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viiÖnsöz

Önsöz
Günümüzde sosyal, ekonomik, tarımsal, çevresel vb. sorunlara yönelik konumsal 

verilerin toplanması, saklanması ve sunulması işlevlerini gerçekleştiren Coğrafi Bilgi 
Sistemleri’nin kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) 
ile konumsal gözlem veya araştırma yapan personelin ise toplanan büyük hacimli verileri 
istatistik yöntemlerle değerlendirerek yorumlanması ve karar verme çalışmalarında ista-
tistik bilgisine sahip olması gerekmektedir. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin ürettiği bilgileri 
kullanan yöneticilerin de, gözlemlenen veya araştırılan konumsal verilerden sonuç elde 
ederek süreçleri geliştirebilmeleri, tahmin yapabilmeleri ve karar verebilmeleri için ista-
tistik yöntemleri ve modelleri kullanabilmeleri gerekmektedir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri İçin Temel İstatistik adı altında hazırlanmış olan bu kitapla, 
Coğrafi Bilgi Sistemlerini kullanan personel ve karar verici konumundaki yöneticilere 
temel düzeyde ilgili istatistiksel problemleri çözebilecek istatistik bilgisini kazandırmak 
amaçlanmıştır. Kitap, yaygın olarak kullanılan temel konuların örnek uygulamalarla ele 
alındığı sekiz üniteden oluşmaktadır. Kitapta birinci ünitede verilen temel istatistik kav-
ramların ardından, ikinci ünitede merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri, üçüncü ünitede bazı 
kesikli ve sürekli olasılık dağılım modelleri, dördüncü ünitede güven aralığı tahmin yön-
temleri, beşinci ünitede istatistiksel karar vermede kullanılan hipotez testi yöntem-leri, 
altıncı ünitede regresyon ve korelasyon analizleri, yedinci ünitede jeoistatistiksel kavram-
lar ve sekizinci ünitede konumsal tahminde kullanılan klasik istatistik ve jeoistatistik yön-
temler ele alınmıştır. Her ünitede konularla ilgili örneklere yer verilmiş, sıra sizde soruları 
ile öğrenilen konuların pekiştirilmesi ve kendimizi sınayalım başlığı altında verilen soru 
ve yanıtlarla kendinizi sınamanız hedeflenmiştir.

Temel istatistik bilgilerini kavradıkça ve uygulamalarda kullandıkça, topladığınız ve-
rileri daha iyi derlediğinizi, yorumladığınızı ve veriler yardımıyla tahminler yapıp karar 
verebildiğinizi göreceksiniz. Kitabın, Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda çalışan öğrenci, 
araştırmacı ve yöneticilere yararlı olması dileklerimle…

            Editör
      Dr.Öğr.Üyesi Hakan UYGUÇGİL
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Örnekleme kavramlarını öğrenerek örnekleme yöntemi seçimini yapabilecek,
İstatistiksel verilerin toplanması ve düzenlenmesi çalışmalarını temel anlamda 
gerçekleştirebilecek,
İstatistiksel verileri sunabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Ana	kütle	
•	 Örnek	kütle
•	 Örnekleme
•	 İstatistik	Seriler	
•	 İstatistik	Grafikler

•	 Rassal	Örnekleme
•	 Küme	Örnekleme
•	 Tabakalı	Örnekleme
•	 Dilim	Örnekleme
•	 Kota	Örneklemesi

İçindekiler
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ÖRNEKLEME KAVRAMLARI 
İstatistiksel araştırmalarda genellikle belirli bir ana kütle değişken ve parametre-
leri hakkında bilgi üretilmeye çalışılır. Ana kütle parametre ve değişkenleri hak-
kında tam ve doğru bilgi üretebilmek için tüm ana kütlenin ele alınması gerekir. 
Ancak, tüm ana kütlenin ele alınması süreci hem çok zaman alıcı hem de paha-
lı olduğundan, genellikle ana kütleyi temsil edebilecek sayıda örnek alarak, bu 
örnek kütle yardımıyla ana kütle parametreleri hakkında bilgi üretilmeye çalışır. 
Sorun, ana kütleyi temsil edecek düzeyde örnekleme yapmak ve örnek kütlenin 
boyutu hakkında karar vermektir.

İstatistiksel Kütle Türleri 
İstatistikse anlamda kütleler, oluşum şekline göre gerçek ya da varsayımsal, sonlu 
ya da sonsuz ve sürekli ya da süreksiz oluşuna göre sınıflandırılabilmektedir. 

Gerçek birimlerden oluşan kütleye gerçek kütle, gelecekte oluşturulabilecek 
birimlerden oluşan kütleye varsayımsal kütle denir. Örneğin, bir toplu konut pro-
jesinde inşaatı tamamlanmış konutlar gerçek kütleyi oluştururken, gelecek yıllar-
da tamamlanacak konutlar varsayımsal kütleyi oluşturur.

Bir kütledeki birimler tam olarak sayılabiliyorsa bu tür kütlelere sonlu küt-
le, kütleyi oluşturan birimler sayılabiliyor olmakla birlikte tamamını sayabilmek 
mümkün değil ise bu tür kütlelere sonsuz kütle denilir. Örneğin, Çanakkale 
Boğazından bir ayda geçen gemileri sayabilmek mümkün iken, balıkları sonlu 
sayıda saymak mümkün değildir.

Bazı kütleler sonlu olmakla birlikte, tam sayım yapıldığında zarar görme veya yok 
olması sözkonusu olur. Bu gibi kütleleri de sonsuz kütle olarak kabul etmek gerekir. 
Örneğin, bir binanın beton sağlamlığını test etmek için tüm kolonları örneklediği-
mizde, binanın göçmesi sözkonusudur. Bu durumda, bina kolonları betonunu son-
suz kütle kabul etmek gerekir. 

Doğal birimlerden oluşan, parçalandıkları ya da birleştirildiklerinde nitelikleri-
ni kaybeden kütlelere süreksiz kütle; doğal olmayan birimlerden oluşan, parçalan-
dıkları ve birleştirildiklerinde niteliklerini kaybetmeyen kütlelere ise sürekli kütle 
denir. Örneğin, cam bardak ve porselen tabak süreksiz kütleyi oluşturur. Bununla 

Temel İstatistik 
Kavramlar



Coğrafi Bilgi Sistemleri İçin Temel İstatistik4

birlikte, cam bardak yapımında kullanılan silis kumu veya porselen tabak yapı-
mında kullanılan kil madeni sürekli kütleyi oluşturur.

Bir bölgede bulunan ağaç türleri üzerine araştırma yapılmaktadır. Ağaç türleri küt-
lesi, sonlu kütle mi yoksa sonsuz kütle midir?

Ana Kütle ve Örnek Kütle
Sonlu veya sonsuz sayıda birimden oluşan canlı ya da cansız topluluğun tamamı-
na ana kütle denir. Ana kütlenin ne olduğu hakkında karar verirken, ana kütleyi 
oluşturan birimlerin aynı nedenlerin etkisi altında kalmasına, aynı özelliklere sa-
hip olmasına veya bazı ortak özelliklerinin olmasına dikkat etmemiz gerekmek-
tedir. 

Ana kütle birim sayısının çok büyük olmadığı, mekansal olarak çok geniş bir 
alana yayılmadığı, araştırma için ayrılan bütçenin ve sürenin kısıtlı olmadığı ve 
araştırma sırasında birimlerin zarar görme olasılığının olmadığı durumlarda ana 
kütle birimlerinin tamamı hakkında bilgi elde edilme yoluna gidilir. Böyle bir 
çalışmaya tam sayım denilmektedir (Orhunbilge, 2000). Örneğin, bir sınıftaki öğ-
rencilerin belirli bir dersteki not ortalamasını belirlemek için tüm öğrencilerin 
notları ele alınır. Ancak, bir binanın beton kalitesini belirlemek için binaya zarar 
vermeden tüm kolonlarının beton sağlamlığını test etmek mümkün değildir.

Türkiye’de otoyol arızalarının trafik kazalarına etkilerinin araştırıldığı bir çalışma-
da, tam sayım yapmak mümkün müdür? Nedenlerini açıklayınız. 

Ana kütlenin sonsuz veya sonlu fakat çok sayıda birimden oluştuğu, tam sa-
yım için bütçenin yetersiz ve fazla zamanın olmadığı veya birimlerin tamamının 
sayımı sırasında ana kütlenin zarar görme olasılığı olduğu durumlarda, ana kütle-
yi temsil edecek sayıda birim seçilerek araştırmalar sürdürülür. Ana kütleyi temsil 
edecek sayıda birimden oluşan kütleye örnek kütle denilir. Örneğin, bir akarsu-
yun kirliliğini belirlemek için belirli zaman aralıklarında alınan su örnekleriyle, 
su kirliliği hakkında fikir edinilebilir.

 Ana kütle birimleri sayısının tamamına ana kütle hacmi veya boyutu denil-
mekte olup, “N” ile simgelenir. N birimlik ana kütleden elde edilen örnek kütle-
lerin birim sayısına ise örnek hacmi veya örnek boyutu denilir ve “n” simgesi ile 
gösterilir. Örnek kütle, ana kütleden elde edilen bir alt kütle olduğuna göre, n<N 
olur (Serper, 2000).

İstatistiksel araştırma çalışmalarında, ana kütleden elde edilen örnek kütle 
ile ana kütle parametrelerini tahmin etmek mümkündür. Ancak, gerçeğe yakın 
ve tam sayım değerlerine yakın sonuçlar elde edilebilmesi için örnek kütle birim 
sayısının mümkün olduğunca büyük (çok sayıda) olması gerekmektedir. Örnek 
boyutu (birim sayısı) arttıkça, örnek kütle parametreleriyle ana kütle parametre-
lerinin tahminindeki hata büyüklüğü de o derecede azalır.

Örnekleme Yöntemleri
Ana kütle birimlerinin belirli bir kısmının gözlemlenmesi anlamına gelen örnekle-
menin doğru yapılması, ana kütlenin doğru tanımlanmasına ve amaca uygun ola-
rak seçilen örnekleme yöntemine bağlı olarak değişir. Ana kütleyi kapsayan birim-
lerin sınırlandırılması işlemi çerçevenin belirlenmesi ile gerçekleştirilir. Örneğin, 
fosil yakıtların çevre kirliliği üzerindeki etkilerini araştıran bir araştırma yapılacak-

1
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Örnekleme boyutunu, 
örneklemeden beklenen 
hata boyutuna bağlı olarak 
belirleyebiliriz. Bu kitabın 
4. ünitesinde, güven aralığı 
tahminleri ele alınırken 
örnekleme boyutu hakkında 
da bilgi sahibi olacağız.
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sa, öncelikle sobalarda yakılanların mı yoksa termik santralin mi etkilerinin araş-
tırılacağına karar vermek gerekir. Ancak, her zaman çerçevenin belirlenmesi kolay 
olmaz veya çerçevenin tanımlanması mümkün olmayabilir (Cula ve Muluk, 2006).

Örnekleme yöntemleri, ana kütle birimlerinin yapısına ve örnekleme ama-
cına göre belirlenebilmektedir. Ana kütledeki birimlerin her birinin örnek 
kitleye girme olasılığına göre örnekleme yöntemlerini aşağıdaki gibi sınıfla-
mak mümkündür.

Rassal Olmayan Örnekleme
Ana kütleden örnek seçiminin rassal olarak yapılmadığı, araştırmacının ken-
di takdiri veya iradesi ile seçtiği birimlerden oluşan örnekleme rassal olmayan 
örneklemedir. Ana kütleden yapılan bu tür örneklemelerde, araştırmacının ana 
kütle hakkındaki bilgisi, uzmanlığı ve yansızlığı önemlidir. Araştırmacının bil-
gisinin yetersiz veya yanlı olması durumunda, ana kütleden seçilecek örneklerin 
aşırı küçük veya büyük olması ve örnek kütle ile yapılacak değerlendirmelerin bü-
yük hatalar içermesi söz konusu olabilir. Bu sakıncaları nedeniyle, rassal olmayan 
örnekleme istatistiksel çalışmalarda tercih edilmemektedir. 

Bununla birlikte, bazı zorunlu durumlarda rassal olmayan örneklemeye 
başvurmak gerekli olabilmektedir. Ana kütleyi oluşturan birimler çok geniş bir 
alana yayılmış ise, tüm coğrafik alanlardan örnekleme yapmak zaman ve bütçe 
açısından mümkün olmayabilir. Bu durumda, ana kütleyi tüm özellikleriyle tem-
sil edebilecek dar bir alandan örnekleme yapılması gerekebilir. Bu tür örnekle-
melere rassal olmayan dilim örneklemesi denilmektedir (Cula ve Muluk, 2006). 
Örneğin, Türkiye genelinde yapılacak bir araştırmada İstanbul’un örnek şehir ola-
rak seçilmesi yeterli olabilir.

Ana kütlenin sınıflandırılması halinde farklı kısımlardan veya bölümlerden 
oluştuğu biliniyorsa, örneklemenin tüm kısımları temsil etmesi amacıyla her bir 
kısma belirli oranlarda kota konularak örnek alınması tercih edilebilir. Bu tür ör-
neklemelere kota örneklemesi denilmektedir (Orhunbilge, 2000). Örneğin, be-
lirli bir konuda bir üniversitede yapılacak anket çalışması için fakültelerin toplam 
öğrenci sayıları ile orantılı öğrenci sayıları belirlenerek, anket uygulamasının tüm 
fakültelerin öğrencilerini temsil etmesi sağlanabilir. 

İmalat sanayinde çalışan işçilerin iş kazası geçirme olasılıklarının araştırıldığı bir 
çalışmada, imalat sanayi işletmelerinin makine, otomotiv, kimya, seramik, çimento 
gibi ayrı ayrı değerlendirildiği durumda, her iş kolunda faaliyet gösteren işletmele-
rin %10’undan örnekleme yapılırsa, bu örnekleme ne tür örnekleme olur?

Rassal Örnekleme
Ana kütle birimlerinin her birine belirli ve sıfırdan büyük bir olasılıkla örnek 
kütleye seçilme şansının verildiği örneklemelere rassal örnekleme denilir. Rassal 
örneklemenin en önemli özelliği, ana kütledeki her birimin örneğe dahil olma 
olasılığının aynı olmasıdır. Ana kütlenin yapısına göre rassal örneklemeler farklı 
şekillerde yapılabilmektedir.

Basit Rassal Örnekleme
N birimlik ana kütleden, her birine eşit seçilme şansı verilmesi ile n birimlik ör-
nek seçilmesi işlemine basit rassal örnekleme denilir. Bu tür örnekleme genellikle 
sonlu bir ana kütleden yapılmakta olup, N birimlik ana kütledeki ilk birimin seçil-
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me şansı 1/N’dir. Ancak, i=1’den N’e kadar daha sonraki seçimlerde, daha önceki 
örneğin seçilme şansı olmadığından, örneklerin seçilme şansı 1/(N-i) olur. 

Basit rassal örneklemede, sonlu sayıdaki N birimlik ana kütleden rassal ör-
nek seçimi, kura yöntemi, rassal sayılar çizelgesi veya bilgisayar programlarının 
rassal sayı üreteci (RND fonksiyonu) kullanılabilir. Ana kütle birim sayısının çok 
küçük olduğu durumlarda genellikle kura yöntemine başvurulur (Orhunbilge, 
2000). Örneğin, 100 kişi çalışan bir işletmede çalışan memnuniyetini belirlemek 
için yapılacak anket çalışması için 30 kişinin seçilmesi gerekmektedir. Bu seçim 
işleminde öncelikle, 100 kişi 1’den 100’e kadar numaralandırılır. Sonra rassal sa-
yılar çizelgesinden 30 adet sayı belirlenir ve bu sayılara karşılık gelen çalışanlara 
anket uygulanır. 

Basit rassal örnekleme yöntemi kullanmanın yararlı yönleri;
•	 Ana	kütledeki	her	birimin	eşit	seçilme	şansı	vardır
•	 Ana	kütle	çok	büyük	ve	karmaşık	değilse	seçme	işlemi	kolaydır
•	 Örnek	kütle	ile	yapılan	istatistiksel	işlemlerde	ağırlıklandırma	yapmaya	ge-

rek olmaz. 
Basit rassal örnekleme yöntemi kullanmanın sakıncaları ise;
•	 Ana	kütlenin	çok	büyük	olduğu	durumlarda,	ana	kütleyi	sıralamak	ve	ana	

kütleden seçmek güçtür.
•	 Araştırılan	özellik,	ana	kütle	birimlerinde	bazı	değişiklikler	gösterebilir.
•	 Örnekleme	seçilecek	birimler	mekansal	olarak	çok	geniş	bir	alana	dağılmış	

olabilir.

Sistematik Rassal Örnekleme
Sistematik rassal örnekleme yöntemi, ana kütle birimlerinin seri olarak numara-
landırılabildiği ya da kayıt altına alınabildiği durumlar için uygulanır. Bu yöntem, 
ana kütle birim sayısının (N) sonlu ve birimlerin belirli bir sırada dizildiği, örnek 
kütle sayısının (n) da belirli olduğu durumlarda uygulanabilir.

Yöntemin uygulanmasında, öncelikle anakütle 1 den N’e kadar numaralanır. 
Daha sonra büyütme faktörü k=N/n işlemi ile hesaplanır. Bu işlemler tamamlan-
dıktan sonra sıralanmış ana kütlenin ilk k tane birimi arasından bir tanesi rassal 
olarak seçilir. Rassal olarak başlangıç noktasının seçilmesinden sonra, ana kütle-
nin her k’ıncı birimi örnek kütleye seçilir. Ana kütleden, sistematik olarak “k” ek-
lenerek seçim işlemi, örnek kütle birey sayısına (n) ulaşıncaya kadar devam edilir. 

Bir belediye, 1000 hane bulunan bir mahallede 50 haneyi örnek seçerek bazı uygu-
lamaları ile ilgili görüşlerini almak istemektedir. Bu durumda, k = 1000 / 50 = 20 
olarak hesaplanır ve her 20 hanede bir örnekleme yapılması gerekecektir. Başlangıç 
sayısı rassal sayılar çizelgesinde 1 ile 20 arasında bir sayı seçilerek bulunur. Örneğin 
seçilen sayı 12 ise önce 12’inci hanenin görüşleri örnek olarak alınır, sonra her 20 
hanede bir hanenin görüşü alınır. Örneklenen n adet hanenin numaraları 12, 32, 
52, 72, ......992 olacaktır.

Bir sanayi bölgesinde bulunan 100 tekstil fabrikasından 20 tanesi seçilerek verimli-
lik analizleri yapılmak istenmektedir. Rassal sayılar çizelgesinden seçilen sayı, bü-
yütme faktörü sayısına eşit olduğuna göre, hangi nolu fabrikaları sistematik olarak 
rassal örnekleyebiliriz? 

Bir çok istatistik kitabının 
ekinde rassal (tesadüfi veya 
rastgele) sayılar çizelgesi 
bulunabilir. Bu çizelgeler, 
dört veya beş basamaklı 
rassal işlemlerle elde edilmiş 
sayılardan oluşabileceği gibi, 
sıfır ile bir arası sayılardan da 
oluşabilmektedir. Örneğin, 
Neyran Orhunbilge’nin 
Tanımsal İstatistik Olasılık 
ve Olasılık Dağımları (Avcıol 
Basım Yayın, İstanbul, 2000) 
isimli kitabının ekinde 
verilen rassal sayılar çizelgesi 
beş basamaklı sayılardan 
oluşmaktadır. Bu çizelgeyi 100 
adet rassal örnekleme için 
kullanmak istersek, verilen 
beş basamaklı sayıların ilk 
iki basamağını, 1000 adet 
rassal örnekleme için ise ilk 
üç basamağını dikkate alarak 
elde edeceğimiz rassal sayıları 
kullanabiliriz. Bilgisayar 
programlarında var olan RND 
fonksiyonu ise 0 ile 1 arası 
sayılardan oluştuğundan, bu 
sayıları ise rassal örnek sayısı 
ile çarparak kullanırız. 

ÖRNEK 1
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Mekansal (konumsal) ya da zamansal ana kütle birimlerinden eşit aralıklar-
la örnekleme yapmada da sistematik örnekleme yöntemi kullanılabilmektedir. 
Özellikle çevresel değişimlerin ve maden yataklarında rezerv-tenör belirleme ça-
lışmalarının yapıldığı yerlerde sistematik örnekleme oldukça kullanışlı bir yön-
temdir. Ancak, örnekleme yapılan alan büyüdükçe sistematik örnekleme zorla-
şır ve bazı yönsel sürekli değişimlerin olduğu alanlarda, örnekleme rassallıktan 
uzaklaşabilir. Örneğin, ekolojik değişimin araştırıldığı bir alanda, belirlenen hat-
lar boyunca 10 m aralıklarla sistematik rassal bitki örnekleri alınabilir. Ancak, bir 
maden yatağında tenör değişimini belirlemek amacıyla 100 m aralıklarla örnekler 
alındığında, örnekleme hattına bağlı olarak tenör değişimlerinin yönsel farklılık-
lar gösterdiği de gözlenebilir. 

Küme Örnekleme
Ana kütlenin küme adı verilen gruplara ayrıldığı ve kümelerden örneklerin alın-
dığı yönteme küme örnekleme denilmektedir. Bu yöntemde N birimlik ana kütle 
M adet kümeye ayrılmakta ve her kümeden rassal olarak m birimlik rassal örnek 
kütle seçilmektedir.

Ana kütleyi oluşturan birimlerin listelenemediği durumlarda veya coğrafi ola-
rak geniş bir alana yayılmış birimler hakkında araştırma yapıldığı durumlarda 
maliyetleri azaltmak amacıyla küme örneklemesinden yararlanılır. Küme örnek-
lemeden yararlanarak ana kütle hakkında tahminde bulunurken, küme birimleri-
nin birbirinin benzeri olduğu durumlarda hata ihtimali de artabilmektedir.

Maden işletmelerinde iş kazalarının araştırıldığı bir durumda, maden işletmeleri 
kömür, metal, endüstriyel hammaddeler ve taş-kum-mıcır işletmeleri olarak küme-
lere ayrılabilir. Bu durumda, üretim yöntemleri farklı (örneğin kömür madencili-
ğinde yer altı ocak işletmeciliği yaygınken taş-kum-mıcır işletmelerinin tamamında 
yerüstü ocak işletmeciliği uygulanır) ve çalışan işçi sayıları farklı olan kümelerden 
eşit sayılarda m birimlik örnek alınıp ana kütle hakkında tahmin yapılması büyük 
hatalara neden olacaktır.

Küme örnekleme kademeli olarak ta yapılabilir. Eğer her bir kümeden m bi-
rimlik örnekler alınırsa, bu örnekleme türüne tek kademeli basit küme örnek-
lemesi denilir. Ancak, her kümedeki m adet birimden ayrıca rassal örnekleme 
yapılırsa, bu örneklemeye ise ikinci kademe küme örneklemesi denilir.

Tabakalı Örnekleme
Ana kütledeki birimlerin özelliklerinin önemli farklılıklar gösterdiği durumlarda, 
bu birimleri “tabaka” adı verilen homojen alt gruplara ayırmak gerekmektedir. 
Ana kütlenin tabakalara ayrılması sonrasında her bir tabakadan rassal örnekle-
me yapılır ve elde edilen sonuçlar birleştirilirse tabakalı örnekleme yapılmış olur 
(Serper, 2000). Tabakalı örnekleme, sonlu sayıda birime sahip ana kütlelerde alt 
tabakalar veya alt birim gruplarının var olduğu durumlarda kullanılır. 

Tabakalı örneklemede, tabakaların doğru oluşturulması gereklidir. Tabakalı 
örneklemeden iyi sonuç alabilmek için, tabakaların kendi içinde homojen olması 
ve tabakalar arasında gerçek bir farklılık bulunması gerekir. 

Tabakalı örneklemelerde her tabakanın birim sayısının her zaman eşit olma-
sını sağlamak olanaksızdır. Bu durumda, iki farklı yöntemle örnek seçimi yapılır. 
Birincisinde, tabakalardaki birim sayısı dikkate alınmadan her tabakadan eşit sayıda 

ÖRNEK 2
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örnekleme yapılır. Orantısız seçim denilen bu yöntem sonucunda istatistiksel 
değerlendirmeler yapılırken, tabakaların birim sayıları ile ağırlıklı hesaplamalar 
yapmak gerekir. İkincisinde ise, tabakalardaki birim sayılarıyla orantılı olarak ör-
nekleme yapılır. Orantılı seçim denilen bu yöntem sonucunda istatistiksel değer-
lendirmeler yapılırken aritmetik ortalama ağırlıksız hesaplanır.

Tabakalı örnekleme kullanımının yararları;
•	 Tabakalanma	iyi	yapılır	ise	daha	doğru	bilgi	elde	etme	olanağı	vardır.
•	 Her	 tabakadan	alınan	örneklemin	kendi	 tabakasını	 temsil	yeteneği	oldu-

ğundan her tabaka için ayrı sonuç elde etme olanağı da sağlar.
Tabakalı örnekleme kullanmanın sakıncaları ise;
•	 Örnekleme	hatasını	hesaplamak	zor	olabilir.
•	 Tabakaların	birim	sayıları	düşük	olursa,	tabakalara	bağlı	araştırma	sonucu	

elde edilecek bilginin doğruluğu azalır.

Bir yerleşim biriminin yıllık ortalama hava sıcaklığı değişimlerinin ölçülmek isten-
diği bir durumda, sıcaklığın aylara bağlı değişimi dikkate alınmadan örnekleme ya-
pılırsa, elde edilecek sonuçlar gerçeği yansıtmayabilir. Bunun için önce aylara göre 
tabakalama yapılmalı ve her tabakadan basit rassal örnekleme yöntemiyle belirli 
sayıda örnek ölçümler yapılırsa, sonuç daha anlamlı olacaktır. 

VERİLERİN TOPLANMASI VE SERİLER HALİNDE
DÜZENLENMESİ 
İstatiksel veriler ya hazır veri kaynaklarından elde edilir ya da araştırmacılar tara-
fından anket, gözlem veya deney çalışmaları ile toplanırlar. Elde edilen bu veriler 
genellikle	ham	veri	şeklindedir.	Ham	verilerin	istatistiksel	analize	uygun	hale	geti-
rilmesi için düzenlenmesi gerekir. Veriler, örneklenen birimlerin zaman ve mekan 
özelliklerine, nitel ve nicel özellikleriyle dağılma şekillerine göre seriler şeklinde 
düzenlenebilirler.

Zaman ve Mekan Serileri 
Örneklenen veya gözlemlenen verilerin çeşitli özelliklerinin saat, gün, ay ve yıl 
gibi bir zaman birimine göre sıralaması veya dağılımı oluşturulursa, bu seriye za-
man serisi denilir. Özellikle ülkelerin sosyal ve ekonomik gelişim göstergeleri, 
işletmelerde verimlilik ve kalite verileri, hava sıcaklığı ve yağışlar, trafik yoğunlu-
ğu ile bazı deneysel veriler zamana bağlı olarak iki sütunlu seriler şeklinde göste-
rilirler.

Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon oranlarının değişimini aylık ve yıllık zaman 
birimlerine göre ayrı ayrı zaman serileri şeklinde yayınlamaktadır. Tüketici fiyat 
endeksi (TÜFE) ile hesaplanan enflasyon oranları çizelgesinden de görüldüğü gibi, 
enflasyon oranları 2010 yılı Ocak ayında %1,85 ve Haziran ayında -%0,56 olarak 
yayınlanmış olmakla birlikte, 2010 yılı Ocak-Aralık ayları arası yıllık enflasyon ora-
nı %6,4 olarak gerçekleşmiştir.

ÖRNEK 3

Zaman serileri, kullanıcının 
veya araştırmacının 
amacına göre birden 
farklı zaman birimi ile de 
gösterilebilmektedir.
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Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Hesaplanan Enflasyon Oranları

Yıllık TÜFE Enflasyon Oranları Yıllık TÜFE Enflasyon Oranları

Yıllar Oran (%) Aylar Oran (%)

2002 29,7 Ocak 1,85

2003 18,4 Şubat 1,45

2004 9,3 Mart 0,58

2005 7,7 Nisan 0,60

2006 9,7 Mayıs -	0,36

2007 8,4 Haziran -	0,56

2008 10,1 Temmuz -	0,48

2009 6,5 Ağustos 0,40

2010 6,4 Eylül 1,23

Kaynak: TÜİK (http://www.hazine.org.tr/ekonomi/enflasyon.php)

Örneklenen veya gözlemlenen verilerin çeşitli özelliklerinin köy, şehir, bölge, 
ülke ve kıta gibi bir mekan (yerleşim) birimine göre sıralaması veya dağılımı oluş-
turulursa, bu seriye mekan serisi veya yerleşim serisi denilir. Genellikle ülkelerin 
sosyal ve ekonomik göstergelerinin değişimi, hava sıcaklığı ve yağışların değişimi, 
çevresel ve ekolojik değişimler, trafik yoğunluğu ile hammadde kaynaklarının da-
ğılımları iki sütunlu mekansal seriler şeklinde gösterilirler.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hava kalitesi veri tabanında kent merkezlerinin 
hava kirliliği, havadaki kükürtdioksit miktarları (mg/m3) ölçüm sonuçlarının aylık 
ortalamaları alınarak yayınlanmaktadır. Belirli bir kent merkezi için aylık veriler 
dikkate alındığında bu seri zaman serisidir. Ancak, aşağıdaki çizelgede verildiği şek-
liyle sadece 2010 yılı ocak ayı rakamlarının farklı kent merkezleri için yayınlanması 
halinde ise bu seri mekan serisi olmaktadır.

2010 Yılı Ocak Ayı Hava Kirliliği (Kükürtdioksit) Ortalamaları

En Fazla Hava Kirliliği En Az Hava Kirliliği

Yerleşim Merkezi Kükürtdioksit
(μg/m3) Yerleşim Merkezi Kükürtdioksit

(μg/m3)

Şırnak 336 Eskişehir 3

Tekirdağ 229 Adana 4

Bitlis 185 Kahramanmaraş 6

Kırıkkale 185 Osmaniye 7

Hakkari 179 İstanbul 9

Kaynak:	TÜİK	Hava	Kalitesi	Veri	Tabanı	

ÖRNEK 5
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Nitel (Kalitatif) Seriler
Sayısal olarak ifade edilemeyen, özellik bakımından doğal olarak sınıflandırılmış 
ve kesin hatlarla birbirinden ayrılan serilere nitel seriler denilir. Nitel serilerde 
sınıflar doğal olarak oluşmuş olduğundan, araştırmacı sadece her sınıfa düşen 
gözlem sayılarını belirler. Nitel seriler iki sütunlu serilerdir.

Nitel seriler düzenlenirken değişkenin kaç sınıftan oluştuğunun bilinmesi ge-
rekir. Ancak, nitel değişkenin hangi sınıfta yer aldığı belirlenemiyorsa, sınıfı be-
lirlenemeyen veriler için “bilinmeyen” satırı oluşturulabilir (Orhunbilge, 2000). 
Verilerin bu şekilde seri haline getirilmesi ile nitel özellikler için frekans çizelgele-
ri oluşturulmuş olmaktadır. İnsanların cinsiyet, sosyal, kültürel ve ekonomik faa-
liyet durumları, bitki ve ağaç türleri, tarım ve hayvancılık hakkında oluşturulacak 
seriler nitel seri türündedir.

TÜİK Hayvancılık İstatistikleri veri tabanından 2009 yılı için elde edilen büyükbaş 
hayvan sayıları iki sütunlu nitel seri olarak aşağıdaki gibi düzenlenebilir. Birinci 
sütunda veriler özellikleri bakımından doğal olarak sınıflanırken, ikinci sütunda sa-
yısal olarak frekanslar verilmiştir.

2009 Yılı Büyükbaş Hayvan Sayıları

Adı Sayısı

Sığır-Yerli 2.594.334

Sığı-Kültür 3.723.583

Sığır-Melez 4.406.041

Manda 					87.207

Deve	 							1.041

Kaynak:	TÜİK	Hayvancılık	İstatistikler	Veri	Tabanı	

Köyden kente göçlerin ve şehirleşmenin araştırıldığı bir çalışmada, nüfus verileri 
hangi özelliklerine göre doğal sınıflara ayrılabilir? 

Nicel Seriler
Sayısal olarak adet, uzunluk, ağırlık, alan ve hacim gibi çeşitli ölçü birimleriyle 
ifade edilebilen özelliklere göre sıralanmış, sınıflandırılmış veya gruplandırılmış 
serilere nicel seriler denilir. Nicel verilerde sınıflandırma veya gruplandırma do-
ğal olarak oluşmadığından, araştırmacı her sınıfa veya gruba düşen gözlem sayı-
sını (frekansı) kendisi belirler.

Belirli bir ana kütleden rassal olarak yapılan örneklemeler sonucunda elde edi-
len nicel veriler basit, sınıflandırılmış veya gruplandırılmış seriler olarak oluştu-
rulabilirler.

 
Basit Seri 
Örneklemelerle elde edilen ham verilerin, elde edildikleri ya da gözlendikleri sıra 
ile veya küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe sıralanması ile oluşturulan se-
rilerdir. Genellikle örneklenen birim sayısının çok az olduğu durumlarda kulla-
nılan ve tek sütundan oluşan serilerdir. Basit serilerde, örnekleme boyutu n ile ve 
örneklenen her i’inci birim Xi ile gösterilir.

İki sütunlu olarak oluşturulan 
bu serilerde, birinci sütunda 
nitel özelliğin sınıfları, diğer 
sütunda ise bu sınıflara 
giren birimlerin sayıları 
gösterilmektedir. 

ÖRNEK 6

5
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Bir derse kayıtlı 30 öğrencinin derslere devamsızlık saatlerinin sayıları belirlenmiş 
olup, devamsızlık saatleri aşağıdaki gibi verilmiştir.

2 6 2 8 14 0 1 12 6 8 8 10 8 5 14

5 1 6 2 12 10 8 6 10 5 5 8 10 12 14

Öğrenci numaralarına göre elde edildiği sıra ile sunulan bu verileri pratik 
olarak kullanabilmek zordur. Örneğin, derse 12 saatten fazla devamsızlığı olan 
öğrencilerin devamsızlıktan dolayı dersten başarısız olacaklarının bilindiği bir 
durumda, kaç öğrencinin başarısız olduğunu belirlemek istediğimizde, seriyi elde 
edildiği şekliyle kullanamayız. Seriyi, devamsızlık sayılarına göre küçükten büyü-
ğe sıraladığımızda ise, devamsızlıktan kalacak öğrenci sayısını kolay bir şekilde 
bulabiliriz. 

0 1 1 2 2 2 5 5 5 5 6 6 6 6 8

8 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 14 14 14

Sınıflandırılmış Seri
Ana kütleden örneklenmiş verilerin küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe 
doğru sıralanıp, tekrarlanan verilerin tekrarlanma sayılarının (frekanslarının) 
bulunması ile elde edilen serilere sınıflandırılmış seri veya frekans serisi denilir. 
Örnek kütle boyutu arttıkça basit seriler çok fazla yer kapladığından ve çalışma 
zorlukları ortaya çıktığından, çalışma kolaylığı açısından sınıflandırılmış serilerin 
kullanımı daha uygun olmaktadır. 

Sınıflandırılmış seri iki sütundan oluşur. Birinci sütunda örneklenen değişke-
nin aldığı farklı değerler (X i ) yer alırken, ikinci sütunda değişkenin aldığı değer-
lerin frekansları (f i ) gösterilir. 

Basit seriyi oluştururken ele aldığımız örnek verileri, tekrarlanma sayıları-
nı da dikkate alarak sınıflandırdığımız da, aşağıdaki frekans serisini elde ederiz. 
Sınıflandırılmış seri ile istediğimiz değerin altındaki veya üstündeki verilerin sayıla-
rını, basit serilere göre daha kolay bulabiliriz. Örneklenen veri sayımız n=30 iken, 
yapmış olduğumuz sınıflandırma sonucunda m=9 adet sınıf elde ederiz. 

Devamsızlık (Saat) Xi Frekanslar fi
0 1

1 2

2 3

5 4

6 4

8 6

10 4

12 3

14 3

ÖRNEK 7

ÖRNEK 8

Sınıflandırılmış serilerde örnek 
boyutu, frekanslar toplamına 
eşit (n = ∑f i ) olmak 
zorundadır.
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Gruplandırılmış Seri
Ana kütleden örneklenen veri sayısının çok fazla olması durumunda, verilerin 
belirli aralıklarla gruplandırılıp ve her bir gruba düşen frekans değerlerinin belir-
lenmesi ile gruplandırılmış seriler elde edilebilir.

Örneklenen verilerin gruplandırılarak sunulması sayesinde serinin yorum-
lanmasındaki karmaşa önleneceğinden, örneklenen kütle kolayca kavranabilir ve 
işlemlerde zamandan büyük tasarruf sağlanır. Bununla birlikte, gruplama sonu-
cunda örnekleme ile toplanan bilgilerin bir kısmı kaybolabilir ve homojen olma-
yan birimlerin bir araya toplanması da söz konusu olabilir.

Gruplandırma işleminde öncelikle, örneklenen veya gözlemlenen veri sayısına 
ve araştırmacının amacına bağlı olarak grup sayısı (K) belirlenir. Grup sayısının 
çok fazla olması halinde veriler iyi bir şekilde özetlenmemiş, grup sayısının çok az 
olması durumunda ise bilgi kayıpları olabilir.

Grup sayısını (K), örneklenen veri sayısına (n) bağlı olarak “Sturges Kuralı” 
ile aşağıdaki eşitlik yardımıyla hesaplayabiliriz (Ohunbilge, 2000; Gürtan, 1982). 

K = 1 + 3,3. Log(n)

Grup sayısı daima tam sayı olarak kullanılır. Grup sayısı hesaplama sonucu onda-
lıklı bir sayı olursa, ondalık sayının alt veya üstünde bulunan tam sayılardan birisi 
grup sayısı olarak kullanılır. 

Grup sayısının belirlenmesinden sonra, verilerin en büyük (Xenb) ve en küçük 
(Xenk) değerleri arasındaki farkla hesaplanan değişim genişliği (DG) dikkate alı-
narak grup aralığını (GA) hesaplarız. 

 DG = Xenb – Xenk 

 GA = DG / K

Hesaplanan grup aralığı, verilerin tam sayılardan oluştuğu durumlarda bir üst tam 
sayıya veya verilerin 1’den küçük ondalık değerlerden oluştuğu durumlarda ise on-
dalıklı üst değere tamamlanır. 

Grup aralıklarının genellikle tüm gruplarda birbirine eşit alınması tercih edi-
lir. Gruplandırılmış serilerde gruplandırmaların eşit aralıklarla yapılması, seride 
bir düzenin sağlanması, eşit grup aralıklarına düşen frekanslar arasında karşılaş-
tırmalar yapılabilmesi ve matematiksel işlemleri kolaylaştırması açısından tercih 
edilmekle birlikte, gruplandırmaların eşit aralıklı yapılması şart değildir.

Grup aralıklarının belirlenmesinden sonra grup sınırlarını belirleriz. Grup sı-
nırlarının belirlenmesi işlemine öncelikle ilk grubun alt ve üst sınırlarının belir-
lenmesiyle başlanır. İlk grubun alt sınırı, gözlemlenen veriler içerisinde yer alan 
en küçük (Xenk) değerden büyük olmayacak şekilde; ilk grubun üst sınırı ise ilk 
grubun alt sınırına grup aralığının eklenmesiyle belirlenir. Diğer grupların alt ve 
üst sınırları, bir önceki grupların alt ve üst sınırlarına grup aralığının eklenmesiy-
le belirlenir. Gruplandırılmış serinin son grubu, mutlaka gözlem değerlerinin en 
büyüğünü (Xenb) içermelidir.

Genel olarak grup sayısının 
4’den az olmaması 15’den 
de fazla olmaması tercih 
edilmektedir. Grup sayısı 
4’den az olduğunda bazı 
dağılım testlerini yapmak 
mümkün olamamaktadır. 
Örneğin, dağılım tipinin 
normal dağılıma uygun 
olup olmadığını test etmede 
kullanılan Ki-kare testinin 
yapılabilmesi için grup 
sayısının en az 4 olması 
gerekir.

Bazı örneklemelerde, 
örnekleme yönteminin 
ve verilerin özelliklerine 
uygun olarak değişik aralıklı 
grupların oluşturulması 
da gerekebilmektedir. 
Örneğin, parça boyutu 
elek analizi verilerinin 
gruplandırılmasında, elek 
serisi aralıklarının dikkate 
alınması gerekebilmektedir 
(Konuk ve Önder, 1999).



1. Ünite - Temel İstatistik Kavramlar 13

Verilerin gruplandırılması işleminde önemli olan en küçük değerin ilk grupta ve en 
büyük değerin de son gurupta yer almasıdır. 

Grup sınırlarını belirledikten sonra, örneklenen ham verilerin grup aralıkla-
rına düşen verilerinin tekrarlanma sayılarını (frekansları) belirleriz. Frekansların 
belirlenmesinde,	sayma	veya	tarama	yöntemi	kullanılabilmektedir.	Herhangi	bir	
i’inci	grupta	yer	alan	frekans	sayısı,	fi	ile	gösterilir.	Her	bir	gruba	düşen	frekansla-
rın toplamı, toplam gözlem sayısına eşittir (∑ f i = n).

Örneklenen verilerin gruplandırılmasında uygulanan işlemler aşağıdaki ör-
nek temel alınarak gösterilecektir. 

Bir bölge havzasında taşkın riskini belirleme çalışmaları için yıllık pik akımı ve or-
talama pik akımı miktarlarını belirlemek amacıyla, bölge akarsularına kurulan is-
tasyonlarda 40 adet ölçüm gerçekleştirilmiştir. Ölçümler sonucu elde edilen veriler 
aşağıdaki gibidir.

Ölçüm 
No

Akım 
(m3/s)

Ölçüm 
No

Akım 
(m3/s)

Ölçüm 
No

Akım 
(m3/s)

Ölçüm 
No

Akım 
(m3/s)

1 8 11 24 21 26 31 31

2 18 12 44 22 38 32 19

3 16 13 37 23 41 33 37

4 35 14 13 24 39 34 42

5 42 15 56 25 68 35 23

6 27 16 39 26 25 36 27

7 33 17 17 27 48 37 53

8 48 18 52 28 33 38 6

9 36 19 45 29 41 39 9

10 21 20 33 30 38 40 12

Grup sayısı K= 1 + 3,3. Log (n) eşitliğinden, K= 1 + 3,3. Log (40) = 6,29 olarak 
bulunur. Bu durumda, gruplama yaptığımızda, grup sayısının 6’dan az ve 7’den 
fazla olmaması gerekmektedir.

Örneklenen veriler içerisinde en büyük değer Xenb= 68 ve en küçük değer 
Xenk= 6 olduğundan, grup aralığı GA = (Xenb – Xenk) / K eşitliğinden,

GA= ( 68 - 6 ) / 6,29 = 9,86 olarak bulunur. Verilerin tam sayı olması nedeniy-
le, GA = 10 alabiliriz.

İlk grupta en küçük verinin ve son grupta en büyük verinin yer almasına, grup 
sayısının 6’dan az ve 7’den fazla olmamasına ve grup aralığının 10 olmasına dikkat 
ederek grup sınırlarını farklı biçimlerde oluşturabiliriz. Aşağıda, üç farklı şekilde 
oluşturulan grup sınırları görülmektedir. 

 

ÖRNEK 9
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Grup Sınırları Grup Sınırları Grup Sınırları

Alt Üst Alt Üst Alt Üst

6 16 3 13 0 10

16 26 13 23 10 20

26 36 23 33 20 30

36 46 33 43 30 40

46 56 43 53 40 50

56 66 53 63 50 60

66 76 63 73 60 70

Grup sınırlarından herhangi birini tercih ederek ve tarama sütunu da oluştu-
rarak, her bir grubun frekansını belirleyebiliriz. 

Grup Sınırları  Tarama Sütunu Frekanslar f i
Alt Üst (den az)

0 10	 /// 3

10 20 /////	/ 6

20 30 /////	// 7

30 40 /////	/////	// 12

40 50 /////	/// 8

50 60 /// 3

60 70 / 1

Grup frekanslarının belirlenmesi sırasında, ya alt sınırda yada üst sınırda yer alan 
değeri kapsam dışında bırakırız. 

VERİLERİN SUNULMASI 
Örneklemeler sonucunda elde edilen zaman serileri, nitel seriler ve nicel seriler-
den sınıflandırılmış ve gruplandırılmış seriler çeşitli grafikler halinde sunulurlar.

Zaman Serilerinin Grafiksel Gösterimi (Kartezyen Grafik)
İki değişkenli olan zaman serileri genellikle X ekseninde zaman birimi ve Y ekse-
ninde örneklenen birim sayıları olmak üzere kartezyen grafikleri halinde göste-
rilirler.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2002-2010 yılları için yayınladığı Tüketici 
Fiyat Endeksine dayalı enflasyon oranlarının değişimi aşağıdaki şekildeki gibi gös-
terilebilir. 

Tarama sütunu, ham 
verilerin girdiği grup 
aralığının işaretlenmesi 
ve daha sonra sayılarak 
frekansların belirlenmesi için 
kullanılmaktadır.

ÖRNEK 10
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Nitel Serilerin Grafiksel Gösterimi (Pasta Grafiği) 
Nitel verilerden elde edilen serilerin sunulmasında pasta grafiği kullanılır. Pasta 
grafiği, daire şeklindeki bir pastanın her bir dilimi, nitel değişkenin ilgili sınıfının 
frekansını temsil edecek şekilde dilimlere ayrılarak hazırlanmaktadır. Pasta grafi-
ği, veriler toplamının sınıf kategorilerine göre dağılışını ve sınıfların veri sayıları 
arasındaki bağıl farkları göstermesi açısından oldukça kullanışlıdır.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2009 yılı için yayınlamış olduğu Hayvancılık 
İstatistiklerinden elde edilen büyükbaş hayvan sayıları ve bunların oranları, aşağı-
daki gibi iki farklı şekille gösterilebilir.

Kaynak: http://www.hazine.org.tr/ekonomi/enflasyon.php

Şekil 1.1

Tüketici Fiyat 
Endeksleri ile 
Hesaplanan 
Enflasyon Oranları

Pasta grafiği üzerinde, nitel 
sınıflar farklı renklerle ve 
birim sayısına göre dilim 
büyüklüğü ile gösterilebileceği 
gibi, nitel sınıflardaki 
birimlerin yüzdeleri ile de 
gösterilebilirler. 

ÖRNEK 11

Kaynak: TÜİK Hayvancılık İstatistikler Veri Tabanı

Şekil 1.2 

2009 Yılı Verileri ile Büyükbaş Hayvan Sayılarının Pasta Diyagramla Sunumu 
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Nicel Serilerin Grafiksel Gösterimi
Sınıflandırılmış seriler, noktasal veya çizgisel olarak, sınıf sayılarının ve frekans-
ların değerlerini dikkate alacak şekilde koordinat sisteminde gösterilmektedirler. 
Sınıflandırılmış serinin değerleri bağımsız değişken olarak X ekseninde, frekans-
lar ise bağımlı değişken olarak Y koordinat ekseninde gösterilmektedirler. Bu ne-
denle sınıflandırılmış frekans serisinin grafiği koordinat sistemi üzerinde sütun 
veya çubuk şeklinde görülürler.

 
A dersinden devamsızlığı olan öğrencilerin devamsızlık süreleri aşağıdaki sütun-
çubuk diyagramdaki gibi gösterilebilir. Veri olmayan sınıflar için çubuk diyagramda 
boşluk bırakılabileceği gibi, bu değerler dikkate alınmadan da diyagram, örnekteki 
gibi çizilebilir.

Gruplandırılmış seriler ise genellikle histogram şeklinde veya histogram orta 
noktalarından	geçen	grafikler	halinde	gösterilebilmektedir.	Histogram	grafikleri	
de sütun-çubuk grafiğine benzerler, ancak sütunlar arasında boşluk yoktur. Sütun 
grafiklerde sütunlar belirli bir değerin frekansını gösterirken, histogram grafikler 
belli	aralıktaki	değerlerin	frekansını	temsil	eder.	Histogram	grafikleri	çoğunlukla	
verilerin dağılım şeklini incelemek için kullanılırlar. Sınıflandırılmış ve gruplan-
dırılmış seriler, kümülatif (toplam) frekanslar halinde de gösterilebilirler.

Bir bölge havzasında taşkın riskini belirleme çalışmaları için bölge akarsularında 
kurulan istasyonlarda yapılan 40 adet akım (m3/s) ölçüm sonuçlarının grup aralık-
larına giren normal frekansları ve toplam frekansları gösterir histogramları aşağı-
daki gibidir. 

ÖRNEK 12

ÖRNEK 13

Şekil 1.3 

Öğrencilerin 
Bir Dersteki 
Devamsızlıklarının 
Sütun-Çubuk 
Gösterimi.
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Şekil 1.4

Bölge Akasularının Akım Ölçüm Sonuçları, 
a: Normal Frekanslar, 
b: Toplam Frekanslar. 

(a) (b)
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Özet
Örnekleme kavramlarını öğrenerek örnekleme 
yöntemi seçimini yapmak.
 İstatistikte kütleler, oluşum şekline göre gerçek 
ya da varsayımsal, sonlu ya da sonsuz ve sürekli 
ya da süreksiz olarak sınıflandırılabilmektedir. 
Sonlu veya sonsuz sayıda birimden oluşan canlı 
yada cansız topluluğun tamamına ana kütle de-
nilmekte olup, tam sayım için bütçenin yetersiz 
ve fazla zamanın olmadığı veya birimlerin tama-
mının sayımı sırasında ana kütlenin zarar görme 
olasılığı olduğu durumlarda, ana kütleyi temsil 
edecek sayıda birimden oluşan örnek kütle elde 
edilir. 

  Ana kütleden örnek seçimi, araştırmacının ken-
di takdiri veya iradesi ile seçtiği birimlerden 
oluşuyorsa bu tür örneklemelere rassal olmayan 
örnekleme denilmektedir. Genellikle istatistiksel 
çalışmalarda rassal olmayan örnekleme tercih 
edilmemektedir. Dilim örnekleme ve kota ör-
neklemesi rassal olmayan örnekleme yöntemle-
ridir.

  Ana kütle birimlerinin her birine belirli ve sıfır-
dan büyük bir olasılıkla örnek kütleye seçilme 
şansının verildiği örneklemelere rassal örnek-
leme denilmektedir. Ana kütlenin yapısına göre 
rassal örnekleme basit, sistematik, küme veya 
tabakalı yöntemlerle yapılabilmektedir.

İstatistiksel verilerin toplanması ve düzenlenmesi 
çalışmalarını temel anlamda gerçekleştirmek.
 İstatistiksel çalışmalarla toplanan ham verilerin 
analize uygun hale getirilmesi için düzenlenme-
si gerekir. Veriler, örneklenen birimlerin zaman 
ve mekan özelliklerine, nitel ve nicel özellikle-
riyle dağılma şekillerine göre seriler şeklinde 
düzenlenebilmektedirler.

  Verilerin çeşitli özellikleri saat, gün, ay ve yıl gibi 
bir zaman birimine göre sıralanıyor veya dağılı-
mı oluşturuyorsa, iki sütunlu bu serilere zaman 
serisi denilir. Verilerin çeşitli özelliklerinin köy, 
şehir, bölge, ülke ve kıta gibi bir mekan (yerle-
şim) birimine göre sıralanıyor veya dağılımı 
oluşturuluyorsa, iki sütunlu bu serilere ise me-
kan serisi denilir. Sayısal olarak ifade edileme-
yen ve sınıfların doğal olarak oluştuğu serilere 
de nitel seri denilir. Sayısal olarak adet, uzunluk, 
ağırlık, alan ve hacim gibi çeşitli ölçü birimle-
riyle ifade edilebilen özelliklere göre ifade edi-
len nicel veriler ise sıralanarak, sınıflandırılarak 
veya gruplandırılarak serilere dönüştürülebil-
mektedirler.

İstatistiksel verileri sunmak. 
Zaman serilerine ait veriler kartezyen grafik, ni-
tel veriler pasta grafiği, nicel veriler ise sütun-
çubuk veya histogram grafikleri şeklinde sunu-
labilmektedir.

1 2

3
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Kendimizi Sınayalım
1. Ana kütleden örneklenmiş verilerin küçükten bü-
yüğe ya da büyükten küçüğe doğru sıralanıp, tekrarla-
nan verilerin tekrarlanma sayılarının (frekanslarının) 
bulunması ile elde edilen serilere ne ad verilir?

a. Basit seri
b. Gruplandırılmış seri
c. Sınıflandırılmış seri
d. Bileşik seri
e. Karmaşık seri 

2. Örneklenen verilerin çeşitli özellikleri köy, şehir, 
bölge, ülke ve kıta gibi bir birime göre sıralanmasıyla 
veya dağılımının oluşturulmasıyla elde edilen seriye ne 
ad verilir?

a. Zaman serisi
b. Mekân serisi
c. Nitel seri
d. Bileşik seri
e. Basit seri 

3. Serilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Saat 8 ile 20 arası her saat başına bir bulvardan 

geçen araç sayısını gösteren iki sütunlu seriye 
basit seri denir.

b. Bir sütunda ağaç türlerinin ve diğer sütunda sa-
yılarının verildiği seriye mekân serisi denir.

c. Örneklenen birim sayısının çok az olduğu du-
rumlarda kullanılan ve tek sütundan oluşan se-
rilere zaman serisi denir.

d. Bir sütunda yaban hayatını geliştirme bölge-
sinde yaşayan hayvan türlerinin isimlerinin ve 
diğer sütunda sayılarının verildiği seriye nitel 
serisi denir.

e. Bir sütunda bölge ismi ve diğer sütunda kömür 
rezerv miktarının verildiği seriye sınıflandırıl-
mış seri denir.

4. Örneklenen veri sayısı 40 olduğunda, “Sturges Ku-
ralı” ile veriler gruplandırılmak istendiğinde, grup sa-
yısı (K) kaç olabilir? (log40=1,6 dır)

a. 3
b. 5 
c. 7
d. 9
e. 11

5.	 Hava	kirliliği	üzerine	yapılan	bir	istatistiksel	araş-
tırmada, 40 adet ölçüm yapıldığında havadaki kükürt-
dioksit oranının en büyük değerinin 49 mg/m3 ve en 
küçük değerinin 5 mg/m3 olduğu belirlenmiştir. “Stur-
ges Kuralı” ile bu veriler gruplandırılmak istendiğinde, 
grup aralığı (GA) kaç olabilir? (GA= DG/K DG = Xenb 
– Xenk K = 1 + 3,3. Log(n) ve log(40) = 1,6 dır)

a. 3
b. 5 
c. 7
d. 9
e. 11

6. Aşağıdakilerden hangisi sonsuz kütledir?
a. Bir dersten yapılan sınavda öğrencilerin aldık-

ları notlar
b. Metalik paraların metal içeriği
c. Merkez Bankasının döviz rezervi
d. Bir hafta içerisinde bir banka şubesine gelen 

günlük müşteri sayısı
e. Bankaların mevduata uyguladığı faiz oranları 

7. N birimlik bir ana kütleden, her birine eşit seçilme 
şansı verilmesi ile n birimlik örnek seçilmesi işlemine 
ne ad verilir? 

a. Basit rassal örnekleme
b. Sistematik örnekleme
c. Kota örnekleme
d. Dilim örneklemesi
c. Kümeli örnekleme

8. Nitel verilerden elde edilen serilerin sunulmasında 
kullanılan ve nitel değişkenin ilgili sınıfının frekansını 
temsil edecek şekilde dilimlere ayrılmasıyla hazırlanan 
grafiğe ne ad verilir?

a. Kartezyen grafiği
b. Çubuk grafiği
c. Sütun grafiği
d. Pasta grafiği
e.	 Histogram
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
9. Belirli aralıklarla gruplandırılmış serilerin sunul-
masında aşağıdaki grafik yöntemlerinden hangisi kul-
lanılır?

a. Kartezyen grafiği
b. Çubuk grafiği
c. Sütun grafiği
d. Pasta grafiği
e.	 Histogram

10. Birinci sütunda örneklenen değişkenin aldığı fark-
lı değerler (X i) yer alırken, ikinci sütunda değişkenin 
aldığı değerlerin frekanslarının (f i) gösterildiği serilere 
ne ad verilir?

a. Zaman serisi
b. Sınıflandırılmış seri
c. Nitel seri
d. Gruplandırılmış seri
e. Basit seri 

 

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. c Yanıtınız yanlış ise, “Verilerin Toplanması ve 

Seriler	Halinde	Düzenlenmesi”	konusunu	göz-
den geçiriniz.

2. b Yanıtınız yanlış ise, “Verilerin Toplanması ve 
Seriler	Halinde	Düzenlenmesi”	konusunu	göz-
den geçiriniz.

3. d Yanıtınız yanlış ise, “Verilerin Toplanması ve 
Seriler	Halinde	Düzenlenmesi”	konusunu	göz-
den geçiriniz. 

4. c Yanıtınız yanlış ise, “Gruplandırılmış Seriler” 
konusunu gözden geçiriniz. 

5. c Yanıtınız yanlış ise, “Gruplandırılmış Seriler” 
konusunu gözden geçiriniz.

6. d Yanıtınız yanlış ise, “İstatistiksel Kütle Türleri” 
konusunu gözden geçiriniz. 

7. a Yanıtınız yanlış ise, “Rassal Örnekleme” konu-
sunu gözden geçiriniz. 

8. d Yanıtınız yanlış ise, “Verilerin Sunulması” ko-
nusunu gözden geçiriniz.

9. e Yanıtınız yanlış ise, “Verilerin Sunulması” ko-
nusunu gözden geçiriniz. 

10. b Yanıtınız yanlış ise, “Verilerin Toplanması ve 
Seriler	Halinde	Düzenlenmesi”	konusunu	göz-
den geçiriniz. 

Sıra Sizde 1 
Ağaç türleri sayılabilir olduğundan sonlu kütledir.

Sıra Sizde 2 
Türkiye’de tüm otoyollarda arızaların trafik kazalarına 
etkilerini araştırmak için tam sayım yapmak müm-
kün değildir. Çünkü, Türkiye otoyolları çok geniş bir 
coğrafyaya yayılmış olduğundan, tam sayım yapılması 
hem çok büyük maliyetli hem de çok fazla zaman ge-
rektirir. 

Sıra Sizde 3 
Bu tür örneklemelere kota örneklemesi denilmektedir.

Sıra Sizde 4
Büyütme faktörü k=100/20=5 ve rassal sayı da 5 oldu-
ğundan 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 
70, 75, 80, 85, 90, 95 ve 100’üncü sıradaki işletmeler 
örneklenir.

Sıra Sizde 5
Köyden kente göçlerin ve şehirleşmenin araştırıldığı 
bir çalışmada, nüfus verileri il, ilçe, belde ve köy olmak 
üzere idari özelliklerine göre doğal sınıflara ayrılabilir.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Merkezi eğilim ölçülerini hesaplayıp kullanabilecek,
Dağılım ölçülerini hesaplayıp kullanabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Ana	kütle
•	 Örnek	kütle
•	 Örnekleme
•	 İstatistik	Seriler
•	 Merkezi	eğilim	ölçüleri
•	 Dağılım	ölçüleri

•	 Ortalamalar
•	 Medyan
•	 Mod
•	 Varyans
•	 Standart	sapma
•	 Değişkenlik	katsayısı

İçindekiler




Coğrafi Bilgi Sistemleri İçin 
Temel İstatistik Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri •	 MERKEZİ	EĞİLİM	ÖLÇÜLERİ

•	 DAĞILIM	ÖLÇÜLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İÇİN TEMEL İSTATİSTİK



MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ 
Ana kütleden örneklenen verilerin düzenlenerek çizelgelerle ve grafiklerle sunul-
ması sonrasında, verileri tanımlamak, karşılaştırmak, yorumlamak veya ana kütle 
parametreleri hakkında genellemeler yapabilmek için bazı ölçülere gereksinim 
duyulur. Merkezi eğilim ölçüleri, verileri tanımlamak için kullanılan ve verileri 
özetlemeye yarayan ölçülerdir. Merkezi eğilim ölçüleri, verilerin tümünü temsil 
eden ve merkez noktasına yakın bir değer olduğundan, ortalamalar olarak da ta-
nımlanmaktadır.

Bir örnekleme sonucunda toplanan verilerin hangi değer etrafında toplandığı-
nı gösteren ve verilerin oluşturduğu seriyi temsil eden rakama “ortalama” denilir. 
Bu nedenle ortalama, serideki en küçük ve en büyük değerler arasında bulunur. 
Ortalama, örneklenen verilerin normal değerlerini göstermesi, kolaylıkla akılda 
tutulabilme özelliğine sahip olması ve örneklenen farklı serilerin karşılaştırılma-
sında kolaylıkla kullanılabilmesi nedenleriyle istatistiksel analizlerde yaygın bir 
şekilde kullanılmaktadır.

Örneklenen verilerin herhangi birinde meydana gelecek değer değişikliği, or-
talamanın değerinde de değişikliğe yol açıyorsa, ortalamanın hesaplanmasında 
tüm örneklenen verileri dikkate alan duyarlı ortalama yöntemlerini kullanmak 
gerekir. Ancak, örneklenen verilerin bazılarında meydana gelecek değişim ortala-
manın değerini etkilemiyorsa, verilerin tümünü dikkate almayan duyarsız ortala-
ma yöntemleri kullanılabilir.

Bu ünitede, merkezi eğilim ölçüleri olarak duyarlı ortalamalardan aritmetik, 
ağırlıklı, geometrik, harmonik ve kareli ortalama, duyarsız ortalamalardan ise 
mod ve medyan ortalama yöntemlerinin hesaplanması ve uygulamada kullanım 
koşulları incelenecektir. 

Aritmetik Ortalama
Ana kütleden elde edilen nicel örnekleme verileri toplamının veri sayısına oranı-
na aritmetik ortalama denilmektedir. Aritmetik ortalama, seri türüne göre aşağı-
daki eşitliklerle hesaplanabilmektedir.

Basit serilerde:  

          

Merkezi Eğilim ve Dağılım 
Ölçüleri

Duyarlı ortalamalara basit 
aritmetik, ağırlıklı aritmetik, 
geometrik, harmonik ve 
kareli ortalamaları örnek 
olarak verilebiliriz. Duyarsız 
ortalamalara ise kartil 
ortalamalar ile mod ve 
medyan ortalamayı örnek 
olarak verebiliriz. Bu ünitede, 
kartil ortalamalar kapsam 
dışında tutulmuştur. Kartil 
ortalamalar için ayrıntılı 
bilgilere Necmi Gürsakal’ın 
Bilgisayar Uygulamalı İstatistik 
I (Alfa Yayınları No: 1029, 
İstanbul, 2001) isimli kitaptan 
ulaşabilirsiniz.
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Sınıflanmış serilerde:  
   

Gruplanmış serilerde: 

    
Burada; X

–
  = aritmetik ortalama, Xi = i’inci sınıfın değeri, n = Toplam örnek 

sayısı, fi = i’inci sınıfın veya grubun frekansı, mi = i’inci grubun ortalamasıdır.

Aşağıdaki basit serinin aritmetik ortalamasını hesaplayınız.

 X
 20
 26
 28
 34
 37

 145 

Çözüm: Örneklenen verilerin toplamı    ve veri sayısı n=5 olduğun-
dan, aritmetik ortalamayı;

olarak hesaplarız.

Örneklenen verilerin toplamı 180 ve aritmetik ortalama 9 olduğuna göre, örnekle-
nen veri sayısı kaçtır? 

Aşağıda verilen sınıflandırılmış serinin aritmetik ortalamasını hesaplayınız.

 X f
       

 20 1
 26 4
 28 8
 34 5
 37 2

      
  20

Çözüm: Sınıflandırılmış serilerde aritmetik ortalamayı hesaplayabilmek için 
öncelikle seri değerleri ile frekansları çarpıp toplamlarını bulmamız gerekmektedir.

 X f X.f              
 20 1 20
 26 4 78
 28 8 224  
 34 5 204
 37 2 74                    20 600

ÖRNEK 1

1

ÖRNEK 2
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Hesapladığımız  ve frekanslar toplamı  olduğuna göre, 
aritmetik ortalamayı;

 

olarak hesaplarız.

Bir bölge havzasında taşkın riskini belirleme çalışmaları için yıllık pik akımı ve or-
talama pik akımı miktarlarını belirlemek amacıyla, bölge akarsularına kurulan 40 
adet istasyonda yapılan akım ölçümü verilerinin gruplandırılmış seri halindeki şekli 
aşağıdaki gibidir. Bu gruplandırılmış seride, öncelikle grup ortalamalarını bulur ve 
daha sonra aritmetik ortalamayı hesaplayabiliriz.

Grup Sınırları (m3/s) Frekanslar Grup Ortalamaları

Alt Üst	(den	az) fi mi fi	x	mi

0 10 3 5 15

10 20 6 15 90

20 30 7 25 175

30 40 12 35 420

40 50 8 45 360

50 60 3 55 165

60 70 1 65 65

 ve  olarak hesaplandığından, gruplandırılmış se-
rinin aritmetik ortalaması; 

X
–
    = 32,25 m3/s bulunur.

Aritmetik ortalamanın hesaplanmasında, verilerin çok fazla ve büyük değer-
lerden oluşması durumunda, verilerin aritmetik ortalamadan sapmalarının ce-
birsel toplamının sıfıra eşit olma özelliğinden faydalanarak, aritmetik ortalamayı 
kısa yoldan hesaplamak mümkün olmaktadır. Aritmetik ortalamanın kısa yoldan 
hesaplanması yöntemi, özellikle gruplandırılmış serilerde kullanılmaktadır. Bu-
nun için öncelikle, aritmetik ortalamaya en yakın olduğu düşünülen bir grup or-
talaması (genellikle en büyük frekansa sahip grubun ortalaması), geçici ortalama 
olarak seçilir (m0). Daha sonra, her bir grup ortalamasından geçici ortalamanın 
(m0) sapmalarının grup aralığına (A) oranı ile küçültülmüş değerlerden oluşan 
grup ortalamaları (ui ) elde edilir.

Küçültülmüş değerlerden oluşan serisinin aritmetik ortalaması; 

ÖRNEK 3
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Eşitliği ile hesaplandıktan sonra, 

X
–
   = m0 + ( u–   . A) 

Eşitliği yardımıyla aritmetik ortalama hesaplanır.

Örnek 1’deki verileri kullanarak küçültülmüş değerlerle aritmetik ortalamayı he-
saplayınız. 

Çözüm: Geçici ortalama olarak, en büyük frekansa sahip grubun ortalamasını 
(m0 = 35) alabiliriz. Grup aralığı da A = 10 olduğuna göre, bu durumda küçültül-
müş grup ortalamalarını;

  
 eşitliği ile hesaplarız.

 
Grup Sınırları (m3/s) Frekanslar Grup Ortalamaları Küçültülmüş Grup Ort.

Alt Üst	(den	az) fi mi ui
0 10 3 5 -3

10 20 6 15 -2

20 30 7 25 -1

30 40 12 35 0

40 50 8 45 1

50 60 3 55 2

60 70 1 65 3

 ve  olduğundan,  olarak hesaplarız.
      
Aritmetik ortalama; X–   = m0 + ( u–   . A) = 35 + (-0,275.10) = 32,25 m3/s bulunur.

Aşağıda verilen gruplandırılmış serinin aritmetik ortalamasını küçültülmüş değer-
lerle hesaplayınız. 

Grup Sınırları Frekanslar

Alt Üst	 fi
0 1000 3

1000 2000 6

2000 3000 12

3000 4000 9

4000 5000 5	

Aritmetik ortalama bazı matematiksel özelliklere sahip olduğundan, birçok 
istatistiksel analiz yönteminde kullanılabilmektedir. Aritmetik ortalamanın bazı 
matematiksel özellikleri şunlardır: 

ÖRNEK 4

2
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a. Örneklenen verilerin aritmetik ortalamadan sapmalarının cebirsel toplamı 
sıfırdır.

   
b. Örneklenen verilerin aritmetik ortalamadan sapmalarının kareleri topla-

mı, herhangi bir değerden farklarının kareleri toplamına göre en küçüktür.    

  En küçük
  
c. Bir serinin değerleri aynı sıradaki iki seri değerlerinin toplamına eşitse, arit-

metik ortalaması da bu iki serinin aritmetik ortalamaları toplamına eşittir.
  
 Xi = Yi + Zi ise X–      = Y–    + Z–    dir.

d. Aritmetik ortalama, serideki aşırı değerlerden oldukça fazla etkilenen has-
sas bir ortalamadır.

Aşağıdaki basit seride, verilerin aritmetik ortalamadan sapmalarının toplamını 
bulunuz.

 X
 12
 14
 18
 26
 30
 100 

Çözüm: Aritmetik ortalama: 
                      

X X - X
–

 

12 -8

14 -6

18 -2

26 6

30 10

Aşağıda verilen basit seri değerlerinden aritmetik ortalama, en küçük değer ve en büyük 
değerleri çıkararak, bulacağınız farkların kareleri toplamlarını karşılaştırınız. 

 X
 6
 7
 9
 13
 15
 50

ÖRNEK 5

ÖRNEK 6
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Çözüm: Serinin aritmetik ortalaması: 
             

X (X - 10)2 (X - 6)2 (X - 15)2

6 16 0 81

7 9 1 64

9 1 9 36

13 9 49 4

15 25 81 0

Seri değerlerinin aritmetik ortalamadan sapmalarının kareleri toplamı, serinin 
en küçük ve en büyük değerden farklarının kareleri toplamına göre en küçüktür.

Ağırlıklı Ortalama
Aritmetik ortalama, her verinin ağılıklarının (önem derecelerinin) birbirine eşit ol-
duğu durumlarda kullanılır. Örneklenen verilerin önem derecesinin farklı olduğu 
durumlarda ise, bu önem derecelerinin de hesaplamalara dahil edilmesi gerekir. 

Seri türlerine göre ağırlıklı ortalamanın hesaplanması aşağıdaki gibi yapılmaktadır:

Basit serilerde: 
   

Sınıflanmış serilerde:  
   

Gruplanmış serilerde:  
   

Burada, ai = i’inci örneğin önem veya ağırlığıdır.

Bir maden işletmecisi, maden yatağında yapmış olduğu 5 adet sondaj sonucunda, 
sondajların kestiği maden damarı kalınlıklarının aşağıdaki gibi olduğunu belirle-
miştir. Sondajların etki alanları farklı olduğuna göre, maden yatağının etki alanı ile 
ağırlıklı ortalama damar kalınlığı nedir?

Sondaj No

1 2 3 4 5

Damar	Kalınlığı	(m)-	Xi 12 8 6 14 9

Etki	Alanı	(m2)-	ai 3200 2350 4600 3600 2950

Çözüm: Elde edilen veriler basit seri şeklinde olduğundan, etki alanıyla ağır-
lıklı ortalamayı aşağıdaki gibi hesaplayabiliriz.

 ve olarak hesaplandığından, basit serinin 
ağırlıklı ortalaması;

Örneklenen verilerin aritmetik 
ortalamadan sapmaların 
cebirsel toplamının sıfır 
ve aritmetik ortalamadan 
sapmaların kareleri 
toplamının ek küçük olma 
özelliği, regresyon-korelasyon 
analizlerinin temelini 
oluşturmaktadır.

ÖRNEK 7
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 bulunur.

Bir firma şehir içinde çeşitli semtlerde bulunan 5 mağazasında aynı ürünü promos-
yon uygulaması nedeniyle farklı fiyatlardan satmaktadır. Aşağıda firmanın ma-
ğazalarında satılan ürünlerin miktarları ve birim satış fiyatları verilmiştir. Firma 
ürünlerini ortalama hangi fiyattan satmıştır?

Mağaza Adı Birim Satış Fiyatı (TL/adet) Satılan Ürün Miktarı (Adet)

A 50 300

B 40 350

C 60 150

D 70 100

E 55 200

Geometrik Ortalama
Örneklenen verilerin oranlar ve yüzdelerden oluştuğu durumlarda aritmetik or-
talama uygun bir ortalama değildir. Verilerin ani ve anormal farklılıklar göster-
diği ya da yüzde ve oranlarla ifade edildiği durumlarda geometrik ortalama daha 
kullanışlıdır. Aritmetik ortalama aritmetik dizi, geometrik ortalama ise geometrik 
dizi şeklindeki serilere uygun ortalama tipidir.

Geometrik ortalama iki farklı şekilde hesaplanabilir. 
a. Bir veri setinde bulunan n adet birimin çarpımının n’inci dereceden kökü-

nün alınmasıyla elde edilen değer geometrik ortalamayı verir. 
 
 
 

b. Verilerin logaritmaları alınarak bulunacak logaritmik aritmetik ortalamanın 
eksponansiyeli (anti logaritması) hesaplanarak geometrik ortalama elde edilir. 
Seri türlerine göre geometrik ortalama aşağıdaki eşitliklerle hesaplanabilir.

 
Basit serilerde: 
     

Sınıflanmış serilerde: 
    
 
Gruplanmış serilerde: 
   

   

Veri değerlerinin herhangi birinin sıfır veya sıfırdan küçük olması durumunda geo-
metrik ortalamanın hesaplanması mümkün olamamaktadır. 

3
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Aşağıdaki basit serinin geometrik ortalamasını hesaplayınız.
   
 X
 (%)
 20
 40
 35
 45
 55

Çözüm: Basit serilerde geometrik ortalamayı iki farklı yöntemle hesaplayabiliriz. 
a. Veri setinde bulunan n adet birimin çarpımının n’inci dereceden kökünün 

alınması:
 n = 5

 

  

b. Verilerin logaritmaları alınarak aritmetik ortalamanın hesaplanması:
 

X
(%) Ln X

20 2,996

40 3,689

35 3,555

45 3,807

55 4,007

Geometrik ortalama hesaplamada, n’inci dereceden kök alma zorluğu nedeniyle 
genellikle verilerin logaritmaları alınarak hesaplama yöntemi tercih edilmektedir.

Aşağıda verilen gruplandırılmış seri için geometrik ortalamayı hesaplayınız. 

Grup Aralıkları fi mi ln mi
14-18 4 16 2,773

18-22 7 20 2,996

22-26 10 24 3,178

26-30 6 28 3,332

30-34 3 32 3,466

ÖRNEK 8

ÖRNEK 9
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Çözüm: Geometrik ortalamayı hesaplayabilmek için öncelikle grup ortalama-
larının (mi) logaritmalarını (ln mi) buluruz. Logaritmik grup ortalamaları ile fre-
kansları çarparak topladığımızda;

elde ederiz. Bu durumda geometrik ortalamayı;

olarak buluruz.

Harmonik Ortalama 
Harmonik ortalama bir serideki gözlem değerlerinin terslerinin aritmetik orta-
lamasının tersine eşittir. Seri türlerine göre harmonik ortalamanın hesaplanması 
aşağıdaki eşitliklerdeki gibi yapılmaktadır.

Basit serilerde: 

   

Sınıflanmış serilerde: 

    

Gruplanmış serilerde: 

   
Oran, yüzde ve bölme şeklinde ifade edilen seri değerlerinin ortalamasını he-

saplamada aritmetik ortalama uygun bir ortalama olmayıp, bu gibi durumlarda 
harmonik ortalamanın kullanımı tercih edilir. Örneğin, belirli bir zamanda alınan 
yol ile hesaplanan hız, belirli bir zamanda üretilen miktar ile hesaplanan verim ve 
belirli bir miktar için ödenen fiyat gibi değişkenlerin ortalamasının hesaplanma-
sında harmonik ortalamanın kullanımı daha uygun olmaktadır. 

Borsada işlem gören bir hisse senedinin bir haftalık günlük işlem fiyatları aşağıdaki 
gibi gerçekleşmiştir. Hisse senedinin haftalık ortalama fiyatını aritmetik ortalama ve 
harmonik ortalama yöntemleriyle hesaplayınız.  

Günler Fiyat (TL/Hisse)

Pazartesi 4,64

Salı 4,97

Çarşamba 5,22

Perşembe 5,92

Cuma	 5,40

ÖRNEK 10
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Çözüm: Aritmetik Ortalama:   
    

 Harmonik Ortalama: 

    

Örneğin çözümünden de görüldüğü gibi, fiyatla ifade edilen hisse senedi se-
risinin ortalamasını aritmetik ortalama ile hesaplasaydık, hisse başına ortalama 
0,03 TL daha yüksek hesaplayacaktık.

Türkiye’de faaliyet gösteren bir Banka, taşıt kredilerine uyguladığı faiz oranlarını 
yıl içerisinde ekonomik gelişmelere bağlı olarak üç ayda bir olmak üzere 4 kez değiş-
tirmiştir. Yıl içinde uygulanan faiz oranları aşağıdaki gibi olduğuna göre ortalama 
aylık faiz oranı nedir?

Dönemler Aylık FaizOranı (%) 

1.	Üç	ay 1,05

2.	Üç	ay 1,25

3.	Üç	ay 1,39

4.	Üç	ay 0,99

Kareli Ortalama
Serideki değerlerin karelerinin aritmetik ortalamasının kareköküne kareli ortala-
ma denilir. Seri türlerine göre kareli ortalamanın hesaplanması aşağıdaki eşitlik-
lerdeki gibi yapılmaktadır:

Basit serilerde: 
   

Sınıflanmış serilerde: 
   

Gruplanmış serilerde: 
   

Bir seride sıfır ve/veya farklı işaretli (negatif veya pozitif) değerler varsa geomet-
rik ve harmonik ortalamalar hesaplanamaz. Bu gibi serilerde, aritmetik ortalamanın 
da mantıklı sonuçlar vermediğinden kuşkulanılıyorsa, kareli ortalamanın kullanımı 
tercih edilmektedir. Kareli ortalama, genellikle bir seride sıfırdan küçük terimlerin 
bulunduğu veya terimler toplamı sıfıra eşit olan serilerde kullanılmaktadır.

Bir madencilik şirketinin yılın ilk 6 ayındaki faaliyet kar/zararları aşağıdaki gibidir. 
Şirketin aylık ortalama karlılığı nedir?  

4

Bir seri değerinden aritmetik 
ortalamanın çıkarılması ile 
elde edilen sapmalar serisinin 
toplamı daima sıfıra eşittir

( ). Bu 

nedenle, sapmalar 
serisinin ortalamasının 
hesaplanmasında da kareli 
ortalama kullanılır. 

ÖRNEK 11
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Aylar Faaliyet Kar/Zararı (TL)

Ocak -5000

Şubat -7000

Mart 2000

Nisan 4000

Mayıs 7000

Haziran 9000

Çözüm: Kar/zarar verileri basit seri olduğundan, eşitliği ile or-
talama karlılığı hesaplayabiliriz.

n=6 ve  olduğundan aylık ortalama karlılığı;

 olarak hesaplarız.

Bir kent merkezinde Ocak ayında ölçülen günlük en yüksek hava sıcaklıkları aşağı-
da gruplandırılmış seri olarak verilmiştir. Ocak ayı günlük ortalama hava sıcaklığı-
nı hesaplayınız.

Grup Aralıkları
fiAlt Üst 

-8 -4 3

-4 0 7

0 4 10

4 8 6

8 12 4

12 16 1

Normal bir seride ortalamalar arasında aşağıdaki gibi bir büyüklük ilişkisi vardır.
Kareli > Aritmetik > Geometrik > Harmonik Ortalama
K > X–    > G > H

Medyan
Serideki değerler küçükten büyüğe sıralandığında tam ortaya düşen ve seriyi iki 
eşit parçaya bölen değere medyan (ortanca) denilir. Medyan, veri değerleri içinde-
ki aşırı küçük ve aşırı büyük değerlerden etkilenmediğinden, aritmetik ortalama-
ya göre daha güvenlidir. Ancak medyan, basit bir sıralama ile hesaplandığından 
hassas bir ortalama değildir.

Sıralanmış veri değerleri içerisindeki en küçük veya en büyük değerlerin, di-
ğerlerinden çok daha fazla uzaklaşması ile simetrik olmayan çarpık dağılımlar 
ortaya çıkmaktadır. Örneklenen verilerin dağılımının çarpık olduğu veya seride 
aşırı küçük/büyük değerlerin bulunduğu durumlarda, merkezi eğilim ölçüsü ola-
rak medyanın kullanımı tercih edilebilmektedir. 

Basit serilerde medyanı bulabilmek için öncelikle veriler küçükten büyüğe 
doğru sıralanırlar. Daha sonra serideki veri sayısının tek veya çift sayıda olup ol-
madığına göre medyan belirlenir. 

5
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– Veri sayısı tek ise;  gözlem değeri medyandır.

– Veri sayısı çift ise;  gözlem değerlerinin aritmetik ortalaması 
medyandır.

Sınıflanmış serilerde medyan,  frekansı içeren terimdir. Tam 
ortaya düşen bu terimi bulabilmek için frekanslar, kümülatif (toplam) frekanslar 
haline dönüştürülür. Kümülasyon işlemi genellikle küçükten büyüğe yapılır.

Gruplandırılmış serilerde öncelikle medyan grubunun belirlenmesi gerekir. 
Medyan grubunun belirlenebilmesi için de öncelikle ayrı bir sütunda toplam fre-
kanslar fi / 2 işlemi ile medyan grubunun sıra değeri belirlenir. Toplam frekansla-
rın yarısına karşılık bu değeri içeren grup, medyan grubudur. Medyan grubunun 
değerleri ele alınarak, aşağıdaki eşitlikle medyan hesaplanır. 

Aşağıdaki basit serinin medyanını hesaplayınız.

 Xi
 8
 12
 19
 23
 28        

Çözüm: Basit serinin veri sayısı (n = 5) tek olduğundan,  
gözlem değeri olan 19 medyandır. Bu durumda, seriyi tam ortadan ikiye bölen 
medyan değeri; Me = 19 olmaktadır.

Aşağıdaki basit serinin medyanını hesaplayınız.

 Xi
 8
 12
 19
 23
 28
 35

Çözüm: Basit serinin veri sayısı (n=6) çift olduğundan,  ve 

 gözlem değerlerinin aritmetik ortalaması medyan olacaktır.

3’üncü gözlem değeri 19 ve 4’üncü gözlem değeri 23 olduğuna göre medyanı;

olarak hesaplarız.

Burada; Lm = medyan 
grubunun alt sınırını, Sm = 
medyan grubunun aralığını, 

= toplam 

frekansların yarısını,

= medyan 

grubundan bir önceki grubun 
toplam frekansını, fm = 
medyan grubunun frekansını 
ifade etmektedir.

ÖRNEK 12

ÖRNEK 13
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Aşağıda verilen sınıflandırılmış serinin medyanını hesaplayınız.

 Xi fi                 
 15 2
 18 6
 24 12
 27 7
 32 3

Çözüm: Sınıflanmış serilerde medyan, frekansı içeren te-
rim olduğundan, öncelikle her bir grubun kümülatif frekansları bulunur.  

 X f                                   
 15 2 2
 18 6 8
 24 12 20
 27 7 27
 32 3 30

kümülatif frekansı içeren değer 20 olduğundan; 
Me = 24 bulunur.

Mermer işletmelerinde çalışan işçi sayıları ile ilgili yapılan bir araştırmada aşağıda-
ki gruplandırılmış seri elde edilmiştir. Buna göre mermer işletmelerinde çalışan işçi 
sayısının medyan ortalaması nedir?

Grup Aralıkları fi
(Çalışan Sayısı) (işletme Sayısı)                            

 0-30 8
 30-60 20
 60-90 15
 90-120 6
 120-150 3

Çözüm: Gruplandırılmış serinin medyanını bulabilmek için öncelikle, her bir 
grubun kümülatif frekansını buluruz.

 
Grup Aralıkları fi
(Çalışan Sayısı) (işletme Sayısı)                                 

 0-30 8 8
 30-60 20 28
 60-90 15 43
 90-120 6 49
 120-150 3 52

Medyan grubunun frekansı = 
    
Medyan grubunun frekansı (26), toplam frekansların 8 ile 28 olduğu aralıkta 

yer aldığından, medyan grubu 30-60 grubudur. Bu durumda;

ÖRNEK 14

ÖRNEK 15
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Lm = 30, Sm = 10,   ve fm = 20 olduğundan,

Me = 39 kişi olarak hesaplanır. 

Bir hastanede sigara kullananların büyük tansiyonları ölçüldüğünde aşağıdaki dağılım 
elde edilmiştir. Sigara kullananların büyük tansiyonlarının medyan ortalaması kaçtır?

Grup Aralıkları Frekanslar

Alt Üst fi
120 130 5

130 140 12

140 150 18

150 160 16

160 170 9

Mod
Bir seride en çok gözlenen (tekrarlanan) değere veya frekansı en büyük olan de-
ğere mod denilir. Mod, serideki frekansların önemli bir kısmını içerdiğinden, or-
talamalar arasında en temsili olanıdır. Ayrıca mod, anormal aşırı değerlerin etkisi 
altında kalmaz. Bununla birlikte mod, tüm veri değerlerini göz önünde bulun-
durmadığı için tutarlı olmayan bir merkezi eğilim ölçüsüdür. Sınıflandırılmış ve 
gruplandırılmış seriler için mod hesaplanabilir. 

Sınıflanmış serilerde, frekansları içeren sütunda en yüksek frekans saptandık-
tan sonra, buna karşılık gelen değer araştırılarak mod bulunabilir.

Gruplandırılmış serilerde mod değeri hesaplanırken öncelikle, frekansı en bü-
yük olan mod grubu belirlenir. Mod grubu belirlendikten sonra, bu grup içeri-
sinde yer alan modun değeri, grup frekansı ile bundan bir önceki ve bir sonraki 
grupların frekansları dikkate alınarak hesaplanır.

Gruplanmış serilerde mod, aşağıdaki eşitlikle hesaplanır. 

D1 = fmo - fmo-1  D2 = fmo - fmo+1

Burada, Lmo = mod grubunun alt sınırı, Smo = mod grubunun aralığı, fmo= mod 
grubunun frekansı, fmo-1 = mod grubundan önceki grubun frekansı ve fmo+1= mod 
grubundan bir sonraki grubun frekansıdır.

6

Basit seriler sınıflandırılmamış 
olduklarından, en çok 
tekrarlanan değeri bulmak söz 
konusu olamaz. Bu nedenle 
de, basit seriler için mod 
bulunamaz.
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Bir kent merkezinde hane halkı büyüklüğünün mod ortalamasını araştırmak üzere 
çalışma yapılmış olup, aşağıdaki gruplandırılmış seri elde edilmiştir. Hane halkı bü-
yüklüğünün mod ortalamasını hesaplayınız.

 Grup Aralıkları fi
(Hane Halkı-Kişi) (Hane Sayısı-%)                            

 0-2 12
 2-4 27
 4-6 42
 6-8 13
 8-10 4
 10-12 2

Çözüm: En büyük frekansı (42) içeren mod grubu 4-6 grubu olduğundan, 
mod grubu dikkate alınarak aşağıdaki değerler belirlenir. 

fmo = 42,   fmo-1 = 27,   fmo+1 = 13,    Lmo = 4, Smo = 2

D1 = fmo - fmo-1 = 42 - 27 = 15 

D2 = fmo - fmo+1 = 42 - 13 = 29 

Mo = 4,7 kişi. 

DAĞILIM ÖLÇÜLERİ 
Ortalamalar, rassal örneklenmiş verilerin merkezi eğilim ölçülerini göstermekle bir-
likte, bu değer çevresindeki yayılımın büyüklüğü hakkında bir bilgi vermez. Rassal ör-
neklenen veri seti için bulunan merkezi eğilim ölçüsünü yorumlamak ve birden fazla 
veri seti için verilerin dağılımları arasında karşılaştırmalar yapabilmek amacıyla bazı 
dağılım ölçüleri kullanılabilmektedir. Dağılım ölçüleri olarak çoğunlukla değişkenlik 
aralığı, varyans, standart sapma ve değişkenlik katsayısı kullanılmaktadır. 

Dağılım ölçüsü, seriyi oluşturan verilere sabit bir sayı eklendiğinde veya çıkarıldı-
ğında değeri değişmeyen ölçüdür. 

Değişkenlik Aralığı
Örneklemeler sonucu elde edilen veriler arasında var olan en küçük ve en büyük 
değer arasındaki fark değişkenlik aralığı (R) olarak tanımlanır. 

R = Xenb - Xenk

Dağılım ölçüleri içinde hesaplanışı en kolay olan fakat en kaba ölçüt değişken-
lik aralığıdır. Değişkenlik aralığı, özellikle veri sayısının çok olduğu durumlarda 
güvenilir değildir.

ÖRNEK 16

Örneklenen verilerin 
dağılımlarının yayılmalarının 
nasıl olduğu da önemlidir. 
Örneğin, iki ayrı kent 
merkezinin ocak ayı hava 
kirliliği (kükürt) aritmetik 
ortalaması 40 mg/m3 olarak 
ölçüldüğünde, her iki kentin 
hava kirliliğinin aynı olduğunu 
söylenebilir. Ancak, bir kent 
merkezinde hava kirliliği 
bir ay içerisinde 35-45 mg/
m3 arasında değişiyor iken 
diğer kent merkezinde 5-75 
mg/m3 arasında değişiyorsa, 
bu durumda her iki kentin 
hava kirliliği düzeylerinin 
farklı olduğu; aritmetik 
ortalamaların da hava kirliliği 
düzeyini açıklamakta pek 
yeterli olmadığı anlaşılacaktır. 
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Varyans ve Standart Sapma
Verilerin dağılımını veya yayılımının büyüklüğünü ölçmek için en çok kullanılan 
parametre varyanstır. Varyans, rassal örneklenmiş verilerin aritmetik ortalamaya 
göre farklarının karelerinin toplamının ortalaması olup, verilerin ortalamadan sap-
masını ve ortalamaya göre yayılmanın büyüklüğünü gösteren bir ölçüdür.  

Basit serilerde varyans, aşağıdaki eşitlikle hesaplanabilir.

Burada; S2 = dağılımın varyansı, Xi = i’inci rassal örneklenmiş değişkenin de-
ğeri, X–   = dağılımın örnek kütle aritmetik ortalaması, n = kütlenin örnek sayısıdır.

Basit serilerde eğer n<30 ise, varyans hesaplamada payda “n-1” olur.

Sınıflandırılmış serilerde ise varyans;  

              

eşitliği ile hesaplanabilir. Burada, k = sınıf sayısı, fi = i’inci sınıfın frekansıdır. 

Gruplandırılmış serilerde de varyans; 

     
eşitliği ile hesaplanabilir. Burada, l = grup sayısını, mi = i’inci grubun ortala-

masını, fi = i’inci grubun frekansını göstermektedir. 
Varyansın büyük olması, değişkenin ortalama çevresindeki yayılımının büyük 

olduğunu gösterir. Şekil 2.1.’deki A1 ve A2 değişkenlerinin ortalamaları aynı ol-
makla birlikte A1’in varyansı daha büyüktür. Bu nedenle, A1’in ortalamadan uzak 
değerler alma olasılığının daha büyük olduğunu söylemek mümkündür.

Varyansın boyutu, rassal değişkenin boyutunun karesi gibidir. Bu nedenle 
çoğu zaman, varyansın karekökü olan “standart sapma” kullanılır.

Şekil 2.1

Varyansları farklı 
iki değişkenin 
frekans dağılışı
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Değişkenlik Katsayısı
Ortalamaları birbirinden farklı olan örnek kütlelerden hangisinin yayılımının bü-
yük olduğunu anlamak için de, boyutsuz bir katsayı olan “değişkenlik (varyasyon) 
katsayısı”ndan yararlanılır. Değişkenlik katsayısı aşağıdaki gibi hesaplanır.

C = s /  X– 

Değişkenlik katsayısı, ortalamaya göre yayılımın büyüklüğünü gösteren bir 
katsayıdır. 

İçme suyu temin edilmesi tasarlanan iki akarsuda (A ve B) su kalitesini belirlemek 
amacıyla askıdaki atık maddeler (mg/l) analiz edilmiş olup, elde edilen veriler aşa-
ğıdaki gibidir. İçme suyunda askıdaki atık madde miktarının mümkün olduğunca 
az olması istendiğine göre, aritmetik ortalama, standart sapma ve değişkenlik kat-
sayıları dikkate alındığında, hangi akarsu içme suyu temini için tercih edilmelidir?

A (mg/l) B (mg/l)

1,8 5,6

3,9 5,2

5,5 4,7

6,6 9,4

9,8 9,1

4,7 4,4

12,4 8,2

7,6 7,8

6,7 6,3

8,3 5,8

7,2 9,6

4,9 6,7

Basit serinin aritmetik ortalamasına göre;

  

X
–
  A = 79,4 / 12 = 6,6  mg/l  X–   B = 82,8 / 12 = 6,9 mg/l

X
–
   A <  X

–
   B olduğundan A akarsuyu tercih edilir.

Standart sapmalar;

 

ÖRNEK 17
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S  
B < S  

A olduğundan B akarsuyu tercih edilmelidir. Aritmetik ortalama ve 
standart sapmanın farklı seçenekleri en iyilediği durumlarda, mutlaka değişken-
lik katsayısını da hesaplayarak karar vermek gerekir. 

Değişkenlik katsayıları;

   
CB < CA olduğundan B akarsuyu içme suyu temini için tercih edilir. A akar-

suyunda askıdaki atık madde miktarı ortalama olarak daha az olmakla birlikte, 
değişkenlik daha fazladır.
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Özet

Merkezi eğilim ölçülerini hesaplayıp kullanmak.
 Verileri tanımlamaya ve özetlemeye yarayan 
merkezi eğilim ölçüleri, verilerin tümünü temsil 
eden ve merkez noktasına yakın bir değer oldu-
ğundan, ortalamalar olarak da tanımlanmaktadır. 
Her verinin ağılıklarının (önem derecelerinin) 
birbirine eşit olduğu durumlarda basit aritmetik 
ortalama, farklı olduğu durumlarda ise ağırlık or-
talama kullanılmaktadır. Verilerin ani ve anormal 
farklılıklar gösterdiği ya da yüzde ve oranlarla 
ifade edildiği durumlarda geometrik ortalama 
kullanılmaktadır. Oran, yüzde ve bölme şeklinde 
ifade edilen seri değerlerinin ortalamasını hesap-
lamada harmonik ortalamanın kullanımı tercih 
edilmektedir. Bir seride sıfır ve/veya farklı işaretli 
(negatif veya pozitif) değerler varsa, kareli orta-
lamanın kullanımı tercih edilmektedir. Merkezi 
eğilim ölçüleri serinin basit, sınıflandırılmış veya 
gruplandırılmış olma şekillerine göre farklı yön-
temlerle hesaplanabilmektedir.

 Serideki değerlerin tam ortasına düşen ve seri-
yi iki eşit parçaya bölen medyan (ortanca), veri 
değerleri içindeki aşırı küçük ve aşırı büyük de-
ğerlerden etkilenmez. Ancak medyan, basit bir 
sıralama ile hesaplandığından hassas bir ortala-
ma değildir. Bir seride en çok gözlenen (tekrar-
lanan) değere veya frekansı en büyük olan değer 
olan mod ise, ortalamalar arasında en temsili 
olanıdır.

Merkezi eğilim ve dağılım ölçülerini hesaplayıp 
kullanmak.
 Rassal örneklenen veriler için bulunan merke-
zi eğilim ölçüsünü yorumlamak ve birden fazla 
veri seti için verilerin dağılımları arası karşılaş-
tırmalar yapabilmek amacıyla değişkenlik aralı-
ğı, varyans, standart sapma ve değişkenlik katsa-
yısı kullanılmaktadır.

 Örneklenen verilerin en küçük ve en büyük de-
ğeri arasındaki farka değişkenlik aralığı (R) de-
nilmektedir. Örneklenen verilerin aritmetik or-
talamaya göre farkların karelerinin toplamının 
ortalamasına varyans denilmekte olup, varyans 
ortalamaya göre yayılmanın büyüklüğünü gös-
terir. Varyansın kareköküne de standart sapma 
denilir. Standart sapmanın ortalamaya bölün-
mesiyle elde edilen ölçüte ise değişkenlik katsa-
yısı denilmektedir.

1 2
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Kendimizi Sınayalım
1. Örneklenen 10 adet veri ile oluşturulan seride, göz-
lem değerleri toplamı  olduğuna göre, seri-
nin aritmetik ortalaması kaçtır?

a. 2
b. 4
c. 6
d. 8
e. 10

2. Grup Aralıkları fi             2-4 2
 4-6 6
 6-8 10
 8-10 8
 10-12 4

Yukarıdaki gruplandırılmış serinin medyanı kaçtır?
a. 4,5
b. 5,2
c. 6,4
d. 7,4
e. 10,1

3. Grup Aralıkları fi           
 20-30 10
 30-40 30
 40-50 40
 50-60 25
 60-70 5

Yukarıdaki gruplandırılmış serinin modu kaçtır?
a. 34
b. 44
c. 46
d. 48
e. 52

4. Aritmetik ortalaması 20 ve değişkenlik katsayısı 0,4 
olan bir dağılımın standart sapması kaçtır?

a. 4
b. 8
c. 16
d. 18
e. 20

5. Grup Aralıkları fi             0-4 3
 4-8 7
 8-12 10
 12-16 7
 16-20 3

Yukarıdaki gruplandırılmış serinin aritmetik ortala-
ması 10 olduğuna göre, dağılımın varyansı kaçtır?

a. 4,5
b. 20,3
c. 10,4
d. 16,8
e. 8,8

6. X
  1
 2
 4
 5
 10

Yukarıdaki basit serinin harmonik ortalaması kaçtır?
a. 2,05
b. 2,25
c. 2,44
d. 4,10
e. 4,40

7. Örneklenen veri sayısı n=5 ve verilerin kareleri 
toplamı  olan, serinin kareli ortalaması 
kaçtır? 

a. 10
b. 20
c. 25
d. 35
e. 40

8. 5,  -4,  2,  0,  -6,  8,  12,  15
Yukarıdaki basit serinin kareli ortalaması kaçtır?

a. 0
b. 4
c. 8
d. 10
e. 12
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
9. 6, 8, 8, 6, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 4, 7, 5, 6
Yukarıdaki basit serisinin modu kaçtır?

a. 4
b. 5
c. 6
d. 7
e. 8

10. X
  2
 12
 8
 22
 16

Yukarıdaki basit serinin değişim aralığı kaçtır?
a. 4
b. 6
c. 10
d. 14
e. 20

1. d Yanıtınız yanlış ise, “Aritmetik Ortalama” ko-
nusunu gözden geçiriniz.

2. d Yanıtınız yanlış ise, “Medyan” konusunu göz-
den geçiriniz.

3. b Yanıtınız yanlış ise, “Mod” konusunu gözden 
geçiriniz.

4. b Yanıtınız yanlış ise, “Değişkenlik Katsayısı” ko-
nusunu gözden geçiriniz.

5. a Yanıtınız yanlış ise, “Varyans ve Standart Sap-
ma” konusunu gözden geçiriniz.

6. c Yanıtınız yanlış ise, “Harmonik Ortalama” ko-
nusunu gözden geçiriniz.

7. e Yanıtınız yanlış ise, “Kareli Ortalama” konusu-
nu gözden geçiriniz.

8. c Yanıtınız yanlış ise, “Kareli Ortalama” konusu-
nu gözden 

9. c Yanıtınız yanlış ise, “Mod” konusunu gözden 
geçiriniz.

10. e Yanıtınız yanlış ise, “Değişkenlik Aralığı” ko-
nusunu gözden geçiriniz.
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1 

X
–   = 9  ve  olarak verilmiş olup n = ?

Sıra Sizde 2
m0 = 2500 ve A = 1000 olduğuna göre, bu durumda 
küçültülmüş grup ortalamalarını;

  eşitliği ile hesaplarız. 

Grup Sınırları Frekanslar
Grup 

Ortalamaları
Küçültülmüş 

Grup Ort.

Alt
Üst	

(den	az)
fi mi ui

0 1000 3 500 -2

1000 2000 6 1500 -1

2000 3000 12 2500 0

3000 4000 9 3500 1

4000 5000 5 4500 2

 olduğundan,  

olarak hesaplarız.
Aritmetik ortalama;  X

–  = m0 + (u–   .A) = 2500 + (0,2.1000) 
= 2700 bulunur.

Sıra Sizde 3
Xi ai

50 300

40 350

60 150

70 100

55 200

Sıra Sizde 4
Dönemler Xi Aylık Faiz Oranı (%)

1.	Üç	ay 1,05

2.	Üç	ay 1,25

3.	Üç	ay 1,39

4.	Üç	ay 0,99

Sıra Sizde 5
Grup	Aralıkları

fi mi mi
2

Alt Üst

-8 -4 3 -6 36

-4 0 7 -2 4

0 4 10 2 4

4 8 6 6 36

8 12 4 10 100

12 16 1 14 196

 olduğundan;

              
 hesaplanır.

Sıra Sizde 6
Grup Sınırları Frekanslar

Alt Üst fi
120 130 5 5

130 140 12 17

140 150 18 35

150 160 16 51

160 170 9	60

Medyan grubunun frekansı = 
      
Medyan grubu 140-150 grubudur. 

Lm = 140, Sm = 10,  ve 
fm = 18 olduğundan,
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3
Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Kesikli ve sürekli rassal değişken kavramını öğrenerek verilerin uygun dağılım 
modelini seçebilecek,
Kesikli rassal değişkenlerin dağılım modellerinin (Binom ve Poission) para-
metrelerini hesaplayıp, spesifik uygulamalarda dağılım parametrelerini kulla-
nabilecek,
Sürekli rassal değişkenlerin dağılım modellerinin (Normal ve Lognormal) pa-
rametrelerini hesaplayıp, spesifik uygulamalarda dağılım parametrelerini kul-
lanabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Kesikli	Dağılım	
•	 Sürekli	Dağılım
•	 Binom	Dağılımı
•	 Poisson	Dağılımı	
•	 Normal	Dağılım
•	 Lognormal	Dağılım

•	 Standart	Normal	Dağılım
•	 Çarpıklık	Katsayısı
•	 Basıklık	Katsayısı
•	 Varyans
•	 Standart	Sapma
•	 Ortalama

İçindekiler







Coğrafi Bilgi Sistemleri için 
Temel İstatistik Olasılık Dağılım Modelleri

•	 OLASILIK	DAĞILIMLARINA	GENEL	
BAKIŞ

•	 BAZI	KESİKLİ	(BİNOM	VE	POISSON)	
OLASILIK	DAĞILIM	MODELLERİ	

•	 BAZI	SÜREKLİ	(NORMAL	VE	
LOGNORMAL)	OLASILIK	DAĞILIM	
MODELLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İÇİN TEMEL İSTATİSTİK



OLASILIK DAĞILIMLARINA GENEL BAKIŞ
Rassal değişkenlerin tüm mümkün sonuçlarının olasılıklarının sayısal veya gra-
fiksel sunumuna olasılık dağılımları denilmektedir. Rassal örneklenen değişken-
lerin aldığı değerlerin olasılık dağılım şekli kesikli veya sürekli olabilmektedir.

Rassal örneklenen verilerin aldığı değerler bir eksen üzerinde kesintisiz bir 
şekilde sıralanabiliyorsa ve bir aralıktaki bütün değerleri alabiliyorsa, bu değiş-
kenler sürekli değişkenler olarak tanımlanmaktadır. Sürekli değişkenlerde, iki 
değişken değeri arasına sonsuz sayıda değer yerleştirmek mümkündür. Buna kar-
şılık, rassal örneklenen bir değişken sadece belirli sayıda değerler alabiliyor ve 
yalnızca sayılabilir sayıda değerler alıyorsa, bu değişken kesikli değişken olarak 
tanımlanmaktadır. Kesikli değişkenlerde, iki değişken arasında sonlu sayıda de-
ğer bulunmaktadır.

Örneğin, Üniversite öğrencilerinin bir dersten almış oldukları harf notlarının 
katsayılarını sınıflandırarak sunduğumuzda, elde edeceğimiz dağılım kesikli olur. 
Öğrencilerin bir dersten alacağı harf notunun katsayısı 1, 2, 3 veya 4 olabilir. Buna 
karşılık, sınıftaki öğrencilerin genel not ortalamalarını gruplandırarak sunduğu-
muzda elde edeceğimiz dağılım ise sürekli olur. Öğrencilerin tüm derslerden al-
dıkları harf notlarının genel ortalaması 1.2, 2.6, 2.9 veya 3.4 gibi ara değerleri de 
alabileceğinden, genel not ortalamaları dağılımı sürekli olur. 

Kesikli değişkenlerde, belirli değerlerin noktasal olarak gerçekleşme olasılık-
ları belirlenebilir. Ancak, sürekli rassal değişkenlerde belirli değerlere olasılıklar 
verilemez. Örneğin, kesikli bir değişken olarak hava sıcaklığının 20 °C olma ola-
sılığı hesaplanabilir. Ancak, sürekli değişken olarak hava sıcaklığının tanımlan-
ması halinde, hava sıcaklığının belirli aralığı (örneğin 18-22 °C) için gerçekleşme 
olasılığı hesaplanabilir.

Kesikli veya sürekli değişkenlerin olasılık dağılımını, matematiksel modellerle 
ifade etmek mümkündür. 

BAZI KESİKLİ OLASILIK DAĞILIM MODELLERİ 
Coğrafi bilgi sitemleri kapsamında örneklenen birçok kesikli dağılmış değişken-
ler için Binom ve Poisson dağılım modeli kullanılabilmektedir. Bu nedenle, bu 
bölümde kesikli dağılımlardan sadece Binom ve Poisson dağılım modellerinin 
hesaplanmasını ve bu parametrelerin uygulamada kullanımını ele alacağız. 

Olasılık Dağılım Modelleri
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Binom Dağılımı 
Rassal koşullarda gerçekleştirilen Bernoulli deneyleri sonucunda biri başarı diğeri 
başarısızlık olmak üzere iki farklı sonuç ortaya çıkar. Örneğin, bir fabrika üretim 
hattından çıkan ürünün kusursuz veya kusurlu olması, yere atılan cam bardağın 
kırılması veya kırılmaması, üzerine basınç uygulanan beton örneğinin kırılması 
veya sağlam kalması gibi bazı deneylerde iki farklı sonuç vardır.

Rassal olarak yapılan n tekrarlı bir deneyde her tekrarda iki farklı (kesikli) so-
nuçtan birinin gelmesi söz konusu ise, istenen sonucun gelme olasılıklarının bu-
lunması amacıyla Binom olasılık dağılımı kullanılmaktadır. Örneğin bir seramik 
fabrikasında üretilen fayansların kusurlu olma olasılığı % 1 ise, üretim bandından 
rassal olarak örneklenen 10 adet fayansın içinden bir tanesinin kusurlu olma ola-
sılığını Binom olasılık dağılımını kullanarak belirleyebiliriz. 

Bernoulli deneylerinin n kez tekrarlanması halinde, bu deneylerdeki başarılı 
sonuçların toplamı olan X rassal değişkeni için aşağıdaki koşullar gerçekleşiyorsa, 
bu rassal değişken Binom rassal değişkeni olarak tanımlanır. 

•	 Deneyde,	başarılı	olma	olasılığı	p	ve	başarısız	olma	olasılığı	 (1-p)	olmak	
üzere iki sonuç olmalıdır.

•	 Deneylerin	tümü	(n),	aynı	koşullar	altında	gerçekleştirilmelidir.
•	 Her	deneme	sonucunda	başarılı	olma	olasılığı	p	ve	başarısızlık	olasılığı	q	

aynıdır.
•	 Denemeler	birbirinden	bağımsız	olmalı	ve	deney	süresince	n	sabit	kalmalıdır.
Bir ana kütlede sonucun başarılı olma olasılığı p ve başarısız olma olasılığı 

q=1-p	ise,	bu	ana	kütleden	çekilecek	n	adet	örnek	kütle	içerisinden	rassal	ve	iadeli	
olarak x adet birim çekildiğinde, x adet birimin de başarılı gelme olasılığı aşağı-
daki Binom açılımı ile hesaplanabilir.

 

,	x=	0,1,2,3,....,n

Burada, !: İlgili birimin faktöriyelini göstermektedir.
Binom dağılımı eşitliği ile belirli bir başarı sayısına karşılık gelen olasılık değe-

ri bulunabildiği gibi, belirli bir aralığa düşen başarı sayısının olasılığını da bulmak 
mümkündür. Belirli bir aralığa düşen başarı sayısının olasılığı, o aralıktaki bütün 
başarı sayıları olasılıklarının toplamına eşittir.

Bir mermer ocağından üretilen blok mermerlerin çatlaksız olarak satılabilme ola-
sılığının %30 olduğu bilinmektedir. Mermer ocağı üretim sürecinde örnek olarak 
alınacak 5 adet blok içinden hiçbirinin çatlaksız (hepsinin çatlaklı) ve 1, 2, 3, 4 ve 
5’inin çatlaksız olma olasılıklarını hesaplayarak olasılık çizelgesini hazırlayınız.

Çözüm: Ele aldığımız örnekte;

Çatlaksız	ürün	olasılığı	:	 p=	0,3	(%30)
Çatlaklı	ürün	olasılığı	 :	 q=	1-	p	=	1-	0,3	=	0,7	(%70)
Örnek	kütle	sayısı	 :	 n=	5

Olduğuna göre, her bir X için başarı (çatlaksız blok) olasılıklarını aşağıdaki 
gibi hesaplarız.

X rassal değişkeninin başarı 
için 1 ve başarısızlık için 0 
değerini aldığı durumda, X 
rassal değişkeninin olasılık 
fonksiyonunun P(X=1)=p 
ve P(X=0)=1-p=q veya 
P(X=x)= px(1-p)1-x olduğu 
dağılımlara Bernoulli dağılımı 
denilmektedir.

Binom deneydeki her tekrara, 
Bernoulli denemesi ya da 
sınaması denilmektedir.

Faktöriyel, (!) sembolü ile 
gösterilir. n!, 1’den n’e kadar 
olan sayılarının yan yana 
yazılıp çarpımı demektir. 
Örneğin, 5! demek 0’dan 
5’e kadar sayıların yan 
yana yazılıp çarpımı olup, 
5!=120’dir.

ÖRNEK 1
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n=5	adet	bloktan	hiçbirinin	çatlaksız	(x=0)	olma	olasılığı;

n=5	adet	bloktan	1’inin	çatlaksız	(x=1)	olma	olasılığı;

n=5	adet	bloktan	2’sinin	çatlaksız	(x=2)	olma	olasılığı;

n=5	adet	bloktan	3’ünün	çatlaksız	(x=3)	olma	olasılığı;

n=5	adet	bloktan	4’ünün	çatlaksız	(x=4)	olma	olasılığı;

n=5	adet	bloktan	5’inin	(hepsinin)	çatlaksız	(x=5)	olma	olasılığı;

x 0 1 2 3 4 5
P(X=x) 0,1681 0,3602 0,3087 0,1323 0,0284 0,0024

Örnek 1’deki verileri ve olasılık çizelgesini ele alarak mermer ocağı üretim sürecinde 
örnek olarak alınacak 5 adet blok içinden;

a)	 2	ile	3’ünün	çatlaksız	olma	olasılığını,
b) En çok birinin çatlaksız olma olasılığını,
c) En az birinin çatlaksız olma olasılığını hesaplayınız.

Çözüm:	a)	2	ile	3’ünün	çatlaksız	olma	olasılığı;
P(2 ≤ X ≤ 3) = P(X=2) + P(X=3)
                       = 0,3087 + 0,1323 = 0,441

b)	En	çok	1’inin	çatlaksız	olma	olasılığı,
 P(X ≤ 1) = P(X=0) + P(X=1)
 = 0,1681 + 0,3602 = 0,5283

c)	En	az	1’inin	çatlaksız	olma	olasılığı,
 P(X ≥ 1) = 1-P(X=0) =1- 0,1681=0,8319
   

ÖRNEK 2
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Elektronik ürünler pazarlayan bir mağazayı gezen müşterilerin %20’sinin ürün sa-
tın aldığı bilinmektedir. Bir saat içinde mağazayı gezen 6 müşterinin 2’sinin ürün 
satın alma olasılığı nedir?

Binom dağılımının ortalaması;

Binom dağılımının varyansı ve standart sapması;

Tekstil sektöründe kot taşlama işinde 5 yıl çalışan işçilerin sikoza (taş tozu hastalığı-
na yakalanma ihtimali nedeniyle) yaşama ihtimali %85’tir. Tekstil ürünleri üreten 
bir fabrikada kot taşlama işinde 10 işçi çalışıyorsa, bu işçilerin yaşama ihtimali or-
talaması, varyans ve standart sapmasını hesaplayınız.

n=	10,	p=0,85,	q=0,15,	x=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Ortalama :   kişi      
  

Varyans :  kişi
 

Standart Sapma :  kişi

Poisson Dağılımı
Örnek	kütle	boyutunun	(n’nin)	çok	büyük	ve	beklenen	bir	olayın	meydana	gelme	
olasılığının (p) sıfıra çok yakın olduğu nadir meydana gelen olaylarda, hesapla-
ma zorlukları nedeniyle Binom dağılımı kullanılamaz. Bununla birlikte, belirli 
bir zaman aralığında, bir alanda ya da hacimde nadir rastlanan olayların olasılık 
dağılımları, Poisson dağılımı ile daha kolay açıklanabilmektedir. Örneğin, bir yıl 
içinde meydana gelen trafik ve iş kazaları, fabrikalarda kusurlu ürün üretme, in-
sanların az rastlanan hastalıklara yakalanması, matbaada basılan kitabın sayfala-
rın baskı hataları bulunması nadir rastlanan olaylardır.

Genellikle n>20 ve p<0,10 olduğu durumlarda, Poisson dağılımının kullanımı ter-
cih edilmektedir.

X rassal değişkeninin Poisson olasılık fonksiyonu,

 

olarak	tanımlanır.	Burada,	e=2,71828,	x=	birim	zaman	içinde	ilgilenilen	olay	
sayısı,	l=birim	zaman	içinde	ilgilenilen	olayın	ortalama	oluş	sayısıdır.	

Poisson dağılımının ortalaması,
	E(X)=	m	=	l

1

ÖRNEK 3
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Dağılımının	varyansı	ve	standart	sapması,
    

Türkiye’de ağır ve tehlikeli işler sınıfında çalışan işletmelerde her yıl ortalama olarak 
1000 işçiden bir tanesi hayatını kaybetmektedir. 4000 işçinin çalıştığı bir işletmede 
bir yıl içinde;
a) Hiçbir işçinin hayatını kaybetmemesi,
b) 5 işçinin hayatın kaybetmesi,
c) 2’den fazla işçinin hayatın kaybetmesi olasılıklarını bulunuz.

Çözüm: a)	 n=4000	 ve	 p=1/1000=	 0,001	 olduğundan	 l=n.p=4000.0,001=4	
olur.

Hiçbir	işçinin	hayatını	kaybetmemesi	durumu	x=0	olduğudan,	hiçbir	işçinin	
hayatını kaybetmemesi olasılığı;

Olarak hesaplanır.
b)	İşletmede	5	işçinin	hayatını	kaybetmesi	(X=5)	olasılığı;

 

c)	İşletmede	2’den	fazla	işçinin	hayatını	kaybetmesi	(X>2)	olasılığı;
P(X>2)	=	1-P(X≤2)	=	1-[P(X=0)	+	P(X=1)	+	P(X=2)]
 

 

	=	0,7619

Bir otobüs durağından 30 dakikada ortalama 2 belediye otobüsü geçmektedir.
a) 30 dakika içerisinde 1 belediye otobüsü geçme olasılığını,
b) Bir saat içerisinde 2’den fazla otobüs geçme olasılığını hesaplayınız.

Çözüm: a) 30 dakikada ortalama otobüs geçme sayısı l=2	olduğundan,	1	oto-
büs geçme olasılığı; 

b) 30 dakikada 2 otobüs geçiyorsa, bir saatte 4 otobüs geçer. Bu durumda l=4	
olur.	Bir	saatte	2’den	fazla	otobüs	geçme	olasılığı;

ÖRNEK 4

ÖRNEK 5
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Bir bölge ormanında yapılan gözlemlere göre eğer yeni dikimler yapılmazsa yıllık 
ormanlık alan kaybının 1000 Hektarlık alana karşılık 1 Hektar olduğu bilinmekte-
dir. Toplam orman alanı 3000 Hektar olduğuna göre, yeni dikim yapılmadığı takdir-
de bir yıl içerisinde 2 hektarlık ormanlık kaybı olasılığı nedir? 

BAZI SÜREKLİ OLASILIK DAĞILIM MODELLERİ 
Coğrafi bilgi sitemleri kapsamında yapılan bilimsel araştırmalarda çoğu kez kar-
şılaşılan değişkenler, sayılamayacak kadar çok değerler alabilen değişkenlerdir. 
Sürekli değişkenler olarak da tanımlanan bu rassal değişkenlerin büyük çoğun-
luğunun frekans dağılışı, normal veya lognormal olasılık dağılımı adı verilen bir 
fonksiyonla ifade edilmektedir. Bu nedenle, bu bölümde sürekli dağılımlardan 
sadece Normal ve Lognormal dağılım modellerinin hesaplanmasını ve bu para-
metrelerin uygulamada kullanımını ele alacağız. 

Normal Dağılım
Sürekli değişkenlerden frekans dağılımı yaklaşık olarak çan eğrisi şeklinde olan 
dağılımlara normal dağılım denilmektedir. 19. yüzyılın başlarında C.F. Gauss 
isimli araştırmacının astronomi alanında yaptığı çalışmalar sırasında geliştirdiği 
normal dağılımın ilk uygulamaları, doğada gerçekleşen olayların yorumlanması-
na büyük bir uyum göstermiştir. Bu nedenle, normal dağılım olasılık fonksiyonu-
nun şekline Gauss eğrisi de denilmektedir. Normal dağılımın yaygın kullanımının 
en önemli nedeni de sürekli değişkenlere uygulanabilirliğinin yanında bazı kesikli 
değişkenlerinde normal dağılışa yaklaşabilmesidir. 

Günlük hayatımızda karşılaşılan birçok değişken normal dağılış gösterir. 
Örneğin, insanların kan basıncı (tansiyon) ve kanındaki şeker miktarının dağılı-
mı, öğrencilerin bir dersten aldıkları notların dağılımı, ilköğretimde okuyan ço-
cukların boy ve kiloları, bir fabrikanın günlük üretim miktarları dağılımı, ampul 
ve pillerin ömrünün dağılımı genellikle normal kabul edilir. 

Sürekli bir X değişkeninin normal dağılım olasılık fonksiyonu aşağıdaki eşit-
likte verildiği gibidir.

 için

Burada;	x	=rassal	örneklenmiş	değişkeni,		–X		=	dağılımın	ortalamasını	ve	s	=	
dağılımın standart sapmasını (s2	=	varyansı)	göstermektedir.	

Dağılımın	ortalaması	merkezi	eğilim	ölçüsünü	verirken,	varyansı	da	ortala-
manın iki yanındaki yayvanlığın bir ölçüsüdür. Bu nedenle, –X  ve s2 parametre-
lerinin alacağı değerlere göre olasılık yoğunluk fonksiyonunun şekli de değişir. 
Örneğin, Şekil 3.1 de görüldüğü gibi A kütlesinin ortalaması B kütlesininkinden 
küçük iken, B kütlesinin varyansı da A kütlesininkinden daha küçüktür. Bu ör-
nekte, A kütlesinin olasılık yoğunluk fonksiyonunun B kütlesininkinden daha 
yayvan olduğunu söyleyebiliriz.

X	rassal	değişkeninin	-∞	ve	+∞	aralığı	değerleri	için	normal	dağılım	olasılık	
fonksiyonunun integralini aldığımızda, normal eğri altında kalan toplam alanı 1,0 
olarak bulabiliriz.

2

Carl Friedrich Gauss (30 Nisan 
1777 - 23 Şubat 1855), Alman 
kökenli matematikçi ve bilim 
adamıdır. Katkıda bulunduğu 
alanlardan bazıları; sayılar 
kuramı, analiz, diferansiyel 
geometri, jeodezi, elektrik, 
manyetizma, astronomi ve 
optiktir. Antik çağlardan beri 
yaşamış en büyük matematikçi 
olarak da bilinen Gauss, 1918 
yılında Hannover’de yaptığı 
yüzey ölçümleri sırasında, 
ölçüm hatalarının istatistiksel 
dağılımını veren (ve daha önce 
astronomi araştırmalarında 
da kullandığı) normal 
dağılım fikrini kafasında iyice 
belirginleştirmiştir (İnternet 
Kaynak: http://tr.wikipedia.
org/wiki/Carl_Friedrich_
Gauss)

Normal dağılım, parametreleri 
aritmetik ortalama ve 
standart sapma olan iki 
parametreli bir dağılımdır. 
Birinci ünitede de ele 
aldığımız gibi, gruplandırılmış 
serilerde aritmetik ortalama 
ve standart sapmayı şu şekilde 
hesaplayabiliriz.
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Bu nedenle, normal frekans dağılımının eğrisinin (Şekil 3.2) altında kalan alan 
olasılıkları	verdiğinden,	eğrinin	kapladığı	toplam	alan	1’e	eşittir.	

Standart normal eğrilerde X ekseni üzerinde, aritmetik ortalamanın her iki 
yanında -s	ile	+s mesafeleri ile normal eğri arasında kalan alan, tüm eğri alanının 
%68,3 ‘ünü kapsar (Şekil 3.3). Aritmetik ortalamanın iki yanında -2s	ile	+2s nok-
taları	arasında	kalan	alan,	tüm	eğri	alanının	%95,5	‘ini	kapsar.	-3s	ile	+3s mesa-
feleri	arasında	kalan	alan	ise,	bütün	alanın	%99,7	‘sini	kapsamaktadır	(Şekil	3.3).

Şekil 3.1

Normal dağılım 
gösteren iki 
rassal değişkenin 
olasılık yoğunluk 
fonksiyonları

Şekil 3.2

Normal dağılım 
frekans (çan) eğrisi

Farklı uygulamalar için 
olasılık dağılım fonksiyonu 
eğrisi altında kalan alanların 
bulunabilmesi için integral 
alınması zor olduğundan, 
normal dağılım fonksiyonunun 
standart normal dağılım 
fonksiyonuna dönüştürülmesi 
tercih edilmektedir.



Coğrafi Bilgi Sistemleri için Temel İstatistik54

Standart Normal Dağılım
Normal	dağılım	fonksiyonunda,	Z=	(X-	–X		)/s dönüştürmesi yapılarak “standart nor-
mal dağılım” elde edilebilir. Bu durumda standart normal dağılımın fonksiyonu,

şeklinde	olup,	aritmetik	ortalaması	0	ve	varyansı	1’dir.
Z	rassal	değişkeninin	-∞	ve	+∞	aralığı	için	standart	normal	dağılım	fonksiyo-

nunun integralini aldığımızda da, eğri altında kalan toplam alanı 1,0 olarak bu-
labiliriz (Şekil 3.4.). Ayrıca simetrik olan standart normal eğrinin sağında kalan 
(-∞	ile	0	aralığındaki)	ve	solunda	kalan	(0	ile	+∞	aralığındaki)	yarım	alanlar	da	
0.5’e	eşittir	(Şekil	3.5).

Şekil 3.3

Normal eğri altında 
kalan alanların 
standart sapmaya 
bağlı değişimi
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Çarpıklık ve Basıklık Katsayısı
Normal dağılım olasılık fonksiyonunun şekli, ortalama ve standart sapmanın ala-
cağı değerlere göre değişebilmektedir. Normal dağılım fonksiyonu şeklinin sağa 
veya sola çarpıklığını belirlemede çarpıklık katsayısı, sivri veya basık olup olmadı-
ğının belirlenmesinde ise basıklık katsayısı kullanılmaktadır.

Standart normal dağılım teorik olarak simetrik bir eğriye sahiptir. Bu nedenle 
normal dağılımın teorik çarpıklık katsayısı, a3	=	0’dır.	Sağa	eğik	serilerde	a3	>	0	
(Şekil 3.6.a) ve sola eğik serilerde a3	<	0’dır	(Şekil	3.6.b).	Gruplandırılmış	seriler-
de dağılımın çarpıklık katsayısı aşağıdaki gibi hesaplanır. 

  

Şekil 3.4

Standart normal 
eğri altında kalan 
alan

Şekil 3.5

Standart normal 
eğrinin sağında 
ve solunda kalan 
alanlar

Z’nin çeşitli değerlerine ait 
standart normal eğri altında 
kalan alanları bulabilmek için 
integral alma işlemi yapmak 
pratik bir işlem olmadığından, 
standart normal eğri altında 
kalan alanlar istatistik 
kitaplarının ekinde çizelgeler 
şeklinde sunulmaktadır (Bu 
kitabın ekindeki çizelgelere 
bakınız).

Şekil 3.6

Standart normal 
dağılımda çarpıklık
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Bir serinin normal olabilmesi için hem simetrik olması hem de normal bir 
yüksekliğe sahip olması gerekir. Bir serinin normal olup olmadığını ortaya koyan 
“basıklık ölçüsü (a4)”, normal bir seride a4	=	3,	sivri	bir	seride	a4	>	3	(Şekil	3.7.a)	
ve basık bir seride a4	<	3’dür	(Şekil	3.7.b).	Gruplandırılmış	serilerde	dağılımın	
basıklık katsayısı aşağıdaki gibi hesaplanır. 

Kent merkezinde bulunan bir inşaat şantiyesinde iş makinelerinin yarattığı gürültü 
seviyesini belirlemek amacıyla 24 ölçüm yapılmış ve aşağıdaki gruplandırılmış seri-
deki frekans değerleri elde edilmiştir.
a) Aritmetik ortalama ve standart sapmayı hesaplayınız.
b) Dağılımın çarpıklık ve basıklık katsayılarını hesaplayarak, dağılımın şeklini yo-

rumlayınız.

Grup Sınırları (Gürültü-dBA) Frekanslar Grup Ortalamaları
Alt Üst	(den	az) fi mi
0 20 4 10
20 40 8 30
40 60 6 50
60 80 4 70
80 100 2 90

Çözüm: a) Aritmetik ortalama ve standart sapmayı aşağıdaki eşitliklerle hesaplarız. 
 

  
 

Şekil 3.7

Standart normal 
dağılımda basıklık

ÖRNEK 6
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b) Çarpıklık katsayısını aşağıdaki eşitlikle hesaplarız.
  

 

a3 =	0,365	>	0olduğundan,	eğri	tam	simetrik	dağılıma	göre	sağa	çarpıktır.
 
Basıklık katsayısını da aşağıdaki eşitlikle hesaplayabiliriz.
  

 
 a4 =	2,25	<	3,0	olduğundan,	eğri	tam	simetrik	dağılıma	göre	basıktır.

Bir işyerinde çalışan 50 personelin yaş gruplarına göre dağılımı aşağıdaki gibidir. 
Personelin ortalama yaşını ve standart sapmasını, dağılımın çarpıklık ve basıklık 
katsayılarını hesaplayarak dağılım şeklini yorumlayınız.

Yaş	Grupları 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70
Personel	Sayısı 8 18 14 8 2

Normal Olasılık Eğrisinin Altında Kalan Alanların Hesaplanması
Belirli bir değişken değerlerine karşılık gelen normal olasılık eğrisinin altında ka-
lan alanların hesaplanmasında standart normal dağılımın özelliklerinden yararla-
nılabilmektedir. Bunun için X değişken değerleri öncelikle standart normal değere 
dönüştürülmekte ve daha sonra standart normal dağılım fonksiyonu yardımıyla 
integral alma işlemi ile eğri altında kalan alan hesaplanmaktadır. Ancak, integral 
alma işlemleri zaman alıcı olması ve pratik olmaması nedenleriyle genellikle daha 
önceden hazırlanmış çizelgelerden yararlanılması tercih edilmektedir. 

Standart normal dağılım simetrik bir dağılım olduğu için, eğri altında kalan 
toplam	alan	1’e,	ortalamanın	sağında	ve	solunda	kalan	yarım	alanlar	da	0.5’e	eşittir.	
Ortalamanın solunda kalan alan ile sağındaki alan birbirine eşittir. Bu nedenle de, 
standart normal eğri altındaki alanları gösteren integral çizelgeleri (Z çizelgesi) ya-
rım alan çizelgeleridir. Bu yüzden, ortalamanın solunda kalan ve negatif Z değerle-
rine	karşılık	gelen	alan,	Z’lerin	pozitifmiş	gibi	düşünülmesiyle	bulunabilmektedir.

Standart normal dağılım çizelgesinin kullanımı ile ilgili örnekler aşağıda ve-
rilmiştir. 

3
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Bir bölgede GPS (Global Positioning System) ile yapılan konum belirleme çalışma-
larında, ölçüm hataları ortalamasının 7,8 m ve standart sapmasının 2 m olduğu 
hesaplanmıştır.
a) Ölçümlerde 5 m’den daha az hata yapma olasılığı nedir?
b) Ölçümlerde 10 m’den daha az hata yapma olasılığı nedir?
c) Ölçümlerde 10 m’den daha fazla hata yapma olasılığı nedir?
d) Ölçümlerde 5 m ile 10 m arası hata yapma olasılığı nedir?

Çözüm: Örneğimizde  olarak verilmiştir. 

a)	X=5	m	için	  olarak bulunur.
Ölçümlerde	5	m’de	daha	az	hata	yapma	olasılığı	hesaplanmak	istendiğine	göre	

P(X<5)=P(Z<-1,4)	olasılığını	bulmamız	gerekmektedir.	Bu	olasılık	değerini	Z	çi-
zelgesini kullanarak bulabiliriz. 

Z	çizelgesinde	Z=1,4	değerine	karşılık	gelen	değer	A=0,419	dur.	Aynı	değer	
Z=-1,4	için	de	geçerlidir.	Aşağıda	verilen	şekilden	de	görüldüğü	gibi,	taralı	alan	
A=0,419	dur.	Bu	durumda,	 standart	normal	 eğrinin	 sol	 tarafındaki	yarım	alan	
0,5’e	eşit	olduğundan,	ölçümlerde	5	m’den	daha	az	hata	yapma	olasılığını;

P(X<5)=P(Z<-1,4)=0,5-0,419=0,081	olarak	buluruz.	

b)	X=10	m	için	  olarak bulunur.
P(X<10)=P(Z<1.1)	olasılığını	bulmamız	gerekmektedir.
Z	çizelgesinden	Z=1,1	değerine	karşılık	gelen	A=0,364	değerini	buluruz.
Standart	normal	eğrinin	sol	tarafındaki	yarım	alan	(=0,5)	ile	A	alanını	topla-

dığımızda,	ölçümlerde	10	m’den	daha	az	hata	yapma	olasılığını;
P(X<5)=P(Z<-1,4)=0,5+0,364=0,864	olarak	buluruz.

ÖRNEK 7
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	c)	X=10	m	için	Z=1,1	ve	A=0,364	olarak	bulunmuştu.
P(X>10)=P(Z>1,1)	olasılığını	bulmamız	gerekmektedir.
Standart	normal	eğrinin	sağ	tarafındaki	yarım	alandan	(=0,5)	A	alanını	çıkar-

dığımızda,	ölçümlerde	10	m’den	daha	fazla	hata	yapma	olasılığını;
P(X>10)=P(Z>1,1)=0,5-0,364=0,136	olarak	buluruz.

 d) X1=5	m	için	Z1=-1,4	ve	A1=0,419	
X2=10	m	için	Z2=1,1	ve	A2=0,364	olarak	bulunmuştu.
P(5<X<10)=P(-1,4<Z<1,1)	olasılığını	bulmamız	gerekmektedir.
Standart normal eğrinin solunda kalan A1 ve sağında kalan A2 alanlarını top-

ladığımızda,	ölçümlerde	5	m	ile	10	m	arası	hata	yapma	olasılığını;
P(5<X<10)=P(-1,4<Z<1,1)=0,419+0,364=0,783	olarak	buluruz.

Bir otomobil fabrikasının ürettiği ürünlere talep ortalaması 800 adet ve standart 
sapması 200 adettir. Satışların en fazla 1000 adet olma olasılığı nedir?

Bir il merkezinde bulunan meteoroloji istasyonunda yapılan ölçümlerde ilin Nisan 
ayı toplam yağış miktarı ortalamasının 900 mm ve standart sapmasının 200 mm 
olduğu hesaplanmıştır. %95 olasılıkla ilin toplam yağış miktarı en düşük ve en yük-
sek ne kadar olur?

Çözüm:	En	düşük	ve	en	yüksek	yağış	miktarlarını	%95	olasılıkla	bulacağımıza	
göre,	öncelikle	standart	normal	eğri	altında	%95	olasılık	değerine	karşılık	gelen	Z	
değerini bulmamız gerekmektedir. Standart normal eğri, tam simetrik bir eğri ve 
eğrinin her iki tarafında kalan yarım alanlar birbirine eşit olduğundan, Z çizelge-
sinden	P=0,95/2=0,475	değerine	karşılık	gelen	değerin	Z=1,96	olduğunu	buluruz.	

4

ÖRNEK 8
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En	düşük	yağış	miktarını	Z=-1,96	ve	en	büyük	yağış	miktarını	Z=+1,96	değer-
lerini kullanarak bulabiliriz.

 olduğundan

En düşük yağış miktarı: 

En yüksek yağış miktarı: 
olarak bulunur.
 

Lognormal Dağılım   
Standart normal dağılımın özelliklerini, aşırı çarpık dağılmış rassal değişkenler 
için kullandığımızda, çok önemli boyutlarda hatalar yapabiliriz. Bununla birlikte 
normal dağılış göstermeyen (çarpık dağılımlı) değişkenler için bazı dönüşümler 
yaparak normal dağılıma uydurmak mümkündür. Genellikle de çarpık dağılış 
gösteren değişkenlerin normalleştirilmesinde, işlem kolaylığı nedeniyle e tabanı-
na	göre	logaritmik	dönüşüm	(y=lnx)	tercih	edilmektedir.	

Rassal örneklenmiş X verilerinin doğal logaritmaları alındığında, logaritmik 
(lnX) değerlerin dağılımı normal dağılıma uyuyorsa, bu dağılıma lognormal da-
ğılım denilmektedir. Geniş aralıklar için gruplandırılmış değişkenlerin dağılımı, 
genellikle lognormal dağılıma uymaktadır. 

Lognormal dağılımın olasılık yoğunluk eğrisi, bu dağılımın parametreleri olan 
logaritmik ortalama (a) ve logaritmik standart sapma (b)’nın	fonksiyonu	olup,	bu	
fonksiyon aşağıdaki eşitlikle ifade edilebilir.

Burada;	 x=rassal	 örneklenmiş	 değişkeni,	 x	 değişkeninin	 olasılık	 yoğunluk	
fonksiyonunu, a=	dağılımın	logaritmik	ortalamasını	ve	b=	dağılımın	logaritmik	
standart sapmasını göstermektedir.

Lognormal dağılımın parametreleri olan logaritmik ortalama ve logaritmik 
standart sapma iki yöntemle hesaplanabilmektedir. Bu yöntemler aşağıda sıra ile 
verilmektedir.

1) Örnek değerlerinin normal aritmetik ortalaması (–X  ) ve standart sapması 
(s) hesaplanarak, değişkenlik katsayısı (C ) belirlenir.

  
 
 
2)	 Değişkenlik	katsayısının	1,2’ye	eşit	ya	da	küçük	olması	durumunda	aşağı-

daki eşitlikler kullanılarak logaritmik ortalama (a) ve standart sapma (b) 
hesaplanır.

 

 

Negatif değerlerin logaritması 
tanımlanmadığından 
(alınamadığından), lognormal 
dağılım sadece rassal 
örneklenmiş pozitif değerli 
değişkenler için kullanılabilir.
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3)	 Değişkenlik	katsayısının	1,2’den	büyük	olması	durumunda,	rassal	örnek-
lenmiş X değerlerinin logaritmik dönüşümleri (lnX) yapılarak, normal da-
ğılımda olduğu gibi aritmetik ortalama (a) ve standart sapma (b) hesap-
lanır.	Daha	sonra,	aşağıdaki	eşitlikler	kullanılarak	logaritmik	ortalama	ve	
standart sapma normal değerlere dönüştürülür.

 
 

 
 

Örnekleme değerlerinin doğal logaritmaları için yapılan işlemlerde normal 
dağılımın tüm özellikleri geçerlidir. Örneğin, lognormal dağılmış X rassal değiş-
keni için standart normal değerin bulunmasında;

 

eşitliği kullanılır.

Kent merkezinde bulunan bir inşaat şantiyesinde zemin kazık çakma makinelerinin 
yarattığı kesikli titreşim seviyesini belirlemek amacıyla 20 ölçüm yapılmış ve aşağı-
daki gruplandırılmış serideki frekans değerleri elde edilmiştir. Dağılımın lognormal 
olduğu bilindiğine göre;
a) Logaritmik ortalama ve standart sapmayı hesaplayınız.
b) Kesikli titreşim seviyesinin 10 mm/s’nin üzerinde olma olasılığını bulunuz.

Grup	Sınırları	(Titreşim:mm/s) Frekanslar Grup	Ortalamaları
Alt Üst	(den	az) fi mi
0 3 3 1,5
3 6 9 4,5
6 9 5 7,5
9 12 2 10,5
12 15 1 13,5

Çözüm: 
a) Normal değerler için aritmetik ortalama ve standart sapmayı aşağıdaki 

eşitliklerle hesaplarız. 
   
   

Lognormal dağılmış X rassal 
değişkeni için standart 
değerin bulunmasında, 
eğer normal değerlerle 
hesaplanmış ortalama ve 
standart sapma kullanılırsa, 
bu standart normal değerle 
yapılacak olasılık tahminleri 
önemli derecede hata içerir.

ÖRNEK 9
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Değişkenlik	katsayısı		   olduğundan, seri değerleri-

nin logaritmalarını almaya gerek olmadan logaritmik ortalama ve standart sap-
mayı aşağıdaki eşitliklerle hesaplayabiliriz.

   
 

b)	 X=	10	mm/s		 a=	1,6447	ln(mm/s)		 b= 0,4933 ln(mm/s)

 

Z	çizelgesinden	Z=1,33	değerine	karşılık	gelen	alan	A=0,408
Kesikli	titreşim	seviyesinin	10	mm/s’nin	üzerinde	olma	olasılığı;
	P(Z>1,33)=0,5-0,408=0,092	(%9,2)	dir.
Eğer dağılımın lognormal olduğunu göz önüne almadan kesikli titreşim sevi-

yesinin	10	mm/s’nin	üzerinde	olma	olasılığını	hesaplarsak;	

		ve	A=0,411	olduğundan,

P(Z>1,35)=0,5-0,411=0,089	(%8,9)	olarak	buluruz.
Görüldüğü gibi, lognormal dağılma sahip rassal değişkenler için bu dağılışı göz 

ardı edersek hatalı değerlendirme yapmamız söz konusu olmaktadır. Özellikle, 
aşırı çarpık dağılımlarda, bu hata oranı daha da artabilmektedir. 

Bir küçük sanayi bölgesinde bulunan 200 iş yerinde yapılan gürültü ölçümleri sonu-
cu yapılan gruplandırmada aşağıdaki veriler elde edilmiştir. Dağılımın lognormal 
olduğunu varsayarak logaritmik aritmetik ortalamayı ve standart sapmayı hesapla-
yıp, sınır değer olan 70 dB’in üzerinde kaç iş yerinin çalıştığını bulunuz.

Gürültü	(dB) 0-40 40-80 80-120 120-160 160-200 200-240
İşyeri	Sayısı 35 120 20 15 8 2

5
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Özet
Kesikli ve sürekli rassal değişken kavramını öğre-
nerek verilere uygun dağılım modelini seçmek.
 Rassal örneklenen veriler kesintisiz bir şekilde 
sıralanabiliyor ve bir aralıktaki bütün değerleri 
alabiliyorsa, bu değişkenlere sürekli değişkenler 
denilmektedir. Rassal örneklenen bir değişken 
sadece belirli sayıda değerler alabiliyor ve yal-
nızca sayılabilir sayıda değerler alıyorsa da, bu 
değişkenlere kesikli değişken denilmektedir.

 Kesikli değişkenler için belirli değerlerin nok-
tasal olarak gerçekleşme olasılıkları hesaplana-
bilirken, sürekli rassal değişkenler de ise belirli 
aralıklardaki değerler için gerçekleşme olasılık-
ları hesaplanabilmektedir. 

Kesikli rassal değişkenlerin dağılım modellerinin 
(Binom ve Poission) parametrelerini hesaplayıp, 
spesifik uygulamalarda dağılım parametrelerini 
kullanmak.

 Bir ana kütlede sonucun başarılı olma olasılığı p 
ve	başarısız	olma	olasılığı	q=1-p	ise,	bu	ana	küt-
leden çekilecek n adet örnek kütle içerisinden 
rassal ve iadeli olarak x adet birim çekildiğinde, 
x adet birimin de başarılı gelme olasılığı Binom 
açılımı ile hesaplanabilmektedir. Binom dağılı-
mı eşitliği ile belirli bir başarı sayısına karşılık 
gelen olasılık değeri bulunabildiği gibi, belirli 
bir aralığa düşen başarı sayısının olasılığını da, 
bütün başarı sayıları olasılıklarının toplamı ile 
bulmak mümkün olabilmektedir. 

	 Örnek	 kütle	 boyutunun	 (n’nin)	 çok	 büyük	 ve	
beklenen bir olayın meydana gelme olasılığının 
(p) sıfıra çok yakın olduğu nadir meydana ge-
len olaylarda ise, Poisson dağılımı daha kolay 
kullanılabilmektedir.	Genellikle	n>20	ve	p<0,10	
olduğu durumlarda, Poisson dağılımının kulla-
nımı tercih edilmektedir.

Sürekli rassal değişkenlerin dağılım modellerinin 
(Normal ve Lognormal) parametrelerini hesapla-
yıp, spesifik uygulamalarda dağılım parametrele-
rini kullanmak.

 Sürekli değişkenlerden frekans dağılımı yaklaşık 
olarak çan eğrisi şeklinde olan dağılımlara nor-
mal dağılım denilmektedir. Normal dağılım iki 
parametreli bir dağılım olup, dağılımın ortala-
ması merkezi eğilim ölçüsünü verirken, varyansı 
da dağılımın yayvanlığının bir ölçüsüdür.

 Normal frekans dağılım eğrisinin kapladığı top-
lam	alan	1’e	eşittir.

	 Normal	dağılım	fonksiyonunda,	Z=	(X-–X		)/a dö-
nüştürmesi yapıldığında, aritmetik ortalaması 0 
ve varyansı 1 olan “standart normal dağılım” elde 
edilebilmektedir. Belirli bir değişken değerlerine 
karşılık gelen normal olasılık eğrisinin altında ka-
lan alanların hesaplanmasında standart normal 
dağılım çizelgelerinden yararlanılabilmektedir.

 Normal dağılım fonksiyonu şeklini açıklamada 
çarpıklık katsayısı ve basıklık katsayısı kullanıl-
maktadır. Tam simetrik normal dağılımın teorik 
çarpıklık katsayısı, a3	=	0	olup,	sağa	eğik	seriler-
de a3	>	0	ve	sola	eğik	serilerde	a3	<	0’dır.	Tam	
simetrik normal dağılımda basıklık katsayısı a4  
=	3	olup,	sivri	bir	eğride	a4	>	3	ve	basık	bir	eğri-
de a4	<	3’dür.	

 Rassal örneklenmiş X verilerinin doğal logarit-
maları alındığında, logaritmik (lnX) değerlerin 
dağılımı normal dağılıma uyuyorsa, bu dağılıma 
lognormal dağılım denilmektedir. Geniş aralık-
lar için gruplandırılmış değişkenlerin dağılımı, 
genellikle lognormal dağılıma uymaktadır. 

 Lognormal dağılımın parametreleri logaritmik or-
talama (a) ve logaritmik standart sapma (b) dır. 

 Lognormal dağılmış X rassal değişkeni için stan-
dart	 normal	 değerin	 bulunmasında	Z=	 (LnX	 -	
a)/b eşitliği kullanılır.

1

2

3
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Kendimizi Sınayalım

1.  işleminin sonucu kaçtır?

a. 3
b.	 5
c.	 15
d. 20
e. 30

2. Bir hastanede yapılan kalp ameliyatlarında has-
tanın yaşama ihtimalinin %80 olduğu bilinmektedir. 
Hastanede	bir	günde	4	kalp	hastası	ameliyat	edildiğine	
göre, yalnız 2 hastanın yaşama ihtimali kaçtır? 

a. 0,0013
b.	 0,0256
c.	 0,1536
d. 0,4096
e. 1,0000

3. Aşağıdaki çizelgede kusurlu ürün üretme sayıları 
ve olasılıkları verilmiştir.  
x 0 1 2 3 4

P(X=x) 0,32 0,42 0,21 0,04 0,01
Bu çizelgeye göre, seçilecek bir ürünün kusurlu olma-
ma olasılığı kaçtır?

a. 0,42
b. 0,32
c. 0,21
d. 0,04
e. 0,01

4. Bir işletmede çalışan işçilerin bir yıl içerisinde iş 
kazası geçirme olasılığı %0,2 (p=0,002)	dir.	 İşletmede	
2000 işçi çalıştığına göre (l=4),	bir	yıl	içinde	1	iş	kazası	
olma olasılığı kaçtır? (e-4=0,018)

a. 0,002
b. 0,004
c. 0,018
d.	 0,072
e. 0,100

5. Normal dağılıma sahip gruplandırılmış bir serinin 
sola çarpık olduğu belirlenmiştir. Buna göre, bu serinin 
çarpıklık katsayısı (a3) aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

a. -0,4
b. 0
c. 0,4
d. 1
e. 2

6. X, normal dağılmış sürekli bir değişken, –X			=	16	ve	
a=	4	olduğuna	göre,	P(12<X<20)	olasılığı	kaçtır?	

a.	 0,9500
b. 0,6826
c.	 0,4750
d. 0,3413
e.	 0,1707

7.	 X,	n	=	67	ve	p	=	0,40	olmak	üzere	binom	dağılmış	
bir	rassal	değişkendir.	Buna	göre,	X’in	standart	sapması	
kaçtır?

a. 3
b. 3,42
c.	 3,76
d. 4,01
e. 4,88

8. Standart sapması 6 olan bir normal dağılımda, 
X=24	değeri	Z=-2	standart	değerine	dönüşüyorsa	arit-
metik ortalaması kaçtır?

a. 6
b. 6,9
c. 12,8
d. 16
e. 36

9.	 X,	ortalaması	20	ve	standart	sapması	5	olan	bir	nor-
mal	dağılım	göstermektedir.	Buna	göre,	X=22,5	değeri	
hangi standart Z değerine dönüşür? 

a. -1
b.	 -0,5
c.	 0,5
d. 1
e.	 1,5

10.  X, ortalaması 6 ve standart sapması 4 olan bir log-
normal dağılım göstermektedir. Buna göre, dağılımın 
logaritmik varyansı kaçtır? 

a. 1,603
b.	 0,967
c. 0,846
d.	 0,607
e. 0,368
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1.	a		 Yanıtınız	yanlış	ise,	“Binom	Dağılımı”	konusu-

na bakınız.
2.	c		 Yanıtınız	yanlış	ise,	“Binom	Dağılımı”	konusu-

na bakınız.  
3.	b		 Yanıtınız	yanlış	ise,	“Binom	Dağılımı”	konusu-

na bakınız. 
4.	d	 Yanıtınız	yanlış	ise,	“Poission	Dağılımı”	konu-

suna bakınız.  
5.	a	 Yanıtınız	yanlış	ise,	“Normal	Dağılım”	konusu-

na bakınız. 
6.	b	 Yanıtınız	yanlış	ise,	“Normal	Dağılım”	konusu-

na bakınız.
7.	d	 	Yanıtınız	yanlış	ise,	“Binom	Dağılımı”	konusu-

na bakınız.
8.	e		 Yanıtınız	yanlış	ise,	“Normal	Dağılım”	konusu-

na bakınız.
9.	c	 Yanıtınız	yanlış	ise,	“Normal	Dağılım”	konusu-

na bakınız
10.	e	 Yanıtınız	 yanlış	 ise,	 “Lognormal	Dağılım”	ko-

nusuna bakınız

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1 
Ürün	satın	alma	olasılığı	 	:	p=	0,2	(%20)
Ürün	satın	almama	olasılığı	:	q=	1-	p	=	1-	0,2	=	0,8	(%80)
Örnek	kütle	sayısı																:	n=	6
Müşterinin	2’sinin	(x=2)	ürün	satın	alma	olasılığı;

Sıra Sizde 2 
Bir	yılda	ormanlık	alan	kaybı	1000	Hektar’da	1	Hektar	
(p=1/1000=0,001)	 dır.	 P<0,1	 olduğundan,	 bu	 soruyu	
poisson dağılımı yardımıyla çözebiliriz.
n=3000	Hektar	ve	p=0,001	olduğuna	göre	l=	3000.0,001=3dür.

2	Hektarlık	(x=2)	ormanlık	alan	kaybı	olaslığı;	

Sıra Sizde 3 
Grup	Sınırları(Yaş) Frekanslar Grup	Ortalamaları
Alt Üst	(den	az) fi mi
20 30 8 25
30 40 18 35
40 50 14 45
50 60 8 55
60 70 2 65

  

α3=0,356>0	olduğundan,	eğri	sağa	çarpıktır.
 

α4 =	2,455<3,0	olduğundan,	eğri	basıktır.

Sıra Sizde 4
–X		=800	adet	ve	a=200	adet	.	
X=1000	 adet	 için	
olarak bulunur.
P(X≤1000)=P(Z≤1,0)	=	0,5	+	0,3413	=	0,8413	
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Yararlanılan Kaynaklar
Sıra Sizde 5

Grup	Sınırları	(Gürültü-dB) Frekanslar
Grup	
Ortalamaları

Alt Üst	(den	az) fi mi
0 40 35 20
40 80 120 60
80 120 20 100
120 160 15 140
160 200 8 180
200 240 2 220

Z	 çizelgesinden	 Z=0,29	 değerine	 karşılık	 gelen	 alan	
A=0,1141
Gürültü	seviyesinin	70	dB’nin	üzerinde	olma	olasılığı;
P(Z>0,29)=0,5-0,1141=0,3859	dir.
İşyeri	sayısı	=	200	x	0,3859	=	77
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Nokta ve güven aralığı tahmini arasındaki farkı belirleyebilecek,
Ana kütle ortalaması ve oranı için güven aralığını tahmin edebilecek,
İki ana kütle ortalaması ve oranı arasındaki farkların güven aralığını tahmin edebilecek,
Ana kütle varyansı için güven aralığını tahmin edebilecek bilgi ve becerilere 
sahip olacaksınız.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Güven	Aralığı	
•	 Büyük	Örnekleme
•	 Küçük	Örnekleme
•	 Z	Dağılışı	
•	 Student	t	dağılışı
•	 Khi-kare	dağılışı

•	 Ortalamaların	Güven	Aralığı
•	 Oranların	Güven	Aralığı
•	 Varyansın	Güven	Aralığı
•	 Farkların	Güven	Aralığı
•	 Nokta	Tahmini
•	 Standart	Hata

İçindekiler



 


Coğrafi Bilgi Sistemleri İçin 
Temel İstatistik Güven Aralığı Tahminleri

•	 İSTATİSTİKTE	TAHMİNLEME
•	 ANA	KÜTLE	ORTALAMASI	İÇİN	GÜVEN	
ARALIĞI

•	 ANA	KÜTLE	ORANI	İÇİN	GÜVEN	
ARALIĞI

•	 İKİ	ANA	KÜTLE	ORTALAMASI	
ARASINDAKİ	FARKIN	GÜVEN	ARALIĞI

•	 İKİ	ANA	KÜTLE	ORANI	ARASINDAKİ	
FARKIN	GÜVEN	ARALIĞI

•	 VARYANS	İÇİN	GÜVEN	ARALIĞI

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İÇİN TEMEL İSTATİSTİK



İSTATİSTİKTE TAHMİNLEME
Araştırma çalışmalarında, araştırma maliyetlerini azaltmak ve zamanı etkin kulla-
nabilmek amacıyla, örneklemelerle elde edilen verilerle ana kütle hakkında bilgi-
ler edinmeye, tahminlerde bulunmaya veya karar vermeye uğraşırız. Örneklenen 
verilerin dağılım parametrelerini hesaplayıp dağılım şeklini belirledikten sonra, 
ana kütle parametrelerini tahmin etmeye ve tahminlerin güvenilirliği konusunda 
karar vermeye çalışırız.

Örneklemenin amacı ana kütle hakkında tahminleme yapmaktır. Taminleme, 
ana kütleden alınan örnek veriler yardımıyla ana kütlenin bir veya birkaç para-
metresini araştırmaktır. Tahmin edilen parametre, ana kütlenin bilinmeyen or-
talaması, varyansı veya oranı olabilir. Tahminleme ile ana kütlenin tamamının 
örneklenmesini (tam sayımını) gerektiren işlemlere gerek olmaksızın ana kütle 
hakkında yorumlamalar yapabiliriz.

İstatistikte tahminleme nokta veya aralık tahmini olmak üzere iki yöntemle 
yapılabilmektedir. Nokta tahmini, ana kütle parametrelerinin bilinmediği haller-
de örneklerden elde edilmiş verilerle tek bir tahmin yapmaktır. Aralık tahmini ise, 
ana kütleye ait herhangi bir bilinmeyen parametrenin, belirli bir hata payı ile alt 
ve üst sınır değerleri verilerek tahmin edilmesidir.

Nokta Tahmini
Tek bir örnekleme ile hesaplanan parametreler yardımıyla ana kütle parametre-
lerini noktasal olarak tahmin etmek, tek bir atışta hedefe tam isabet ettirmek gi-
bidir. Örneğin, bir kent merkezi için Ocak ayının 15’inci günün 30 yıllık yağan 
kar kalınlığı verilerini ele alarak ortalama kalınlığı 15 cm bulduğumuz durum-
da, noktasal tahmin yaparsak, Ocak ayı 15’inci günü kar kalınlığını 15 cm olarak 
genellememiz gerekir. Böyle bir noktasal tahminin sonucuna ne kadar güvene-
bileceğimiz belirsizdir. Nokta tahminlerinin güvenilir sonuçlar verebilmesi için 
aşağıda verilen bazı özelliklere sahip olması gerekir.

a) Sapmasızlık: Ana kütleden çekilecek örnek kütlelerin parametrelerinin 
beklenen değerinin ana kütle parametresine eşit olmasına sapmasızlık de-
nilir. Örneğin, N birimlik ana kütleden her seferinde tekrarlı olarak n’er 
birimlik m adet örnekleme yapıp, her seferinde aritmetik ortalamayı (X–) 
belirleyerek ortalamaların dağılımının beklenen değerini hesapladığımız-
da, beklenen değerin ana kütle aritmetik ortalamasına eşit olması gerekir.

Güven Aralığı Tahminleri
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 E ( X–   ) = m
 Ancak böyle bir durumda, ortalamaların dağılımının standart sapmasının 

(standart hatanın) sıfır olması gerekir. Standart hatanın sıfırdan büyük ol-
duğu durumlarda (çoğunlukla böyle olur), tahminin sapmasız veya yansız 
olduğunu söylemek mümkün değildir. 

b) Tutarlılık: Nokta tahmin hatasının sıfır olması durumuna tutarlılık denilir. 
Böyle bir durum ise, örnek kütle boyutunun ana kütle boyutuna yaklaşması 
ve hatta tam sayım yapılması demektir.

c) Etkinlik: Ana kütle parametrelerinin tahmininde, dağılım standart sapması 
en küçük olan örnekleme parametresi kullanıldığında, daha etkin bir tah-
min yapılmasına etkinlik denilir. Bu durumda, etkinliği arttırmak için ana 
kütleden tekrarlı örneklemeler yapıp, standart sapması en küçük olanı be-
lirlemeye çalışmak gerekir.

d) Yeterlilik: Örnek kütledeki bilgilerin tamamını ele alan parametrelerin kul-
lanılmasıyla yapılacak tahminler yeterli, kullanmıyorsa yetersiz kabul edil-
mektedir. Örneğin, ana kütle aritmetik ortalamasının tahmininde, örnek 
kütle verilerinin ele alınmasıyla hesaplanan aritmetik ortalamanın kullanıl-
ması yeterlidir, ancak en çok tekrarlanan frekansları dikkate alarak hesapla-
nan mod ile yapılacak tahmin yeterli değildir.

Bir ana kütleden çekilmiş örnek kütle ile yapılacak nokta tahminlerinin sap-
masız, tutarlı ve etkin olmasını beklemek mümkün değildir. Bu arada, nokta tah-
minlerin hata payını belirlemek ve güvenilir tahminler yapmak da mümkün ola-
mamaktadır. Bu nedenle, bu ünitede ana kütle ortalaması, oranları ve varyansları 
ile iki ayrı ana kütle ortalamaları arası farkların aralık tahmini konusu geniş bir 
şekilde örneklerle ele alınacaktır. Tahminlerin güvenilirliğinin belirlenmesinde 
uygulanan hipotez testi konusu ise 5. ünitede ele alınacaktır.

 
Güven Aralığı ve Sınırları 
Bilinmeyen bir ana kütle parametresi, bu ana kütleden elde edilen örnek kütle 
bilgisine dayanarak belirli bir aralık dahilinde tahmin edilebilir. Bilinmeyen ana 
kütle parametresinin q, alt güven sınırının A ve üst güven sınırının B olduğu du-
rumda, q parametresi belirli bir güven seviyesi (1 - a) için A ve B aralığında tah-
min edilebilir.

P A B( )< < = −θ α1

Burada a : güven eşiği olup, 0 ile 1 arasında herhangi bir sayı, (1- a): güven 
aralığı için belirlenen güven seviyesidir. Örneğin, belirli bir örnek kütle verileriyle 
%90 güvenilirlikle (1 - a = 0,90) alt güven sınırı a’yı ve üst güven sınırı b’yi belir-
lediğimizde, a ile b aralığı, bilinmeyen parametresinin güven aralığı olur. Normal 
dağılıma sahip örnek kütleler için ana kütle güven aralığı gösterimi Şekil 4.1’de 
verildiği gibidir.
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Güven aralığının sınırları, ana kütleden alınacak n birimlik her örnek kütle 
için değişebilir. Ancak, bulunacak her güven aralığı sınırları içerisinde (1- a) 
olasılıkla ana kütle parametresinin (q) bulunması mümkündür. Bununla birlik-
te, belirli bir a olasılığıyla da ana kütle parametresinin (q) güven aralığı sınırları 
içerisinde bulunmaması mümkündür.

Güven aralığı ne kadar dar olursa, tahmin ana kütle parametresine o kadar ya-
kın olur. Güven aralığının daralması, örnek kütle için hesaplanacak standart hata-
nın küçük olmasına veya güven seviyesinin küçük seçilmesine bağlıdır. Standart 
hatayı küçültmek için mümkün olduğunca örnek kütle boyutunu büyük seçmek 
gerekir. 

ANA KÜTLE ORTALAMASI İÇİN GÜVEN ARALIĞI 
Ana kütleden yapılacak n bireylik örnekleme ile hesaplanacak örnek kütle aritme-
tik ortalamasını kullanarak, ana kütle ortalamasını belirli güven sınırları içerisin-
de tahmin edebiliriz. Bu durumda, ana kütle ortalaması alt ve üst güven sınırları 
içerisinde yer alacaktır.

Bilinmeyen ana kütle ortalamasının güven aralığının belirlenmesi, ana kütle 
varyansının bilinmesi veya bilinmemesi durumları için iki farklı şekilde yapıl-
maktadır. Burada, ana kütle ortalamasının bilinmediği bir durumda varyansın 
nasıl bilinebileceği sorusu akıla gelmektedir. Aslında, ana kütle ortalamasının 
bilinmediği bir durumda varyansın bilinmesi bir varsayımdır. Genellikle büyük 
örnek kütleleri-büyük örneklemeler (n ≥ 30) için hesaplanan varyansın (S2), ana 
kütle varyansına (s2) eşit olacağı (S2 = s2) varsayılmaktadır. Ancak, küçük örnek 
kütleleri-küçük örneklemeler (n < 30) için S2 ≠ s2 olduğu kabul edildiğinden, ana 
kütle varyansının bilinmediği varsayılır.

Ortalaması m ve varyansı s2 bilinmeyen bir ana kütleden her seferinde n birey 
içerecek şekilde örneklemeler yaparak, her örnek kütlenin aritmetik ortalamasını 
hesaplandığımızda ve ortalamaların dağılımını araştırıldığımızda, büyük örnek-
lemelerde (n ≥ 30) dağılışın normal dağılıma ve küçük örneklemelerde (n < 30) 
ise dağılışın normal dağılımdan daha yayvan olan Student t dağılımına uyduğunu 
görürüz. Bu nedenle, ana kütle ortalaması için güven aralığı tahmininde, varyan-
sın bilindiği varsayılan büyük örneklemeler için normal dağılımın özelliklerinden 
ve varyansın bilinmediği küçük örneklemeler için Student t dağılımının özellik-
lerinden yararlanacağız.

Şekil 4.1

Normal dağılım 
için güven aralığı ve 
sınırları

1−α

α/2 α/2

a bΘ

Uygulamada birçok 
araştırmacı güven seviyesi 
olarak %99 veya %95 
tercihinde bulunmaktadır. 
Güven seviyesi %99’dan %95’e 
düştüğünde, güven aralığı 
daralır. Özer Serper Uygulamalı 
İstatistik II adlı kitabında bu 
seçimin arkasında herhangi 
bir teori veya mantık 
aramamak gerektiğini ve 
tercihin alışkanlıklardan 
kaynaklandığını 
belirtmektedir(Özer Serper, 
Ezgi Kitabevi, Bursa, 2000, 
s.36)

Ortalaması m olan normal 
dağılmış bir ana kütleden 
elde edilmiş n<30 bireyli 
örnek kütlenin ortalaması X   
ve standart sapması S iken 
hesaplanacak;

t X
S n

=
−

/

rassal değişkeni, v=n-1 
serbestlik derecesi ile Student 
t dağılımına uyar. Standart 
normal dağılımda (Z dağılımı) 
olduğu gibi, Student t 
dağılımının da ortalaması 
0 ve standart sapması 1’dir. 
Ancak, Student t dağılımının 
olasılık yoğunluk fonksiyonu, 
standart normal dağılımdan 
daha yayvandır. İadesiz 
yapılan küçük örneklemelerde, 
ilk yapılan örneklemelerden 
sonra sona kalan örneğin 
serbest olamayacağı kabul 
edilerek, serbestlik derecesi 
v=n-1 alınır. 
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Ortalamanın Standart Hatası
Ortalaması m ve varyansı s2 olan bir ana kütleden her seferinde n birey içerecek 
şekilde yapılan büyük örneklemelerde, örnek kütlelerin aritmetik ortalamaları 
dağılımının standart sapması hesaplandığında bulunan değere standart hata de-
nir. Ana kütle aritmetik ortalamalarının standart hatası;

σ
σ

X n
N n
N

= . -
-1

Olup, burada, N= ana kütle toplam birey sayısı, n= örnek kütlelerin birey sayısı ve s = 
ana kütle standart sapmasıdır. Genellikle N, n’den çok büyük olduğu için yaklaşık olarak;

N - n
N - 1

≅1

olur. Bu durumda eşitliği;

σ
σ

X =
n

şeklinde yazılabilir.
Küçük örneklemelerde (n < 30) S2 ≠ s2 olduğundan, standart hata;

S S
nx =

eşitliği ile hesaplanır.
Ana kütle aritmetik ortalamalarının standart hatası ( veya )σ x x S  ana kütle de-

ğişkenliğinin göstergesi olan ana kütle/örnek kütle standart sapmasına ve örnek 
kütlenin büyüklüğüne (n) bağlıdır. Standart hata, ana kütle/örnek kütle standart 
sapması ile doğru orantılı iken örnek kütle büyüklüğü ile ters orantılıdır. Standart 
sapma artarken standart hata büyür, azalırken de standart hata küçülür. Buna kar-
şılık, örnek sayısı küçüldükçe standart hata büyürken, örnek sayısı büyüdükçe 
standart hata küçülür.

Standart hatayı küçültebilmenin tek yolu örnek sayısını arttırmaktır. Bununla 
birlikte, standart hata eşitliğinin paydasında örnek büyüklüğü n  ile değiştiğin-
den, örnek büyüklüğünü arttırmanın etkisi de az olmaktadır. Bunun için, örnek 
büyüklüğü hakkında karar verirken, gerçeğe yakın tahminlerin sağlayacağı fayda-
lar ile çok sayıda örnek almanın gerektirdiği maliyetlerin dikkatli analiz edilmesi 
gerekmektedir.

Büyük Örneklemelerde Ana Kütle Ortalamasının Güven Aralığı
Büyük örneklemelerde (n ≥ 30) ana kütle aritmetik ortalamasının (m) güven aralı-
ğını, örnek kütle aritmetik ortalaması ( X ) ve standart hata (σ x ) yardımıyla belirli 
bir (1 - a) güven seviyesi için aşağıdaki eşitlikle hesaplayabiliriz. 

X Z
n/ 2 α
σ.

Standart hata 

( veya )σ x x S

örnek 
kütle boyutundan oldukça 
fazla etkilenmektedir. n 

büyüdükçe, X
 
nın 

tahminlenmek istenen ana 
kütle ortalamasına yaklaşması 
beklendiğinden, standart hata 
küçülmektedir. 
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Bu eşitlikten de, ana kütle ortalamasını alt güven sınırı (AGS) ve üst güven 
sınırını (ÜGS) aşağıdaki eşitliklerle hesaplayabiliriz.

AGS = Z ./ 2X
n

− α
σ

ÜGS = X + Z ./ 2α
σ

n

Burada, Za/2 değeri, standart normal olasılık dağılımındaki P(Z > Za/2) = a / 
2 koşulunu sağlayan Z değeridir. Güven seviyesi (1 - a) için güven aralığını belir-
lerken, standart normal dağılımın her iki ucunda kalan a / 2  kadarlık kısımları 
güven sınırları dışında bırakılmaktadır.

Belirli bir (1 - a) güven seviyesi için standart normal dağılım (Z) çizelgesinden 
bulabilmek için öncelikle a / 2 değerini belirleriz. Daha sonra,

P(Z > Za/2) = a / 2

olasılığına karşılık gelen Za/2 değerini Z çizelgesinden belirleriz.

%95 güven seviyesi için (1 - a) = 0,95,  a = 0,05 ve a / 2 =0,025 olduğuna göre,

P(Z > Za/2) = 0,025 olasılığına karşılık gelen Za/2 = Z0,025 = 1,96’dır. 

%90 güven seviyesi için (1 - a) = 0,90,  a = 0,10 ve a / 2  = 0,05 olduğuna göre,

P(Z > Za/2) = 0,05 olasılığına karşılık gelen Za/2 = Z0,05 = 1,645’dir. 

Katsayı Za/2 AGS ÜGS

0,90 1,645 X–			-	1,645.	 X–			+	1,645.	

0,95 1,960 X–			-	1,960.	 X–			+	1,960.	

0,99 2,575 X–			-	2,575.	 X–			+	2,575.	

Bir araç bakım servisinde müşteri memnuniyetini belirlemek amacıyla yapılan an-
kette, rassal olarak örneklenen 54 müşteriden, “Servis hizmetinde yapılan bakım-
onarımlar hakkında tam ve eksiksiz bilgi verildi” görüşünü 1 (kesinlikle katılmı-
yorum) ile 5 (kesinlikle katılıyorum) arası bir ölçekte değerlendirmeleri istenmiş-
tir. Yanıtların örneklem ortalaması 3.81 ve standart sapması 1.34 hesaplanmıştır. 
Yanıtların ana kütle ortalamasının %90 güven aralığını hesaplayınız.

Çözüm: Örneklemden elde edilen veriler;

       X–  1 = 3,81, S = 1,34 ve n = 54 dür.

ÖRNEK 1

ÖRNEK 2

σ x

σ x

σ x

σ x

σ x

σ x

Bau değerin bulunmasında 
Z çizelgesini kullanırken, 
Z çizelgesinin yarım 
alan çizelgesi olduğunu 
unutmadan öncelikle A=0,5-
0,025=0,475 olasılık değerine 
hesaplayıp, daha sonra bu 
A alanına karşılık gelen Z 
değerini bulmak gerekir. Bu 
konu detaylı olarak 3. ünitede 
ele alınmıştı. Uygulamada en 
çok kullanılan güven seviyeleri 
için alt (AGS) ve üst (ÜGS) 
güven sınırları yandaki gibidir.
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Ana kütle standart sapması bilinmemekle birlikte, n = 54 > 30 olduğundan,     
s = S = 1,34 alınabilir.

(1 - a) = 0,90, a = 0,10 ve a / 2 = 0,05 olduğundan Za/2 = Z0,05 = 1,645’dir. 
 
Güven sınırlarını;  X 1,645.

n


σ  eşitliği ile aşağıdaki gibi hesaplayabiliriz. 
 

AGS = 3,81-1,645.1,34
54

= 3,51

ÜGS = 3,81+ 1,645.1,34
54

= 4,11

Normal dağılımlı bir ana kütleden rassal olarak elde edilmiş 36 bireyli örnek kütle 
verileri yardımıyla oluşturulan ana kütle ortalaması m’nün güven aralığı 19.33 < m < 
20.27 şeklinde ise örneklem ortalaması (m) kaçtır?

 
Küçük Örneklemelerde Ana Kütle Ortalamasının Güven Aralığı
Ana kütle ortalamasının ve varyansının bilinmediği veya diğer bir tanımlamay-
la küçük örneklemelerde (n < 30), örneklerin ortalamalarının dağılımı Student 
t dağılımına uyduğundan, t dağılımının özelliklerinden yararlanılarak ana kütle 
ortalamasının güven aralığı, belirli bir (1 - a) güven seviyesi ve v = n - 1 serbestlik 
derecesi için aşağıdaki eşitlikle hesaplanır. 

X ± t .S/ 2,n Xα

Burada, S
n

= Sx
: Örnek ortalamaları dağılımının standart hatası, 

ta/2,v : v = n - 1 serbestlik derecesi ile a / 2 güven seviyesi için t değeri olup, 
Student dağılımı t çizelgesinden belirlenmektedir.

Belirli bir (1 - a) güven seviyesi ve v = n - 1 serbestlik seviyesi için Student 
dağılım (t) çizelgesinden ta/2,v ’yi bulabilmek için öncelikle a / 2 ve V = n - 1 de-
ğerini belirleriz. Daha sonra,

P(t > ta/2,v) = a / 2

olasılığına karşılık gelen ta/2,v değerini t çizelgesinden belirleriz.

Bir tuğla fabrikası üretimi sürecinden rassal olarak alınan 15 tuğlanın ağırlık ortala-
ması 4,04 kg ve standart sapması 0.12 kg olarak belirlenmiştir. Bugün üretilen bütün 
tuğlaların ortalama ağırlığının güven aralığını, %95 güven seviyesi için bulunuz.

Çözüm: Örneklemden elde edilen veriler;

       X–  1 = 4,04 kg, S = 0,12 kg ve n = 15 dir.

1

ÖRNEK 3
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Küçük örnekleme (n = 15 < 30) söz konusu olduğundan;

X ± t .S/ 2,n Xα

eşitliği ile güven aralığı hesaplanır.
(1 - a) = 0,95, a = 0,05 ve a / 2  = 0,025 ve serbestlik derecesi v = n - 1 = 15 - 1 

= 14 olduğundan Student t çizelgesinden ta/2,v = t0.025,14 = 2,145 elde ederiz.
Ana kütle ortalamasının %95 güven seviyesi için alt (AGS) ve üst (ÜGS) güven 

sınırlarını aşağıdaki gibi hesaplayabiliriz.

AGS = 3,81-1,645.1,34
54

= 3,51

ÜGS = 3,81+ 1,645.1,34
54

= 4,11

Bir ana kütleden çekilen 15 bireylik örnek kütlenin ortalaması 40 ve standart sap-
ması 10’dur. Seçilen bu örneğe göre %90 güvenirlik seviyesi için ortalamanın alt gü-
ven sınırı nedir?

ANA KÜTLE ORANI İÇİN GÜVEN ARALIĞI
Bazı araştırmalarda ana kütle içindeki birimlerin belirli bir özelliğe sahip olanları-
nın oranı ile ilgileniriz. Örneğin, bir iş makinesinin performansını “fiili olarak ça-
lıştığı süre/toplam çalışması gereken süre” şeklinde ifade ederiz. İş makinesi top-
lam sürenin tamamında çalıştığında bu oran 1 iken, çalışmadığında 0 olacaktır. N 
adet birimden oluşan ana kütlede belirli özelliğin gerçekleşme oranının ortalama-
sı p ise gerçekleşememe oranı ortalaması (1 - p) dir. Örneğin, bir üniversitede öğ-
rencilerin derslere devam oranı ortalaması %80 ise devamsızlık oranı da %20’dir.

N adet bireyden oluşan ana kütlede belirli bir w özelliğinin gerçekleşme oranı 
aritmetik ortalaması ve standart sapması, normal dağılıma benzer şekilde hesap-
lanmakta olup, hesaplamalar sonucunda aşağıdaki eşitlikler elde edilmektedir.

Ana kütle oranı ortalaması  : mw = p

Ana kütle oranı standart sapması : σw = π.(1- π)

Oran Ortalamasının Standart Hatası
Belirli bir özelliğin gerçekleşme oranı ortalaması p ve varyansı p (1 - p) olan bir 
ana kütleden her seferinde n birey içerecek şekilde yapılan iadesiz büyük örnek-
lemelerde, örnek kütlelerin oranlarının aritmetik ortalamaları (P) dağılımının 
standart sapması hesaplandığında bulunan değere standart hata denir. Oranların 
ortalamasının standart hatası (sp);

σP
π π

n
N n
N

= .(1- ) . -
-1

olup, burada, N = ana kütle birey sayısı, n = örnek kütlelerin birey sayısı 
ve p = belirli bir özelliğin gerçekleşme oranı (1 - p) = ve belirli bir özelliğin 
gerçekleşmeme oranıdır.

2

Genellikle N, n’den çok büyük 
olduğu için yaklaşık olarak;

N - n
N -1

1≅

 olur. Bu durumda eşitliği;

σP = .(1- )π π
n

 şeklinde yazılabiliriz.
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Büyük örneklemelerde (n ≥ 30), örnek kütle ile hesaplanan varyansın ana küt-
le varyansına eşit olduğu kabul edildiğinden, ana kütle varyansının bilinmediği 
durumlarda da;

σP
π π

n
P P

n
= .(1- ) = .(1- )

alabiliriz. Burada P = örnek kütle için belirli bir özelliğin gerçekleşme oranı ve 
(1 - P) = örnek kütle için belirli bir özelliğin gerçekleşmeme oranıdır. 

Küçük örneklemelerde ise oranların standart hatasını;

S p
P P

n
= .(1- )

eşitliği ile hesaplarız.  

Büyük Örneklemelerde Ana Kütle Oran Ortalamasının Güven 
Aralığı
Büyük örneklemelerde (n ≥ 30) ana kütle oranı aritmetik ortalamasının (p) güven 
aralığını, örnek kütle oranı aritmetik ortalaması (P) ve standart hata (sp) yardı-
mıyla belirli bir (1 - a) güven seviyesi için aşağıdaki eşitlikle hesaplayabiliriz. 

P +–   Za/2 . sp

S π π
n

P P
nP = .(1- ) = .(1- )

Burada, Za/2 değeri, standart normal olasılık dağılımındaki P(Z > Za/2) = a / 
2 koşulunu sağlayan Z değeridir.

Örneğin, %99 güven düzeyi için ana kütle oranı ortalaması p’nin güven aralığı 
aşağıdaki gibi ifade olunacaktır.

P P P
n

π P P P- 2,58. .(1- ) < < + 2,58. .(1- )
n

Bir havayolu şirketi uçuşlarda koltukların doluluk oranını araştırmak için 60 uçuşa ait 
örnekleme yapmış ve doluluk oranı ortalamasını %80 olarak bulmuştur. Hava yolu şir-
keti uçaklarının doluluk oranı için %95 güvenilirlikle güven aralığı sınırlarını bulunuz.

Çözüm: Örneklemden elde edilen veriler;
       n = 60, P = 0,8 ve (1 - P) = 1- 0, 8 = 0,20’dir. 
Ana kütle varyansı bilinmemekle birlikte, n = 60 > 30 olduğundan, ana kütle 

oranı standart sapmasını aşağıdaki gibi hesaplayabiliriz.

σP = .(1- ) = .(1- ) = 0,8.0,2
60

= 0,052π π
n

P P
n

(1 - a) = 0,95, a = 0,05 ve a / 2  = 0,025 olduğundan Za/2 = Z0,025 = 1,96’dır. 

Ana kütle oranı ortalamasının 
alt (AGS) ve üst (ÜGS) güven 
sınırlarını; AGS = P - Za/2.sp

ÜGS =  P + Za/2.sp

eşitlikleriyle hesaplayabiliriz.

ÖRNEK 4
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Güven sınırlarını;  P +–   1,96 . sp eşitliği ile aşağıdaki gibi hesaplayabiliriz. 

AGS = 0,80 - (1,96.0,052) = 0,698   

AGS = 0,80 + (1,96.0,052) = 0,902

Hava yolu şirketi uçaklarının doluluk oranı %95 güvenilirlikle, %69,8 ile %90,2 
aralığında değişecektir.

Bir televizyon şirketi tüm gün izlenme oranının %20’ye ulaştığını iddia etmektedir. 
Bunu kanıtlamak için bir örnekleme yapılacaktır. Örnek oranının gerçek ana kütle 
oranından ± 0,05 (%5) uzaklıkta olacağından (ana kütle oranının tahmininde %5 
hata yapılacağından), %99 güvenirlikle emin olabilmek için ne büyüklükte örnekle-
me yapmak gerekecektir?

Çözüm: Ana kütle oranı p = 0,20 ve tahmin hatası e = 0,05 olup, tahmin hata-
sını aşağıdaki eşitlikle hesaplayabiliriz.

e Z . Z/ 2 p / 2= 0,05 = = .α ασ
π.(1 - π)

n

%99 güven seviyesi için, (1 - a) = 0,99, a = 0,01 ve a / 2  = 0,005 olduğundan 
Za/2 = Z0,005  = 2,58’dir.  

Bu durumda, örnek kütle büyüklüğünü aşağıdaki gibi hesaplayabiliriz.

0,05 = 2,58.

n = 20  n = 400 

0,2.(1 - 0,2)
n

Bir banka müşterilerinin %15’inin internet üzerinden bankacılık işlemi yaptığını 
iddia etmektedir. Bunu kanıtlamak için bir örnekleme yapılacaktır. Örnek oranının 
gerçek ana kütle oranından ± 0,10 (%10) uzaklıkta olacağından (ana kütle oranının 
tahmininde %10 hata yapılacağından), %95 güvenirlikle emin olabilmek için ne bü-
yüklükte örnekleme yapmak gerekecektir?

Küçük Örneklemelerde Ana Kütle Oranı Ortalamasının Güven 
Aralığı
Küçük örneklemelerde (n < 30) ana kütle oranı aritmetik ortalamasının (p) güven 
aralığını, örnek kütle oranı aritmetik ortalaması (P) ve standart hata (Sp) yardı-
mıyla belirli bir (1 - a) güven seviyesi için aşağıdaki eşitlikle hesaplayabiliriz.

P +–  ta/2,v . Sp

S P P
nP = .(1- )

Bu eşitlikten de, ana kütle oranı ortalamasının alt (AGS) ve üst (ÜGS) güven 
sınırlarını aşağıdaki eşitliklerle hesaplayabiliriz.

ÖRNEK 5

3
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AGS = P - ta/2,v . Sp

ÜGS = P + ta/2,v . Sp

Buradaki ta/2,v değerini, a / 2 güven eşiği ve v = n - 1 serbestlik derecesi için 
Student t dağılımı çizelgesinden belirleriz.

Bir sektörde faaliyet gösteren şirketlerin karlılık oranlarını araştırmak üzere 10 şir-
ketin yıllık kar ve satış gelirleri incelendiğinde, karlılık oranı ortalamasının %10 
olduğu belirlenmiştir. İlgili sektörde faaliyet gösteren şirketlerin;
a) Karlılık oranları ortalamasının güven aralığını %90 güven seviyesi için belirleyiniz.
b)  Karlılık oranları ortalaması %99 güvenilirlikle en fazla ne olabilir?

Çözüm: Veriler n = 10, P = 0,1 ve (1 - P) = 0,9 dur. n < 30 olduğundan küçük 
örnekleme yapılmıştır.

a) (1 - a) = 0,90, a = 0,10 ve a / 2  = 0,05 ve serbestlik derecesi v = n - 1 = 10 - 1 
= 9 olduğundan Student t çizelgesinden ta/2,v = t0.05,9 = 1,833 elde ederiz.

 

 Standart hatayı, S P P
nP = .(1- ) = 0,1.0,9

10
= 0,095   olarak hesaplarız.

 
 Güven aralığını P +– ta/2,v . Sp eşitliğinden;

 0,10 +–   (1,833 . 0,095)
 
 0,10 +–   0,174 

⇐

 -0,074 < p < 0,274

Bu örnekte alt güven sınırının işareti negatif (-) olduğundan, %90 ihtimalle 
bazı şirketlerin zarar etmesi beklenebilir. 

b) Karlılık oranları ortalamasının %99 güvenilirlikle en fazla ne olduğunu 
bulmak için, güven aralığının üst sınır değerini bulmamız yeterlidir.

 
 (1 - a) = 0,99, a = 0,01 ve a / 2  = 0,005ve serbestlik derecesi v = n - 1 = 10 - 

1 = 9 olduğundan Student t çizelgesinden ta/2,v = t0.005,9 = 3,25 elde ederiz.

 Standart hatayı, Sp  = 0,095 olarak hesaplamıştık.
  
 ÜGS = P + ta/2,v . Sp 
 
 Karlılık oranları ortalamasının %99 güvenilirlikle en fazla;

 ÜGS = 0,10 + (3,25 . 0,095) = 0,409  (%40,9) olması beklenmektedir.
 

İKİ ANA KÜTLE ORTALAMASI ARASINDAKİ FARKINGÜVEN 
ARALIĞI
Bazı araştırmalarda normal dağılım gösteren iki ana kütlenin merkezi eğilim ölçü-
lerinden ortalamaların karşılaştırması yapılarak, birbirleri arasındaki farkların bilin-
mesi önemli olabilmektedir. Örneğin, kalibrasyonu yapılmış ve yapılmamış iki ayrı 
elektronik terazinin ağırlık ölçüm sonuçları arasında farklar bulunup bulunmadığını 
araştırabiliriz. İki ayrı ana kütlenin birincisinin aritmetik ortalaması m1 ve ikincisinin-
ki m2 ise, iki ana kütle ortalamaları arasındaki farkların işaretini dikkate alarak;

ÖRNEK 6
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•	 m1 - m2 = + ise birinci ana kütlenin ortalamasının ikinciden büyük olduğu,
•	 m1 - m2 = - ise birinci ana kütlenin ortalamasının ikinciden küçük olduğu,
•	 m1 - m2 = 0 ise birinci ana kütlenin ortalaması ile ikinci arasında fark olmadığı,
Yorumlarını yapabiliriz. Ancak, ana kütle ortalamalarının bilinmediği ve sa-

dece iki ayrı ana kütleden yapılmış örneklemelerin olduğu durumda ise bu gibi 
yorumları, örnek kütle büyüklüğüne bağlı olarak belirleyebileceğimiz standart 
hatalar yardımıyla güven aralığı ile yapabiliriz. 

İki Ana Kütle Ortalaması Arası Farkın Standart Hatası
Ana kütle boyutları N1 ve N2, bilinmeyen aritmetik ortalamaları m1 ve m2, stan-
dart sapmaları s1 ve s2 olan iki ayrı ana kütlenin birincisinden n1 ve ikincisinden 
n2 bireylik rassal örnek alınırsa, bu örneklerden, X–  1 , S1 ve,  X–		2,S2 hesaplanabilir. 
Her iki ana kütleden her seferinde n1 ve n2 bireyin bulunduğu tekrarlamalı örnek 
alınırsa ve her seferinde  (X–	 	1 - X–	 	2) hesaplanırsa, hesaplanan bu değerler için bir 
olasılık dağılımı elde edilebilir. Büyük örneklemeler (n1 ve n2 ≥ 30) için (X–		1 - X–		2) 
farklarının dağılımı yaklaşık olarak normal dağılış gösterir. Normal dağılan (X–		1 - X–		
2) farklarının aritmetik ortalaması m(X–		1 - X–		2) ve standart hatası olur. X–		1 - X–		2) farkları 
olasılık dağılımının standart hatası;

σ
σ σ

(X - X )1 2 n n
= +1

2

1

2
2

2

eşitliği ile hesaplanabilir. s1 ve s2nin bilinmediği ve (n1 ve n2 ≥ 30) olduğu du-
rumlarda s1 = S1 ve s2 = S2 alınabilir. 

Küçük örneklemeler (n1 ve n2 <30) için ise (X–		1 - X–		2) farkları olasılık dağılımının 
standart hatası aşağıdaki eşitlikle hesaplanır.

S
S
n

S
n(X - X )1 2

= +1
2

1

2
2

2

Büyük Örneklemelerde İki Ana Kütle Ortalaması Arasındaki 
Farkın Güven Aralığı
Büyük örneklemelerde (n1 ve n2 ≥ 30) iki ana kütle ortalaması arasındaki farkın  
(m1 - m2) güven aralığını, örnek kütlelerin ortalama farkları (X–		1 - X–		2) ve standart 
hata σ( X - X )1 2  yardımıyla, belirli bir (1 - a) güven seviyesi için aşağıdaki eşitlikle 
hesaplayabiliriz.

( - ) ± Z .1 2 /2 ( - )1 2
X X X Xα σ

Bu eşitlikten de, iki ana kütle ortalaması farklarının alt (AGS) ve üst (ÜGS) 
güven sınırlarını aşağıdaki eşitliklerle hesaplayabiliriz.

AGS = ( - ) - Z .1 2 a / 2 ( - )1 2
X X X Xσ

ÜGS = ( - )+ Z .1 2 / 2 ( - )1 2
X X X Xα σ
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İki ayrı ana kütle ortalamaları arasındaki farkların alt ve üst güven sınırlarının 
işaretlerini dikkate alarak aşağıdaki yorumları yapabiliriz.

•	 AGS	=	+	ve	ÜGS	=	+	ise	birinci	ana	kütlenin	ortalamasının	ikinciden	büyüktür.
•	 AGS	=	-	ve	ÜGS	=	-	ise	birinci	ana	kütlenin	ortalamasının	ikinciden	küçüktür.
•	 AGS	=	-	ve	ÜGS	=	+	ise	birinci	ana	kütlenin	ortalaması	ile	ikinci	arasında	

önemli bir fark yoktur.

İki ayrı mermer fabrikasının ürettiği mermer plakalarından alınan 60’ar adet  (n1 = 
n2 = 60) örnek üzerinde yapılan aşınma direnci (cm3/50 cm2) deneyleri sonucunda 
ortalama ve standart sapmalar aşağıdaki gibi belirlenmiştir. %90 güvenilirlikle ana 
kütle ortalaması farklarının güven aralığını bulunuz. Güven aralığını inceleyerek 
iki fabrikanın ürettiği mermer plakaların ortalama aşınma dirençleri arası farkları 
yorumlayınız.

(X–		1 = 32 cm3/50 cm2  X–		2 = 29 cm3/50 cm2 

S1 = 12 cm3/50 cm2  S2 = 9 cm3/50 cm2

Çözüm: Büyük örnekleme (n1 = n2 = 60 > 30) yapıldığından iki ana kütle 
ortalaması farkların güven aralığını (1 - a) güvenirlikle bulmak için aşağıdaki 
eşitliği kullanırız. 

( - ) ± Z .1 2 /2 ( - )1 2
X X X Xα σ

σ
σ σ

(X - X )1 2 n n
= +1

2

1

2
2

2

İki mermer fabrikası plakalarının aşınma direnci ana kütle standart sapmaları 
bilinmemekle birlikte, büyük örnekleme yapıldığı için σ σ1

2
2
2 ve  yerine 

S  ve S1
2

2
2  

kullanabiliriz. 

(1 - a) = 0,90, a = 0,10 ve a / 2  = 0,05 olduğundan Za/2 = Z0,05  = 1,645 elde 
ederiz.

İki ana kütle ortalaması farklarının %90 güven seviyesi için alt (AGS) ve üst 
(ÜGS) güven sınırlarını aşağıdaki gibi hesaplayabiliriz.

 

  

AGS = (X - X ) - Z .
S
n

+
S
n

         = (32 - 29) -

1 2 /2
1
2

1

2
2

2
α

11,645. 12
60

+ 9
60

= -0,2  cm / 50 cm

ÜGS = (X - X ) + Z

2 2
3 2

1 2 αα / 2
1
2

1

2
2

2

2 2

.
S
n

+
S
n

        = (32 - 29) + 1,645. 12
60

+ 9
660

= 6,2  cm / 50 cm3 2

ÖRNEK 7
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Bu sonuç bize iki mermer fabrikası plakaları ortalama aşınma dirençleri fark-
larının %90’nın -0,2 ile 6,2 (cm3/50 cm2) arasında olabileceğini göstermektedir. 
Alt güven sınırı negatif ve üst güven sınırı pozitif işaretli olduğundan, iki mermer 
fabrikası ürünlerinin aşınma dirençleri arasında önemli bir fark olmadığını söy-
leyebiliriz. 

Küçük Örneklemelerde İki Ana Kütle Ortalaması Arasındaki 
Farkın Güven Aralığı
Küçük örneklemeler (n1 ve n2 < 30) için ise iki ana kütle ortalaması arasındaki 
farkın (m1 - m2) güven aralığı; 

( - ) ± t .S1 2 /2,v ( - )1 2
X X X Xα

eşitliği ile hesaplanabilmektedir. Bu eşitlikten de, iki ana kütle ortalaması farkları-
nın alt (AGS) ve üst (ÜGS) güven sınırlarını aşağıdaki eşitliklerle hesaplayabiliriz.

AGS = ( - ) - t .S1 2 / 2,v ( - )1 2
X X X Xα

ÜGS = ( - )+ t .S1 2 / 2,v ( - )1 2
X X X Xα

İKİ ANA KÜTLE ORANI ARASINDAKİ FARKIN GÜVEN ARALIĞI
Bazı araştırmalarda normal dağılım gösteren iki ana kütle oranları arasındaki 
farkların karşılaştırmasının yapılması gerekebilmektedir. N1 adet birimden olu-
şan birinci ana kütlede belirli özelliğin gerçekleşme oranının ortalaması p1 ve 
gerçekleşmeme oranı ortalaması (1 - p1), N2 adet birimden oluşan ikinci ana küt-
lede belirli özelliğin gerçekleşme oranının ortalaması p2 ve gerçekleşmeme oranı 
ortalaması ise (1 - p2) olduğu durumda, iki ayrı ana kütle için belirli özelliğin 
gerçekleşme oranı farklarının (p1 - p2) karşılaştırılmasında güven aralığı mantığı 
kullanılabilmektedir.

İki Ana Kütle Oranları Arasındaki Farkların Standart Hatası
Ana kütle boyutları N1 ve N2, belirli özelliğin gerçekleşme oranı p1 ve p2 olan iki 
ayrı ana kütlenin birincisinden n1 ve ikincisinden n2 bireylik rassal örnek alınırsa, 
bu örneklerden P1 ve P2 hesaplanabilir. Her iki ana kütleden her seferinde n1 ve 
n2 bireyin bulunduğu tekrarlamalı örnek alınırsa ve her seferinde (P1 - P2) he-
saplanırsa, hesaplanan bu değerler için bir olasılık dağılımı elde edilebilir. Büyük 
örneklemeler (n1 ve n2 ≥ 30) için (P1 - P2) farklarının dağılımı yaklaşık olarak 
normal dağılış gösterir. Normal dağılan (P1 - P2) farklarının aritmetik ortalaması 
ve standart hatası  olur. σ(P -P )1 2

 farkları olasılık dağılımının standart hatası;

σ(P - P )1 2

P P
n

P P
n

=
.(1- )

+
.(1- )1 1

1

2 2

2

eşitliği ile hesaplanabilir. Küçük örneklemeler (n1 ve n2 <30) için de kabul 
S  = (P - P ) (P - P )1 2 1 2

σ  edilerek standart hata hesaplanabilir.
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Büyük Örneklemelerde İki Ana Kütle Oranı ArasındakiFarkın 
Güven Aralığı
Büyük örneklemelerde (n1 ve n2 ≥ 30) iki ana kütle oranı arasındaki farkın (p1 
- p2) güven aralığını, örnek kütlelerin oran farkları (P1 - P2) ve standart hata 
σ(P -P )1 2  yardımıyla, belirli bir (1 - a) güven seviyesi için aşağıdaki eşitlikle hesap-
layabiliriz.

 
 
(P - P ) Z .1 2 / 2 (P - P )1 2

± α σ

Bu eşitlikten de, iki ana kütle oranları arasındaki farkların alt (AGS) ve üst 
(ÜGS) güven sınırlarını aşağıdaki eşitliklerle hesaplayabiliriz.

AGS = (P - P ) - Z .1 2 / 2 (P - P )1 2α σ

ÜGS = (P - P )+ Z .1 2 / 2 (P - P )1 2α σ

İki ayrı iş makinesinin günlük fiili çalışma randımanlarını karşılaştırmak üzere ya-
pılan örneklemeler sonucunda aşağıdaki veriler elde edilmiştir.
 n1 = 40 gün   P1 =  0,70 (%70)
 n2 = 50 gün   P2 =  0,64(%64)
%90 güven seviyesi için iki iş makinesinin fiili çalışma randıman (oran) farklarının 
güven aralığını bulunuz.

Çözüm: Büyük örnekleme (n1 ve n2 > 30) yapıldığından iki ana kütle oran 
farklarının güven aralığını (1 - a) güvenilirlikle bulmak için aşağıdaki eşitlikleri 
kullanırız. 

(P - P ) Z .1 2 / 2 (P - P )1 2
± α σ

σ(P - P )1 2

P P P P
n

=
.(1- )

+
.(1- )1 1

1

2 2

2n

(1 - a) = 0,90, a = 0,10 ve a / 2  = 0,05 olduğundan Za/2 = Z0,05  = 1,645 elde 
ederiz.

İki ana kütle oranı farklarının %90 güven seviyesi için güven aralığını aşağıda-
ki gibi hesaplayabiliriz.

(0,70 - 0,64) 1,645 . 0,70.(1- 0,70)
40

+ 0,64.(1- 0,6


44)
50

(0,70 - 0,64) 0,163 AGS = -0,103  ve  ÜGS = 0,22 33

İki ayrı iş makinesinin günlük fiili çalışma randımanları (oranları) arasındaki farkı 
%90 güven seviyesi için yorumlayınız. 

Küçük Örneklemelerde İki Ana Kütle Oranı Farklarının Güven Aralığı
Küçük örneklemelerde (n1 ve n2 < 30), iki ana kütle oranları arasındaki farkların 
(p1 - p2) güven aralığını, örnek kütlelerin oran farkları (P1 - P2) ve standart hata  
yardımıyla, belirli bir (1 - a) güven seviyesi için aşağıdaki eşitlikle hesaplayabiliriz.

ÖRNEK 8

4
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(P - P ) t .S1 2 / 2,v (P - P )1 2
± α

Bu eşitlikten de, iki ana kütle oranları arasındaki farkların alt (AGS) ve üst 
(ÜGS) güven sınırlarını aşağıdaki eşitliklerle hesaplayabiliriz.

AGS = (P - P ) - t .S

ÜGS = (P - P )+ t .S

1 2 / 2,v (P - P )

1 2 / 2,v

1 2α

α ((P - P )1 2

VARYANS İÇİN GÜVEN ARALIĞI
Ana kütle ortalamasının (m) ve varyansının (s2) bilinmemesine rağmen, ana kütle 
varyansının büyüklüğünün önemli olduğu bir araştırmada, bu ana kütleden elde 
edilecek n birimlik Xi örnekleri ile örnek kütlenin ortalama ve varyansı hesapla-
narak varyansın büyüklüğü hakkında yorum yapılabilmektedir.

Büyük örneklemelerde (n ≥ 30), örnek kütle varyansı ile ana kütle varyansı 
birbirine birbirine eşit (s2 = S2)  kabul edilebildiklerinden, örnek kütle varyansı 
yardımıyla ana kütle varyansını yorumlamak mümkündür. Ancak küçük örnek-
lemelerde ise, örnek kütle varyansı yardımıyla ana kütle varyansının büyüklüğü-
nü yorumlamak mümkün değildir.

Küçük örneklemelerde varyansı;

S =
( )

-1
= 1

-1
( )2

2
2X - X

n n
X - X∑ ∑

eşitliği ile hesaplayabilmekteyiz. Varyans eşitliğini;

( -1). = ( )2 2n S X - X∑

şeklinde yazdıktan sonra, eşitliğin her iki tarafını ana kütle varyansına (s2) bölersek;

( -1). =
( )2

2

2

2
n S X - X
σ σ

∑

eşitliği ile ifade edilen (n - 1) serbestlik dereceli Khi-kare (c2) dağılımını elde 
ederiz. c2 dağılımı, 0 ile + ∞ aralığında tanımlı olup, n < 30 olduğu sürece simet-
rik bir dağılım değildir.

Serbestlik derecesi v = n - 1 olan Khi-kare dağılımını;

χ
σv

2
2

2
n S= ( -1).

yazabiliriz. Bu eşitlikten de, ana kütle varyansını;

σ
χ

2
2

v
2

n S= ( -1).

elde ederiz. 
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c2 dağılımında, ana kütle varyansını (s2) belirli bir güven düzeyinde (1 - a) 
içine alacak iki c2 değeri vardır (Cula ve Muluk, 2006). Şekil 4.2’den de görüldüğü 
gibi, Khi-kare dağılımında alt ve üst sınıra karşılık gelen Khi-kare değerleri;

χ χ χ χα αA
2

(1- / 2),v
2

Ü
2

( / 2),v
2=   =  ve  

olup, c2 çizelgelerinden elde edilebilmektedir. 
Khi-kare dağılımı kullanılarak, v = n - 1 serbestlik derecesi ve belirli bir (1 - a) 

güven seviyesi için, örnek kütle varyansı kullanılarak ana kütle varyansının güven 
aralığını belirleyebiliriz.

  
AGS = (n -1).S            ÜGS = (n -1).S2 2

χ χA
2

Ü
2

Bir bakliyat paketleme üretim hattından rassal örneklenen 10 paketin ağırlıklarının 
standart sapması 12 gr çıkmıştır. Bu paketleme ana kütlesindeki varyansın % 90 
güven aralığı kaçtır? 

Çözüm:
n = 10, S = 12, S2 = 144
(1 - a) = 0,90, a = 0,10, a / 2 = 0,05, n = 10 Ş v = n - 1 = 10 - 1 = 9
a / 2 = 0,05 ve v = 9 için Khi-kare çizelgesinden; 

χ χ χ

χ χ

α

α

A
2

(1- / 2),v
2

(1-0,05),9
2

Ü
2

( / 2),v
2

= = =

=

16,92

== =(0,05),9
2χ 3,33

değerlerini elde ederiz. Bu değerleri kullanarak varyansın güven aralığı sınır-
larını bulabiliriz.

 AGS = (n -1).S = (10 -1).144
16,92

= 76,6 gr

ÜGS = (n -1

2

χA
2

)).S = (10 -1).144
3,33

= 389,2 gr
2

χÜ
2

Şekil 4.2

Khi-kare 
dağılımında alt ve 
üst güven sınırları

1−αα/2

α/2

K21 α/2,v K2α/2,v K2

ÖRNEK 9
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Özet
Nokta ve güven aralığı tahmini arasındaki farkı 
belirlemek.
 Örneklemenin amacı, ana kütlenin bilinmeyen 
parametreleri hakkında tahminler yapmaktır. 
Tahminleme ile ana kütlenin tamamının örnek-
lenmesini (tam sayımını) gerektiren işlemlere 
gerek kalmamaktadır. 

 İstatistikte tahminleme nokta veya aralık tah-
mini olmak üzere iki yöntemle yapılabilmekte-
dir. Nokta tahmini, ana kütle parametrelerinin 
bilinmediği hallerde örneklerden elde edilmiş 
verilerle tek bir tahmin yapmaktır. Nokta tah-
minleri ile sapmasız, tutarlı ve etkin tahminler 
yapılamamakta, hata payı belirlenememekte ve 
güvenilirlik azalmaktadır. Aralık tahmini ile ise, 
ana kütleye ait herhangi bir bilinmeyen para-
metrenin belirli bir hata payı ile alt ve üst sınır 
değerleri verilerek tahmin edilmesi mümkün 
olabilmektedir.

Ana kütle ortalaması ve oranı için güven aralığını 
tahmin etmek.
 Ana kütle aritmetik ortalamasının (m) güven 
aralığı, belirli bir (1 - a) güven seviyesi için;

•	 Büyük	 örneklemelerde	 (n ≥ 30), standart nor-
mal değişkeni (Za/2) kullanarak, örnek kütle 
aritmetik ortalaması (X–  ) ve standart hata  (σ x ) 
yardımıyla X Z ./ 2 X α σ   eşitliğiyle,

•	 Küçük	örneklemelerde	 (n < 30), v = n - 1 ser-
bestlik derecesi ile belirlenen Student t değeri-
ni (ta/2,v) kullanarak, örnek kütle aritmetik or-
talaması (X–  ) ve standart hata ( SX ) yardımıyla 
X ± t .S/ 2,n Xα   eşitliğiyle, tahmin edilebilmek-

tedir. 
 Ana kütle oranının (p) güven aralığı, belirli bir 

(1 - a) güven seviyesi için;
•	 Büyük	 örneklemelerde	 (n ≥ 30), standart nor-

mal değişkeni (Za/2) kullanarak, örnek küt-
le oranı (P) ve standart hata (sp)yardımıyla                           
P +– Za/2.sp eşitliğiyle,

•	 Küçük	örneklemelerde	 (n < 30), v = n - 1 ser-
bestlik derecesi ile belirlenen Student t değerini 
(ta/2,v) kullanarak, örnek kütle oranı (P) ve stan-
dart hata (Sp) yardımıyla eşitliğiyle, P +– ta/2.Sp  
tahmin edilebilmektedir. 

İki ana kütle ortalaması ve oranı arasındaki fark-
ların güven aralığını tahmin etmek.
 İki ana kütle ortalaması arasındaki farkın (m1 - m2) 
güven aralığı, belirli bir (1 - a) güven seviyesi için;

•	 Büyük	 örneklemelerde	 (n1 ve n2 ≥ 30), 

standart normal değişkeni (Za/2) kullana-

rak, örnek kütlelerin ortalama farkları (X– 

1 - X– 2) ve standart hata σ(X -X )1 2 yardımıyla  

( - ) ± Z .1 2 /2 ( - )1 2
X X X Xα σ  eşitliğiyle,

•	 Küçük	örneklemelerde	(n1 ve n2 < 30), v = n - 1 
serbestlik derecesi ile belirlenen Student t değe-
rini (ta/2,v) kullanarak, örnek kütlelerin ortala-
ma farkları (X– 1 - X– 2) ve standart hata S( X - X )1 2  
yardımıyla ( - ) ± t .S1 2 /2,v ( - )1 2

X X X Xα
 eşitliğiyle, 

tahmin edilebilmektedir.
 İki ana kütle oranı arasındaki farkın (p1 - p2 ) 

güven aralığı, belirli bir (1 - a) güven seviyesi 
için;

•	 Büyük örneklemelerde (n1 ve n2 ≥ 30), standart 
normal değişkeni (Za/2) kullanarak, örnek küt-

lelerin oran farkları (P1 -P2) ve standart hata 

yardımıyla (P - P ) Z .1 2 / 2 (P - P )1 2
± α σ  eşitliğiyle,

•	 Küçük	örneklemelerde	(n1 ve n2 < 30), v = n - 1 

serbestlik derecesi ile belirlenen Student t de-

ğerini (ta/2,v) kullanarak, örnek kütlelerin oran 

farkları (P1 -P2) ve standart hata  S  (P - P )1 2
  

(P - P ) t .S1 2 / 2,v (P - P )1 2
± α   yardımıyla eşitliğiyle, 

tahmin edilebilmektedir.

 Ana kütle varyansı için güven aralığını tahmin 
etmek. 
 Ana kütle varyansının (s2)güven aralığı, v = n - 
1 serbestlik derecesi ve belirli bir (1 - a) güven 
seviyesi için, Khi-kare değeri (c2) ve örnek kütle 
varyansı (S2) yardımıyla belirlenebilmektedir.

 

 
  

AGS = (n -1).S            ÜGS = (n -1).S2 2

χ χA
2

Ü
2

 
 

χ χ χ χα αA
2

(1- / 2),v
2

Ü
2

( / 2),v
2=   =  ve  

1

2

4

3
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Kendimizi Sınayalım
1. Bir klinikte hastalara zayıflama rejimi uygulan-
maktadır. Rassal olarak örneklenen 30 hasta, rejimin 
sonunda ortalama olarak 20 kilogram zayıflamıştır. 
Örneklenen kütlenin standart sapması 5 kilogram ise 
ana kütle ortalaması için % 90 güven aralığı aşağıdaki-
lerden hangisidir?

a. 19,5 < m < 20,5
b. 19,1 < m < 20,9
c. 18,5 < m < 21,5
d. 18,2 < m < 21,8
e. 17,3 < m < 22,7

2. Bir ana kütleden çekilen 25 bireylik örnek kütlenin 
ortalaması 50 ve standart sapması 10’dur. Seçilen bu 
örneğe göre, %95 güvenirlik seviyesi için ortalamanın 
güven aralığı aşağıdakilerden hangisidir? 

a. 43,55 < m < 52,45
b. 44,84 < m < 55,16
c. 45.87 < m < 54,13
d. 46.17 < m < 56,83
e. 48,44 < m < 54,63

3. Bir GPS ile yapılan konumsal ölçümlerin hassasiye-
tini belirlemek amacıyla teodolit ile yapılan 40 noktalık 
ölçüm sonuçları karşılaştırıldığında hata oranı ortala-
ması %10 olarak bulunmuştur. Buna göre, %90 güven 
seviyesi için ana kütle oranının alt güven sınırı yüzde 
kaçtır?

a. 17,8
b. 8,4
c. 4,8
d. 2,2
e. 1,8

4. Son ekonomik krizin seramik fabrikalarının kapa-
site kullanım oranlarını nasıl etkilediğini belirlemek 
için yapılan çalışmada 10 farikada kapasite kullanım 
oranının %30 azaldığı tespit edilmiştir. Buna göre, %99 
güvenilirlikle ana kütle oranını güven aralığının üst sı-
nırı yüzde kaçtır?

a. 77
b. 66
c. 47
d. 27
e. 12

5. İki ayrı demir madeni işletmesinden alınan 36’şar 
(n1 = n2 = 36) örnekler üzerinde yapılan tenör (%Fe) 
analizleri sonucunda aşağıdaki veriler elde edilmiştir. 

 X–  1 = 42 %Fe  X–  2 = 34 %Fe
 S1 = 16 %Fe  S2 = 12 %Fe
Bu bilgilere göre, %90 güvenilirlikle ana kütle ortala-
ması farkları güven aralığının alt sınırı kaç %Fe’dir?

a. 1,36
b. 2,52 
c. 6,42 
d. 8,66 
e. 13,48

6. Küçük ölçekli bir tekstil işletmesinde çalışanlar ara-
sında ücret ödemelerinde cinsiyete göre farklılık olup 
olmadığını belirlemek amacıyla yapılan araştırmada, 
işletmede çalışan 20 erkek çalışanın ücretlerinin orta-
laması 1550 TL ve standart sapması 250 TL iken, 20 ka-
dın çalışanın ücretleri ortalamasının 1450 TL ve stan-
dart sapmasının 350 TL olduğu belirlenmiştir. Erkek 
ve kadın çalışanların ücretleri arasında farkların güven 
aralığını %90 güven seviyesi için aşağıdakilerden han-
gisidir?

a.  33 < (m1 - m2) < 233
b.  66 < (m1 - m2) < 134
c. -66 < (m1 - m2) < 266
d. -166 < (m1 - m2) < -66
e. -166 < (m1 - m2) < -366

7. Normal bir dağılımdan rassal olarak seçilmiş 16 bi-
reyli örnek kütlenin varyansı 49 olarak hesaplanmıştır. 
Buna göre, ana kütle varyansının üst güven sınırı %90 
güvenirlikle kaçtır? 

a. 36,4
b. 42,6
c. 69,5 
d. 101,2
e. 203,7
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
8. Standart sapması 27 olan normal bir dağılımdan 
çekilmiş 36 gözlemli rassal bir örneklem verilerinden 
oluşturulan ana kütle ortalaması m’nün (1 - a) güven 
aralığı 43,7 < m < 56,3 şeklinde ise, m % kaçtır?

a. 5
b. 8
c. 12,01
d. 16,16
e. 18,36

9. Ana kütle ortalamasının güven aralığı belirlenirken 
örneklem hacmi 17 ise, serbestlik sayısı kaçtır?

a. 15
b. 16
c. 17
d. 18
e. 19

10. Normal dağılımlı bir ana kütleden rassal olarak 
çekilmiş 49 bireyden oluşan örneklem verileri ile ana 
kütle ortalaması m’nün % 90 güven aralığı 143,42 < m 
< 156,58 şeklinde belirlenmiştir. Buna göre ana kütle 
standart sapması m kaçtır?

a. 8
b. 18
c. 28
d. 38
e. 44

1. c Yanıtınız yanlış ise, “Büyük Örneklemelerde 
Ana Kütle Ortalaması Güven Aralığı” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

2. c Yanıtınız yanlış ise, “Küçük Örneklemelerde 
Ana Kütle Ortalaması Güven Aralığı” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz. 

3. d Yanıtınız yanlış ise, “Büyük Örneklemelerde 
Ana Kütle Oran Ortalamasının Güven Aralığı” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. a Yanıtınız yanlış ise, “Küçük Örneklemelerde 
Ana Kütle Oran Ortalamasının Güven Aralığı” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. b Yanıtınız yanlış ise, “Büyük Örneklemelerde 
İki Ana Kütle Ortalaması Farklarının Güven 
Aralığı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. c Yanıtınız yanlış ise, “Küçük Örneklemelerde 
İki Ana Kütle Ortalaması Farklarının Güven 
Aralığı” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

7. d Yanıtınız yanlış ise, “Varyans İçin Güven 
Aralığı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.  

8. d Yanıtınız yanlış ise, “Büyük Örneklemelerde 
Ana Kütle Ortalaması Güven Aralığı” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz. 

9. b Yanıtınız yanlış ise, “Küçük Örneklemelerde 
Ana Kütle Ortalaması Güven Aralığı” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz. 

10. c Yanıtınız yanlış ise, “Büyük Örneklemelerde 
Ana Kütle Ortalaması Güven Aralığı” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Yararlanılan Kaynaklar
Sıra Sizde 1 
n = 36 olduğuna göre, büyük örnekleme yapılmıştır. 
Güven aralığı;
19,33 < m < 20,27 olduğuna göre, alt ve üst güven sınır-
ları arasındaki fark;

ÜGS - AGS = .(Z . )/ 2 X2 α σ

2.( ) = 20,27 -19,33 = 0,94 = 0,94 / 2 = 0,4Z . Z ./ 2 X / 2 Xα ασ σ 77

AGS = - ) 19,33 = - 0,47 = 19,8X X X(Z ./ 2 Xα σ

Sıra Sizde 2 
n = 16 olduğuna göre, küçük örnekleme yapılmıştır. X–  = 
40 ve S = 10’dur.
(1 - a) = 0,90, a = 0,10 ve a / 2 = 0,05 serbestlik dere-
cesi v = n - 1 = 16 - 1 = 15 olduğundan Student t çizel-
gesinden ta/2,v. = t0.05,15 = 1,753 elde ederiz.

 AGS = X - t .S       S = S
n

=/ 2,v X Xα
10
16

= 2,5

AGS = 40 - (1,753 . 2,5) = 35,62

Sıra Sizde 3 
Ana kütle oranı p =0,15 ve tahmin hatası e = 0,10 olup, 
tahmin hatasını aşağıdaki eşitlikle hesaplayabiliriz.

e = = Z . = Z . π. - π
n/ 2 p / 20,10 (1 )

α ασ

%95 güven seviyesi için, (1 - a) = 0,95, a = 0,05 ve a / 2 
= 0,025 olduğundan Za/2 = Z0,025 = 1,96’dır. 
Bu durumda, örnek kütle büyüklüğünü aşağıdaki gibi 
hesaplayabiliriz.

0,10 = 1,96. 0,15.(1- 0,15)
n

n = 7  n = 49

Sıra Sizde 4
AGS = -0,103 ve ÜGS = 0,223 olduğundan iki ayrı iş 
makinesinin günlük fiili çalışma randımanları (oran-
ları) arasında %90 güvenirlikle önemli bir fark olmadı-
ğını söyleyebiliriz. 
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5
Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
İstatistiksel hipotez testi kavramlarını açıklayabilecek, test sürecinin aşamaları-
nı ve yapılacak işlemleri sıralayabilecek,
Ana kütle ortalaması, oranı ve varyansı ile iki ana kütle ortalamaları arası farkla-
rın hipotez testi uygulamalarını yapabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız

Anahtar Kavramlar

 

•	 Sıfır	Hipotezi																		
•	 Karşıt	Hipotez
•	 Red	Bölgesi
•	 Tek	Taraflı	Test	
•	 Çift	Taraflı	Test
•	 Test	İstatistiği

•	 Büyük	Örnekleme
•	 Küçük	Örnekleme
•	 Ortalamaların	Testi
•	 Oranların	Testi
•	 Ortalama	Farkların	Testi
•	 Varyansların	Testi

İçindekiler





Coğrafi Bilgi Sistemleri İçin 
Temel İstatistik

İstatistiksel Karar Vermede 
Hipotez Testleri

•	 HİPOTEZİN	KURULMASI	VE	TESTİ
•	 ANA	KÜTLE	ORTALAMASINA	İLİŞKİN	
TESTLER

•	 ANA	KÜTLE	ORANINA	İLİŞKİN	TESTLER
•	 ANA	KÜTLE	ORTALAMALARI	
ARASINDAKİ	FARKLARIN	TESTİ

•	 VARYANSLARIN	TESTİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İÇİN TEMEL İSTATİSTİK



HİPOTEZİN KURULMASI VE TESTİ
Örnek kütleden elde ettiğimiz parametre bilgilerini kullanarak ana kütle hakkında, 
belirli bir güven aralığında tahminler yapabiliriz. Ancak, birçok araştırmada örnek 
kütleden elde ettiğimiz veriler yardımıyla ana kütle hakkında karar vermek de iste-
riz. Örneğin, yeni bir sulama sisteminin tarımda ürün verimliliğini arttırdığı iddia 
ediliyorsa, eski ile yeni sistemin verimliliklerini aynı bitki için aynı arazi koşullarında 
karşılaştırıp karar vermeye çalışırız. Bununla birlikte, yeni sulama sisteminin verimi 
artırdığı kararını verebilmek için, yeni sulama sisteminin eskisine göre verimi önemli 
oranda arttırmasını ve verim oranları arasında önemli farkların bulunmasını bekleriz. 

Yeni cihaz veya yöntemin fark yaratmasıyla birlikte, bu farkın büyüklüğü 
ve anlamlılığı da önemlidir. Örneğin, bir fabrikaya satın alınan yeni paketleme 
makinesinin işgücü verimliliğini arttırıp arttırmadığını belirlemeye yönelik bir 
araştırmada, yeni makinenin işgücü başına düşen paketleme miktarını 10 adet 
arttırmış olduğunu saptamış olalım. Paketleme veriminin 10 adet artmış olması, 
yeni makinenin verim artışı sağladığını söyleyebilmemiz için yeterlimidir? Acaba 
aradaki bu artış, satın alınan yeni makinenin üretim sürecine girmesinin mi bir 
sonucu, yoksa tamamen rassal örnekleme hatalarından mı kaynaklanmaktadır? 
Rassal örnekleme hatalarının etkilerini devre dışı bırakabilmek için, farkın ne ka-
dar büyüklükte olması gereklidir?

Uygulanacak yeni bir yöntem veya kullanılacak yeni bir makinenin/cihazın es-
kisine göre süreçte veya üretimde önemli büyüklükte farklılık yaratmasından çok, 
bu farklılığın istatistiksel açıdan ne kadar anlamlı olduğu önemlidir. Bir başka de-
yişle, bu farkların gerçekten mi yoksa rassal örnekleme hatalarından mı meydana 
geldiğinin incelenerek istatistiksel kararın verilmesi gerekmektedir.

Ana kütle değerlerinin bilindiği bir durumda, uygulanan teknolojide veya 
yöntemde yapılan bir değişiklik sonrasında elde edilen örnek kütle değerlerinin 
farklı olmasında, gerçek veya rassal değişimden hangisinin etkili olduğuna karar 
vermede, hipotez testleri kullanılabilmektedir.

Bu ünitede, öncelikle istatistiksel hipotezin kurulması ve testi sürecinin aşa-
maları açıklanacak, daha sonra ana kütle ortalaması, oranı ve varyansı ile ana 
kütle ortalamaları arasındaki farkların testi konuları ele alınacaktır. 

Ana kütle parametreleri hakkında ileri sürülen hipotezin doğruluğunu kanıt-
lamanın en kesin yöntemi, ana kütlenin tam sayımını yapmaktır. Ancak, zaman 
yetersizliği, maliyetinin yüksekliği ve yok edici etkileri dikkate alındığında, ileri sü-

İstatistiksel Karar Vermede 
Hipotez Testleri

Genel olarak hipotezler, bir 
durum hakkında ileri sürülen 
varsayımlardır. İstatistiksel 
anlamda hipotezler ise ana 
kütlenin durumu hakkında 
ileri sürülen iddiaların, örnek 
kütle olasılık dağılım modeline 
göre araştırılmasıdır. Hipotez 
testinde, örnekten elde edilen 
bilgilere bağlı olarak belirli bir 
güvenirlik seviyesinde, ileri 
sürülen hipotezin doğru olup 
olmadığı test edilir. 
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rülen hipotezi kanıtlamak için tam sayım yerine örnek kütle parametrelerinden 
yararlanmak gerekmektedir.

Hipotez testi, ana kütle parametresi hakkında yapılacak araştırmaya uygun 
olarak hipotezlerin kurulması, red veya kabul koşullarının belirlenmesi, olasılık 
dağılım modeline uygun test istatistiğinin hesaplanması ve karar verme aşamala-
rından oluşur.

Hipotezlerin Kurulması
Hipotez testinde, örnek kütleden elde edilen parametrelerin ana kütle parametre-
leriyle uyumlu olduğunu iddia eden sıfır hipotezi (H0 hipotezi) ve uyumlu olma-
dığını iddia eden karşıt hipotez (H1 hipotezi) kurulur. Sıfır hipotezine istatistiksel 
hipotez, karşıt hipoteze de araştırma hipotezi de denilmektedir.

H0 hipotezi, ana kütlenin bilinen veya varsayılan parametre değeri ile örnek 
kütleden elde edilen arasında önemli (anlamlı) bir fark olmadığı kabulü ön şar-
tını içerir. Örnek kütleden elde edilen veriler H0 hipotezini çürütmediği sürece, 
H0 hipotezi geçerlidir. H0 hipotezi geçerli olduğu sürece, örnek kütle ile ana kütle 
parametreleri arasındaki farklılığın, rassal örnekleme hatalarından (örnekleme 
yönteminin yanlış seçilmesinden veya örneklerin yetersizliğinden) meydana gel-
diği kabul edilir.

Ana kütlenin bilinen veya varsayılan parametre değeri ile örnek kütleden elde 
edilen arasında önemli (anlamlı) bir fark olduğunu ileri süren hipoteze ise karşıt 
(alternatif) hipotez (H1) denilir. Bu hipotez genellikle, örnek kütle verileriyle he-
saplanan parametrenin ana kütle parametresinden farklı (büyük, küçük veya eşit 
değil) olduğu şeklindedir. 

Eskişehir kent merkezinden geçen Porsuk çayında ağır metallerden olan kurşun mikta-
rının 5 mg/kg’ın altında olduğu bilinmektedir. Ancak, çevre araştırmacıları, Eskişehir 
kent merkezi girişinde ve çıkışında Porsuk çayındaki kurşun miktarının değiştiğini id-
dia etmektedirler. Bu durumda, Porsuk nehrinden örnekleme yapmadan önce, kurşun 
miktarı ortalaması ile ilgili hipotezlerin şu şekilde kurulması gerekecektir.

Bilinen ana kütle değeri ile örnek kütle değeri arasında fark olmadığı varsayı-
mına dayanan sıfır hipotezi aşağıdaki gibi kurulur.

H0 :  mg/kg

Bilinen ana kütle değeri ile örnek kütle değeri arasında fark olduğu iddiasına 
dayanan karşıt hipotez, üç farklı şekilde kurulabilecektir.

H1 :  mg/kg

H1 :  mg/kg

H1 :  mg/kg

Karşıt hipotezi kurarken, üç karşıt hipotezden birine karar vermek gerekir.

Red Bölgesinin Tanımlanması
Sıfır hipotezinin red edilebileceği bölgeyi tanımlamadan önce testin anlamlılık 
düzeyini belirlememiz gerekir. Sıfır hipotezi doğru olduğu halde red edilebilme 
hatasını (I. Tip Hata) işleyebileceğimiz en büyük olasılık değerine anlamlılık dü-

Sıfır hipotezi eskiden beri 
bilinen ve geçerli kabul edilen 
görüşü yansıtırken, karşıt 
hipotez yeni bir görüştür.

ÖRNEK 

Sıfır hipotezi doğru olduğu 
halde test sonucunda 
rededilirse, bir hata işlenir ve 
buna I. Tip Hata denilmektedir. 
Sıfır hipotezi yanlış olduğu 
halde kabul ediliyorsa da 
bir hata işlenmiş olur ve 
bu hataya da II. Tip Hata 
denilmektedir. Birinci tip ve 
ikinci tip hatalarla ilgili olarak 
Özer SERPER’in “Uygulamalı 
İstatistik II” (Ezgi Kitapevi, 
2000, Bursa) kitabından daha 
ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.
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zeyi (α) veya anlamlılık seviyesi denilmektedir. Araştırmalarda hata yapmamak, 
yanlış bir iddiada bulunmamak ve sıfır hipotezini korumak için anlamlılık düze-
yini küçük tutarız.

H0 hipotezinin doğru olduğu halde red edilmesi riskli ise ve örnek sayısını 
arttırmak pahalıya mal oluyorsa, α anlamlılık düzeyi çok küçük bir değer (%0,1 
ile %5 arası) alınmalıdır. Buna karşılık, H0 hipotezinin yanlış olduğu halde ka-
bul edilmesi tehlikeli olacaksa α anlamlılık düzeyi %5 den büyük tutulmalıdır 
(Konuk ve Önder, 1999).

Anlamlılık düzeyi dikkate alınarak sıfır hipotezinin kabulü için tanımlanan 
bölgeye kabul bölgesi ve reddi için tanımlanan bölgeye ise red bölgesi denilmek-
tedir. Güven düzeyinin belirlenmesinden sonra, örnek kütle dağılım modeline 
uygun olarak red ve kabul bölgelerinin tanımlanması gerekir. Eğer hesaplanacak 
test istatistiği değeri kabul bölgesinin içinde kalırsa H0 hipotezi kabul edilir, tersi 
durumda ise H0 hipotezi red edilir.

H1 hipotezindeki iddiaya göre, red bölgesi tek taraflı veya çift taraflı olarak ta-
nımlanabilmektedir. Örnek kütle parametresinin ana kütle parametresinden kü-
çük veya büyük olduğu iddiası varsa, red bölgesi tek taraflı olarak belirlenmekte 
ve bu gibi durumlarda yapılan testlere tek taraflı test denilmektedir. Örnek kütle 
parametresinin ana kütle parametresine eşit olmadığı iddiasının bulunduğu (bü-
yük veya küçük olduğunu bilmediğimizde) durumda, red bölgesi iki taraflı olarak 
belirlenmekte ve çift taraflı test denilmektedir. Örneğin, ortalamaların testinde 
örnek kütle ortalamasının X( )  ana kütle ortalamasından (m) büyük (H1: ) 
veya küçük (H1: ) olduğu durumlarda tek taraflı red bölgesi tanımlanırken, 
birbirine eşit olmadığı (H1 : ) durum için ise çift taraflı red bölgesi tanımlan-
maktadır (Şekil 5.1).

Test İstatistiğini Hesaplanması ve Karar Verme
Örnek kütle ve ana kütle parametreleri arasındaki farkın standart hataya oranına 
test istatistiği denilmekte olup, örnek kütleden elde edilmiş ortalama, oran, varyans 
gibi parametrelere ve örnekleme büyüklüğüne göre hesaplanmaktadır. Test istatis-
tiklerinin hesaplanması, aşağıdaki bölümlerde ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Hesaplanan test istatistiğinin red bölgesinde kalması durumunda H0 hipotezi 
red edilir ve H1 hipotezinde ileri sürülen iddianın doğru olduğu kararı verilir. 
Test istatistiğinin kabul bölgesinde kalması durumunda ise, H0 hipotezi kabul 
edilir ve H1 hipotezinde ileri sürülen iddianın yanlış olduğuna karar verilir. 

Mühendislik ve eğitim 
bilimlerinde güven seviyesi 
genellikle %5 olarak alınırken, 
sağlık bilimlerinde %1 ve 
sosyal bilimlerde %10 olarak 
alınabilmektedir. 

Kabul ve red bölgeleri arası 
sınırı tanımlayan teorik 
test istatistiği, belirli bir α 
anlamlılık düzeyi (olasılığı) 
ve örnek büyüklüğüne 
bağlı olarak, örnek kütle 
dağılım modeline göre 
seçilen çizelgelerden 
belirlenebilmektedir.

Şekil 5.1

Tek ve çift taraflı red 
bölgeleri 
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ANA KÜTLE ORTALAMASINA İLİŞKİN TESTLER 
Yeni bir teknoloji veya yöntem uygulanması sonrası yapılan örnekleme sonucun-
da hesaplanan örnek kütle ortalaması (  ) ile teorik olarak veya geçmiş gözlemle-
re göre belirlenen veya bilinen ana kütle kütle ortalaması (m) arasındaki farklılığın 
anlamlılığı test edilebilir. Genellikle ana kütle ortalaması bilinmemekle birlikte, 
bilindiği varsayılarak testler yapılır. 

Ana kütle ortalamasının test edilmesinde H0 hipotezi;

H0 :  = m

şeklinde kurulur. Uygulanan yeni teknoloji veya yöntemin ana kütle ortalamasını 
değiştirmediği kabulüne dayanan H0 hipotezine karşıt olarak ise H1 hipotezi üç 
farklı şekilde oluşturulabilir. 

H1 :  ≠ m   (Çift taraflı test)

H1 :  > m   (Tek taraflı test) 

H1 :  < m   (Tek taraflı test)

Bir yapı kimyasalları üretimi yapan firmanın ürettiği 50 kg’lık torbalara paketlenen 
seramik yapıştırıcılarının ağırlıklarının 50 kg’dan az olduğu iddia ediliyorsa, H0 ve 
H1 hipotezleri nasıl kurulur?

Çözüm : Ana kütle ortalaması m = 50 kg olarak bilindiğine göre H0 hipotezi, 
iddiayı araştıran firma tarafından, iddianın yanlış olduğu ve örnek kütle ortala-
masının (  ) ana kütle ortalamasına eşit olacağı şeklinde kurulur.

 H0 :  = m= 50 kg

Buna karşılık, müşterilerin iddiası olan H1 hipotezi ise, iddianın doğru olduğu 
şeklinde kurulur.

 H1 :  < m = 50 kg

Bir madencilik firması altın olduğu iddia edilen bir bölgeden aldığı örnekleri analiz 
ettirdiğinde, sahada ortalama olarak 1 gr/ton altın olduğunu tespit etmiştir. Bu du-
rumda hipotezleri nasıl kurarsınız?

Çözüm : Daha önceden ana kütle ortalaması bilinmediğine göre, ana kütle 
ortalamasını m=0 kabul edebiliriz. Bu durumda H0 hipotezini, örnekleme sonucu 
bulunan değerin rassal olarak bulunduğu, örneklemeye devam edilirse, aslında 
ortalamanın sıfır olacağı şeklinde kurarız. 

 H0 :  = m = 0

İddia ise sahada altın olduğu ve eskiden bilinenin yanlış olduğu şeklinde oldu-
ğundan, H1 hipotezi aşağıdaki gibi kurulur.

  H1 :  > m = 0
  
Hipotezleri oluşturduktan sonra, sırasıyla anlamalılık düzeyinin seçimi, red 

bölgesinin tanımlanması, test istatistiğinin hesaplanması ve karar verme işlemleri 
uygulanır. Red bölgesinin belirlenmesi ve test istatistiğinin hesaplanmasından önce 

ÖRNEK 

ÖRNEK 

Örnek kütledeki veri sayısı 
30’dan büyük (n≥30) 
olduğunda (büyük 
örnekleme) normal dağılımın 
özelliklerinden yararlanarak, 
30’dan küçük (n<30) 
olduğunda (küçük örnekleme) 
ise Student t dağılımının 
özelliklerinden yararlanarak 
red bölgesi tanımlaması 
yapılır ve test istatistiği 
hesaplanır.
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örnek büyüklüğünü dikkate alarak, örneklemenin büyük veya küçük örnekleme 
olup olmadığını incelemek gerekir.

Büyük Örneklemelerde Ortalamaların Testi
Örnek kütlede bulunan örnek sayısının 30’dan büyük olduğu (n≥ 30) ve örnek-
lerin normal dağılım gösterdiği durumlarda red bölgesinin tanımlanmasında ve 
test istatistiğinin hesaplanmasında normal dağılımın özelliklerinden yararlanılır.

Red bölgesini tanımlayabilmek için öncelikle belirli bir α anlamlılık düzeyi 
için standart normal dağılım (Z) çizelgelerinden, red bölgesi sınırını ifade eden 
teorik test istatistiği değeri belirlenir. H1 hipotezinin tek taraflı veya çift taraflı 
olmasına göre ;

• Tek taraflı test için Z α
• Çift taraflı test için Z α / 2
belirlendikten sonra ise red bölgesi tanımlanır.
Ana kütle varyansının ve standart sapmasının bilindiği bir durumda, ana küt-

leden yapılacak n’er bireylik büyük örneklemeler sonucunda, her seferinde ana 
kütle ortalaması ile örnek kütle ortalamaları arası farkları hesaplar ve bu farkların 
dağılımını araştırırsak, ortalamalar arası farkların dağılımı normal dağılım göste-
rir. Bu nedenle, büyük örneklemeler için ortalamaların testinde, test istatistiğini 
aşağıdaki standart normal değer (Zh) eşitliği yardımıyla hesaplayabiliriz.

Burada, s  : ana kütle ve örnek kütle ortalamaları arasındaki farkların dağılı-
mının standart hatası (standart sapması) olup, ana kütle birey sayısının çok büyük 
olduğu durumlarda;

kabul edilebilmektedir. Bu eşitlikte ise, s: ana kütlenin standart sapması ve n: 
örnek kütlenin birey sayısıdır.

Teorik test istatistiğinin belirlenmesi ve test istatistiğinin hesaplanması son-
rasında;

• Zh > Zα veya Zα/2 ise, Zh red bölgesinde kalacağından H0 hipotezi red edilir.
• Zh < Zα veya Zα/2 ise, Zh kabul bölgesinde kalacağından H0 hipotezi kabul 

edilir ve H1 red edilir.

Bir yapı kimyasalları üretimi yapan firmanın ürettiği seramik yapıştırıcı torbala-
rının üzerinde ağırlığının 50 kg ve standart sapmasını 1 kg olduğu yazmaktadır. 
Bir müşteri seramik yapıştırıcı torbaları ağırlıklarının 50 kg’dan az olduğunu iddia 
etmektedir. Bu iddayı test etmek amacıyla 32 torba örnek tartılmış ve örnek torbala-
rın ortalama ağırlığı 48 kg olarak bulunmuştur. Müşterinin iddiasını %5 anlamlılık 
düzeyine göre test ediniz. Müşterinin iddiası doğrumudur? 

Çözüm : Veriler; m = 50 kg, s = 1 kg, n=32 ve  = 48 kg
Hipotezler;
H0 :  = m = 50 kg

H1 :  < m = 50 kg  (Tek taraflı test)

Ana kütle standart sapmasının 
(s) bilinmediği, fakat 
örnek kütlenin standart 
sapmasının (S) bilindiği büyük 
örneklemelerde, s = S kabul 
edilebilmektedir.

ÖRNEK 
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Anlamlılık düzeyine göre teorik test istatistiği;
α =0,05 için Z çizelgesinden 0,45 olasılığına karşılık gelen Zα = Z0.05 = 1,645 

değerini buluruz. (Kitabın sonundaki Z tablosuna bakınız).
Red Bölgesini; Zh > Zα ise H0 red edilir, H1 kabul edilir şeklinde tanımlarız.

Test istatistiği;

Karar : Zh> Zα olduğundan H0 hipotezi reddedilir, H1 hipotezi kabul edilir. 
Müşterinin iddiası doğrudur. Seramik yapıştırıcı torbalarına 50 kg’dan daha az 
malzeme doldurulmaktadır.

Karar aşamasında, hesaplanan test istatistiği teorik istatistiğin pozitif değeri ile 
karşılaştırıldığından, örnek kütle ortalamasının ana kütle ortalamasından küçük 
olduğu durumlarda, test istatistiğini hesaplarken bulunan değerin mutlak değerini 
almak gerekmektedir.  

 

Bir kent merkezine kullanma suyu sağlayan göletin kurşun içeriği ortalamasının 3 
mg/kg olduğu bilinmektedir. Göletin kurşun içeriğinde değişim olup olmadığı hu-
susunda yapılan bir araştırma kapsamında, göletten alınan 40 örneğin analizleri 
yapıldığında kurşun içeri ortalamasının 3,4 mg/kg ve standart sapmasının 1,5 mg/
kg olduğu belirlenmiştir. %5 anlamlılık düzeyine göre göletin kurşun içeriği ortala-
masında değişim olmuş mudur?

Çözüm : Veriler; m = 3 mg/kg,  n=40,  =5 mg/kg ve S= 1,5 mg/kg dır. Ana 
kütle standart sapması (s) bilinmemekle birlikte, n>30 olduğundan s=S=1,5 mg/
kg alabiliriz.

Hipotezler; 

H0 :  = m = 3 mg/kg

H1 :  ≠ m = 3 mg/kg  (Çift taraflı test)

Anlamlılık düzeyine göre teorik test istatistiği;

α =0,05 olduğundan α/2=0,025 için Z çizelgesinden 0,475 olasılığına karşılık 
gelen Zα/2 = Z0.025 = 1,96 değerini buluruz. Z tablosuna bakınız).

Red Bölgesini; Zh > Zα/2 ise H0 red edilir, H1 kabul edilir şeklinde tanımlarız.

ÖRNEK 
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Test istatistiği;

Karar : Zh< Zα/2 olduğundan H0 hipotezi kabul edilir, H1 hipotezi red edi-
lir. %95 olasılıkla gölet suyu kurşun kirliliği ortalamasında değişim olmamıştır. 
Farklılık rassal olarak, örnekleme hatalarından meydana gelmiş olabilir.

Günlük ortalama üretimi 880 ton olan bir kömür işletmesinde, yeni bir yöntemin 
üretimi arttırdığı ileri sürülmektedir. İddiayı incelemek üzere arda arda 50 günün 
üretimi ele alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda ortalama üretimin 892 ton ve 
standart sapmanın 21 ton olduğu bulunmuştur. Üretimin gerçekten artıp artmadı-
ğını %5 anlamlılık düzeyine göre test ediniz.

Küçük Örneklemelerde Ortalamaların Testi
Örnek sayısının 30’dan fazla olduğu büyük örneklemelerde, örneklerin istatistik-
sel dağılımı normal olabilmektedir. Ancak, araştırmaya ayrılan para, zaman ve 
materyalin kısıtlı olduğu durumlarda büyük örnekleme (n>30) yapma olanağı 
olmayabilmektedir. Örnek sayısının 30’dan küçük olduğu durumlarda ise ör-
neklerin dağılışı normal dağılım göstermez. Ayrıca, örnek sayısı az olduğunda 
(n<30), s yerine S kullanılamaz. Örnek büyüklüğünün 30’dan az olduğu küçük 
örneklerde, red bölgesinin tanımlanmasında ve test istatistiğinin hesaplanmasın-
da Student (t) dağılışının özelliklerinden yararlanılır.

Student t dağılışı simetrik bir dağılış olup, ortalaması sıfırdır. Normal dağılışa 
göre daha yayvan bir şekil gösterir. Student t dağılışının serbestlik derecesi (v) 
denilen bir tane parametresi vardır ve v = n-1 ile ifade edilir.

Küçük örneklemelerde red bölgesinin tanımlanmasında, öncelikle belirli bir 
anlamlılık düzeyi ve  serbestlik derecesi için Student t dağılımı çizelgelerinden, 
red bölgesi sınırını ifade eden teorik test istatistiği değeri belirlenir. H1 hipotezi-
nin tek taraflı veya çift taraflı olmasına göre ;

• Tek taraflı test için tα,v
• Çift taraflı test için tα/2,v 
belirlendikten sonra ise red bölgesi tanımlanır.
Küçük örneklemeler için ortalamaların testinde, test istatistiğini aşağıdaki 

eşitlik yardımıyla hesaplayabiliriz.

 

Burada,  : ana kütle ve örnek kütle ortalamaları arasındaki farkların dağılı-
mının standart hatası (standart sapması) olup, aşağıdaki eşitlikle hesaplanır.

1

t dağılışının varyansı normal 
dağılışın varyansından büyük 
olup, serbestlik derecesi 
büyüdükçe aradaki fark azalır. 
Serbestlik derecesi 
(n-1) > 30 olduğunda t 
dağılışı Z dağılışa çok yaklaşır. 
Örneğin, 30 serbestlik 
derecesi ile α = 0,05 için 

iken  ‘dir.
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Teorik test istatistiğinin belirlenmesi ve test istatistiğinin hesaplanması sonra-
sında aşağıdaki kararları verebiliriz.

• th > tα,v  veya tα/2,v  ise, th red bölgesinde kalacağından H0 hipotezi red edilir 
ve H1 kabul edilir.

• th < tα/v  veya tα/2,v  ise, th kabul bölgesinde kalacağından H0 hipotezi kabul 
edilir ve H1 red edilir.

Bir kent merkezinde bulunan bulvarda, araçların hız sınırlamasına uymamaları 
nedeniyle ortalama her ay 5 trafik kazası meydana gelmektedir. Bulvar girişlerine 
yapılan hız kesiciler sonrasında, 6 ay boyunca meydana gelen aylık trafik kazaları 
araştırıldığında, aylık trafik kazası ortalamasının 4,7 ve standart sapmasının 0,7 ol-
duğu belirlenmiştir. %5 anlamlılık düzeyi için trafik kazalarında azalma meydana 
gelip gelmediğini test ediniz.

Çözüm : Veriler; m = 5  kaza/ay,  n=6,  = 4,7 kaza/ay ve S= 0,7 kaza/ay dır. 
Hipotezler; 

H0 :  = m = 5 kaza/ay

H1 :  < m = 5 kaza/ay (Tek taraflı test)

Anlamlılık düzeyine göre teorik test istatistiği;

α =0,05 ve v=n-1=6-1=5 olduğundan, t çizelgesinden tα,v = t0.05,5 = 2,015 değe

rini buluruz. (Kitabın sonundaki t tablosuna bakınız).

Red Bölgesini; th > tα,v ise H0 red edilir, H1 kabul edilir şeklinde tanımlarız.

Test istatistiği;

 
 

 
 

Karar : th < tα,v  olduğundan H0 hipotezi kabul edilir, H1 hipotezi red edilir. 
%95 olasılıkla hız kesiciler trafik kazalarında azalma sağlamamıştır. Farklılık ras-
sal olarak, örnekleme hatalarından meydana gelmiş olabilir.

Bir kepçeli yükleyicinin yükleme, kepçeyi doldurma, 20 m taşıma, yükü boşaltma 
ve geri dönüş için geçecek süre hakkında kataloğunda verilen ortalama süre 200 sa-
niyedir. İş yerinde çalışma sırasında yapılan 12 adet zaman etüdü sonucunda, süre 
ortalaması 260 sn ve standart sapması 45 sn olarak bulunmuştur. Bu zaman etüdü 
sonucuna göre, katalogda verilen sürelerin her işletme koşulları için de kullanılıp 
kullanılmayacağını %1 anlamlılık düzeyi için test ediniz. 

ÖRNEK 

ÖRNEK 
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Çözüm : Veriler; m = 200  sn,  n=12,  =260  sn ve S= 45 sn dir.
 
Hipotezler; 
H0 : = m = 200 sn

H1 :  ≠ m = 200 sn  (Çift taraflı test)

Anlamlılık düzeyine göre teorik test istatistiği;

α =0,01 ve α / 2 = 0,005 , v=n-1=12-1=11 olduğundan, t çizelgesinden 
tα/2.v = t0.005,11 = 3,106 değerini buluruz.

Red Bölgesini; th > tα/2,v  ise H0 red edilir, H1 kabul edilir şeklinde tanımlarız.

Test istatistiği;

 

 

Karar : th > tα/2,v  olduğundan H0 hipotezi red, H1 hipotezi kabul edilir. %99 
olasılıkla katalogdaki değerler her işletme koşulu için uygun değildir. 

Bir bölgede erozyon nedeniyle yılda 1 km2’lik alandan ortalama 50 ton toprağın 
akarsuya karıştığı bilinmektedir. Erozyonu önlemek amacıyla yapılan ağaçlandır-
ma çalışmaları sonrasında 5 yıl boyunca akarsuya karışan toprak miktarı araştırıl-
mış ve toprak karışma miktarı ortalamasının yıllık 35 ton ve standart sapmasının 
15 ton olduğu belirlenmiştir. %5 anlamlılık düzeyine göre ağaçlandırma çalışmala-
rının erozyon miktarını azaltıp azaltmadığını test ediniz.

ANA KÜTLE ORANINA İLİŞKİN TESTLER 
Bazı araştırmalarda belirli bir olayın meydana gelme olasılığı veya belirli bir birim 
içindeki oranı önemli olabilmektedir. Oranlarla ifade edilen bu gibi istatistiksel 
olaylarda, ana kütleden çekilecek n birimlik örneklerin oranları hesaplanarak, ana 
kütle oranı hakkında karar vermek mümkün olabilmektedir.

Ana kütle oranının (π) bilindiği bir durumda, ana kütleden elde edilen n bi-
rimlik örnek kütle oranının (P) ana kütle oranı ile ne derecede uyumlu olup ol-
madığını test etmede H0 hipotezini;

H0 : P = π 

şeklinde kurarız. Örnek kütle oranı ile ana kütle oranının birbirine eşit olduğu 
kabulüne dayanan H0 hipotezine karşıt olarak ise H1 hipotezi üç farklı şekilde 
kurabiliriz.

 H1 : P ≠ π (Çift taraflı test)

 H1 : P > π (Tek taraflı test) 

 H1 : P < π (Tek taraflı test)

2
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Büyük Örneklemelerde Oranların Testi
Büyük örneklemelerde oranların testinde de, belirli bir anlamlılık düzeyi için red 
bölgesinin tanımlanması ve teorik test istatistiğinin belirlenmesi, ortalamaların 
testindekinin benzeri şekilde yapılır. Daha sonra ise, test istatistiğinin hesaplan-
masına geçilir.

Ana kütleden yapılacak n’er bireylik büyük örneklemeler sonucunda, her sefe-
rinde ana kütle oranı (π) ile örnek kütle oranları (P) arası farkları hesaplar ve bu 
farkların dağılımını araştırırsak, oranlar arası farkların dağılımı normal dağılım 
gösterir. Bu nedenle, büyük örneklemeler için oranların testinde, test istatistiğini 
aşağıdaki standart normal değer (Zh) eşitliği yardımıyla hesaplayabiliriz.

 

Burada, sp : ana kütle ve örnek kütle oranları arasındaki farkların dağılımının 
standart hatası (standart sapması) olup, aşağıdaki eşitlikle hesaplanır. 

 

 

Bu eşitlikte ise, π.(1-π) : ana kütle oranının varyansı ve n: örnek kütlenin birey 
sayısıdır.

Teorik test istatistiğinin belirlenmesi ve test istatistiğinin hesaplanması sonra-
sında, hipotezlerin kabulü veya red edilmesi kararı da, ortalamaların testi yönte-
mindekine benzer şekilde yapılır. 

Bir karayolu ulaşım şirketi şehirler arası yolculuklarda koltukların günlük doluluk 
oranı ortalamasının %60 olduğunu tahmin etmektedir. Ancak, son reklam kampan-
yası sonrasında doluluk oranı ortalamasının artığını iddia etmektedir. Bu amaçla 
60 günlük verilerin ortalamasını hesapladığında doluluk oranı ortalamasının %75 
olduğunu hesaplamıştır. Ulaşım şirketi günlük koltuk doluluk oranı ortalamasının 
artıp artmadığını %5 anlamlılık düzeyi için test ediniz.

Çözüm : Veriler; π=0,60 , n=60, P=0,75 dir. 
Hipotezler; 

H0 : P = π = 0,60

H1 : P > π = 0,60 (Tek taraflı test)

Anlamlılık düzeyine göre teorik test istatistiği;

α =0,05 olduğundan Z çizelgesinden 0,45 olasılığına karşılık gelen Zα = Z0.05 
= 1,645 değerini buluruz.

Red Bölgesini; Zh > Zα ise H0 red edilir, H1 kabul edilir şeklinde tanımlarız.

Test istatistiği;

 

Ana kütle oranı varyansının 
bilinmediği, fakat örnek kütle 
oranı varyansının
 [P.(1-P)] bilindiği büyük 
örneklemelerde,
 p.(1-p)=P.(1-P) kabul 
edilebilmektedir.

ÖRNEK 
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Karar : Zh> Zα olduğundan H0 hipotezi red, H1 hipotezi kabul edilir. %95 
olasılıkla reklam kampanyası ile ulaşım şirketinin günlük koltuk doluluk oranı 
artmıştır. 

Maden işletmelerinde kullanılan kazı makinelerinin fiili çalışma/ teorik çalışma 
zamanı oranının %60 olduğu bilinmektedir. Bir araştırmacı ise kömür işletmele-
rinde 200 adet kazıcı makine çalışma oranlarını araştırdığında %70 olduğunu tesbit 
etmiştir. Acaba kömür işletmelerinde kazıcı makine çalışma oranları daha mı yük-
sektir? %1 anlamlılık düzeyi için test ediniz.

Küçük Örneklemelerde Oranların Testi 
Küçük örneklemeler için oranların testinde, test istatistiğini aşağıdaki eşitlik yar-
dımıyla hesaplayabiliriz.

Burada, Sp : ana kütle ve örnek kütle ortalamaları arasındaki farkların dağılı-
mının standart hatası (standart sapması) olup, aşağıdaki eşitlikle hesaplanır.

 

Teorik test istatistiğinin belirlenmesi ve test istatistiğinin hesaplanması sonra-
sında, hipotezlerin kabulü veya red edilmesi kararı da, küçük örneklemeler için 
ortalamaların testi yöntemindekine benzer şekilde yapılır. 

Üniversite sınavlarına hazırlık dershanelerinden birisi, üniversite giriş sınavlarında 
öğrencilerinin %70’inden fazlasının dört yıllık lisans programlarına yerleşebildiğini 
iddia etmektedir. 2010 yılında rassal olarak seçilen 16 öğrencinin 10’u lisans prog-
ramlarına yerleşmiştir. %1 anlamlılık düzeyine göre iddianın doğru olup olmadığını 
test ediniz.

Çözüm : Veriler; π = 0,70 ,  n=16, P = 10/16 = 0,625 dir. 

Hipotezler; 

H0 : P = π = 0,70

H1 : P > π = 0,70  (Tek taraflı test)

Anlamlılık düzeyine göre teorik test istatistiği;

 α =0,01 ve v=n-1=16-1=15 olduğundan, t çizelgesinden tα.v = t0.01,15 = 2,602 
değerini buluruz.

Red Bölgesini; th >tα,v ise H0 red edilir, H1 kabul edilir şeklinde tanımlarız.

3

ÖRNEK 
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Test istatistiği;
 

 

Karar : th < tα,v olduğundan H0 hipotezi kabul, H1 hipotezi red edilir. %99 
olasılıkla dershanenin iddiası yanlıştır. 

ANA KÜTLE ORTALAMALARI ARASINDAKİ 
FARKLARIN TESTİ
Ana kütle ortalamaları arasındaki farkların testinde amaç, iki ayrı ana kütle or-
talaması arasında fark olup olmadığına hipotez testi yöntemi ile karar vermektir. 
İki ana kütle ortalamaları arasındaki farkları test ederken, her iki ana kütlenin 
de normal dağılıma sahip olması ve örneklem seçimlerinin birbirinden bağımsız 
olması gerekir. Ayrıca, ana kütle birey sayılarının da sonsuz büyüklükte olması 
gerekir.

Ana kütle ortalamalarının m1 ve m2 olduğu bilinen veya tahmin edilen iki 
ayrı ana kütleden n1 ve n2 birimlik örnekler alır ve örnek kütlelerin ortala-
malarını (  1 ve  2) ve standart sapmalarını (S1 ve S2) hesaplarsak, bu örnek 
kütle ortalamaları yardımıyla ana kütle ortalamaları arasında anlamlı bir fark 
olup olmadığına hipotez testi yöntemiyle karar verebiliriz. Hipotez testinde, ana 
kütle ortalamaları arasında fark olmadığını ifade eden H0 hipotezini aşağıdaki 
gibi kurarız.

 H0 : (  1-  2) = (m1- m2) = 0

Örnek kütle ortalamaları arasındaki farklara göre, ana kütle ortalamaları ara-
sında da fark olduğu iddiası ile H1 hipotezini de;

 H1 : (  1-  2 ) > (m1-m2) = 0  (Tek taraflı test)

 H1 : (  1-  2 ) < (m1-m2) = 0  (Tek taraflı test)

 H1 : (  1-  2 ) ≠ (m1-m2) = 0  (Çift taraflı test)

olarak üç farklı şekilde oluşturabiliriz.

Büyük Örneklemelerde Ana Kütle Ortalamaları Arasındaki 
Farkların Testi
Büyük örneklemelerde ana kütle ortalamaları arasındaki farkların testinde test 
istatistiği (Zh); 

 
 
 
eşitliği ile hesaplanmaktadır. Burada,  : ortalama farkları dağılımının stan-
dart hatası olup, aşağıdaki eşitlikle hesaplanabilir.
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Burada da, s1 ve s2 : iki ayrı ana kütlenin standart sapmasıdır.
Teorik test istatistiğinin belirlenmesi ve test istatistiğinin hesaplanması sonra-

sında, hipotezlerin kabulü veya red edilmesi kararı da, ortalamaların testi yönte-
mindekine benzer şekilde yapılır. 

Bir kömür havzasında bulunan iki ayrı kömür madeni ocağından alınan örnekler 
üzerinde yapılan ısıl değer (kilokalori/kilogram) analizleri sonucunda aşağıdaki ve-
riler elde edilmiştir. Bu analiz sonuçlarına göre iki kömür madeni ocağının ortala-
ma ısıl değerleri arasında önemli bir fark var mıdır? %95 güven seviyesine göre test 
ediniz.

 
Kömür Ocağı 

No
n 

Örnek Büyüklüğü Ortalama (kcal/kg)
S 

Std. Sapma (kcal/kg)

1 30 3600 900

2 40 3200 700

Çözüm : Veriler; m1 - m2 = 0 kcal/kg, n1= 30 ve n2= 40,  1= 3600 kcal/kg 
ve  2=3200 kcal/kg,  S1=900 kcal/kg ve S2=700 kcal/kg dır. Ana kütlelerin 
standart sapmaları (s1 ve s2) bilinmemekle birlikte, n1 ve n2>30 olduğundan s1 
= S1 ve s2 = S2 kabul edebiliriz.

Hipotezler; 

H0 : (  1 -  2) = (m1-m2) = 0

H1 : (  1 -  2) ≠ (m1-m2) = 0 (Çift taraflı test)

Anlamlılık düzeyine göre teorik test istatistiği;
 α =0,05 olduğundan α/2=0,025 için Z tablosundan 0,475 olasılığına karşılık 

gelen Zα/2 = Z0.025 = 1,96 değerini buluruz.

Red Bölgesini; Zh > Zα/2 ise H0 red edilir, H1 kabul edilir şeklinde tanımlarız.
Test istatistiği;

 
 

  
 

 kcal/kg

Karar : Zh> Zα/2 olduğundan H0 hipotezi red, H1 hipotezi kabul edilir. %95 
olasılıkla iki kömür madeni ocağının ısıl değer ortalamaları arasında önemli ve 
anlamlı farklar vardır. 

Ana kütlelerin standart 
sapmalarının bilinmediği 
(s1 ve s2), fakat örnek 
kütlelerin standart 
sapmalarının (S1 ve S2) 
hesaplandığı büyük 
örneklemelerde 
(n1 ve n2>30), s1 = 
S1 ve s2 = S2 kabul 
edilebilmektedir.

ÖRNEK 
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Küçük Örneklemelerde Ortalamalar Arasındaki Farkların 
Testi 
Küçük örneklemelerde ana kütle ortalamaları arasındaki farklar için test istatistiği (th); 

 

eşitliği ile hesaplanmaktadır. Burada, : iki örnek kütle ortalama farkları dağılımı-
nın standart hatası olup, aşağıdaki eşitlikle hesaplanabilir (Serper, 2000).

 

Burada, S1 ve S2: iki ayrı örnek kütlenin standart sapması; n1 ve n2 : iki ayrı 
örnek kütlenin birey sayılarıdır.

Küçük örneklemelerde teorik test istatistiğinin (ta veya tα/2) belirlenmesinde, 
serbestlik derecesi v = n1+n2 - 2 olarak alınır (Serper, 2000).

 
Küçük örneklemelerde her iki ana kütleden alınan örneklerin toplamı 30’dan küçük 
olmalıdır.

 
İki ayrı firma tarafından üretilen dizüstü bilgisayarlarının pillerinin şarj olduktan 
sonraki dayanım sürelerinin farklı olduğu iddia edilmektedir. Bu iddiayı kanıtlamak 
amacıyla firmaların bilgisayarlarından örnekler alınmış ve dayanım süreleri test 
edildiğinde aşağıdaki veriler elde edilmiştir. Bu analiz sonuçlarına göre iki bilgisayar 
firması ürünlerinin ortalama pil dayanım süreleri arasında önemli ve anlamlı bir 
fark var mıdır? %1 anlamlılık düzeyine göre test ediniz.

Bilgisayar 
Firma No

n 
Örnek Büyüklüğü Ortalama (Saat)

S 
Std. Sapma (Saat)

1 5 6,2 0,9

2 6 5,4 0,7

Çözüm : Veriler; m1-m2 = 0 Saat, n1 = 5 ve n2 = 6 ,  1=6,2 Saat ve  2=5,4 Saat, 
S1=0,9 Saat ve S2=0,7 Saat dir. 

Hipotezler; 

H0 : (  1-  2) = (m1-m2) = 0

H1 : (  1-  2) ≠ (m1-m2) = 0 (Çift taraflı test)

Anlamlılık düzeyine göre teorik test istatistiği;
 α =0,01 ve α/2 = 0,005 , v=n1 + n2 - 2 = 5 + 6 - 2 = 9 olduğundan, t tablosun-

dan tα/2.v = t0.005,9 = 3,250 değerini buluruz.

Red Bölgesini; th>tα/2,v ise H0 red edilir, H1 kabul edilir şeklinde tanımlarız.

ÖRNEK 
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Test istatistiği;

 

Karar : th< tα/2,v  olduğundan H0 hipotezi kabul, H1 hipotezi red edilir. %99 
olasılıkla bilgisayar firmalarının ürünlerinin ortalama pil ömürleri arasında anla-
malı bir fark yoktur. 

Bir ilaç firması eski A ilacına göre yeni geliştirdiği B ilacının aynı hastalığa yakalan-
mış kişilerin ortalama iyileşme sürelerini daha da kısalttığını iddia etmektedir. Bu 
amaçla aynı hastalığa yakalanmış iki farklı hasta grubuna ilaçlar verilmiş ve aşağı-
daki veriler elde edilmiştir. %5 anlamlılık düzeyine göre yeni geliştirilen ilaç iyileş-
me süresini azaltmış mıdır?

İlaç Adı n 
Örnek Büyüklüğü Ortalama Süre 

(Saat)

S 
Std. Sapma (Saat)

A 10 48 12

B 12 38 10
VARYANSLARIN TESTİ
Normal dağılımlı ve varyansı bilinen bir ana kütleden n bireylik örnekleme yapa-
rak bu örnek kütlenin varyansını (S2) hesaplarsak, S2’nin ana kütle varyansından 
(s2) farklı olduğu konusundaki bir iddiayı hipotez testi yöntemiyle test edebili-
riz. Büyük örneklemelerde (n ≥ 30) , örnek kütle varyansı ile ana kütle varyansı 
birbirine birbirine eşit (s2 = S 2) kabul edilebildiklerinden, örnek kütle varyansı 
yardımıyla ana kütle varyansı hakkında karar vermek mümkündür. Bu nedenle, 
varyansların testi genellikle küçük örneklemeler için yapılmaktatır.

Ana kütle varyansının test edilmesinde H0 hipotezi;

 H0 : S 2 = s2

şeklinde kurulur. Uygulanan yeni teknoloji veya yöntemin ana kütle varyansını 
değiştirmediği kabulüne dayanan H0 hipotezine karşıt olarak ise H1 hipotezi üç 
farklı şekilde oluşturulabilir.

 H1 :S 2 ≠ s2 (Çift taraflı test)

 H1 :S 2 > s2 (Tek taraflı test) 

 H1 :S 2 < s2 (Tek taraflı test)

4



Coğrafi Bilgi Sistemleri İçin Temel İstatistik106

Varyansların testinde red bölgesinin tanımlanmasında ve test istatistiğinin 
hesaplanmasında Khi-kare (c2) dağılışından yararlanılmaktadır. Red bölgesinin 
tanımlanmasında, öncelikle belirli bir a anlamlılık düzeyi ve v=n-1 serbestlik de-
recesi için c2 dağılımı çizelgelerinden, red bölgesi sınırını ifade eden teorik test 
istatistiği değeri belirlenir.

Varyansların testinde, test istatistiğini aşağıdaki eşitlik yardımıyla hesaplayabiliriz.

 
 
Burada, S2= örnek kütle varyansını, s2= ana kütle varyansını ve n= örnek küt-

le birey sayısını göstermektedir. 
Teorik test istatistiğinin belirlenmesi ve test istatistiğinin hesaplanması sonra-

sında aşağıdaki kararları verilebiliriz.

•   veya  ise,  red bölgesinde kalacağından H0 hipotezi 

red edilir ve H1 kabul edilir.

•   >  veya  ise,  kabul bölgesinde kalacağından H0 hipotezi 

kabul edilir ve H1 red edilir.

Bir çelik halat fabrikasının ürettiği 20 mm çaplı halatların en küçük kopma muka-
vemetlerinin 225 kN ve standart sapmasının 25 kN olduğu bilinmektedir. Ancak bir 
asansör imalatçısı firma, çelik halat fabrikasından satın aldığı 20 mm çaplı 10 adet 
halattan aldığı numuneler üzerinde yaptığı deneyler sonucunda kopma mukaveme-
ti ortalamasının 250 kN ve standart sapmasını 35 kN bulmuştur. Bunun üzerine, 
çelik halatların kopma mukavemeti standart sapmasının 25 kN’dan fazla olduğunu 
iddia etmeye başlamıştır. %5 anlamlılık düzeyi için asansör firmasının iddiasını test 
edininiz.

Çözüm : Veriler; s = 25 kN ve s2 = 625 (kN)2 , n = 10 , S=35 kN ve S2=1225 
(kN)2 dur. 

Hipotezler; 

 H0 : S2 = s2 = 625 (kN)2

 H1 : S2 > s2 = 625 (kN)2 (Tek taraflı test)

Anlamlılık düzeyine göre teorik test istatistiği;

 α =0,05 ve v=n-1=10-1=9 olduğundan, c2 tablosundan  =  = 16,919 
değerini buluruz. (Kitabın sonundaki c2 tablosuna bakınız).

Red Bölgesini;  >  ise H0 red, H1 kabul edilir şeklinde tanımlarız. 

Test istatistiği;

 

H1 hipotezinin tek taraflı 
veya çift taraflı olmasına göre 
red bölgesini tanımlamada 
kullanılan teorik test istatistiği 
değeri aşağıdaki şekilde 
belirlenir. 

-Tek taraflı test için  

-Çift taraflı test için 

ÖRNEK 
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Karar :  >  olduğundan H0 hipotezi red, H1 hipotezi kabul edilir. %95 
olasılıkla asansör firmasının iddiası doğrudur. Çelik halat fabrikasının ürün stan-
dartlarını iyileştirmesi gerekmektedir. 

Bir çimento fabrikasının ürettiği çimentodan yapılan betonların sağlamlığının 
standart sapmasının 10 kg/cm2 ‘den fazla olduğu iddia edilmektedir. İddiayı test et-
mek amacı ile 16 beton örneği alınmış ve bu örneklerin sağlamlıklarının ortalaması 
X–   =320 kg/cm2 ve standart sapması S= 14 kg/cm2 olarak bulunmuştur. %5 anlamlı-
lık düzeyine göre iddiayı test ediniz. 

5
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Özet
İstatistiksel hipotez testi kavramlarını açıklaya-
bilmek, test sürecinin aşamalarını ve yapılacak 
işlemleri sıralamak. 

 Hipotez testinde öncelikle, örnek kütleden elde 
edilen parametrelerin ana kütle parametrele-
riyle uyumlu olduğunu iddia eden sıfır hipotezi 
(Ho hipotezi) ve uyumlu olmadığını iddia eden 
karşıt hipotez (H1 hipotezi) kurulmaktadır. Daha 
sonra, belirli bir güven düzeyi belirlenerek, ör-
nek kütle dağılım modeline uygun olarak red ve 
kabul bölgeleri tanımlanmaktadır. Örnek kütle 
parametresinin ana kütle parametresinden kü-
çük veya büyük olduğu iddiası varsa, red bölge-
si tek taraflı olarak; örnek kütle parametresinin 
ana kütle parametresine eşit olmadığı iddiası 
varsa da red bölgesi çift taraflı olarak belirlen-
mektedir. 

 Örnek kütle ve ana kütle parametreleri arasında-
ki farkın standart hataya oranına test istatistiği 
denilmekte olup, örnek kütleden elde edilmiş 
ortalama, oran, varyans gibi parametrelere ve 
örnekleme büyüklüğüne göre hesaplanmaktadır. 
Hesaplanan test istatistiği değeri kabul bölgesi-
nin içinde kalırsa H0 hipotezi kabul edilmekte, 
tersi durumda ise H0 hipotezi red edilmektedir.

Ana kütle ortalaması, oranı ve varyansı ile iki ana 
kütle ortalamaları arası farkların hipotez testi uy-
gulamalarını yapmak.

 Ana kütle ortalaması, oranı ve iki ana kütle or-
talamaları arası farkların hipotez testinde, örnek 
kütlede bulunan örnek sayısının 30’dan büyük 
olduğu (n ≥ 30) ve örneklerin normal dağılım 
gösterdiği durumlarda, belirli bir a anlamlılık 
düzeyinde red bölgesinin sınırını ifade eden teo-
rik test istatistiği değeri standart normal dağılım 
(Z) çizelgelerinden belirlenmektedir.

 Ana kütle ortalaması, oranı ve iki ana kütle or-
talamaları arası farkların hipotez testinde, örnek 
büyüklüğünün 30’dan az olduğu küçük örnek-
lerde, belirli bir a anlamlılık düzeyinde red böl-
gesinin sınırını ifade eden teorik test istatistiği 
değeri Student (t) çizelgelerinden belirlenmek-
tedir.Varyansların testinde ise red bölgesinin 
tanımlanmasında ve test istatistiğinin hesaplan-
masında Khi-kare (c2) dağılışından yararlanıl-
maktadır.

1 2
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Kendimizi Sınayalım
1. Bir içme suyu dolum tesisinde üretilen suyun orta-
lama pH’ının 7’den büyük olduğu iddiasını test etmek 
amacıyla 30 damacanadan örnekleme yapılmıştır. Bu 
testte, sıfır hipotezi nasıl kurulur? 

a. 

b. 

c. 

d. 

e.  

2. Bir içme suyu dolum tesisinde üretilen suyun orta-
lama pH’ının 7’den büyük olduğu iddiasını test etmek 
amacıyla 30 damacanadan örnekleme yapılmış ve ör-
nek kütle ortalaması 7,5 ve standart sapması 0,5 olarak 
bulunmuştur. Bu testte, karşıt hipotez nasıl kurulur? 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

3. Ana kütle ortalamasının 50’den büyük olup olma-
dığını %5 anlamlılık düzeyi için test edilmesi amacıyla 
36 bireylik örnek alındığında, örnek kütle ortalaması 
54 ve standart sapması 12 olarak belirlenmiştir. Bu du-
rumda test istatistiğinin değeri ne olur?  

a. 1,05
b. 1,50
c. 1,75
d. 2,00
e. 4,50

4. Ana kütle ortalamasının 36’dan farklı olup olmadı-
ğını test etmek amacıyla 16 bireylik örnekleme yapılmış 
olup, örnek kütlenin ortalaması 32 ve standart sapması 
8 olarak bulunmuştur. Bu verilerle, teorik test istatisti-
ği 2,131 ve hesaplanan test istatistiği 2,0 bulunduğuna 
göre, ana kütle ortalaması hakkında ne karar verilebilir? 

a. Ana kütle ortalaması 36’dan büyüktür.
b. Ana kütle ortalaması 36’dan küçüktür. 
c. Ana kütle ortalaması 32’ye eşittir.
d. Ana kütle ortalaması 32’den küçüktür.
e. Ana kütle ortalaması 36’ya eşittir.

5. Bir ilaç pazarlama şirketi piyasaya yeni çıkardıkları 
bir ilacın 3 günlük dozunun solunum yolu enfeksiyon-
larında %80 oranından daha fazla etkili olduğunu iddia 
etmektedir. Bir sağlık kuruluşunda ilgili ilaç 62 hastada 
kullanılmış olup %90 oranında iyileşme saptanmıştır. 
%5 anlamlılık düzeyinde teorik test istatistiği 1,645 
olduğuna göre, yeni ilacın solunum yolu enfeksiyon-
larında %80 oranından daha fazla etkili olduğu iddi-
ası hakkında ne karar verilebilir? (Ana kütle ve örnek 
kütle oranları arasındaki farkların dağılımının standart 
hatası sp=0,05’dir)

a. Yeni ilaç %80 oranından daha fazla etkilidir.
b. Yeni ilaç %80 oranından daha az etkilidir. 
c. Yeni ilacın etkili olup olmadığı belirsizdir.
d. Yeni ilaç %90 oranından fazla etkilidir.
e. Yeni ilaç hiç etkili değildir.

6. Bir işyerinde çalışan bayan personelin %50’den faz-
lasının sürücü ehliyeti olmadığı iddasını test etmek 
amacıyla, rassal olarak yapılan örnekleme sonucunda 
15 bayan personelin 6’sının ehliyetinin olmadığı belir-
lenmiştir. Ana kütle ve örnek kütle ortalamaları arasın-
daki farkların dağılımının standart hatası Sp = 0,125 
olduğuna göre test istatistiği (th) kaç olur? 

a. 0,5 
b. 0,6
c. 0,8
d. 1,2
e. 2,0

7. Aynı motor gücüne ve ağırlıklara sahip iki farklı 
model binek aracının 100 km’de tükettikleri yakıt or-
talamaları arasında fark olmadığı iddia edilmektedir. 
İddiayı test etmek amacıyla her iki model binek ara-
cından rassal olarak seçilen 10’ar aracın yakıt tüketimi 
ortalamaları araştırılmış ve %5 anlamlılık seviyesi için 
hipotez testi yapılmıştır. Bu durumda teorik test istata-
istiği olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılır? 

a.  

b. 

c. 

d. 

e. 
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
8. Uygulanan yeni teknoloji veya yöntemin ana kütle 
varyansını değiştirmediği iddiası çift taraflı olarak test 
edilmek istendiğinde, belirli bir α anlamlılık seviyesi 
için hangi teorik test istatistiği kullanılır? 

a. 

b. 

c. Za

d. Za/2

e. ta,v

9. Ana kütle standart sapması 4 olan bir ana kütleden 
rassal olarak 17 örnek alınarak örnek kütle varyansı 
hesaplandığında 20 olduğu belirlenmiştir. Ana kütle 
varyansında değişim olup olmadığı hakkında karar 
vermek amacıyla yapılan hipotez testinde test istatistiği 
ne olur? 

a. 16
b. 17
c. 18
d. 19
e. 20

10. Ana kütle varyansının 25’den büyük olduğu id-
diasını test etmek amacıyla 16 bireylik örnekleme ya-
pılmış olup, örnek kütlenin standart sapması 6 olarak 
bulunmuştur. Bu verilerle, teorik test istatistiği 25,0 ve 
hesaplanan test istatistiği 21,6 bulunduğuna göre, ana 
kütle varyansı hakkında ne karar verilebilir? 

a. Ana kütle varyansı 25’den büyük değildir.
b. Ana Kütle varyansı 25’den büyüktür.
c. Ana kütle varyansı 25’den küçüktür.
d. Ana kütle varyansı 6’dan küçüktür.
e. Ana kütle varyansı 6’dan büyük değildir.

1. b  Yanıtınız yanlış ise, “Hipotezlerin Kurulması” 
konusuna bakınız.

2. c Yanıtınız yanlış ise, “Hipotezlerin Kurulması” 
konusuna bakınız. 

3. d Yanıtınız yanlış ise, “Büyük Örneklemelerde Or-
talamaların Testi” konusuna bakınız.

4. e Yanıtınız yanlış ise, “Küçük Örneklemelerde Or-
talamaların Testi” konusuna bakınız. 

5. a Yanıtınız yanlış ise, “Büyük Örneklemelerde 
Oranların Testi” konusuna bakınız.

6. c Yanıtınız yanlış ise, “Küçük Örneklemelerde 
Oranların Testi” konusuna bakınız.

7. d Yanıtınız yanlış ise, “Küçük Örneklemelerde 
Ortalamalar Arasındaki Farkların Testi” konu-
suna bakınız.

8. b Yanıtınız yanlış ise, “Varyansların Testi” konu-
suna bakınız.

9. e Yanıtınız yanlış ise, “Varyansların Testi” konu-
suna bakınız. 

10. a Yanıtınız yanlış ise, “Varyansların Testi” konu-
suna bakınız.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1 
Veriler; m = 880 ton/gün,  n=50,  ton/gün ve 
S=21 ton/gün dür. Ana kütle standart sapması (s) bi-
linmemekle birlikte, n>30 olduğundan s=S=21 ton/
gün alabiliriz.
Hipotezler; 
 H0 :  = m = 880 ton/gün

 H1 :  > m = 880 ton/gün  (Tek taraflı test)
Anlamlılık düzeyine göre teorik test istatistiği;
 α =0,05 olduğundan Z çizelgesinden 0,45 olasılığına 
karşılık gelen Zα=Z0.05=1,645 değerini buluruz.

Red Bölgesini; Zh > Zα ise H0 red edilir, H1 kabul edilir 
şeklinde tanımlarız.

Test istatistiği;
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Karar : Zh>Zα/2 olduğundan H0 hipotezi red, H1 hipo-
tezi kabul edilir. %95 olasılıkla uygulanan yeni yöntem 
üretimi arttırmıştır.

Sıra Sizde 2 
Veriler; m = 50 ton/km2 ,  n=5,  = 35 ton/km2 ve S=15 
ton/km2 dır. 
Hipotezler;
 
H0 :  = m = 50 ton/km2 

H1 :  < m = 50 ton/km2   (Tek taraflı test)

Anlamlılık düzeyine göre teorik test istatistiği;
 α =0,05 ve v=n-1=5-1=4 olduğundan, t çizelgesinden 
ta.v = t0.05,4 = 2,132 değerini buluruz.

Red Bölgesini;  ise H0 red edilir, H1 kabul edilir 
şeklinde tanımlarız.
Test istatistiği;

 

 

 

Karar :  olduğundan H0 hipotezi red, H1 hipo-
tezi kabul edilir. %95 olasılıkla ağaçlandırma çalışma-
ları erezyonu azaltmıştır.

Sıra Sizde 3 
Veriler; π = 0,60 ,  n=200, P = 0,70 dir. 
Hipotezler;
 
H0 : P = π = 0,60 

H1 : P > π = 0,60  (Tek taraflı test)
Anlamlılık düzeyine göre teorik test istatistiği;
 α =0,01 olduğundan Z çizelgesinden 0,49 olasılığına 
karşılık gelen Zα=Z0.01=2,33 değerini buluruz.

Red Bölgesini; Zh > Zα ise H0 red edilir, H1 kabul edilir 
şeklinde tanımlarız.

Test istatistiği;
 

 

 

Karar : Zh> Zα olduğundan H0 hipotezi red, H1 hipo-
tezi kabul edilir. %95 olasılıkla kömür işletmelerinde 
kazıcı makinelerin çalışma oranları daha yüksektir.

Sıra Sizde 4
Veriler; m1 - m2 = 0 Saat, n1 = 10 ve n2 = 12 ,  1=48 Saat 
ve  2=38 Saat, S1=12 Saat ve S2=10 Saat dir. 

Hipotezler;
 
H0 : (  1 -  2) = (m1-m2) = 0

H1 : (  1 -  2) < (m1-m2) = 0  (Tek taraflı test)

Anlamlılık düzeyine göre teorik test istatistiği;
α =0,05 ve v=n1+ n2 - 2 = 10 + 12 - 2 = 20 olduğundan, 
t çizelgesinden ta.v = t0.05,20= 1,725 değerini buluruz.
Red Bölgesini;  ise H0 red edilir, H1 kabul edilir şeklin-
de tanımlarız.

Test istatistiği;

 

 

 

Karar :  olduğundan H0 hipotezi red, H1 hipo-
tezi kabul edilir. %95 olasılıkla yeni ilaç hastalık iyileş-
me süresinde azalma yaratmaktadır.

Sıra Sizde 5
Veriler; s = 10kg/cm2 ve s2 = 100 (kg/cm2)2 , n = 16 , 
S=14 kg/cm2 ve S2=196 (kg/cm2)2 dir. 
Hipotezler;
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Yararlanılan Kaynaklar
H0 : S2 = s2 = 100 

H1 : S2 > s2 = 100 (Tek taraflı test)

Anlamlılık düzeyine göre teorik test istatistiği;
 α =0,05 ve v=n-1=16-1=15 olduğundan, c2 çizelgesin
den  =  = 25,0 değerini buluruz.

Red Bölgesini;  ise H0 red, H1 kabul edilir şek-
linde tanımlarız. 

Test istatistiği;

 
 

Karar :  olduğundan H0 hipotezi red, H1 hi-
potezi kabul edilir. %95 olasılıkla çimento fabrikasının 
ürettiği çimentodan yapılan betonların sağlamlığının 
standart sapması 10 kg/cm2 ‘den fazladır.
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6
Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Değişkenler arası ilişkilerde bağımlılık olması durumunda, bu ilişkinin fonk-
siyonunu, yönünü ve derecesini belirlemede kullanılan yöntemleri açıklayabi-
lecek, 
Değişkenler arası ilişkilerin doğrusal olduğu durumlar için regresyon modeli 
parametrelerini hesaplayabilecek, korelasyon katsayısını hesaplayıp test edebi-
lecek ve regresyon model parametrelerini tahminlerde kullanabilecek,
Değişkenler arası ilişkilerin eğrisel (üstel) olduğu durumlar için regresyon mo-
deli parametrelerini hesaplayabilecek, belirlilik katsayısını hesaplayıp regres-
yon modelinin gözlem değerlerini ne derecede açıklayabildiğini yorumlayabi-
lecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız. 

Anahtar Kavramlar

 

•	 Deneysel	İlişki	
•	 Bağımlı	Değişken
•	 Bağımsız	Değişken
•	 Regresyon
•	 Korelasyon	Katsayısı
•	 Serpilme	Diyagramı

•	 Doğrusal	Regresyon	
•	 En	Küçük	Kareler	Yöntemi
•	 Normal	Denklemler
•	 Standart	Hata
•	 Üstel	Regresyon
•	 Belirlilik	Katsayısı

İçindekiler







Coğrafi Bilgi Sistemleri İçin 
Temel İstatistik Regresyon ve Korelasyon

•	 DEĞİŞKENLER	ARASI	İLİŞKİLER
•	 DOĞRUSAL	REGRESYON	VE	
KORELASYON

•	 EĞRİSEL	(ÜSTEL)	REGRESYON	VE	
BELİRLİLİK	KATSAYISI

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İÇİN TEMEL İSTATİSTİK



DEĞİŞKENLER ARASI İLİŞKİLER 
Günlük hayatımızda ve bilimsel çalışmalarda karşılaştığımız sorunların çoğunlu-
ğunun çözümü için, iki veya daha fazla sayıda değişken arasında bir ilişki olup ol-
madığını araştırırız. Değişkenler arasında bir ilişki bulunup bulunmadığını belir-
lemede ve eğer varsa bu ilişkinin derecesini saptamada, istatistiksel yöntemlerden 
regresyon-korelasyon analizlerini kullanırız. Regresyon-korelasyon analizleriyle 
değişkenler arasında anlamlı bir fonksiyonel ilişkinin varlığının belirlenmesinden 
sonra, bu fonksiyon yardımıyla bir değişken değeri için diğer değişkenin alabile-
ceği değerin tahminini yapılabiliriz.

İstatistiksel anlamda değişkenler arasındaki ilişki, bunların kendi aralarında 
neden-sonuç ilişkisinin bulunması ve değerlerinin karşılıklı değişimleri arasında 
bir bağlılık olması şeklinde anlaşılır. Örneğin, kişilerin geliri ile harcamaları ve 
çocuklarda yaş ile boy arasında bir neden-sonuç ilişkisi bulunmakta olup, kişi-
lerin gelirleri değiştikçe harcamaları ve çocukların yaşları değiştikçe boyları da 
değişmektedir. Bu durumda, kişilerin geliri ile harcamaları arasında ve çocukların 
yaşları ile boyları arasında bir ilişki bulunduğu söylenebilir. Neden niteliğindeki 
değişken ile sonuç niteliğindeki değişken arasındaki fonksiyonel ilişkinin belir-
lenmesinde regresyon, ilişkinin güçlü olup olmadığını belirlemede ise korelasyon 
analizlerinden yararlanabiliriz.

Belirleyici ve Deneysel İlişkiler 
Bazı değişkenlerin arasında belirli bir teoriye dayanan ve kesin bir matematik bir 
fonksiyonla ifade edilen ilişkiler vardır. Belirleyici (deterministik) ilişkiler olarak 
da isimlendirilen bu ilişkilerin günümüzde geçerliliği teorik olarak ispatlanmıştır. 
Örneğin, bir borunun kesit alanı F (m2) ve borudan geçen suyun hızı V (m/sn) 
ise, borunun kesit alanı, suyun hızı ve borudan bir saniyede geçen su miktarı Q 
(m3/sn) arasında kesin olarak Q= FV  bilinen fonsiyonel ilişkisi vardır. Bu gibi te-
orik olarak matematiksel fonksiyonu bilinen değişkenler arası ilişkiler için tekrar 
regresyon analizleriyle fonksiyonel ilişki araştırılmasına gerek yoktur.

Günlük hayatta karşılaşılan bazı olaylar hakkında teorik ilişkiler bilinmez. Bu 
durumda, değişkenler için gözlemler yapıldıktan sonra öncelikle değişkenler ara-
sı ilişkinin matematiksel modeli belirlenir ve daha sonra bu model parametreleri-
nin hesaplanmasında da regresyon analizleri kullanılır. Deneysel (ampirik) ilişki-
ler olarak isimlendirilen bu tür ilişkilerden elde edilebilecek regresyon denklemi 

Regresyon ve Korelasyon

Bununla birlikte, regresyon-
korelasyon analizlerinin 
hangi tip değişkenler 
arasındaki fonksiyonel 
ilişkinin araştırılmasında 
kullanılabileceğini belirlemek 
için değişkenler arası ilişki 
türlerini de bilmek gerekir.

Bazı değişkenler arası ilişkiler 
teorik olarak bilinmekle 
birlikte, matematik eşitliğin 
bazı parametrelerinin 
deneysel olarak saptanması 
gerekebilmektedir. Bu tip 
değişkenler arası ilişkilere 
yarı belirleyici ilişkiler 
denilmektedir. Örneğin, 
ideal gaz kanununda gaz 
hacmi (V) ile gaz basıncı 
(P) arasında P.Vg = Sabit 
şeklinde matematiksel bir 
ilişki var olup, buradaki g 
parametresinin deneysel 
olarak tahmin edilmesi 
gerekmektedir (Püskülcü ve 
İkiz, 1989).
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ise, daha sonraki tahminlerde kullanılabilir. Örneğin, iş kazalarına iş yerlerinin 
fiziksel faktörlerinin etkileri hakkında kesin bilinen bir teorik ilişki olmamakla 
birlikte, derlenecek istatistiksel verilerin regresyon analizi ile tahmin amaçlı bir 
model geliştirilebilir.

Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler
Değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkisinde neden bağımsız, sonuç ise bağım-
lı değişkendir. Matematiksel olarak bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişki 
Y= f(x) olarak gösterilir. Burada, X: Bağımsız değişken ve Y: Bağımlı değişken 
olarak tanımlanır. Bağımsız değişkenlerin değerlerini biz ya arzumuza göre dü-
zenleriz veya kontrol etmeden aldıkları değerleri gözleriz. Bağımlı değişkenler ise 
bağımsız değişkenlerin aldığı değere göre değer alırlar.

Bağımsız değişkenin ayrı değerler ya da durumlar alması, araştırmacının ya-
pacağı ayarlamalarla sağlanır. Bununla birlikte, bağımsız değişkenin alacağı de-
ğerler ya da durumlar gerçek hayatta anlamı olmalı ve aralarında yeterince fark 
olmalıdır. Örneğin, çalışma süresinin verimliliğe etkilerinin araştırıldığı bir du-
rumda, çalışma süresini dakikalarla ifade etmenin bir anlamı yoktur. Ayrıca, ba-
ğımız değişkenin alacağı değer ya da durumların sayısı, ilişkinin fonksiyonel şek-
linin belirlenebilmesi için üçten fazla (n>3) olmalıdır. 

Değişkenler arası ilişkinin matematiksel fonksiyonu doğrusal, üssel, eğrisel 
veya çoklu bir model olabilmektedir. Aşağıdaki bölümlerde, doğrusal regresyon 
modelinin parametrelerinin hesaplanması detaylı bir şekilde ele alınmakta ve 
daha sonra üstel model parametrelerini hesaplanma yöntemleri hakkında bilgiler 
verilmektedir.

Değişkenler Arası İlişkinin Yönü ve Derecesi
Değişkenler arası ilişkide, değişkenlerin aynı yönde mi yoksa ters yönlerde mi 
değiştikleri önemlidir. Örneğin iki değişken arası ilişkide, iki değişken aynı yönde 
değişiyorsa yani bağımsız değişken artarken bağımlı değişken de artıyorsa, bu iliş-
kinin fonksiyonu artan bir fonksiyondur. Buna karşılık, bağımsız değişken artar-
ken bağımlı değişken azalıyorsa, bu ilişkinin fonksiyonu ise azalan bir fonksiyonel 
eğriye sahiptir. 

İki değişken arasındaki bağlılığın kuvvetine, ilişkinin derecesi denilmektedir. 
Bazı gözlemlenen değişkenler arasında çok kuvvetli fonksiyonel ilişkiler elde edi-
lebilirken, bazılarında ise oldukça zayıf bir ilişki elde edilebilmektedir. Değişkenler 
arasında hiçbir ilişkinin olmaması da söz konusu olabilmektedir Değişkenler ara-
sı ilişkinin derecesinin belirlenmesinde korelasyon katsayısı kullanılmaktadır.

BASİT DOĞRUSAL REGRESYON VE KORELASYON 
Basit doğrusal regresyon analizinde, tek bir bağımsız değişken (X) ile bağımlı de-
ğişken (Y) arasındaki ilişki doğrusal fonksiyonla ifade edilir. Basit doğrusal reg-
resyonda, doğrunun denklemi;

Y = a + bX

şeklindedir (Şekil 6.1). Burada; a doğrunun sabiti olup, X= 0 olduğunda doğru-
nun Y ekseninde kestiği değeri gösterir. b ise doğrunun eğimi olup, X’deki bir bi-
rimlik değişmenin Y’de yaptığı değişikliği gösterir. a ve b katsayılarına regresyon 
katsayıları denilmektedir.

Bir araştırmada bağımlı 
değişken, güvenilir bir şekilde 
ölçülebilir olmalıdır. Ayrıca, 
bağımlı değişken olarak 
ölçülen sonucun basit ve 
karmaşıklıktan uzak olması 
tercih edilir.

İki adet değer arasında 
ancak bir doğrusal ilişkinin 
var olduğu söylenebilirken, 
veri sayısı arttıkça bağımlı ve 
bağımsız değişkenler arasında 
doğrusal olmayan ilişkiler de 
görülebilir.
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Serpilme Diyagramı
İki değişken arasındaki ilişkinin doğrusal fonksiyona uyup uymadığını belirlemek 
için regresyon analizine, serpilme diyagramı çizilerek başlanır. Serpilme diyagra-
mı, kartezyen koordinatlı bir grafik üzerinde X ve Y değerlerine sahip verilerin 
noktasal gösterimidir (Şekil 6.2). Serpilme diyagramında noktaların oluşturdu-
ğu şekli inceleyerek, değişkenler arasında doğrusal fonksiyonla ifade edilebilecek 
ilişki olup olmadığını, ilişkinin yönünü ve yaklaşık derecesini tahmin edebiliriz.

Değişkenler arası ilişkide, her iki değişken birlikte artıyor veya azalıyorsa iliş-
kinin yönü pozitif olup, bu durumda değişkenler arasında artan bir ilişki oldu-
ğunu söyleyebiliriz (Şekil 6.3.a). Bununla birlikte, değişkenlerden biri artarken 
diğeri azalıyorsa ilişkinin yönü negatif olup, bu durumda da değişkenler arasında 
azalan bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz (Şekil 6.3.b). 

Serpilme diyagramında işaretlenen noktalar aynı çizgi üzerinde bulunuyorsa, 
değişkenler arasında kesin veya güçlü bir ilişki vardır (Şekil 6.4.a). Serpilme di-

Şekil 6.1

Basit doğrusal 
regresyon denklemi

Şekil 6.2

Bağımsız (X) ve 
bağımlı (Y) değişken 
verilerinin serpilme 
diyagramındaki 
görünümü. 

Basit doğrusal regresyonda 
doğrunun eğimi (b katsayısı), 
ilişkinin yönü hakkında bize 
önemli bilgiler verir. Eğer, 
b’nin işareti pozitif (+) ise 
değişkenler arasında aratan, 
negatif (-) ise azalan bir ilişki 
olduğunu anlarız.
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yagramında noktaların dağılımı herhangi bir yönde değişim eğilimi göstermeye-
cek şekilde dağınıklık gösteriyorsa da, değişkenler arasında ilişki olmadığını ya da 
ilişkinin derecesinin zayıf olduğunu söyleyebiliriz (Şekil 6.4.b).

 

Ana kütleden yapılan gözlem değerleri genellikle bir doğru üzerinde sıralan-
mayıp, rassallığa bağlı olarak doğrudan sapmalar gösterirler. Bu durumda, değiş-
kenler arasındaki doğrusal ilişkinin denklemi;

 Y = a + bX + e

şeklinde, e hata terimini de içerir (Şekil 6.5). 

Şekil 6.3

Değişkenler 
arasında artan ve 
azalan doğrusal 
ilişki

Şekil 6.4

Değişkenler 
arasında güçlü ve 
zayıf doğrusal ilişki

Hata teriminin bazı önemli 
özellikleri şunlardır;
- Hata terimi e rassal bir 

değişken olup, hata 
terimlerinin ortalaması 
sıfıra eşittir.

- Hata teriminin varyansı 
sabit olup, kendi 
ortalamaları etrafında aynı 
değişkenliğe sahiptir.

- Hata terimleri kendi 
ortalamaları etrafında 
simetrik bir normal dağılış 
gösterirler.
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En Küçük Kareler Yöntemi
Serpilme diyagramında X değerleri ile Y değerlerinin çakıştığı gözlem noktala-
rının görünüşü doğrusal bir eğilim gösteriyorsa, X ile Y arasındaki fonksiyonel 
ilişkinin yaklaşık olarak doğrusal olabileceği kanaatine varırız. Bununla birlikte, 
gözlem noktaları arasından çok sayıda doğru geçirebiliriz. Önemli olan, X değer-
lerine karşılık Y değerlerini en küçük hata ile tahmin etmeye yarayacak doğruyu 
(Y’) geçirmektir. Serpilme diyagramında oluşan n adet nokta arasından en küçük 
hata ile bir doğru geçirmede en küçük kareler yöntemi kullanılmaktadır. 

Xi değerlerine karşılık Yi gözlem değerleri ile doğrusal regresyon denklemin-
den tahmin edilen teorik Y’i değerler arası farklarla hata terimlerini aşağıdaki gibi 
hesaplayabiliriz (Şekil 6.5).

ei = Yi - Y’i 

Y’i = a + bXi

ei = Yi - a - bXi 

Hata terimlerinin her iki tarafının karesini alıp, bütün n gözlem için toplarsak;

ifadesini elde ederiz. Hata kareleri toplamını en küçük yapabilmek için, E eşitliği-
nin a ve b katsayılarına göre kısmi türevlerini alıp, elde edeceğimiz eşitlikleri sıfıra 
eşitlememiz gerekir. 

Şekil 6.5

Regresyon 
doğrusunun hata 
terimleri

En küçük kareler yönteminde, 
gözlem verileri arasından 
geçirilen doğru ile gözlem 
verileri arasındaki hataların 
(gözlemlerin doğrudan olan 
uzaklıklarının) karelerin 
toplamı en küçük olmaktadır. 
Bu yöntemde, X değerlerine 
karşılık gelen doğru üzerindeki 
Y’ tahmin değeri ile Y gözlem 
değeri arasındaki farkların 
(hataların) toplamı da sıfır 
olmaktadır.
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Kısmi türevi alınıp sıfıra eşitlenen bu eşitlikleri aşağıdaki gibi sadeleştirebiliriz.

  

Bu eşitliklerde de, negatif işaretli terimleri eşitliğin sağ tarafına geçirir ve eşit-
likleri yeniden düzenlersek, normal denklemler denilen aşağıdaki eşitlikleri elde 
ederiz. 

 

Bu iki bilinmeyenli (a ve b) iki eşitlik sisteminde, bilinenler olan 

 toplam değerleri hesaplanarak yerine konulduktan sonra, eşitlik 
sisteminin çözümü ile bilinmeyen a ve b katsayıları hesaplanabilir.

Seri değerlerinin ortalamadan farklarını;

  

eşitliklerinde olduğu gibi hesaplayabiliriz.
 Normal denklemleri, seri değerlerinin ortalamadan farkları cinsinden yeni-

den küçültülmüş değerlerle yazarsak; 

eşitliklerini elde ederiz.
Seri değerlerinin ortalamadan farkları toplamı sıfırdır.

Bu durumda, küçültülmüş değerlerle yazılan ikinci eşitlikten geriye 

 eşitliği kalır ve bu eşitlikten de doğrunun eğimi olan b katsayısını 
aşağıdaki gibi hesaplayabiliriz.

Birinci normal denklemin her iki tarafının örnek sayısına (n) bölünmesiyle 
elde edeceğimiz eşitlik yardımıyla da;

doğrusal regresyon eşitliğinin sabiti olan a parametresini hesaplarız.
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Doğrusal regresyon modelinin parametrelerinin grafiksel görünümü Şekil 
6.6’da verildiği gibidir. Şekil 6.6’dan da görüldüğü gibi, a : doğrunun sabitini ve b : 
doğrunun eğimini göstermektedir. Regresyon doğrusunun eğimi olan b paramet-
resinin işareti, değişkenler arası ilişkinin yönünün bir göstergesidir. Eğer X bağım-
sız değişkeni artarken Y’de artıyorsa b parametresinin işareti pozitif (+), X bağım-
sız değişkeni artarken Y azalıyorsa b parametresinin işareti ise negatif (-) olur.

Örnek 6.1: 
İnşaat zemin kazısında, kazılan malzemenin kuvars içeriği ile kazı makinesi 

keski ucu aşınma miktarı arasındaki ilişkiyi araştırmak üzere yapılan deneyler 
sonucunda aşağıdaki veriler elde edilmiştir. Kuvars içeriği ile aşınma miktarı ara-
sında doğrusal ilişki varolduğu bilindiğine göre, regresyon parametrelerini,

a)  Normal denklemleri oluşturarak,
b)  Seri değerlerinin ortalamadan farklarını kullanarak hesaplayınız.

Kuvars Oranı (%) Aşınma Miktarı (mg)
15 5
30 15
45 40
60 70
75 100

Çözüm: 
a) Normal denklemler; 

 

 
olduğundan, öncelikle denklemin bilinenlerini hesaplarız. Ancak, regresyon pa-
rametrelerini hesaplamada, bağımlı ve bağımsız değişkenin belirlenmesi oldukça 
önemlidir. Ele aldığımız örnekte, kuvars oranının aşınma miktarını etkileme ihti-
mali söz konusu olduğundan, bu durumda bağımsız değişken (X) kuvars oranı ve 
bağımlı değişken (Y) aşınma miktarı olacaktır.

 Veri sayısı n=5 dir.

Şekil 6.6

Regresyon 
doğrusunun 
grafiksel görünümü
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X Kuvars Oranı (%) Y A ş ı n m a 
Miktarı (mg) X2 XY

15 5 225 75
30 15 900 450
45 40 2025 1800
60 70 3600 4200
75 100 5625 7500

   
Hesaplanan bu değerler normal denklemlerde yerine konulursa;

 

230 = 5.a + 225.b
14025 = 225.a + 12375.b

eşitlik sistemi elde edilir. Bu eşitlik sistemini dengelemek için;

işlemi yapıldığında, aşağıdaki dengelenmiş eşitlik sistemi elde edilir.

 10350 = 225.a + 10125.b
 14025 = 225.a + 12375.b

Bu iki eşitliği birbirinden çıkarırsak ve b parametresini yalnız bırakırsak, b= 
1,633 değerini elde ederiz. Daha sonra b parametresini herhangi bir normal denk-
lemde yerine koyarak a parametresini a= -27,5 olarak hesaplarız. Bu hesaplamalar 
sonrasında ise regresyon doğrusunu elde ederiz.

a = -27,5 ve b = 1,633

 (mg)

b) Seri değerlerinin ortalamadan farklarını alırsak, aşağıdaki küçültülmüş de-
ğerleri elde ederiz.

X Kuvars 
Oranı (%)

Y Aşınma 
Miktarı (mg) x2 xy

15 5 -30 -41 900 1230
30 15 -15 -31 225 465
45 40 0 -6 0 0
60 70 15 24 225 360
75 100 30 54 900 1620
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Regresyon doğrusunun eğimi;

Regresyon doğrusunun sabiti;

Regresyon doğrusu;

 (mg)

Gözlem noktaları arasından geçen doğru aşağıdaki şekildeki gibidir.

Bir kimyasal deneyde karıştırma hızına bağlı olarak aşağıdaki ürün verim değerleri 
elde edilmiştir. Karıştırma hızı ile verim arasındaki ilişkinin doğrusal olduğunu göz 
önüne alarak regresyon parametrelerini hesaplayınız. 

Karıştırma Hızı (devir/dakika) Verim (%)
25 65
30 70
35 74
40 75
45 78
50 82

Şekil 6.7

1
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Standart Hata ve Tahminlerin Güven Aralığı
Araştırma veya deneysel çalışmalarda, gözlenen her X değerine karşılık gözlenmiş 
Y değerleri vardır. Regresyon analizi ile elde edilen doğru denklemi yardımıyla 
ise gözlenen her X değerine karşılık Y’ tahminlerini yapabiliriz. En küçük kareler 
yöntemiyle regresyon denklemini elde ederken, gözlem değerleri ile tahmin de-
ğerleri arasındaki farkların (hataların) kareleri toplamını  en küçük 
yaptığımızdan, en küçük de olsa bir tahmin hatası vardır. Gözlem değerler ile tah-
min değerlerinin toplamı birbirine eşit olmakla birlikte, değerler tek tek karşılaş-
tırıldığında aralarında az ya da çok farklar olabilmektedir. Bu tahmin hatalarının 
genel ve ortalama ölçüsüne tahminlerin standart hatası denilir.

Basit doğrusal regresyonda tahminlerin standart hatası, büyük örneklemeler-
de (n ≥ 30) ;

küçük örneklemelerde (n < 30) ise;

eşitlikleriyle hesaplanır. Burada, Sy= tahminlerin standart hatası, n= gözlem sayısı 
ve k= regresyon doğrusundaki parametre sayısıdır.

Dağılma diyagramında noktaların regresyon doğrusu etrafındaki dağılımları-
nın ortalama bir ölçüsü olan standart hata, yapılan tahminlerde gerçeğe nazaran 
ne kadar sapma (hata payı) beklenildiğini gösterir.

Büyük örneklemelerde, regresyon doğrusuna göre tahmin hatalarının dağılı-
mı normal olduğundan, herhangi bir X değişken değeri için yapılacak Y’ noktasal 
tahmininin güven aralığını da, belirli bir güven düzeyi (a) için standart normal 
değer (Za/2) yardımıyla belirleyebiliriz.  

Küçük örneklemelerde ise regresyon doğrusuna göre tahmin hatalarının da-
ğılımı, verilerin azlığı nedeniyle normal dağılıma göre daha yayvan olduğundan, 
herhangi bir X değişken değeri için yapılacak Y’ noktasal tahmininin güven aralı-
ğını, belirli bir güven düzeyi (a) ve v=n-2 serbestlik derecesi için Student t dağılış 
değeri (ta/2, v) yardımıyla belirleyebiliriz.

Örnek 6.2: 
Bir tuğla-kiremit fabrikasında kullanılan kil malzemesinin %Al2O3 içeriği ile 

kusurlu ürün oranı arasındaki ilişki araştırıldığında, aşağıdaki veriler için Y’ = 
3,84 - 0,165.X regresyon denklemi elde edilmiştir.

a) Regresyon denklemi ile yapılacak tahminlerin standart hatasını bulunuz.
b) Kil malzemesinin %Al2O3 içeriği 15 olduğunda, %90 güvenirlikle (a = 0,10) 

kusurlu ürün oranı (%) güven aralığı ne olur?

Basit doğrusal regresyon 
denkleminin a ve b olmak 
üzere iki parametresi 
olduğundan, basit doğrusal 
regresyon için k=2’dir.

Standart hata büyüdükçe 
tahminlerin güvenilirliği 
azalır, küçüldükçe ise artar. 
Standart hatanın sıfır (0) 
olması durumunda, gözlem 
noktaları regresyon doğrusu 
üzerinde yer alır.
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Al2O3 içeriği (%) Kusurlu Ürün Oranı (%)
12 1,8
14 1,6
16 1,2
18 0,9
20 0,5

Çözüm:
a) Y’ = 3,84 - 0,165.X regresyon denklemini kullanarak, gözlemlenen her bir X 

değeri için tahmin değerlerini hesaplayabiliriz. 

X=12 için Y’ = 3,84 - 0,165, X = 3,84 - 0,165.12 = 1,86 

X Al2O3 içeriği (%) Y Kusurlu Ürün 
Oranı (%) Y’ (%) Y-Y’ (%) (Y-Y’ )2

12 1,8 1,86 -0,06 0,0036

14 1,6 1,53 0,07 0,0049

16 1,2 1,20 0 0

18 0,9 0,87 0,03 0,0009

20 0,5 0,54 -0,04 0,0016

    
Küçük örnekleme (n<30) yapıldığından tahminlerin standart hatasını aşağı-

daki eşitlikle hesaplarız. 

 olduğundan standart hatayı

 olarak hesaplarız.

b) X=15 %Al2O3 için kusurlu ürün oranının nokta tahmini;

 

Serbestlik derecesi v = n - k = 5 - 2 = 3’dür
%90 güvenirlik seviyesinde a = 0,10 ve a/2 = 0,05 dir. n<30 olduğundan 

Student çizelgesinden  elde ederiz.

Güven aralığını  eşitliğinden;  

          
     AGS= 1,22 ve ÜGS= 1,50 buluruz.  
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Bir deneysel çalışmada 36 adet gözleme dayanan X ve Y değişkenleri arasında Y’ = 
5 + 0,2.X doğrusal ilişkisi elde edilmiştir. Regresyon denklemiyle yapılacak tahmin-
lerin standart hatası 0,06 olduğuna göre, X=1,4 değeri için %90 güvenirlikle (a = 
0,10) tahmin edilen değerin güven aralığı ne olur? 

Korelasyon Katsayısı
Regresyon denkleminden elde edilen tahmin değerleri ile gözlem değerleri ara-
sında fark yoksa ve gözlem değerleri regresyon doğrusu üzerinde yer alıyorsa, 
regresyon denkleminin gözlem değerlerini tam olarak açıklayabildiğini ve iki de-
ğişken arasındaki ilişkinin tam olduğunu söyleyebiliriz. Buna karşılık, X değerleri 
için regresyon denklemi ile yapılacak tahminlerde belirli bir standart hata hesap-
lanabiliyorsa, değişkenler arasındaki ilişkinin derecesi standart hatanın büyüklü-
ğüne göre değişmektedir.

İki değişken arasındaki doğrusal regresyon denkleminin gözlenen değerleri 
ne derecede açıkladığını incelemede ve değişkenler arası ilişkinin derecesinin 
belirlenmesinde korelasyon katsayısı kullanılır. Korelasyon katsayısı, bağımsız 
değişken X’in bağımlı değişken Y üzerindeki doğrusal etkisinin derecesini gös-
termektedir.

Korelasyon katsayısının (r) hesaplanmasında aşağıdaki eşitliklerden birisi kul-
lanılabilir.

İki değişkenin birlikte değişim ölçüsü olarak da tanımlanan korelasyon katsa-
yısı -1 ile +1 arasında değerler alabilmektedir. Korelasyon katsayısının;

•	 r	=	1	olması,	değişkenler	arası	ilişkinin	tam	olduğunu,
•	 r	=	0	olması	ise	değişkenler	arasında	hiçbir	ilişkinin	olmadığını	gösterir.
Ayrıca, korelasyon katsayısı ± 1’e yaklaştıkça değişkenler arası ilişkinin güç-

lendiğini ve sıfıra yaklaştıkça ise zayıfladığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte, ko-
relasyon katsayısı büyüklüğünün anlamlılığı değerlendirilirken, değişken gözlem 
sayıları da dikkate alınmalıdır. 

Örnek 6.3: 
Örnek 6.1’deki verilere kullanarak değişkenler arası korelasyon katsayısını he-

saplayınız.

Çözüm: 
Gözlem verilerini kullanarak X ve Y değişkenlerinin ortalamalarını aşağıdaki 

gibi hesaplarız. 

2

Korelasyon katsayısının (r) 
işareti yardımıyla değişkenler 
arası ilişkinin yönünü de 
belirlemek mümkündür. 
Bağımsız değişken X 
artarken bağımlı değişken 
Y de artıyorsa korelasyon 
katsayısının işareti pozitif 
(+), X artarken Y azalıyorsa 
korelasyon katsayısının işareti 
negatif (-) olmaktadır. Ayrıca, 
regresyon doğrusunun işareti 
ile korelasyon katsayısının 
işareti de aynı yönde 
olmaktadır.

Korelasyon katsayısına 
güvenirliğin arttırılması ve 
rassal nedenlerin etkilerinin 
azaltılabilmesi için gözlem 
sayısı mümkün olduğunca 
arttırılmalıdır. Korelasyon 
katsayısının testi konusunda 
da görüleceği gibi, ana 
kütleden yapılacak örnekleme 
boyutu (gözlem sayısı) arttıkça 
korelasyon katsayısının 
standart hatası azalmaktadır.
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Değişkenlerin ortalamaları yardımıyla, seri değerlerinin ortalamadan farkları 
olan küçültülmüş x ve y değerleri ile bunlara bağlı olarak da x2, y2 ve xy değerle-
rini aşağıdaki çizelgede olduğu gibi hesaplarız.

X (%) Y (mg) x2 y2 xy 

15 5 -30 -41 900 1681 1230
30 15 -15 -31 225 961 465
45 40 0 -6 0 36 0
60 70 15 24 225 576 360
75 100 30 54 900 2916 1620

      
Korelasyon katsayısını;

olarak hesaplarız. 

Sıra Sizde 1 sorusundaki verileri kullanarak korelasyon katsayısını hesaplayınız.

Korelasyon Katsayısının Test Edilmesi
Korelasyon katsayısının test edilmesi de hipotez testleri bölümünde açıklanan iş-
lemlerin benzeri bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Korelasyon katsayısının, ana 
kütleden örneklenen değişken değerleri ile hesaplandığı göz önüne alınarak hi-
potezler oluşturulmaktadır. Daha önceden ana kütle değişkenleri hakkında her 
hangi bir ilişki bilinmediğinden, H0 hipotezi ana kütle değişkenleri arası korelas-
yonun sıfır olduğu ve örnek kütleler arasında hesaplanan korelasyonun da sıfıra 
eşit olması gerektiği şeklinde oluşturulur. Karşıt hipotez H1 ise örnek kütleler ara-
sında hesaplanan korelasyon katsayısının rassal olarak hesaplanmadığı, gerçekte 
değişkenler arasında anlamlı bir ilişki var olduğu, dolayısıyla sıfıra eşit olmaması 
gerektiği şeklinde oluşturulur. 

H0 : r = r = 0
H1 : r ≠ r = 0

Korelasyon katsayısının testinde red bölgesinin tanımlanmasında teorik test 
istatistiği, gözlem sayısı n ≥ 30 ise Z dağılışından ve n < 30 ise t dağılışından ya-
rarlanılarak belirlenir. 

Red bölgesi : n ≥ 30 olduğunda Zh>Zα/2 ise H0 hipotezi red, H1 kabul edilir.
n<30 olduğunda th > tα/2,v ise H0 hipotezi red, H1 kabul edilir.
Test istatistiği Zh veya th, ana kütleden örneklemelerle hesaplanacak r’lerin dağılı-

mının standart hatasına (Sv) bağlı olarak aşağıdaki eşitlik yardımıyla hesaplanır.

3

Doğrusal regresyon eşitliğinin 
iki adet parametresi (a ve 
b) olduğundan, t dağılışının 
serbestlik derecesi v = n - 2 
olur.
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(Zh veya th) > (Za/2veya ta/2,v) ise H0 red edilir ve iki değişken arasında an-
lamlı bir doğrusal ilişki vardır kararına varılır. Bu durumda, X ve Y değişkenleri 
arasında gözlem değerleri ile elde edilen regresyon denklemi ile anlamlı ve güve-
nilir tahminler yapılabilir.

(Zh veya th) < (Za/2 veya ta/2,v) ise H0 kabul edilir ve iki değişken arasında 
ilişki yoktur kararına varılır. Bu durumda, X ve Y değişkenleri arasında gözlem 
değerleri ile elde edilen regresyon denklemi ile güvenilir tahminler yapılamaz.

Örnek 6.4 : 
Örnek 6.3’de hesaplanan korelasyon katsayısının anlamlılığını ve dolayısıyla 

elde edilen regresyon denklemi ile yapılacak tahminlerin güvenilir olup olmadı-
ğını a=0,05 güven (anlamlılık) düzeyi için test ediniz.

Çözüm :
Veriler; n=5 , r=0,973 ve a=0,05 dir. 
Hipotezler; 
H0 : r = r= 0
H1 : r ≠ r= 0 (Çift taraflı test)
Gözlem sayısı n<30 olduğundan küçük örnekleme yapılmıştır. Bu durumda, 

teorik test istatistiğini;
a/2 =0,025 ve v=n-2=5-2=3 olduğundan, t çizelgesinden ta/2.v= t0.025,3 = 3,182 

olarak elde ederiz. 
Red Bölgesini; th>ta/2,v ise H0 red edilir, H1 kabul edilir şeklinde tanımlarız.
Test istatistiği;
 

Karar : th= 7,316 > t∝/2,v = 3,182 olduğundan H0 hipotezi red, H1 kabul edilir. 
Korelasyon katsayısı anlamlıdır ve tuğla-kiremit fabrikasında kullanılan kil mal-
zemesinin %Al2O3 içeriği ile kusurlu ürün oranı arasında gözlem değerleri ile 
elde edilen regresyon denklemiyle yapılacak tahminler %95 olasılıkla güvenilir 
olacaktır. 

Bir araştırma çalışmasında 10 adet gözleme dayalı X ve Y değişkenleri arasındaki 
ilişkinin korelasyon katsayısı r=0,89 elde edilmiştir. %5 güven düzeyi için korelas-
yon katsayısının anlamlılığını test ediniz.

Örnek 6.5 :
Bir kent merkezinde ısınma döneminde (Ekim-Nisan ayları) aylık ortalama 

hava sıcaklıkları ve doğalgaz tüketimlerinin aşağıdaki gibi olduğu belirlenmiştir. 
Aylık ortalama hava sıcaklığı ile doğalgaz tüketimi arasındaki ilişkinin doğrusal 
olduğu tahmin edilmektedir. 

4
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Ortalama Hava Sıcaklığı (°C) Ort. Günlük Tüketim (1000 m3)
20 62
14 93
8 138
5 174
7 132
10 116
16 88

a) Basit doğrusal regresyon denklemini bulunuz.
b) Korelasyon katsayısı ve standart hatayı hesaplayınız
c) Korelasyon katsayısını test ederek, regresyon denkleminin anlamlı ve güve-

nilir olup olmadığını yorumlayınız (a=0.05).
d) Hava sıcaklığının 12°C olması durumunda günlük doğal gaz tüketiminin 

güven aralığını %95 güvenirlikle tahmin ediniz.

Çözüm :
Ele aldığımız örnekte, ortalama hava sıcaklığının günlük doğalgaz tüketimini 

etkileme ihtimali söz konusu olduğundan, bu durumda ortalama hava sıcaklığı 
bağımsız değişken (X) ve günlük doğal gaz tüketim miktarı bağımlı değişken (Y) 
olacaktır. Veri sayısı n=7 dir.

a) Regresyon denklemini;
 

 

eşitliklerinden hesaplayabiliriz.

Y X y x y2 x2 x.y
62 20 -52 9 2704 81 -468
93 14 -21 2 441 4 -42
138 8 24 -4 576 16 -96
174 5 60 -7 3600 49 -420
132 7 18 -5 324 25 -90
116 10 2 0 4 0 0
88 16 -31 5 961 25 -155

                          .
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Regresyon denkleminden de görüldüğü gibi, hava sıcaklığı (X) artarken gün-
lük doğal gaz tüketimi azalmaktadır. Regresyon denklemi eğiminin işareti nega-
tiftir (-).

b) Korelasyon katsayısını; 

olarak hesaplarız.
Tahminlerin standart hatası;

eşitliğinden hesaplanır. Bunun için öncelikle, regresyon denklemini 
( ) kullanarak her bir X değeri için Y’ değerlerini 
tahmin ederiz. Daha sonra, gözlem ile tahmin değerleri arası farkların kareleri-
nin toplamını buluruz.

X Y Y’ Y-Y’ (Y-Y’)2

20 62 56,805 5,195 26,988

14 93 94,935 -1,935 3,744

8 138 133,065 4,935 24,354

5 174 152,13 21,87 478,297

7 132 139,42 -7,42 55,056

10 116 120,355 -4,355 18,966

16 88 82,225 5,775 33,351
             

      

c) Korelasyon katsayısının testi :
Veriler; n=7 , r=-0,9686 ve a=0,05dir. 
Hipotezler; 
H0 : r = r= 0
H1 : r ≠ r = 0 (Çift taraflı test)
Gözlem sayısı n<30 olduğundan küçük örnekleme yapılmıştır. Bu durumda, 

teorik test istatistiğini;
∝/2 =0,025 ve v=n-2=7-2=5 olduğundan, t çizelgesinden tα/2.v = t0.025,5 = 2,571 

olarak elde ederiz. 
Red Bölgesini; th>tα/2,v ise H0 red edilir, H1 kabul edilir şeklinde tanımlarız.
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Test istatistiği;
 

Karar : th= 8,726 > t∝/2,v= 2,571 olduğundan H0 hipotezi red, H1 kabul edi-
lir. Korelasyon katsayısı anlamlıdır ve hava sıcaklığı ile günlük doğal gaz tüketim 
miktarı arasında gözlem değerleri ile elde edilen regresyon denklemiyle yapılacak 
tahminler, %95 olasılıkla güvenilir olacaktır. 

d) Hava sıcaklığının X=12°C olması durumunda günlük doğal gaz tüketimi-
nin %95 güvenirlikle tahmini;

Y'=183,905-6,355.X
 
X=12°C için nokta tahmini;

Y'=183,905-(6,355.12)=107,645 (1000 m3)

∝= 0,05 , α/2=0,025 ve v=n-2=7-2=5 olduğundan t çizelgesinden; 
ta/2,v= t0.025,5=2,571 elde ederiz.

AGS = Y'-tα/2,v.Sy =107,645 - (2,571.11,32)=78,541 (1000 m3)

ÜGS = Y'+tα/2,v.Sy=107,645+(2,571.11,32)=136,749 (1000 m3)

Hava sıcaklığının X=12°C olması durumunda %95 ihtimalle en az 78541 m3 ve 
en fazla da 136749 m3 günlük doğal gaz tüketiminin olacağı tahmin edilmektedir.

EĞRİSEL (ÜSTEL) REGRESYON VE BELİRLİLİK 
KATSAYISI 
Gözlem verilerinin serpilme diyagramındaki şekli doğrusal olmayan bir eğri biçi-
mi gösteriyorsa, gözlem değerleri arasından üstel bir eğri geçirilebileceği tahmin 
edilebilir. Üstel fonksiyonlar tek taraflı veya çift taraflı logaritmik dönüşümler 
yapılarak doğrusallaştırılıp, doğrusal regresyon kuralları uygulanarak regresyon 
parametreleri belirlenebilir.

Üstel regresyon denklemi eğrisel bir şekle sahip olduğundan, X ve Y değişken-
leri arasındaki regresyon denkleminin gözlem değerlerini tam olarak açıklayıp 
açıklayamadığını ve iki değişken arasındaki ilişkinin derecesini belirlemede kore-
lasyon katsayısı ( r ) kullanılamaz. Üstel regresyon denkleminin gözlenen değerle-
ri ne derece açıklayıp açıklamadığını anlamada belirlilik katsayısı (R2 ) kullanılır.

Üstel Regresyon 
Bağımsız X ile bağımlı Y değişkeni arasındaki fonksiyonel ilişkinin Şekil 6.8’deki 
gibi eğrisel olması durumunda, gözlem değerleri arasından y=aXb şeklinde bir 
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üstel bir eğri geçirebiliriz. X ve Y değişkenlerinin her ikisinin de logaritmasını alır 
ve serpilme diyagramını tekrar çizersek, üstel şeklin doğrusallaştığını gözlemleriz 
(Şekil 6.9).

Üstel fonsiyonun logaritmik dönüşümle doğrusallaşması;

Y=aXb

InY=lna+b.lnX

eşitliğindeki gibi olur. Logaritmik dönüşüm sonrasında

Z=lnY, A=lna, B=b ve V=lnX 

atamaları yapıldığında;

Z=A+BV

şeklinde doğrusal regresyon denklemi elde edilebilir. Bu şekilde doğrusallaştırılan 
üssel ilişki için, doğrusal regresyon yönteminde uygulanan yöntemlerle regresyon 
parametreleri hesaplanabilir.

Doğrusallaştırılan üstel regresyon denklemi için elde edilecek aşağıdaki nor-
mal denklemlerden A ve B parametreleri hesaplanabilir. 

 

Şekil 6.8

Gözlem değerlerinin 
üstel görünüşü

Şekil 6.9

Logaritmik gözlem 
değerlerinin 
doğrusal görünüşü

1,5

1

0,5

0

-0,5

-1

-1,5
-2 -1,5 -1 1-0,5 0 0,5

LnX

Ln
Y
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Z ve V logaritmik değişkenleri için  küçültme işlemleri 
yaptığımızda da A ve B parametrelerini;

eşitliklerinden hesaplayabiliriz.
Hesaplanan A parametresi için a=eA ve b=B dönüşümlerini yaparak da üstel 

regresyon denklemini elde ederiz.

Belirlilik Katsayısı Ve Standart Hata
Doğrusal regresyonda iki değişken arasında ilişki olup olmadığını veya regresyon 
doğrusunun gözlem değerlerini açıklayıp açıklamadığını anlamada korelasyon 
katsayısı kullanılmaktadır. Korelasyon katsayısının işareti, daima doğrunun eği-
minin işaretiyle uyumludur. Üstel regresyon denklemi ise eğrisel olduğundan, bu 
eğrinin birden fazla eğimi söz konusudur. Bu durumda, üstel regresyon denklemi 
için korelasyon katsayısını kullanamayız. Bu nedenle, üstel regresyon denklemi-
nin gözlem değerlerini ne derece açıklayıp açıklamadığını anlamada belirlilik kat-
sayısı (R2) kullanılır.

Belirlilik katsayısı aşağıdaki eşitlikle hesaplanabilir.

Burada, R2 : belirlilik katsayısını, Sy : regresyon denklemiyle yapılacak tah-
minlerin standart hatasını ve sy : bağımlı değişken Y’nin standart sapmasını gös-
termektedir.

Belirlilik katsayısı 0 ie 1 arasında değerler alır. Belirlilik katsayısının sıfır 
(R2=0) olması durumunda değişkenler arasında hiçbir ilişki olmadığı, bir (R2=1) 
olması durumunda ise değişkenler arasında tam bir ilişki olduğu kararına varırız. 
R2’nin değeri 1,0’a yaklaştıkça belirlilik artar ve değişkenler arası ilişki güçlenir, 
0’a yaklaştıkça ise belirsizlik artar ve değişkenler arası ilişki zayıflar.

Üstel regresyon denklemi ile yapılacak tahminlerde de standart hata; 

eşitliği ile hesaplanır. Burada, k = üstel regresyon denklemi parametre sayısıdır 
(Üstel regresyon denkleminin a ve b parametresi olduğundan k = 2’dir).

Belirlilik katsayısı R2’nin 
0,5’den büyük olması 
(R2>0,5) durumunda, 
regresyon denkleminin 
gözlem değerlerinin 
%50’den fazlasıyla uyumlu 
olduğu ve %50’den fazlasını 
açıklayabildiğini söyleyebiliriz. 
Ayrıca, R2>0,5 olması 
durumunda, değişkenler 
arasında güçlü bir ilişki olduğu 
söylenebilir.
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Bağımlı değişken Y’nin standart sapması ise aşağıdaki eşitliklerle hesaplanır.

•	 n≥30 için  

•	 n<30 için 

Üstel regresyon eğrisine göre tahmin hatalarının dağılımı normal olduğun-
dan, herhangi bir X değişken değeri için yapılacak Y’ noktasal tahmininin güven 
aralığını da, gözlem sayısına göre belirli bir güven düzeyi (a) için standart normal 
değer (Za/2) veya Student t istatistik değeri (ta/2,v) ile doğrusal regresyonda oldu-
ğu gibi belirleriz.

Korelasyon katsayısının testinde, red bölgesi tanımlama ve test istatistiği he-
saplamada kullanılan yöntem, belirlilik katsayısının test edilmesinde kullanıla-
maz. Ancak, X ve Y değişkenlerinin logaritmik gözlem değerleriyle hesaplanacak 
korelasyon katsayısının testi için, doğrusal korelasyon katsayısı testindeki yöntem 
uygulanabilir.

Eğrisel ve iki den fazla değişkenli regresyon analizlerinde, regresyon denkleminin 
gözlem değerlerini açıklayıp açıklamadığında kullanılan belirlilik katsayısının tes-
tinde, F testi (varyans analizi) uygulanmaktadır. F testi bu ünitenin kapsamı dışında 
tutulmuştur. F testi hakkında ayrıntılı bilgiyi Neyran Orhunbilge’nin “Uygulamalı 
Regresyon ve Korelasyon Analizi” (İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi Yayınları 
No:267) kitabından elde edebilirsiniz.

Örnek : 
Türkiye Madencilik Sektöründe son beş yılda meydana gelen iş kazaları ile 

sabit sermaye yatırımları arasında aşağıdaki veriler elde edilmiştir.

Sabit Sermaye 
Yatırımı (Milyon TL) İş Kazası Sayısı

707 15040
865 11007
1041 8848
1049 7856
1253 7069

a) Sabit sermaye yatırımları ile iş kazaları arasındaki fonksiyonel ilişkiyi ser-
pilme diyagramında inceleyerek, ilişkinin doğrusal veya üstel olup olmadığına 
karar veriniz.

b) Regresyon denklemini bulunuz.
c) Regresyon denklemiyle yapılacak tahminlerin standart hatasını ve belirli-

lik katsayısını hesaplayınız. Belirlilik katsayısını ele alarak, elde edilen regresyon 
denkleminin gözlem değerlerini ne derecede açıklayabildiğini yorumlayınız.

Çözüm : 
a) Mantıksal olarak, sabit sermaye yatırımları iş kazalarını etkilediğinden, 

sabit sermaye yatırımları bağımsız değişken (X) ve iş kazaları sayısı bağımlı de-
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ğişken (Y) dir. X ve Y arasındaki fonksiyonel ilişkinin serpilme diyagramındaki 
görünüşü aşağıdaki gibidir.

Serpilme diyagramından da görüldüğü gibi, sabit sermaye yatırımları arttıkça 
iş kazaları sayısı eğrisel olarak azalmaktadır. Bu durumda, X ile Y arasında üstel 
bir regresyon ilişkisi olduğunu söyleyebiliriz.

b) Üstel regresyon denklemini elde edebilmek için öncelikle X ve Y değişken-
leri değerlerine logaritmik dönüşümler uygularız ve daha sonra regresyon para-
metrelerini hesaplarız. 

X Y V (LnX) Z (LnY)
707 15040 20,377 9,618
865 11007 20,578 9,306
1041 8848 20,763 9,088
1049 7856 20,771 8,969
1253 7069 20,949 8,863

              
     

V Z v2 z2 vz
20,377 9,618 -0,311 0,449 0,0967 0,2016 -0,1396
20,578 9,306 -0,109 0,137 0,0119 0,0188 -0,0149
20,763 9,088 0,076 -0,081 0,0058 0,0066 -0,0062
20,771 8,969 0,083 -0,200 0,0069 0,0400 -0,0166
20,949 8,863 0,261 -0,306 0,0681 0,0936 -0,0799

Doğrusallaştırılmış üstel regresyon parametreleri;
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Üstel regresyon parametreleri ve denklemi;

b=B=-1,358 

a=eA=e37,263=15244,6.1012

 
Y'=15244,6.1012.X-1,358

c) Tahminlerin standart hatasını aşağıdaki eşitlikle hesaplayabilmek için önce-
likle her bir X değeri ile Y' değerlerini tahmin ederiz.

X (106 TL) Y Y’ Y-Y’ (Y-Y’)2
707 15040 14642 398 158295
865 11007 11134 -127 16109
1041 8848 8658 190 36097
1049 7856 8568 -712 507603
1253 7069 6731 338 114046

       
      

Belirlilik katsayısını;

 

eşitliğinden hesaplarız. Ancak bunun için öncelikle Y değişkeninin standart sap-
masını (sy) hesaplamamız gerekmektedir.

Y
15040 5076 25765776
11007 1043 1087849
8848 -1116 1245456
7856 -2108 4443664
7069 -2895 8381025
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Elde edilen üstel regresyon denklemi, gözlem değerlerinin %97,3’ünü açıkla-
yabilmektedir.  olduğundan, değişkenler arasında oldukça güçlü 
bir ilişkinin var olduğunu söyleyebiliriz.

Aynı deprem büyüklüğünde bir kent merkezindeki dolgu zeminde uzaklığa bağlı 
olarak ölçülen en büyük (maksimum) hızlar aşağıdaki gibidir.
a) Uzaklık ile hız arasındaki fonksiyonel ilişkiyi serpilme diyagramında inceleye-
rek, ilişkinin doğrusal veya üstel olup olmadığına karar veriniz.
b) Regresyon denklemini bulunuz.

Uzaklık(km) Hız(cm/sn)
5 40
10 33
15 32
20 29
25 28

5
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Özet
Değişkenler arası ilişkilerde bağımlılık olması du-
rumunda, bu ilişkinin fonksiyonunu, yönünü ve 
derecesini belirlemede kullanılabilecek yöntemleri 
açıklamak. 

 Değişkenler arasındaki ilişki, bunların kendi 
aralarında neden-sonuç ilişkisinin bulunması ve 
değerlerinin karşılıklı değişimleri arasında bir 
bağlılık olması şeklinde anlaşılır. Değişkenler 
arasındaki neden-sonuç ilişkisinde neden ba-
ğımsız (X), sonuç ise bağımlı değişkendir (Y). 
Değişkenler arasındaki fonksiyonel ilişkinin 
belirlenmesinde regresyon, ilişkinin güçlü olup 
olmadığını belirlemede ise korelasyon analizle-
rinden yararlanabiliriz. Değişkenler arası ilişki-
nin regresyon modeli parametrelerini belirler ve 
daha sonraki tahminlerde kullanılabiliriz.

 Değişkenler arası ilişkinin fonksiyonu artan 
veya azalan olabilir. Bazı gözlemlenen değişken-
ler arasında çok kuvvetli fonksiyonel ilişkiler 
elde edilebilirken, bazılarında ise oldukça zayıf 
bir ilişki elde edilebilmektedir. Değişkenler ara-
sında hiçbir ilişkinin olmaması da söz konusu 
olabilmektedir Değişkenler arası ilişkinin de-
recesinin belirlenmesinde korelasyon katsayısı 
kullanılmaktadır.

Değişkenler arası ilişkilerin doğrusal olduğu du-
rumlar için regresyon modeli parametrelerini he-
saplamak, korelasyon katsayısını hesaplayıp test 
etmek, ve regresyon model parametrelerini tah-
minlerde kullanmak.

 Bir bağımsız değişken (X) ile bağımlı değişken 
(Y) arasındaki ilişkinin serpilme diyagramında 
Y = a + bX şeklinde basit doğrusal görünüme 
sahip olduğu durumlarda, regresyon denklemi-
nin parametrelerini en küçük kareler yöntemi 
ile hesaplayabiliriz. En küçük kareler yöntemiyle 
elde ettiğimiz normal denklemler veya küçültül-
müş değerlerden regresyon parametrelerini (a ve 
b) hesaplayabilmekteyiz. En küçük kareler yön-
temi, gözlem değerleri arasından hata kareleri 
toplamını en küçükleyecek doğru geçirilmesini 
garanti etmekle birlikte, elde ettiğimiz basit reg-
resyon modeli ile yapılacak tahminlerde, tahmin 
hataları da gözlenebilir. Bu tahmin hatalarının 
genel ve ortalama ölçüsüne tahminlerin standart 

hatası denilmektedir. Regresyon denklemi ile 
yapılacak tahminlerin güven aralığını belirleme-
de, tahminlerin standart hatası kullanımaktadır.

 İki değişken arasındaki doğrusal regresyon 
denkleminin gözlenen değerleri ne derecede 
açıkladığını incelemede ve değişkenler arası iliş-
kinin derecesinin belirlenmesinde korelasyon 
katsayısı (r) kullanılmaktadır. Korelasyon katsa-
yısı 

±

 1’e yaklaştıkça değişkenler arası ilişkinin 
güçlendiğini ve sıfıra yaklaştıkça ise zayıfladığı-
nı söyleyebilmekteyiz. Korelasyon katsayısının 
anlamlılığının test edilmesinde, hipotez testleri 
bölümünde açıklanan işlemlerin benzeri yön-
temler uygulanmaktadır. 

Değişkenler arası ilişkilerin eğrisel (üstel) olduğu 
durumlar için regresyon modeli parametrelerini 
hesaplamak belirlilik katsayısını hesaplayıp reg-
resyon modelinin gözlem değerlerini ne derecede 
açıklayabildiğini yorumlamak. 

 Gözlem verilerinin serpilme diyagramındaki şekli 
üstel bir eğri görünümünde ise gözlem değerleri-
ne logaritmik dönüşümler yapılarak doğrusallaş-
tırılıp, doğrusal regresyon kuralları uygulanarak 
regresyon parametreleri hesaplanabilmektedir. 
Üstel regresyon denkleminin gözlenen değerleri 
ne derece açıklayıp açıklamadığını anlamada be-
lirlilik katsayısı (R2 ) kullanılmaktadır.

1

2

3
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Kendimizi Sınayalım
1. Serpilme diyagramında basit doğrusal ilişki 
gözlenen değişkenler arasında normal denklemler 
20=5a+40b ve 240=40a+360b olduğuna göre doğru-
nun eğimi (b) ne olur? 

a. 1
b. 2
c. 3
d. 6
e. 12

2. İki değişken arasında azalan bir doğrusal ilişki var-
sa, aşağıdakilerden hangisi regresyon denkleminin eği-
mi olabilir?

a. + 0,9 
b. + 1,2
c. + 2,5
d. -1,2
e. 0

3. İki değişken arasında herhangi bir ilişki yoksa, ko-
relasyon katsayısı ne olabilir? 

a. 1
b. 0,9
c. -0,9
d. 0,8
e. 0

4. Korelasyon katsayısı hangi değerler arasında bulu-
nur?

a. -1 £ r  £ +1
b. 0 £ r £ +1
c. -1 £ r  £ 0
d. -0,5 £ r  £ +0,5
e. -0,1 £ r  £ +0,1

5. Bir araştırmada n=36 adet gözlem değeri arasın-
dan Y'=32-6.X şeklinde doğrusal regresyon denklemi 
geçirilmiştir. Tahminlerin standart hatası SY =2 hesap-
lanmış ve a=0,10 güven düzeyi için standart normal 
değerin Za/2=1,96 olduğu belirlenmiştir. Bu durumda, 
X=2 için tahminlerin alt güven sınırı (AGS) ne olur? 

a. 20
b. 23,92
c. 16,08
d. 12
e. 3,92

6. Eskişehir’de son beş yıllık yağış miktarı (X) ile buğ-
day verimi (Y) arasındaki ilişki araştırıldığında doğru-
sal bir regresyon ilişkisinin var olduğu belirlenmiştir. 
Regresyon denklemi tahminleri ile gözlem değerleri 
farklarının kareleri toplamı olduğuna göre, tahminle-
rin standart hatası nedir?

a. 5
b. 25
c. 375
d. 625
e. 1875

7. Eskişehir’de son beş yıllık yağış miktarı (X) ile buğ-
day verimi (Y) arasında araştırılan doğrusal bir reg-
resyon denklemi için korelasyın katsayısının r=0,96 
ve korelasyon katsayısının standart hatasının Sv=0,16 
olduğu belirlenmiştir. Bu durumda test istatistiğinin 
değeri ne olur?

a. Zh=2
b. th=2 
c. Zh=6 
d. th=6
e. th=12

8. Bir araştırmada elde edilen üstel regresyon denk-
lemi ile yapılan tahminlerin standart hatası Sy=4 ve 
bağımlı Y değişkeninin standart sapması sy=20 olarak 
elde edilmiştir. Belirlilik katsayısı hesaplanarak elde 
edilen regresyon denkleminin gözlem değerleri hak-
kında ne söylenebilir.

a. %4’ünü açıklayabilmektedir.
b. %20’sini açıklayabilmektedir.
c. %56’sını açıklayabilmektedir.
d. %90’ını açıklayabilmektedir.
e. %96’sını açıklayabilmektedir.

9. Aşağıdaki belirlilik katsayısı değerlerinden hangi-
sinde, tahminlerin standart hatası en küçüktür? 

a. 0,20
b. 0,50
c. 0,75
d. 0,80
e. 0,95
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
10. Bir madencilik firmasının yıllık üretim kapasitesi 
(X) ile karlılığı (Y) arasında Y'=1200.X0,5şeklinde üs-
tel regresyon denklemi elde edilmiştir. Firmanın yıllık 
üretim kapasitesi X=40000 ton olduğunda, yıllık karlı-
lığı ne olur? 

a. 200.000 TL
b. 240.000 TL
c. 2.400.000 TL
d. 400.000 TL
e. 4.000.000 TL

1. b Yanıtınız yanlış ise, “En Küçük Kareler Yönte-
mi” konusuna bakınız.

2. d Yanıtınız yanlış ise, “Korelasyon Katsayısı” ko-
nusuna bakınız.

3. e Yanıtınız yanlış ise, “Korelasyon Katsayısı” ko-
nusuna bakınız.

4. a Yanıtınız yanlış ise, “Korelasyon Katsayısı” ko-
nusuna bakınız. 

5. c Yanıtınız yanlış ise, “Standart Hata ve Tahmin-
lerin Güven Aralığı” konusuna bakınız. 

6.b Yanıtınız yanlış ise, “Standart Hata ve Tahmin-
lerin Güven Aralığı” konusuna bakınız. 

7. d Yanıtınız yanlış ise, “Korelasyon Katsayısının 
Test Edilmesi” konusuna bakınız. 

8. e Yanıtınız yanlış ise, “Belirlilik Katsayısı ve Stan-
dart Hata” konusuna bakınız. 

9. e Yanıtınız yanlış ise, “Belirlilik Katsayısı ve Stan-
dart Hata” konusuna bakınız. 

10. b Yanıtınız yanlış ise, “Üstel Regresyon” konusu-
na bakınız. 
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1 

X Karıştırma Hızı 
(devir/dakika) Y Verim (%) x2 xy

25 65 -12,5 -9 156,25 112,5
30 70 -7,5 -4 56,25 30
35 74 -2,5 0 6,25 0
40 75 2,5 1 6,25 2,5
45 78 7,5 4 56,25 30
50 82 12,5 8 156,25 100

     
Regresyon doğrusunun eğimi;

Regresyon doğrusunun sabiti;

Regresyon doğrusu;

 (%)

Sıra Sizde 2 
X=1,4 için nokta tahmini;

 % olarak buluruz. Y’ ± Z∝/2 . Sy
%90 güvenirlik seviyesinde a=0,10 ve a/2=0,05 dir. n>30 olduğundan Z çizelgesinden Za/2=Z0,05 =1,645 elde 
ederiz.
Güven aralığını Y' ± Z∝/2 . Sy eşitliğinden;  AGS=5,18 ve ÜGS=5,38 buluruz. 

Sıra Sizde 3 

X Y x y x2 y2 xy 
25 65 -12,5 -9 156,25 81 112,5
30 70 -7,5 -4 56,25 16 30
35 74 -2,5 0 6,25 0 0
40 75 2,5 1 6,25 1 2,5
45 78 7,5 4 56,25 16 30
50 82 12,5 8 156,25 64 100
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Korelasyon katsayısını;

olarak hesaplarız. 

Sıra Sizde 4
Veriler; n=10 , r=0,89 ve a=0,05 dir. 
Hipotezler; 
H0 : r = = 0
H1 : r ≠ r = 0 (Çift taraflı test)
Gözlem sayısı n< 30 olduğundan küçük örnekleme ya-
pılmıştır. Bu durumda, teorik test istatistiğini;
a/2 =0,025 ve v=n-2=10-2=8 olduğundan, t çizelgesin-

den ta/2.v = t0.025,8 = 2,306 olarak elde ederiz. 

Red Bölgesini;  ise H0 red edilir, H1 kabul 
edilir şeklinde tanımlarız.
Test istatistiği;

 

Karar : th= 5,53 > ta/2,v= 2,306 olduğundan H0 hipotezi 
red, H1 kabul edilir. Korelasyon katsayısı anlamlıdır. 

Sıra Sizde 5
Mantıksal olarak, uzaklık deprem dalgası yayılım hızı-
nı etkilediğinden, uzaklık bağımsız değişken (X) ve hız 
bağımlı değişken (Y) dir. X ve Y arasındaki fonksiyonel 
ilişkinin serpilme diyagramındaki görünüşü incelendi-
ğinde, X ve Y araısnda üstel fonksiyonel ilişkinin oldu-
ğu tahmin edilmektedir. 

Üstel regresyon denklemini elde edebilmek için önce-
likle X ve Y değişkenleri değerlerine logaritmik dönü-
şümler uygularız ve daha sonra regresyon parametre-
lerini hesaplarız.

X Y V (LnX) Z (LnY)
5 40 1,609 3,689
10 33 2,303 3,497
15 32 2,708 3,466
20 29 2,996 3,367
25 28 3,219 3,332

  
 

  
 

V Z v2 vz

1,609 3,689 -0,958 0,219 0,917 -0,210
2,303 3,497 -0,264 0,027 0,070 -0,007
2,708 3,466 0,141 -0,004 0,020 -0,001
2,996 3,367 0,429 -0,103 0,184 -0,044
3,219 3,332 0,652 -0,138 0,425 -0,090

1,615 -0,351
      

Doğrusallaştırılmış üstel regresyon parametreleri;

 
 
Üstel regresyon parametreleri ve denklemi;
b=B=-0,217
a=eA=e4,028=5 6,15
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7
Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Bölgesel değişkenlerin özelliklerini açıklayabilecek, 
Semi-variogram fonksiyonunun özelliklerini açıklayabilecek, 
Kuramsal semi-variogram model (küresel, üstel ve doğrusal) parametrelerini 
hesaplayabilecek ve temel uygulamalarda kullanabilecek bilgi ve becerilere sa-
hip olacaksınız.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Jeoistatistik
•	 Bölgeselleşmiş	değişken	
•	 Yönsel	değişim	(anizotropi)
•	 Variogram
•	 Semi-variogram
•	 Külçe	varyansı	(nugget)

•	 Eşik	değer	(sill)	
•	 Etki	mesafesi
•	 Külçe	etki	oranı
•	 Anizotropi	oranı
•	 Örnek	çiftleri
•	 Küresel	model

İçindekiler
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BÖLGESELLEŞMİŞ DEĞİŞKENLER 
Klasik istatistikte, örneklerin birbirinden bağımsız ve sayısal bir değere sahip 
bireyler oldukları kabul edilir. Buna karşılık, konumsal veya mekansal örnekler 
ise belirli bir coğrafi bölge içerisinde birbirleri arasında bağımlılığı ve alansal, 
hacimsel veya ağırlıksal değerleri olan örneklerdir. Bu gibi örneklerin klasik is-
tatistiksel yöntemlerle analizinin yapılması, önemli belirsizliklere ve hatalara yol 
açabilmektedir. Örneğin, çevre, yağış, bitki örtüsü, toprak, jeolojik yapı ve ma-
denlerin değişkenliği bölgesel olarak farklılıklar içerebilmekte ve alınan örnek-
ler, alındığı konum koordinatlarıyla ve alındığı miktarla (hacimsel ve ağırlıksal) 
ifade edilebilmektedir.

Klasik istatistik yöntemler, alınan örneklerin yerlerini (konumlarını), birbirle-
rini ne şekilde takip ettiklerini, örneklerin etki alanlarının ne olduğunu ve bu etki 
alanının yönsel değişiminin nasıl olduğunu dikkate almayan yöntemlerdir. Bu ne-
denle, klasik istatistik yöntemleri kullanan enterpolasyon yöntemleriyle yapılacak 
tahminlerde, hata büyüklüğü artmakta ve tahminlerin güvenilirliği azalmaktadır.

George Matheron tarafından 1963 yılından itibaren geliştirilmeye başlanmış 
olan jeoistatistik, farklı nicelikte ve duyarlılıktaki veri örneklerinin birbiri ara-
sındaki konumsal ilişkisini göz önünde bulunduran uygulamalı istatistik bilim 
dalıdır. Jeoistatistik yöntemler, bölgeselleşmiş değişkenler olarak bilinen, bulun-
dukları yerlere göre konumsal farklılık gösteren ve birçok özelliğin tanımlanma-
sında kullanılan yöntemlerin genel adıdır. Jeoistatistiğin ilk uygulamaları, maden 
yataklarından alınan bölgesel değişkenlik gösteren tenör, kalori ve kalınlık gibi 
örnek değerleri ile örneklenmemiş noktaların değerlerinin kestirilmesi ve maden 
yataklarında rezerv tahmini yapılması çalışmalarından oluşmuştur. Ancak, daha 
sonra güçlü matematiksel temelleri olması nedeniyle jeoistatistik, demografik 
değişimler, çevre ve iklim değişimlerinin izlenmesi, yağışların tahmini, tarımsal 
hasat tahmini, bitki, orman, zemin ve toprak alanlarındaki değişimlerin izlenmesi 
ve haritalanması çalışmalarında kullanılmaya başlanmıştır. 

Belirli bir bölgeye özgü değerler alan ve konumları koordinatlarla tanımlanan 
örneklenmiş değişkenlere, bölgeselleşmiş değişkenler denilir. Bölgeselleşmiş değiş-
kenler, rassal örneklenmiş değişkenler olmadıklarından, örnekleme yapılmamış 
noktaların bilinmeyen değerlerinin tahmininde, rassal örnekleme kurallarını 
kullanamayız. Matematiksel bir bakış açısıyla incelendiğimizde, bölgeselleşmiş 
değişkenin değerini bulunduğu konumun bir fonksiyonu olarak ifade edebiliriz. 

Jeoistatistiksel Kavramlar

Coğrafi anlamda bölgesel 
farklılıklar gösteren, 
birbirleriyle belirli bir mesafe 
içerisinde bağımlı olan ve 
miktarsal ölçülerle alınan 
örnekler yardımıyla tahminde, 
klasik istatistik yöntemler 
yerine jeoistatistiksel 
yöntemler uygulamamız 
gerekmektedir.

Rassal olarak seçilen ölçme 
noktalarındaki değişken 
değerleri yersel olarak 
bağımsızken, seçildikleri 
alan bir bölge oluşturuyorsa 
bölgesel anlamda birbirleri ile 
ilişkilidir.
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Değişkenin konumsal bağımlılığını ifade etmek için, x bir noktanın koordi-
natını ifade edecek şekilde, Z(x) gösterimi kullanılmaktadır. x noktasında ölçül-
müş z örnek değerini Z(x) rassal değişkeni şeklinde ifade edebiliriz. Böylece Z(x) 
rassal değişkeni farklı olasılıksal dağılımla her x örnek noktasında farklı z ölçüm 
değerine sahip olabilmektedir. Aslında bu kararsız ve düzensiz yapının ardında, 
birbirine yakın olanlar, birbirine uzak olanlardan daha fazla benzerlik eğilimi 
göstermektedir. Bu karakteristik davranış veya yapı, bölgeselleşmiş değişkenin 
konumsal tutarlılığını göstermektedir. Bu durum bölgeselleşmiş değişkenin iki 
karakteristik yapısını vurgulamaktadır;

•	 Doğal	bir	oluşumun	rassal	veya	kararsız	değerleri	yersel	özellikler	gösterebilir.
•	 Doğal	bir	oluşumun	yapısı	bölgesel	anlamda	genel	dağılımı	ile	ilişkili	olabilir.
Olasılıksal yorumlama bu iki karakteristik yapıyı, rassal fonksiyonların içinde 

göz önünde bulundurmaktadır (Journel and Huijbregts, 1978).
x noktasında Z(x) yersel olarak bir rassal değişkendir. Bölgesel olarak incelen-

diğinde Z(x) ve Z(x+h), h uzaklığına bağlı olarak her ölçüm noktasında bağımsız 
değildir ve konumsal otokorelasyonla birbirleri arasında bir ilişki söz konusudur 
(Journel and Huijbregts, 1978).

Bölgeselleşmiş değişkenlerin özelliklerini aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.

Yersellik (Lokalizasyon)
Bölgesel değişkenlerin değerleri, belirli bir geometrik alan (veya üç boyutlu olarak 
hacim) sınırları içinde birbirine bağımlı değişimler gösterir. Doğadan elde edi-
len birbirine yakın mesafedeki veriler benzer özellikler gösterirken, aralarında-
ki uzaklık arttıkça bu benzerlik azalmaktadır. Bu durum yersellik (lokalizasyon) 
kavramı ile açıklanmaktadır. Yersellik, belirli konumsal noktalardan alınan örnek 
değerlerinin, konumlarına bağlı olarak sistematik bir ilişki içinde olmasını ifade 
etmektedir.

Belirli bir bölgenin herhangi bir noktasındaki değişken değeri, o noktadan 
alınacak örneğin şekli, boyutları ve doğrultusu ile de açıklanır. Bunlardan her-
hangi birinde yapılacak değişiklikle, yeni bir bölgeselleşmiş değişken elde edilir. 
Örneğin, aynı yerden 1 kg’lık ve 10 kg’lık iki örnek alındığımızda, iki örneğide 
aynı yerden almamıza rağmen, iki ayrı bölgeselleşmiş değişken elde ederiz. Ör-
nek büyüklükleri birbirinden farklı olduğundan, örneklerin ortalama değerleri de 
farklılaşacaktır. 

Devamlılık 
Konumsal olarak alınan bazı örnekler arasında belirli bir mesafe içerisinde sürekli 
veya devamlı bir ilişki gözlenirken, belirli bir mesafeden sonra ise gözlenmez. Bir-
birine komşu bazı konumsal örnekler arasında ise hiçbir devamlılık gözlenmez. 
Örneğin, sedimanter orijinli cevherler hidrotermal orijinli cevherlerden, genellik-
le çok daha iyi devamlılık gösterirler. Bununla birlikte, bazı nadir metalik maden 
(altın, platin gibi) yataklarında ise belirli bir devamlılık görülmez ve maden yata-
ğındaki cevher dağılımı rassaldır.

Yönsel Değişim (Anizotropi) 
Bir bölgeselleşmiş değişken için alınan konumsal örneğin etki alanı bütün yönler-
de aynı uzanımı göstermeyebilmektedir. Belirli bir yönde, belirli bir mesafe içeri-
sinde süreklilik gözlenmesine karşılık, bir başka yönde süreksiz ve düzensiz deği-
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şiklikler görülebilmektedir. Bölgeselleşmiş bir değişken örnekleri arasında belirli 
bir mesafe içerisinde devamlılığın yönsel farklılıklar göstermesi, ilgili değişkenin 
anizotropik bir değişken olduğunu ifade eder. 

Geçişler 
Konumsal olarak alınan bazı örnekler arasında belirli aralıklarla devamlılık gözle-
nirken, bazı mesafe aralıklarında ise devamlılık gözlenmeyebilir. Bu olay geçişler 
halinde devam eder. 

VARİOGRAM VE SEMİ-VARİOGRAM
Jeoistatistiksel yöntemlerde, konumsal değişkenler arasında belirli bir uzaklığa ve 
yöne bağlı bir bölgeselleşmiş ilişkinin var olduğu ve bu ilişkinin variogram fonk-
siyonu ile ifade edilebileceği açıklanmaktadır. Variogram fonksiyonu yardımıyla 
değişkenlerin yapısal özellikleri belirlenebilmekte ve bilinmeyen noktaların de-
ğerlerinin tahmininde, bu özellikler kullanılabilmektedir. 

Bölgeselleşmiş değişkenin değerleri arasındaki farklar [z(x1)-z(x2)] değişkenin 
benzerlik derecesini ortaya koyduğundan, uzaklığa bağlı ilişkiyi incelemede önem-
lidir. Bölgeselleşmiş değişkenlerden alınan iki örnek değeri arasındaki fark, bu ör-
neklerin hacmine ve aralarındaki uzaklığa bağlı olarak değişir. Bölgeselleşmiş ana 
kütleden düzenli aralıklarla yapılan örneklemeler sonucunda, aralarında uzaklık-
lara bağlı olarak oluşan örnek çiftleri arası farkların kareleri toplamının örnek çifti 
sayısına oranına variogram denilmekte olup, bu fonksiyon aşağıdaki gibidir.

Burada, 2g* (h) = h uzaklık farkına göre hesaplanan deneysel variogram, n 
= örnek çiftlerinin sayısı, z(x) = x noktasından alınan örneğin değişken değeri, 
z(x+h) = x noktasından h uzaklıkta alınan örneğin değeridir.

Variogramın yarısı semi-variogramı verir ve aşağıdaki fonksiyonla ifade edilir.

Örneklenen değişken değerleri ile elde edilen semi-variogram değerlerine, de-
neysel semi-variogram değerleri denilmektedir. Deneysel semi-variogram değer-
lerini hesaplamaya başlamadan önce, örneklenen değişken değerlerinin dağılım 
modelinin belirlenmesi gerekmektedir. Konumsal değişkenlerin dağılımı, normal, 
lognormal veya üstel (eksponansiyel olabilmektedir. Eğer, dağılım modeli araştı-
rılmadan deneysel semi-variogram hesaplamaları yapılırsa, elde edilen değerlere 
model uyarlamak mümkün olamayabilir. Örneğin, lognormal dağılıma sahip bir 
değişken için deneysel semi-variogram hesaplamalarını, değişkenin logaritmik 
değerleri ile yapmazsak, elde edilen değerlere uyan model ya hatalı olacaktır, ya 
da uygun bir model bulmak mümkün olamayacaktır. 

Deneysel Semi-Variogram Parametreleri 
Örneklenen veri çiftleri değişken değerleri arasındaki arasındaki farkların kare-
leri toplamının uzaklığa bağlı değişimi ile elde edilen deneysel semi-variogramın 

Variogram hesaplamalarında, 
örnek çiftlerinin sayısının 
30’dan az olmaması tercih 
edilir. Örnek çiftlerinin sayısı 
azaldıkça, semi-variogram 
değerlerinde aşırı sapmalar 
görülmeye başlamaktadır.

Semi-variogram, genel 
anlamda h’nın artan bir 
fonksiyonudur. İki ayrı 
noktadan alınan değerler, 
bu noktalar birbirinden 
uzaklaştığı oranda farklı 
olmaktadır.
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genel olarak külçe varyansı (nugget), eşik değer (sill) ve etki mesafesi olmak üzere 
üç önemli parametresi vardır. Bu parametrelerin değişken yapısını açıklamadaki 
önemi aşağıda sıra ile açıklanmıştır. 

Külçe Varyansı (C0)
Teorik olarak semi-variogram fonksiyonunun orijin civarındaki değeri sıfır “0” 
olmalıdır. Ancak, bazı değişkenler için elde edilen semi-variogram fonksiyonun-
da orijinde de süreksizlikler görülebilir ve bu durum da, değişkenin değişiminde 
külçe (nugget) varyansının etkisi gözlemlenir (Şekil 7.1). Semi-variogramın or-
jindeki süreksizliğini gösteren külçe varyansı, örnekleme ve ölçüm hatalarından 
veya değişkenin yapısından kaynaklanmaktadır. Örneğin, altın madeni yatakla-
rında kayalar içerisinde çökelmiş serpinti halinde altınlar olabileceği gibi, yer yer 
külçe halinde altın oluşumlarına da rastlanabilmektedir. 

Eşik Değer (C0+C) 
Deneysel semi-variogram değerlerindeki düzenli şekildeki artışın sona ermesi ve 
belirli bir tepe noktasına (eşik değere) ulaşmasından sonra, semi-variogram de-
ğerleri sabit kalır. Semi-variogram değerlerinin ulaştığı en üst değere, eşik değer 
(sill) denilir. Bu noktadan sonra iki örneğin değerlerinin ortalama varyasyonu 
aralarındaki uzaklığa bağlı olmamakta, z(x) ve z(x+h) arasında hiçbir ilişki kal-
mamaktadır. g* (h)’nın sabit olduğu a uzaklığından sonra, jeoistatistikle elde edi-
len sonuç klasik istatistikle elde edilen sonucun aynısı olmaktadır (Şekil 7.1).

Külçe Etki Oranı (e)
 Deneysel semi-variogram değerlerinden külçe etkisinin (C0), yapısal varyansa 
(C) oranına külçe etki oranı (e = C0/C) denilir. Jeoistatistiksel yöntemlerle ya-
pılacak tahminlerde, külçe etki oranı (e) ile orantılı olarak tahmin değerlerinde 
düzeltme yapılır. Külçe etki oranı (külçe etki), değişekenin rassal değişiminin bü-
yüklüğünü gösterir.

Etki Mesafesi (a)
Bölgesel değişkenin iki örnek değeri arasında, uzaklığa bağlı ilişkinin bulunduğu 
en büyük mesafeye etki mesafesi denir. Deneysel semi-variogram değerlerindeki 
g* (h)’daki artış, etki uzaklığı adı verilen belirli bir a uzaklığının ötesinde genellik-
le değişmemekte ve sabit kalmaktadır. Etki mesafesinden daha uzak mesafedeki 
örnek değişken değerleri birbirinden bağımsız kabul edilir. Etki mesafesine yapı-
sal uzaklık da denilmektedir.

Yönsel Etki Mesafesi Oranı (Anisotropi Oranı) 
Deneysel semi-variogram analizlerinde, bölgeselleşmiş değişkenin değerlerinde 
uzaklığıa bağlı yönsel gelişimler olup olmadığı da araştırılır. Deneysel semi-va-
riogram değerlerinin yönsel değişim gösterdiği durumlarda, araştırılan her bir 
yön için etki mesafesi hesaplanır. Yönsel semi-variogram değerleri arasından en 
büyük etki mesafesinin (amax ), en küçük etki mesafesine (amin ) oranına, yönsel 
etki meafesi oranı veya anizotropi oranı denilir. Yönsel etki mesafesi oranı, jeois-
tatistiksel tahminlerde kullanılacak elipsoidal etki alanını belirlemede kullanılır. 

Külçe varyansı, örneklenen 
değişkenin bölgesel 
homojenliğini gösterir. Yüksek 
değerdeki külçe varyansı, 
değişkenin çok zayıf şekilde 
geniş bir alana yayıldığını 
veya örnekleme ve analiz 
hatalarının yapıldığını gösterir. 
Düşük değerdeki külçe 
varyansı ise değişkenin en kısa 
mesafede bile devamlılığa ve 
sürekliliğe sahip olduğunu 
gösterir.

Eşik değer, genellikle külçe 
varyansı (C0) ve yapısal 
varyansın (C) toplamına 
eşittir (C0+C). Külçe etkisi 
görülmeyen değişkenlerin 
semi-variogram değerleri 
için eşik değer sadece yapısal 
varyanstan oluşur. Pratikte 
eşik değer, variogramı 
hesaplamak için kullanılan 
tüm bölgesel değişken 
değerlerinin varyansına eşittir 
( C0+C= s2).
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Semi-Variogramın Yönsel Değişimi (Anizotropi)
Deneysel semi-variogramın incelediği değişken, eşyönlü (izotrop) bir yapı göste-
riyorsa, diğer bir değişle yönsel bir dağılım göstermiyorsa ve doğrultudan bağım-
sız ise bu tür semivariogramlara ortalama semi-variogram adı verilir. Ortalama 
semivariogram yönden bağımsız olarak, olanaklı tüm veri çiftlerini deneysel se-
mi-variogram değerleriyle hesaplanır. 

Bununla birlikte, semi-variogram fonksiyonunun aynı eşik (sill) değerine, 
farklı yönlerde farklı etki mesafelerinde ulaşması halinde, değişkenin uzaklığa 
bağlı değişiminin anizotropik olduğu söylenebilir. Örneğin, jeolojik katmansal 
yapılarda yatay ve düşey yönde görülen etki uzaklığının değişmesi, en belirgin 
anizotropidir. Düşey semivariogram yatay semivariograma kıyasla daha kısa 
uzaklıklarda eşik (sill) değerine ulaşır. Dere yataklarına dik veya paralel tortul 
(sedimanter) kayaçlarda ise yansal anizotropi göze çarpmaktadır. 

Semi-Variogram Fonksiyonunun Orijine Yakın Davranışı 
Semi-variogram fonksiyonunun orijin civarındaki şekli, bölgeselleşmiş değiş-
kenlerin önemli özelliklerini açıklar. Semi-variogram fonksiyonunun başlangıç 
noktası ile bölgeselleşme olayının devamlılığı arasında önemli bir bağlantı vardır. 
Semi-variogramın başlangıç noktası civarında gösterdiği davranış genel olarak üç 
tip olmaktadır.

•	 Parabolik davranış (devamlı tip): Semi-variogram, başlangıç noktası civa-
rında paraboliktir (Şekil 7.2.a). Değişkenin tam anlamıyla düzenli olduğu-
nu ve devamlılığını gösterir. 

•	 Doğrusal davranış (doğrusal tip): Semi-variogram, başlangıç noktası civarın-
da doğrusal bir şekilde sürekli artıyor ya da azalıyorsa, bu durum bölgeselleş-
miş değişkenin belirli bir mesafe içinde devamlılığını ifade eder (Şekil 7.2.b).

•	 Orijinde süreksizlik (külçe tip): Başlangıç noktası civarında devamlılığın 
görülmediği bu duruma külçe (nugget) etkisi denilir (Şekil 7.2.c). Bölge-
selleşmiş değişkenin devamlılığının çok zayıf olduğunu ifade eden bu tip 
davranış, genellikle nadir metal (altın, gümüş, platin vd.) maden yatakla-
rında gözlemlenir. 

Şekil 7.1

Semi-Variogram 
Fonksiyonunun 
Parametreleri

g* (h) fonksiyonunun yönsel 
gelişimini belirleyebilmek 
için, değişik yönler boyunca 
elde edilen örnek çiftleriyle 
ayrı ayrı semi-variogram 
hesaplanmalıdır. Yön 
değiştikçe hesaplanacak 
g* (h)’lardaki değişikliklerin 
araştırılması, mümkün 
anizotropi durumlarını, 
yani değişken değerindeki 
yönsel değişkenliği ortaya 
çıkarmaktadır.
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Aşağıdaki Şekil 7.3’de, bir mangan cevheri yatağında 100m aralıklarla yapılan son-
dajlardan elde edilen ortalama tenör (%Mn) değerleri görülmektedir. Bu sondaj ve-
rilerini ele alarak, doğu-batı yönünde ve kuzey-güney yönünde deneysel semi-vari-
ogram değerlerini hesaplayıp, grafiksel olarak gösteriniz. Mangan maden yatağının 
tenör (%Mn) değişminde yönsel değişim farklılığı olup olmadığını yorumlayınız. 

Çözüm: 
Öncelikle doğu-batı yönü ele alınarak, birbirine 100 m uzaklıklı örnek çiftleri 

arası deneysel semi-variogram aşağıda hesaplanmıştır. Şekil 7.4’de örnek çiftleri 
arası ilişkiler görülmektedir.

Şekil 7.2

Semi-Variogram 
Davranışları 
(Tercan ve Saraç, 
1998)

ÖRNEK 

Şekil 7.3

Deneysel semi-
variogramın 
hesaplanması için 
kullanılan mangan 
cevheri yatağı 
sondaj sonuçları
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g* (100) = 1,39 (%)2

Doğu-batı yönünde 200 m aralıklı örnek çiftleri arası ilişkiler Şekil 7.5’de gö-
rüldüğü gibi olup, bu durum için,

semi-variogram değeri hesaplanmıştır.
Şekil 7.4

Doğu-batı yönünde 
100 m aralıklı örnek 
çiftleri arası ilişki

Şekil 7.5

Doğu-batı yönünde 
200 m aralıklı örnek 
çiftleri arası ilişki
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Doğu-batı yönünde 100 m, 200 m, 300 m ve 400 m aralıklarla, kuzey-güney yö-
nünde 100 m, 200 m ve 300 m aralıklarla örnek çiftleri arasında hesaplanmış deneysel 
semi-variogram değerleri Çizelge 7.1’de verildiği gibidir. Bu semi-variogram değer-
leri, örnekler arası mesafenin fonksiyonu olarak Şekil 7.6’daki gibi de gösterilebilir.

Yön Örnekler Arası 
Mesafeler (ft)

Deneysel Semi 
Variogram (%)2

Örnek Çiftleri  
Sayısı

Doğu-Batı

100
200
300
400

1,39	
2,85	
3,39	
5,17

36	
33	
27	
23

Kuzey-Güney
100	
200	
300

4,86	
8,94	
15,07

36	
27	
21

Şekil 7.6’dan da görüldüğü gibi her iki yöndeki yapıda önemli farklar vardır. Kuzey-
güney semi-variogramı doğu-batıdan daha dik olarak yükselmektedir. Bu durumda 
doğu-batı yönünde daha büyük bir devamlılığın olduğunu söylemek mümkündür. 

Bir kent merkezinde bulunan 680 m uzunluklu ana bulvarda, eksoz gazı yayılımının 
konumsal değişmini belirlemek amacıyla 20 m aralıklarla karbon monoksit ölçüm-
leri yapılmış olup, bulvar başından başlayarak bulvar sonuna kadar yapılan ölçüm-
lerin sonuçları aşağıda verildiği gibidir. Bulvar boyunca yapılan karbonmonoksit 
ölçümleri için 20 m ve 40 m için semi-variogram değerlerini hesaplayınız.

Çizelge 7.1
Mangan cevheri 
sondaj örnekleri 
için iki ana yönde 
hesaplanmış deneysel 
semi-variogram 
değerleri

Şekil 7.6

Mangan cevheri 
sondaj örnekleri 
için iki ana yönde 
hesaplanmış 
deneysel semi-
variogram değerleri 
grafiği

Ölçüm 
Yeri (m)

CO 
(ppm)

Ölçüm 
Yeri (m)

CO 
(ppm)

Ölçüm 
Yeri (m)

CO 
(ppm)

Ölçüm 
Yeri (m)

CO 
(ppm)

Ölçüm 
Yeri (m)

CO 
(ppm)

0 20 140 35 280 44 420 34 560 26

20 22 160 37 300 48 440 37 580 26

40 28 180 42 320 44 460 33 600 28

60 26 200 36 340 46 480 33 620 27

80 33 220 38 360 37 500 29 640 29

100 38 240 39 380 39 520 32 660 24

120 33 260 41 400 39 540 27 680 28

1
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KURAMSAL SEMİ-VARİOGRAM MODELLERİ
Bölgeselleşmiş değişkenin özelliklerinin belirlenmesi ve daha sonra örneklenmemiş 
noktaların kestiriminde kullanmak üzere, araziden alınan örneklerle hesaplanan 
deneysel semi-variogram değerlerinin modellenmesi (uygun eğri tipinin bulun-
ması) gerekir. Deneysel semi-variogram değerlerine model uyarlama konusunda 
birçok çalışma yapılmış olup, bu modellerin fonksiyonları aşağıda tanıtılmaktadır.

Küresel (Spherical) Model
Matheron’un önerdiği bu küresel modelde, semivariogram fonksiyonu orijine ya-
kınlaştıkça doğrusal özellik göstermektedir (Şekil 7.7). Modelde, orijinden çizilen 
teğet etki uzaklığının (a) 2/3’ünde eşik değer (sill - C) ile kesişmektedir. Küresel 
model aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır.

 h ≤ a olduğu zaman

g(h) = C h ≥ a olduğu zaman         
  
Burada g(h) = kuramsal semi-variogram fonksiyonunu, h = örnek çiftleri arası 

uzaklığı, C = semi-variogram fonksiyonunun ulaştığı en büyük yüksekliği (yapı-
sal varyansı), a = örneklerin birbirinden bağımsız olduğu uzaklığı (etki mesafesi-
ni) göstermektedir.

Bazı semi-variogram fonksiyonları külçe (nugget) etki nedeniyle orijinden 
başlamayabilir. Bu durumda külçe etkili küresel model için,

g(o) = C0

 h ≤ a olduğu zaman   
                                   

g(h) = C0 + C h ≥ a olduğu zaman                     

Külçe etkisi görülmeyen 
küresel modellerde, semi-
variogram fonksiyonunun 
yapısal varyansı (C) aynı 
zamanda modelin eşik değeri 
olarak da tanımlanır.

Şekil 7.7

Küresel Semi-
Variogram Model
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şeklinde bir fonksiyon kullanılabilir (Şekil 7.8).

Küresel semi-variogram parametreleri a=100 m, C0=2,5 (%Zn)2 ve C=10,5 (%Zn)2 
olan bir maden yatağında, konumsal olarak aralarında 50 m mesafe bulunan iki 
nokta arasındaki ortalama semi-variogramı hesaplayınız.

Çözüm:
Örnek verileri incelediğimizde, külçe varyansının (C0) varlığı nedeniyle, küre-

sel modelin külçe etkili bir model olduğunu belirlemekteyiz. İki nokta arasındaki 
mesafe h=50 m olduğuna göre, ortalama semi-variogram aşağıdaki gibi hesaplarız.

g(50) = 9,72 (%Zn)2

Bir kömür madeni işletmesinde sodaj yapılarak elde edilen kalınlık verileri ile va-
riogram analizi yapılmış ve kalınlık değişiminin aşağıdaki küresel semi-variogram 
modeli parametreleri ile ifade edilebileceği belirlenmiştir. Aralarında 150 m mesafe 
bulunan iki nokta arasındaki ortalama semi-variogramı hesaplayınız.
Küresel model parametreleri : a=400 m ve C=90 (m)2 

Üstel (Eksponansiyel) Model
Eksponansiyel modelin fonksiyonel şekli de orijinden başlar, yavaş yavaş yükse-
lir ve eşik değere (sill’e) tamamen ulaşamaz. Uygulamada eşik değerinin (sill -C) 
%95’ine ulaşıldığında etki uzaklığı (range -a) değeri bulunur. Eksponansiyel mo-
delin fonksiyonu aşağıdaki gibidir. 

g(h) = C [1 - exp(-h/a)]

Şekil 7.8

Külçe Etkili Bir 
Küresel Model

ÖRNEK 

2
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Küresel ve eksponansiyel modeller Şekil 7.9’da karşılaştırılmaktadır.

Bir bölgede topraktan alınan örneklerin arsenik (As) içeriği (ppm) için yapılan va-
riogram analizleri sonucunda, aşağıda parametreleri verilen üstel (eksponansiyel) 
semi-variogram modeli elde edilmiştir. Ölçüm yapılamayan ve aralarında 100 m 
mesafe bulunan iki nokta arasında ortalama semi-variogram ne olur?
Üstel (eksponansiyel) model parametreleri : a= 250 m ve C=600 (ppm)2 As 

Çözüm: 
İki nokta arası mesafe h=100 m olduğuna göre, üstel model ile iki nokta arası 

ortalama semi-variogramı aşağıdaki gibi hesaplarız.

g(h) = C [1 - exp(-h/a)]

g(100) = 197,8 (ppm)2 As

Doğrusal Model
Semi-variogram fonksiyonunun orijinden başlayarak doğrusal olarak sürekli artış 
gösterdiği ve herhangi bir eşik değerine ulaşamadığı durumlarda, aşağıdaki gibi 
doğrusal modeller kullanılabilir (Şekil 7.10).

g(h) = p.hl

Burada, p = doğrunun eğimini, l = doğrunun üssel artış katsayısını göster-
mektedir. Semi-variogram fonksiyonunun tam doğrusal olması halinde l = 0’dır. 
Genellikle l, 0 ile 2 arasında değerler alır (2’ye eşit olmamalıdır).

Şekil 7.9

Küresel ve 
eksponansiyel 
semi-variogram 
fonksiyonlarının 
karşılaştırılması

ÖRNEK 
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Bir demir madeni yatağından alınan örneklerin %Fe tenör içeriği için yapılan variog-
ram analizleri sonucunda, verilerin g(h) = 0,06.h (%)2 Fe şeklinde doğrusal semi-vari-
ogram modeline uygun davranış gösterdikleri belirlenmiştir. Bu durumda, aralarında 
250 m mesafe bulunan iki nokta arasında ortalama semi-variogram değeri ne olur? 

Çözüm :
İki nokta arasındaki mesafe h=250 m olduğuna göre, ortalama doğrusal semi-

variogram değerini aşağıdaki gibi hesaplarız.
 
g(h) = 0,06.h

g(250) = 0,06 * 250 = 15 (%)2 Fe

Erozyonla mücadele alanı ilan edilen bir bölgede, erozyon duyarlılık faktörü (K 
faktörü) ölçümü amaçlı örneklemeler yapılmıştır. K faktörü için yapılan variogram 
analizleri sonucunda, verilerin g(h) = 2.10-5.h şeklinde doğrusal semi-variogram 
modeline uygun davranış gösterdikleri belirlenmiştir. Bu durumda, aralarında 200 
m mesafe bulunan iki nokta arasında ortalama semi-variogram değeri ne olur? 

Ortalama tenörü %38 Fe ve standart sapması %10 Fe olan bir demir madeni ya-
tağında açılan sondajlardan elde edilen örnek çiftleriyle hesaplanan deneysel semi-
variogram değerleri aşağıda verildiği gibidir. Deneysel semi-variogram değerlerini 
dikkate alarak kuramsal küresel semi-variogram modeli parametrelerini bulunuz.

Örnek Çiftleri Arası 
Mesafe (m)

Deneysel Semi-Var. 
(%)2 Fe

50 40

100 60

150 76

200 106

250 94

300 110

350 98

Şekil 7.10

Doğrusal model

ÖRNEK 

3

ÖRNEK 
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Çözüm :
Öncelikle mesafeye bağlı olarak deneysel semi-variogram değerlerini kartez-

yen koordinatında hazırlanmış grafiğe aşağıdaki Şekil 7.11’deki gibi aktarırız. Kü-
resel modelde külçe etkisi (C0) ve eşik değeri (C) toplamı varyansa (s2) eşit (C0 
+ C = s2= 100) olduğundan, grafik üzerinde varyansı gösteren bir çizgi çizeriz. 
Deneysel semi-variogram değerlerinin ilk iki veya üçünden geçen bir doğru çi-
zerek, varyans çizgisini kestiririz. Bu kesişim noktasından uzaklık eksenine inilen 
bir dikme ise a etki mesafesinin üçte ikisine eşit olacaktır. Şekil 7.11’de görüldüğü 
gibi, varyans (s2) çizgisini kesen noktadan inilen dikme h=200 m de uzaklık ek-
senini kesmektedir. Bu durumda;

olduğundan, a=300 m olacaktır.

İlk iki veya üç noktadan çizilen doğru, semi-variogram g* (h) eksenini 20 de-
ğerinde kesmektedir. Bu durumda, küresel model külçe etkisi (C0) içermektedir 
ve külçe etkisinin değeri C0=20 (%)2 Fe’dir.

Külçe etkisi (C0) ve eşik değeri (C) toplamı C0 + C = s2 = 100 olduğundan, bu   
durumda eşik değeri;

C = s2 - C0 = 100 - 20 = 80 (%)2 Fe

olarak bulunur.
Elde edilen parametrelere göre küresel modeli aşağıdaki gibi yazabiliriz.

 h ≤ a 

g (h) = C0 + C h ≥ a

Şekil 7.11

Demir madeni 
yatağı verileri ile 
elde edilen deneysel 
semi-variogram 
modeli
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 h ≤ 300 m

g (h) = 20 + 80 h ≥ 300 m

Organik madde (OM) içeriği ortalaması %5 ve standart sapması %2 olan bir orman-
lık alanda, topraktan alınan örnek çiftleriyle hesaplanan deneysel semi-variogram 
değerleri aşağıda verildiği gibidir. Deneysel semi-variogram değerlerini dikkate 
alarak kuramsal küresel semi-variogram modeli parametrelerini bulunuz.

Örnek Çiftleri Arası 
Mesafe (m)

Deneysel Semi-Var. 
(%)2 OM

50 1,9

100 2,8

150 3,6

200 3,8

250 4,2

300 3,9

Bir gümüş madeni işletmesinde 10 m aralıklarla basamaklarda açılan patlatma de-
liklerinden alınan kırıntı örneklerinin analizi ile elde edilen verilerle hesaplanan 
deneysel semi-variogram verileri aşağıda verildiği gibidir. Örnekleme yapılan ba-
samak patlatma delikleri ortalama tenörü 220 gr/ton ve varyansı 15000 (gr/ton)2 
olduğuna göre,

a) Ortalama semi-variogram model (küresel) parametrelerini bulunuz.
b) Yönsel semi-variogram model parametrelerini bularak, anizotropinin güçlü 

olduğu yönü ve anizotropi oranını belirleyiniz.

Örnekler Arası 
Mesafeh - (m)

 Deneysel Semi-Variogram Değerleri 
g* (h) (gr/ton)2

Ortalama Kuzey-Güney Doğu-Batı

10 5000 2850 7500

20 10300 6250 15000

30 13750 8750 12950

40 13900 10800 15550

50 15350 14200 15900

60 16200 13750 13200

70 14325 16225 15450

80 13800 13800 14650

4

ÖRNEK 
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Çözüm :
a)      

         
                      
Küresel model parametreleri;
a = 45 m    C = 15000 (gr/ton)2

b) 

Anizotropi Yönü : Kuzey-güney Anizotropi Oranı : (amax/amin = 2,5)
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Özet

Bölgesel değişkenlerin özelliklerini açıklamak. 
 Belirli bir bölgeye özgü değerler alan ve konumla-
rı koordinatlarla tanımlanan örneklenmiş değiş-
kenlere, bölgeselleşmiş değişkenler denilir. Bölge-
selleşmiş değişkenlerin belirli bir geometrik alan 
(veya üç boyutlu olarak hacim) sınırları içinde 
birbirine bağımlı değişimler göstermesi yersellik 
(lokalizasyon) kavramı ile açıklanmaktadır. Böl-
geselleşmiş değişken örnekleri arasında belirli bir 
mesafe içerisinde devamlılık ve devamlılıkta yön-
sel farklılıklar (anizotropi) görülebilmektedir. 

Semi-variogram fonksiyonunun özelliklerini 
açıklamak.
 Bölgeselleşmiş değişken için yapılan örnekleme-
ler sonucunda, aralarında uzaklıklara bağlı ola-
rak oluşan örnek çiftleri arası farkların kareleri 
toplamının örnek çifti sayısına oranına variog-
ram, variogramın yarısına da semi-variogram 
denilmektedir.

 Örneklenen değişken değerleri ile elde edilen se-
mi-variogram değerlerine, deneysel semi-vari-
ogram değerleri denilmektedir. Deneysel semi-
variogram değerlerinin orjindeki süreksizliğini 
külçe varyansı (nugget), ulaştığı en üst değere 
eşik değer (sill) ve ulaştığı en büyük mesafeye 
etki mesafesi denilmektedir. Yönsel olarak de-
ğişen semi-variogram değerleri analiz edilerek, 
en büyük etki mesafesinin (amax ) ve en küçük 
etki mesafesinin (amin ) gözlendiği yönlerin 
bulunması ve yönsel etki mesafesi oranının he-
saplanması, jeoistatistiksel tahminlerde kullanı-
lacak elipsoidal etki alanını belirlemede önemli 
olmaktadır. 

 Bölgeselleşmiş değişkenin devamlılığına bağlı 
olarak semi-variogram fonksiyonu, başlangıç 
noktası civarında devamlı, doğrusal veya külçe 
etkili davranış gösterebilmektedir.

Kuramsal semi-variogram model (küresel, üstel ve 
doğrusal) parametrelerini hesaplamak ve temel 
uygulamalarda kullanmak.

 Örneklenen değişken değerleri ile hesaplanan de-
neysel semi-variogram değerleri, başlangıç nok-
tası civarında doğrusal ve etki mesafesinden son-
ra varyansa yakın bir görünüşe sahipse küresel 
modeli uyarlayabiliriz. Küresel model külçe etkili 
veya etkisiz olabilir. Deneysel semi-variogram de-
ğerlerine üstel (ekponansiyel) veya doğrusal mo-
del de uyarlayabiliriz. Kuramsal semi-variogram 
parametrelerini kullanarak, ölçüm yapılmamış 
noktalar arasındaki ortalama semi-variogram de-
ğerlerini hesaplayabilmek mümkün olmaktadır. 

1

2

3
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Kendimizi Sınayalım
1. Doğadan elde edilen birbirine yakın mesafedeki veri-
ler benzer özellikler gösterirken, aralarındaki uzaklık art-
tıkça bu benzerliğin azalması hangi kavramla açıklanır? 

a. Devamlılık
b. Yönsellik
c. Rassallık
d. Yersellik
e. Geçişler

2. Belirli bir bölgeye özgü değerler alan ve konumları 
koordinatlarla tanımlanan örneklenmiş değişkenlere 
ne ad verilir?

a. Bağımlı değişken
b. Bağımsız değişken
c. Rassal değişken
d. Zaman değişkeni
e. Bölgeselleşmiş değişken

3. Semi-variogram fonksiyonunun orijininde sürek-
sizliklerin görülmesi durumunda, değişkenin değişi-
minde ne tür bir etki görülür?

a. Eşik değer
b. Külçe varyansı
c. Yapısal varyans
d. Yönsel değişim
e. Etki mesafesi

4. Arazide bir hat boyunca 10 m aralıklarla 8 adet ör-
nek alınmıştır. Örneklerin değişken değerleri aşağıdaki 
gibi olduğuna göre, h=10 m için semi-variogramın de-
ğeri nedir? 

Örnek	Yeri	(m) 0 10 20 30 40 50 60 70

Değişken	Değeri 20 22 26 25 29 31 32 32

a. 3
b. 5
c. 7
d. 8
e.  14

5. Arazide bir hat boyunca 10 m aralıklarla 10 adet 
örnek alınmıştır. Örneklerin değişken değerleri aşağı-
daki gibi olduğuna göre, h=20 m için kaç adet örnek 
çifti oluşur? 

Örnek	Yeri	(m) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Değişken	
Değeri

14 18 16 19 20 21 24 22 27 26

a. 6
b. 7
c. 8
d. 9
e. 10

6. Küresel semi-variogram parametreleri a=30 m ve 
C=10 olan bir değişken için, konumsal olarak araların-
da 10 m mesafe bulunan iki nokta arasındaki ortalama 
semi-variogram değeri ne olur? 

a. 0,48
b. 4,8
c. 0,5
d. 5,0
e. 8,0

7. Küresel semi-variogram parametreleri a=250 m, 
C0=10 ve C=40 olan bir değişken için, konumsal olarak 
aralarında 300 m mesafe bulunan iki nokta arasındaki 
ortalama semi-variogram değeri ne olur? 

a. 10
b. 20
c. 30
d. 40
e. 50

8. Bir variogram analizi sonucunda, verilerin g(h) = 
5.10-3.h şeklinde doğrusal semi-variogram modeline 
uygun davranış gösterdikleri belirlenmiştir. Bu du-
rumda, aralarında 100 m mesafe bulunan iki nokta 
arasında ortalama semi-variogram değeri ne olur? 

a. 0,005
b. 0,05
c. 0,5
d. 5,0
e. 50,0
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
9. Bir semi-variogram modeli parametrelerini belir-
leme çalışmasında, deneysel semi-variogram değer-
lerinin ilk ikisinden geçen doğru ile varyans çizgisini 
kesmiş ve bu kesişimden inilen bir dikme h=50 m’de 
uzaklık eksenini kesmiştir. Bu durumda modelin etki 
mesafesi kaç m olur? 

a. 25
b. 50
c.  75
d.  100
e.  150

10. Bir yönsel variogram analizi çalışmasında, etki 
mesafesi doğu-batı yönünde 200 m ve kuzey-güney 
yönünde 50 m bulunmuştur. Anizotropi oranı nedir? 

a. 4,0
b. 3,0
c. 2,0
d. 1,0
e. 0,25

1. d Yanıtınız yanlış ise, “Bölgeselleşmiş Değişken-
ler” konusuna bakınız.

2. e Yanıtınız yanlış ise, “Bölgeselleşmiş Değişken-
ler” konusuna bakınız. 

3. b Yanıtınız yanlış ise, “Deneysel Semi-Variogram 
Parametreleri” konusuna bakınız. 

4. a Yanıtınız yanlış ise, “Variogram ve Semi-Vari-
ogram” konusuna bakınız. 

5. c Yanıtınız yanlış ise, “Variogram ve Semi-Vari-
ogram” konusuna bakınız. 

6. b Yanıtınız yanlış ise, “Küresel Model” konusuna 
bakınız. 

7. e Yanıtınız yanlış ise, “Küresel Model” konusuna 
bakınız. 

8. c Yanıtınız yanlış ise, “Doğrusal Model” konusu-
na bakınız. 

9. c Yanıtınız yanlış ise, “Kuramsal Semi-Variog-
ram Modelleri” konusuna bakınız. 

10.a Yanıtınız yanlış ise, “Deneysel Semi-Variogram 
Parametreleri” konusuna bakınız. 
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1 

Sıra Sizde 2 
Veriler : a=400 m, C=90 (m)2 ve h=150
Küresel model külçe etkisizdir.

g (150) = 48,25 (m)2

Sıra Sizde 3 
h=200 m olduğuna göre, ortalama doğrusal semi-vari-
ogram değerini aşağıdaki gibi hesaplarız.
g (h) = 2.10-5.h
g (200) = 2.10-5 * 200 = 0,004
 

Sıra Sizde 4
s = 2%⇒ s2 = 4 (%)2

Örnek Çiftleri Arası 
Mesafe (m)

Deneysel SemiVar. 
(%)2 OM

50 1,9

100 2,8

150 3,6

200 3,8

250 4,2

300 3,9

C0=1,0 (%)2 ve C=3,0 (%)2 
olarak elde ederiz. 
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8
Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Konumsal tahminde kullanılan klasik istatistik ve jeoistatistik yöntemler ara-
sındaki farkı belirleyebilecek, 
Konumsal tahminde en yakın komşu, yüzey trend analizi ve uzaklığın tersiyle 
ağırlıklandırma yöntemlerini kullanabilecek, 
Konumsal tahmininde Kriging yöntemini açıklayabilecek ve farklı semi-variog-
ram modelleri ile noktasal tahmin uygulamaları yapabilecek bilgi ve becerilere 
sahip olacaksınız.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Uzaklığın	Tersi
•	 En	yakın	komşu
•	 Yüzey	trend	analizi
•	 Konumsal	Tahmin
•	 Öklid	Uzaklığı
•	 Ağırlık	Katsayıları

•	 Kriging	Eşitliği
•	 Nokta	Kriging
•	 Arama	kapsama	alanı
•	 Hariç	tutma	açısı
•	 Kriging	tahmin	varyansı
•	 İnterpolasyon

İçindekiler







Coğrafi Bilgi Sistemleri İçin 
Temel İstatistik

Konumsal Tahmin 
(İnterpolasyon) ve Kriging

•	 UZAKLIĞA	BAĞLI	TAHMİN	
YÖNTEMLERİ

•	 KLASİK	KONUMSAL	TAHMİN	
YÖNTEMLERİ

•	 KRİGİNG	TAHMİN	YÖNTEMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İÇİN TEMEL İSTATİSTİK



UZAKLIĞA BAĞLI TAHMİN YÖNTEMLERİ
Konumsal örneklemeler sonrasında, örnek noktaları değerleri yardımıyla örnek 
alınmamış noktalar, alanlar veya hacimsel bloklar için tahminler yapmaya çalışı-
rız. Bu tahminlerde, klasik istatistik yöntemleri kullanan uzaklığın tersiyle ağır-
lıklandırma, en yakın komşuluk ve yüzey trend analizi gibi interpolasyon (tah-
min) yöntemleri kullanılabilmektedir. Bu yöntemlerden uzaklığın tersiyle ağırlık-
landırmada örnek nokta değerlerinin ağırlıkları uzaklığa bağlı olarak değişmekte, 
en yakın komşuluk yönteminde sadece en yakın örnek noktası dikkate alınmakta 
ve yüzey trend analizi yönteminde ise tüm örnek noktalarının ağırlıkları ortalama 
bir polinom ile ifade edilmektedir.

Klasik konumsal tahmin yöntemler, alınan örneklerin birbirlerini ne şekil-
de takip ettiklerini, örneklerin etki alanlarının ne olduğunu ve bu etki alanının 
yönsel değişiminin nasıl olduğunu dikkate almayan yöntemlerdir. Klasik yön-
temler kullanarak yapılacak konumsal tahminlerde, hata büyüklüğü artmakta ve 
tahminlerin güvenilirliği azalmaktadır. Bu nedenlerle de, coğrafi anlamda bölge-
sel farklılıklar gösteren, birbirleriyle belirli bir mesafe içerisinde bağımlı olan ve 
miktarsal ölçülerle alınan örnekler yardımıyla tahminde, klasik yöntemler yerine 
jeoistatistiksel kriging yöntemlerini uygulamamız gerekmektedir.

İsmini Güney Afrikalı araştırmacı D.G. Krige’den alan jeoistatistiksel Kriging 
yönteminde, örneklerin düzensiz ve sürekliliğin yönsel olarak değiştiği durum-
larda, bir noktanın veya bloğun ortalama değerini en küçük hata ile yansız olarak 
tahmin etmede variogram fonksiyonu kullanılmaktadır. Kriging yöntemi, tahmin 
hatalarının varyansını en küçükleyen ve yansız tahminler yapmamızı sağlayan bir 
yöntemdir. Kriging yönteminde, nokta veya blok çevresindeki örnek değerlerinin 
blok değerine etkisini açıklayan ağırlık katsayıları, semi-variogram fonksiyonu 
yardımıyla bulunmaya çalışılmaktadır. Bu ağırlık katsayıları, tahmin varyansını 
en küçükleyecek bir kombinasyonu içerir.

Bu ünitede, klasik konumsal tahmin yöntemleri karşısında kriging yöntemi-
nin önemi açıklanacaktır. Kriging yöntemi oldukça kapsamlı ve farklı değişken 
yapıları için geliştirilmiş birçok yöntemi kapsamaktadır. Ancak bu ünitede, ko-
nunun önemini belirtme ve temel kavramları öğrenme amacıyla, sadece nokta 
tahmininde kullanılan kriging yöntemi basit örneklerle ele alınmıştır.

Konumsal Tahmin 
(İnterpolasyon) ve Kriging

Jeoistatistiğin öncüsü olan 
Güney Afrikalı maden 
mühendisi Daniel G. Krige, 
1951 yılında bölgeselleşmiş 
değişkenler teorisi ve 
variogram fonksiyonunu temel 
alan uygulamaları altın maden 
yataklarında kullanmıştır. 
1960 yılında da Fransız 
mühendis Georges Matheron, 
D.G Krige’nin çalışmasına saygı 
gereği, maden yataklarının 
rezerv tahimin için geliştirdiği 
yönteme Kriging yöntemi 
adını vermiştir.
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KLASİK KONUMSAL TAHMİN YÖNTEMLERİ
İstatistik yöntemler temelinde geliştirilen interpolasyon (ara değer bulma) yön-
temlerinin ortak noktası, her yöntemin örnek noktalarının konumsal bilgisini 
kullanıyor olmasıdır. Konumsal interpolasyon yöntemleriyle değişken değeri bi-
linmeyen noktalar için tahmin yapabilmede, tamini yapılacak nokta çevresindeki 
örnek nokta değerlerinin ağırlıklandırılmış doğrusal bileşenine gereksinim du-
yulmaktadır. Örneğin, değişken değeri bilinmeyen x0 noktası çevresinde bulunan 
n adet xi noktasından örneklenen Z (xi) değişken değerleri ile Z* (x0) değişken 
değerini aşağıdaki eşitlik yardımıyla tahmin edebiliriz.

Burada, Z*(x0) : x0  noktası için tahmin edilen değişken değerini,

Z(xi) : xi noktasındaki örnek noktası değişken değerini,
Wi : i inci örnek değişken değerlerinin ağırlığını,
n : örneklenen nokta sayısını ifade etmektedir.

Konumsal olarak örneklenen değişken değerlerinin ağırlık değerleri (Wi), tah-
min için kullanılan klasik istatististik temelli yönteme göre farklılık göstermek-
tedir. Aşağıdaki bölümlerde örneklenen değişken değerlerini ağırlıklandırmada 
kullanılan uzaklığın tersiyle ağırlıklandırma, en yakın komşuluk ve yüzey trend 
analizi interpolasyon yöntemleri tanıtılacaktır. 

En Yakın Komşu Yöntemi
Genellikle sınıflandırma ve kümeleme çalışmalarında kullanılan en yakın kom-
şu yönteminde, örnekleme yapılmamış herhangi bir noktanın değişken değerini 
tahmin etmede, örnek noktaları arasında en yakın olan noktanın değişken değeri 
belirlenerek, tahmin edilecek noktaya ataması yapılmaktadır. 

En yakın komşu yöntemiyle tahminde öncelikle, örnek noktaları ile tahmin 
yapılacak nokta arasındaki uzaklıkların hesaplanması gerekir. Konumsal noktalar 
arası uzaklıkların hesaplanmasında ise genellikle Öklid yöntemi kullanılmakta-
dır. Herhangi iki noktanın konumu iki boyutlu düzlemde veya üç boyutlu uzayda 
ifade edilmesine göre, noktalar arası Öklid uzaklıkları aşağıdaki gibi hesaplanır. 

İki boyutta uzaklık: 
İki boyutlu bir düzlemde (x1, y1) koordinatlarında yer alan P1 noktası ile (x2, 

y2) koordinatlarında yer alan P2 noktası arasındaki Öklid uzaklığını şu şekilde 
hesaplarız.

 

Üç boyutta uzaklık:
Üç boyutlu uzayda (x1, y1, z1) koordinatlarında yer alan P1 noktası ile (x2, y2, 

z2) koordinatlarında yer alan P2 noktası arasındaki Öklid uzaklığını şu şekilde 
hesaplarız.

Milat’dan önce 330-275 
yıllarında yaşamış olan 
İskenderiyeli (Mısırlı) bir 
matematikçi olan Öklid’in 
geometri alanında geliştirdiği 
aksiyom ve yöntemler 19. 
yüzyılın başlarına kadar 
rakipsiz kalmıştır. Elementler 
isimli 13 ciltlik kitabında 
başlıca, düzlem geometrisi, 
aritmetik, sayılar teorisi, 
irrasyonel sayılar ve katı cisim 
geometrisi konularını ele 
almıştır.
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Örnekleme yapılmamış noktanın değişken değerini en yakın komşuluk yönte-
miyle tahmin etmede, öncelikle örnek noktaları arasından en küçük d(i, j) uzak-
lığındaki örnek noktası veya k sayıda örnek noktaları belirlenmektedir. Bir kom-
şu nokta ile tahmin yapıldığı durumda, en yakın komşu örnek noktası değişken 
değerleri, örnekleme yapılmamış noktaya atanmakta ve değişken değeri tahmin 
edilmektedir. 

Örnekleme yapılmamış SA noktasına en yakın k adet komşu Si noktası de-
ğişken değerlerinin Z(Si) olduğu durumda, uzaklıkla ağırlıklandırılmış ortalama 
değişken değeri Z*(SA) aşağıdaki gibi hesaplanır.

 
 

En yakın komşu yöntemi, sadece en yakın komşu örnek noktası veya noktala-
rının değişken değeri ile tahmin yapmakta ve daha uzak noktalardaki diğer nok-
taları dikkate almamaktadır. Tahminlerde kullanılacak komşu noktaların sayısı-
nın (k) kaç adet olacağı belirsizdir. Ayrıca, örnek noktaları arasındaki bağımlılığı, 
devamlılığı ve yönsel sürekliliği dikkate almayan bir yöntemdir. En yakın komşu 
yöntemi genellikle blok modellemede örnek noktası olmayan bloklara değişken 
değeri atamada kullanılmaktadır.

Bir kent merkezinde 5 ayrı istasyonda Ocak ayında ölçülen kükürt dioksit (mg /
m3) miktarları aşağıdaki çizelgedeki gibidir. En yakın komşu yöntemine göre kent 
merkezinde (X=4150 , Y=2350) koordinatlarında bulunan hastane (SH) civarında 
kükürt dioksit miktarı ne olabilir?

İstasyon NoSi
Konumsal Koordinatlar (m)

Z(Si) SO2 (mg / m3)
(X) (Y)

1 4075 2345 50

2 4160 2370 15

3 4200 2340 65

4 4180 2325 30

5 4150 2310 70

Birden fazla (k adet) en yakın 
komşu nokta ile tahmin 
yapıldığı durumda ise, en 
yakın komşu noktaların 
uzaklıkla ağırlıklandırılmış 
ortalama değişken değeri, 
örnekleme yapılmamış 
noktaya atanmaktadır.

ÖRNEK 
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Çözüm:
Hava kirliliğinin ölçüldüğü (S1) istasyonu ile hastane (SH) arası öklid uzaklığı-

nı aşağıdaki gibi hesaplarız.

Diğer istasyonlar ile hastane arası uzaklıklar aşağıdaki çizelgedeki gibi hesaplanır.

İstasyon No Si
Konumsal Koordinatlar (m)

H Noktasına Uzaklık (m) d(Si , SH)
(X) (Y)

1 4075 2345 75,2

2 4160 2370 22,4

3 4200 2340 51,0

4 4180 2325 39,1

5 4150 2310 40,0

Çizelgeden de görüldüğü gibi, SH hastane noktasına en yakın komşu nokta S2 
noktasıdır. Bu durumda SH noktasının kükürt dioksit oranının 15 mg /m3 olarak 
tahmin ederiz.

En yakın iki komşu nokta (k=2) ile tahmin yapmak istersek, noktalar arası uzak-
lıklarla ağırlıklandırılmış tahmini değişken değerini aşağıdaki gibi hesaplarız.



8. Ünite - Konumsal Tahmin (İnterpolasyon) ve Kriging 171

Bir tarımsal araştırma merkezi tarafından bir bölgede ekmeklik buğday bitki boyla-
rını araştırmak üzere yapılan çalışmada, 5 ayrı tarladan alınan örneklerin ortalama 
bitki boylarının aşağıdaki çizelgedeki gibi olduğu belirlenmiştir. Tarlaların yakla-
şık orta noktasına karşılık gelen noktaların koordinatları da çizelgede verilmiştir. 
Ölçüm yapılamayan A tarlasının konumu X=6400 ve Y=4600 olduğuna göre, A tar-
lasının ortalama bitki boyunun ne olabileceğini en yakın 2 komşu noktayı dikkate 
alarak tahmin ediniz. 

Tarla No Si
Konumsal Koordinatlar (m)

Z(Si) Bitki Boyu (mm)
 (X) (Y)

1 6100 4700 76

2 6400 4800 85

3 6900 4750 107

4 6600 4500 102

5 6300 4250 94

Yüzey Trend Analizi
Yüzey trend analizi yönteminde öncelikle, örnek noktalarının değişken değerleri 
ile iki boyutlu veya (xi , yi) üç boyutlu (xi , yi , zi) konumsal koordinatları dikkate 
alınarak, en küçük kareler yöntemiyle p’inci dereceden polinom denklemi elde 
edilmektedir. Elde edilen denklem yardımıyla da, değişken değeri bilinmeyen 
noktalar için tahminler yapılmaktadır. Yüzey trend analiz yöntemi, genellikle to-
poğrafik yüzeylerin düzenli grid (kare) ağlar şeklinde modellenmesinde kullanı-
lan bir yöntemdir. 

Yüzey trend analizinde, her bir örnek noktası polinom denkleminin elde edil-
mesinde kullanılmaktadır. En küçük kareler yöntemiyle polinom denklemi elde 
edilirken, polinom katsayılarını da anlamlılık açısından test etmek gerekir. Sonuç 
olarak da, en küçük hata ile tahminlerde kullanabileceğimiz polinom denklemine 
ulaşmak gerekir.

Değişken değeri bilinmeyen (x, y) noktası için yapılacak tahminde kullanıla-
bilecek en basit doğrusal ve ikinci dereceden polinom denklemi aşağıdaki gibi 
ifade edilebilir.

Basit doğrusal model: 

İkinci dereceden polinom: 

Yüzey trend analizi yöntemiyle, örnek alınmamış konumsal noktalara poli-
nom denklemi yardımıyla ortalama bir tahmin yapıldığından, aşırı düşük veya 
yüksek değişken değerlerinin tahmininde aşırı yanıltıcı sonuçlar verebilmektedir. 
Tahminlerin güvenilirliğini arttırmak için yüksek dereceli polinomlar elde etmek 
gerekir. Ancak, polinom derecesini arttırdıkça, en küçük kareler yöntemiyle elde 
edilecek normal denklemlerin sayısı da artar ve denklem parametrelerinin elde 
edilmesinde güçlükler ortaya çıkabilir.

1

Yüzey trend analiz yöntemi, 
maden ve petrol arama 
çalışmaları ile çevre 
araştırmalarında eş yükselti 
veya eş değişken değeri 
haritalama çalışmalarında 
yaygın bir şekilde 
kullanılmaktadır.
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Uzaklığın Tersi İle Ağırlıklandırma Yöntemi
Uzaklığın tersi ile ağırlıklandırma, yakın noktalara uzak noktalardan daha yüksek 
ağırlık değeri atayan ve tüm mümkün örnek noktalarını dikkate alan bir tahmin 
(interpolasyon) yöntemidir. Her örnek noktası, değeri tahmin edilecek noktaya 
olan uzaklığına göre ters oranda ağırlık değeri alır. x0 noktasındaki tahmini değer 
aşağıdaki şekilde hesaplanır.

 

Burada; Z*(x0) : x0 noktasındaki tahminin değerini,

Z(xi) : xi noktasındaki örnek noktasının değerini,
Wi : xi noktasındaki örneğin x0 noktasına göre ters uzaklık ağırlığını,
d : örnek noktası ile tahmini yapılacak nokta arasındaki uzaklığı,
p : üssel değeri,
n : örnek nokta sayısını ifade etmektedir.
 
Uzaklığın tersi ile ağırlıklandırma yönteminde tahmin değerlerini önemli öl-

çüde etkileyen, eşitlikte tanımlanmayan parametreler bulunmaktadır. Bu para-
metrelerin en önemlilerinden biri “etki mesafesi”dir. Etki mesafesi, belirli uzaklık-
taki gözlem değerlerinin hesaplamada kullanılabileceğini ifade eder. Etki mesafe-
sinden daha uzakta olan noktalar hesaplamalara dahil edilmez. Bu parametrelerin 
bir diğeri “hariç tutma açısı”dır. Bu parametre sayesinde hariç tutma açısının sü-
pürdüğü alanda bulunan gözlem değerlerinin sadece en yakında olanı hesapla-
maya dahil edilmektedir. Böylece tek yönde ortaya çıkacak fazla ağırlık değerinin 
meydana getireceği yanıltıcı sonuçlardan kaçınılmış olacaktır (Uyguçgil, 2007).

Bir gümüş madeni yatağından alınan 5 adet örnek ile A noktasının tenörü (metal 
olarak gümüş içeriği) uzaklığın tersiyle ağırlıklandırma yöntemiyle tahmin edilmek 
istenmektedir. Örnek noktalarının konumsal koordinatları ve örneklenen değişken 
değerleri (tenör değerleri) aşağıda çizelgede verildiği gibidir. Örnek noktalarının ve 
değişken değeri tahmin edilecek A noktasının konumları da aşağıdaki şekilde veril-
miştir.

Örnek No  Si
Konumsal Koordinatlar (m)

Tenörler Z(Si) (gr/ton Ag)
(X) (Y)

A 4150 2340 -

1 4080 2340 320

2 4160 2370 450

3 4200 2340 380

4 4170 2332 400

5 4150 2310 280

Eşitlikteki p  değeri azaldıkça, 
örnek noktalarına atanan 
ağırlık değerleri birbirine 
yaklaşır, arttıkça değerler 
farklılaşır. En yüksek ağırlık 
değeri en yakın örnek 
noktası için atanır. Genellikle 
p  değeri 1 veya 2 olarak 
kullanılmaktadır.

ÖRNEK 
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Çözüm:
Örnek noktalarının değişken değeri tahmin edilecek blok merkezinde bulu-

nan A noktasına olan uzaklıkları, uzaklıkların tersleri ve uzaklık tersleri toplamı-
na göre ağırlıkları aşağıda verildiği gibi hesaplanmıştır. 

Örnek No Si A Noktasından Uzaklık (m) Ters Uzaklık (1/m) Ağırlıklar Wi
1 70,00 0,0143 0,098

2 31,62 0,0316 0,217

3 50,00 0,0200 0,137

4 21,54 0,0464 0,319

5 30,00 0,0333 0,229

Toplam 0,1457 1,000

A noktasından uzaklıkları Öklid yöntemiyle hesaplarız. Örneğin, 1 nolu nokta 
ile A noktası arası uzaklık aşağıdaki gibi hesaplarız.

Üs değerini p=1 alarak ters uzaklıkları;

işlemi ile hesaplarız. Ters uzaklıkların toplamı   olduğundan, 
S1 noktasının ağırlığını;
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işlemi ile hesaplarız.
Blok merkezi olan SA noktasının tahmini tenörünü (Z*) aşağıdaki gibi hesaplarız.

Organik tarım yapılmak istenen bir arazide, aşağıda konumsal koordinatları verilen 
4 noktadan toprak örnekleri alınmış ve pH analizleri yapılmıştır. Örnek alınama-
yan A noktasının pH değerini uzaklığın tersiyle ağırlıklandırma yöntemiyle tahmin 
ediniz.

Örnek No Si
Konumsal Koordinatlar (m)

Z(Si)(pH)
(X) (Y)

A 5400 3600 -

1 5100 3450 4,8

2 5200 3750 5,9

3 5650 3725 6,4

4 5550 3500 5,7

KRİGİNG TAHMİN YÖNTEMİ 
Kriging yöntemi, bir noktanın veya bloğun değişken değerini, noktanın veya blo-
ğun kendi içindeki ve çevresindeki örnek değerleri setinin doğrusal kombinasyo-
nu olarak tahmin etmede kullanılan tekniktir (Konuk ve Önder, 1999). Kriging 
yöntemi, doğrusal ve sistematik sapması olmayan (yansız) en iyi tahminleyici ola-
rak tanımlanmaktadır. Bir noktanın veya bloğun değişken değerini en küçük hata 
ile tahmin etmeye çalışan bir yöntem olarak bilinmektedir. 

Kriging yönteminin amacı, değişken değeri bilinmeyen bir nokta veya blok 
çevresindeki ve içindeki örnek değerlerinin ağırlık katsayılarını, semi-variogram 
model parametreleri yardımıyla hesaplayarak, tahmin varyansını en küçükleye-
cek şekilde değişken değerini tahmin etmektir. Bir nokta veya bloğun tahmini 
değişken değeri, örneklenen gözlem değerlerinin konumsal düzenine ve veri ya-
pısını inceleyen semi-variogram fonksiyonuna dayanmaktadır.

Kriging yönteminin klasik konumsal tahmin yöntemlerine göre en önemli üs-
tünlükleri;

•	 Tahminde	kullanılan	örneklerin	etki	alanını	ve	yönsel	değişimini	dikkate	
alması,

•	 İki	veya	üç	boyutlu	blok	değişken	değerlerinin	tahmininde,	blok	boyutları-
nı dikkate alması,

2

Kriging yöntemiyle ağırlık 
katsayılarının hesaplama 
yöntemi, uzaklığın 
tersi ile ağırlıklandırma 
yöntemine kıyasla daha 
karmaşıktır. Uzaklığın tersi ile 
ağırlıklandırma yönteminde 
uzaklığa bağlı basit 
algoritmalar kullanılırken, 
kriging yönteminde verinin 
konumsal yapısını ele alan 
semivariogram modelleri 
kullanılmaktadır. 
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•	 Blok	değişken	değerleri	tahmin	edilirken,	her	bir	bloğun	tahmin	hatasının	
belirlenmesine olanak sağlaması,

•	 Diğer	yöntemlere	göre	tahminlerin	varyansını	en	küçüklemesidir.
Kriging yönteminde, değişken değeri bilinmeyen belirli bir nokta, alan veya 

hacimsel blok için tahminler yapılabilmektedir. Aşağıda, anlaşılırlığının kolay ol-
ması nedeniyle, belirli bir noktanın bilinmeyen değişken değerinin kriging yönte-
miyle tahmini tanıtılacaktır. 

Nokta Kriging 
Değişken değeri bilinmeyen bir nokta için kriging yöntemiyle tahmin yapabilmek 
için öncelikle örnek noktaları dikkate alınarak semi-variogram parametrelerinin 
belirlenmiş olması gerekir. Daha sonra, değeri bilinmeyen nokta etrafındaki kom-
şu örnek noktalarından hangilerinin tahminde kullanılacağını belirlemek gerekir. 
Bunun için değeri bilinmeyen nokta etrafında, bir arama kapsama alanı belirlenir. 
Bu kapsama alanı, semi-variogram modelinin etki mesafesine (a) eşit olmalıdır. 
Etki mesafesi tüm yönlerde aynı değere sahipse (izotropik durum varsa), etki 
mesafesi yarıçaplı dairesel bir alan, kapsama alanı olur. Ancak, etki mesafesinin 
yönsel değişimi (anizotropik değişim) sözkonusu ise, etki mesafesinin büyük ve 
küçük olduğu yönlere göre belirlenecek elipsoidal bir kapsama alanı olacaktır.

Değişken değeri tahmin edilecek nokta için arama kapsama alanındaki örnek 
noktalarının belirlenmesinden sonra, tahmin edilecek nokta ile örnek noktaları 
arası ortalama semi-variogram değerleri dikkate alınarak her bir noktanın ağırlık 
katasayıları hesaplanır. Arama kapsama alanındaki örnek noktalarının ağırlıkları 
kullanılarak da, noktasal değişken değeri tahmin edilir.

Değişken değeri ( ) bilinmeyen A noktasının çevresinde arama kapsama alanı 
içinde bulunan n adet komşu örnek noktalarının (Si) değişken değerleri (Z(Si)) ve 
örnek noktaların ağırlık katsayıları (Wi) yardımıyla, A noktasının değişken değeri;

eşitliği ile hesaplanır. 
Tahmin varyansını en küçükleyen katsayıların toplamı, yansızlık koşulunu 

sağlamak amacıyla daima bire eşit olmalıdır.

Tahminlerin varyansı, semi-variogram fonksiyonlarına bağlı olarak aşağıdaki 
gibi hesaplanabilir.

Burada,  = tahmin varyansı

= A noktası ile Si örnekleri arası ortalama semi-variogram,  

Arama kapsama alanı 
içerisindeki örnek nokta 
sayısının 15 veya 16 olması 
ideal bir durumdur. Bu 
alan içindeki örnek nokta 
sayısı 4’ün altında olursa, 
kriging yöntemiyle yapılacak 
tahminler yanıltıcı sonuçlar 
verebilmektedir (Tüysüz ve 
Yaylalı, 2005).
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 = Si örneğindeki bir nokta ile Sj örneğindeki diğer bir nokta çiftleri 
arasındaki ortalama semi-variogramdır. 

Tahmin varyansının büyüklüğü, aşağıdaki hususlara bağlı olarak değişir:
a)  Semi-variogramla açıklanan bölgeselleşmiş değişkenin karakteristiğine,
b)  Tahmin için kullanılan toplam örnek sayısına,
c)  Değişken değeri tahmin edilen nokta çevresindeki birbirleriyle ilgili örnek-

lerin birbirlerine göre konumuna,
d)  Her bir örneğe atanan ağırlığa,

Tahmin varyansı, onun ağırlığına göre diferansiyelinin alınmasıyla minimize 
edilebilir ve diferansiyeli sıfıra eşittir.

Bu diferansiyel, n eşitlik ve n bilinmeyen (W1,W2, .... Wn) sağlayacaktır. 

Burada bulunacak olan ağırlıklar toplamını  ile sınırlandırmak için, di-

ğer bir bilinmeyen olarak Lagrangian çarpanı (l) eşitlik sistemini dengeleyici bir 
unsur olarak işlemlere dahil edilir. Bu durumda, n+1 eşitlik ve n+1 bilinmeyen 
ortaya çıkar ve W1,W2, .... Wn ile l saptanabilir (Konuk ve Önder, 1999).

Kriging yöntemiyle Si örnek noktalarının ağırlıklarının hesaplanması için, 
aşağıdaki eşitlik sisteminin çözümü gereklidir.

Burada, Wj = bilinmeyen ağırlıklar ve l = Lagrangian çarpanıdır.

Bu eşitlik setinin çözümü, en iyi doğrusal ve yansız tahminciyi veren ağırlıklar 
setini üretecektir. Bu ağırlıklara ve Lagrangian çarpanına bağlı olarak da kriging 
varyansı,

eşitliği ile hesaplanabilir. Bu kriging varyansı, en küçük tahmin varyansını gös-
termektedir.

Kriging yönteminin, tahmin varyansını en küçükleyen ve en iyi doğrusal ve 
yansız tahminciyi (ağırlıkları) veren bir yöntem olduğu, aşağıdaki örnekte uygu-
lamalı olarak ispatlanmaya çalışılacaktır. Burada, öncelikle uzaklığın tersiyle ağır-
lıklandırarak tahmin, daha sonra ise kriging ile tahmin yöntemleri ele alınacaktır.
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Bir gümüş madeni yatağından alınan sondaj örnek tenör (% Metal Gümüş-Ag) ve-
rileri ile yapılan variorgram analizleri sonrasında, hesaplanan deneysel semi vario-
garm değerlerinin küresel modele uyduğu ve model parametrelerinin aşağıdaki gibi 
olduğu belirlenmiştir.

Külçe etkisi : C0= 100 (gr/ton)2 Ag
Eşik değer : C = 700 (gr/ton)2 Ag
Etki mesafesi : a= 100 m

Maden yatağında A noktasında tenör değeri bilinmemekte olup, etki mesfesi 
içerisinde A noktasına komşu iki adet sondaj (örnek) noktası bulunmaktadır. A 
noktası ile sondaj noktaları (S1 ve S2) noktaları arası uzaklıklar ve sondaj nokta-
larından alınan örneklerin tenör değerleri (gr/ton Ag) aşağıdaki çizelgelerde ve-
rildiği gibidir.

Noktalar Noktalar Arası Uzaklık (m)

S1	ile	A 20

S2	ile	A 30

S1	ile	S2 36

Sondaj N. No Si Tenörler Z(Si) (gr/ton Ag)

1 400

2 500

a)  Uzaklığın tersiyle ağırlıklandırma yöntemiyle A noktasının tenör değerini 
tahmin ediniz.

b)  Kriging yöntemiyle A noktasının tenör değerini tahmin ederek, tahminin 
kriging varyansını bulunuz.

Çözüm:
a) Uzaklığın tersiyle ağırlıklandırma yöntemiyle tahmin:
Örnek noktalarının değişken değeri tahmin edilecek A noktasına olan uzak-

lıkları, uzaklıkların tersleri ve uzaklık tersleri toplamına göre ağırlıkları aşağıda 
verildiği gibi hesaplanmıştır. 

Örnek No Si A Noktasından Uzaklık (m) Ters Uzaklık (1/m) Ağırlıklar Wi
1 20 0,0500 0,6

2 30 0,0333 0,4

Toplam 0,0833 1,000

Değişken değeri bilinmeyen A noktasının tahmini tenörünü ( ) aşağıdaki 
gibi hesaplarız.

ÖRNEK
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b) Kriging yöntemiyle tahmin :
Kriging yöntemiyle Si örnek noktalarının ağırlıklarının hesaplanması için, 

aşağıdaki eşitlik sistemini kullanırız.

İki örnek noktamız (S1 ve S2) olduğundan, aşağıdaki üç adet kriging eşitliği 
sözkonusudur. 

W1 + W2 = 1

Burada,  : S1 ve S2 örnek noktalarının kendi içindeki orta-
lama semi-variogramı,

: S1 ve S2 noktaları arasındaki ortalama semi-variogramı,

: A noktası ile S1 ve S2 noktaları arasındaki ortalama semi-
variogramı ifade etmektedir.

Örnek noktalarının kendi içinde herhangi bir mesafe söz konusu olmadığın-
dan;  olur.

Örnek noktaları arası ve örnek noktaları ile A noktası arası ortalama semi-va-
riogramları aşağıdaki gibi hesaplarız.

Külçe etkili küresel model;

olup, burada h : Si ve Sj noktaları arası uzaklıktır.

Külçe etkisi C0=100 (gr/ton)2 Ag, eşik değer C=700 (gr/ton)2 Ag ve etki mesa-
fesi a=100 m olarak verilmişti.

S1 ve S2 noktaları arası uzaklık h=36 m olduğundan, S1 ve S2 noktaları arası 
ortalama semi-variogram;
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S1 ve A noktası arası uzaklık h=20 m olduğundan, S1 ve SA noktaları arası 
ortalama semi-variogram;

(gr/ton)2 Ag

S2 ve A noktası arası uzaklık h=30 m olduğundan, S2 ve SA noktaları arası 
ortalama semi-variogram;

(gr/ton)2 Ag

İki örnek noktası ile A noktası değişken değerini tahmin için kullanacağımız 
ağırlık katsayılarını hesaplamak için;

Kriging eşitlik sistemini elde etmiştik. Bu eşitlik sisteminin bilinenlerini yeri-
ne yazarsak;

üç bilinmeyenli (W1 , W2  ve  l) ve üç adet eşitlik elde ederiz. Bu eşitlik sistemini, 
W1 =1–W2 yazarak çözdüğümüzde, bilinmeyenleri;

l = 125,54
W1 = 0,6065
W2 = 0,3935 

olarak hesaplarız.
Hesaplanan ağırlık katsayılarını kullanarak, değişken değeri bilinmeyen A 

noktasının tahmini tenörünü ( ) aşağıdaki gibi hesaplarız.
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Kriging yöntemiyle yapılan tahminin varyansını, aşağıdaki eşitlikle bulabiliriz.

Bir kent merkezine kullanma suyu sağlayan akarsu yatağının değişik noktalarından 
alınan örneklerin kurşun içeriği değişmleri için yapılan variorgram analizleri son-
rasında, hesaplanan deneysel semi variogram değerlerinin küresel modele uyduğu 
ve model parametrelerinin aşağıdaki gibi olduğu belirlenmiştir.

Eşik değer : C= 20 (ppm)2 Pb
Etki mesafesi : a= 50 m

Akarsu yatağında A noktasında bulunan bir sanayi tesisinin akarsuya ne kadar kur-
şun deşarj ettiği tahmin edilmek istenmektedir. Etki mesafesi içerisinde A noktası-
na komşu iki adet örnek noktası bulunmaktadır. A noktası ile örnek noktaları (S1 ve 
S2) arası uzaklıklar ve örnek noktalarından elde edilen verilerin kurşun içerikleri 
(ppm Pb) aşağıdaki çizelgelerde verildiği gibidir. Kriging yöntemiyle A noktasının 
kurşun içeriğini tahmin ederek, tahminin kriging varyansını bulunuz.

Noktalar Noktalar Arası Uzaklık (m)

S1	ile	A 10

S2	ile	A 40

S1	ile	S2 50

Örnek N. No Si Kurşun İçeriği Z(Si) (ppm Pb)

1 5

2 2

Bir sanayi sitesi sahasında yapılan gürültü ölçümleri sonucunda, alınan örnekler ile 
yapılan variorgram analizleri sonrasında hesaplanan deneysel semi variogram de-
ğerlerinin doğrusal modele uyduğu ve modelin aşağıdaki gibi olduğu belirlenmiştir.

 
Sanayi sitesi sahasında A noktasında gürültü ölçümü yapılamadığından, bu 

noktanın gürültü seviyesi tahmin edilmek istenmektedir. A noktasına komşu iki 
adet örnek noktasında ölçüm yapılmış olup, A noktası ile örnek noktaları (S1 ve 

Uzaklığın tersiyle 
ağırlıklandırma yönteminde 
değişken değeri bilinmeyen 
bir nokta için yapılan tahminin 
varyansı belirlenemezken, 
kriging yönteminde 
belirlenebilmektedir.

3

ÖRNEK 
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S2) noktaları arası uzaklıklar ve örnek noktalarında ölçülen gürültü seviyeleri 
(dB-Desibel) aşağıdaki çizelgelerde verildiği gibidir. Kriging yöntemiyle A nok-
tasının gürültü seviyesini tahmin ederek, tahminin kriging varyansını bulunuz.

Noktalar Noktalar Arası Uzaklık (m)

S1	ile	A 25

S2	ile	A 75

S1	ile	S2 100

Örnek N. No Si Gürültü Z(Si) (dB)

1 50

2 80

Çözüm: 
İki örnek noktamız (S1 ve S2) olduğundan, aşağıdaki üç adet kriging eşitliği 

sözkonusudur. 

Örnek noktalarının kendi içinde herhangi bir mesafe söz konusu olmadığın-
dan;  olur.

Örnek noktaları arası ve örnek noktaları ile A noktası arası ortalama semi-va-
riogramları aşağıdaki gibi hesaplarız.

Doğrusal model;

olup, burada h : Si ve Sj noktaları arası uzaklıktır.
S1 ve S2 noktaları arası uzaklık h=100 m olduğundan, S1 ve S2 noktaları arası 

ortalama semi-variogram;
 

S1 ve A noktası arası uzaklık h=25 m olduğundan, S1 ve SA noktaları arası 
ortalama semi-variogram;

(dB)2

S2 ve A noktası arası uzaklık h=75 m olduğundan, S2 ve SA noktaları arası 
ortalama semi-variogram;
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(dB)2

İki örnek noktası ile A noktası değişken değerini tahmin için kullanacağımız 
ağırlık katsayılarını hesaplamak için;

Kriging eşitlik sistemini elde etmiştik. Bu eşitlik sisteminin bilinenlerini yeri-
ne yazarsak;

üç bilinmeyenli (W1, W2 ve l) ve üç adet eşitlik elde ederiz. Bu eşitlik sistemini, 
W1 = 1–W2 yazarak çözdüğümüzde, bilinmeyenleri;

l = 38,4
W1 = 0,37
W2 = 0,63 

olarak hesaplarız.
Hesaplanan ağırlık katsayılarını kullanarak, değişken değeri bilinmeyen A 

noktasının tahmini kurşun içeriğini ( ) aşağıdaki gibi hesaplarız.

Kriging yöntemiyle yapılan tahminin varyansını, aşağıdaki eşitlikle bulabiliriz.
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Bir sodyum sülfat tuzu kristalleştirme havuzundan alınan örnekler ile yapılan va-
riorgram analizleri sonrasında hesaplanan deneysel semi variogram değerlerinin 
doğrusal modele uyduğu ve modelin g(h) = 0,001.h1,65 olduğu belirlenmiştir. Ha-
vuzun A noktasından örnek alınamamakta olup, bu noktanın sodyum sülfat içeriği 
(% Na2SO4) tahmin edilmek istenmektedir. A noktasına komşu iki noktadan alınan 
örneklerin analizi yapılmış olup, A noktası ile örnek noktaları (S1 ve S2) noktaları 
arası uzaklıklar ve örnek noktalarının sodyum sülfat içerikleri aşağıdaki çizelgeler-
de verildiği gibidir. Kriging yöntemiyle A noktasının sodyum sülfat içeriğini tah-
min ederek, tahminin kriging varyansını bulunuz.

Noktalar Noktalar Arası Uzaklık (m)

S1	ile	A 100

S2	ile	A 300

S1	ile	S2 400

Örnek N. No Si Z(Si) (% Na2SO4)

1 38

2 46

4
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Konumsal tahminde kullanılan klasik istatistik ve 
jeoistatistik yöntemler hakkında arasındaki farkı 
belirlemek.

  Klasik konumsal tahmin yöntemler, alınan ör-
neklerin devamlılığını, etki alanını ve yönsel 
değişimini dikkate almayan yöntemler olduğun-
dan, yapılacak konumsal tahminlerde hata bü-
yüklüğü artmakta ve tahminlerin güvenilirliği 
azalmaktadır. Bu nedenlerle de, bölgeselleşmiş 
değişkenler için konumsal tahminlerde, klasik 
yöntemler yerine jeoistatistiksel kriging yön-
temlerini uygulamamız gerekmektedir.

 Konumsal tahminde en yakın komşu, yüzey trend 
analizi ve uzaklığın tersiyle ağırlıklandırma yön-
temlerini kullanmak.

 En yakın komşu yönteminde, örnek noktaları 
arasında en yakın olan noktanın değişken de-
ğeri belirlenerek, tahmin edilecek noktaya ata-
ması yapılmaktadır. En yakın komşu yöntemiyle 
tahminde, en yakın komşu noktayı bulabilmek 
için konumsal noktalar arası uzaklıkların he-
saplanmasında Öklid yöntemi kullanılmaktadır. 
Bu yöntem, en yakın komşu örnek noktasından 
daha uzak noktalardaki değişken değerlerini, ör-
nek noktaları arasındaki bağımlılığı, devamlılığı 
ve yönsel sürekliliği dikkate almayan bir yön-
temdir.

  Yüzey trend analizi yönteminde, örnek nokta-
larının değişken değerleri ile konumsal koordi-
natları dikkate alınarak, en küçük kareler yön-
temiyle p’inci dereceden polinom denklemi elde 
edilmekte ve bu denklem yardımıyla değişken 
değeri bilinmeyen noktalar için tahminler ya-
pılmaktadır. Bu yöntemle ortalama bir tahmin 
yapıldığından, aşırı düşük veya yüksek değişken 
değerlerinin tahmininde yanıltıcı sonuçlar orta-
ya çıkabilmektedir. 

 Uzaklığın tersi ile ağırlıklandırma yönteminde, her 
örnek noktasının, değeri tahmin edilecek nokta-
ya olan uzaklığına göre ters oranda ağırlığı belir-
lenerek tahmin yapılmaktadır. Uzaklığın tersi ile 
ağırlıklandırma yöntemi, belirli bir etki mesafesi 
içerisindeki örnek noktalarını dikkate alan ve etki 
mesafesi dışındaki daha uzakta olan noktaları he-
saplamalara dahil etmeyen bir yöntemdir. 

Konumsal tahmininde Kriging yöntemini açıkla-
mak ve farklı semi-variogram modelleri ile nokta-
sal tahmin uygulamaları yapmak. 

 Kriging yöntemi, değişken değeri bilinmeyen bir 
nokta veya blok çevresindeki ve içindeki örnek 
değerlerinin ağırlık katsayılarını, semi-variog-
ram model parametreleri yardımıyla hesaplayan 
ve tahmin varyansını en küçükleyecek şekilde 
değişken değerini tahmin eden bir yöntemdir. 
Bu yöntemde, değişken değeri tahmin edilecek 
nokta için arama kapsama alanında belirlenen 
örnek noktaları ile tahmin edilecek nokta ara-
sı ortalama semi-variogram değerleri dikkate 
alınarak her bir noktanın ağırlık katasayıları 
hesaplanmakta ve bu katsayılar kullanılarak da 
noktasal değişken değeri tahmin edilmektedir. 
Kriging yöntemi, tahmin varyansını en küçük-
leyen ve en iyi doğrusal ve yansız tahminciyi 
(ağırlıkları) veren bir yöntemdir.

Özet

1

2

3
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Kendimizi Sınayalım
1. Değişken değeri bilinmeyen bir konumsal nokta-
nın değişken değerini tahminde, aşağıdakilerin hangi-
sinde örnek nokta değerlerinin ağırlıkları semi-variog-
ram fonksiyonuna bağlı olarak hesaplanır?

a. En yakın komşu 
b. Uzaklığın tersiyle ağılıklandırma
c. Yüzey trend analizi
d. Kriging 
e. Regresyon

2. Aşağıdakilerden hangisi en yakın komşu yönte-
miyle tahminin sakıncası değildir? 

a. Uzak noktalardaki diğer noktaları dikkate al-
maması

b. Tahminde kullanılacak komşu nokta sayısı be-
lirsizdir

c. Tahminde sadece en yakın komşu nokta veya 
noktaları dikkate alması

d. Örnek noktalar arası bağımlılık dikkate alınmaz
e. Örnek noktalar arası devamlılık dikkate alınmaz

3. Bir değişken değeri için 5 noktadan örnek alınmış 
fakat A noktasından alınamamıştır. Örnek noktaları ile 
A noktası arası mesafeler ve örnek noktalarının değiş-
ken değerleri aşağıdaki gibidir. En yakın 2 komşu nok-
tası dikkate alındığında A noktasının değişken değeri 
ne olur?

Si 
Nokta No

d(Si,SA) A 
Noktasına 

Uzaklığı (m)

Z(Si) Değişken 
Değeri

1 42 5

2 56 9

3 22 10

4 68 12

5 30 14

a. 6,4
b. 8,6
c. 10,3
d. 12,3
e. 24,6

4. Her bir örnek noktası kullanılarak elde edilen poli-
nom denklemi yardımıyla tahmin yöntemi aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

a.  En yakın komşu 
b.  Uzaklığın tersiyle ağılıklandırma
c.  Yüzey trend analizi
d.  Kriging 
e.  Regresyon

5. Aşağıda 2 örnek noktasının A noktasına uzaklıkları 
verilmiştir. Uzaklığın tersi dikkate alındığında, A nok-
tasının değişken değerini tahminde S1 örnek noktası-
nın ağırlığı ne olur?

Örnek No Si A Noktasından Uzaklık (m)

1 20

2 50

a. 0,240
b. 0,286
c. 0,565
d. 0,714
e. 0,760

6. Aşağıdakilerden hangisi Kriging yönteminin klasik 
konumsal tahmin yöntemlerine göre en önemli üstün-
lüğü değildir? 

a. Örneklerin birbirinden bağımsız olduğunu dik-
kate alır.

b. Örneklerin etki alanını dikkate alır.
c. Örneklerin değişken değerlerinin yönsel değişi-

mini dikkate alır.
d. Blok değişken değeri tahminlerinde, blok bo-

yutlarını dikkate alır.
e. Tahminlerin varyansını en küçükler.

7. Arama kapsama alanı içerisindeki örnek nokta sa-
yısı kaçın altında olursa, Kriging yöntemiyle yapılacak 
tahminler yanıltıcı sonuçlar verir?

a. 4
b. 8
c. 10
d. 15
e. 16
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8. Bir kömür madeninde kalınlık örnekleriyle yapılan 
variogram analizleri sonrasında, kalınlık değeri bilin-
meyen A noktası için etki alanında bulunan 4 örnek 
noktası ile kriging ağırlık katsayıları aşağıdaki gibi 
hesaplanmıştır. A noktası kalınlığının kriging tahmin 
değeri ( ) nedir? 

Nokta No Wi Kriging 
Ağırlık Katsayısı

Zi Kömür Kalınlığı 
(m)

1 0,15 6,0

2 0,25 8,0

3 0,20 7,0

4 0,40 5,0

a. 3,3
b. 6,3
c. 7,4
d. 8,4
e. 9,6

9. Bir altın madeninde variogram analizleri yapıldık-
tan sonra, altın içeriği (gr/ton Au) bilinmeyen A nok-
tası için komşu iki örnek noktası ile tahmin yapılmak 
istenmektedir. A noktası ile örnek noktalar arası orta-
lama semi-variogram değerleri aşağıdaki gibi olduğu-
na göre, A noktasının tahmininde kullanılacak S2 ör-
neğinin kriging ağırlık katsayısı değeri ne olur? 

Noktalar Ortalama Semi-Variogram 
(%)2 Au

S1	ile	A	( ) 10

S2	ile	A	( ) 20

S1	ile	S2	( ) 15

S1	ile	S1	( ) 0

S2	ile	S2	( ) 0

a. 0,10
b. 0,17
c. 0,33
d. 0,67
e. 0,83

10. Bir arazide topoğrafik ölçüm cihazlarıyla yapılan 
yükselti ölçümleri sonrasında variogram madellemesi 
gerçekleştirilmiştir. Yükseltisi ölçülemeyen A noktası 
için etki alanında bulunan 4 örnek noktası ile hesapla-
nan kriging ağırlık katsayıları ve ortalama semi variog-
ram değerlerinin aşağıdaki gibi olduğu belirlenmiştir. 
Kriging eşitliklerinin çözümü sırasında lagrange çar-
panı değeri l = 12,5 hesaplandığına göre, A noktasının 
kriging tahmin varyansı değeri değeri ( ) ne olur?

Nokta No Wi Kriging Ağırlık Katsayısı

1 0,05

2 0,25

3 0,30

4 0,40

Noktalar Ortalama Semi-Variogram 
(M)2

S1	ile	A	( ) 20

S2	ile	A	( ) 10

S3	ile	A	( ) 30

S4	ile	A	( ) 40

a. 1,0
b. 3,5
c. 12,5
d. 28,5
e. 41,0
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. d Yanıtınız yanlış ise, “Kriging Tahmin Yöntemi” 

konusuna bakınız.
2. c Yanıtınız yanlış ise, “En Yakın Komşu Yöntemi” 

konusuna bakınız. 
3. d Yanıtınız yanlış ise, “En Yakın Komşu Yöntemi” 

konusuna bakınız. 
4. c Yanıtınız yanlış ise, “Yüzey Trend Analizi” ko-

nusuna bakınız. 
5. d Yanıtınız yanlış ise, “Uzaklığın Tersiyle Ağırlık-

landırma Yöntemi” konusuna bakınız. 
6. a Yanıtınız yanlış ise, “Kriging Tahmin Yöntemi” 

konusuna bakınız. 
7. a Yanıtınız yanlış ise, “Kriging Tahmin Yöntemi” 

konusuna bakınız. 
8. b Yanıtınız yanlış ise, “Kriging Tahmin Yöntemi” 

konusuna bakınız. 
9. b Yanıtınız yanlış ise, “Kriging Tahmin Yöntemi” 

konusuna bakınız. 
10. e Yanıtınız yanlış ise, “Kriging Tahmin Yöntemi” 

konusuna bakınız. 

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1 
Tarlalar ile A noktası arası uzaklıklar aşağıdaki aşağı-
daki eşitlikle hesaplanır.

Tarla No Si

Konumsal Koordinatlar 
(m)

A Noktasına 
Uzaklık (m) 
d (Sİ, SA)(X) (Y)

1 6100 4700 316,2

2 6400 4800 200,0

3 6900 4750 522,0

4 6600 4500 223,6

5 6300 4250 364,0

En yakın iki komşu nokta S2 ve S4 olduğundan, nokta-
lar arası uzaklıklarla ağırlıklandırılmış tahmini değiş-
ken değerini aşağıdaki gibi hesaplarız.

 

Sıra Sizde 2 
Örnek noktalarının değişken değeri tahmin edilecek 
blok merkezinde bulunan A noktasına olan uzaklıkları 
Öklid yöntemiyle hesaplanmıştır. Uzaklıkların tersleri 
ve uzaklık tersleri toplamına göre ağırlıkları aşağıda 
verildiği gibi hesaplanmıştır. 

Örnek No Si

A 
Noktasından
Uzaklık (m)

Ters Uzaklık 
(1/m)

Ağırlıklar 
Wi

1 335,4 0,0030 0,185

2 250 0,0040 0,248

3 279,5 0,0036 0,222

4 180,3 0,0055 0,345

Toplam 0,0161 1,000

Blok merkezi olan SA noktasının tahmini tenörünü 
(Z*) aşağıdaki gibi hesaplarız.

Sıra Sizde 3 
İki örnek noktamız (S1 ve S2) olduğundan, aşağıdaki 
üç adet kriging eşitliği sözkonusudur. 

Örnek noktalarının kendi içinde herhangi bir mesafe 
söz konusu olmadığından; 

Örnek noktaları arası ve örnek noktaları ile A noktası ara-
sı ortalama semi-variogramları aşağıdaki gibi hesaplarız.
Küresel model;
 

olup, burada h : Si ve Sj noktaları arası uzaklıktır.
Eşik değer C=20 (ppm)2 Pb ve etki mesafesi a=50 m 
olarak verilmişti.
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S1 ve S2 noktaları arası uzaklık h=50 m etki mesafesine 
eşit (h=a=50 m) olduğundan, S1 ve S2 noktaları arası 
ortalama semi-variogram;

S1 ve A noktası arası uzaklık h=10 m olduğundan, S1 ve 
SA noktaları arası ortalama semi-variogram;

S2 ve A noktası arası uzaklık h=40 m olduğundan, S2 ve 
SA noktaları arası ortalama semi-variogram;

İki örnek noktası ile A noktası değişken değerini tah-
min için kullanacağımız ağırlık katsayılarını hesapla-
mak için;
W S S W S S S A

W S S W

1 1 1 2 1 2 1

1 2 1 2

. ( , ) . ( , ) ( , )

. ( , )

γ γ λ γ

γ

+ + =

+ .. ( , ) ( , )γ λ γS S S A

W W

2 2 2

1 2 1

+ =

+ =

Kriging eşitlik sistemini elde etmiştik. Bu eşitlik siste-
minin bilinenlerini yerine yazarsak;

üç bilinmeyenli (W1,W2, l) ve üç adet eşitlik elde ede-
riz. Bu eşitlik sistemini, W1=1-W2 yazarak çözdüğü-
müzde, bilinmeyenleri;
l=2,4
W1=0,824
W2=0,176
olarak hesaplarız.
Hesaplanan ağırlık katsayılarını kullanarak, değişken 
değeri bilinmeyen A noktasının tahmini kurşun içeri-
ğini ( ) aşağıdaki gibi hesaplarız.

Kriging yöntemiyle yapılan tahminin varyansını, aşa-
ğıdaki eşitlikle bulabiliriz.

Sıra Sizde 4
İki örnek noktamız (S1 ve S2) olduğundan, aşağıdaki 
üç adet kriging eşitliği sözkonusudur. 

Örnek noktalarının kendi içinde herhangi bir mesafe 
söz konusu olmadığından; 

Örnek noktaları arası ve örnek noktaları ile A noktası ara-
sı ortalama semi-variogramları aşağıdaki gibi hesaplarız.
Doğrusal model;

olup, burada h : Si ve Sj noktaları arası uzaklıktır.
S1 ve S2 noktaları arası uzaklık h=400 m olduğundan, 
S1 ve S2 noktaları arası ortalama semi-variogram;

S1 ve A noktası arası uzaklık h=100 m olduğundan, 
S1 ve SA noktaları arası ortalama semi-variogram;

S2 ve A noktası arası uzaklık h=300 m olduğundan, 
S2 ve SA noktaları arası ortalama semi-variogram;

Kriging eşitlik sisteminin bilinenlerini yerine yazarsak;

üç bilinmeyenli (W1, W2 ve l) ve üç adet eşitlik elde 
ederiz. Bu eşitlik sistemini, W1 =1-W2 yazarak çözdü-
ğümüzde, bilinmeyenleri;
l=-2,71
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Yararlanılan Kaynaklar
W1=0,24
W2=0,76 
olarak hesaplarız.
Hesaplanan ağırlık katsayılarını kullanarak, değişken 
değeri bilinmeyen A noktasının tahmini kurşun içeri-
ğini ( ) aşağıdaki gibi hesaplarız.

Kriging yöntemiyle yapılan tahminin varyansını, aşa-
ğıdaki eşitlikle bulabiliriz.
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