad›mlar izlenir ancak kullan›lmas› gereken test istatisti¤i n1 + n2 – 2 serbestlik
derecesinde,
t=

X1 − X 2
s X1− X 2

olur. Burada sX–
s X1 − X 2 =

–– ,
1 X2

n1s12 + n2 s22 1
1
.
+
n1 + n2 − 2 n1 n2

eﬂitli¤iyle tahminlenir.

ÖRNEK 7

‹ki ayr› ilde ayn› iﬂ kolunda faaliyette bulunan iﬂ yerlerinde çal›ﬂan iﬂgörenlerin ayl›k ortalama ücretleri aras›ndaki farkl›l›k olup olmad›¤› araﬂt›r›lmak istenmektedir.
Bu amaçla A ilindeki iﬂ yerlerinde çal›ﬂanlar aras›ndan rassal olarak 15, B ilindeki iﬂ yerlerinde çal›ﬂanlar aras›ndan 15 iﬂgören rassal olarak seçilmiﬂtir. ‹ﬂgörenlerden derlenen verilerden hesaplanan bilgiler aﬂa¤›da çözümleme sürecinin Ad›m 3
baﬂl›¤› alt›nda verilmiﬂtir. a = 0.01 için istenen araﬂt›rmaya iliﬂkin karar› veriniz.
Çözüm 7:
Ad›m 1: Hipotezlerin ‹fade Edilmesi
H0: μ1 – μ2 = 0
H1: μ1 – μ2 ≠ 0
ﬂeklinde ifade edilir. Bu hipotezlerde s›ras›yla A ve B illerinde ayn› iﬂ kolunda faaliyette bulunan iﬂ yerlerinde çal›ﬂan personelin ayl›k ortalama ücretleri aras›nda
fark olmad›¤›n›n ifade edildi¤i H0 hipotezi farkl›l›k oldu¤u durumunun ifade edildi¤i H1 hipoteziyle test edilmiﬂtir. H1 hipotezinin ifade ediliﬂ ﬂekline göre, yap›lacak test çift yönlü test ad›n› al›r. Bu testte red bölgeleri ﬁekil 3.13’te gösterildi¤i gi–
–
bi X1 – X2 örneklem istatisti¤inin da¤›l›m›n›n n1 + n2 – 2 veya serbestlik derecesinde t da¤›l›m›n›n her iki kuyru¤unda tan›mlanm›ﬂ olur.
Ad›m 2: Anlaml›l›k Düzeyinin Belirlenmesi
Örnek problemde araﬂt›rmac› H0: μ1 – μ2 = 0 hipotezini α = 0.01 anlaml›l›k düzeyinde kontrol etmeyi belirlemiﬂtir. Buna göre t da¤›l›m›n›n her iki kuyru¤unda
tan›mlanan red bölgelerinin her birinin oransal büyüklükleri α/2 = 0.01/2 = 0.005
olur.
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Ad›m 3: Örneklemin Seçilmesi, Verilerin Derlenmesi ve Test ‹statisti¤inin Hesaplanmas›
Her iki evrenden birbirinden ba¤›ms›z seçilen rassal küçük örneklemler için
hesaplanan istatistikler aﬂa¤›da verilmiﬂtir:
n1 = 15 kiﬂi
–
X1 = T2000
s1 = T100

n2 = 15 kiﬂi
–
X1 = T1800
s2 = T120

Bu istatistikler kullan›larak yap›lacak test için belirlenecek test istatisti¤i t test istatisti¤idir ve aﬂa¤›daki gibi hesaplan›r:
t=

X1 − X 2 2000 − 1800
=
= 4.781
41.84
s X1 − X 2

Burada sX–

–– ,
1 X2

s X1 − X 2 =

n1s12 + n2 s22 1
1
15.100 2 + 15.150 2
1
1
.
+
=
⋅
+
= 41.84
n1 + n2 − 2 n1 n2
15 + 15 − 2
15 15

ﬂeklinde hesaplanm›ﬂt›r.
Ad›m 4: ‹statistiksel Karar›n Verilmesi
Bu karar›n verilebilmesi için hesaplanan test istatisti¤inin de¤eri (thes) ile belirlenen α = 0.01 anlaml›l›k düzeyinde t da¤›l›m›na iliﬂkin ekte verilen t de¤erler tablosundan belirlenen t tablo de¤eri (ttab) ile karﬂ›laﬂt›r›l›r. Bu örnekte uygulanacak
test çift yönlü test oldu¤u için ttab = tα/2 ; s.d = n1 + n2 – 2 = t(0.005); s.d = 28 =
2.763 belirlenir. ttab = 2.763 de¤eri Ek 2’de verilen t tablosunda serbestlik derecesi
sütununda 28 serbestlik derecesine karﬂ›l›k gelen sat›r ile olas›l›k düzeyi sütununα 0.01
daki =
= 0.005 sütununun kesiﬂti¤i yerdeki de¤erdir. Bu bilgilere göre,
2
2
thes = 4.781 > ttab = 2.763
oldu¤u için istatistiksel karar H0 hipotezinin reddedilmesi; H1 hipotezinin kabul
edilmesi yönünde verilir.
Ad›m 5: Probleme ‹liﬂkin Karar›n Verilmesi
Yukar›daki istatistiksel karara göre A ilindeki iﬂ yerlerinde çal›ﬂanlar›n ayl›k ortalama ücretleri B ilindeki çal›ﬂanlardan farkl›d›r. Farkl›l›k A ilindeki çal›ﬂanlar›n
ayl›k ortalama ücretlerinin daha yüksek oldu¤u yönündedir.

‹ki Evren Oran› Aras›ndaki Farka ‹liﬂkin Hipotez Testi
Bu bölümde iki evren oran› aras›ndaki farka iliﬂkin test sadece büyük örneklemler
için uygulanm›ﬂt›r. Bu test süreci iki evren ortalamas› aras›ndaki farka iliﬂkin test
sürecine benzemektedir. Ancak bu hipotez testinde hipotezler aﬂa¤›daki hipotez
tak›mlar›ndan herhangi birisiyle ifade edilirler:
H0: Π1 = Π2

H0: Π1 = Π2

H0: Π1 = Π2

H1: Π1 ≠ Π2

H1: Π1 > Π2

H1: Π1 < Π2
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veya Π1 = Π2 ifadesi ile Π1 – Π2 = 0 ifadesi ayn› anlama geldi¤i için bu hipotezler,
H0: Π1 – Π2 = 0

H0: Π1 – Π2 = 0

H0: Π1 – Π2 = 0

H1: Π1 – Π2 ≠ 0

H1: Π1 – Π2 > 0

H1: Π1 – Π2 < 0

ﬂeklinde de ifade edilebilir.
Bu test türünde her iki evrenden de rassal olarak seçilecek örneklemlerin hacimleri yeterli büyüklükte oldu¤u zaman kullan›lacak standart test istatisti¤i Π1 –
Π2 = 0 oldu¤u durumda yaklaﬂ›k normal da¤›l›ma sahip olan z test istatisti¤idir. Bu
istatistik,
z=

p1 − p2
s p1− p2

gibi ifade edilir. Burada sp

1–p2

s p1− p2 =

örneklem istatisti¤inin standart hatas›d›r ve

p1 (1 − p1 ) p2 (1 − p2 )
+
n1
n2

eﬂitli¤i ile hesaplan›r.

ÖRNEK 8

YGS sonucuna göre fen lisesi mezunu ö¤renciler içerisinde lisans programlar›n›
tercih etme baﬂar›s›na sahip olan ö¤rencilerin oran›n›n anadolu lisesi mezunlar›n›n oran›ndan yüksek oldu¤u iddia edilmektedir. Söz konusu olan iddian›n araﬂt›r›lmas› için araﬂt›rmac› her iki ortaö¤retim kurumlar›ndan mezun olan ve YGS’ye
giren ö¤renciler aras›ndan birbirinden ba¤›ms›z ve rassal olarak s›ras›yla n1 = 80
ve n2 = 70 ö¤renci seçmiﬂtir. Seçilen 80 fen lisesi mezununun 64’ü ve 70 anadolu
lisesi mezununun ise 52’sinin lisans programlar›n› tercih etme baﬂar›s›na sahip oldu¤unu belirlemiﬂtir. ‹ddian›n araﬂt›r›lmas› için aﬂa¤›daki çözümleme sürecinin
aﬂamalar› izlenmiﬂtir.
Çözüm 8:
Ad›m 1: Hipotezlerin ‹fade Edilmesi
Söz konusu iddian›n araﬂt›r›lmas› için test edilecek hipotezler aﬂa¤›daki gibi ifade edilir. Uygulanacak test tek yönlü üst kuyruk testi olmal›d›r; testin red bölgesi
p1 – p2 örneklem istatisti¤inin da¤›l›m›n›n üst kuyru¤unda tan›mlanm›ﬂt›r. Çünkü
fen lisesi mezunlar›yla ilgili Π1 oran›n›n anadolu lisesi mezunlar›yla ilgili Π2 oran›ndan büyük oldu¤u yönünde bir araﬂt›rma hipotezi söz konusudur.
H0: Π1 = Π2
H1: Π1 > Π2
Ad›m 2: Anlaml›l›k Düzeyinin Belirlenmesi
Araﬂt›rmac›, H0: Π1 = Π2 hipotezini kontrol edebilmek için α anlaml›l›k düzeyini 0.05 olarak belirlemiﬂtir. Buna göre tek yönlü üst kuyruk testinde tan›mlanan
red bölgesinin oransal büyüklü¤ü %5 olarak belirlenmiﬂ olur. Baﬂka bir anlat›mla
yukar›daki H0 hipotezi do¤ru oldu¤unda bu hipotezin reddedilmesi olas›l›¤› %5
olarak belirlenmiﬂ demektir.
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Ad›m 3: Örneklemin Seçilmesi, Verilerin Derlenmesi ve Test ‹statisti¤inin Hesaplanmas›
Örnekte verilere göre test için gerekli olan istatistikler aﬂa¤›da hesaplanm›ﬂt›r:
n1 = 80
r1 = 64

p1 =

n2 = 70
r2 = 52

64
r1
=
= 0.80
n 1 80

p2 =

52
r2
=
= 0.74
n 2 70

n1 ≥ 30 ve n2 ≥ 30 birim oldu¤u için p1 – p2 örneklem istatisti¤inin da¤›l›m ﬂekp − p1
li normal olur ve bu istatisti¤in 1
standart de¤erlerinin da¤›l›m› da standart
s p1 − p2
normal da¤›l›m özelli¤ini gösterir. Bu nedenle söz konusu testin uygulanmas› için
kullan›lacak test istatisti¤i
z=

p1 − p1
s p1− p2

olur ve

z=

0.80 − 0.74
= 0.87
0.069

ﬂeklinde hesaplan›r. Burada sp

,

1–p2

s p1− p2 =

p1 (1 − p1 ) p2 (1 − p2 )
0.8 ⋅ 0.2 0.74 ⋅ 0.26
+
=
+
= 0.069
n1
n2
80
70

ﬂeklinde hesaplanm›ﬂt›r.
Ad›m 4: ‹statistiksel Karar›n Verilmesi
Anlaml›l›k düzeyi α = 0.05 olarak
belirlendi¤i için z tablo de¤eri
ztab(0.5–0.05) = ztab(0.4500) = 1.64
olarak belirlenmiﬂ olur. Bu de¤er hesaplanan test istatisti¤i ile karﬂ›laﬂt›r›l›rsa
zhes = 0.87 < ztab(0.4500) = 1.64

ﬁekil 3.13
‹ki evren oran›
aras›ndaki farka
iliﬂkin test sonucu.

H0 Kabul Bölgesi

H0
Red Bölgesi
=0.05

0.95

oldu¤undan H0 hipotezi kabul, H1 hipotezi reddedilir. Bu durum ﬁekil
3.14’te gösterilmiﬂtir.

p1-p2=0.06 A

p1-p2
z

0

zhes=1.75

z=1.64

Ad›m 5: Probleme ‹liﬂkin Karar›n Verilmesi
Fen ve anadolu lisesi mezunlar›n›n YGS sonuçlar›na göre lisans programlar›n› seçme baﬂar›s›na sahip olanlar›n
oranlar› aras›nda anlaml› bir farkl›l›k görülmedi¤i, p1 – p2 = 0.80 – 0.74 = 0.06 fark›n›n rassal bir fark oldu¤u söylenebilir.
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SIRA S‹ZDE

4

- ‹ki evren ortalamas› aras›ndaki farka iliﬂkin çift yönlü bir test uygulamas›nda hipotezler nas›l ifade edilir, test edilecek hipotez nedir?
- Örneklem hacmi yeterli büyüklükte olmad›¤›nda, seçilen rassal örneklemin ait oldu¤u
evrenin da¤›l›m›n›n normal oldu¤u bilindi¤inde iki evren aras›ndaki farka iliﬂkin bir
testte kullan›lacak test istatisti¤i nedir? Belirtiniz.
- ‹ki evren ortalamas› aras›ndaki farka iliﬂkin bir küçük örneklem testinde örneklem hacimleri 15 ve 10 birim ise serbestlik derecesi kaçt›r?

‹K‹DEN FAZLA EVREN ORTALAMASININ
KARﬁILAﬁTIRILMASI, TEK YÖNLÜ VARYANS
ÇÖZÜMLEMES‹ - F TEST‹
Bu ünitenin önceki k›s›mlar›nda iki evren ortalamas› aras›ndaki hipotez s›namas›n›n z ve t test uygulamalar› ile nas›l yap›laca¤› örnek 3.12 ve 3.13’te ayr›nt›l› olarak incelenmiﬂtir. Örnek 3.12’de A ve B firmalar›n›n ürettikleri lastiklerin ortalama
ömürleri karﬂ›laﬂt›r›l›rken örnek 3.13’te iki ilde ayn› iﬂ kolunda faliyette bulunan iﬂ
yerlerinde çal›ﬂan iﬂgörenlerin ayl›k ortalama ücretleri karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Örneklerden de anlaﬂ›labilece¤i gibi gruplar bir ba¤›ms›z de¤iﬂkenin ölçme düzeylerine
karﬂ›l›k gelmektedir. Örnek 3.12’de ba¤›ms›z de¤iﬂken firma türü, ölçme düzeyleri (yani gruplar) ise A ve B firmalar›d›r. Örnek 3.13’te ise ba¤›ms›z de¤iﬂken il türüdür, grup say›s› ise iki ille s›n›rl›d›r. Örnek 3.12’de araﬂt›rmaya konu olan ba¤›ml› de¤iﬂken üretilen lastiklerin ömrü iken Örnek 3.13’te iﬂgören ayl›k ücretleridir.
Örnek 3.12’ye dönecek olursak ortalama ömürleri karﬂ›laﬂt›r›lacak lastik firmas› say›s› ikiden fazla oldu¤unda bir baﬂka anlat›mla ikiden fazla grubun (evrenin) ortalamas›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas› amaç oldu¤unda tek yönlü varyans çözümlemesi (ANOVA) uygulan›r. Çünkü karﬂ›laﬂt›r›lmas› düﬂünülen ikiden fazla evrenin
ortalamas›n›n de¤iﬂik kombinasyonlarda ikiﬂerli karﬂ›laﬂt›r›lmas›n› z ve t testleri
ile yapmaya çal›ﬂmak uygun olmaz. Bunun nedenlerini aﬂa¤›daki gibi saymak
mümkündür:
- Ortalamalar› karﬂ›laﬂt›r›lacak evren (grup) say›s›, örne¤in r=4 oldu¤unda 6
tane z veya t testi uygulamas› gerektirir.
- 6 tane z veya t testi uygulanm›ﬂ bile olsa elde edilen bilgilerden gruplar›n
tamam› için genelleme yap›lamaz.
- z ve t test uygulamas› ile ikiﬂerli grup (evren) ortalamalar›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas› yanl›ﬂ karar verme riskini (olas›l›¤›n›) art›r›r. Örne¤in anlaml›l›k düzeyi α=0,05 (güven düzeyi 1–α=0,95) olmas› durumunda uygulanancak 6 tane testin tamam› için do¤ru karar verebilme olas›l›¤› 0,956 = 0,735 olur. Yani hiç olmazsa bir yanl›ﬂ karar verme olas›l›¤› 1–0.735 = 0,265 olur. Bu yanl›ﬂ karar verme olas›l›¤› grup say›s› artt›kça da artacakt›r. Örne¤in ayn› güven düzeyinde grup say›s› 6 oldu¤unda yap›lacak ikiﬂerli grup karﬂ›laﬂt›rma say›s› 15 olur ve 15 tane test için do¤ru karar verme olas›l›¤› 0.9515 =
0,4633 olur. Hiç olmazsa bir yanl›ﬂ karar verme olas›l›¤› ise 1–0,4633 =
0,5367 bulunur. Görüldü¤ü gibi yanl›ﬂ karar verme olas›l›¤› 0,265’ten
0,5367’ye yükselmiﬂtir.
Yukar›da aç›klanan nedenlerden dolay› bir ba¤›ms›z de¤iﬂkenin ikiden fazla
grubuna (ölçme düzeylerine) ait bir ba¤›ml› de¤iﬂkenin ortalamalar›n›n da¤›l›m›
farkl› m›d›r? sorusunun yan›t›n› z veya t testi uygulamalar› ile de¤il; tek yönlü varyans çözümlemesi - F testi ile aramak gerekir.
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Tek Yönlü Varyans Çözümlemesi Modeli
Modelin Tan›t›lmas›
Tek yönlü varyans çözümlemesi modelleri, gözlem de¤erlerinin kategorik bir ba¤›ms›z de¤iﬂkene göre grupland›r›ld›¤› ve gruplar›n evren ortalamalar›n›n birbirine
eﬂitli¤inin test edildi¤i modellerdir.
Tek yönlü varyans çözümlemesi modeli
Xij = μj + εij
ﬂeklinde yaz›l›r.
Burada;
X : ‹lgilenen ba¤›ml› de¤iﬂkeni
j : Grup say›s›n› ( Ba¤›ms›z de¤iﬂkenin ölçme düzeyi say›s›n›) , j=1,2,........, r
i : Birimlerin numaras›n› i=1,2,......., nj
Xij = j’inci gruptaki i’inci birime ait gözlem de¤erini
μj = X de¤iﬂkenin j’inci grup için ortalamas›n›
εij = j’inci gruptaki i’inci birime ait hata terimini gösterir.
Modeldeki bu simgeleri bir örnek üzerinde aç›klayal›m:
Üç farkl› e¤itim yönteminin uyguland›¤› okullardaki ö¤rencilerin dönem sonu
baﬂar› ortalamalar›n›n farkl› olup olmad›¤› araﬂt›rmak isteniyor, bu amaçla bu
e¤itim yöntemlerinin uyguland›¤› okullar›n her birinden, birbirinden ba¤›ms›z
rassal olarak 5’er ö¤renci seçiliyor. Seçilen ö¤rencilerin 10 puan üzerinden de¤erlendirilen dönem sonu baﬂar› puanlar› ile il¤ili derlenen veriler aﬂa¤›daki tabloda verilmiﬂtir.
E¤itim Yöntemi Türü

Toplam

A

B

C

4
6
5
5
10

6
6
8
10
10

6
5
2
5
7

30

40

25

n1 = 5

n2 = 5

n3 = 5

Bu örnekte ba¤›ms›z de¤iﬂken e¤itim yöntemi türüdür. A, B, C e¤itim yöntemleri bu de¤iﬂkenin gruplar›d›r, ölçme düzeyleridir. Grup say›s› r = 3’tür. A, B ve C
e¤itim yöntemleriyle e¤itimin yap›ld›¤› incelemeye al›nan okullardaki ö¤renci topluluklar› evrenleri oluﬂturur. Bu okullardaki ö¤rencilerin tamam›n›n oluﬂturdu¤u
topluluk büyük(bütünleﬂik) evren, genel evren olarak isimlendirilebilir. Bu k›s›mda büyük evren yerine genel evren kavram› kullan›lm›ﬂt›r. Büyük evrenin ortalamas› μ, hacmi ise NT simgesiyle gösterilebilir.

ÖRNEK 9

Tablo 3.1
E¤itim yöntemi türü
itibar›yla örneklem
baﬂar› puanlar›
da¤›l›m›.
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Varyans çözümlemeleri ile ilgili aç›klamalar›n yap›ld›¤› kimi alanyaz›nda ba¤›ms›z de¤iﬂkene faktör, ba¤›ms›z de¤iﬂkenin ölçme düzeylerine faktör düzeyleri
denmektedir. Bu ünitede faktör düzeyleri yerine grup ifadesi benimsenmiﬂtir.
3.15’nolu örnekte ö¤rencilerin baﬂar› puanlar› ba¤›ml› de¤iﬂkendir.
Tek yönlü varyans çözümlemesinde ba¤›ml› de¤iﬂkenin nicel, ba¤›ms›z de¤iﬂkeninde kategorik de¤iﬂken olmas› ﬂartt›r. Ayr›ca ba¤›ms›z de¤iﬂkenin yukar›da
belirtildi¤i gibi ikiden fazla ölçme düzeyine sahip olmas› gerekir.
Yukar›daki örnekte her gruptan (evrenden) gözlenen örneklem birim say›s› birbirine eﬂit olup nij = 5’tir. Gruplardaki örneklem birim say›lar›n›n eﬂit olmas› ﬂart
de¤ildir. Ancak eﬂit olmas› veya birbirine yak›n olmas› durumunda daha do¤ru bir
bilgi üretebilece¤i aç›kt›r.

Modelin Varsay›mlar›
-

X rassal de¤iﬂkeni bak›m›ndan gruplar›n xij de¤erlerinin olas›l›k da¤›l›m› normaldir.
xij de¤erleri μj ve εij de¤erlerinin toplam›d›r. Çünkü xij bir rassal de¤iﬂkendir.
Hata terimleri εij birbirinden ba¤›ms›zd›r, da¤›l›m› normaldir ve ortalamas›
s›f›rd›r.
Gruplar›n varyanslar› birbirine eﬂittir, yani ortak varyansa sahiptir ve v 2 simgesi ile gösterilir.

Özetle, xij’ler birbirinden ba¤›ms›z, ortalamalar› μj ve varyanslar› v 2 olan normal da¤›l›ma sahiptir.

Tek Yönlü Varyans Çözümlemesi - F Testi Sürecinin
Sürecinin Aﬂamalar›
Bu çözümleme sürecinde de daha önceki test sürçlerindeki ad›mlar izlenir.

Ad›m 1: Hipotezlerin ‹fade Edilmesi
H0 hipotezinde ba¤›ml› de¤iﬂken itibar›yla gruplar›n ortalamalar› aras›nda fark olmad›¤›, grup ortalamalar›n›n birbirine eﬂit oldu¤u ifade edilirken H1 hipotezinde
gruplar›n en az ikisinin ortalamalar›n›n farkl›l›k gösterdi¤i ifade edilir. Buna göre
Örnek 3.15 için hipotezler;
H0: μ1 = μ2 = μ3
H1: μ1 ≠ μ2 ≠ μ3
gibi ifade edilirler.
Burada;
μ1 = A E¤itim yöntemi ile e¤itim alan bütün ö¤rencilerin ortalama baﬂar› puan›n›
μ2 = B E¤itim yöntemi ile e¤itim alan bütün ö¤rencilerin ortalama baﬂar› puan›n›
μ3 = C E¤itim yöntemi ile e¤itim alan bütün ö¤rencilerin ortalama baﬂar› puan›n›
göstermektedir.

Ad›m 2: Anlaml›l›k Düzeyinin Belirlenmesi
Araﬂt›rmac› di¤er hipotez s›namalar›nda oldu¤u gibi hipotezler ifade edildikten
sonra veri derleme aﬂamas›na geçmeden önce α anlaml›l›k düzeyini belirlenmesi
etik bir gerekliliktir. Örne¤imiz için anlam düzeyi α = 0,05 olarak belirlenmiﬂtir.
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Ad›m 3: Örneklemin Seçilmesi, Verilerin Derlenmesi ve Test
‹statisti¤inin Hesaplanmas›
Test sürecinin bu aﬂamas›n› Örnek 3.15 üzerinden aç›klayal›m. A, B, ve C e¤itim
yöntemleri ile ö¤renim gören ö¤renci gruplar›n›n (alt evrenlerin) her birinden ba¤›ms›z ve rassal olarak n1 = n2 = n3 = 5 ö¤renci seçilmiﬂ ve bu ö¤rencilerin baﬂar›
puanlar› ile ilgili Tablo 3.1’deki veriler derlenmiﬂtir. Derlenen bu veriler kullan›larak aﬂa¤›daki istatistikler hesaplanm›ﬂt›r.

Örneklem Ortalamalar›n›n Hesaplanmas›
- Grup içi örneklem ortalamalar›n›n hesaplanmas›
–
Her grup için örneklem ortalamas› X J simgesi ile gösterilir ve

∑ i=1 xij
=
nj

xJ

nj

eﬂitli¤i ile hesaplan›r.
Burada nj j’inci grubun örneklem hacmini gösterir.
–
X J , μj ’nin yans›z tahminleyicisidir.
–
Örnek 3.15 için X J ’ler Tablo 3.1’deki verilerden yararlanarak aﬂa¤›daki gibi hesaplan›r:
30
= 6 puan
5
40
x2 =
= 8 puan
5
25
x3 =
= 5 puan
5
x1 =

bulunur.
- Gruplar aras› genel örneklem ortalamas›n›n hesaplanmas›
Gruplardaki toplam örneklem birim say›s› nT = ∑nj simgesi ile gösterilirse genel
ortalama

∑ j =1 ∑ i=1 xij
r

x=

nj

nT

eﬂitli¤i ile hesaplan›r.
Örnek 3.15 için bu ortalama hesaplan›rsa

x=

30 + 40 + 25 95
=
= 6, 33 puan bulunur.
15
15

De¤iﬂkenli¤in Hesaplanmas›
Tek yönlü varyans çözümlemesinde gruplar aras›, gruplar içi ve toplam de¤iﬂkenlik hesaplan›r.
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- Gruplar aras› de¤iﬂkenli¤in (varyans›n) hesaplanmas›
Bu de¤iﬂkenlik, gruplar›n örneklem ortalamalar› ile genel ortalama aras›ndaki fark›n her grubun örneklem hacmi ile a¤›rl›kland›r›lmas› ve gruplar aras› serbestlik
derecesine bölünmesiyle bulunur. Gruplar aras› de¤iﬂkenlik SB2 simgesi ile gösterilir ve aﬂa¤›daki eﬂitlik yard›m›yla hesaplan›r.

∑ j =1 n j ( x j − x )

2

r

SB2

=

=

r −1

SSB
r −1

Burada;
x–J : j’inci grup için örneklem ortalamas›n›
=
x : Bütün gruplar için genel örneklem ortalamas›n›
nj : j’inci gruptaki gözlem (birim) say›s›n›
r : Grup say›s›n›
r – 1 : Gruplar aras› serbestlik derecesini
( x– – x= ) : grup örneklem ortalamalar›n›n genel ortalamadan sapmalar›n› gösterir.
j
r
∑ j =1

nj ( x–j – x= )2 : Gruplar aras› kareler toplam›n› ifade eder ve SSB simgesi ile

gösterilir.
Örnek 3.15 için SB2 ’nin de¤eri aﬂa¤›daki gibi hesaplan›r.
∑ rj =1 nj ( x–j – x= )2 = 5 (6 – 6,33)2 + 5 (8 – 6,33)2 + 5 ( 5 – 6,33)2 = 23,33
r–1=3–1=2
SB2 = 23,33/2 = 11,67 bulunur.
- Gruplar içi de¤iﬂkenli¤in hesaplanmas›
Bu de¤iﬂkenlik her gruptaki gözlem de¤erlerinin kendi grup ortalamas›ndan sapmalar›n›n toplam›na iliﬂikin de¤iﬂkenli¤i gösterir ve SE2 simgesi ile ifade edilir ve
aﬂa¤›daki eﬂitlik yard›m›yla hesaplan›r:
r
n
∑ j=1 ∑ i=1 ( xij − x j )

2

j

SE2

=

nT − r

=

SSE
nT − r

Burada;
x–J : j’inci grup için örneklem ortalamas›n›
r : Grup say›s›n›
nT : Gruplardaki toplam gözlem de¤eri say›s›
nT – r : Gruplar içi serbestlik derecesi
(xij – x–j ) : Gruplardaki gözlem de¤erlerinin kendi grup ortalamas›ndan sapmas›n›
r
n
∑ j=1 ∑ i=1 ( xij − x j )
j

2

: Her gruptaki gözlem de¤erlerinin kendi grup ortala-

mas›ndan sapmalar›n›n toplam›n› ifade eder, gruplar içi kareler toplam› olarak
isimlendirilir ve SSE simgesiyle gösterilir.
Örnek 3.15 için gruplar içi de¤iﬂkenlik;
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A E¤itim yöntemi için:
∑ 5i=1 (xij – x–1 )2 = (4–6)2 + (6–6)2 + (5–6)2 + (5–6)2 + (10–6)2 = 22
B E¤itim yöntemi için:
∑ 5i=1 (xij – x–2 )2 = (6–8)2 + (6–8)2 + (8–8)2 + (10–8)2 + (10–8)2 = 16
C E¤itim yöntemi için:
∑ 5i=1 (xij – x–3 )2 = (6–5)2 + (5–5)2 + (2–5)2 + (5–5)2 + (7–5)2 = 14

SSE = ∑ j=1
r

n
∑ i=1 ( xij − x j )
j

2

= 22 + 16 + 14 = 52

nT − r = 15 − 3 = 122
SE2 = 52 / 12 = 4, 33
olur.

F Test ‹statisti¤inin Hesaplanmas›
Daha önce aç›klanm›ﬂ oldu¤u gibi ikiden fazla grup ortalamas›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas› amaç oldu¤unda de¤iﬂkenlik gruplar aras› ve gruplar içi varyanslarla belirleniyordu ve ortalamalardan sapmalar›n kareleri toplam› de¤iﬂmeyi gösteriyordu. Grup
içi varyans SE2 her grubun gözlem de¤erlerinin kendi ortalamas› etraf›nda de¤iﬂkenli¤ini göstermektedir. Bu nedenle, bu de¤iﬂkenlik grup farkl›l›klar›ndan etkilenmez. Bu de¤iﬂkenlik grup içindeki rassal de¤iﬂmeyi gösterir. Öte yandan gruplar aras› de¤iﬂkenlik SB2 ise sadece gözlem de¤erlerinden gözlem de¤erlerine rassal
de¤iﬂmeyi de¤il; bir gruptan öteki gruba farkl›l›¤› ölçer. E¤er gruptan gruba farkl›l›k yoksa SB2 , SE2 ’ye yaklaﬂ›r. E¤er gerçekten farkl›l›k varsa SB2 , SE2 ’den daha büyük
⎛ 2⎞
olur. Bu iki varyans›n birbirine oran›n› ⎜⎜⎜ SB ⎟⎟⎟ ifade eden istatisti¤in da¤›l›m› bilinen
⎜⎝ SE2 ⎟⎟⎠
da¤›l›mlardan F da¤›l›m›n›n özelliklerine sahip olur.
Varyans çözümlemelerinde F test istatisti¤i kullan›l›r ve bu istatistik aﬂa¤›daki
eﬂitlikle ifade edilir:
F=

SB2
SE2

F da¤›l›m›n›n da¤›l›m ﬂekli, ﬁekil 3.14’te gösterilmiﬂtir. F da¤›l›m›n›n ﬂekli 2 tane serbestlik derecesine ba¤l›d›r. Bu serbestlik dereceleri;
Gruplar aras› serbestlik derecesi: sd1 = r – 1
Gruplar içi serbestlik derecesi : sd2 = nT – r
ﬂeklinde gösterilir.
F istatisti¤i 0 ve +∞ aras›nda de¤erler al›r. Sürekli bir bölünmedir. F, pozitif de¤erler ald›¤›ndan fonksiyonun e¤risi ordinat ekseninin sa¤ taraf›nda kal›r ve asimetrik bir görünüme sahiptir.
Serbestlik derecesi artt›kça da¤›l›m›n ﬂekli normal
da¤›l›ma yaklaﬂ›r.

ﬁekil 3.14
F da¤›l›m›

Kabul

Red
F
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Örnek 3.15 için test istatisti¤i ve serbestlik dereceleri aﬂa¤›daki gibi hesaplanm›ﬂt›r:
F=

SB2
SE2

=

11, 67
= 2, 69
4, 33

sd1 = 3 – 1 = 2
sd2 = 15 – 3 = 12
Yukar›daki hesaplamalarla ilgili bilgiler aﬂa¤›daki Tablo 3.2 ve 3.3’te gösterilmiﬂtir:
Tablo 3.2
Varyans
çözümlemesi
tablosunun
formüllerle gösterimi.

Kaynak

Kareler Toplam› (SS)
r

Gruplar Aras›

SSB = ∑ n j ( x j - x )
nj

r

Gruplar ‹çi

∑ ( xi j - x J )

2

j =1 i =1

r

Toplam

nj

∑ ∑( xi j - x )

2

j =1 i =1

Tablo 3.3
Örnek 3.15 için tek
yönlü varyans
çözümlemesi
sonuçlar›.

Kaynak

Varyans

F

r -1

S B2

S B2
–––
S E2

nT - r

S E2

2

j =1

SSE = ∑

Serbestlik
Dereceleri

nT - 1

Kareler Toplam›

Serbestlik
Dereceleri

Varyans

F

23,33

2

11,67

2,69

52

12

4,33

75,33

14

Gruplar Aras›
Gruplar ‹çi
Toplam

Tablo 3.2 ve Tablo 3.3’ten anlaﬂ›labilece¤i gibi SSB+SSE’nin toplam›, kareler
toplam›n›n toplam›n› verir. Bu durum;
SST = SSB + SSE
ﬂeklinde yaz›l›r. Toplam de¤iﬂkenli¤i gösteren kareler toplam›n›n toplam› (SST),
gruplar›n xij gözlem de¤erlerinin genel ortalamadan (=
x) farkl›l›klar›n› ölçer.

Ad›m 4: ‹statistiksel Karar›n Verilmesi
E¤er gerçekten grup ortalamalar› aras›nda anlaml› farkl›l›k varsa gruplar aras› varyans SB2 , SE2 ’den anlaml› ﬂekilde büyük olur. Dolay›s›yla hesaplanan F istatisti¤inin
de¤eri (Fhes) α anlaml›l›k düzeyinde sd1 ve sd2 serbestlik derecelerinde (Fα ; sd1 ;
sd2) F tablo de¤erinden (Ftab) büyükse H0 hipotezi red; H1 hipotezi kabul edilir.
Aksi durumda H0 hipotezi kabul edilir.
Örnek 3.15 için H0 hipoteziyle ilgili karar› verebilmek için Fhes = 2,69 de¤eriyle α = 0,05 ; sd1 = 3–1 = 2 ; sd2 = 15–3 = 12 için F tablo de¤erinin karﬂ›laﬂt›r›lma-
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s› gerekir. Ek 3’te α = 0,05 ve α = 0,01 için F da¤›l›m› tablolar› verilmiﬂtir. α = 0,05 için düzenlenen F tablosunun bir kesiti Tablo 3.4’te yer almaktad›r. Bu tabloda sd1 = 2 sütunu ile sd2 = 12
sat›r›n›n kesiﬂti¤i yerdeki de¤er F tablo de¤eri
olarak al›n›r.

ﬁekil 3.15
F Testi sonuçlar›.

Kabul

Red

Ftab = 3,88

Fhes=2,69 F=F0,05;sd1=2;sd2=12=3,88 F

olarak belirlenmiﬂtir. Bu bilgilere göre;
Fhes = 2,69 < F0,05 ; sd

1= 2 ; sd2 = 12

= Ftab = 3,88

oldu¤undan H0 hipotezi kabul; H1 hipotezi ise reddedilir. Bu sonuçlar ﬂekil 3.15’te
gösterilmiﬂtir.

sd1

1

2

3

...

6

...

8

...

1

161

200

216

...

234

...

239

...

2

18,51

19

19,16

...

19,33

...

19,37

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

11

4,84

3,97

3,59

...

3,09

...

2,95

...

12

4,75

3,88

3,49

...

3

...

2,85

...

13

4,67

3,8

3,41

...

2,92

...

2,77

...

sd2

Tablo 3.4
a=0.05 için F
da¤›l›m tablosunun
bir kesiti.

Ad›m 5: Probleme ‹liﬂkin Karar›n Verilmesi
E¤itim yöntemi türlerinin ortalama baﬂar› puanlar› aras›nda anlaml› bir fark bulunmamaktad›r; örneklem ortalamalar›n›n farkl›l›¤› rasal farkl›l›¤› göstermektedir.
- Tek yönlü varyans çözümlemesinde, ba¤›ms›z de¤iﬂkenin ölçme düzeyi dört(4) ise gruplar aras› serbestlik derecesi kaç olur?
- Gruplar içi de¤iﬂkenlik neyi ölçer ve nas›l hesaplan›r?

SIRA S‹ZDE
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Özet


A M A Ç

1


A M A Ç

2

Hipotez, istatistiksel hipotez ayr›m›n› ifade etmek
Genel olarak hipotez, karﬂ›laﬂ›lan özel duruma
iliﬂkin bir önermedir. ‹statistiksel hipotez, bir
araﬂt›rmada ilgilenilen bir ya da daha fazla parametrenin de¤eri hakk›nda ileri sürülen ve do¤rulu¤u, geçerlili¤i bu parametre hakk›nda bilgi üreten istatistikden ve bu istatisti¤in örnekleme da¤›l›m›yla ilgili bilgilerden yararlanarak araﬂt›r›labilen önermelerdir. ‹statistiksel hipotez bir da¤›l›m›n parametre de¤erine iliﬂkin hipotezdir.
‹statistiksel hipotezlerin test aﬂamalar›n› aç›klamak
‹statistiksel hipotezlerin test edilmesi sürecinin
aﬂamalar›n› aﬂa¤›daki gibi saymak mümkündür:
1) Hipotezlerin ifade edilmesi 2) Anlaml›l›k düzeyinin belirlenmesi 3) Rassal örneklemin seçilmesi, verilerin derlenmesi, test istatisti¤inin hesaplanmas› 4) ‹statistiksel karar›n verilmesi 5)
Probleme iliﬂkin karar›n aç›klanmas›.
‹statistiksel hipotezler s›f›r hipotezi, istatistiksel
hipotez (H0) ve karﬂ›t hipotez, araﬂt›rma hipotezi (H1) ﬂelinde ifade edilirler. H0 hipotezinde test
edilecek parametrenin bilinen, belirlenen de¤erinde herhangi bir de¤iﬂikli¤in olmad›¤› durum
ifade edilir. H1 hipotezinde ise H0 hipotezini çürütecek bir hipotezdir. Bu hipotez test edilecek
hipotezin yönünü tan›mlar. Test sonucu verilecek karar› parametre de¤erinden hem küçük hem
de büyük yöndeki anlaml› örneklem istatisti¤i
farkl›l›klar› etkileyecek ise H1 hipotezi çift yönlü;
verilecek karar› evren parametresinden ya küçük
ya da büyük yöndeki anlaml› örneklem istatisti¤i
farkl›l›klar› etkileyecekse H1 hipotezi tek yönlü
olarak tan›mlanacakt›r. Test sürecinin ikinci aﬂaα anlaml›l›k düzeyini belirler. Bu de¤er örneklem istatisti¤inin da¤›l›m›nda s›f›r hipotezinin red
bölgesini tan›mlar. Bir baﬂka anlat›mla α, s›f›r hipotezi gerçekte do¤ru iken yanl›ﬂl›kla bu hipotezin reddedilmesi olas›l›¤›n› gösterir. Üçüncü aﬂamada ise test edilecek parametreyle ilgili bilgi
üreten örneklem istatisti¤inin da¤›l›m›n›n ﬂekliyle ilgili bilgilerden yararlan›larak test istatisti¤i
belirlenir. Bu ünitede z ve t test istatistikleri ile F
test istatisti¤i uygulamal› olarak gösterilmiﬂtir.
Dördüncü ve beﬂinci aﬂamalarda s›ras›yla istatistiksel karar ve bu karar›n probleme iliﬂkin anla-

m› ortaya konur. Karar sürecinde hesaplanan test
istatisti¤inin de¤eri ile belirlenen _ anlaml›l›k düzeyindeki z, t ve F tablo de¤erleri karﬂ›laﬂt›r›l›r.


A M A Ç

3


A M A Ç

4


A M A Ç

5

Tek evren parametresiyle ilgili hipotez testi uygulamak
Bu bölümde, uygulamada s›kça karﬂ›laﬂ›lan tek
evren aritmetik ortalamas› ile tek evren oran›na
iliﬂkin parametreler hakk›nda hipotez s›namalar›
uygulanm›ﬂt›r. Tek evren ortalamas›na iliﬂkin testte örneklem hacminin küçük ve büyük olmas›
durumlar› için testler, test sürecinin aﬂamalar›na
uygun ﬂekilde ayr› ayr› örneklerle aç›klanm›ﬂt›r.
Tek evren oran›na iliﬂkin test uygulamas› ise sadece büyük örneklem hacimleri için yap›lm›ﬂt›r.
‹ki evren parametresiyle ilgili hipotez testi uygulamak
Bu bölümde, uygulamada s›kça karﬂ›laﬂ›lan iki
evren aritmetik ortalamas› aras›ndaki fark ile iki
evren oran› aras›ndaki fark parametrelerine iliﬂkin hipotez s›namalar› uygulanm›ﬂt›r. ‹ki evren
ortalamas›n›n fark›na iliﬂkin testte örneklem hacminin küçük ve büyük olmas› durumlar› için testler, test sürecinin aﬂamalar›na uygun ﬂekilde ayr› ayr› örneklerle aç›klanm›ﬂt›r. ‹ki evren oran›n›n fark›na iliﬂkin test uygulamas› ise sadece büyük örneklem hacimleri için yap›lm›ﬂt›r.
‹kiden fazla evren ortalamas›na iliﬂkin karﬂ›laﬂt›rma, F Testi uygulamak
‹kiden fazla evren ortalamas›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›
istendi¤inde t ve z testleri uygun olmamaktad›r.
Çünkü ikiden fazla evren ortalamas›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas› t ve z testleri ile ikiﬂerli kombinasyonlar
hâlinde yap›lmas› durumunda do¤ru karar verme riski artmaktad›r. Bu nedenle bu tür karﬂ›laﬂt›rmalar için F testi uygulanmaktad›r. Bu test sürecinde de di¤er test süreçlerindeki aﬂamalar iz2
lenir, kullan›lan F test istatisti¤i F = SB ﬂeklinSE2
de yaz›l›r. Örnek uygulamalarda hesaplanan test
istatisti¤i ile berlirlenen anlaml›l›k düzeyinde ve
hesaplanan serbestlik derecelerinde F tablo de¤eri ile karﬂ›laﬂt›rma yap›l›r. Hesaplanan F istatisti¤inin de¤eri tablodaki F de¤erinden büyükse
s›f›r hipotezi reddedilir.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Örnek büyüklü¤ü 12 birim, anlam düzeyi 0.05 olan
tek yönlü bir s›namadaki kritik t de¤eri kaçt›r?
a. 1.782
b. 1.796
c. 1.812
d. 2.179
e. 2.201
2. ve 3. sorular aﬂa¤›daki bilgilere göre cevapland›r›lacakt›r.
Pil üreten bir iﬂletmede, ürünlerin ortalama ömrünü art›rmak amac›yla bir üretim yöntemi uygulanacakt›r. Bu
amaçla uygulanacak yeni yöntem s›nanmak istenmektedir.
2. Bu
a.
b.
c.

s›namada kurulacak s›f›r hipotezi nedir?
Yeni yöntem pillerin ortalama ömrünü art›r›r.
Yeni yöntem ortalama pil üretimini art›r›r.
Yeni yöntem pillerin ortalama ömrünü de¤iﬂtirmez.
d. Yeni yöntem pillerin ortalama ömrünü de¤iﬂtirir.
e. Yeni yöntem ortalama pil üretimini azalt›r.

3. Bu
a.
b.
c.
d.
e.

s›namada kurulacak alternatif hipotez nedir?
Yeni yöntem ortalama pil üretimini art›r›r.
Yeni yöntem ortalama pil üretimini azalt›r.
Yeni yöntem ortalama pil üretimini de¤iﬂtirir.
Yeni yöntem pillerin ortalama ömrünü art›r›r.
Yeni yöntem pillerin ortalama ömrünü de¤iﬂtirir.

4. Aﬂa¤›daki alternatif hipotezlerden hangisi çift yönlü
bir s›nama gerektirir?
a. A firmas›n›n günlük ortalama üretim miktar› B
firmas›n›n günlük ortalama üretim miktar›ndan
fazlad›r.
b. A marka mal›n ortalama dayan›kl›l›k süresi B
marka mal›n ortalama dayan›kl›l›k süresinden
azd›r.
c. A makinesinin ayl›k ortalama verimlili¤i B makinesinin ayl›k ortalama verimlili¤inden farkl›d›r.
d. A marka ampülün ortalama ömrü B marka ampülün ortalama ömründen k›sad›r.
e. A marka mal›n ayl›k sat›ﬂ oran› B marka mal›n
ayl›k sat›ﬂ oran›ndan fazlad›r.

5. 0.02 anlam düzeyinde s›nanan bir hipotez için, do¤ru olan s›f›r hipotezini reddederek hatal› karar verme
olas›l›¤› kaçt›r?
a. 0.01
b. 0.02
c. 0.05
d. 0.98
e. 0.99
6. ve 7. sorular aﬂa¤›daki bilgilere göre cevapland›r›lacakt›r.
Bir iﬂletmede, üretilen ampüllerin 450 saat olan dayanma süresini art›rmak için, yeni bir hammaddenin kullan›m› düﬂünülmektedir. Bu hammadde kullan›larak 1000
ürün üretilmiﬂ ve ortalama dayanma süresi 462 saat olarak hesaplanm›ﬂt›r. Hammaddenin olumlu sonuç verip
vermedi¤i %95 güvenle s›nanacakt›r.
6. Bu s›namada örnekleme da¤›l›m›n›n red bölgesi aﬂa¤›dakilerden hangisidir?
a. Sa¤ uçta, %2.5’lik alan
b. Sol uçta, %2.5’lik alan
c. Sa¤ uçta, %5’lik alan
d. Sol uçta, %5’lik alan
e. Sa¤ uçta, %10’luk alan
7. Bu
a.
b.
c.
d.
e.

s›namadaki alternatif hipotez nedir?
μ ≠ 450
μ > 462
μ = 450
μ ≠ 462
μ > 450

8. Üniversiteye giriﬂ s›navlar›nda k›z ö¤rencilerin ortalama baﬂar›s›n›n (μ1) erkek ö¤rencilerin ortalama baﬂar›s›ndan (μ2) daha büyük oldu¤u iddia edilmektedir.
Bu iddian›n araﬂt›r›lmas›nda s›f›r hipotezi nedir?
a. H0 : μ1 > μ2
b. H0 : μ1 < μ2
c. H0 : μ1 – μ2 ≠ 0
d. H0 : μ1 – μ2 = 0
e. H0 : μ1 – μ2 < 0
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9. Üniversiteye giriﬂ s›navlar›nda k›z ö¤rencilerin erkek ö¤rencilerden daha baﬂar›l› oldu¤u yönündeki iddian›n araﬂt›r›lmas› için her iki grup ö¤renciden s›ras›yla 16 ve 18 ö¤renci rassal olarak seçilmiﬂtir. Bu araﬂt›rmada serbestlik derecesi kaçt›r?
a. 32
b. 34
c. 36
d. 2
e. 18

1. b

2. c

3. d
4. c
5. b

10. Bir tüketici organizasyonu 3 farkl› firma taraf›ndan
üretilen kalem pillerin ortalama ömürlerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas›n› amaçlamaktad›r. Bu amaçla her firman›n üretti¤i kalem pillerden rassal olarak 7’ﬂer tane seçilmiﬂ ve
araﬂt›rma için gerekli olan veriler derlenmiﬂtir. Derlenen veriler için hesaplanan baz› istatistikler ve veriler
aﬂa¤›daki tabloda verilmiﬂtir.
Tablodaki verileri kullanarak hesaplanacak olan test istatisti¤inin de¤eri nedir?
Kaynak

6. c

7. e

8. d

Sapma Kareler Toplam›
9. a

Gruplar Aras›

45

Gruplar ‹çi

10

a.
b.
c.
d.
e.

55
35
4,5
40,2
0,22

10. d

Yan›t›n›z yanl›ﬂ ise “Evren Ortalamas›na ‹liﬂkin
Küçük Örneklem Testi” ile ilgili bilgileri yeniden
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›ﬂ ise “Evren Ortalamas›na ‹liﬂkin
Hipotez Testi” ile ilgili bilgileri yeniden gözden
geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›ﬂ ise “Hipotezlerin ‹fade Edilmesi”
ile ilgili bilgileri yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›ﬂ ise “Hipotezlerin ‹fade Edilmesi”
ile ilgili bilgileri yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›ﬂ ise “Hipotez Testlerindeki Hata
Türleriyle” ile ilgili bilgileri yeniden gözden
geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›ﬂ ise “Hipotez Testlerinde Red
Bölgesinin Belirlenmesi” ile ilgili bilgileri
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›ﬂ ise “Hipotezlerin Formüle
Edilmesi” ile ilgili bilgileri yeniden gözden
geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›ﬂ ise “Ortalama Farklar›n Testinde
Hipotezlerin ‹fade Edilmesi” ile ilgili bilgileri
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›ﬂ ise “Küçük Örneklem Testi” ile
ilgili bilgileri yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›ﬂ ise “F Testi” ile ilgili bilgileri
yeniden gözden geçiriniz.
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S›ra Sizde Yan›t Anahtar›

Yararlan›lan ve Baﬂvurulabilecek
Kaynaklar

S›ra Sizde 1
- ‹statistiksel hipotez, bir da¤›l›m›n evren parametresine iliﬂkin bir önermedir.
- ‹statistiksel hipotez testi, örneklem istatistiklerini kullanarak, bir hipotezin do¤ru olup olmad›¤›n› ortaya
koymaya yönelik yap›lan çal›ﬂmalard›r.
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S›ra Sizde 2
- H0 hipotezi gerçekten do¤ru ise bu hipotezin yanl›ﬂl›kla reddedilmesi olas›l›¤›d›r.
- Bir testte verilecek olan karar› evren parametresinden hem küçük hem de büyük yöndeki anlaml› farkl›l›klar etkileyecek ise bu test çift yönlü test ile test
edilir. H1 hipotezi ile ifade edilir ve genel gösterimi
H1 : θ ≠ θ0 ﬂeklinde yap›l›r.
S›ra Sizde 3
- Örneklem hacmi n ≥ 30 birim ise veya n . π ≥ 5 ve
n . (1 – π) ≥ 5 koﬂullar›n› sa¤l›yorsa örneklem oran›
p istatisti¤inin örnekleme da¤›l›m› normal olur. Bu
durumda evren oran› π’ye iliﬂkin test için kullan›lp − π0
mas› gereken test istatisti¤i z =
olur. Burada
σp
π0 − (1 − π0 )
standart hata σ p =
eﬂitli¤iyle hesapn
lan›r.
- A = 0,10 - 2,33 . 0,024 = 0,044’tür.

S›ra Sizde 4
- Hipotezler
H0 : μ1 – μ2 = 0
H1 : μ1 – μ2 ≠ 0

veya

H0 : μ1 = μ2
H1 : μ1 ≠ μ2

ﬂeklinde ifade edilirler. Test edilecek hipotez H0
hipotezidir.
- Örneklem hacmi küçük oldu¤unda evrenin da¤›l›m
ﬂekli biliniyor ve normalse.
- t test istatisti¤i kullan›l›r.
- Serbestlik derecesi sd = n1+n2–2 = 15+10–2=23 olur.
S›ra Sizde 5
- Grup say›s› r = 4 oldu¤u için, gruplar aras› serbestlik
derecesi; sd1 = r – 1 = 4 – 1 = 3 olur.
- Gruplar içi de¤iﬂkenlik her gruptaki gözlem de¤erlerinin kendi grup ortalamas›ndan sapmalar›n›n toplam›na iliﬂkin de¤iﬂkenl¤i gösterir. Bu de¤iﬂkenlik grup
içi sapmalar›n karelerinin toplamlar›n›n grup içi serbestlik derecesine bölünmesiyle hesaplan›r.

