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Bayes Yaklaşımında Birleşik İlk Olasılık Dağılımları
Selahattin GÜRİŞ ('")

Belirsizlik durumunda karar almada seçeneklerin gerçekleşme
olasılıkları ile ilgili kişisel görüş ve tecrübelere dayanan olasılıklar
tahmin edilebilir. Karar alan ayrıca bir başka kaynaktan ek bilgi
de sağlayabilir. Ek. bilgi ile kişisel tahmine dayanan olasılıkların
yeniden gözden geçirilmesi ile karar alınabilir. Bu «bilgi ile karar
alma» olarak adlandırılır. Bu durumda ek bilgi ile kişisel tahmine
dayanan olasılı-klor Bayes teoremi ·yardımı ile birle·ştirilebildiğin.den bu yaklaşım Bayes yaklaşımı veya Bayesyen karar analizi olarak adlandırılır. Bayes yaklaşımında bilgi herhangi bir kaynaktan
sağlanabilmekteyse de genel!ikle bilgi kaynağı bir örnek olmaktadır

(1).

Bayes yaklaşımında karar alanın kişisel bilgi ve tecrübelerin e
dayanarak tahmin ettiği sübjektif olasılıklar ilk veya ön olasılıkları
olarak adlandırılmaktadır. İlk olasılıkların, Bayes · formülü ile bilgi
ile elde edilen objektif olasılıklar ile birleştirilmesi ile belirlenen
o nuç veya son' olasılıklar olarak adlandırılmakta
olasılıklar ise s_
2
dır ( ).
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Birleşik İlk Olasıhk Dağıhmı :

Bayes yaklaşımı hem sürekli hem de süreksiz tesadüfi değiş- kenler için kullanılabilmektedir. Karar alma durumunda karşılaşı
lan pek çok olay içtn tesadüfi değişkenlerin sürekli kabul edilmesi
3
daha uygun ve gerçekçi olmaktadır ( ).
*) Yardımcı Doçent Doktor - Ekonometri Bölümü.
1) CHAO ,Lincoln L., Statistice Methods and Analy·ses, Mc Graw-Hill Book
Company, New · York 1969, s. 415-416.
İDİL, Orhan. Örnekleme Teorisi ve İşietme Yönetiminde Uygulanması, lstan ·
bul Üniversitesi Yayın No. 2708, İstanbul, 1950, s. 272-275.
2) İDİL, a.g.e., s. 272
BAGIRKAN, Şemsettin, Karar Verme, Der Yayınları İstanbul 1983, s. 6Ç.
3) HAYS, William L.. WINKLER, Robert L., Statistice Probablllty lnference
and Decision, Holt Rinehart and Winstön ine .. New York 1971, s. 44]
TUMMALA, V. M. Rao, · Decision Analysis with Business Applications. lntext
Educational Publishers, New York 1973, s. 409.
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X tesadüfi

değişkeni

sürekli ise Bayes formülü

f" (X=x/Y=y) =

-! (Y=v/X=x) f' (X=.x}
f

f (Y=y/X=x) f' (X=x)

a.

olarak ifade edilebilir. İlk olasılık dağılımında X tesadüfi değişke
ninin .x değerini alması duruml! f' (X=x) ile; X=:X ve Y =Y olması
durumunda şartlı olasılik. dağılımı f(Y =YIX=x) ile ve son olasılık
dağılımı f"(X=x/V =Y) ile ifadeedilmekte dir. Paydada X tesadüfi
değişkeninin tanımlı olduğu a-b aralığı için belirli integral yer al maktadır. Tesadüfi değişkeni·n ilk ve şartlı olasılık fonksiyonla.rının
karmaşık birer matematiksel ifade olabileceği düşünülürse, paydada yer alan integralin çözümü güç olabilir (4 ). Bu güçlüğü ortadan kaldırmak için «birleşik ilk olasılık dağılımı»ndan · yararlanıla
bilir. Birleşik ilk olasılık dağılımları genellikle hesaplanması kolay
dağılımlardan seçilmekte ve bu hesaplanma kolaylığı son olasılık
dağılımının hesaplanmasını da kolaylaştırmaktadır. Birleşik olası
lık dağılımının belirlenmesind e bazı özellikler aranmaktadır (5).
- Birleşik ilk olasılık dağılımı olarak seçilecek dağılımlar matematiksel olarak kolay anlaşılabilir olmalıdır. Seçilecek birleşik
olasılık dağılımının matematiksel olarak kolay anlaşılabilir kabul .
edilebilmesi için, belirlenen ilk ve birleşik olasılık dağılımı için son
olasılık dağılımının belirlenmesini n kolay olması, son olasılık dağılımının bu dağılımlarla aynı tür bir birleşik olasılık dağılımı olarak
elde edilebilmesi ve karar almak için beklentilerin hesaplanması
nın kolay olması gereklidir.
-

Birleşik

ilk

olasılık dağılımları farklı · görüşe

sahip

kişiler

rafından

belirlenebileceğinden,

şe

kişilerin , görüşlerini yansıtabilecek yapıda olmaları

sahip
lidir.

nabilir

Birleşik

ilk

seçilecek

olasılık dağılımlarında

dağılımların

farklı

tagörügerek-

sonuçlar kolay yorumla-

olmalıdır.

4) TURANLI, Münevver, Pazarlama Yönetiminde Karar Alma, Bilim · Teknik
1984 s. 48.
5) HAVS, WINKL:ER, a.g.e .. s. 459-460.
RAIFA, Howard, SCHLAIFER. Robert, Applied Statistical Decision Theory, The
Massachussets lnstitute of Technology Press, Cambridge 1961, s. 43.

Yayınevi,
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Birleşik ilk olasılık dağılımları şartlı olasılık dağılımları ile ilgi-

lidir. Şartlı olasılık dağılımı olarak pek çok dağılım türü önerilebi lir. Biz burada Bernoulli sürecinde kullanılması nedeni ile beta dağılımını , Poisson sürecind e· kullanılması nedeni ile gama dağılımı
uygun örnı, dağılımların yaklaştırılması ve sürekli dağılımlara en
ceğiz.
inceleye
nek olması nedeni ile de normal dağılımı

-

Bernoul li Sürecind e İlk ve Son Olasılık Dağılımları
Bernoulli sürecind e olayın iki sonucu vardır, olay belirli bir
da istenen
özelliği taşır veya taşımaz. Yani, bir olayın sonucun
ve istenmeyen (oluml.u, olumsuz; başarılı, başar :sız vs.) gibi iki
sonuç olması Bernoulli süreci olarak tanımlanır. Olayın istenen
sonucunun gerçekleşmesi ola~ılığı p, istenmeyen sonucunun gerçekleşmesi olasılığı ise 1 ~P=Q'dur. Olay birbirind en bağımsız olarak n defa tekrarlanırsa ve n tekrar içinde istenen sonucun gerinin olasılık
çekleşme sayısı k ile ifade edilirse, k tesadüfi değişken
6
dağılımı Binom dağılımı olacaktır ( ).
2-

Beta

21 -

Dağılımı

:

Beta dağılımı sürekli bir dağılımdır. Sürekli X tesadüfi
ni için dağılımın genel ifadesi,
f (x)
olacaktır.

r (cx+,B)
" xıx = ----r (cx) r (,B)

r(cx)

= n-1) !

f(p)

Böylece

=

(1-x)~-' 1

dir. n=cx+,B ise

r (cx+/3) ·
r (cx) r (,B)
olacaktır.

1

dağılımın

(n-1) !
(cx-1) ! (n-cx-1 ) !

genel

(n-1) !
- -- - - - -- (cx-1) ! (n-cx-1 ) !

şekline dönüşür

değişke 

if~desi
xıx - 1 (1-x)n '- ıx-l

(7).

6) LARSON, Harold J. , lntroducti on to Probabilit y Theory . and Statistical
lnference, John Wiley and Sons., New York, Second Edition, -1974, s. 125-126.
7) TUMMALA, a.g.e., s. 174-175.
Araş
VURAN, Ateş İsta:tistik il, İ.İ.T.İ.A. İşletme Fak . istatistik ve Kantitatif
182.
s.
1982,
İstanbul,
Matbaası,
Met/Er
2,
82/
No:
Yayınları
tırmalar Enstitüsü
York,
BURR. lrwing W., Applied Statistical Met·hods, Acedemic Press, New
1974, s. 149.
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Beta dağılımı iki parametreli bir dağılımdır
. Dağılımın para metreleri a ve f3 veya n ve a dır. n olayın
tekr ar sayısını, a istenen sonuçların sayısını, /3 ise istenmey
en sonuçların sayısını ifade etmek.;
tedir. Dağılımın şekli a ve /3 parametreleri
nin alacağı değerlere gö- ·
re değişir (8 ).
Şekil 1 : · Farklı

a

ve f3 -Değerleri İcin Beta Dağılımının
Alacağı . Şekiller

O<f3 <l

{3=;1

1<fJ<2

LJ LJ u
o<~ 1 Uı bd b J ~
l<:~<,k_J Ld b J t~
o<~< 1 U

fo:::.2

u
/3>2

~

~

Ld Ld ~ u
~> 2 Ü L l Ld ld ~
~~ıld
u

v

w
x
y
Kayn ak: NOVİCK, M.R. and Jackson,
P.H.; Statis tical Methods for Educational and Psychological Research,
Mc Graw-Hill Book Company, 1974'den
alın
mış olup, BLOMMERS, Paul
J., FORSYTH, Robert A.; Elementary
Statis tical Met. hods in Psyc'hology and Education
. Haughton Nifflin Company, Boston,
Second
Edition, 1977, s. 392'den alınmıştır.
Dağilımın

mate mati k ümidi

E(x}

== rx+/3 =~
n

a ·

ve

varyansı

V (x)

= -(a_+_·-13)-af3
-(a_+_/3_+_1_)_
2

. (n-a )

n2 (n+ 1f

8) BLOMMERS, Paul . J., FORSVTH,
Robert A., Elementary Stotis ticol Methods in Psychology and · Education,
Haughton Miffli n Company, Bostan,
Second
Edition, 1977, s. 391-392.
9) TUMMALA, a.·g.e., s. 175.
'BURR, a.g.e., s. 149.
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22 - B-ernoulli Sürecinde Beta Dağdımı :
Genel olarak açıkladığımız beta dağılımının verilen genef ifad~sinde, x yerine olasılığı ifade eden p'yi, a. yerine Bernoulli sürecinde istenen sonuçları ifade ettiğimiz k'yı kullanarak dağılımın genel ifadesini

_________

f(p)= ------i~:~2l
(k-1)! (n-k-1)1

.pk-1 qn-k-1

; o(p'l
; q=

1-p

olorak elde ederiz.
genel ifadesine bu şekli ile bakıldığında, ifadenin binom dağılımına benzediği görülmektedir. Fakat Beta dağılımı ~ü
rekli bir dağılım olduğundan, herhangi bir aralık için olasılık değeri belirli integralle hesaplanacaktır.
Dağılımın

n ve k'nın alacağı değerlere göre daha önce
şekilde görüldüğü gibi olacaktır. Örnek ola.rak P=0,5 ve p=0,05
için farklı n ve k değerlerine göre dağılımın alacağı şekiller, Şekil
·
2 ve ·şekil 3'te görülmektedir.
Dağılımın şekli

Şekilerden

göre cok

farklı

de görüleceği gibi beta dağılımı farklı değerlere
şekiller alabilmektedir.

Bernoulli sürecinden yapılan örneklemede ilk olasılık dağılımı
olarak beta dağılımı alınırsa son olasılık dağılımı da beta dağılımı
olacaktır (1°). f' (p) ile ilk olasılık dağılımını, f"(p) ile son olasılık dağılımını ifade edersek, ilk olasılık dağılımı
· ft (P) = _ (n~_:!2!_.., _____ pk'-1 qn•-kı..ı

(k.'•l): {n'-k'.-1) :

10) HAYS, WINKLER, a.g.e., s. 461.
TUMMALA, a.g.e., s. 412-414.

$ekil
Alacağı

2:

p

= 0,5

Şekiller

oiduğunda Beta Daı}ılımının Farklı n ve

~--.1::60, 11l120

rr \

3

u

'

IJ

\

v ··k::to, 1ı~ıo

J
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1
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Kaynak :

-

\~ .

)·

1.

RAIFFA, SOHLAIFER. a.g.e., s. 218

I
~k:.r,11 :: 6

:\

""'v

Alaoa!f;; Sek i ller
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Kaynak: RAIFFA,
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$CıHLAlFER.

a.g.e., s. 219.

1/

r< '

/

- ~

7

Şelt:İ.l 3ı p. 0,05 olduğunda ne ta Dai:';ı l ım ının Farklı n ve k
Değerleri İçin

~~
~

Değerleri

..

4

~

k

ıo

icin

olacaktır. Burada n' ve k' ilk oiasılık dağılımının parametre leridir.

y ile ifade edeceğimiz örnekleme sonucunda elde edilecek örnek
istatistikle ri n ve k ile ifade edilecekti r. İlk olasılıklarla örnekleme
sonuçları birleştirilince son olasılık dağılımı
~

(ri"-1) !

f" (P/y'ı-::. -----~---------- s: p
(k 11 ..:ı):· (n1"-k 11 -.1) l
olacaktır.

kıt-1

Burada

n"=n' +n
k"=k'-+k
dır.

daima ilk olasılık . dağıl.ı
yer alacaktır. Son
mının ortalaması ile örnek
n
olasılık dağılımının varyansı ise genellikle ilk olasılık dağılımını
11
varyansından küçüktür ( ). Örnekten elde edilen bilgiler varyansın
Son

olasılık

dağılımının

ortalaması

ortalaması arasında

küçülmesine neden

olmaktadır.

Örnek birim sayısı n'in sabit kalması şartı ile verilen n ve p için
k'nın dağılımı_ binom dağılımıdır.

k n-k
P( X::::k ) ::C kn .p q
ne yerine k sabit ise, yani örnekleme k sayıda istenen sonuç
elde edilene kadar devam ediyorsa, verilen p ve k için n'in dağılımı
,
Pascal dağılımıdır (12 ).

eğer

k n-k
p (X::k )::Ck-1 p q
n•l

Eğer

örnekleme

dağılımı

binom ise son

olasılık dağılımı,

11) HAVS, WINKLER, a.g.e., s. 462.
12) HAVS, WINKL!ER, a.g.e., s. 463-464.
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:f'u ( p/y )=
.

f t(P)P(x

:::k)
-t---..---..--:---~

1

f'(P) P(x.;k)dp

o

(n•-1 )!

.

k'-1

n'-k'- 1

------~-- •P

fıı (P/y)

nf

k n-k

q
•, - . ----- ;-- •P q
(k'-l) I (n'-k'~l)f
ki (n-k).
...i ....._.......----" :"--- ----- ----- ---:- ----- ---...
-~------ı-----

(n•..,.ı)f

1 --- --- -• P
(k'-l) f (n·'-k '-l)f

o

k'-l

q

.

n'•k'- 1

•-·

nf

. .-

P

k n-k d
-•P q

ıd(n-k)1

(.rı.•+n-l)ı
fıı (P/;y)= ~--------------- • pk!. k-l n•+n- k'-k-1
q
(~'+k-1)4

k"=k'+ k

(n•+n-k'•k-1)1

olaı.ığund.an

1n·"

1) 1
fıı(p/y)=· _ı....:_.:._
..~--- .•

-

bulunur.
. Aynı

(k11-l)I (n"-k" -1 )J

Görüldüğü

gibi son

,:.ır.,ı

pr..

n" ·k" -1
q

olasılık dağılımı

beta

dağılımıdır

(03 ) •

şey

Pascal dağılımı için de göste rilebi lir. Eğer
ilk olası
kartil leri bilini yorsa beta dağılımının para metr
eleri
(n ve k) belirlenebilir. Bu nedenle -önce ana
kütle oranı ile ilgili sı
nıflar, daha sonra bu sınıflarla ilgili
ilk olasılıklar belirl enec ektir.
Bu bilgil erle ilk olasılık dağılımının- kartil leri
hesa plana bilir.
lık

dağılımının

İlk olasılık dağılımının kartil leri Q '02. Q3
biliniyorsa, beta da11

ğilımının para metr eleri

= c. Oı + 1/3
n = C + 2/3
k

form ülleri ile hesa plana bilir. Burada

13) DYOMAN, T.R., SıMIDT, S. Mc AıDAMS
, A.K., Management Decision Makln.g Under Uncertainty-An lntrod uction to
Proba bility ·and Statis tical Decision
'fheory, The Macm illan Company Collier-Mac
millan Limited, London 196-9, s. 507.
ZELLNER, Armold, An lntrod uction to Bayes
lan lnference, John Wiley and
Sons ine., New York, 19'71, s. 39-40.
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dır

(14 ).

arı :
Poisson, Süre cinde İlk ve· Son Olasll, ık Da·ğıhml:
olay sürek li bir
Kara r alma durum unda karşılaşılan pek çok
n belirli bir
günü
meye
işiet
aralık içind e süreksizdir. Örneğin, bir
gelec ek . teda
Bura
. saati içinde gelen telefo n sayısını düşünelim.
Bu Poisson süreci olalefon sayısı süreksiz, zaman ise sürek lidir.
rak tanımlanır (35 ). ·

3-

Poisson sürec inde gama
31 -

Gam a

Da:ğıllmı

dağılımından yararlanılır

(16 ).

:

düfi değişkeni icin
Bu dağılım da sürek li bir dağılımdır. X ·tesa
dağılımın genel ifade si,
f (x}

= ~
r (k}

00
(ax)k - 1 · e- x; x >O r (k)

= (k-1 ) !

SCHLAIFE~, Robert, lntrod uction
14) PRATY, John W., RAIFFA, How·ard,
Book Oompany, . New York, 1965,
to Statis tical Decis ion Theory, McGra w-Hill
eh. 11, s. 21~22_.
15) LARSON; a.g.e., s. 341.
1.6) HAYS, WINKLEıR, a.g.e., s. 236.
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dır. Dağılımın param etrele ri

istenen sonuç

a ve

k'dır.

sayısıdır . Dağılımın

a Olayın tekra r sayısı, k
mate matik ümidi ve varyansı,

E (x} = k/a

dir (

17

V (x}

= k/cx

2

).

32 -

Poiss·on Sürec inde Gama, Dağıllmı :

Poisson sürec inde ilk olasılık dağılımı olara k gama
dağılımı kullanılırsa; daha önce Berno ulli sürec
inde, yaptığımız açıklamalara
benzemesi açısından dağılımın genel ifadesini
şöyle yazab iliriz.
f, (P}

.
= -{k-' n'
-1)! - (n 'p)k'-· 1 . e=-n·p

;

P

>O

Görüldüğü
yın

tekra r

me

sayısını
Şekil 4:

Alacağı

gföi X tesad üfi değişkenin yerine p almıştır. n
olak' ise n' tekra r da, istenen sonucun gerçekleş
göste rmek tedir.

sayısı,

E (x)

Şekiller.

=

1 olduğunda Farklı k Değerleri İçin Gama
Dağılımının

1,4 .. . . . - - - - . . . . . - - . . - - - - . - - - - - - -

...--....--....---..

Kayna k: RAIFFA, SOHLAIFER, a.g.e., s. 226.

17) MEYER, Paul L., ln.trodu ctory Probab ility
and Statist ical Applic ations ,
Addison-Wesley, Massa chuse tts, 1966., s. 178-17
9.
RMFFA, SCHLAIFER, a.g.e., s. 222-225.
BAGIRKAN, Şemsettin, Olasılık, önsöz Basım
ve Yayıncılık Koli. Şti.~ İs
tanbul, 1981, s. 150-1'52.
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= np olduğundan,
olduğundan son
gama
nıı yerine A. konabilir. İlk olasılık dağılımı
8
).
olasılık dağılımı da gama olacaktır (1
i ),
Dağılımda Poisson dağılımının param etres

f

11

(P/y )

f' (P) P(X=k)

~ ---~---~-----~------------

1

Jo

f' (P) P(X::rk) dp

t. t
n •

f''(P /y)

k '-1

.. (np )k
-np --- -

-n'P

kı
e
fK-•- 1)'•
--------------"'.'"--=---k---- - .-------( n'p )

e

v~

. _::~-~---- ( n, p) k '-1 e-np•

n"'

(

p /y)= ------~-------

(k"- 1)!

dp

k ·ı

( k '-1). !

/
f ıt

(np)

( n" p)

k" -1

. e

-n"

p

.

a da n" = n + n ',
olara k son olasıhk dağılımı elde edilir. Burad
ımının genel ifa- ·
k" =k + k' dür. Örne k sonuçları için poisson ·dağıl
desi

k

-- e-( .qp) s - (n22~
k!

gözlendiği birim süolara k alınmıştır. Burada S, /. param etres inin
19
için 8==1 alın
reyr ifade etme ktedir ( ). Yukarıda verilen ispat
mıştır.

4-

Normal. Süreç te Birleşik İl.k

Birleşik

lamal arda

ilk

olasılık dağılımı

olayın

her

tekrarının

Olasılık Dağılımı :

ile ilgili daha önce yaptığımız açı·k
sonunda iki olası sonuç vardır . Tüm

18) TUMM ALA, a.g.e., s. 421-422.
LARSON, a.g.e., s. 340.
19) LARSON, a.g.e., s. 144.
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olayların

bu tür olduğunu söylemek olası değildir. Pek çok
olayda
ikiden fazla · olası sonuç bulunmaktadır. ÖzelHkle
meydana gelecek
sonuç bir sayı olara k değil, belirli bir aralık içinde
oluşabilir. Bu
sonuçlar normal süreçte incelenebilir (20 ).
İncelenec~k ana kütle dağılımı normal kabÜI
ediliyorsa, ilk ola-

sılık dağılımı olara k · normal dağılım alınac
aktır. Ana kütle dağılımı

normal ise örnekleme dağılımı da normal
son olasılık dağılımı da normal olur (21 ).

olacaktır .

Bu durumda

Söz konusu ana kütlenin ortalamasının (µ) bilinm
ediğini, yarya(22 ) ise bilindiğini kabul edelim. Bu durumda ilk olasıl

sının

ık dağılımı,

(ı.i-ı..t.')2

f' (µ)

=-

'1

--==-e

2 a' 2

' cr' y21t

olacaktır.

µ' ilk olasılık dağılımı ortalaması, 0' 2 ise ilk
olasılık dağı

lımının varyahsıdır. Alınan

n birimli örneğin ortalaması µ ise son

olasılık dağılımı,

(µ-µ") ~

f" (µ/y)

= - 1--== e

2 ,..,112
v

a"\!2 1t

olacaktır.

Burada µ" son
"
µ =

dir.

0" 2

ise son

olasılık dağılımı ortalamasıdır

µ' /cr'2
1 '/ a' 2

ve

+ n/ a2
+ 1/ o3

olasılık dağılımının varyansıdır v~

1/0"2

=1/cr' + 1/0x
2

2

veya
o'2

0 :' 2 = - - -0'2
O;/

+

20) HAYS, WIN~LER, a.g.e., s. 469.
21) SRU RR, William A., .ıSONl\'JI. Charle s P.; Statist
lcal Analysis tor Business
Decision, . Richard D. lrwin ine., lllinois , 1967
s. 379.
1
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1

2
2
2
bi
2
a~/n olduğundan 1/cr" == 1/0' + n/0 yazıla
dir (22 ). Burada ax.
min
tat'ı.
i
değer
s
lir .. cr2 genellikle bilinmeyeceğinden yerine örnekten
23
edilerek kullanılır ( ).
gama daBemo li sürecinde beta dağılımı, Poisson sürecinde
mı örnek alara k inceledik.
ğılımı ve normal süreç te normal dağılı
birer örnek olaark
Söz konusu dağılımlar, söz konusu süreç ler için
ılabilir.
kullan
da
ım~ar
alınmıştır . . Bu süreç lerde başka dağıl

=

22) TUMM ALA, a.g.e., s. 426-427.
HAYS, WINKLER, a.g.e., s. 469-470.
6.
DYOMAN, S~lıDT, McAO.AMS, a.g.e., s. 485-48
378.
s.
a.g.e.,
I,
23) SPU:RR, BONIN
is for Managerial De'cisions.,
BOOT, John C., COX, Edwin B., Statist ical Anolys
, 1974, s. 357.
Edition
d
Secon
McGra w-Hill Book Company, · New York,
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