
5.SUNUM



 Olasılık, bir deneme sonrasında ilgilenilen 
olayın tüm olaylar içinde ortaya çıkma ya da 
gözlenme oranı olarak tanımlanabilir.

 Günlük hayatta sıklıkla kullanılmakta olan 
olasılık bir olayın ortaya çıkma ihtimalinden 
bahsederken kullanılır.

 Her bir tek olayın “hangi sıklıkta” olduğu 
olasılık ile temsil edilir.

 Tüm tek olayların oluşturduğu kümeye Örnek 
Uzay denir.
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 İstatistikte sonuçları (çıktıları) olan hemen her şey bir 
deney konusu olabilir. 

 Gözlem veya ölçme sonucu elde etme sürecine deney
denir.

 Mümkün olan tüm sonuçları açıklayabileceğimiz bir 
deney random (yansız-rassal) bir deney olarak 
adlandırılır. 

 Bir firma yetkilisi, piyasadaki bir ürünü hakkında 
tüketicisinin beğenisini araştırmak istemektedir. 
Bunun için ürünü kullanan rasgele bir tüketici seçer 
ve ürünü beğenip beğenmediğini sorar. Yetkilinin bu 
eylemi rassal deneye örnek iken, tüketici ürünü 
beğenmektedir.”, “Tüketici ürünü beğenmemektedir.” 
ve “Tüketicinin ürün hakkında hiçbir fikri yoktur.” 
şeklindeki sonuçlar ise deneyin sonuçlarıdır.
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 Bir random (rasgele) deney ile ilişkili S örneklem 
uzayının bir alt seti bir olaydır. Bir A olayı S’ye ait 
sonuçların biri ya da daha fazlasıdır.

 Kısacası deneyin sonucuna olay denir.

 Bir random deneyin her bir sonucu, S’nin her bir 
elemanı, basit bir olay olarak tanımlanır.

 Eğer A, S’nin sadece bir elemanını içeriyorsa A bir 
basit olaydır. Kendisinden başka olaylara 
ayrıştırılamayan olaylara basit olay denir.

 Eğer A, S’nin bir elemanından fazlasını içeriyorsa 
A bir bileşik olaydır.
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 Herhangi bir deneyin mümkün olan tüm 
sonuçlarının dağılımına ya da oluşturduğu gruba 
örneklem uzayı denir.

 Gözlem bilgisi sonuçlarına deneyin en temel 
sonuçları, bu sonuçların tamamına ise deneyin 
örnek uzayı adı verilmektedir.

 Böylece, iyi tanımlanmış çeşitli gözlemler üreten 
eylem veya sürece rassal deney denmektedir. 
Rassal deneyin en temel sonucuna örnek nokta 
ve rassal deney sonucunda karşılaşılması 
muhtemel tüm örnek noktaların oluşturduğu 
kümeye örnek (örneklem) uzay denir ve örnek 
uzay S sembolü ile gösterilir.
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 Deney : Hilesiz paranın bir kez atılması

 Örnek noktalar: Yazı (Y) ve Tura (T)

 Örnek Uzay     :  S={Y,T }

 A olayı            :  Yazı gelmesi
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 Bir zar atma deneyine ait örnek uzay:

.
•O1

•O2

•O3

•O4

•O5

•O6

S
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 Atılan iki zarın toplamının 2 olduğu 
durumu(a) ve toplamının 4 olduğu durumu(b) 
düşünürsek

 (a) S={1,1}  basit olaydır.

 (b) S={(1,3), (2,2), (3,1)} bileşik olaydır.
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 Örnek uzay, sonlu ya da sayılabilir sonsuz 
sayıda örnek noktadan oluşuyorsa bu örnek 
uzaya kesikli örnek uzay denir. Yukarıda 
verilen örnek uzaylar kesikli örnek uzay 
örnekleridir.

 Eğer örnek uzay (a,b) aralığı ya da bu 
aralıkların birleşimi gibi ise sürekli örnek uzay 
adını almaktadır. Sürekli örnek uzaylar, 
genellikle uzunluk, ağırlık, hız gibi ölçüm 
deneylerinde ortaya çıkarlar.

9



 İlgilenilen ve muhtemel tüm olayların sayılarının 
hesaplanmasında, (1) biri n, diğeri k elemanlı iki 
kümenin elemanlarından yapılabilecek ikililerin 
sayısı, (2) permütasyon ve (3) kombinasyon 
konularından yararlanılır. Bu üç konuya ait 
hesaplama ifadeleri matematikte teoremlerle 
verilmiş ve ispatlanmıştır.

 Bir olayın olasılığı hesaplanırken, örnek uzayın 
eleman sayısının bulunması temel zorluklardan 
birisidir. Bazı durumlarda, kombinasyon ve 
sayma kuralı örnek uzayın eleman sayısını
bulmada kolaylık sağlamaktadır.
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 Sayma kuralı “Eğer bir deneyde birden fazla 
aşama (adım) varsa bu deneydeki toplam 
sonuç sayısı, her bir aşamadaki sonuç 
sayılarının çarpımına eşittir.” şeklinde ifade 
edilir. Örneğin, bir deneyde ilk aşamada n1, 
ikinci aşamada n2 ve üçüncü aşamada n3 
tane sonuç olmak üzere üç aşama 
bulunuyorsa bu deneyin toplam sonuç sayısı, 
n1 x n2 x n3’tür.
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 İki zarı birlikte atma deneyindeki örnek 
uzayın eleman sayısı kaçtır?

 Zarlardan her birine ait muhtemel hal 
sayılarını m ve n ile gösterirsek m=n=6’dır. 
Buradan m x n = 6 x 6 = 36 bulunur.
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 Bir para ile bir zarı birlikte atma deneyinde 
örnek uzayın eleman sayısı kaçtır?

 Para atma deneyinde muhtemel hal sayısı 
m=2 ve zardaki de n=6 olduğunda örnek 
uzaydaki eleman sayısı

 m x n = 2 x 6 = 12’dir.
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 “n” sayıda farklı eleman arasından “k” 
elemanlı farklı grup oluşturma işlemine
kombinasyon denir. Böylece “n” elemanın “k” 
elemanlı farklı grup sayısı

 şeklinde hesaplanır.
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 Bir firma yetkilisi 4 kişi arasından 2 kişiyi 
üretimi denetlemesi için seçmek istemektedir. 
Firma yetkilisi 2 kişilik kaç farklı grup 
oluşturabilir?
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 Olasılık, bir olayın gerçekleşebilirliğinin 
sayısal bir ölçüsüdür. Olasılık değeri, 0 ve 1 
arasında değişir. 

 Eğer olay imkânsız ise olasılığı 0, kesin olay 
ise 1’dir.
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 Klasik olasılık tanımı, tüm örnek noktaları (sonuçları) 
eşit olasılıklı olan deneylerde olasılık 
hesaplamalarında kullanır. Eğer bir deneyde n sayıda 
örnek nokta varsa, her örnek noktanın olasılığı 1/n 
dir. 

 Örneğin, hilesiz bir para deneyinde yazı gelmesi ve 
tura gelmesi örnek noktaları eşit olasılığa sahip ve 
1/2’dir. Hilesiz bir zar deneyinde tüm sonuçların 
ortaya çıkması eşit olasılığa sahip ve 1/6’dır. Benzer 
olarak, 100 kişilik bir gruptan rassal (rasgele) olarak 
bir kişinin seçilmesi olasılığı 1/100’dür.

 S örnek uzayı n tane örnek noktadan oluşsun ve tüm 
örnek noktalar eşit olasılığa sahip olsun. E1, ..., En 
örnek noktaları göstermek üzere

 P(Ei) = 1/n dir.
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 Bir kutuda 1’den 10’a kadar
numaralandırılmış10 kart vardır. Kutudan 
rastgele seçilen bir kartın 4 numaralı kart 
olması olasılığı kaçtır?
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 Hilesiz bir para iki kez atıldığında, her iki 
paranın da yazı gelmesi olasılığı nedir?
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 Bir olayın olasılığı hesaplanırken aşağıdaki 
adımlara dikkat etmekte fayda var:

 Deneyin tanımlanması

 Örnek uzayın tanımlanması

 Örnek noktaların olasılıklarının hesaplanması

 İlgilenilen olayın tanımlanması

 İlgilenilen olayın olasılığının, bu olayı örnek 
noktaların olasılıklarının toplanarak aranan 
olasılığın bulunması
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 Deney : Hilesiz paranın bir kez atılması

 Örnek Uzay     :  S={Y,T }

 Örnek noktalar: Yazı (Y) ve Tura (T)

 P(Y)=1/2, P(T)=1/2

 A olayı            :  Yazı gelmesi
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 1) Bir A olayının olasılığı P(A) 0 ile 1 
arasındadır. 

 Olasılık 0’dan küçük 1’den de büyük olamaz.
 P(A) ile gösterilen bir A olayının olasılığı, A 

sonucunun ortaya çıkma durumudur. 
 Bir olay için olasılık 0 ve 1 arasındadır. 
 Bir olayın olması kesinse olasılığı 1’dir ve asla 

ortaya çıkmayacak bir olay is olasılığı 0’dır.

 2) Örnek uzaydaki bütün olayların olasılıkları 
toplamı 1’e eşittir.
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 Bir deneyin çok sayıdaki tekrarında, bir olayın 
gözlenme oranına o olayın olasılığı denir.

 Bir A olayının olasılığı, bu olayı oluşturan 
örnek noktaların olasılıkları toplamına eşittir.

P(A)=n(A)/N

 n(A): ilgilenilen olayın sonuçlarının sayısı

 N: muhtemel sonuçların toplam sayısı 
(örneklem uzaydaki sonuçların sayısı).
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 Atılan bir zarda 2 gelme olasılığı?

 S={1,2,3,4,5,6}

 A={1}

 Zar atma deneyinde 2 gelme olasılığı 1, 
muhtemel sonuçların sayısı 6 olduğundan

 P(A)=1/6
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 İçinde 3 kırmızı 5 beyaz bilye bulunan bir 
torbadan yapılacak bir çekilişte çekilen 
bilyenin kırmızı gelme olasılığı?

 P(A)=3/8
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 Bir zar atma deneyinde sonucun 2’den büyük 
çıması olasılığı?
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 Bir zar atma deneyinde sonucun 2’den büyük 
çıması olasılığı?

 S={1,2,3,4,5,6}

 A={3,4,5,6}

 P(A)= P(3)+ P(4) + P(5)+ P(6) 

 P(A)= 1/6 +1/6 +1/6 +1/6 

 P(A)=4/6

 P(A)=2/3
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 İki parayı birlikte atma deneyinde bir yazı 
gelme olasılığı nedir?
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 İki parayı birlikte atma deneyinde bir yazı 
gelme olasılığı nedir?

 S={YY,TT,YT,TY}

 A={YT,TY}

 P(A)= P(YT)+ P(TY) 

 P(A)= ¼ + ¼ 

 P(A)=1/2
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 Bir para ile bir zarın birlikte atılma deneyinde 
bir tura ve 3’ten büyük bir sayı gelme olasılığı 
nedir?
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 Bir para ile bir zarın birlikte atılma deneyinde 
bir tura ve 3’ten büyük bir sayı gelme olasılığı 
nedir?

 S={Y1,Y2,Y3,Y4,Y5,Y6,T1,T2,T3,T4,T5,T6}
 A={T4,T5,T6}
 P(A)= P(T4)+ P(T5) + P(T6) 
 P(A)=1/12+1/12+1/12

 P(A)=3/12
 P(A)=1/4
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 Olayların bağımsız ya da bağımlı olması

 Bir olayın olasılığı örneklem tipinden etkilenir. 
Yerine koyarak örneklem ya da yerine 
koymadan örneklem olarak iki şekilde 
yapılabilir.
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 Kesişim

 Birleşik olaylar

 Ayrık olaylar

 Karşılıklı ayrık olaylar

 Bütüne tamamlayıcı olaylar
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Bir olayın tümleyeni o olayın dışında olan tüm olaylardır (A^C).
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 Birleşik olaylar: İki veya daha fazla olayın bir 
araya gelmesiyle oluşsan olaylara birleşik olay 
denir.

 İki olayın birleşimi

 İki olayın kesişimi

 Ayrık olaylar

45



 İki olayın birleşimi: A ve B, S örnek uzayında 
iki olay olduğuna göre, A ile B’nin birleşimi, A 
veya B veya hem A hem de B’deki bütün 
olayların oluşturduğu kümedir. A∪B ile 
gösterilir.
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 Zar atma deneyinde örnek uzay 
S={1,2,3,4,5,6} olduğuna, A ve B olayları

 A: Bir tek sayı gelmesi, A={1,3,5}

 B: 2’den büyük bir sayı gelmesi, B={3,4,5,6}

 İfadeleriyle tanımlandığına göre, A ve B 
olaylarının birleşimi:

 A∪B={1,3,4,5,6}
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 İki olayın kesişimi: A ve B, S örnek uzayında 
iki olay olduğuna göre, hem A hem de B’de
olan olayların kümesine A ve B olaylarının 
kesişimi (arakesiti) denir ve A∩B ile gösterilir.
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 Zar atma deneyinde 2’den büyük tek bir sayı 
gelmesi olayını yazınız.

 Hem 2’den büyük hem de tek sayı olması 
istendiğinden, aranan olay, 2’den büyük 
gelme ve tek sayı gelme olayının kesişimidir.

 A: Bir tek sayı gelmesi olayı, A={1,3,5}

 B: 2’den büyük bir sayı gelmesi olayı, 
B={3,4,5,6} olduğundan

 A∩B={3,5}
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 Arakesitleri boş olan olaylara ayrık olaylar 
denir.

 Zar atma deneyinde 4’ten büyük ve 3’ten 
küçük gelmesi olayları ayrık olaylarıdır.

 Gerçekten, zarın 4’ten büyük gelmesi olayı 
A={5,6}, 3’ten küçük gelmesi olayı 
B={2,1}’dir. Bu iki kümenin ortak elemanı 
olmadığından  A∩B=∅ olup A ve B ayrık 
kümelerdir.
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 Örnek: İki tavla zarının birlikte atma 
deneyinde toplam 10’dan büyük bir sayı 
gelmesi ve zarlardan birinin en çok 3 olması 
olayları ayrık olaylardır.
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 Bir birleşik olay kendini oluşturan olaylar 
cinsinden yazılabildiğinden, birleşik olayların 
olasılığı, bileşenlerinin ve arakesitin olasılığı 
cinsinden yazılabilir. Bu durum, olasılıkların 
hesaplanmasında kolaylık sağlar.

 A ve B birer olay, bunların birleşimi A∪B ve 
kesişimi A∩B olduğuna göre, A∪B birleşik 
olayının olasılığı 

P(A∪B)=P(A) + P(B) – P(A∩B)  olur.
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 Örnek: Tek zar atma deneyinde, bir tek sayı 
veya 2’den büyük bir sayı gelme olasılığı 
nedir?

 Bu örnekte,
 A: Bir tek sayı gelmesi, A={1,3,5}
 B: 2’den büyük bir sayı gelmesi, B={3,4,5,6} 

olduğuna göre P(A∪B) olasılığı sorulmaktadır.
 P(A∪B)=P(A) + P(B) – P(A∩B) ve P(A)=3/6, 

P(B)=4/6, P(A∩B)=2/6 olduğundan zarın bir 
tek sayı veya 2’den büyük gelme olasılığı 

 P(A∪B)= (3/6)+(4/6)-(2/6)=5/6 olur. 
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 A ve B ayrık olaylar ise bunların kesişiminin
olasılığı, A∩B=∅  olduğundan P(A∩B)=0’dır. 
Bu sayede ayrık iki olayın birleşiminin olasılığı

P(A∪B)=P(A) + P(B) olur.

 Bu eşitliğe olasılıkların toplanabilirliği kanunu 
denir.
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 Örnek: Tek zar atma deneyinde bir tek sayı 
veya 5’ten büyük bir sayı gelmesi olasılığı 
nedir?

 A: Bir tek sayı gelmesi, A={1,3,5}

 B: 5’ten büyük bir sayı gelmesi, B={6} 
olduğuna göre

 P(A)=3/6, P(B)=1/6, P(A∩B)=0 olduğundan 
zarın bir tek sayı veya 5’ten büyük gelme 
olasılığı 

 P(A∪B)= (3/6)+(1/6)-(0)=4/6=2/3 olur. 

55



 Örnek: İki parayı birlikte atma deneyinde en 
az bir yazı ve en çok 2 tura gelmesi olasılığı 
nedir?

 A: En az bir yazı gelmesi, A={YY,YT,TY}

 B: En çok 2 tura gelmesi, B={TT} olduğuna 
göre

 P(A)=3/4, P(B)=1/4, P(A∩B)=0 olduğundan 
en az bir yazı ve en çok 2 tura gelme olasılığı 

 P(A∪B)= (3/4)+(1/4)-(0)=4/4=1 olur. 
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 Bazen bir olayla başka bir olay arasında bir 
bağıntı bulunur ve bu durum matematiksel 
olarak ifade edilebilir. Böylece olasılıkların 
hesaplanması kolaylaşır. Olaylar arasındaki 
önemli bağıntılardan biri tümleme diğeri şartlı 
olmadır.
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 Bir A olayının tümleyeni, örnek uzayın A’da
olmayan olaylarının kümesidir. 
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 Zar atma deneyinde 3 veya daha küçük bir 
sayı gelmesi olayının tümleyenini bulalım.

 Örnek uzay: S = {1,2,3,4,5,6}, 3 veya daha 
küçük bir sayı gelmesi olayı A = {1,2,3} 
olduğundan A olayının tümleyeni {4,5,6} 
olayıdır. 
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 Bir A olayının tümleyeninin olasılığı olasılık 
toplamı 1 olduğundan 1-P(A) şeklinde 
bulunabilir.

 Zar atma deneyinde 5 veya daha küçük bir 
sayı gelmesi olasılığı nedir?

 A: 5 veya daha küçük bir sayı gelmesi,
 : 5’ten büyük bir sayı gelmesi ifadeleriyle 

tanımlanabilir. Buradan A = {1,2,3,4,5} ve 
P(A)=5/6 ise A’nın tümleyeninin olasılığı 
1-5/6 olduğundan 1/6 olarak bulunur.
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 Bir A olayının olması olasılığını etkileyebilecek 
bir B olayı varsa A ve B olaylarına şartlı olaylar 
denir.

 Örnek: yağmurun yağması olayı, havanın 
bulutlu olması olayına bağlı sayılabilir. Bu 
bakımdan yağmurun yağması ve havanın 
bulutlu olması olayları şartlı olaylardır. Burada 
havanın bulutlu olması şart olan olay ve 
yağmurun yağması da şart altındaki olaydır.
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 Örnek: Tek zar atma deneyinde sonucun, bir çift sayı 
olduğu bilindiğine göre 2 olması olasılığı nedir?

 A ve B olayları

 A: Sonucun 2 olması

 B: Sonucun bir çift sayı olması ifadeleriyle 
tanımlanırsa, bu olaylar ve örnek uzay A = {2}, B = 
{2,4,6} ve S = {1,2,3,4,5,6} kümeleriyle yazılabilir. 
Buradan, A olayının örnek uzaya dayalı olasılığı 
P(A)=1/6 ve A olayının B şartı altındaki olasılığı

 P(B şartında A olayı) = 1/3 ve 1/6≠1/3. görüldüğü 
gibi A olayının B şartı altındaki olasılığı A’nın örnek 
uzaya dayalı olasılığına eşit değildir.
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 Şartlı olasılıkta ilgilenilen örnek uzay, deneye 
ait örnek uzayın bir alt uzayıdır. Bu alt uzaya 
indirgenmiş örnek uzay denir. İlgilenilen olay 
veya şart altındaki olay A, buna ait 
indirgenmiş örnek uzay B (şartın oluşturduğu 
küme) olduğuna göre, B şartı altında A olayı 
A|B ve A olayının olasılığı da P(A|B) şeklinde 
gösterilir. 
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 Benzer şekilde B olayının A şartı altındaki 
olasılığı da:

 şeklinde yazılabilir.
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 Örnek: tek zar atma deneyinde sonucun, bir 
çift sayı olduğu bilindiğine göre 2 olması 
olasılığı nedir?

 A ve B olayları

 A: Sonucun 2 olması

 B: Sonucun bir çift sayı olması ifadeleriyle 
tanımlanırsa A = {2}, B = {2,4,6} ve S = 
{1,2,3,4,5,6} kümeleriyle yazılabilir. Buradan

 A∩B={2}, P(B)=3/6 ve P(A∩B)=1/6

 P(A|B)=  (1/6)/(3/6)=1/3 olur.
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 Bir toplumdan rasgele seçilen 50 yaş üstü 
100 kişide diyabet ve hipertansiyon dağılımı 
aşağıda verildiğine göre bu toplumda 50 yaş 
üstü hipertansiyonu olan bir kişide diyabet 
görülmesi olasılığı nedir? 

D+ D- Toplam

H+ 20 20 40

H- 15 45 60

Toplam 35 65 100
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 Bir A olayının B şartı altında olması olasılığını 
tanımlamıştık. Bu eşitlikte içler dışlar çarpımı 
yapılarak:

P(A∩B)=P(A|B)P(B)

 Şeklinde yazılabilir. Bu eşitlik de bize aynı 
anda olan iki olayın birlikte olma olasılığını 
verir.
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 Bir çok durumda olaylar hem birlikte olur, hem 
de bir olayın sonucu diğerini etkilemez, böyle 
olaylar birbirinden bağımsızdırlar. Bağımsız 
olaylar olasılık konusunda önemli yer tutar.

 İki olaydan birinin olması veya olmaması (sonucu) 
diğerini etkilemiyorsa böyle olaylara bağımsız 
olaylar denir. Bu tanıma göre bir A olayının 
olasılığı, bu olayın B şartındaki olasılığına eşitse 
A ve B olayları birbirinden bağımsızdır. Diğer bir 
deyişle

 ise A ve B olayları bağımsızdır. Bu iki eşitlikten 
birisi sağlanmazsa A ve B olayları birbirinden 
bağımsız değildir.
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 A ve B bağımsız olaylar ise

 olur. Dolayısıyla, A’nın ortaya çıkması B’nin 
ortaya çıkmasını etkilemez. B’nin ortaya

 çıkması da, A’nın ortaya çıkmasını etkilemez. Bu 
durumda, bağımsız olaylar için çarpma kuralı ise

 şeklindedir. Ayrıca P(A∩B)=P(A)P(B) eşitliği geçerli 
ise A ve B olayları bağımsızdır.
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 Çarpma kuralı, ikiden fazla bağımsız olaylar 
için genelleştirilebilir. A, B ve C üç bağımsız 
olay olsun. Çarpma kuralı:
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 Hilesiz (Dengeli ve düzgün) bir para iki kez 
atılmıştır.

 A: Birinci atışta yazı gelmesi

 B: İkinci atışta yazı gelmesi

 şeklinde tanımlanırsa A ve B olaylarının 
bağımsız olduğunu gösteriniz.
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 Üç parayı birlikte atma deneyinde iki yazı ve 
en az iki yazı gelmesi olayları birbirinden 
bağımsız mıdır?
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 A ve B olayları,

 A: İki yazı gelmesi

 B: En az iki yazı gelmesi olarak tanımlanırsa,

 A= {YYT,YTY,TYY},  B= {YYY,YTY,YYT,TYY}, C= 
{YYT,YTY,TYY}  kümeleriyle ifade edilebilir. 
Buradan,

 P(A∩B)=3/8, P(A)=3/8, P(B)=4/8 bulunur. 
Buradan da 

 Eşitliği kullanılırsa 3/8≠(3/8)x(4/8) olduğu için A 
ve B olayları birbirinden bağımsız değildir.
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 Bir deneyde birbirini dışta tutan olaylar 
bağımsız olaylar olarak adlandırılır ve bu 
olayların olasılıklarını hesaplamada iki temel 
kural vardır: Toplama kuralı ve Çarpma kuralı.
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 Birbirini dışta tutan olaylardan birinin ya da 
diğerinin gerçekleşme olasılığı, olayların tek 
tek tek ortaya çıkma olasılıklarının toplamına 
eşittir.

 P(A veya B) =  P(A) + P(B)

 Bu kural birbirinden bağımsız olayların ortaya 
çıkış olasılıkları toplamının 1’e eşit olduğunu 
gösterir.
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 Bağımsız olayların birlikte ortaya çıkış 
olasılığı olayların tek tek ortaya çıkış 
olasılıklarının çarpımına eşittir.

 P(A ve B) =  P(A) x P(B)

 Örnek: 50 kız 50 erkek öğrenciden oluşan bir 
sınıfta seçilen ilk 2 öğrencinin erkek gelme 
olasılığı 0.5x0.5=0.25’tir.
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