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Açıklamalar: Bu, kitapların ve notların kapalı olduğu bir sınav olacaktır. Hesap 

makinası kullanabilirsiniz. Lütfen önce sınavı baştan sona okuyarak anlaşılmayan 

yerleri sorunuz ve sorulara harcayacağınız zamanı ayarlayınız. Hesaplama 

hatalarının yapılması durumunda kısmı puan almak için lütfen yaptığınız bütün 

işlemleri gösteriniz. Sınavı bitirmek için aşağı yukarı 85 dakikanız var. İyi şanslar. 

 

1. (15 Puan) Kısa Sorular. Cevaplar kısa ama tam olmalı 

(a) Aşağıdaki ifadeleri onaylayın ya da düzeltin: X1 ve X2 gibi herhangi rastgele değişkenler 

için, 

 

(b) Varsayalım ki X   U[0, 1] ve Y = -
 

 
log(1 – X)’tir. Y’nin CDF’sini bulunuz. 

(c) İzleyen ilişkileri kısa açıklayınız: (1) Binom dağılım ile standart normal dağılım arasındaki 

ilişki ve (2) büyük n deneme sayılı binom deneyi için binom dağılım ile Poisson dağılım 

arasındaki ilişki. 

2. (20 Puan). İşlerini henüz kaybetmiş olan işçilerin işsizlik sürelerini araştırıyoruz. İşsizlik 

süresi T’nin dağılımının p.d.f.si aşağıdaki gibidir: Bazı   > 0 için 

 

(a) Sabit bir   değeri için  [T] ve  [T2]’yi hesaplayınız. 

(b) Verili bir   değeri için Var(T)’yi hesaplayınız. 

Varsayalım ki işini kaybeden iki tür farklı işçi vardır: Çok talep edilen, kolay iş bulma 

eğiliminde ve oranı pS = 0.2 olan yüksek kalifiye işçiler ile uzun süredir işsiz ve oranı 1- pS 

olan kalifiye olmayan U işçiler. Kalifiye işçiler için,  S = 0.32’li p.d.f.si yukarıdaki gibi olan, 

haftalık ölçülen bir işsizlik süresi dağılımı vardır. Kalifiye olmayan işçiler için,   =  U = 

0.8’dir. Diğer bir ifadeyle,  ’yi  S ve  U değerlerini alan ve sırasıyla pS ve 1 - pS olasılığa 

sahip bir rastgele değişken gibi değerlendirebiliriz. p.d.f fT(t;  )   veri iken T’nin koşullu 

p.d.f.si ile ilintilidir.   

(c) İşsizlik süresinin uzunluğunun koşullu olmayan beklenen değeri  [T]’yi hesaplayınız. 

(d)  İşsizlik süresinin (koşullu olmayan) varyansı Var(T)’yi hesaplayınız. 



(e) ( , T)’nin bileşik p.d.f.si     ’yi ifade ediniz ve P(  =  S|T = 10) koşullu olasılığını 

hesaplayınız. Bu, koşullu olmayan P(  =  S) = pS olasılığı ile nasıl karşılaştırılır? 

Sezgisel olarak, bu farkı nasıl açıklarsınız? 

3. (10 Puan) Varsayalım ki X ve Y gibi iki rastgele değişkenin bileşik dağılımı hakkında 

aşağıdaki bilgiye sahipsiniz: Sırasıyla beklenen değerleri  [X] = 2 ile  [Y] = 1.5’tir ve 

varyansları Var(X) = 4 ile Var(Y) = 9’dur. Aynı zamanda korelasyon katsayısının ϱ(X, Y) = 

1/3 olduğu biliniyor. Çarpımın beklenen değeri  [XY]’yi hesaplayınız. 

4. (30 puan) Varsayalım ki X ~ N(0, σ2
)’dir ve aşağıdakini tanımlıyoruz 

 

(a) σ2
 verili iken, Y’nin p.d.f.si nedir? 

(b) σ2
’in bir fonksiyonu olarak beklenen değer  [Y] ve varyans Var(Y)’yi hesaplayınız. 

(c) Varyansın Var(Y) = 0.05 olabilmesi için σ2
 ne olmak zorundadır? 

Şimdi ise, X’in bir tür bilinmeyen simetrik bir dağılımdan elde edildiğini varsayalım, yani 

c.d.f.si FX(x) = 1 – FX(x) koşulunu sağlasın ve varsayalım ki  [X] = 0 ve Var(X) = σ2
 olsun. 

Aynı zamanda yeni rasgele değişken Y = g(X) yukarıdaki gibi tanımlansın. 

(d) C.d.f. FX(x) değerleri cinsinden beklenen değer  [Y] ve varyans Var(Y)’yi bulunuz. 

(e) X’in dağılımı konusunda daha fazla bilgi sahibi olmadan, aşağıdaki Chebyshev 

Eşitsizliğini kullanarak Var(Y) ≤ 0.05 koşullunu sağlayacak en büyük σ2
 değerini 

belirleyiniz. Bunu (c)’deki sonuç ile nasıl karşılaştırırsınız? İpucu: X’in c.d.f.si 

cinsinden Chebyshev Eşitsizliğinin sol tarafını yeniden yazmakla başlayın.  

 

5. (15 Puan) Varsayalım ki i.i.d.olan X1,…, Xn rasgele örneklemi gözlemlediniz. Burada 

Xi’ler her bir i için başarısızlık oranı λ olan bir üstel dağılımdır. Yani Xi’nin p.d.f.si şöyledir 

  

Biz örneklemin maksimumu ile ilgileniyoruz; Yn := max{X1, …, Xn}. 

(a) Yn’nin birikimli dağılım fonksiyonu (c.d.f.)    (y)’yi belirtiniz. 

(b) Şimdi varsayalım ki λ = 1’dir.  ̃n := max{X1, …, Xn} – log n’nin c.d.f.si   ̃ ’yi elde 

ediniz ve n →∞ için aşağıdaki ilişkinin sağandığını gösteriniz. 
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