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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Say›sal olmayan de¤iﬂkenler aras›ndaki iliﬂkinin varl›¤›n› test edebilecek,
Farkl› örneklemlerin ayn› evrenden seçilip seçilmedi¤ini test edebilecek,
n hacimli bir örneklemin, ilgili evreni, iyi temsil edip edemedi¤ini belirleyebilecek,
Say›sal olmayan iki de¤iﬂken aras›ndaki iliﬂkinin derecesini belirleyebilecek
bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.
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Ki-Kare Testi
G‹R‹ﬁ
Daha önce de belirtildi¤i gibi, istatistikte de¤iﬂkenler say›sal (nicel) de¤iﬂkenler ve
say›sal olmayan (nitel) de¤iﬂkenler olmak üzere iki grupta s›n›fland›r›lmaktad›r.
Günümüzde yap›lan birçok araﬂt›rmada say›sal olmayan de¤iﬂkenlerin dikkate
al›nd›¤› gözlemlenmektedir. Örne¤in, insanlar›n medeni durumlar›yla seçtikleri
meslek gruplar› aras›ndaki bir iliﬂki incelenmek istendi¤inde, medeni durumun ve
meslek grubunun rakamlarla ifade edilmesi olas› de¤ildir. Medeni durum “evli”,
“bekâr”, “boﬂanm›ﬂ” ve “dul” ﬂeklinde gösterilirken meslek gruplar› da “serbest
meslek”, “devlet memurlu¤u”, “iﬂçi” vb. ﬂeklinde grupland›r›labilir.
‹ﬂte say›sal olmayan de¤iﬂkenler aras›ndaki herhangi bir iliﬂkinin var olmad›¤›n› ileri sürerek (H0 hipotezi) bu hipotezin red edilip edilemeyece¤inin incelenmesinde uygulanan Ki-Kare testi’dir.
Bir örneklemin gözlemlenmesi sonucunda elde edilen frekans da¤›l›m›n›n binom, Poisson, normal vb. gibi genellenmiﬂ bir da¤›l›ma uygun olup olmad›¤›na
karar verebilmek için kullan›lan test yine Ki-kare testi olacakt›r. Di¤er yandan iki
ya da daha fazla örneklemin ayn› evrenden seçilip seçilmedikleri konusunda karar
verilirken de ki-kare testinden yararlan›l›r.
1900 y›llar›nda Karl Pearson taraf›ndan bulunan ve ismi de onun taraf›ndan verilen bu istatistiksel testin uygulanmas›nda önce, ki-kare’nin ve serbestlik derecesinin nas›l hesaplanaca¤›n›n bilinmesi gerekir. Bunlar ba¤›ms›zl›k, homojenlik ve
uygunluk testleri için ünite bölümlerinde ayr› ayr› gösterilecektir.
Bu ünitenin izleyen k›s›mlar›ndaki konular için A. F. Yüzer, E. ﬁ›klar, E. A¤ao¤lu, H. Tatl›dil, A. Özmen, Editör: A. F. Yüzer (2011). ‹statistik, Ünite 8 ve 9, Eskiﬂehir Anadolu Üniversitesi Yay›n› ‹simli kitaptan, editör ve ünite yazarlar›n›n izni al›narak yararlan›lm›ﬂt›r.

K‹-KARE BA⁄IMSIZLIK TEST‹
Bir seçim sonras› bir il merkezindeki yerel bas›n, seçime kat›lan partilerin ald›klar› oylarla seçmenlerin e¤itim düzeyleri aras›nda, göz ard› edilemeyecek, bir iliﬂkinin varl›¤›n› ileri sürmektedir. Oy da¤›l›m›na iliﬂkin farkl› görüﬂ taﬂ›yan A partisi
yöneticileri, yerel bas›n›n bu konuda ne kadar hakl› oldu¤unu belirlemek amac›yla bir araﬂt›rman›n yapt›r›lmas›n› kararlaﬂt›rm›ﬂt›r. Araﬂt›rma, yeterli görülen bir örneklem üzerinden gerçekleﬂtirilecektir.
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‹ki ya da daha çok s›n›fl›
nitel de¤iﬂkenler aras›ndaki
ba¤›ms›zl›k, ki-kare
ba¤›ms›zl›k testiyle
araﬂt›r›l›r.

Tablo 4.1
Kontenjans
tablosunun yap›s›.

‹statistik-II

Bu ve benzeri problemlerin çözümlenmesinde uygun bir istatistiksel teknik de
aﬂa¤›da yeterli ayr›nt›yla ele al›nacak olan ki-kare testidir.
‹ki ya da daha fazla s›n›fl› iki nitel de¤iﬂken aras›nda ba¤›ms›zl›k olup olmad›¤›n› incelemek için, ki-kare ba¤›ms›zl›k testine baﬂvurmak gerekir. Bu test yap›l›rken kontenjans tablosundan yararlan›lmaktad›r. Bu tablo, incelenen iki de¤iﬂkenin ﬂ›klar›na düﬂen gözlenen frekanslar›n yaz›ld›¤›, yatay (sat›rlar) ve düﬂey (sütunlar) bantlardan oluﬂan, çift yönlü tablodur. Ki-kare ba¤›ms›zl›k ve homojenlik
testlerini yapabilmek üzere haz›rlanacak kontenjans tablosunun yap›s› Tablo 4.1’de
gösterilmiﬂtir.
2. De¤iﬂkenin ﬁ›klar›
1. De¤iﬂkenin ﬁ›klar›
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Aralar›nda ba¤›nt› bulundu¤u düﬂünülen birinci de¤iﬂkenin r ﬂ›kk› (sat›r), ikinci de¤iﬂkenin c ﬂ›kk› (sütun) varsa rxc TABLOSU olarak da isimlendirilen tablo
oluﬂturulur. Sat›r ve sütunlar›n kesiﬂtikleri yerlerde bulunan gözelerdeyse ilgili frekanslar kaydedilir.
Ki-kare ba¤›ms›zl›k testinin nas›l uyguland›¤›n› bir örnek yard›m›yla aç›klayal›m.

ÖRNEK 1

Tablo 4.2
Gözlenen frekanslar.

Yap›lan bir çal›ﬂmada kat›l›mc›lar›n e¤itim düzeyleri ve sigara içme al›ﬂkanl›klar› sorgulanarak, bu iki de¤iﬂken aras›nda bir ba¤›nt› bulunup bulunmad›¤›, di¤er
bir ifadeyle iki de¤iﬂkenin birbirinden ba¤›ms›z olup olmad›¤› belirlenmeye çal›ﬂ›ls›n. Bu amaçla 300 kiﬂiyi kapsayan bir örneklem üzerinde yap›lan gözlem sonuçlar› aﬂa¤›daki tablo ile verilmiﬂtir.
E¤itim Düzeyi

Sigara ‹çme Al›ﬂkanl›¤›

TOPLAM

‹lk

Orta

Yüksek

Sigara ‹çiyor

45

55

40

140

Sigara ‹çmiyor

45

65

50

160

TOPLAM

90

120

90

300

Sigara içme al›ﬂkanl›¤›na iliﬂkin e¤itim düzeyinin etkili olup olmad›¤›n› α = 0.01
anlaml›l›k düzeyinde araﬂt›r›n›z.
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Çözüm: Tabloda yer alan say›lar “gözlenen frekanslard›r”. Sigara içme al›ﬂkanl›¤› üzerinde e¤itim düzeyinin etkisi olup olmad›¤›n› test edebilmek için (ba¤›ms›zl›k testini yapabilmek için), izlenmesi gereken ad›mlar› s›ras›yla yerine getirelim:
1. Ad›m: Hipotezlerin ifade edilmesi
S›f›r Hipotezi (H0): Sigara içme al›ﬂkanl›¤› ile e¤itim düzeyi birbirinden ba¤›ms›z de¤iﬂkenlerdir. Bu iki de¤iﬂken aras›nda bir iliﬂki (ba¤›nt›) yoktur.
Karﬂ›t Hipotez (H1): Sigara içme al›ﬂkanl›¤› ile e¤itim düzeyi aras›nda bir iliﬂki (ba¤›nt›) vard›r.
2. Ad›m: ‹statistiksel test
‹ki say›sal olmayan de¤iﬂken aras›ndaki iliﬂkinin varl›¤›n› araﬂt›ran bir test
olan x2 (ki-kare) ba¤›ms›zl›k testi olmal›d›r.
3. Ad›m: Anlaml›l›k düzeyinin belirlenmesi
α= 0.01 olarak belirlenmiﬂtir.
4. Ad›m: H0’›n red bölgesinin belirlenmesi
Bunun için hesaplanan test istatisti¤i, belli bir anlaml›l›k düzeyine ve
v = (r-1) (c-1) serbestlik derecesine göre “x2 de¤erleri tablosu”ndan bulunan “kritik de¤er” ile karﬂ›laﬂt›r›l›r. Örne¤imiz için serbestlik derecesi
v = (2-1) (3-1) = 2 olup α = 0.01 düzeyinde x2 tablosundan bulunan kritik de-

Kontenjans tablolar›nda
serbestlik derecesi, sat›r ve
sütun say›lar›ndan birer
ç›kart›larak, bunlar›n
çarp›lmas› suretiyle elde
edilir.

¤er xk2 = 9.21’dir. E¤er hesaplanan x2 istatisti¤inin de¤eri tablodan bulunan
xk2 kritik de¤erden büyük ç›karsa H0 red edilecektir.

5. Ad›m: x2 test istatisti¤inin hesaplanmas›
Test istatisti¤i
x2 = ∑

(G - B)2
B

formülüyle elde edilebilir. Formülde,
G = Gözlenen frekanslar›
B = Beklenen frekanslar›
ifade etmektedir. Test istatisti¤inin hesaplanabilmesi için öncelikle beklenen (kuramsal) frekanslar›n hesaplanmas› gerekmektedir. Herhangi bir
gözenin beklenen frekans› bulunurken, o gözenin yer ald›¤› sat›r toplam
frekans›yla sütunun toplam frekans› çarp›l›p genel toplam frekansa bölünmektedir. Örne¤imiz için, beklenen frekanslar›, ilk gözeden baﬂlamak üzere s›ras›yla hesaplayal›m:
B11 (birinci sat›r birinci sütunda yer alacak frekans)
B11 = (birinci sat›r toplam› x birinci sütun toplam›) / (genel toplam)
= (140 x 90) / (300) = 42
B12 = (birinci sat›r toplam› x ikinci sütun toplam›) / (genel toplam)
= (140 x 120) / (300) = 56
Ayn› yöntemle hesaplanan beklenen frekanslar› ve gözlenen frekanslar›
kontenjans tablosunda gösterelim (G = Gözlenen frekanslar, B = Beklenen
frekanslar).

Kuramsal (beklenen)
frekanslar, ilgili gözenin yer
ald›¤› sat›r toplam›yla sütun
toplam› çarp›larak genel
toplama bölünmek suretiyle
elde edilir.
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Tablo 4.3
Kontenjans tablosu
(Gözlenen ve
beklenen frekanslar).

Sigara ‹çme
Al›ﬂkanl›¤›
Sigara ‹çiyor
Sigara ‹çmiyor
TOPLAM

E¤itim Düzeyi
Orta
G
B
55
56
65
64
120

‹lk
G
45
45
90

B
42
48

TOPLAM

Yüksek
G
40
50
90

B
42
48

140
160
300

Test istatisti¤i:
x2 = (45 - 42)2 / 42 + (55 - 56)2 / (56) + (40 - 42)2 / (42) + (45 - 48)2 / (48) +
(65 -64)2 / (64) + (50 - 48)2 / (48) = 0.61
6. Ad›m: ‹statistiksel Karar
‹statistiksel karar verilirken, red bölgesinin tan›m› gere¤i, x2 > xk2 oldu¤unda s›f›r hipotezi red edilir. x2 ≤ xk2 oldu¤undaysa s›f›r hipotezi reddedilemez. S›f›r hipotezinin kabul edilmesi, de¤iﬂkenlerin birbirinden ba¤›ms›z
oldu¤u (di¤er bir ifadeyle de¤iﬂkenler aras›nda bir iliﬂki bulunmad›¤›) anlam› taﬂ›r. Buna göre örne¤imizde,
x2 = 0.58 xk2 = 9.21

ve

x2 < xk2

oldu¤undan H0 hipotezi kabul edilecektir. Baﬂka bir anlat›mla, sigara içme
al›ﬂkanl›¤› ile e¤itim düzeyi aras›nda anlaml› bir iliﬂki yoktur.
SIRA S‹ZDE

1

• Ki-kare testi hangi durumlarda yap›l›r? Aç›klay›n›z.
• Ki-kare ba¤›ms›zl›k testinde hipotezler nas›l ifade edilir? Aç›klay›n›z.
• Ki-kare ba¤›ms›zl›k testinde serbestlik derecesi nas›l hesaplan›r?

K‹-KARE HOMOJENL‹K TEST‹
Farkl› örneklemlerin ayn›
evrenden seçilip
seçilmedi¤i, ki-kare
homojenlik testiyle
araﬂt›r›l›r.

Ki-kare homojenlik testi ana çizgileriyle iki ya da daha fazla ba¤›ms›z örneklemin, ayn› anakütleden seçilip seçilmedi¤inin araﬂt›r›lmas›nda kullan›l›r. Testin uygulanmas›, ki-kare ba¤›ms›zl›k testinde oldu¤u gibidir. Yine nitel de¤iﬂkenlerle ve
ayn› örneklem istatisti¤iyle çal›ﬂ›r. Ancak, dikkat edilmelidir ki, ba¤›ms›zl›k testinde ele al›nan de¤iﬂkenler aras›nda bir iliﬂkinin varl›¤› araﬂt›r›l›rken, homojenlik
testinde iki ya da daha fazla ba¤›ms›z örneklemin ayn› evrenden seçilip seçilmedi¤i araﬂt›r›lmaktad›r.

ÖRNEK 2

Bir fabrika; A ve B olmak üzere iki farkl› teknik uygulanarak üretilen ürünlerin
y›pranma sürelerini (k›sa sürede, orta sürede, uzun sürede) belirlemek amac›yla,
bu ürünlerle ilgili iki rassal örneklem oluﬂturmuﬂtur. A tekni¤iyle üretilen ürünlerden seçilen örneklemde 60 ürün, B tekni¤iyle üretilen ürünlerden seçilen örneklemde ise 80 ürün bulunmaktad›r. Veriler aﬂa¤›daki tabloda belirtilmiﬂtir. Seçilen
örneklemlerin ayn› anakütleye ait olup olmad›¤›n›, %5 anlaml›l›k düzeyinde test
ediniz.
GÖZLENEN FREKANSLAR
Y›pranma Süresi

A Tekni¤i

B Tekni¤i

TOPLAM

K›sa Sürede

30

30

60

Orta Sürede

45

35

80

Uzun Sürede

35

25

60

TOPLAM

110

90

200
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Çözüm: Çözüm ad›mlar› aﬂa¤›daki gibidir:
1. Ad›m: Hipotezlerin oluﬂturulmas›
S›f›r Hipotezi (H0): ‹ki örneklem de ayn› anakütleden seçilmiﬂtir.
Karﬂ›t Hipotez (H1): Örneklemler farkl› anakütlelerden seçilmiﬂtir.
2. Ad›m: ‹statistiksel test
‹ki örneklemin ayn› anakütleden gelip gelmedi¤i test edilece¤inden, ilgili
test, ki-kare homojenlik testi olmal›d›r.
3. Ad›m: Anlaml›l›k Düzeyi
α = 0.05
4. Ad›m: H0’›n red bölgesinin belirlenmesi
Hesaplanan test istatisti¤i v = (3-1) (2-1) = 2 serbestlik derecesi ve α = 0.05
anlaml›l›k düzeyi için ki-kare tablosundan bulunan kritik de¤er
xk2 = 5.99’dur. E¤er hesaplanan x2 istatisti¤inin de¤eri xk2 = 5.99’dan büyük
ç›karsa H0 red edilecektir.
5. Ad›m: x2 test istatisti¤inin hesaplanmas›
Hat›rlanaca¤› gibi, test istatisti¤inin hesaplanabilmesi için, öncelikle beklenen frekanslar›n hesaplanmas› gerekir. Homojenlik testinde de herhangi bir
gözenin beklenen frekans›, ba¤›ms›zl›k testindeki gibi, ilgili gözenin yer ald›¤› sat›r toplam frekans›yla sütun toplam frekans› çarp›l›p, genel toplam
frekans›na bölünerek elde edilir. ‹lgili kontenjans tablosu aﬂa¤›daki gibidir:
A Tekni¤i

B Tekni¤i

Y›pranma
Süresi

G

B

G

B

K›sa Sürede

30

33

30

27

60

Orta Sürede

45

44

35

36

80

Uzun Sürede

35

33

25

27

60

TOPLAM

110

90

TOPLAM

200

Test istatisti¤i:
x2 = (30 - 33)2 / (33) + (30 - 27)2 / (27) + (45 - 44)2 / (44) + (35 - 36)2 / (36)
+ (35 - 33)2 / (33) + (25 - 27)2 / (27) = 0.9
olarak elde edilir.
6. Ad›m: ‹statistiksel Karar
Hat›rlanaca¤› gibi, x2 < xk2 ise H0 hipotezi kabul edilir. Örne¤imizde
x2 = 0.9 ve xk2 = 5.99 oldu¤undan, H0 kabul edilecektir. Baﬂka bir anlat›mla ilgili örneklemler ayn› anakütleden seçilmiﬂtir.
• Ba¤›ms›zl›k ve homojenlik testleri hangi aç›lardan birbirlerinden farkl›d›r? Aç›klay›n›z.
• Ba¤›ms›zl›k ve homojenlik testlerinde beklenen frekanslar nas›l hesaplan›r? Aç›klay›n›z.

K‹-KARE UYGUNLUK (‹Y‹ UYUM) TEST‹
Ki-kare uygunluk testinin esas›, n hacimli (birimlik) bir örneklemin anakütleyi
iyi temsil edip edemeyece¤ini araﬂt›rmak oluﬂturur. Bu testte, yine x2 de¤iﬂkeninin
do¤as› gere¤i, gözlenen ve beklenen frekanslardan yararlan›l›r. Testin nas›l yap›laca¤›, özellikle beklenen frekanslar›n nas›l hesaplanaca¤›, aﬂa¤›daki örnek yard›m›yla aç›klanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.

SIRA S‹ZDE

2
n birimlik örneklemin
çekildi¤i, evreni, iyi temsil
edip edemeyece¤i, ki-kare
uygunluk testi ile araﬂt›r›l›r.
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ÖRNEK 3
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Bir üniversitede ortak ders olarak tüm fakültelerde verilen ‹ngilizce dersini alan ve
baﬂar›l› olan ö¤rencilerden rassal olarak seçilen 150 ö¤rencinin fakültelere da¤›l›m› aﬂa¤›da verilmiﬂtir .
Fakülteler

Baﬂar›l›

‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi

24

Fen Fakültesi

28

Mühendislik Fakültesi

30

Hukuk Fakültesi

20

E¤itim Fakültesi

26

‹letiﬂim Fakültesi

22

Bu verilere göre fakülteler için ‹ngilizce dersi baﬂar›s›n›n ayn› oranda olup olmad›¤›n› α = 0.01 anlaml›l›k düzeyinde araﬂt›r›n›z.
Çözüm: Çözüm ad›mlar› aﬂa¤›daki gibidir:
1. Ad›m: Hipotezlerin oluﬂturulmas›
H0: Tüm fakülteler için ‹ngilizce dersinin baﬂar› oranlar› ayn›d›r. (‹ngilizce
baﬂar›s›nda fakülteler aç›s›ndan farkl›l›k yoktur)
H1: En az bir fakülte için ‹ngilizce dersinin baﬂar› oran› farkl›d›r.
2. Ad›m: ‹statistiksel test
x2 uygunluk (iyi uyum) testi
3. Ad›m: Anlaml›l›k Düzeyi
α = 0.01
4. Ad›m: H0’›n red bölgesinin belirlenmesi
Hat›rlanaca¤› gibi, red bölgesi, hesaplanan x2 de¤erinin öngörülen anlaml›l›k düzeyi ve belirlenen serbestlik derecesine göre, x2 tablosundan bulunan
kritik de¤eriyle karﬂ›laﬂt›r›larak belirlenir. k s›n›f say›s›n› belirtmek üzere,
serbestlik derecesi v = k-1’den; 6 s›n›f oldu¤u için 6 - 1 = 5 olarak belirlenir.
5 serbestlik derecesi ve α = 0.01 anlaml›l›k düzeyi için kritik xk2 de¤eri, x2
tablosundan 15.08 olarak bulunur. Red bölgesi x2 > 15.08 olarak belirlenir.
5. Ad›m: Ki-kare istatisti¤inin hesaplanmas›
S›f›r hipotezinde, tüm fakülteler için ‹ngilizce dersinin baﬂar› oranlar›n›n ayn› oldu¤u ileri sürüldü¤ü için, alt› farkl› fakülte için genel oran 1 / 6 olacakt›r. Dolay›s›yla her bir fakülte için “beklenen frekans” 150.(1/6) = 25 olur.
Bunun anlam›, fakülteler aras›nda baﬂar› oran› aç›s›ndan farkl›l›k olmad›¤›
ve her fakülteden 25 ö¤rencinin baﬂar›l› olmas›n›n beklenmesidir.
Fakülteler

Baﬂar›l›
G

B

‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi

24

25

Fen Fakültesi

28

25

Mühendislik Fakültesi

30

25

Hukuk Fakültesi

20

25

E¤itim Fakültesi

26

25

‹letiﬂim Fakültesi

22

25
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(G - B)2
formülüyle
B
x2 = (24 - 25)2 / (25) + (28 -25)2 / (25) + (30 -25)2 / (25) + (20 - 25)2 / (25)
+ (26 - 25)2 / (25) + (22 -25)2 / (25) = 2.8
olarak elde edilir.
6. Ad›m: ‹statistiksel Karar

Test istatisti¤i x 2 = ∑

x2 = 2.8

xk2 = 15.08
olarak bulunmuﬂtur. Bu sonuçlara göre,
x2 < xk2
oldu¤undan H0 kabul edilecektir. Baﬂka bir anlat›mla bu üniversitenin tüm
fakülteleri için ingilizce dersinin baﬂar› oranlar› aras›nda önemli bir farkl›l›k
yoktur.
Ki-kare uygunluk testi hangi amaçla yap›l›r?

KONTENJANS KATSAYISI
Ki-kare ba¤›ms›zl›k testiyle iki de¤iﬂken aras›ndaki iliﬂkinin varl›¤›yla ilgili karar
verilebiliyordu. Oysa ki baz› hâllerde, iki de¤iﬂken aras›ndaki iliﬂkinin kuvveti hakk›nda da bilgi sahibi olmak istenebilir. ‹ﬂte kontenjans katsay›s› rxc kontenjans
tablolar›ndan (r > 2 ve c > 2) hesaplanan x2 de¤erinin gösterdi¤i iliﬂki düzeyini
saptamak amac›yla kullan›lan bir katsay›d›r. ‹ki de¤iﬂken aras›nda bir iliﬂki bulunmuyorsa c = 0 de¤eri verir. Buna karﬂ›l›k iki de¤iﬂken aras›nda en üst düzeydeki
iliﬂki katsay›s› her zaman 1 ç›kmaz, 1’e çok yak›n bir de¤er olur. c ile gösterilen
kontenjans katsay›s›n›n formülü,
c=

SIRA S‹ZDE

3

Say›sal olmayan iki de¤iﬂken
aras›ndaki iliﬂkinin derecesi,
kontenjans katsay›s›yla
belirlenir.

x2
x2 + n

ﬂeklindedir.
Yap›lan bir araﬂt›rmada, Z ilinde yaﬂayanlar›n gelir düzeyleri (düﬂük, orta, yüksek) ile kulland›klar› araçlar›n yak›t özellikleri (benzin, dizel, LPG) aras›nda anlaml› bir iliﬂki olup olmad›¤› incelenmek istenmiﬂtir. Bu amaçla rassal olarak seçilen 200 kiﬂiden elde edilen verilerle 0.01 anlaml›l›k düzeyinde ki-kare ba¤›ms›zl›k
testi yap›larak; x2 de¤eri 42.93 olarak hesaplanm›ﬂ ve söz konusu iki de¤iﬂken aras›nda anlaml› bir iliﬂki oldu¤u sonucuna ulaﬂ›lm›ﬂt›r. ﬁimdi kontenjans katsay›s›yla bu iliﬂkinin derecesini araﬂt›ral›m.

ÖRNEK 4

Çözüm: x2 = 42.93 ve n = 200
oldu¤una göre,
42.93
42.93 + 200
c = 0.42
c=

elde edilir. Bu durumda, orta düzeyde bir iliﬂkinin oldu¤u konusunda karar verilebilir.
• Kontenjans katsay›s›, hangi amaçla kullan›l›r?
• Kontenjans katsay›s›n›n de¤eri, hangi durumda s›f›r olur?

SIRA S‹ZDE

4
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Özet


A M A Ç

1


A M A Ç

2

Say›sal olmayan de¤iﬂkenler aras›ndaki iliﬂkinin
varl›¤›n› test etmek
‹statistikte de¤iﬂkenler say›sal (nicel) de¤iﬂkenler
ve say›sal olmayan (nitel) de¤iﬂkenler olmak üzere iki grupta s›n›fland›r›lmaktad›r. ‹ﬂte say›sal olmayan de¤iﬂkenler aras›ndaki herhangi bir iliﬂkinin var olmad›¤›n› ileri sürerek (H0 hipotezi), bu
hipotezin red edilip edilemeyece¤inin incelenmesinde uygulanan Ki-Kare Ba¤›ms›zl›k Testi’dir.
Farkl› örneklemlerin ayn› evrenden seçilip seçilmedi¤ini test etmek
‹ki ya da daha fazla ba¤›ms›z örneklemin, ayn›
anakütleden seçilip seçilmedi¤inin araﬂt›r›lmas›nda Ki-kare Homojenlik Testi kullan›l›r.


A M A Ç

3


A M A Ç

4

n hacimli bir örneklemin, ilgili evreni, iyi temsil
edip edemedi¤ini belirlemek
n hacimli (birimlik) bir örneklemin anakütleyi iyi
temsil edip edemeyece¤ini araﬂt›r›lmas›nda Kikare Uygunluk Testi kullan›l›r.
Say›sal olmayan iki de¤iﬂken aras›ndaki iliﬂkinin derecesini belirlemek
rxc kontenjans tablolar›ndan (r > 2 ve c > 2) hesaplanan x2 de¤erinin gösterdi¤i iliﬂki düzeyini
saptamak amac›yla kullan›lan kontenjans katsay›s› say›sal olmayan iki de¤iﬂken aras›ndaki iliﬂkinin derecesini belirler.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Say›sal olmayan de¤iﬂkenler aras›nda herhangi bir
iliﬂkinin (ba¤›nt›n›n) var olup olmad›¤›n›n test edilmesinde aﬂa¤›dakilerden hangisi kullan›l›r?
a. Küçük örneklem testi
b. Ki-kare uygunluk testi
c. Ki-kare ba¤›ms›zl›k testi
d. Büyük örneklem testi
e. Ki-kare homojenlik testi

5. Yukar›da verilen tabloda devlet yurdunda kalan ve
baﬂar›l› olan ö¤rencilere ait beklenen frekans de¤eri
kaçt›r?
a. 46
b. 58
c. 64
d. 62
e. 66

2. Ki-Kare ba¤›ms›zl›k testinde serbestlik derecesi aﬂa¤›dakilerden hangisi ile hesaplan›r?
a. v = (r-1) + (c-1)
b. v = (r+1) (c+1)
c. v = r / (c-1)
d. v = (r-1) (c-1)
e. v = (r+1) - (c+1)

6. Yukar›da verilen tabloya göre, 0.05 anlaml›l›k düzeyinde test yaparken H0 hipotezinin red bölgesi aﬂa¤›dakilerden hangisidir?
a. x2 > 3.84
b. x2 > 0.10
c. x2 > 7.81
d. x2 > 5.99
e. x2 > 10.59

3. - 6. sorular aﬂa¤›daki bilgilere göre cevapland›r›lacakt›r.
Bir araﬂt›rma sonucunda elde edilen gözlem sonuçlar›
aﬂa¤›daki tabloda gösterilmiﬂtir.
Baﬂar› Durumu
Bar›nma ﬁekli

Baﬂar›l›

Baﬂar›s›z

Ailenin yan›nda

55

35

TOPLAM
90

Devlet Yurdunda

64

46

110

Özel Yurtta

61

39

100

TOPLAM

180

120

300

3. Yukar›daki tabloya göre, s›f›r hipotezinin do¤ru ifadesi aﬂa¤›dakilerden hangisidir?
a. Ö¤rencilerin baﬂar› durumlar› ile bar›nma ﬂekli
birbirinden ba¤›ms›zd›r.
b. Ö¤rencilerin baﬂar› durumlar› ile bar›nma ﬂekli
birbirine ba¤›ml›d›r.
c. Devlet yurdunda kalan ö¤renciler daha baﬂar›l›d›r.
d. Ö¤rencilerin baﬂar›lar› birbirinden farkl›d›r.
e. Ailenin yan›nda kalan ö¤renciler baﬂar›s›zd›r.
4. Yukar› verilen tabloya iliﬂkin serbestlik derecesi
kaçt›r?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5

7. Kontenjans katsay›s›n›n s›f›r ç›kmas› hangi anlama
gelir?
a. ‹ki de¤iﬂken aras›nda üst düzey bir iliﬂki oldu¤unu belirtir.
b. ‹ki de¤iﬂken aras›nda orta düzey bir iliﬂki oldu¤unu belirtir.
c. ‹ki de¤iﬂken aras›nda bir iliﬂki olmad›¤›n› belirtir.
d. ‹ki de¤iﬂken aras›nda alt düzey bir iliﬂki oldu¤unu belirtir.
e. ‹ki de¤iﬂkenin aras›nda tam bir iliﬂki oldu¤unu
belirtir.
8. Farkl› örneklemlerin ayn› evrenden seçilip seçilmedi¤inin belirlenmesi için yap›lan test aﬂa¤›dakilerden
hangisidir?
a. Küçük örneklem testi
b. Ki-kare uygunluk testi
c. Ki-kare ba¤›ms›zl›k testi
d. Büyük örneklem testi
e. Ki-kare homojenlik testi
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
9. Ki-kare uygunluk testi hangi amaçla yap›l›r?
a. n hacimli bir örneklemin evreni iyi temsil edip
edemeyece¤ini araﬂt›rmak için
b. ‹ki de¤iﬂken aras›ndaki iliﬂkinin kuvveti hakk›nda da bilgi sahibi olmak için
c. Farkl› örneklemlerin ayn› evrenden seçilip seçilmedi¤ini araﬂt›rmak için
d. ‹ki nitel de¤iﬂken aras›nda bir iliﬂki olup olmad›¤›n› araﬂt›rmak için
e. Evrendeki de¤iﬂkenlerin homojen olup olmad›¤›n› araﬂt›rmak için

1. c
2. d
3. a

4. b
5. e
6. d

10. 50 kiﬂiden elde edilen verilerin de¤erlendirildi¤i bir
araﬂt›rmada ki-kare istatisti¤inin de¤eri 0.70 olarak hesaplanm›ﬂt›r. Bu bilgilere göre kontenjans katsay›s›nn
de¤eri nedir?
a. 0.20
b. 0.11
c. 0.04
d. 0.55
e. 0.38

7. c
8. e
9. a
10. b

Yan›t›n›z yanl›ﬂ ise “Ki-Kare Ba¤›ms›zl›k Testi”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›ﬂ ise “Ki-Kare Ba¤›ms›zl›k Testi”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›ﬂ ise “Ki-Kare Ba¤›ms›zl›k Testinde Hipotezlerin ‹fadesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›ﬂ ise “Ki-Kare Ba¤›ms›zl›k Testi”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›ﬂ ise “Ki-Kare Ba¤›ms›zl›k Testi”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›ﬂ ise “Ki-Kare Ba¤›ms›zl›k Testi”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›ﬂ ise “Kontenjans Katsay›s›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›ﬂ ise “Ki-Kare Homojenlik Testi”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›ﬂ ise “Ki-Kare Uygunluk Testi”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›ﬂ ise “Kontenjans Katsay›s›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
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S›ra Sizde Yan›t Anahtar›

Yararlan›lan ve Baﬂvurulabilecek
Kaynaklar

S›ra Sizde 1
• Say›sal olmayan de¤iﬂkenler aras›ndaki herhangi bir
iliﬂkinin var olmad›¤›n› ileri sürerek (H0 hipotezi), bu
hipotezin red edilip edilemeyece¤inin incelenmesinde uygulanan Ki-Kare testi’dir. Bir örneklemin gözlemlenmesi sonucunda elde edilen frekans da¤›l›m›n›n binom, Poisson, normal vb. gibi genellenmiﬂ bir
da¤›l›ma uygun olup olmad›¤›na karar verebilmek
için kullan›lan test yine Ki-kare testi olacakt›r. Di¤er
yandan iki ya da daha fazla örneklemin ayn› evrenden seçilip seçilmedikleri konusunda karar verilirken
de ki-kare testinden yararlan›l›r.
• Ki-Kare ba¤›ms›zl›k testinde s›f›r hipotezi (H0), say›sal olmayan de¤iﬂkenler aras›ndaki herhangi bir iliﬂkinin var olmad›¤›n› ileri sürerek; karﬂ›t hipotez (H1)
ise say›sal olmayan de¤iﬂkenler aras›ndaki bir iliﬂkinin varoldu¤unu ileri sürerek ifade edilir.
• Ki-Kare ba¤›ms›zl›k testinde serbestlik derecesi hesaplan›rken; aralar›nda ba¤›nt› bulundu¤u düﬂünülen
birinci de¤iﬂkenin r ﬂ›kk› (sat›r), ikinci de¤iﬂkenin c
ﬂ›kk› (sütun) varsa serbestlik derecesi, v = (r-1) (c-1)
ile hesaplan›r.
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S›ra Sizde 2
• Ki-Kare ba¤›ms›zl›k testinde ele al›nan de¤iﬂkenler aras›nda bir iliﬂkinin varl›¤› araﬂt›r›l›rken, ki-kare homojenlik testinde iki ya da daha fazla ba¤›ms›z örneklemin ayn› evrenden seçilip seçilmedi¤i araﬂt›r›lmaktad›r.
• Ki-Kare ba¤›ms›zl›k ve homojenlik testlerinin ikisinde de herhangi bir gözenin beklenen frekans›, ilgili
gözenin yer ald›¤› sat›r toplam frekans›yla sütun toplam frekans› çarp›l›p, genel toplam frekans›na bölünerek elde edilir.
S›ra Sizde 3
Ki-kare uygunluk testi, n hacimli (birimlik) bir örneklemin anakütleyi iyi temsil edip edemeyece¤ini araﬂt›rmak için yap›l›r.
S›ra Sizde 4
• Kontenjans katsay›s›; rxc kontenjans tablolar›ndan
(r > 2 ve c > 2) hesaplanan x2 de¤erinin gösterdi¤i
iliﬂki düzeyini saptamak amac›yla kullan›lan bir katsay›d›r.
• ‹ki de¤iﬂken aras›nda bir iliﬂki bulunmad›¤›nda kontenjans katsay›s› s›f›r (c=0) olur.

