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1. KAVRA MLAR ve TEKN İKLER
1.1. DENEY PLA NLA MAS I KAVRAMI
ilk çal ışm ala ra tarı md a başl anıla n deney planlam ası konusu; de
ney, deney in pla nla nm ası ve ist ati sti ks el anal iz bölüm lerinde n oluşur.
Deneyler , anla mlı veri elde edeb ilmek gayes iyle özelli kle ter tip 
lenen sür eçl er ola rak gör üle bile ceğ i gibi, be lirli bazı sonuç ların elde
edil mes inde etk ili olan fa ktö rle rin var olan analiz yönte mleri nin uy
gul ana bilm esi için ger ekl i vars ayım lara uyduru lması ve böylece an
lamlı hipo tez te stl er ini n uyg ulan abil me sini sağla mak amacıyla bir
araş tırıc ı tar afı nd an ter tip len en sür eçl er ola rak da tanı mla nab ilir ().
Ara ştı rm ala rda old ukç a önem li bir yeri olan deneyle rde dikk at
edi lece k nok ta dene yin doğ rulu ğud ur.
Deneyin doğ rulu ğu ; deneyi yapı laca k konunu n özelliğin e, deney
sel ge reç ler in değ işke nliğ ine , deneyd e kullan ılan deney birim lerinin
sayıs ına ve dene y yapı lan yerin öze lliği ne bağl ıdır (2). Bu koşul lar
dik ka te alı na rak düze nlen en dene ylerd e deneyin amacı ve deneyde
etk ile ri ara ştı rıla ca k olan fa ktö r veya fak tör leri n açık bir şekilde be
lirt ilm es i ge rek ir (3). Fa ktö rle rin etk iler inin ölçü lebil mes i için araş tıııcıl ar tar afı nda n den eyle rin düze nlenm esind e ve deneyle rden elde edi-(*)
(*) Necla Çömlekçi, Deney Planlamasına Giriş, Eskişehir iktisadi ve Ticari
İlim ler Akade misi Yayını, Eskişehir, 1978, s. 37 -38.
(2) P. G. Moore, Sta tist ics and the Manager, Macdonald and Co. Ltd., London, 1966, s. 129.
(3) D. J. Finney, «The Sta tistic ian and the Planning of Experiments», Journal
of the Rolay Sfa tisti cal, Society, (sayı 119, 1956), s. 5.
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len sonu çların anal izind e gere kli olan yön tem ler top lulu ğu deney
planla ması ola rak tan ım lan ab ilir (4).
Var olan verile re, çalışm a şar tlar ına ve etk iler i ara ştı rıla ca k fa k
törl ere uygun olar ak düzenle nen deney ter tip ler i ile fa ktö rle rin et ki 
leri tahm in edil ebil ir, bu etk iler in kar şıla ştır ılm ala rı ya pıl ab ilir ve ko n
tro l edilec ek hipo tezle r olu ştu rula bili r.
Deney planlam ası çalışmala rı yapıl ırken , etk ile ri tahm in edi lec ek
olan fak tör veya fak tör ler grubu dışında kalan diğ er koş ulla rın da
ola bild iğin ce hom ojen liği ger ekir (5).
1.2. DENEY PLANLAMA SI İLE İLGİLİ ÇALIŞM ALARIN
TARİHSEL GELİŞİMİ
Deney planlam ası ile ilgili çalış mala ra 1840 yılında Elsa s’ta Boussing aul t tara fında n gübre denem eleri ile başl anılm ış ve daha sonr a
İng ilte re’de Rothams ted araş tırm a ista syon und a Lavves ve Gil ber t
tara fınd an ilk tekr arla nma sız tarl a dene yleri düz enl enm iştir . Alm an 
ya'da deney planlam ası tek niğ inin kuru cul arın dan olan E. A. Mit sch erlic h'in düzen lediği deney ter tip ler ind e de tek rar lan ma ya ras t
lanmaz.
Fakat tekr arlan man ın bu uyg ulam alar da gere kli old uğu na ina 
nan araş tırıc ılar tara fınd an, yapılan çal ışm ala r sonu cund a ilk kez
1860 yılında Alma nya'd a Carouv en tara fınd an ve 1870 yılında Mae rker
tara fında n gene Alma nya'd a deney ter tip ler ind e tek rar lan ma ku lla 
nılmaya başlanmı ştır.
1907 yılında Rodevvold ve Quante tarl a den eyle rinin de ğe rle n
dirilm esind e hata olasılığı hesap larının kulla nılm ası üzeri ne dik ka ti
çekm işlerd ir.
Rodevvald'ın öğre ncis i olan E. A. Mit sche rlic h daha son rak i yı l
larda deney tekn iğin de hata olasılığı hesa pların ın kull anı lma sınd a
öncü olmuş tur. Birk aç ma tem atik çini n dire nme sine karşın tarı ms al
deneyle rin ari tme tik orta lama ve orta lama hata üzerin den de ğe rle n
diril mes i Mi tsc her lich 'in çalışmala rı sonu cu olm uşt ur (°).
(4) N. Jagdish, Sırıvastava, A Survey öf Statisti cal Design and Lineer Models,
American Elsevier Publishing Company, İne., New York, 1975, s. 1.
(5) Lerry, B. Christenson, Experimental Method olojı, Allyn and Bacon İne.,
Boston, 1977, s. 124:
(e) N. Atanasiu, (Çeviren Doe. Dr. İbrahim Demir), Tarla Deneme Tekni ği,
Bornova Ege Üniversitesi Matbaası, 1968, İzmir, s. 2.
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Bu çal ışm ala rda n son ra Sir Ronald Fisher 1935 yılında deney
planl ama sı ve bu kon unu n tem elin i olu ştu ran vary ans anali zi ko
nusunu içere n bir kit ap yayı nlam ıştır .
Yakın zam ana kad ar bu ko nu dak i çal ışm ala r tarl a tarımı üzerin 
de yap ılmı ştır, gün üm üzd e ise dene y planl aması tek niğ i büyük bir
önem kazan mış ve tarı md an baş ka tıp, sana yii ve labo ratua ra da
yana n bili ms el ala nla rda da uyg ulan may a başla nmışt ır.
1.3. DENEY PLANLAM A TEK NİĞİ NİN ÖĞELERİ
1.3.1. Deney Birimi
Deney ter tip len me sin de öne mli konu lard an biri deney biri mle ri
nin sap tan ma sıdı r. Deney bir imi çe şit li muam eleler in (varian t) (treatment) uyg ulan dığı ve ara ştır ma ya konu olan değiş kenin içinde öl 
çül üp ana liz ed ild iği «şey» ola rak tan ımlan ab ilir (’).
Deney bir imi n bir par ças ı olan ve herh angi bir işlemin etkis inin
ölç ülm esi nde ku llanıl ab ilen biri me de örnek leme birim i denilir. Ör
neğin, belli bir eğ itim yön tem i ile eği tile n bir sınıf öğrenc i üzerinde
bir ara ştır ma yap ıla ca ksa her bi r öğr enc i örnek leme birimi iken sini
deney bir imidir .
1.3.2. Deneyin Tekrarla nması
Tek rar lan ma dene y plan lama sı tek niğ inin temel öğelerin den bi
rid ir. Bir den eyd e her han gi bir gözl emin tekra rlanm ası halinde goz
lem lerd en elde edil en sonuçlar ın, aynı olmadığı görülü r. Bu ar ı
lık lar a sis te m at ik de ğiş ikl iği n mi, yoksa tes adü fi değiş kenli ğin mı ne
den olup olma dığı göz lem leri n tekr arla nm ası ile saptanıl ()• ^ e s a u 1
de ğiş ke nliğ in, nit eli ği, an ca k sis tem atik değ işke nliğ in nit eli ği kon ro
altı na alı na bil diğ i be lirl i bir duru mda tek rarl ana n gözlem ler yar . ı
mıyl a be lirl en ip aç ık la na bi lir (").
Te kra rlan an göz lem leri n sayısı; deneyde kullan ılan muamele sa
yısına, iste nile n do ğru luk derec esine , deneyde kullan ılan kişi araç
ve ger eçle re, den ey dışınd a bulu nan birç ok fak tör ler in homoje nliğine ,
den ey bir im ini n şek line ve hacm ine göre saptanır .
(7)

Çö mle kçi , a.g.e ., s. 38.

(°) J. Freu nd, P. Liv er Mor e, i. Mi lle r, Man uel of Exp erim ent al Stcıti stics , Prentic e Hail , İne. Englevv ood Cl iffs , N. 1. 1960, s. 5.
(9 )

Çö mle kçi , a.g.e., s. 39-40.
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1.3.3. Deney Hatası
Deney hatası aynı koş ulla r altın da, aynı muamele lerin uyg ula n
dıkları deney birim lerin den elde edilen son uçl ar arasınd aki fa rk lı
lıkt ır (10).
Deney hatası ile deneyin tekr arla nm ası aras ında çok yakın bir
ilişk i vardır. Bu ilişk i;

Deney hatasının bulunma dığı bir deney ter tib ine ras tlam ak müm 
kün değil dir, fak at bu hata ola nak lar ölçü sünd e kü çü ltü leb ilir.
Deney hatasını küçü ltme için yap ılac ak ilk işlem dene yde ku l
lanılan gereçle rde, parsel lerde, deney biri mle rind e ve çevre ko şu l
larında homo jenliğ in sağlan masıd ır, fak at her zaman hom ojen liğin
sağlanm ası beklenemez, bu durum karşısı nda, deney hatası nı az al t
mak için kullanıl an diğe r yol lar tesa düf i (12) dağıt ım ve dene yin te k
rarlanm a sayısının arttı rılma sıdır . Bilin diği gibi tes adü fi dağ ıtım ile
deney gereç lerind e var olan fark lılığ ın etk iler i ara ştı rıla cak fa kt ör 
lere dengeli bir şekild e dağ ıtılır (13). Diğer bir yol olan tek rar lan ma
sayısının arttırı lması ile de deney hatası küç ültü leb ilir.
1.3.4. Tesadüfiliğin Sağlanması
Deney Planlama Tek niği nin önemli öğel erin den biri de tes ad ü
filiğ in sağlanm asıdır. Tes adü filiğ in sağl ana bilm esi için ara ştı rıla ca k
olan muamele lerin, deney biri mle rine tah sisi nin eşi t ola sılı kla rla ya 
pılması gere kir (,4). Deney planl amas ında ist ati sti ks el anla mda tesadü fileş tirm enin gerçe k amacı, deney hata ların ı de ne tlem ekt ir (15).
(10) George E.P. Box; William G. Hunter, J. Stua rt Hunter Statistics for experimenters; An Introduc tion and Model Building, John Wiley and Sons, İne., U.S.A.,
1978, s. 24.
(n )

Burada (n) deneyin tekrarlanma sayısıdır.

(12)

Tesadüfi kelimesi yerine bazen raslantısal kelimesi kullanıl dığı görü lmek 
tedir. Biz burada ilkini kullanmayı tercih ettik.
(13) Orhan Düzgüneş, Bilimsel Araştırmalarda İstatistik, Prensipleri ve MetodIcırı, Ege Üniversitesi Matbaası, İzmir, 1963, s. 105.
(14) Geoffrey M. Clarke, Statistics and Expsrimental Design, Edvvard Ronald
Ltd., London, 1969, s. 93.
(’ 5) M.B. Wilk, «The Randomization Analysis of a Generalized Randomized
Block Design» Biometrika (Sayı 42, 1955), s. 70.
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Deney hat alar ının aza ltıla bilm esi için muam eleler in deney bir iml e
rine tes ad üfi ola rak dağı tılma sı ger ekir (ıe). Kart çekim i, paranın yazı
tura ola rak atılma sı, tes adü fi sayı lar tablo sunu n kullan ılmas ı ve te 
sad üfi per mü tas yon lar gibi yol larla muam eleler deney biri mle rine te 
sad üfi ola rak tah sis ed ileb ilirl er; fak at bun lar içinde en uygun olanı
tes adü fi say ılar tab losu nun kulla nılm asıd ır (” ). Muamele lerin tesa düf i
ola rak tah sis ind e birç ok far klı sonuc a varma k olağa ndır. Bazen so
nu çla r çok sayı da ola bilir . İhtima l teo risi nin tat bik i ile bütün so
nuç ların yapısı hakk ında bir fik ir elde ed ile bi lir e 0).
1.4. DENEY PLAN LAMA SINDA VARYANS ANALİZ İNİN YERİ
1.4.1. Varyans Analizinin İçeriği
Vary ans Ana lizi işlem lerin in temel öğele ri, model, tahmi n, da
ğıtım ve tes ttir . Bili ndi ği gib i herh angi bir model geçmiş in dene yle
rine day anı lara k ge liş tir ili r ve daha sonra modelin para metr eleri
tah min edili r. Para met rele ri tahm in edilec ek modelin bütün gözlem
değ erle rini kapsam ası gere kir. Varya ns anali zi işlem lerini n diğe r bir
öğesi olan tes tle r ise, araş tırm ada araş tırıcı ya model seçim inde ve
kar ar alma da yardım cı olduğ u gibi gözlemle nen örnek değeri ile,
bekle nen değe r aras ında ki fark lılığ ı da denetl er.
Sir R. A. Fisher tara fınd an gel işti rile n Varya ns Analiz i Yöntemi,
çağ daş ist at ist ik yön tem leri içind e yer alma ktad ır.
1.4.2. Varyans Analizi Yönteminin Deney Planlaması Açısından
İncelenmesi
Vary ans Ana lizi bir olayın nede nlerin i ve kon trol edileb ilen et 
ken leri sap tam ak için kulla nıla n bir yönte mdir.
Vary ans Ana lizi yönt emi iki ilkeye dayanır. Bu ilkeler;
— Kar eler topla mını n bölünm esi
—• Ana kütl e vary ansın ın tahm ini ve bu tahm in değ erle rinin kar 
şılaş tırılm asıd ır.
Bu ilke ler aşağıda görü ldüğ ü gibi açık lana bilir .
(I0 ) Henry Scheffe, The Analysis of Variance, John Wiley and Sons, İne.,
New York, 1967, s. 105.
(17) D.J. Finney, Experimen tal Design and its Sta tisii cal Basic, Cambridge
Univer sity Press, London, 1955, s. 48.
(10) VVilliad S. Ray, An Intro ductio n to Experimenîal Design, The Macmillan
Company New York, 1960, s. 24-25.
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1.4.2.1. Örnek Sayıları Eşit Olan Grupların Kareler Toplamının
Bölünmesi
Bölünme ilke lerin in açı klan abil me si için bazı tan ımla ma ları n bi
linmesi gerek ir. Bu tanı mla mal arı açı kla yab ilm ek için (n) örne k sa
yılı (k) grupl u bir durum ele alalım.
TABLO 1
(n) Örnek Sayılı (k) Gruplu Bir Serinin Düzenlenmesi

1
2
3
4

X„
X12
X,.,

X21
X22
X23
X24

n

X,

X,

x13

A

XX32

Toplam

kl

xk2

x33

XU3

X34

xk4

X3

X Isıl

T3

Tk

Genel Topla m

Tabloda görü ldüğ ü gibi (X) in biri nci endi si ait oldu ğu grubu,
ikinc i endisi ise gru pta ki yerini gös ter me kte dir. Tab loda ki herh angi
bir birim için,
Xıj = (i -T a, + eu

z

(1)

mate matik modeli yazı labil ir. Burada,
[i = genel orta lam adı r ve (X) ola rak gös ter ilir.
aı — i. grubun orta lama sının genel orta lam ada n fark ı ve muamele
etkisidir, (X,—X) olar ak gös ter ilir.
e,j = deney hatasıdı r. (Xi( —X( .) ola rak gö ste rilir .
1 no. lu modeld e bu ifad ele r yerin e kon ulu r ve orta lam a, eş itliğ in
her iki tara fınd an çıka rtılır sa,
(Xı.ı-X) = (Xi - X ) + (Xi j - X i )

(2)

eşi tliğ i elde edilir. Bu eşi tliği n kares i alın ır ve ta ra f tar afa top lan ırsa ;
(Xl i —X) 2 = (Xi - X ) 2 + 2 (XL—X) (Xi., - X i ) + (Xi j - X i2)

(3)

2 (Xu X) 3 = S (X1- X ) 2 + S 2 (Xl - X ) (Xi j - X 1) + S (Xij —Xj)2

(4)
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n
n
_
V (Xi j - X ) 2 = n ( X i- X ) 2 + x (Xl j - X , ) 2

(5)

eşi tlik leri elde edi lir.
(i) grub u için yazıla n bu eş itli k diğe r grup lar için de yazıl abil ir
ve bun lar ta ra f tar afa top lan ara k,
k n

_

k

k n

- - (Xij —X)3 = n I (Xj —X)2 + s

(Xt j —XJ

ifades i hesaplanır.

(6)

Bu ifad eler in sol tar afı , her birim in genel ortal ama dan olan sapm a
sını gö ste rdi ği için genel kar ele r topla mıdı r. Sonuç olar ak genel ka 
reler topl amı grup içi ve grup lara ras ı kareler toplam ından oluşur
de nileb ilir (10).
Grup içi Kar eler Topla mı :
Grup içi kar ele r Toplam ı,
n

SSE = i

j= l

n

n

(Xi l - X , ) 2 + S (X12- X 2) + 1 (Xlk —Xk )

= I

i=l

E (X,.j - X . j )2
1=1 j= l

İ= 1

■

<7 >

ola rak be lirt ile bil ir.
Burada;
Xd = j. grub un i. elemanı
Xj = J. grub un orta lam ası
k = gru p sayısı
n = örn ek sayısını
gös ter me kte dir .
Hes apla nan bu değ erle r deneyde meydana geleb ilece k tesa düfi
değ işm ele re bağlı oldu ğu için deney hatasını simgel er. Bu nedenle,
dene y hata sının kar ele r topla mı olara k da ifade edil ebil ir. Faka t uy
gul am ala rda gen elli kle bu ifade; gerek li kısa ltma lar yap ılar ak ku l
lanılır. Bil ind iği gibi (N) teri mli bir grupt a teri mle rin orta lam ada n
sap ma ları nın kare leri
(ln ) Orhan Düzgüneş, İsta tisti k Metodları, Ankara Üniversites i Basımevi, An
kara 1975, s. 162-163.
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N

K
( 2 X,)2

n

S (K -m )
1= 1

2 X,2 -

2

i= l

i= l

(8)

dir.

N
Diğer tar aft an, bilin diği gibi kar eler topla mı Xıı , X2l , .. .. X 11k gibi
kn sayıdaki terim lerin orta lam ada n olan sapm aları nın ka re ler idi r (").
SSE = 2 (X2„ - ( 2 Xn )2 + 2 X \ 2 1= 1

i = l ______ i = l

n
+ • • + 2 X2lk -

( 2 X12)2
1= 1 .

n

( 2 Xlk )2

1=1

1=1

n
8 no.lu ifadeye göre bu topla m (21), sayıların kar ele r topla mın dan
(1/k n) defa (T2) çarpımın ın çıkarı lması ola rak te kr ar yaz ılab ilir. Böylece gru pla riçi kare ler toplamı
n

SSE =

=

k

-r2

2
2 X2U ı=ı ]=ı

n

k

k

2

2

X2W — 2

1= 1

j=l

n

T• 22

TI k 2

n

n

T/

j=l

n
olara k yazıla bilir.
Gruplararası Kareler Toplamı
Grup larara sı kare ler toplam ı muamele orta lam ala rın ın genel or 
talam aya göre olan fark ları nın kare ler topla mıdı r. Bu topl am,
k

SSB = n 2 (X, —X)2
j=ı

(10)

olara k hesapla nır. Burada,
Xj = j. grubu n ortala ması
X = genel ortal ama yı gös terir .
Grup larar ası kare ler toplam ı, aynı zamand a muam ele ort ala ma (20) Henry L. Alder and Edward B. Roessler, Introduction to Probability and
Statistics, W. H. Freeman and Company, San Francisco. 1977, s. 323.
(21) (T) değeri 1 no.lu tabloda görüldüğü gibi genel toplam değeri ni göste rir.
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larının genel orta lam aya göre olan dağılım larının bir ölçüs üdür. Mua
melele rin etk ile ri ara sın dak i far k küçü k olduğu nda, orta lam ala r da
birb irind en çok far klı olm ayac ağın dan, kare ler toplamı küçü k ola cak 
tır, ters i olan duru mun gerç ekleş mes i halind e kare ler toplamının
büyük olac ağı son ucu açık ça görü lebi lir.
Gru plar ara sı kar ele r topla mı için (10) no.lu ifade kullan ıldığınd a
hesa plam alar da gü çlü kle rle karşıl aşılır , bu nedenle uygula malard a bu
ifadede , aşağ ıda gör üld üğü gibi bazı kısa ltma lar yapıla rak grup lararası kar ele r top lam ı;
k

SSB = n

I

(2X.,)2

X,2

J= ı
k
k

v
j=ı

-r 2
_L
n2

: 2

t ,)2

J=ı
kn 2

k

2 T?
J=ı
n

J i
kn

ola rak bel irlen ir.
Bu iki kar ele r topla mı genel kare ler toplam ı verir, böylece elde
edilen bu sonu ç; kar ele r toplam ının bölün mesi ni kanıtlar .
SS = SSE + SSB
k
2

k

T /

j= ı

+

kn

n
— V
i= l

2
j=l

X2h

2
i= ı

X2,

2
j= ı

v t1 i 2

J=1
n

kn

1.4.2.2. Örnek Sayıları Eşit Olmayan Grupların Kareler Toplamının
Bölünmesi
Şimd iye kad ar veril en ifade lerd e gru pla rda ki birim sayılar ının
bir bir ine eşi t oldu ğu varsa yılmış tı, fak at bazı duru mla rda bu eşi tlik
sağ lan ma yab ilir.
Örne ğin k grup sayılı bir araşt ırma da biri nci grupta ^ = 5 , iki n
ci gru pta n2 = 3 ve üçün cü grup ta n3 = 6 birim bulu nab ilir.
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Bu durumda gru plar içi, grup lara rası ve genel kar eler topl amı şöylece hes apla nab ilir (22).

SS

2 (X„ -X) 2 + 2 (Xi2 - -X) 2 + .. + 1 (Xi k - X ) 2
i=l

i=l

SSB = n, ((X 1- X ) 2 + n2 (X2 - X ) 2 + ... + nk (Xk - X ) 2
"ı
SSE = 2 (Xi l - X ] )2 + v (Xi2 —X2) + ... + i (X,k —Xk )2
1=1
i= l
1=1
Görüld üğü gibi bu ifad ele r gru pta ki birim sayı ların ın eşi t oldu ğu
duru mda ki ifade ler ile özdeş tir, ve bu ifad ele rde de ger ekli kıs alt 
malar yapıla rak uygu lamal arda kull anı lab ilec ek ifad ele r hali ne dö nü ş
türü lebi lir.

SS

= X X2 +
tl

SSn =

-IL L +
n'

s X2 2 + ... +

i= l

+

+

K

T2
2 X2l k - —
i= l
n, + n2 + ... + n k
t2

2

nk

n, + n2 + . . . + n k

SSK = 2 x 2it + s x 212 + ... + SX2lk 1=1
'- 1

f l i 2 + - 2 Z .+ ... +
\ riı
n2

nk

Yapılan hesa plama larda n örnek sayıla rı eşi t olma yan gru pla rda
da, grup içi kare ler topla mı ile grup lara ras ı kar ele r topl amı nın genel
karel er toplam ının verd iği sonu cuna varıl ır. Böyle ce bu duru mda da
kareleı toplam ının bölünm esi ispa tlanm ış olur.
1.4.2.3. Varyansların Karşılaştırılması

Daha önce de değ inild iği gibi, Vary ans ana lizi tek niğ ini n tem eli;
kare ler toplam ının bölünm esi, ana küt leni n vary ansı nın tah mini ve
bu tahm in değe rleri nin karş ılaştı rılma sıdır .
Ana kütle varyan sının tahm ini için n değ işke nli k örn eğ ini
ele aldığımızı ve örn ekl erin aynı ana kütle den alınd ığını varsa yalım .
(22)
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Alde r, Roessle r, a.g.e., s. 325.

Bu duru mda ana kü tlen in varya nsı iki şeki lde tahmi n ol un ab ili r:
Biri nci şek ilde ana küt len in varyansı,
n

e 2_

X (Xn - x ,
i ı

n

n

2)

_

2
2)

+ S (X12- X
+ ... + s (Xik - X lt )2
1=1
i -i
k (n —1)

ifad esin e göre tah min olu nab ilir.
Bu ifad enin payı bil ind iği gibi gru piçi kareler toplamıd ır, bu ne
denle vary ans tah min değe ri,

nj = n2 = ... n olmas ı duru mund a ve (Ho) hipotez inin doğrul uğu
varsay ımı altı nda var yan s tah min i kare ler ortal ama sı bölü serbe stlik
dere cesi ola rak da tan ıml ana bilir .
Eşit bir imli örn ekl erd e ser bes tlik derec esinin k (n —1) olması
(N —k) ser be stli k der ece sini de açık lam akta dır. Çünkü bir örnek için
(n —1) ser be stli k dere cesi oldu ğuna göre (k) örnek için k (n —1)
olac ağı görü lür. Böylece,

yaz ılab ilir. Ana küt le varya nsını n tahm ini, örnek ortalam asının varyansı nın tah min i ile de yap ılab ilir.
X, , X2 , . . . , X U mümk ün olan muamele bileş imler inin bir örneği
old uğu nu kabu l edel im ve işlem lerde kola ylık olsun diye nı = n2 = ...
nk = n alalım . Bu örne k orta lam alar ının dağılımın ın varyansını n ta h
mini,

~2 _

1 (X1- X ) 2
.İ ' 1

ifad esi ne göre hesa planır . Öte yandan bir kütled en çekil ebile n bütün
örn ek ort ala ma ları nın varya nsın dan hare ketle
a2 _> na 2 = tr2
—
s
= n
O halde
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s2b

n v (X,—X)2
= n S \ = - j —-------- —
k- 1

A

ifadesi elde edilir.
Yukarı daki ifade de pay, gru plar ara sı kar eler topla mı oldu ğun dan ,

olara k yazılab ilir.
Varyan s Anal izi işlemi; (a2) nin bu iki tah min değ erin in ka rşı 
laştırılm asıdır, yani
p_

S2|; _ SSn /k — 1
S2e “ S S e /N -k

Hesaplanan (F) oranının yoru mla nab ilme si için hip ote zle rin olu ş
turulm ası gereki r. Bu hipote zler;
H o : X, = X 2 = X 3 = . . . X

k

= .. .X

k

H ,:X 1 ^ X

2

^ X

3

şeklin de olac aktır . Hipo tezle r belli bir hata payına (a) göre ter tip
edilm ekte ve herhan gi bir hipot ezin kabul veya redded ilme si (a) hata
payına göre olm akta dır (“ ).
(H„) ve (H,) duruma göre şu şeki lde yargıy a varılır .
—

Fk-ı,

n- r

< Fk _j, N _k ; 1 — a ise (H„) kabul

Örnek ler, orta lam alar ı eşi t ana kütle lerd en veya aynı ana kü t
leden çek ilm iştir , örnek orta lam alar ı arası nda anla mlı bir fa rk yok tur,
ince lediğ imiz fak tör, sonucu anlam lı derec ede etkil eme z.
—

Fk-ı. N-k > Fk -ı , N -k ; 1 — a ise (H„) red, (H,) kabul

Örne kler aynı ana kütle den çek ilme miş ler, örne k ort ala ma ları
arasın da anlamlı bir far k vard ır veya ince led iğim iz fa kt ör sonu cu
anlam lı derece de etk ilem ekt edir . Örne k ort ala ma lar ı aras ında an 
lamlı bir farkı n bulund uğu sonu cuna varıld ığı dur um lard a hang i or(23) Şemsettin Bağırkan, «Varyans Analizinin Bazı Uygulama Alanları», İstan 
bul iktisad i ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, (sayı 2, 1975), s. 125.
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tal am an ın anl am lılığ a neden olduğu nun araş tırılm ası ger eki r ve en
kü çü k öne mli far k (LSD) tes ti ile bu orta lam a sap tan abi lir.
En küç ük önem li fark tes ti 0,05 ve 0,01 için aşağıda görüle n
ifa de le r ile he sa pl an ab ili r:
LSD (0,05) = t (0,05) S D = t 0,05
LSD (0,01) = t (0,01) S „ = t 0,01

n

y

n

Bu ifad ele re göre hesap lanan en küçük önemli fark grup or
tal am ala rı ara sın dak i far k ile karş ılaş tırıla rak sonuca varılır. Grup
or tal am ala rı, ara sın dak i far k en küçük önemli fark tan küçük ise bu
gru pla rın ort ala ma lar ı aras ında ki farkın anlams ız olduğu diğe r bir
de yiş le bu ort ala ma ları n aynı ana kütled en tesa düfi olara k seçilm iş
örn ek ler in ort ala ma ları oldu klar ına kara r verili r, öte yandan ort ala 
ma lar arası fark , en küç ük önemli fark tan büyük veya eşit ise, bu
iki gru p ort ala ma lar ı aras ında ki farkı n anlamlı olduğu, diğe r bir de
yiş le bu iki orta lam anı n aynı ana kütled en tesa düfi olara k seçilm iş
ör ne kle r olm adı kla rına kar ar veril ir. Bu tes tte en önemli nokta de
ney son uçl anm ada n evvel hangi iki grubun karşı laştır ılmalarının ya
pıla cağ ının sap tan ma sıd ır (M ).
En küç ük önem li fa rk la r yönteminde , orta lam ala r her karş ılaş
tırm ad a anc ak bir defa kull anı lab ilir, yani orta lam ala r arasın daki kar 
şı laş tır m ala r bağımsız dır.
Or tal am ala r aras ında ki karş ılaşt ırma ların bağımsız olmadığı du
rum lar da yap ılacak ana lizle rde kulla nıla cak yönt emle r üzerinde bir 
ço k ara ştı rm a yapıl mış ve 1951 yılında Duncan tara fında n bir test
ge liş tir ilm iş tir .
Bu tes tte aşağ ıda görü len ifadede n yar arla nıla rak hesap lamal ar
yap ılır.
D — Sx • Q
Bu ifad ede (Q) sta nda rtla ştır ılm ış değişim geni şliği ni tanım lar
ve bu değ er grup sayıları ve gru pla r içi serb estl ik dere cele rinin bu
lun duğ u Dunc an tab los und an hesapla nır. Hesaplan an bu değer (D)
(24) Necdet Yurtsever, Denemelerin İsta tistik Prensiplerine Uygun Tertip len
mesi, Topra k ve Gübre Araştır ma Enstitüsüsü Müdürlüğü, Ankara 1974, s. 22.
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ifade sind e yerine konu larak önem li ola bile cek far k hesa planır. Bu
hesapl anan far kla r orta lam ala r arası fa rk la r ile kar şıla ştı rıla rak so 
nuca varılır.
Orta lam alar arası fark ları n hesabı için norm al dağıl ım gös tere n
bir ana kütled en 5 örne k çek ildi ğin i ve örn ekl erin ort ala ma ları nın
ikiş er ikişe r karş ılaşt ırılac ağın ı varsa yalım . Örnek ort ala ma ları bü yü k
lük sırasına göre
X T , X M , XD , Xg , XY

olar ak düzenle nir. Ort alam alar arası fa rkl ar şöyl ece b e li rt il e b il ir :
D, = X T
XM
D2 = X T - X p
d3 = X r - x s
d4 = XT - X Y
O5 = X M — X D

Do = X M -- X s
D, = x M -- X v
D„ = X D - - x s
D» = Xd - - X Y
Dıo — X s - - Xy

Hesaplan an orta lam ala r arası far k D değe rind en büyü k ise
orta lam alar arasınd a önemli bir fark ın olduğ u aksi durum un ge rçe k
leşmesi halinde orta lam ala r aras ında ki fark ın önem li olmad ığı so nu 
cuna varılır.
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