
3.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?

29



 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

34



 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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 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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 İki zarın aynı anda atıldığı bir deneye ait olası 
tüm sonuçları ve olasılık dağılımını gösteriniz.
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 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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 Normal dağılım olasılıkta önemli bir yeri olan 
ve sıkça kullanılan sürekli bir dağılımdır. 
Bunun nedeni pek çok gözlem sonucunun 
normal dağılım vermesi ve bir çok olayın 
normal dağılım ile açıklanabilmesidir.

 Normal dağılımda X sürekli tesadüfi 
değişkeni, -∞ ile +∞ arasındaki tüm 
değerleri alabilmektedir. Bu aralık içinde 
tesadüfi değişkeninin gösterdiği dağılım çana 
benzemektedir, bu yüzden normal dağılıma 
çan eğrisi, normal eğri gibi adlar da 
verilmektedir.



 Normal dağılımın olasılık yoğunluk 
fonksiyonu;

 şeklinde tanımlanmaktadır. Formülde yer alan 
e=2.7183 ve π=3.1416 olup, μ ortalamayı, 
σ2 ise varyansı ifade etmektedir. Normal 
dağılım iki parametreli bir dağılımıdr ve 
parametreleri ortalama ve varyanstır (standart 
sapmanın karesi).



 Normal dağılımın beklenen değeri (ortalama):

 E(X)=μ

 Normal dağılımın varyansı:

 V(X)=σ2



 Normal dağılımın olasılık yoğunluk 
fonksiyonunun grafiği aşağıdaki gibidir:

Normal dağılımın eğri ile 
yatay eksen arasında kalan 
toplam alan bire eşittir.
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 Normal dağılıma sahip bir verinin basıklık ve 
çarpıklık değerleri sıfırdır.

 Basıklık ve çarpıklık değerleri sıfırdan 
uzaklaştıkça o verinin dağılımı normallikten 
sapmalar göstermeye başlar.
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 Çarpıklık ve basıklık değerleri normal bir 
dağılımda sıfıra yakın olur. Bu iki değer 
sıfırdan uzaklaştıkça dağılım normallikten 
uzaklaştığı söylenir. Basıklık ve çarpıklık 
değerleri +2 ve -2 sınırlarının dışında ise 
normallik bozulur ve normal olmayan bir 
dağılım elde edilir.
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 Normallik testleri: bir verinin normal dağılım 
gösterip göstermediğini test etmek için kullanılır. 
(Shapiro-Wilk test ve Kolmororov-Smirnov test )

 Normallik grafikleri: Histogram, Q-Q plot, P-P 
plot. p<0.05 normallik reddine yani normal 
olmayan dağılıma işaret eder.

 Çarpıklık ve basıklık değerlerinin sıfır civarında 
olması normal bir dağılıma sahip olunduğunu 
gösterir. -2 ve +2 (bazı kaynaklarda -1,+1) 
üzerindeki basıklık ve çarpıklık değerleri 
normalliğin bozulduğu anlamına gelir.

kullanılarak yapılır.
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 Normal dağılımda tesadüfi değişkenin belli 
bir aralık için olasılığını bulurken integral
hesaplamalarının zorluğundan kurtulmak için 
X değerleri standartlaştırılmakta ve tesadüfi 
değişkenin değerleri ortalaması 0 ve varyansı
1’e eşit standart değişkene (Z) 
dönüştürülmektedir. Standart Z değişkeni,

Olasılık yoğunluk fonksiyonu:
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Normal dağılımda ölçümlerin yaklaşık,
%68,26’sı X±1SS
%95,44’ü X± 2SS
%99,74’ü X± 3SS alanı içine düşer.
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 İki veya daha fazla dağılımı birbiriyle karşılaştırabilmek için, 
dağılımlara ait merkezi eğilim ve dağılım ölçüsünün 
bilinmesi gereklidir.

 Farklı dağılımlara sahip iki bireye ilişkin ölçme sonucunu, 
sadece ölçme sonuçlarına bakarak birbiriyle karşılaştırmak 
için, dağılımların merkezi eğilim ve dağılım ölçüsünün aynı 
olması gerekir.

 Fakat çoğu zaman farklı dağılımlarda bu iki ölçünün aynı 
olması mümkün olmaz.

 Eğer iki dağılımın ortalaması ve standart sapması farklıysa, 
bu dağılımların aynı standart sapma ve ortalamaya sahip bir 
dağılıma, yani birim normal dağılıma (standart normal 
dağılıma) dönüştürülmesi gerekir.

 Böylece farklı dağılımlardaki ölçme sonuçları aynı ölçek 
üzerinde görülebilir.

 Bu sayede farklı dağılımlardaki ölçme sonuçlarını 
karşılaştırmak mümkün olabilir.

 Bu işleme puanların standartlaştırılması da diyebiliriz.
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 Bir öğrencinin grup içindeki başarısı hakkında 
yorum yapmak istendiğinde kullanılır.

 Puanlara göre karşılaştırma yapmak 
istendiğinde kullanılır.

 Öğrencinin farklı derslerden aldığı puanlara 
göre hangi dersten daha başarılı olduğunu 
söylemek için kullanılır.

 Farklı sınıflarda uygulanan testlerden 
öğrencilerin aldıkları puanları karşılaştırmak 
amacıyla kullanılır.
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 Ölçme sonuçları Z puanına dönüştürülerek, 
aritmetik ortalaması 0 ve standart sapması 1 
olacak biçimde normal dağılımlı hale getirilir.

 Z puanı ile elde edilen aritmetik ortalaması 0 
ve standart sapması 1 olan bu dağılıma 
standart normal dağılım ya da birim normal 
dağılım denir.
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 50 öğrencinin 100 soruluk bir testten 
aldıkları puanların aritmetik ortalaması 50, 
standart sapması ise 15tir. Bu durumda 80 
puan alan öğrencinin Z puanını hesaplayalım.
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Bulduğumuz bu Z puanına dayalı olarak, öğrencinin grup 
içerisindeki başarısı hakkında yorum yapılabilir:

Z puanı 2 olarak bulunan 
bu öğrenci, tüm grubun 
yaklaşık olarak %98’inden 
daha yüksek başarıya 
sahiptir ve grubun 
%2sinden daha düşük 
başarıya sahiptir.

12.10.2018



 Z puanı simetrik bir dağılımdır. Bu nedenle ortalama 
olan 0’ın sağındaki ve solundaki alan eşittir ve her 
ikisi de %50’yi gösterir. Bu nedenle Z puanı 0 olan bir 
öğrenci; sınıfın %50’sinden daha başarılı diğer 
%50’sinden daha düşük başarılıdır.

 Z puanı -2 olan bir öğrenci; grubun yaklaşık olarak 
%2’sinden başarılı, %98’inden daha düşük başarıya 
sahiptir. Z puanı +2 olan öğrenci ise, grubun 
%98’inden daha başarılı ve %2’sinden daha düşük 
başarıya sahiptir.

 Z puanı -1 olan bir öğrenci; grubun yaklaşık olarak 
%16sından başarılı, %84’ünden daha az başarılıdır. Z 
puanı +1 olan bir öğrenci ise; grubun yaklaşık olarak 
%84’ünden başarılı, %16’sından daha az başarılıdır.
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 Bir sınıfta 4 ayrı test kullanılmıştır. Her bir 
testten elde edilen puanların sınıf ortalaması, 
standart sapması ve bir öğrencinin bu 
testlerden aldıkları puanlar şöyledir.
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Bu durumda öğrenci hangi testte daha başarılıdır?

İpucu: Z puanlar hesaplanır. En yüksek Z puanı bir öğrencinin en başarılı olduğu 
dersi en düşük Z puanı da bir öğrencinin en başarısız olduğu dersi gösterir.

Test1 Test2 Test3 Test4

Öğrenci Puanı 65 65 75 70

Aritmetik Ortalama 50 50 50 40

Standart Sapma 6 10 25 10
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 T puanı Z puanının Özel bir halidir.

 Z puan dağılımı; aritmetik ortalaması 50 ve 
standart sapması 10 olacak şekilde T puanına 
dönüştürülür.

 Yani T puanı aritmetik ortalaması 50 ve 
standart sapması 10 olan bir standart puan 
dağılımıdır.

 T puanı da Z puanı gibi yorumlanır.
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Z puanı -3 -2 -1 0 1 2 3

T puanı 20 30 40 50 60 70 80
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Matematik Fizik

Öğrenci Puanı 50 60

Ortalama 50 50

Standart Sapma 10 10

Formülümüz:  T puanı = 50 + 10 X Z

Z puanları: (50-50)/10=0 ve (60-50)/10=1 
bulunur.
T puanları: 50+(10*0)=50 ve 50+(10*1)=60 
bulunur.

12.10.2018



Yrd. Doç. Dr. Sedat ŞEN 6212.10.2018

Z puanının ortalaması 0 
standart sapması 1’dir.

T puanının ortalaması 50 
standart sapması 10’dur.





 Bir sınıftaki öğrencilerin matematik dersinden 
aldığı notlar normal dağılmakta olup, 
ortalaması 55, varyansı ise 144 olarak 
bulunmuştur. Herhangi bir öğrencinin bu 
dersten,

 A) 60’dan fazla puan alma olasılığını,

 B) 45’ten az alma olasılığını

 C) 40-65 arasında alma olasılığını 
hesaplayalım.



 A) P(X>60)=?

 Herhangi bir öğrencinin 60’dan fazla alma 
olasılığını bulmak için önce Z değeri 
hesaplanır, bu değerin olasılığı Z tablosundan 
bulunur ve normal dağılım şeklinin sağ 
tarafının olasılığı 0.5 olduğundan, bulunan bu 
tablo değerinin 0.5 değerinden çıkartılması ile 
60’dan fazla alma olasılığı hesaplanır. Bu 
işlemler sırasıyla sonraki slaytlarda 
yapılmıştır:



 Olarak hesaplanır.



 Z tablosunu 
kullanarak 
hesaplanan z 
değerine ait olasılık 
değerini bulabiliriz. 
Önceki slaytta 
hesaplanan Z değeri 
0.416 olduğuna göre 
yandaki tabloda 0.4 
ve 0.01’in kesiştiği 
yere bakarsak 
Ztablo=0.1591
olarak bulunur



 P(X>60)=0.5-0.1591=0.3409 olarak 
hesaplanır.
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 B) P(X<45)= ?

 Herhangi bir öğrencinin 45’ten az alma 
olasılığını bulmak için önce Z değeri 
hesaplanır, bu değerin olasılığı Z tablosundan 
bulunur ve normal dağılım şeklinin sol 
tarafının olasılığı 0.5 olduğundan, bulunan bu 
tablo değerinin 0.5 değerinden çıkartılması ile 
45’ten az alma olasılığı hesaplanır. Bu 
işlemler sırasıyla sonraki slaytlarda 
yapılmıştır:



 olarak hesaplanır.



 Z tablosunu 
kullanarak 
hesaplanan z 
değerine ait olasılık 
değerini bulabiliriz. 
Önceki slaytta 
hesaplanan Z değeri 
-0.833 olduğuna 
göre yandaki tabloda 
0.8 ve 0.03’ün 
kesiştiği yere 
bakarsak 
Ztablo=0.2969
olarak bulunur



 P(X<45)=0.5-0.2969=0.2031 olarak 
hesaplanır.



65-55



 P(40<X<65)= 0.3944+0.2967=0.6911


