
DOĞRU

1- Ünite 3, Sayfa 74, “Kendimizi Sınayalım Yanıt 
Anahtarı” 7’inci sorunun yanıtı aşağıdaki gibi dü-
zeltilmiştir. 

 7. e   Yanıtınız yanlış ise “Medyan” başlıklı konuyu yeni-
den gözden geçiriniz. 

2- Ünite 5, Sayfa 137, “Çözüm 5.19” son satırdaki for-
mül aşağıdaki gibi düzeltilmiştir.

 

3- Ünite 5, Sayfa 138, Şekil 5.8’in üstündeki formül 
aşağıdaki gibi düzeltilmiştir.

4- Ünite 7, Sayfa 184, ilk formül aşağıdaki gibi düzel-
tilmiştir.
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den gözden geçiriniz. 

2- Ünite 5, Sayfa 137, “Çözüm 5.19” son satırdaki for-
mül

 

3- Ünite 5, Sayfa 138, Şekil 5.8’in üstündeki formül

4- Ünite 7, Sayfa 184, ilk formül

 

NİSAN 2016 VE ÖNCESİ TARİH BASKILI
TIBBİ İSTATİSTİK

DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ CETVELİ

Düzeltmeler daire içinde gösterilmiştir.

137 

 
Şekil 5.5: Normal eğri altnda kalan alan: ( )1,25P Z <

  

 

b. 1,25’ ten büyük değer alma olaslğn hesaplaynz.  

( )1,25 0,5 0,3944 0,1056P Z > = − = olarak bulunur.  

 
Şekil 5.6: Normal eğri altnda kalan alan: ( )1,25P Z >

  
 

 

Örnek 5.19:  
Standart normal dağlm kullanarak aşağdaki olaslklar hesaplaynz. 

a. (0,18 1,15)P Z< <  

b. ( 2,00 1,85)P Z− < <  
 

Çözüm 5.19:  
Standart normal dağlm kullanarak aşağdaki olaslklar hesaplaynz. 

a. (0,18 1,15)P Z< <  olaslğn hesaplanrken srasyla Z = 0 ile Z = 0,18 değerleri ve Z = 0 ile Z = 
1,15 değerleri arasnda kalan alan değerleri standart normal dağlm tablosu kullanlarak elde 
edilir.  

Z = 0 ile Z = 0,18 arasnda olaslk değeri 0,0714 

Z = 0 ile Z = 1,15 arasnda olaslk değeri 0,3749 dur.  

O halde;  

   

P(0,18 < Z <1,15) = P(0 < Z <1,15)
0,3749

− P(0 < Z < 0,18)
0,0714

= 0,3035   
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0,3749 0,0714

(0,18 1,15) (0 1,15) (0 0,18) 0,3035P Z P Z P Z< < = < < − < < =   
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Şekil 5.7: Normal eğri altnda kalan alan: (0,18 1,15)P Z< <  

 
b. ( 2,00 1,85)P Z− < < için a şkknda olduğu gibi ilgili olaslk değerleri öncelikle standart normal 

dağlm tablosu kullanlarak elde edilir. Standart normal dağlm tablosunda Z’ nin negatif 
değerleri yer almamaktadr. Böyle durumda standart normal dağlmn simetrik olma özelliğinden 
yararlanlr. Yani Z = 0 ile Z = 2 arasnda kalan alan Z = -2 ile Z = 0 arasnda kalan alana eşittir. 

Z = -2 ile Z = 0 arasnda olaslk değeri 0,4772 

Z = 0 ile Z = 1.85 arasnda olaslk değeri 0,4678 dur.  

O halde;  

0,4772 0,4678

( 2,00 1,85) ( 2,00 0) (0 0,185) 0,9450P Z P Z P Z− < < = − < < + < < = bulunur.  

  
Şekil 5.8: Normal eğri altnda kalan alan: ( 2,00 1,85)P Z− < <  

 Normal dağlmlarda olaslk hesab yaplacağ zaman öncelikle 
standartlaştrlmş değişken elde edilir. Standartlaştrma işleminden sonra standart 
normal dağlm tablosu kullanlarak istenilen olaslklar bulunur.  

 

Örnek 5.20:  

İlaçla tedavi edilen hastalarn iyileşme süresi ortalamas 30 gün ve varyans 36 olan bir normal dağlm 
göstermektedir. Buna göre bir hastann; 

a. 25 günden daha fazla sürede iyileşme olaslğ nedir? 

b. 36 günden daha az sürede iyileşme olaslğ nedir? 
 

Çözüm 5.20:  

İlgili olaslklar hesaplamak için iyileşme süresi olarak tanmlanan X tesadüfi değişkeninin aldğ 
değerlere karşlk gelen z değerlerinin hesaplanmas gerekmektedir.  
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istendiğinde p , ya da ana kütle varyans 
2σ  tahmin edilmek istendiğinde örneklemden hesaplanan 

2s
yardmyla nokta tahmin işlemi gerçekleştirilir. Nokta tahmininde genel olarak ana kütle ortalamas, ana 

kütle oran ya da bunlar arasndaki farklar için tahmin yaplr. Sözü edilen tahminlerde kullanlacak 

eşitlikler aşağdaki gibi gösterilebilir.  

1ˆ

n

i
i
x

X
n

μ == =
∑

  ˆ rp
n

π = =   

2

2 2 1

( )

1

n

i
i
x X

s
n

σ =

−
= =

−

∑
 

Nokta tahmin işleminin başarl saylabilmesi için nokta tahmininin belirli baz özelliklere sahip 

olmas gerekir. Bu özellikler tahminleri değerlendirmede kullanlan ölçütler olarak da 

nitelendirilmektedir. Nokta tahmininin “sapmaszlk”, “tutarllk”, “etkinlik” ve “yeterlilik” olmak üzere 

dört özelliğinden söz edilir. Sapmaszlk bir ana kütle parametresinin tahmincisi olan örneklem 

ortalamasnn bu parametreye eşit olmas özelliğidir. Sapmaszlk şu şekilde de açklanabilir: eğer 

örneklem istatistikliğinin beklenen değerinin tahmin edilmek istenen ana kütle parametresine eşit ise, söz 

konusu istatistik ana kütle parametresinin sapmasz bir tahminidir. Sözü edilen eşitlik gerçekleşmiyorsa 

tahmin yanl olacaktr. Örneğin ( )E x μ=  ifadesi örneklem ortalamasnn ana kütle ortalamasnn 

sapmasz bir tahmin olduğunu göstermektedir. Örneklem hacmi n, ana kütle hacmine yaklaşacak biçimde 

arttrldğnda örneklem istatistiğiyle ana kütle parametresi arasndaki farkn azalarak sfra yaklaştğ 
görülür. Bu durumda tahmin tutarl bir tahmin olarak değerlendirilir. Tutarllk özelliği “ε ” çok küçük 

pozitif bir say olmak üzere, 

( )lim Pr 1
n N

T θ ε
→

− < =  biçiminde gösterilebilir. Etkinlik tahminlerin örnekleme dağlmnn 

varyans ile ilgilidir. Bir ana kütle parametresinin alternatif tahminleri arasnda varyans küçük olann 

etkin olduğu ifade edilmektedir. Örneğin ana kütle aritmetik ortalamasnn iki tahmincisi örneklem 

ortalamas ve medyandr. Bu tahminciler hem sapmasz hem de tutarllk özelliklerine sahiptir. Örneklem 

hacmi n yeterince büyük olduğunda aritmetik ortalamalarn örnekleme dağlmnn varyans 2

n
σ⎛ ⎞

⎜ ⎟
⎝ ⎠

, 

medyanlarnki ise 
2

n
σπ ⎛ ⎞

⎜ ⎟
⎝ ⎠

 dir. “π =3,14” olduğundan örneklem aritmetik ortalamas, varyans daha 

küçük olduğundan örneklem meydanna göre daha etkin bir tahmincidir. Yeterlilik özelliği, tahmin 

değerinin hesaplanmasnda örneklem verilerinin tamamnn kullanlp kullanlmadğ ile ilgilidir. 

Örneklem verilerinin tamamnn kullanlmas ilgili tahminin yeterli olduğunu göstermektedir. Bilindiği 

gibi örneklem ortalamasnn hesaplanmasnda tüm örneklem verileri, mod ve medyann hesaplanmasnda 

ise baz örneklem verileri kullanlmaktadr. Bu durumda örneklem ortalamasnn yeterli bir tahminci 

olduğu görülmektedir. 

 

Aralk Tahmini 

Nokta tahmin, ana kütle parametresinin tahmininde kullanlan genel bir yaklaşmdr. Ancak kesin 

değildir. Dolaysyla, gerçekleştirilen bir nokta tahmini sonucunda tahminin gerçek parametre değerine ne 

kadar yakn olduğu bilinemez. Bundan dolay güvenilir bir tahmin yapma gerekliliği doğar. 

Güvenilirliğin somut olarak ortaya konulmas için “güven aralğ” kavram geliştirilmiştir. Bu nedenle 

güvenilir bir tahmin yaplabilmesi için aralk tahmini yaklaşm geliştirilmiştir.  

Ana kütle parametresinin değerinin örneklem istatistiğinden hareketle bir aralk biçiminde tahmin 

edilmesi “aralk tahmin” olarak tanmlanr. Aralk tahmininde, ana kütle parametresinin belirli bir olaslk 

düzeyinde içerisinde yer alabileceği simetrik bir aralk belirlenir. Belirtilen olaslk düzeyi, tahminin 

doğruluğundan ne kadar emin olunacağn belirtir ve aralğ oluşturan güven snrlarnn belirlenmesinde 

kullanlr. Aralk tahmininde oluşacak aralğa “güven aralğ”, aralğn alt ve üst snr değerlerine ise 

“güven snrlar” ad verilir. Bilindiği gibi bir ana kütleden çekilen “n” birimlik mümkün örneklemlerin 

içerisinde bir tanesi tesadüfi olarak çekilir ve elde edilen verilerden hareketle ana kütle hakknda 
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Şekil 5.7: Normal eğri altnda kalan alan: (0,18 1,15)P Z< <  

 
b. ( 2,00 1,85)P Z− < < için a şkknda olduğu gibi ilgili olaslk değerleri öncelikle standart normal 

dağlm tablosu kullanlarak elde edilir. Standart normal dağlm tablosunda Z’ nin negatif 
değerleri yer almamaktadr. Böyle durumda standart normal dağlmn simetrik olma özelliğinden 
yararlanlr. Yani Z = 0 ile Z = 2 arasnda kalan alan Z = -2 ile Z = 0 arasnda kalan alana eşittir. 

Z = -2 ile Z = 0 arasnda olaslk değeri 0,4772 

Z = 0 ile Z = 1.85 arasnda olaslk değeri 0,4678 dur.  

O halde;  

   

P(−2,00 < Z <1,85) = P(−2,00 < Z < 0)
0,4772

+ P(0 < Z < 0,185)
0,4678

= 0,9450 bulunur.  

  
Şekil 5.8: Normal eğri altnda kalan alan: ( 2,00 1,85)P Z− < <  

 Normal dağlmlarda olaslk hesab yaplacağ zaman öncelikle 
standartlaştrlmş değişken elde edilir. Standartlaştrma işleminden sonra standart 
normal dağlm tablosu kullanlarak istenilen olaslklar bulunur.  

 

Örnek 5.20:  

İlaçla tedavi edilen hastalarn iyileşme süresi ortalamas 30 gün ve varyans 36 olan bir normal dağlm 
göstermektedir. Buna göre bir hastann; 

a. 25 günden daha fazla sürede iyileşme olaslğ nedir? 

b. 36 günden daha az sürede iyileşme olaslğ nedir? 
 

Çözüm 5.20:  

İlgili olaslklar hesaplamak için iyileşme süresi olarak tanmlanan X tesadüfi değişkeninin aldğ 
değerlere karşlk gelen z değerlerinin hesaplanmas gerekmektedir.  

 


