
UYUM DERECESi VE iHTiMAL KURALLARI 
 İhtimal kurallarının anlaşılmasının asıl önemi aşağıdaki sebeblerdedir. 

1-) Faaliyette olan genetik mekanizmanın anlaşılması sağlanır. 

2-) Verilen bir çaprazlamada elde edilebilecek sonuçların tahmini. 

3-) Elde edilen (F1) verilerinin ileri sürülen genetik mekanizmaya ne derecede uyup 

uymadığını test etmek. 

 Dihibrit melezlemesi bahsinde bazı temel ihtimal kurallarını uyguladık 

Dihibrit bahsinde ayrı kromozomlar üzerinde bulunan iki ayrı gen çiftinin 

dağılımındaki ve bir araya gelmesinde rol oynayan ihtimal kuralları açıklanmıştır. Bu 

ihtimal kuralı bağımsız olayların bir arada olma kuralı adıyla bilinir. Esas olarak 

aşağıdaki şekilde ifade edilir. iki yada ayrı bağımsız olayın aynı anda olma ihtimali bu 

iki olayın tek başlarına olma ihtimallerinin çarpımına eşittir. 

İki Bağımsız Genetik Olmayan Olay 
 Bir madeni para ile yapılan atışda olduğu gibi ihtimal kuralları her şans olayına 

uygulanabilir. Mesela bir madeni para atışını düşünelim Burada yazı ve tura gibi iki hal söz 

konusudur ve bu iki olaydan herbirin oluşma ihtimali 1/2’dir. Eğer bir madeni parayı ard 

arda 4 kere attığımızda 2 yazı: 2 Tura’nın dışında bir oran elde edersek bu bir süpriz 

olmaz. Hatta dördüde yazı veya 3’ü yazı biri tura, 1 yazı 3 tura veya dördüde tura olabilir. 

Ama çok sayıda atılış yapılırsa 1:1’e yakın bir oran elde ederiz. Burada ardışık atışların bir 

birinden farklı olduğunu yani atışlarından birinin sonucunun diğer atışın sonucunu 

etkilemediğini yani birbirini etkilemeyen bağımsız olaylar söz konusu olduğunu kabul 

ediyoruz. 



İki Madeni Para ile Yapılan Atış 
 Eğer iki madeni parayı aynı anda olmak üzere söz gelişi “50” kez atarak 

hangi sonuçlar elde edilir. Bunu inceleyelim söz gelişi iki öğrencinin her biri iki madeni 

parayı aynı anda olmak üzere (50) kez atmış olduğunu dünülemi iki madeni parayla 

her atışta YY, YT, TT gibi üç halden biri oluşabilir. Bu şekilde (a) öğrencisinin 

atışlarından elde edilen seri aşağıdaki gibi olsun. 

YY = 12 (yani 50 defa iki parayla atışda 12 yazı) 

YT = 27 (yani 50 defa iki para da atışda 27 defa biri yazı öbürü tura) 

TT = 11 (yani 50 defa iki parayla atışda 11’in ikiside tura) 

Topl. 50  

 Burada acaba bu sonuçlar her madeni paranın yazı veya tura gelmesi 

şansının bir birine eşit olduğu teorisine uygunmudur, diye düşünülebilir. Aynı şekilde 

genetik denemelerde verilen bir çaprazlamadan elde edilen sonuçlara bakarak hangi 

genetik mekanizmanın rol oynadığını tahmin edebiliriz. Ayrıca öngörülen bazı 

hipotezlere göre beklenen sonuçlarla gözlenen sonuçlar arasındaki farkların şansdan 

ileri gelip gelmediğine bakarak kurulan hiotez kabul veya reddedilebilir.  

 Bu yazı tura atışlarına ilişkin bazı kurallar ortaya koymak için paranın 

hilesiz (=sapmasız=un bıassed) olduğunu ardışık atışların birinde yazı veya tura 

gelmesinin ikinci atış sonucunu veya iki para atılıyorsa birinin yazı veya tura 

gelmesinin diğerini etkilemediği  gibi varsayımları kabul etmek gerekir. çarpma 

kuralına görebir atılışda her iki paranında aynı gelme ihtimali (1/2) x (1/2) = 1/4 olur. 



 Gerçektende her iki öğrencininde atışlarının 1/4’ünde iki yazı elde 

edilecektir. 

 Aynı şekilde aynı anda iki tura gelme ihtimalide 1/2 x 1/2 = 1/4’dür. 

 Gene bir yazı bir tura gelme ihtimali şöyle bulunur. 1ci paranın yazı 

gelme ihtimali (1/2) ve 2 ci paranın tura gelme ihtimali 1/2’dir. 

 Bu durumda 1/2 x 1/2 = 1/4 ihtimali elde edilir. 

 Ancak bu durumda toplam ihtimalle 1/4 YY + 1/4 YT + 1/4 TT = 3/4 

sonucu elde edilir.  Oysa toplam ihtimali (1) olmalıdır. Bu sebeple bir yazı 

bir tura gelme ihtimalinin 1 cinin yazı 2 cinin tura gelme ihtimali ile 1 cinin tura 

ikincinin yazı gelme ihtimalinin toplamı olduğu hususu göz önüne alınmalıdır. (o 

halde bir yazı bir tura dediğimizde (YT + TY) ihtimali hesaplanır. Buda 2 [(1/2 x 

1/2)] = 1/2 olur 

olur. Buna göre tek başına olma ihtimalleri bilinen iki bağımsız olayın oluşma 

ihtimalleri a² + 2ab + b² ile ifade edilir. Burada a = yazı gelme ihtimali ; b= tura 

gelme ihtimalidir. Bu örnekde a= b= 1/2 olduğundan yukarıdaki formül 

(1/2) ² + 2(1/2 x 1/2) + (1/2) ² halini alır. Bu ise 1/4 + 2/4 + 1/4 dır. 

 Bu ifade aslında (a+b)2 binom açılışıdır. iki madeni para ile atılışlara 

ilişkin gözlem ve beklenen değerlerini aşağıdaki gibi gösterilebilir. 



 Aynı konuda (B) öğrencisi ise aşağıdaki sonuçları elde  etmiş olabilir. 

Sınıf Gözlenen Beklenen

YY 12 12, 5

TY-YT 27 25

TT 11 12, 5

Toplam 50 50

Sınıf Gözlenen Beklenen

YY 10 12, 5

YT 33 25.0

TT 7 11, 5

Toplam 50 50

 İlk öğrencinin verileri varsayımlarımıza göre beklenen değerlere daha 

yakındır. Yukarıdaki iki veri setinin beklenen sonuçlardan ayrılışını inceleyerek bu 

sapmaların şansdan oluşup oluşmadığını tesbit edebiliriz. 



4 Madeni Para Atışı 
Bu kez 4 madeni paranın birlikte 100 kez atıldığını düşünelim. Yazı ve turalarla 

oluşacak kombinasyonlar aşağıda sunulmuştur. 

Sınıf Gözlenen 

YYYY 9 

YYYT 32 (a+b)2 açılışı iki madeni para içindir. 

YYTT 29 Bu kez 4 madeni para için (a+b)4 

YTTT 25 ifadesi kullanılır. 

TTTT 5 

a = Herhangi bir paranın yazı gelme ihtimali = 1/2 

b = Herhangi bir paranın tura gelme ihtimali = 1/2 

(a + b)4= a4 + 4a³b + 6 a ² b ² + 4ab³ + b4 

a = b = 1/2 yazarak 

(1/2) 4 + 4 [(1/2) ³ . 1/2)] + 6 [(1/2) ² (1/2) ²)] + 4 [(1/2) (1/2) ³ + (1/2) 4= 1 

(1/16) + (4/16) + (6/16) + (4/16) + (1/16) = 1 

 Bu açılışdaki ilk terim (1/2) 4 dördüde aynı anda yazı gelen atışları 

gösterir. 

 ikinci  terim 4 a³b ise 3 yazı (a³) ve bir tura (b) gelen atışları gösterir. 

şimdi gözlenen ve beklenen değerlere, ilişkin aşağıdaki örneği inceleyelim. 



 Burada da bu gözlemlerin beklenen değerlere ne ölçüde uyduğu sorusu ile 

karşılaşırız. Yani gözlenen ve beklenen değerler farkı şansdan ileri geliyormu 

gelmiyormu sorusu ortaya çıkar. Daha sonra bu konu incelenecektir. 

Sınıf Gözlenen Hesaplanan

YYYY 9 100’ün 1/16’sı = 6.25

YYYT 32 100’ün 4/16’sı= 25.00

YYTT 29 100’ün 6/16’sı= 37.50

YTTT 25 100’ün 4/16’sı = 25

TTTT 5 100’ün 4/16’sı = 6.25

Toplam 100 100.00



Binom İfadesi 
 Sonuçları iki şıkta ifade edilen bir çok genetik problemde binom 

yaklaşımı kullanılmaktadır. Bu sebeple binom açılımı daha detaylı inceleyelim. Bu 

açılımı bir cebirsel işlem olmaktan çıkarmak için (a+b)n açılışına dair aşağıdaki 

kuralları bilmek gerekir. 

1) Binom açılışına üs olarak seçilen (n) değeri madeni para örneğinde aynı anda 

atılan para sayısına bağlıdır. Buna göre iki para için (a+b)² yani n= 2 söz konusu 

20 kerede atılsa aynı formül kullanılır. Dört paranın aynı anda atılışında ise n= 4 

yani (a+b)4 söz konusudur. Ayni prensipler (n) çocuklu ailelerin çocuklarının 

cinsiyetinin erkek veya kız olması gibi iki fenotipik açıklamayı göstermeleri 

ihtimali içinde kullanılır. 

2) Binom açılışında terim sayısı (n+1) dir. Buna göre (a+b)² için a² +ab + b² gibi üç 

terim söz konusudur. 

3-) Açılışın her terimi hem (a)yı ve hemde (b)yi içerir. ilk terimde (a)ya verilecek 

üs (n)’e eşittir. Bu (n) binom açılışının üs kuvveti olan (n) ile aynıdır. Bu terimdeki 

a’nın üs kuvveti diğer terimlerde her seferine sıra ile son terimde sıfıra kadar 

azalır. Ancak a0=1 olur. çünkü üssü sıfır olan sayı birdir. Bu ise bir sayının 1’le 

çarpımı gene o sayı olduğundan yazılmaz. Aynı şekilde (b) ilk terimde b0’dan 

(yazılmaz son terimdeki bn’e kadar artar. Bu yüzden her terimdeki (a ve b)nin üs 

kuvvetleri toplamı (n)e eşittir. Buna göre (a+b)4 açılışında terimler katsayıları söz 

konusu olmaksızın 



 a4 , a³b, a² b², ab³, b4 = a4 + a³b + a² b² + ab³+ b4 olur 

 a4’ün katsayısı 1 olup yazılmaz 

 ikinci terimin katsayısı için bir önceki terimin katsayısı ile a’nın üssünün 
çarpılması ile elde edilen sayının serideki bir önceki terimin pozisyonunu (sırasını) 
belirleyen rakama bölünmesi ile elde edilen sayı kullanılır. 

Aynı prensip paskal üçgeni ilede gösterilebilir. 

 Buradada her katsayı bir yukardaki iki sayının toplamıdır. Bu üçgende her yatay 
hattaki ikinci katsayının binom’un üssünü temsil ettiğine dikkat ediniz. Buna göre 
son hattaki ikinci rakam 6’dır. Böylece bu hat (a+b)6’nın açılışın verir. Sonuç 
olarak (a+b)4 ün (a³b)nin katsayısı şöyle bulunmuştur. (4x1)/1 = 4 

 Üçüncü terim olan a²b² nin katsayısı ise (3x4)/2 = 12/2 = 6 olur. 

 Bu şekilde elde edilen açılım Tablo: 5.1’de belirtilmiştir. 

Tablo: 5.1 

 

(a + b) =a+b 

(a + b)² =a² +2 ab + b² 

(a +b)³ =a³+ 3a²b + 3ab² + b³ 

(a + b)4  =a4+4 a³b + 6a²b² + 4ab³+ b4 

(a + b)5 =a5+ 5 a4b + 10a³b² + 10 a²b³+ 5ab4+b5 

(a + b)6 =a6+ 6a5b + 15 a4b² + 20a³b³ + 15 a²b4+ 6 ab5+ b6 



Binom Açılışının Genetik Uygulaması 
 Biraz gönce binom açılışını madeni para atışlarına ilişkin açılışlarda 
uyguladık. şimdi belli bir ailede belli bir kalıtsal özelliği gösteren çocukların ihtimalini 
bulmak için kullanabiliriz.  

 Mesela Ptosiz denilen göz kapaklarının açılamaması hastalığı kalıtsal olup bu 
kusuru gösteren şahıslar göz kapaklarını açamazlar. Böylece üst ve alt göz kapağı 
arasında görme için nisbeten küçük bir aralık oluşarak bu şahıslara uykulu görünüş 
verir. Yapılan çalışmalar ptosisin otozomal dominant genden ileri geldiğini 
göstermiştir. Bir genç şahsın ptosisli olduğunu bunun babasınında bu özelliği sahip 
fakat anasının sağlam olduğunu düşünelim. Böyle bir erkek normal göz kapağı 
bulunan şahısla evlenmek istesin. Bu şahıslar bir doktora giderek çocuklarında bu 
kusurun bulunma olasılığını öğrenmek isteyebilirler. 

 Söz gelişi bu şahıslar 3 çocuğa sahip olmayı planlıyor olsun. Acaba bu üç 
çocuğun 2 sinin normal 1 inin ptosizli olma ihtimali nedir. Mevcut kanıtlardan erkeğin 
heterozigot olduğu anlaşılır. çünkü bu şahıs ptosislidir. P = Ptosisli olmayı göstersin 
bu, şahsın P- olduğu anlaşılır. şahsın anası normal olduğu için (Pp) olmalıdır. Bir şahıs 
anadan da bir gen alacağına göre (P-) genotipi (Pp) şeklinde olmalıdır. Kadın ise 
sağlam olduğundan (pp)’dir. O halde Pp x pp melezlemesi söz konusudur. Bu da bir 
bakıma kontrol melezlemesidir. Böyle bir melezlemeden normal çocuk olma ihtimali 
1/2 hasta çocuk olma ihtimalide (1/2)’dir. O halde bu ailenin üç çocuğu olsa iki normal 
bir hasta çocuğa sahip ihtimali nedir.  

 a= normal çocuk olma ihtimali = 1/2 

 b= ptosisli çocuk olma ihtimali = 1/2 



 Buna göre (a+b)³ =a³+ 3a²b + 3ab²+b³ açılımındaki 3 a²b terimi 2 normal 1 

ptosisli çocuk ihtimalini gösterir. 3 a²b= 3 (1/2)²x 1/2 = 3/8 = % 37.5  

öte yandan gene bir bay ve bayan her ikiside ptosisli olsa pedigriler bu iki şahsın 

da heterozigot olduğunu göstersin. Böyle bir aile evlenip 3 çocukla yapmayı 

planlıyorsa bu çocukların birinin ptosisli ikisinin normal olma olasılığı şöyle 

hesaplanır. Söz konusu potansiyel ebeveynler Pp x Pp olduğundan iki 

heterozigotun monohibrit çaprazından eğer tam domimantlık varsa döllerdeki 

fenotipik açılış 3 ptosisli : 1 sağlamdır. Yani bu melezlemeden ptosisli çocuk elde 

etme ihtimali 3/4 ve sağlam çocuk elde etme ihtimali (1/4)’dür. O halde 3 çocuk 

için n = 3 ve (a+b)³ açılışındaki 3a²b terimi 2 ptosisli 1 sağlam olma ihtimalini 

vereceğinden 3a²b= 3 (1/4)²x 3/4 = 9/64 Bu oran daha önceki örnekdeki 3/8’den 

oldukça farklıdır. 



Şekil: 5.1. a=b=(1/2) olan Binom açılışında ihtimal dağılışı eğrileri A) (a-b)³; 

B) (a+b)4 ; C) (a+b)5 ;  D) (a+b)6 



Şekil: 5.2. a= 3/4 ve b = 1/4 olan binom açılışında eğik eğri. 



Bağımsız Olayların Ayrı Ayrı Olma İhtimali 
 Tıpkı iki bağımsız olayin bir arada (aynı anda) olma ihtimalinin bu iki 

olayın ayrı ayrı (tek başına) olma ihtimallerinin ürünü (çarpımı)na eşit olması gibi 

iki bağımsız olaydan birinin ayrı ayrı (tek başına) olma ihtimali eğer iki bağımsız 

olay eşit olasılığa sahipse bunların bir arada olma ihtimallerinin kare köküne 

eşittir. Daha önceki bölümde sözünü ettiğimiz iki paralı yazı tura atışlarında bir 

atışda ikisininde yazı gelme ihtimali 1/4’dür. Buna göre bir atışda bir yazı gelme 

ihtimali √(1/4) = 1/2 ’dir. 

 Aynı yaklaşım genetikde de kullanılabilir. Söz gelişi belli bir insan 

populasyonu için albinizm frekansını belirlemek isteyelim. Batı Avrupa 

ülkelerinde her 20.000 bebekden biri albino doğmaktadır. Bu özelliğin resesiv 

otozomal genlere bağlı olduğu bilinmektedir. Eğer populasyonu tüm olarak 

düşünürsek her albino birey iki resesiv genin (iki eşit olasılıklı olayın) aynı anda 

(aynı zigotta) bir araya gelmesi demektir. Buna göre verilen bir populasyonda her 

hangi bir gametinin albinizm genini taşıma ihtimali √(1/20.000)  = 1/141 ’dir. 



Uyum Derecesinin Belirlenmesi;  Genetik Olmayan Olaylar 

 Yazı tura atışında hesaplanan beklenen değerlerle gözlenen değerler 

arasındaki farkın şansdanmı yoksa beklenen değerleri elde etmek için kurduğunu 

varsayımın (hipotezini) yanlışlığındanmı ileri geldiğini sorusunu şimdi 

cevaplayabiliriz. Genel olarak beklenen değerlere tam olarak uyan sonuçlar elde 

edemediğimizi biliyoruz. O halde beklenen değerlerden ölçüde sapmayı şansa 

bağlayabiliriz. Daha önce monohibrit kalıtım bahsinde verdiğimiz mendel 

sonuçlarında bile beklenen değerlere tam uyan değerler gözleyememiştik. 

 Bu sebeple gözlenen değerlerle beklenen değerlerin uyumunun ne ölçüde 

iyi olduğunu belirleyecek bir matematiksel araca gereksinim vardır. Böyle bir 

yöntemki kare (X)² testi olarak bilinir. Bu önemli istatistik testin nasıl 

uygulandığını anlayabilmek için daha önce verdiğimiz A ve B öğrencilerinin yazı 

tura atış örneğini yeniden inceleyelim. 

A'nın Atışları             B'nin Atışları

Sınıf Gözlenen Hesaplanan Sınıf Gözlenen Hesaplanan

YY 12 12, 5 YY 10 12, 5

YT 27 25.0 YT 33 25.0

TT 11 12, 5 TT 7 12, 5



 A öğrencisinin atışları beklenen değerlere daha yakındır. Ancak beklenen 

değerlerin tıpkısı değildir. Buna göre her iki öğrencinin atışlarında gözlenen 

değerleri beklenen değerlerle uyumlu kabul edeceğiz. Yada sadece A öğrencisini 

bu bakımdan uygun kabul edeceğiz. Yada gözlenen ile beklenen değerler 

arasındaki fark yalnızca şansdan ileri geliyor yazı veya tura gelme ihtimalinin 1/2 

olduğu yolundaki hipotezimiz doğrudur sonucuna varabiliriz. Bu sapmalar ne 

ölçüde büyük olunca uyum bozulur bunu ortaya koymak için 

 X²=Â [(G-B)² / B] formülü ile X² değeri hesaplanır. 

 Burada; G= Gözlenen frekans; B= Beklenen frenaks; Â ise tüm sınıflar 

için hesaplanan değerlerin toplanacağını gösterir. A öğrencisinin para atışı için 

(1:2:1) beklenen oran ve değerler aşağıdaki gibi hesaplanır. 

Sınıf Gözlenen Beklenen Sapma Sapmanın X2

Hesapla bulunan karesi

(G) (B) (G-B) (G-B)2 (G-B)2/G

YY 12 12, 5 -0.5 0.25 0.02

YT 27 25.0 +2.0 4.00 0.16

TT 11 12, 5 -1.5 2, 25 0.18

Topl. 50 50.0 0 X2=0.36



Bu durumda aşağıdaki sorularla karşılaşırız. Hangi ihtimalle bulacağımız sapma 1:2:1 

oranına uygundur veya değildir. Yada hangi ihtimalle x2 değerinin 0.36’dan büyük veya 

eşit olması şansdan ileri gelebilir. Eğer bu ihtimal çok yüksek ise orijinal varsayımımızı 

kabule edebiliriz. Yani gözlenen ve beklenen değer farkı şansdan ileri gelmiştir, tezi kabul 

edilir. Bu sorunun cevabı X2 tablosunua başvurularak verilebilir. 

 Bu tabloyu kullanmak için serbestlik derecesini bulmak gerekir. Serbestlik 

derecesi bu örnekde incelenen sınıf sayısından bir eksiktir. Bu terim hesaplanan X2 

değerini elde etmekte kullandığımız bağımsız sınıf sayısıdır. Buradaki bağımsız tabirine 

dikkat ediniz. Sınıf sayısı 3 olduğu halde bağımsız sınıf sayısı (2)’dir. Yani A öğrencisinin 

yazı tura atışında iki sınıf için bir değer elde ettikden sonra üçüncü sınıf otomatik olarak 

toplam fert sayısı ve daha önce belirlenen iki sınıfın toplam fert sayısına bağlı olarak 

belirlenmiştir. Yani şansa bağlı değildir. Kısaca belirtmek gerekirse ilk iki sınıfda şansa 

bağlılık sağlanabilir. öğrenci (50) atış yapacağına göre YY sınıf hiç gelmiyebilir veya 50 side 

YY gelebilir. Yani şansa bağlılık vardır. ikinci sınıfda da mademki 1 sınıfda 12 değeri elde 

edildi geriye 50-12=38 atış kaldı. ikinci sınıfda da 38’ide YT gelebilir. Yada hiç biri gelmez 

oysa üçüncü sınıf iki sınıfda 12+27=39 atış kullanıldı geriye 50-39 = 11 atış kaldı artık 

üçüncü sınıf mecburen 11 adet (TT) gelecektir. şansa bağlı değildir. O halde şansa bağlılığı 

sağlanan 3-1=2 sınıf vardır. Bu değerde serbestlik derecesidir (S.D.). X2 tablosundaki 

P=ihtimal değeri belli bir X2 değerinin yalnızca şansdan ileri gelme olasılığını gösterir. 

Bizim bulduğumuz 0.36 yı tablo içindeki değerlerin içinden ararsak 2,5 S.D’li satırda 0.103 

ile 0.446 değerleri arasına düşmektedir. Bunların en üstündeki sutün başlarında P=0.95 ve 

P= 0.80 yer almaktadır. O halde bu X2= 0.36’lık sapmanın şansdan ileri gelme ihtimal 0.80 

ile 0.95 arasındadır. (0.80 İ X2 İ 0.90) O halde uyumu var kabul edebiliriz. Aynı şekilde (B) 

öğrencisinin atışları için X2 değeri (1:2:1 beklenen oranı için) aşağıdaki gibi olacaktır. 



  Sınıf (G) (B) (G-B) (G-B)2 (G-B)2/B

 Gözlenen  Beklenen Sapma Sapma2 

  YY 10 12, 5 -2.5 6, 25 0.50

  YT 33 25.0 -8.0 64.0 2, 56

  TT 7 12.0 -5.5 30.25 2, 42

  Toplamlar 50 50.0 0 X2= 5.48





 O halde burada da gözlenen ve beklenen değerler A öğrencisi kadar iyi 

uymamaktadır. Ancak uyumun kabul edilip edilmeyeceği alınan güven derecesine 

bağlıdır. Yani bu değer farksızlık (uyum) sınırına yakındır. çünkü istatistik olarak 

genellikle önem seviyesi olarak %5’i veya % 1’i alınır. Diğer bir deyişle 

hesaplanan X² değerinin 0.05’lik ihtimal değeri için tabloda mevcut değerden eşit 

veya büyük olması halinde sapmanın anlamlı olduğu böyle büyük bir farklılığın 

şansdan ileri gelme ihtimalinin kabul edilemeyeceği anlaşılır. Bu seviyede yirmide 

bir denemede böyle büyük bir sapma şansdan ileri gelir. iki madeni para atışı 

denememizde 5.991’e kadar (5.991 dahil değil) olan X² değerleri şansdan ileri 

geldiği kabul edilebilecek bir ihtimal gösterir. Ancak daha büyük değerler 

beklenen değerleri elde etmek için öngördüğümüz (1:2:1) şeklinde açılıma ilişkin 

varsayımların yeniden gözden geçirilmesini gerektirir. 

 Aynı şekilde 4 parayı aynı anda atmaya ilişkin daha önce verdiğimiz 

örnek için X²= 5.35 olur. Tablo: 5.2’de bu 5.35’lik X² değerinin 4. S.D.sinde (5 

farklı kombinasyon; sınıf olduğunda 4-SD; P= 0.30 ve P=0.20 değerleri elde edilir. 

Netice olarak bizim hesapladığımız X² değerinin bu önem seviyesinin altında 

olduğu görülür. X² değerinin sonuçların beklenen değerlere ilişkin kurulan teoriye 

uyup uymadığını belirtmediğine ancak uyumun derecesine dair bir yargı 

yapmamızı sağlayan cevap verdiğine dikkat ediniz. 



Ki-Kare’nin Genetik Uygulaması 
 4. Bölümde tartışılan Yoncada hidrosiyanik asit özelliğinin kalıtımı ile ilgili 

iki ebeveyn soy arasında yapılan bir seri melezleme örneğini hatırlayalım. iki 

ebevyenden biri bu unsuru yapraklarında üretmekte diğeri üretmemektedir. Bu iki 

ebeveyn arasında yapılan melezlemede 351 HCN’li : 256 HCN’siz (F2) açılımı elde 

edilmektedir. Bu denemedeki söz konusu 607 F2 birey 23 farklı melezlemeden elde 

edilmiştir. Ancak burada bunların hepsini aynı melezlemeden elde edilmiş kabul 

edebiliriz. 3:1 Beklenen oranı için elde edilecek X² değeri 95.48’dir. 

Sınıf G B G-B (G-B)2  (G-B)2/B

HCN pozitif 351 455.25 -104.25 10868  23.87

HCN negatif 256 151.75 +104.25 10868  71.61

TOPLAM 607 607.00 0.0  X2 = 95.48
 Tablo: 5.2’den yararlanarak 1 S.D için böyle bir değerin şans nedeni ile 

oluşma ihtimalinin 1/100 = %01’den az olduğu sonucuna varırız. Yani bu çapta büyük 

bir sapma (3:1) oranından tesadüfi sapma ile olamaz. Bu yüzden (3:1) beklenen 

oranına ilişkin varsayım şüpheyle karşılanır. Bu sonuç bir gen çifti için bir allelin tam 

dominat olduğu varsayımından elde edilmiştir. Eğer 2 gen çifti için 12:4 oranı söz 

konusu olsaydı aynı sonuç alınırdı. 12/4 = 3/1 = 1:3 Söz gelişi A ve a genlerinin her 

ikisinin (B) ve (b) ye epistatik, A nın ise a’ya dominant olduğu bir kalıtım modelinde 

3:1 oranı ile aynı oran olan 12:4 oranı elde edilir. 



9 A-B 

3 A -bb       12; eğer AıB ve b ise 

3 aa B-    

1 aa bb         4   ; eğer aıB ve b Fakat aİA ise 

 Mevcut 351-256 oranı 9:7 ye yakın olduğundan bu oran içinde X² yi 

hesaplayabiliriz. 

Sınıf G B G-B (G-B)2 (G-B)2 /B

HCN pozitif 351 341.4 +9.6 92.16 0.27

HCN negatif 256 256.6 -9.6 92.16 0.35

TOPLAM 607 607.0 0.0 X2 0.62



 Bir S.D için Tablo 5.2’ye bakarak bu X² değeri 0.30 ile 0.50 ihtimal 

seviyesi arasında düşer. O halde bu X² değeri önem seviyesinin içine düşmektedir. 

Aynı tablodan yapılan inter polasyonla bu değerin 9:7 oranına göre göre kurulan 

benzer denemelerin %44’ün  üzerinde oluşacağı kısaca 9:7 açılım oranı geçerli 

olduğu anlaşılır. Sonuç olarak karşıt bir veri elde edilmedikçe 9:7 açılım oranı 

kabul edilir. Böyle bir oran çift resesiv epistasi ile iki gen çifti kalıtımında elde 

edilir. Burada yalnızca A-B- bireyleri fenotipik olarak diğerlerinden 

ayırdedilebilir. Bu konuda şöyle bir düşünce tarzıda izlenebilir. %5’lik red alanını 

sınırlayan X² değeri 1 SD için 3.841’dir. Bunu çan eğrisi biçiminde gösterirsek 

aşağıdaki şekil oluşur. 

 Görüldüğü gibi 0.62’lik değer kabul alanına düşmektedir. Bu sebeple yani 

gözlenen ve beklenen değerlerin farksızlığı yolundaki uyum hipotezi kabul edilir. 

Kısaca gözlenen sonuçlar beklenen sonuçlara uymaktadır. X² testi uyum 

derecesinin objektif bir biçimde ortaya konulması için faydalı bir yöntemdir. 

Ancak testin güvenirliliği her sınıfdaki gözlenen ve beklenen değerlerin 5 veya 

daha fazla olmasına bağlıdır. Genetik amaçlarla uygun kullanıldığında belli bir 

çaprazlamada rol oynayan mekanizma hakkında önemli bilgi sağlar. 




