
6.SUNUM



 İstatistik, genel olarak, rassal bir olayı (ya da 
deneyi) matematiksel olarak modellemek ve 
bu model yardımıyla, anakütlenin bilinmeyen 
karakteristik özellikleri (ortalama, varyans
v.b. gibi) hakkında çıkarım yapmak amacıyla 
kullanılan bir bilim dalı olarak tanımlanır.

 Rassal bir olayın modellenmesi, sayısal 
değerlerle ifade edilen ve rassal değişken
olarak adlandırılan değişkenler yardımıyla 
yapılır. 
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 Değişken farklı sayısal değerler alabilen ve 
herhangi bir olay için tanımlanmış değerlerdir.

 Denemelerin sonuçları sayısal olarak ifade 
edilirse, bu sonuçları gösteren değişkenler 
rassal(tesadüfi) değişkenler olarak adlandırılır.

 Örneğin bir para atma deneyinde yazı ve tura 
gelme durumu bulunmaktadır. Bu duruma göre 
belirtilen “yazı gelme sayısı”nı temsil eden X 
değişkeni bir rassal değişken olabilir.

 Bir zar atma deneyinde

 X: Zarın üzerindeki noktaların sayısı da rassal
değişkene örnek olarak verilebilir.
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 İstatistikte, rassal değişkenler büyük harflerle 
(X, Y, Z,... v.b.), rassal değişkenlerin aldıkları 
değerler ise küçük harflerle (x, y, z,...v.b) 
gösterilir.
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 Rassal değişkenler tanımlı oldukları aralıkta 
aldıkları değerlere göre sürekli ve kesikli
tesadüfi değişkenler olarak ikiye ayrılırlar.

 Bir rassal değişken tanımlı olduğu aralıkta 
belirli değerleri alıyorsa böyle değişkenlere 
kesikli rassal değişkenler denir. Yani değer 
kümesi sayılabilir olan değişkenlerdir.

 Bir rassal değişken tanımlı olduğu aralıkta 
bütün değerleri alıyorsa, böyle değişkenlere 
sürekli rassal değişkenler denir. Bunlar 
sayılamayan değişkenleri içerir.
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 Kesikli rassal değişkenin (X) alabileceği 
değerlere örnekler:

 x=0,1
 x=0,1,2,3,4,5
 Sürekli rassal değişkenin (X) alabileceği 

değerlere örnekler:
 0<x<1
 0<x∞
 Kesikli değişkenin alabileceği değerler 

sayılabilirken sürekli değişkenin alabileceği 
değerler sayılamaz.
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 Kesikli rassal değişkenler için örnekler:

 Bir kutudaki kırmızı kalem sayısı.

 Hedef tahtasına atılan isabetli atış sayısı.

 Bir yolda meydana gelen trafik kazalarının 
sayısı.

 Para atma deneyinde yazı gelinceye kadar 
yapılan atış sayısı.

 Bir mağazaya gün içinde gelen müşteri sayısı.
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 Sürekli rassal değişkenler için örnekler:

 Öğrencilerin boy uzunlukları.

 Sporcuların 1000 metreyi koşma süreleri.

 Patateslerin ağırlığı.

 Arabanın hızı.

 Havanın sıcaklığı (diğerlerinden farklı olarak 
negatif değerler de alır).
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 Herhangi bir deneme durumunda, gözlenmesi 
olası sonuçların her birinin gözlenme olasılıkları 
saptanır ve bunların bir frekans dağılımı yapılırsa, 
olasılık dağılımı denilen bir dağılım elde edilir.

 Örneğin bir para atma deneyinde yazı ve tura 
gelme olasılıkları (0.5) olduğundan bu duruma ait 
olasılık 

 dağılımı

 bir çubuk grafiği ile

 yandaki gibi

 gösterilebilir.
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yazı tura



 İki zarın aynı anda atıldığı bir deneye ait olası 
tüm sonuçları ve olasılık dağılımını gösteriniz.

10



 Bu deneyin olası tüm sonuçlarının bir kümesi 
(S) aşağıdaki gibi listelenebilir:

 S= (1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6),

(2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6),

(3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6),

(4,1), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5), (4,6),

(5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6),

(6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6).
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 Bu örneklemde ikili zardan elde edilen değerlerin 
toplamı 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 olabilir.

 Tüm olayların sayısı 36’dır. Bu olaylar içerisinde 
toplamın 2 olması sadece (1,1) durumunda 
gerçekleşebileceği için frekansı 1’dir. Toplamın 3 
olması (2,1) ve (1,2) durumlarında ortaya çıkacağı 
için frekansı 2’dir. Benzer şekilde toplamın 4 
olması (1,3), (2,2) ve (3,1) durumlarında ortaya 
çıkacağı için frekansı 3’tür. Bu şekilde tüm 
toplamlar için olabilecek frekansları bulup grafik 
üzerinde gösterirsek olasılık dağılımını elde etmiş 
oluruz.
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X=x 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

P(X=x) 1/36 2/36 3/36 4/36 5/36 6/36 5/36 4/36 3/36 2/36 1/36



 2 zarı aynı anda atma deneyine ait olasılık 
dağılımı aşağıdaki gibi gösterilebilir.
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 Birikimli olasılık fonksiyonu en fazla x değeri elde 
edebilmenin olasılığını bulmamıza yardımcı olur.

 Atılan iki zarın toplamının 7 ve altında olma 
olasılığı 21/36 iken iki zarın toplamının 7’den 
küçük olması olasılığı 15/36’dır.
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X=x 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

P(X=x) 1/36 2/36 3/36 4/36 5/36 6/36 5/36 4/36 3/36 2/36 1/36

F(X) 1/36 3/36 6/36 10/36 15/36 21/36 26/36 30/36 33/36 35/36 36/36



 Bernoulli Dağılımı

 Binom Dağılımı

 Poisson Dağılımı
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 Bir deney, bir olayın gerçekleşip 
gerçekleşmemesi yönünden incelenirse iki 
mümkün sonuç söz konusu olacaktır.

 Örneğin, para atışı denemesinde para, yazı ya 
da tura gelecektir.

 Yeni doğan bir çocuğun cinsiyeti ya kız ya da 
erkek olacaktır. 

 Bernoulli dağılımı iki sonucu olan bu tür 
denemelere uygulanan süreksiz bir olasılık 
dağılımıdır.
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 Bernoulli dağılımında iki sonuçtan biri başarılı ya 
da istenen sonuç, diğeri ise başarısız ya da 
istenmeyen sonuç şeklindedir.

 Böyle bir denemede başarı olasılığı (p) ve 
başarısız deneme olasılığı (1-p) olmak üzere 
denemenin sonuçlarını gösteren rassal
değişkenin dağılımı Bernoulli dağılımı olmaktadır.

 Bu dağılım bir kez tekrarlanan denemelerde 
kullanılmaktadır.

 Bernoulli dağılımı tek parametreli bir dağılım 
olup, dağılımın parametresi istenen sonucun 
olasılığı yani p’dir.
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 Denemenin iki sonucu olduğuna göre, X 
tesadüfi değişkeninin alacağı değerler sıfır ya 
da bir olacaktır. X rassal değişkeni “başarı” 
durumunda 1, “başarısızlık” durumunda ise 0 
değerini alır.

 X’in olasılık fonksiyonu ise,

 şeklinde gösterilir.
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 Bir para atışı denemesinde yazı gelme 
olasılığını ve yazı gelmeme olasılığını 
hesaplayarak olasılık fonksiyonunu 
gösteriniz.

 Yazı gelme durumuna başarı, tura gelme 
durumunu başarısız olarak adlandırırsak.

 p=1/2 ve 1-p=1/2 olur.
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 Bir Bernoulli dağılımının iki temel belirleyicisi 
(parametresi) vardır: dağılımın aritmetik 
ortalaması ve standart sapmasıdır.

 Aritmetik ortalaması:

 Standart sapması: 
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 Eğer Bernoulli denemeleri n sayıda 
tekrarlanırsa, X rassal değişkeninin dağılımı 
Binom dağılımı olarak adlandırılmaktadır. p 
başarı olasılığını, q başarısızlık olasılığını, n 
ise tekrar eden, birbirinden bağımsız deneme 
sayısını ifade eder. Bir rassal değişkenin 
dağılımının binom dağılımı olması için, her 
denemenin iki sonucu olmalıdır, denemeler 
sonlu sayıda yapılmalı ve her biri diğerinden 
bağımsız olmalıdır.
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 n deneme sonucunda ortaya çıkan sonuçların sayısı,

 n denemede X başarılı sonucu, n-X başarısız sonucu 
göstermek üzere, bu sonuçların gerçekleşme 
olasılıkları ise

 olmaktadır. Böylece Binom dağılımının genel ifadesi

 şeklinde tanımlanmaktadır.
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 X tesadüfi değişkeninin aldığı değerlere göre 
olasılıkları, Binom Dağılımı Tablosundan 
yararlanılarak da bulunabilir. Tablodan 
olasılıkların bulunabilmesi için, n tekrar 
sayısının, p olasılığının ve X rassal
değişkeninin aldığı değerin bilinmesi gerekir. 
Örneğin, 5 kere tekrarlanan bir denemede, p 
olasılığı 0,4 ve X’in alacağı değer 2 ise, 
tablodan n=5, p=0,4, X=2 değerlerine 
bakarak binom olasılığını 0,346 buluruz.
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 Bir binom dağılımının iki temel belirleyicisi 
(parametresi) vardır: dağılımın aritmetik ortalaması ve 
standart sapmasıdır.

 Eşitlikte N ya da n = deneme sayısı, P=ilgilendiğimiz 
sonucun gözlenme olasılığı, q=1-P’dir.

25



 Düzgün bir para 2 defa atılıyor. Bir yazı gelme 
olasılığı nedir?

26



 Düzgün bir para 2 defa atılıyor. Bir yazı gelme 
olasılığı nedir?

 Atışlar tesadüfi ve birbirinden bağımsız olduğuna 
göre her atış bir Bernoulli deneyi ve 2 atıştan 
oluşan dağılım bir binom dağılımıdır. Burada atış 
sayısı n=2 olduğundan, bir yazı gelme olasılığı 
sorulduğundan ilgilenilen olay bir yazı gelme 
olayı, tesadüfi değişken yazı gelme sayısı, 
tesadüfi değişkenin değeri de X=1’dir. Para 
atıldığında yazı gelme olasılığı 0.5 olduğundan 
p=0.5’tir.
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 Bir basketbol oyuncusunun atışlarındaki 
isabet yüzdesi 0.8 olduğuna göre, bu 
oyuncunun 4 atıştan 2’sini sayıya çevirmesi 
olasılığı nedir?
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 Bu problemde, 4 atış yapıldığından deney 
sayısı n=4, X tesadüfi değişkeni atışlardan 
sayı olanların sayısı, 2’sini sayıya çevrilmesi 
istendiğinden tesadüfi değişkenin dikkate 
alınan değeri X=2, atışların sayıya 
çevrilmesinin aynı olasılıkla vuku bulacağı 
varsayımı altında p=0.8 ve q=1-0.8=0.2’dir.
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 Tesadüfi olarak cevaplandırılan her biri 5 
seçenekli 4 çoktan seçmeli test sorusunun 
3’ünün doğru cevaplandırılması olasılığı 
nedir?

 Cevap(0.0256)
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 Elimizde doğru-yanış türü sorulardan oluşan 
8 soruluk bir test vardır. Bu sorular bir gup
öğrenciye verilerek rasgele cevaplamaları 
sağlanıyor. Acaba, öğrencilerin bu testten 
şansla alabilecekleri puanların ortalaması ne 
olur?
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 N=8 ve P=1/2’dir. Bu değerleri eşitlikte 
yerine koyarsak
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 Poisson dağılımı uygulamada daha çok nadiren 
ortaya çıkan olayların olasılıklarını hesaplamak 
için ve belirli bir zaman biriminde daha önceden 
belirlenen başarı olasılığını göstermek için 
kullanılan süreksiz bir dağılımdır.

 İki sonuçlu olaylara uygulanan Poisson dağılımı, 
ender görülen bir hastalıktan ölenlerin sayısı, 
üretim yapılan bir fabrikadaki kusurlu ürün 
sayısı, bir ülkede görülen doğal afetlerin sayısı, 
bir günde bir havaalanına inen uçak sayısı vb. 
gibi olaylara ait olasılıkların hesaplanmasında 
kullanılabilmektedir.
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 İki sonuçlu olaylarda, Poisson dağılımının genel 
ifadesi

 Şeklinde ifade edilmektedir. Poisson dağılımı tek 
parametreli bir dağılım olup, dağılımın 
parametresi   ‘dir.    ortalama başarı sayısını 
gösterir ve sıfırdan büyük olmalıdır. Formülde yer 
alan e sayısı, doğal logaritmanın tabanı olup 
yaklaşık olara e=2.71828’die. 
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 N deneme sayısı sonsuza, p başarı olasılığı 
sıfıra yaklaşırken, binom olasılıkları, Poisson
dağılımına yaklaşmaktadır.

 Binom dağılımında olduğu gibi, Poisson
olasılıkları da, Poisson dağılım Tablosu ile 
bulunabilir. Bunun için     ve X’in alacağı 
değerin bilinmesi yeterlidir. Örneğin sırasıyla

 = 2 ve X=3 için olasılık tabloya bakarak 
0.1804 olarak bulunur.
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 Bir fabrikada arızalı olarak üretilen mal 
sayılarının aritmetik ortalaması 0.8’dir. Bu 
fabrikada 50 gün içinde,

 A) Hiçbir arızalı mal görülmemesi (X=0) 
olasılığını

 B) Bir arızalı mal görülmesi (X=1) olasılığını

 C) En az 2 arızalı mal görülmesi (X=2,….) 
olasılığını

 D) En fazla 4 arızalı mal görülmesi 
(X=0,1,2,3,4) olasılığını bulunuz.

36



37



38



39



 Ortalama
 Poisson dağılımının beklenen değeri 

(ortalması), ortalama başarı sayısı olup,
 E(x) = 

 Varyans
 Poisson dağılımının varyansı da, ortalama 

başarı sayısı olup,
 V(x) =     olarak gösterilir. Dolayısıyla Poisson

dağılımında beklenen değer ve varyans
birbirine eşittir.
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 Bir ülkede nadir rastlanan bir hastalıktan 
ölenlerin sayısı yılda ortalama 60 kişidir. X 
tesadüfi değişkeni, bu hastalıktan yıl içinde 
herhangi bir ayda ölenlerin sayısını 
göstermek üzere, bu ay içinde hiç kimsenin 
bu hastalıktan ölmeme olasılığını ve 2 kişinin 
ölme olasılığını hesaplayınız.

41



42



 Bir işyerinde çalışan bir işçinin 1 yıl içinde iş 
kazası geçirme olasılığı 0.006’dır. İşyerinde 
toplam 3000 kişi çalıştığına göre, bir yılda 10 
kişinin iş kazası geçirme olasılığını 
hesaplayınız.
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