
İSTATiSTiK KAVRAM VE ARAÇLAR 
 Daha önceki bölümlerde poligenlerin sürekli değişim gösteren kantitatif 

özellikleri belirlediği açıklanmıştır. Bu gibi kalıtıma ilişkin bilgilerin analiz 

edilebilmesi bir matematik dalı olan istatistik bilgileri gerektirir. özellikle bilimsel 

araştırmalarda örnekden alınan sonuçlardan yararlanarak populasyon hakkında 

bilgiler üretmek ve populasyon hakkında varılan sonuçların güven derecesini 

ortaya koymak istatistik bilgilerle mümkün olur. Bu bakımdan örnek ve 

populasyon tanımını iyice belirlemek gerekir. Populasyon bazı değişken kantitatif 

karekterler bakımından değişik değerlere sahip bireyler topluluğudur. Buna göre 

bütün ergin labaratuvar hayvanlarının belli bir dönemde canlı ağırlık artışını 

gösteren rakamlar bir biyolojik populasyonu oluşturur. Veya kabakların 

boylarının ölçülmesi ile elde edilen rakamlar topluluğu populasyonudur. Yani 

kabakları belli bir karakter için sahip oldukları rakamlar populasyonu oluşturur. 

Populasyon sınırsız sayıda birey topluluğudur. Populasyon olarak insan veya 

kabakların boyları denilince yaşamış ve yaşayacak olan tüm bireylerin boyları 

anlaşılır. Bu sebeple böyle bir populasyon gerçekte mevcut değildir. 



 İzole edilmiş bir adadaki belli bir hayvan populasyonu bu adadaki tüm 

hayvanları içerir. Gerek pratik olmayışı ve gerekse böyle bir populasyonu 

bulunduran tüm bireylerden değerler alınması güç olduğundan çok nadir olarak 

populasyonlarla çalışılır. Bu yüzden populasyonları temsil edicek belirtecek onları 

açıklayacak örneklerden bilgi edinilir. Bu maksatla populasyonu temsil eden tüm 

bireylerin örneğe girme şansının eşit olduğu rasgele (şansa bağlı) şekilde bu 

populasyondan örnekler alınır. Söz gelişi ağırlık veya yükseklik için alınan örnek 

sadece uzunları veya sadece kısaları içermemelidir. örnekten elde edilen bilgilerin 

ana kitledeki gerçek bilgili en iyi şekilde tahmin etmesi ancak örnek 

büyüklüğünün mümkün olabildiğince artırılması ve şansa bağlı örnekleme ile 

sağlanabilir. 

 Bir populasyona ait sabiteler, karekteristikler, parametre olarak 

adlandırılır. Populasyondaki bu sabitelerin karekteristiklerin örnekden tahmin 

edilen karşılıkları “istatistik” olarak adlandırılır. Her istatistik yani örneği 

karekterize eden ölçümler örneklemenin doğru veya yanlış (şansa bağlılığın 

sağlanma derecesine göre) yapılmasına göre bir şans hatasına sahiptir. Ancak 

istatistiği belirledikten sonra belli bir güven aralığına göre bunun populasyondaki 

karşılığı olan parametre tahmin edilebilir. istatistik bilimi genelinde aşağıdaki 

amaçlar için kullanılır. 

 1) Örneğin çekildiği populasyon hakkında onu tarif eden, karekterize 

eden nasıl ve nice olduğunu gösteren açıklamalar yapmak. 



Temel İstatistikler 

2) a) Örneğin çekildeği populasyonun kantitatif karekteristiklerini tahmin etmek. 

    b) Örneğin, populasyonu ne derecede iyi tahmin ettiğini belirlemek. 

3) İki ayrı örneğin birbirinden anlamlı, derecede farklı olup olmadığını belirlemek yani 

şans faktörünün belirlediği belli sınırlar içinde farklılığı ortaya koymak. Diğer bir değişle 

bu iki örneğin aynı ana kitleden mi yoksu başka bir ana kitleden mi çekilen örnekler 

olduğunu belirlemek. 

1) Ortalama Herkesin kimi zaman kullandığı bir ölçü olan ortalamanın hesabı aşağıdaki 

gibidir. 

 X = (Top)x/n 

 Bu formülde payda yer alan (Top) xi ifadesindeki (Top) yunanca sıgma harfi olup 

bu sembolü takip eden bireysel ölçümlerin (x) toplanacağını gösterir. n ise örnekteki birey 

sayısıdır. 

Ortalama gözlemler ve onların frekanslarını oluşturduğu momentler sisteminin ağırlık 

merkezidir. Bu nedenle aritmetik ortalama istatistikte merkez ölçüsü olarak tanımlanır.  

 Eğer (n) büyük ise aynı nitelikte olan verileri sınıflamak gerekir. Buna göre büyük 

bir sınıfın sınav notlarına ilişkin ortalama notu bulmak için verileri sınıflayarak elde edilen 

frekans tablolarından yararlanarak ortalama hesaplanabilir. Bu maksatla 96 ile 100 

arasında not alanların bir kaç kişi olduğunu, 91 ile 95 arasında not alanların kaç kişi 

olduğunu ve giderek bu notları 61-65 arasına indirerek frekans tablosu teşkil ederiz. Bir 

sınıfa ait sınıf değeri bu sınıfı oluşturan iki uç değerin ortalamasıdır. Bu değerde frekans 

tablosunda belirtilir. Neticede aşağıdaki tablo elde edilir. 



Bu şekilde gruplanmış verilerde ise ortalama aşağıdaki formülle hesaplanır. 

 X = (Top) fx/n 

Bu formül isabet derecesi bakımından daha önce verilen formüle nazaran biraz daha az 

etkilidir. Ancak hesaplaması daha kolay olduğundan tercih edilir. Aritmetik ortalama 

nisbeten az bilgi sağlayıcı bir istatistikdir. Farklı örnekleri birbiri ile karşılaştırmak isteyen 

biri için bu iki ortalamaya bakarak pek birşey söylenemez. Yani ortalama o örneğin 

değişkenliği ve dağılımı hakkında bilgi veremez. Söz gelişi 3 ayrı öğrenci düşünelim. 

Birincinin notları 75, 75, 75 ikincinin 65, 75, 85 ve üçüncünün notları = 50,75 ve 100 olsun 

bu üç öğrencininde not ortalaması 75’dir. Ancak her üç öğrencinin not dağılımı farklıdır. 

ilk öğrencinin notlarında değişkenlik yoktur. ikinci öğrencinin daha değişken üçüncü ise 

çok daha değişkendir. üstelik ortalama uç değerlerden çok etkilenmektedir. 

Sınıf aralığı Sınıf Değeri (x) Frekans (f) f x

96-100 98 1 98

91-95 93 4 372

86-90 88 8 704

81-85 83 12 996

96-80 78 18 1404

71-75 73 25 1825

66-70 68 17 1156

61-65 63 10 630

v.s v.s v.s v.s



2) Standart Sapma 

 Örneğin dağılışını yada değişkenliğini (varyabilitesini) ölçen istatistik 

Standart Sapma olarak adlandırılır ve (S) sembolu ile gösterilir. (S) aşağıdaki 

formülle hesaplanır. 

 S=( [ (Top)f(x1-x)2]/(n-1) )1/2 

 Eğer tüm bireyler aynı değere sahip olursa değişkenlik olmayacak 

ortalama örneği mükemmel biçimde temsil edecektir. Bu durumda (S)’e ilişkin 

formülü uygularsak sonucun sıfır olduğu görülecektir. Ancak örnek daha 

değişkenleştikçe ortalama tüm örnek için bir index olarak yetersiz kalacaktır. (S) 

yalnızca varyabiliteyi ölçmekle kalmaz aynı zamanda diğer örnek istatistiklerinin 

hesaplanmasını mümkün kılar. Standart sapma formülü ortalamadan ayrılışların 

karelerinin aritmetik ortalamasını ifade etmektedir. Ancak bu aritmetik 

ortalamada (n) yerine (n-1)’e bölmek yoluna gidilmiştir. Eğer her değerin 

ortalamadan ayrılışı artarsa (S) de artacaktır. Bu istatistiğin nasıl hesaplandığını 

ve örneği nasıl karekterize ettiğini görmek için belli bir çaprazlamadan elde edilen 

200 adet F1 bitkisinde uzunluk ölçümlerini ele alalım. 



Not: Toplam (Top) n=200;    (Top)fx= 10.550; (Top)f(xi-x)2 = 979.00 

x= -(Top)fx/n = 10550/200 = 52.75 cm 

S =[(Top)f(x - x)2 /(n-1)] 1/2 = ( 979/199) 1/2 = (492/199) 1/2 = 2.213 cm. 

 Bu hesaplamada ortalama ve artı eksi standart sapma değeri birlikte 

x+Sx =52.75 + 2.22 olarak gösterilebilir. 

1 2 3 4 5 6

  Sınıf Frekans (fi) fi.Xi ort. sapm. Ort.'dan sapm. fi(xi-x)2

  Değeri (xi) (xi-x) karesi (xi-x)2

48 8 384 -4.75 22.56 180.48

50 32 1600 -2.75 7, 56 241.91

52 75 3900 -0.75 0.56 42.00

54 52 2800 +1.25 1, 56 81.12

56 28 1568 +3.25 10, 56 295.68

58 5 290 +5.25 27.56 137.80



Bu ifadeyi anlayabilmek için dağılış eğrisini incelemek gerekir. Büyük örnekler için 

boy gibi bir kantitatif özellik apsıs’e, bunların sayıları (frekans) ordinata çizilirse çan 

eğrisini andıran ve nisbeten simetrik bir eğri elde edilir. Bu durum şekil 9.1’de 

gösterilmiştir. Böyle bir eğri normal eğri yada normal dağılış eğrisi olarak bilinir. Eğer 

veriler dikkatlice işaretlenir apsisdeki ortalamanın dışındaki değerler gösterilmez ise 

böyle bir eğrinin en yüksek ordinant değerinde eğriyi ikiye böldüğü görülecektir. bu 

yüzden eşit büyüklükte iki örnek elde edilir. Ayrıca eğer (x + s) ve (x - s) noktalarına 

dikeyler indirilirse bu eğri altındaki alan toplamı 1 olan (% 100) alanın % 68.26’sını 

teşkil eder. 

 Aynı şekilde( x - 2S) ve (x + 2S) arasındaki alan toplam alanın % 95.44’dür. 

(x ± 3S)’lik alan toplamın % 99.74’dür. Buna göre normal dağılış oluşturan bireylerin 

yaklaşık %68’i yani kabaca üç de ikisi (x - S) ile (x + S) değerleri arasında; % 95’i (x - 

2S) ile (x + 2S) değerleri arasındadır. Bu sebeble eğer normal dağılış gösteren bir 

populasyondan her hangi bir bireyin (x + 2S) arasında bulunma ihtimali ise %95’dir. 

Bu ifade biraz daha ileri götürülürse böyle bir populasyondan çekilen şahsın yukarıda 

belirtilen sınırların dışına düşme ihtimali sırasıyla % 32 ve % 5’dir. Bu değerler ∫ekil 

9.1, 9.2, 9.3’de gösterilmiştir. 

 Standart sapma populasyondaki değişkenliği gösteren iyi bir ölçüdür. Basit 

bir benzetme yapmak gerekirse nasıl insanların boylarını cm ile yada ağırlıklarını (kg) 

ile karşılaştırıyorsak çeşitli fark örneklerinin değişkenliklerinide standart sapma ile 

karşılaştırırız. Buna göre değişkenlik arttıkça standart sapma değerleride artar. Yani 

iki örnekde daha büyük standart sapmaya sahip olan daha değişkendir. 



Örnek Ortalamasının Standart Hatası 
 Eğer aynı populasyondaki ard arda bir çok örnek çekip bir örnekler serisi 

oluşturursak, çekilen her örneğin ortalama ve standart sapma değerleri 

muhtemelen aynı olmayacaktır. Mesela daha önce verdiğimiz 200 bitkilik grubun 

x = 52.75 değeri aynı populasyondan çekilen diğer bir 200 bitkilik (F1) grubunda 

elde edilmeyebilir. Yani bu ikinci grup bitkideki ortalama şans nedeni ile 1’inciden 

biraz farklı (x)’ye sahip olur. Eğer böyle bir seri 200 fertlik muhtelif tesadüf 

örnekleri çekersek, ihtimal kanunlarına göre çektiğimiz örneklerin nisbeten az bir 

kısmının daha küçük ortalamaya, nisbeten az kısmının daha yüksek ortalamaya ve 

çoğunun ise ortalama civarında olması beklenir. Gerçektende çekilen bu ardışık 

örneklerin ortalaması grafik halinde çizilirse normal dağılış eğrisi elde edilir. Bu 

normal dağılış eğrisi populasyon dağılımının iyi bir temsil niteliğindedir. Elde 

edilen bu populasyon (Dağılış) örnek ortalamaların örnekleme dağılışı olarak 

adlandırılır.  

 Elde edilen bu örnek ortalamaları populasyonunun ortalama ve standart 

sapmasını bazı matematiksel kurallarla hesaplamak mümkündür. Elde edilen bu 

standart sapma ortalamaların örnekleme dağılışının standart sapması yada örnek 

ortalamalarının standart hatası olarak bilinir. Gerçekte bu değeri yeter 

büyüklükte bir örnekdende hesaplamak mümkündür. çekilen bir örnekden 

tahmin edilen örnek ortalamasının Standart hatası populasyonun göstergesi 

olarak kullanılabilir. 



 Örnek ortalamasının Standart  Hatası Sx ile gösterilir. Bu değer çekilen 

bir çok örneğin ortalamasının standart sapmasının tahmini olup, örnek ortalaması 

(Xort.)’in populasyon ortalaması (Mü)'ye olan yakınlığını tekabül etme derecesini 

gösterir. Kullanılan örneğin büyüklüğü  ve populasyonun değişkenliğin Xort.’in 

ana kitle ortalamasının tahmini olarak kullanılmasındaki güvenirliliğini gösterir. 

 Daha değişken populasyonlarda bu populasyonu temsil edebilmesi için 

daha büyük örnek çekmek gerekir. Bu iki faktörün dikkate  alarak örnek 

ortalamasının standart hatası aşağıdaki formülle hesaplanır. 

 Bu formülde n= örnek büyüklüğü, S ise o örneğin standart sapmasıdır. 

Daha önceki örnekde x= 52.75 cm ve S=2.222 olduğundan örnek ortalamasının 

standart hatası, Sx =S/(n) 1/2; 

Sx = 2.222 /(200)1/2 = 2.222 /(14,14)1/2 = 0.1564 

yada kısaca 0.16 olur. 

 Sx terimi bir seri örneklerin ortalamasının standart hatası olduğu için x ± 

S’in örneğin % 68’lik değerlerini kapsadığını düşünürsek Sx = 0.16 değeri M’nun 

52.75 ± 0.16 limitleri içinde yani 52.59 değeri ile 52.91 cm arasında bulunabileceği 

kolayca anlaşılabilir. Aynı şekilde M’nun x + Sxort yani 52.43 ~ 53.07 arasında 

bulunma ihtimali %95’dir. buna göre x = M ±  Sx  için % 68.26 

x = ± 2 Sx  için % 95,44 ve 

x = ± 3 Sx  için % 99,74 değerler elde edilir. 





 Eğer örnek yeterince büyükse (> 100) Tablo: 9.1 aracılığı ile diğer güven 

aralıkları tahmin edilebilir. Mesela M’nun 52.75 ± 1.645 Sxort (Yani 52.75 ± 0.263 

cm) değerleri arasında bulunma ihtimali %90‘dır Aynı şekilde 52.75 ± 0.675 

değerleri arasında bulunma ihtimali ise %50’dir. Bu değerler şu şekilde elde 

edilir. örnek standart sapmasının ilk ve üçüncü sütunlarında bulunan değer kadar 

ortalamanın solu ve sağı arasındaki değerler arasında ana kitlenin ortalamasının 

bulunma ihtimali ikinci ve dördüncü sütundaki bu değerlerin hizasındaki 

rakamdır. 

 Bu yüzden bir örnek için daha küçük standart hataya sahip olmak o 

örnekden belirlenen ortalamanın populasyon ortalamasının daha güvenli bir 

tahmini olacağını gösterir. örnek büyüklüğü olan (n) arttıkça stantart hatanın 

önemi azalır. Bu sebeble populasyon karekteristiklerini belirlemek için 

olabildiğince büyük örnek alınmalıdır. 

 Poligen kalıtımda örnek ortalamasının standart hatası populasyon 

ortalamasının ölçümü demektir. Ayrıca bu değer ebeveyn ortalamasının F2’nin 

belli bir kısmı ile karşılaştırılmasını sağlar. Diğer bir deyişle 8 ci bölümde poligen 

sayısının hesabı bahsinde incelediğimiz kabak örneğinde 2 ve 3 veya 9,5 ve 11,5 

arasında hangi değerin bu ebeveyn soyun temsili değeri olarak alınabileceği 

belirtebilir. Böylece eğer ortalamanın stantart hatası her ebeveyn örneği için 

hesaplanırsa populasyon ortalamasının arasında yer aldığı %68,95 ve 99’luk 

güven aralığı bulunabilir. Bu sebeble ebeveyn populasyonun (F2) ile 

karşılaştırılması yapılabilir. 



Ortalamaların Farkının Standart Hatası 
 Genellikle iki örneğin ortalaması arasındaki farkın istatistiki olarak 

önemli düzeyde farklı olup olmadığını belirlemek gibi bir soru ile 

karşılaşılabilmektedir. Bu ise iki örnek ortalamasının farklı iki populasyonu temsil 

ettiği yada etmediği yani ayrı populasyondan alınan iki örneğin ortalaması 

arasındaki farkın şansdan ileri geldiğini veya gelmediğini gösterir.Böyle bir karar 

ortalamalar farklarının standart hatası Sd denilen istatistik ile sağlanabilir. 

 Sd= [(Sxort 1)²+ (Sxort 2)²] 

 Mesela 200 bitkilik bir örnek ile diğer 200 bireylik bir örneği 

karşılaştıralım. 



TABLO: 9.1. X’dan Standart Sapmanın belli bir katı (çarpımı) Olarak Verilen 

aralığa düşen örneklerin yüzdesi 

Ortalama ± Örneğin % kaçının Ortalama ± Örneğin % Kaçının

S’değeri kapsandığı S’değeri Kapsandığı

0.1 [=x+(0.1)S] 7, 96 2.0 95.44

0.2 15.96 2, 1 96.42

0.3 23.58 2, 2 97.22

0.4 31, 08 2, 3 97.86

0.5 38.30 2, 4 98.36

0.6 45.14 2, 5 98.76

0.675 50.00 2, 58 99.00

0.7 51.60 2, 6 99.06

0.8 57.62 2, 7 99.30

0.9 63.18 2, 8 99.48

1.0 68.26 2, 9 99.62

1, 1 72.86 3 99.74

1, 2 76.98 3, 1 99.86

1, 3 80.64 3, 2 99.86

1, 4 83.84 3, 3 99.90

1, 5 86.64 3, 4 99.94

1, 6 89.04 3, 5 99.96

1, 645 90.0 3, 6 99.96

1, 7 91.18 3, 7 99.98

1, 8 92.82 3, 8 99.98

1, 9 94.26 3, 9 99.99

1, 96 95.00 4.0 99.99



 1. Örnek 2. Örnek 

 n1= 200  n2= 200 

 x1= 52.75 x2= 55.87 

 S1= 2.213 S2=3.15 

 S-x1= 0.10 S-x2= 0.22 

Yukarıdaki formüle göre Sd değerini belirlersek 

Sd= [(0.16)² + (0.22)²]1/2 =[ 0.026 + 0.048 ]1/2 = 0.074 1/2 

 = 0.272 değeri elde edilir. 

  Sd= 0.272 değerinin anlamı örnek ortalamaları arasındaki farkı           

(Xort2 - Xort1) ortalamalar farkının Standart hatası (Sd) ile karşılaştırarak 

görülebilir. Bu karşılaştırma aşağıdaki ifade ile sağlanır. 

 (Xort2 - Xort1)/ Sd = 3.12/0.27 = 11.6    

 Yani örnek ortalamaları arasındaki fark ortalamalar farklarının standart 

hatasının 11.6 katıdır. Sd değeri ve bunun örnek ortalamaları farkı ile ilgisinin önemi 

şu şekildedir. Normal dağılış eğrisinde, (x + 2S)’lik alan toplam alanın %95’dir. Yani 

bireylerin % 95’i (x - 2S) sınırları arasındaki değerlere sahip olacaktır. Standart hata 

bir ortalamalar dağılışı serisinin standart sapması olduğuna göre örnek ortalamaları 

farkının standart hatasıda her defasında iki örnek çekildiğinde elde edilen ortalama 

farklarından oluşan bir seri ortalama farklarının dağılışının standart sapmasıdır. Aynı 

ilişkiyi (± 1S, ± 2S) kullanarak bir yorum yapabiliriz. 



 Şüphesiz bu ilişkiler normal dağılış için geçerlidir. Böylece eğer örnek 

ortalamalar arasındaki fark örnek ortalamaları farkının standart hatasının iki 

katından büyükse örnek ortalamaları arasındaki farkın önemli olduğuna 

hükmedilir. önemli olma sınırı (x1 - x2) > 2Sd ile başlar. Burada söz konusu fark 

(3.12) örnek ortalamala farklarının standart hatasının (0.27) 11.6 katı olduğuna 

göre iki kabak örneği ortalaması önemli derecede farklıdır. Bu durumda eğer 

ortalamaları farkı Sd’nin tam iki katı olursa iki farklı populasyonun iki örnek ile 

temsil edilmediğini söylemezmiyiz sorusu ortaya çıkmaktadır. Bu bize söz konusu 

iki populasyonun %95’lik güven aralığını verir. Bu ifade şu şekilde de 

açıklanabilir. iki örneğin aynı populasyondan çekilme ihtimali %5’dir. 

 iki örneğin aynı populasyondan çekilme ihtimali %5’in altına düştüğünde 

(P<0.05) ortalamalar arasındaki fark önemli kabul edilir. Böylece önemli 

olabilecek (x1 - x2) farkları 2 Sd’den büyük olmalıdır sonucuna varılır. Bu örnek 

de x1 - x2 = 11.6 Sd (yani Sd’nin 11.6 katı) olduğundan bu fark hayli önemlidir. 

örneklerin yalnızca bir populasyona ait olma ihtimalleri çok küçük olduğundan bu 

ihtimal reddedilir. Bazen iki örnek ortalaması arasındaki anlamlı farklılığın ne iyi 

ne kötü olması söz konusudur. Bazı durumlarda önemli farklılıklar bulduğumuz 

halde bazen önemli farklılık bulmayabiliriz. 



İstatistiğin Genetik Problemlere Uygulanması 
 Aşağıda verilecek iki örnek istatistiğin genetik problemlere uygulanması 

kavra-mını açıklayacaktır. ilk örnekde bir ticarit hibrit mısır tohumu üreticisinin 

ürettiği çok uniform uzunlukta koçanlarını pazarlamak istediğini düşünelim. Bu şahıs 

A ve B gibi 20.3 santimin altında koçan uzunluğunda varyeteye sahiptir. Pazarın 

istekleride 20.3 cm’nin altında koçan uzunluğu yönündedir. A varyetesinin ortalaması 

B’ye nazaran 20,3 cm ye daha yakındır. B varyetesi daha değişken niteliktedir. Bu 

üretici her varyeteyi nisbeten aynı çevre koşullarında denemiş ve her birinden 100 

koçanı analiz etmiştir. A varyetesine ait aşağıdaki istatistikler elde edilmiştir. 

 Xort = 20.2 cm 

 S = 1.32 cm 

 Sxort = 0.127 cm 

 Bu örneğin ortalaması arzu edilen 20.30 cm’ye daha yakın olmakla beraber 

standart sapma bu örneğin 2/3’ünün 20.2 cm’in 1.32 cm sol ve sağında bulunduğunu 

göstermektedir. Yani bu örneğin 1/3 bu değerlerin dışındadır. Böyle bir değişiklik 

yetiştiricinin istemediği bir varyasyondur. Bu sebeble diğer bir (B) varyetesine ait 100 

koçan analiz edildiğinde aşağıdaki istatistikler elde edilmiştir. 

 Xort = 20.01 

 S = 0.58 

 Sxort = 0.05 



Bu varyeteye ilişkin örneğin ortalama koçan uzunluğu (A) dan biraz daha kısa 

olmakla beraber daha dar varyasyon sınırlarına sahipdir. Yani (B) vayretesindeki 

koçan uzunluğu değerlerinin üçde ikisi 19.43 ile 20.599 arasındadır. Oysa bu 

sınırlar A için 19.634 ile 21.513 arasındadır. işte bu sebeble satıcı (B) yi tercih 

etmelidir. Bu şahsın örnekleri yeterince büyüktür ve standart hatalar küçüktür. 

Bu durum iki örneğin iki varyetedeki varyabilitenin önemini güvenilir şekilde 

yansıttığını gösterir. istatiğin genetikteki ikinci uygulaması daha teorik bir konuyu 

kapsar. Tablo 9.2’deki veriler iki domates varyetesinin (Burpeena Early hibridi, 

ve Burpee BigBoy hibriti) ve bunların melezlerinin (F1 ve F2) erginliğe kadar 

geçen gün sayısını gösterir. Olgunlaş-ma zamanı hem genetik hemde çevre 

koşullarına bağlıdır. Bu yüzden çevre farklılıklarının minimuma indirilmesi 

gerekir. 

 Bu işlem tamamiyle şansa bağlı deneme tekniği yada tesadüf parselleri 

tekniği ile sağlanabilir. Yani farklı varyeteler tarla üzerindeki parsellere rastgele 

dağıtılır. Bitkinin ekilmesi ile ilk meyvanın olgunlaşması arasında geçen gün 

olgunlaşma süresi olarak kaydedilebilir. Söz konusu 4 grup aynı sezonda tesadüf 

parsellerine ekilerek Tablo: 9.2’deki sonuçlar alınmıştır. Tablo: 9.2’nin 

incelenmesi (F1) ve (F2) nin farklı populasyonları temsil ettiğini gösterir. Bu sonuç 

her birinin standart hatası ve standart sapmaları ile elde edilir. Gerçeklerde (P1) 

ve (P2) arasındaki olgunlaşma süresi ortalamaları farkı 77.92 - 58.38 = 19.54 

gündür. Bu değer ise ortalamalar farklarının standart hatasından 19.54/0.181 = 

107.9 =~ 108 defa büyüktür. 



Kalıtım Derecesinin ve Etkili Gen Çifti Sayısısının Hesaplanması 

 Hatırlayacağınız gibi bu değer 2’den büyük olduğundan farklar önemli 

demektir. Ayni işlem (F1) ve (F2) için yapıldığından (P1 ve P2) arasındaki fark 

kadar olmasada istatistik olarak önemlidir. yani % 95 güvenli bu iki grup (F1) ve 

(F2) genetik olarak ayrı populasyonlara ait örneklerdir. Sonucu verir. Bu iki örnek 

için farklar 65.14 - 64.22 = 0.92 gün olup ortalamalar farklarının standart 

hatasının 0.92/0.372 = 2.47 =~ 2.5 katıdır. 

 Bu veriler poligen etkisinin varlığını gösterir. (F1) ’ler ebeveynlerin 

ortasında olurken (F2)’ler (F1) ’lere nazaran daha geniş değişim aralığındadır. 

Eğer (P1) ve (P2) tam homozigot kabul edilirse her birinin değişkenliğindeki amil 

çevre koşulları olmalıdır. (F1)  bireyleri ise tam uniform olarak heterozigottur. O 

halde bunların varyabilitesinin kaynağı çevre koşullarıdır. (F1) ve (F2)’ler ise 

açılım göstererek genetik varyasyonun çevre koşulları etkisinde kalması sağlanır. 

 Diğer bir deyişle P1, P2 ve F1’deki varyansın amili çevre farklılığıdır. 

F2’deki varyansın amili ise hem genotip ve hem de çevre farklılığıdır. 

 Bu ilişkilerden yararlanacak toplam varyanstan genetik ve çevre 

kısımlarından ileri gelen varyansın kısmı ayrılabilir. Toplam varyans için de 

genetik varyansın payı kalıtım derecesi olarak tarif edilir. 



TABLO: 9.2. Domates 

Bitkisinde iki Ebeveyn ve 

iki Döl Soyunda 

Erginliğe Ulaşıncaya 

Kadar Geçen Gün Sayısı. 

GÜNLER P1 P2 F1 F2

55 1

56 6

57 9 1

58 40 1

59 28 2

60 14 3

61 2 3 4

62 8 9

63 20 10

64 31 12

65 19 14

66 10 20

67 8 7

68 1 4

69 3

70 3

71 1

72 2

73 1

74 1

75 4 1

76 12 1

77 20

78 35

79 15

80 10

81 3

82 1

XOrt 58.38 77.92 64.22 65.14

S 1, 14 1, 42 1, 49 3, 41

Sxort 0.114 0.142 0.149 0.341

Sd 0,1 81 0,3 72

S2 1, 3 2, 02 2, 22 11, 63



 VG= Genetik varyans 

 Vp= toplam varyans 

 VE= çevre varyansı 

 VGE= çevre X Genotip interaksiyonu varyansı 

 VT= Toplam varyans olmak üzere; 

 Toplam varyans aşağıdaki unsurlardan oluşur. 

 Vp= VG + VE + VGxÇ 

 Genetik varyans ise aşağıdaki unsurlardan oluşur. 

 VG = VA + VD + VI 

 VA = Aditif (Eklemeli) varyans 

 VD = Dominantlık varyans 

  VI = Epistatik intereksiyon varyansı 

 Genellikle Aditif varyansın toplam varyansı oranı suretiyle kalıtım 

derecesini ifade etmek daha yaygındır. 

 h²= Kalıtım derecesi = Heritability = VA / VA + VD + VGxE + VE 

 h² = VA/ VT 



Genetik Varyans İse Şu Şekilde Hesaplanır 

 VT = Toplam Varyans = VG + Vç = VF2’dir. O halde VG = VT - Vç eşitliği 

yazılabilir. Bu durumda VG = 11.63 - 1.85 = 9.78 olur o halde 

 h² = [VG / VT]= (9.78)/(11.63)= 0.84 olur. 

 Ancak pratikde eklemeli etki yapan genlerin sebep olduğu varyansı 

bilmek ve buna göre (h²) hesaplamak daha anlamlıdır. Bu maksatla aşağıdaki 

şekilde hareket edilir. Mendel kurallarından yaranlanarak. 

Buna göre elimizdeki örnekte 

 VP1 = 1.30 

 VP2 = 2.02 

 VF1 = 2.22 ve VF2 = 11.63’dir. 

 Burada VP1, VP2 ve VF1’deki varyansın amili yalnızca çevre varyansı 

olduğundan bu varyansların ortalaması çevre varyansı olarak alınabilir. 

 Çevre Varyansı= Vç = (1.30 + 2.02 + 2.22)/3 = 1.85 olur. 



 VP1 = Vç 

 VP2 = Vç 

 VF1 = Vç 

 VF2 = 1/2 A + 1/4 D + E 

 VB1 = 1/4 A + 1/4 D + E 

 VB1 = 1/4 A + 1/4 D + E 

 VB2 + VB2 = 1/2 A + 1/2 D + 2 E Burada VA = Aditif varyans 

 VD = Dominantlık varyansı 

 VB1 = 1. ebeveynle geriye melez döllerin varyansı 

 VB2 = 2. ebeveynle geriye melez döllerin varyansıdır. 

Bu maksatla aşağıdaki verilere sahip olduğumuz varsayalım. 

N S2

P1 47 48

P2 62 48

F1 38 46

B1 115 85.5

B2 279 98.5

F2 377 130.5

Bu değerleri kullanarak, 



 VE = (VP1 + VP2 + VF1) / 3 = (48 + 32 + 46) / 3 = 42 

VF2 = 1/2 A + 1/4 D + VE olduğundan 

 

VF2 - VE = 1/2 A + 1/4 D + VE - VE 

 = 1/2 A + 1/4 D olur 

o halde VF2 - VE = 130.5-42 = 88.5 = 1/2 A + 1/4 D olur 

VB1 + VB2 - 2E = 1/2 A + 1/2 D + 2E - 2E = 1/2 A + 1/2 D olur 

o halde = 184-84 = 100 olacak 

ve neticede 1/2 A + 1/4 D = 85.5 

 1/2 A + 1/2 D = 100.0 

gibi iki bilinmeyen iki denklem olduğundan yapılan işlemler sonucunda A= 154 elde edilir. 

 Sonuçda, 

  VA = 1/2 A = 77 ve 

   VD = 1/4 D = 11.5 olarak bulunur. 

 Buna göre       VF2 = Vç + VG 

    = Vç + VA + VD 

Vç = VF2 - VA - VD 

      = 130.5 - 77 - 11.5 = 42.0 

 Buna göre h2 = VA/VP = 77.0/130.5 = 0.59 olarak hesaplanır. 

 Dominantlık derecesi ise (D/A)1/2 = 461/2 = 0.55. çeşitli canlılarda hesaplanan 

kalıtım dereceleri aşağıda verilmiştir. 



 (F2) verileri eklemeli gen sayısının tahmininde kullanılabilir. F2 

bireylerinin (11) tanesi (P1) gibi ekstrem değerdedir. Aynı şekilde F2’lerin içinden 

ikiside (P2) gibi ekstrem değerlerdir. 11/100 oranı 1/9’a 2/100 oranı ise 1/50 ye eşit 

kabul edilebilir. Bu iki değerin ortalaması yaklaşık (1/16) yani 0.0625'dir. (F2) 

verilerinden etkili allel sayısı hesaplamakda kullandığımız (1/4)n yada (1/2)n 

formülünü hatırlarsak 

(1/16) lık olan oranı 1/16 = (1/2)n = ve (1/2)4 yani n= 4 sayısı elde edilir. çünkü 

(1/2)n ifadesine sırasıyla n=1, 2, 3, 4 değerlerini verirsek sırasıyla (1/2), (1/4), (1/8), 

(1/16) değerleri elde edilir. Bu yüzden n= 4 olarak belirlenir. 

 Yani 4 eklemeli genin rol oynadığı bir poligen kalıtım biçimi söz 

konusudur. Bu yaklaşık çok basit bir biçimde gen sayısını hesaplamayı öngörür ve 

gerçek gen sayısının düşük bir tahmidir. Tam bir tahmin için çok sayıda bireye 

sahip örneklerle çalışılmalıdır. Sewall Wright isimli araştırıcı poligen çift sayısını 

(n) hesaplamak için aşağıdaki formulü önermektedir. 

Doğum Ağırlığı Süt Verimi

Sığır 0.49 0.43

Doğum Ağırlığı Yün Uzunluğu çoklu Doğum

Koyun 0.33 0.36 0.04

Vücut ağırlığı Yumurta verimi Yumarta Ağır.

Tavuk 0.32 0.21 0.60



n= R²/8(S² F1-S² F1);                 R= (XP1-XP2) 

 Burada R= ekstrem fenotipler arasındaki fark olup ebeveyn generasyon 

ortalamaları farkı elde edilen değerdir. S²F2 ve S²F1 ise sırasıyla (F2) ve (F1) verilerinin 

varyansıdır. Bu formülü Tablo: 9.2.’deki verilere uygularsak 

 n= (77.92 - 58.38)² / 8(11.63 - 2.22) = (19.54)² / 8 (9.41) = 5.07  

Yani yaklaşık 5 gen çifti söz konusu domates varyetesinin olgunlaşma süresini 

belirlemektedir. Yukarıdaki formülleri uygularken aşağıdaki varsayımlara 

uyulmuştur. 

 1-) Çevre koşulları etkisi yoktur. 

 2-) Dominanslık yoktur. 

 3-) Epistasi yoktur. 

 4-) Tüm lokuslarda etkileri eşit eklemeli genler bulunur. 

 5-) Her ebeveynde tam homozigotluk ve F1’lerde ise tam heterozigotluk 

vardır. 

 6-) Gen bağlılığı yoktur. 

 Bu varsayımlardaki (F1) ortalaması ebeveyn ortalamalarının ortasına düşer. 

Tüm bu varsayımların küçük örneklerde yada incelediğimiz örnekde geçerli olup 

olmadığı tartışılabilir. Ayrıca (F2)’lerdeki verilerden gen çifti sayısının kaba bir 

tahmini veya Sewall wright formülü ile gen sayısı tahminde büyük sayıda fert içeren 

örnekler kullanılmaktadır. 



Örnek: Mısırda koçan uzunluğunun (cm) kalıtımına ilişkin bir denemede 

aşağıdaki sonuçlar alınmıştır. 

n X S2

P1 57 6, 63 0.666

P2 101 16.80 3, 56

F1 69 12, 12 2, 30

F2 401 12, 89 5, 07

Bu verilere göre kalıtım derecesi şu şekilde hesaplanır 

Vç= (VP1 + VP2 + VF1) / 3 = [(0.66) + (3.56) + (2.30)] / 3 = 2.17 

VT= 5.072 o halde VG= VT - Vç= 5.07 - 2.17= 2.89 ve  

h2= VG/VT= (2.894)/(5.072)= 0.506 olur. 


