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1)H ipergeom etrik Dağılımı

Hipergeometrik dağıl ımı şöylece elde edi lir. N' üyeden müteşekkil bir anakütleden.
ikamesiz, n adet örnek alınır. Anakütleyi (veya nüfusu) teşki l eden N üyeden M adedi 1
nolu özelliğe, geri kalan N - M üyeyse 2 nolu öze lli ğe sahiptirler. Bu durumda, ıı say ılı ·
örnekteki 1 nolu özelliğe sahip X kişi say ı sı bir hipergeometrik tesadüfi değişken olarak
modellenir. Bahse konu deği$kenin olası lı k yoğunllık fonksiyonu şudur:
(M] [N-MJ \ [N]
(!) 1\ = Pr {X=k} = [ k] [n -k] \ [n] , k>=O için.

k>M veya .k>n durumunda bahse konu o l asıl ı k s ı fırd ır. :,rani P, = O, Feller( 1967.
s44). Hipergeometrik tesadüfi değişken X'i n beklenen değeri ve varyansı şunlardır:
(il) E(X) = nM \ N;

Y.aı~O<) = ı~M(N-n)(N-M) \ N2(N- 1)

İlgilenen okuyucu yukaı'ıdaki ifadelerin türetim ini Tuckwell( 1988,s32)'de bul ab ilir.

2) Nüfusun Zaptet/Yeniden Zaptet Metoduyla Üretilmis Verilerle Tahınini
'• ·

Anaküt le üye sayısı olan N' in bilinmediğini varsaya lım . Bahse konu nüfus b'elli bir
ülkede veya bölgede yaşayan in san lar,belli bir mahalde bulunan kurtlar ya da bir göldeki
ba lı k l ar ol.a-b il ir. Bilinmeyen nüfus say ı sını temsi l eden N' i
zaptet/yeniden zaptet
metoduyl a tahmin e.tmek mümkundür. Önce M birey zapt-edilir ve ayırdedici bir biçimde
işaretlenip bırakılırl ar. İşaretli ve işaretsiz üyelerin iyice karışması sağlandıktan sonra, n
üyeli bir örnek a lını p i şaretli X üye sayısı kaydedj\ir. Tuckwell(.1988, s34)'egöre, bu usulü
ilk olarak Laplace 1786'da Fransa nüfusunu tahmin için kullanmı şt ı r. Bu metod bugün lerde
.biyologlar ve tabii kaynak uzmanlarınca hayvan sayısını tahminde ku ll anılmaktadır.
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Zaptet/yeniden zaptet usulünde işaretli bireyler 1 nolu özelliğe sahip olanlar, geri
ise 2 notu özelliğe sahip olanlardırlar. Haliyle işaretli birey sayısının k
olması olasılığı (1) 'le verilmiştir. Örnekteki işaretli üye sayısı k'dir diyelim; bu durumda
olasısız veya
X=k olasılığını çok küçük kılan (i.e Pr{X=k}-0) N değer-leri
gayrimuhtemel addedilir. Ayni mantıkla Pr{X=k} olasılığını azami kılan Nhat rakamı
bilinmeyen N· 'in tahmini addedilir. Bir tesadüfi değişken olan Nhat'e N'in maksimum
·
benzerlik tahmin edicisi den,ir.
kalan

işaretsizler

Feller(l967, s46) ve Tuckwell(1988, s34)
benzerlik tahmin edicisi olduğunu göstermişlerdir:

aşağıdaki

ifadenin N'in maksimum

(ili) Nhat = nM 1 X . Bahse konu tahmin edici için
Tuckwell( 1988)' de mevcuttur.

yaklaşık

güven

aralıkları

Bu noktaya kadar verilerin ideal şartlarda elde edildiğini varsaydık . Uygulamaya
geçmeden önce bu varsayımları~ neler olduğunu gerçekçi açıdan incelemek gerekir:
a) işaretlenen bireylerin tamamen tesadüfi ve homojen bir biçimde anakütleye
·

karışması ;

1

'

b) işaretl enen bütün bireylerin işaretlerini korumaları;
c) işaretli ya da işaretsiz, bütün bireylerin yeniden zaptedilen grupta olma
ihtimalinin eşit olması;
d) Ölüm veya 0ış göç sonucu azalma ve de doğum veya iç göç sonucu artma ·
olmamas ı.

e) Gerekli gayret ve yaratıcılık
· sezgisel açıdan güç değildir.

gösterildiğinde

bu

varsayımlara

hakikatte

yaklaşmak

3) Uygulamalar

Ülkenin bugünkü durumu veri alındığında, ilk akla gele~ en yararlı ikj uygulama
şunlardır :

Her beş senede bir Pazar vatandaşı evde kalmaya zorlayarak sayma usulüne, son
verip, burada özetlenen metodu kullanmak. Zaptet/yeniden zaptet usulü çok daha az fiili
sayma gerektirdiğinden, sayım maliyeti azalacaktır. Ayrıca bu usul istenen sıklıkta
u y gulanabileceğ inden , nüfus istatistiklerinin doğruluğu artacaktır. Şimdiki uygulamada ise,
son sayımdan bu yana geçen süre uzadığı ölçüde hata payı artmaktadır.
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Ülkedeki bütün belediyeler, nüfuslarına orantılı olarak, merkezi bütçeden pay
Önerilen metodu kullanarak DIE bahse konu belediye nüfuslarını güvenilir
biçimde tahmin edebilir. Ayni usul belli bir bölgedeki seçmen sayısını tahminde de
.ku ilan ılabilir.
~lmaktad ı rlar.
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