
1.SUNUM



 İstatistik günlük hayattaki birçok olay üzerine 
konuşurken kullanma ihtiyacı hissettiğimiz bir 
kavramdır.

 günlük, haftalık, vb. zaman süreleri için borsa 
istatistikleri, 

 hava raporlarına ilişkin istatistikler,
 televizyon kanallarının izlenmesine ilişkin 

istatistikler, 
 enflasyon oranları, 
 işsizlik oranları, 
 spor istatistikleri, 
 okul istatistikleri vb.
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 İstatistik bir olay veya olguyu sayısal verilere 
dayanarak açıklamaktır.

 İstatistiğe konu olabilen olaylara ait nicel 
verilerin derlenmesi, işlenmesi, analizi ve 
yorumlanmasında kullanılan teknikler 
bütününe de istatistik diyebiliriz.

 İstatistiğin Kullanım Alanları arasında 
Ekonometri, Psikometri, Biyoistatistik , 
Sosyometri, Kliometri bulunmaktadır. 
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 İstatistik, betimsel istatistik ve çözümsel istatistik 
olarak ikiye ayrılabilir. Araştırmaya ilişkin 
verilerin toplanması, seriler yardımıyla 
gösterilmesi, sınıflandırılması ve grafikler 
yardımıyla gösterilmesi aşamalarını içeren sürece 
betimsel istatistik denir.

 Tablo ve grafikler yardımıyla gösterimi yapılan 
verilerin amaca uygun farklı istatistik teknikler 
yardımıyla çözümlenmesi (analizi), sonuçların 
modeller yardımıyla ifade edilmesi ve ileriye 
dönük tahminlerde (öngörü) bulunulması 
sürecine de çözümsel istatistik denir.

27.9.2018 4Yrd. Doç. Dr. Sedat Şen



 Sayılabilir veya ölçülebilir özellikleri (değişkenleri) 
içeren, aralarında bir çok benzerlikler olmakla 
beraber farklılıklar da bulunan nesnelere veya 
olaylara “istatistik birimi” denir. Eğer, sayılamayan 
veya ölçülemeyen nesneler veya olaylar söz konusu 
olduğunda bunlar istatistik birimi oluşturmazlar. 
Örneğin; koku, renk, korku, sevinç vb.

 İstatistik birimi; canlı, cansız, bir olgu, bir olay veya 
bir kurum olabilir.

 Örneğin; insan, balık, çocuk, öğretmen vb. canlı 
istatistik birimleri; araba, ev, okul cansız istatistik 
birimleri; evlenme, boşanma, kavga vb. olay istatistik 
birimleri; hastane, okul, fakülte, vb. ise kurum 
istatistik birimleridir.
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 Araştırmaya ilişkin tanımlanan istatistik 
birimlerin tümünün oluşturduğu topluluğa 
anakütle denir. Evren ya da popülasyon olarak da 
adlandırılır.

 Anakütle istatistik birimlerinden oluştuğuna göre 
bunlardan farklı bir yapıya sahip olamaz. 
Örneğin; 2017-2018 öğretim yılında Harran 
Üniversitesi’nde kayıtlı öğrencilerinin aylık 
harcamalarına ilişkin yapılan bir çalışmada,

 HRÜ öğrencilerinin her biri istatistik birimi iken 
bu öğrencilerin tümünün oluşturduğu topluluğa 
anakütle denir.
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 Somut ve Soyut Anakütle
 Yapılacak çalışmada istatistik birimlerin tümüne 

ulaşılabiliyorsa bu birimlerden oluşan topluluğa 
“somut anakütle” denir. Örneğin “2017 - 2018 
öğretim yılında Harran Üniversitesi’ne kayıtlı 
öğrencilerin oluşturduğu topluluk bir somut 
anakütledir.

 İstatistik birimlerinin tümüne ulaşmanın olası 
olmadığı durumda oluşan topluluğa da “soyut 
anakütle” denir. Örneğin; Şanlıurfa’da bir yıl 
boyunca yapılan satışlar. Burada tüm birimlere ve 
bunlara ilişkin satışları elde etmek (ulaşmak) 
mümkün değildir. Bu nedenle bu kütle de soyut 
bir anakütledir.
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 Çalışmalarda her zaman anakütledeki tüm 
istatistik birimleri ile çalışmak mümkün ya da 
anlamlı olmayabilir. Bu nedenle anakütlenin
tamamının yerine, bu anakütleden farklı 
tekniklerle oluşturulan daha az istatistik 
birimlerinden oluşan alt topluluklarla çalışılır. 
Bu alt topluluğa da örneklem denir.
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 Araştırılmak istenen bir olayla ilgili evrenden, 
belli kurallara göre seçilmiş, evreni temsil ettiği 
varsayılan küçük bir küme örneklem olarak 
adlandırılır. 

 Kimi zaman araştırmaların, evrenin tamamı 
üzerinde yapılması mümkün olmaz. Bu nedenle 
evrenin yerine örneklem üzerinde çalışılması ve 
evrenin geneline ilişkin genellemelere ulaşılması 
tercih edilir. Evrenin tamamına ulaşılamayışının 
nedenleri arasında (1) maliyet güçlüğü, (2) zaman 
ve (3) personel yetersizliği sayılabilir.
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 Evren üzerinde çalışılamaması nedeniyle çoğu 
araştırma için evren yerine örneklem üzerinde 
çalışmak zorunlu hale gelir. Örneklem, belirli bir 
evrenden, belirli kurallar çerçevesinde seçilen 
küçük gruptur. Evrenden örneklem alma işlemine 
ise “örnekleme” denilmektedir.

 Örneklem evreni temsil edebilmelidir.
 Örneklemin evreni temsil edebilmesi için, 

örnekleme işleminin, belirli kurallar ve teknikler 
çerçevesinde yapılması gerekir.

 Bu kuralların en önemlisi de “yansızlık”tır.
 İyi bir örneklem seçmek için değişik örnekleme 

yöntemleri geliştirilmiştir.
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 Örnekleme yöntemleri iki grubta toplanabilir.

 Olasılığa Bağlı Bazı Örnekleme Yöntemleri: 
Basit Rasgele Örnekleme, Tabakalı 
Örnekleme, Sistematik Örnekleme, Küme 
Örneklemesi; Sıralı Küme Örneklemesi.

 Olasılığa Bağlı Olmayan Bazı Örnekleme 
Yöntemleri: Kota Örneklemesi, Kartopu 
Örneklemesi, Uzman Örneklemesi.
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Evren 

Örneklem1 

Örneklem2 
Örneklem1 
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 İstatistik birimlerin sahip oldukları ve farklı değerler 
alabilen, diğer istatistik birimlerinden ayırt edilmesini 
sağlayan özelliklere değişken denir. 

 Başka bir tanımla bir durumdan (bireyden) diğerine 
farklılık gösteren özelliklere değişken denir.

 Değişkenin aldığı değerlere de gözlem veya ölçüm 
değerleri denir.

 Bir özellik her gözlemde aynı değeri alıyorsa, yani 
gözlemden gözleme değişmiyorsa bu duruma 
SABİT denir. Ör: Pi (π) sayısı.

 Boy uzunluğu, cinsiyet, yaş, kütle, hacim vb. 
özellikler değişkenlere örnek olarak verilebilir. 
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 Değişkenler sayılarla ifade edilmesi 
yönünden, nitel ve nicel, aldıkları değere 
göre; sürekli ve kesikli, başka bir değişkene 
bağlılık derecesine göre; bağımlı ve 
bağımsız, olarak gruplara ayrılırlar. 
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 Nitelik ve nicelik!
 Bir değişken sayı ile ifade ediliyorsa nicel değişken 

olarak adlandırılır. Sayının mutlaka azlık çokluk 
anlamı taşıması gerekir.

 Kilo, yaş, boy, zeka düzeyi bu gruba girerken 
forma numarası bir sayı olduğu halde bu gruba 
girmez (azlık çokluk belirtmediği için).

 Eğer bir değişken sembol ile gösteriliyorsa ona 
nitel değişken denir. Cinsiyet, başarı (iyi, 
pekiyi,orta) göz rengi, medeni durum vb. 
değişkenler sayısal çoklukla ifade edilemeyen 
değişkenlerdir (sıfatsal değişkenlerdir). Kız 
öğrencilere “1” erkek öğrencilere “2” denmesi nitel 
değişkendir(azlık çokluk belirtmediği için).
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 Sayısal değişkenler ölçülebiliyorsa sürekli değişken, 
sayılabiliyorsa kesikli değişken olarak adlandırılır.

 Örneğin; öğrenci ağırlığı “ölçülebilir” ve sayısal bir 
değişken olduğuna göre sürekli değişken, konut sayısı 
da “sayılabilir” ve sayısal bir değişken olduğuna göre 
de kesikli değişkendir.

 Bir değişkenin sürekli olabilmesi için değişkenin 
alabileceği iki değer arasında sonsuz sayıda başka 
değerlerin de olabilmesi gerekir. Mesela 1kg ile 2kg 
arasında 1 kg’lık fark vardır ve 1.5 kg, 1.6 kg, 1.8 kg 
diye ifadeler kullanmamıza olanak sağlayan bir 
süreklilikten bahsetmek mümkündür. Sürekli 
değişkenlere örnek olarak yaş, boy, kütle, sıcaklık vb. 
verilebilir. Sayılarla ifade edilen nicel değişkenlerin 
çoğu aynı zamanda sürekli değişkenlerdir.
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 Sürekli Değişken: Değişkenler ölçülerek ya da 
sıralanarak elde edilir. İki ölçüm arası sonsuz 
sayıda noktaya bölünebilir. Aralık biçiminde 
ifade edilebilirler. Örneğin; boy uzunluğu, 
kilo, fiyat, gelir vs. 

 Kesikli Değişken: Ölçümler 0, 1, 2 gibi kesin 
değerler alır. Ara değerler söz konusu 
değildir. Nitel değişkenler, genellikle kesikli 
değişkenlerdir. Örneğin; cinsiyet, yazı-tura, 
ülke kodları, şirket türü vs. 
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 Bazı değişkenler başka bir değişkene bağlı olmadan artar 
ya da azalırlar, yani değişirler. Bu tür değişkenlere 
bağımsız değişken adı verilir. Bağımsız değişken bir 
araştırmada etkisinin olup olmadığı araştırılan değişkendir.

 Bazı değişkenler ise başka bir değişkene bağlı olarak 
değerler alırlar ve bağımlı değişken olarak adlandırılırlar. 
Bağımsız değişkene bağlı olarak değişiminin araştırıldığı 
değişkendir.

 Alacağımız ayakkabının numarasının ayağımızın 
büyüklüğüne bağlı olması durumunda ayakkabı numarası 
bağımlı değişkene örnek iken ayak büyüklüğü de bağımsız 
değişkene örnektir.

 Bir durumda bağımsız değişken olan bir şey başka bir 
örnekte bağımlı değişken olabilir. Bir değişkenin bağımlı 
veya bağımsız olması neden-sonuç ilkesine bağlıdır.

 Etkileyen=bağımsız,     Etkilenen=bağımlı değişken.
 Neden=bağımsız,         Sonuç=bağımlı değişken.
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 6.sınıf öğrencilerine sunuş yoluyla öğrenme 
stratejisini uygulayan bir öğretmenin bu 
stratejinin öğrencilerinin başarıları üzerindeki 
etkisini araştırdığını düşünelim.

 Bağımlı değişken: öğrenci başarı düzeyi
 Sunuş yoluyla öğrenme stratejisinin etkisinin 

olup olmadığı araştırıldığı için öğretmenin 
uyguladığı öğretim stratejisi bağımsız 
değişken.

 Sınıf düzeyi sabit tutulduğu için sabit 
değişken.
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 Yaygın olan sınıflandırmaya göre ölçekler

 Sınıflama ölçekleri

 Sıralama ölçekleri

 Eşit aralıklı ölçekler

 Eşit oranlı ölçekler 

olmak üzere 4’e ayrılır.
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 Birey ya da objelerin ölçme konusu olan özellikleri 
bakımından benzerlik ya da farklılıklarına göre 
gruplanmasına/sınıflanmasına dayanır. 

 Birbirine benzer ya da farklı gruplar birer sembol veya 
sayıyla ifade edilir. Bu işlem için kullanılan ölçeklere 
sınıflama ya da adlandırma ölçekleri denir.

 Sınıflama ölçeklerinden elde edilen ölçme sonuçları 
üzerinde matematiksel dört işlem uygulanamaz. 
Matematiksel açıdan en az bilgiyi veren ölçek türüdür.

 Ölçülecek değişken sadece kategorik değerler alır.

 Ölçmeye konu olan özelliğin miktar açısından 
karşılaştırması yapılamaz.

 Birim ve sıfır noktası yoktur.
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 İlleri plaka numaralarına göre [01=Adana, 
02=Adıyaman, ..., 06=Ankara, ..., 63=Şanlıurfa] 
şeklinde bir sayı vererek sınıflandırmak.

 Her sporcuya bir forma numarası vermek.

 Bireyleri göz renklerine göre mavi gözlüler=m, 
yeşil gözlüler=y, kahverengi gözlüler;=k gibi 
harfler verere sınıflandırma ya da cinsiyetlerine 
göre (E,K) sınıflama.

 Bu sınıflandırmada sayılar miktarı belirtmez 
sadece sembolik anlam taşır. Bu yüzden plaka 
numarasına bakarak Ankara>Adana gibi bir 
sonuca varamayız.
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 Bu tür ölçeklerden elde edilen ölçme sonuçları, 
eşitlik özelliğinden dolayı yansıma (A=A), simetri 
(A=B, B=A) ve geçişlilik özelliklerine sahiptir.

 Ör: Ali, Berk ve Cemal adlı 3 bireyin aynı göz 
rengine sahip olduğunu düşünün. Göz rengi 
açısından Ali=Berk ise Berk=Ali önermesi de doğru 
olacak (simetri ve yansıma). Ali=Berk ve 
Berk=Cemal ise Ali=Cemal diyebiliriz. Burada da 
geçişlilik özelliğini görüyoruz.

 Sınıflama ölçeğinde sadece frekans (gruplardaki 
eleman sayıları), yüzde ve tepe değer (en fazla 
tekrar edilen değer) hesaplanabilir.
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 Bir grubun kadın-erkek diye ayrılması ya da 
güzel-çirkin diye ayrılması.

 Kadınların sarışın, esmer ve kumral olarak 
sınıflandırılması.

 Sınıftaki öğrencilerin evli-bekar olarak 
gruplandırılması.

 Bir yarışmaya katılan iki grubun kırmızı ve 
beyaz olarak ayrılması.

 Okullarda aynı sınıf düzeyindeki 
öğrencilerin şubelere ayrılması (4A, 4B).

27.9.2018Yrd. Doç. Dr. Sedat Şen 24



 Bireyleri veya objeleri belli bir özelliğe sahip oluş 
miktarları bakımından büyükten küçüğe (çoktan aza) ya 
da küçükten büyüğe (azdan çoğa) doğru sıralamak
amacıyla kullanılan ölçeklerdir.

 Bu tür ölçekler birey veya nesneleri belirli bir sıraya 
koydukları için sıralama ölçekleri olarak adlandırılır.

 Başlangıç noktaları değişkendir. 
 Ölçme aracı üzerindeki aralıklar birbirine eşit değildir.
 Sıralama ölçeği ile elde edilmiş ölçme sonuçları 2 tip 

bilgi taşır. Birincisi, sıra sayılarına bakarak, iki elemanın 
ölçme boyutunda ölçülen özellik açısından birbirinden 
farklı ya da eşit olduğu, ikincisi de, sıra sayılarına 
bakarak hangisinin daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. 
Fakat büyüklüğün miktarını bilemeyiz.

 Bu nedenle ölçme sonuçları üzerinde toplama, çıkarma, 
bölme ve çarpma işlemleri yapılamaz.

 Birim ve başlangıç noktası yoktur.
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 Bir öğretmenin sınıftaki öğrencileri boy sırasına göre 
sıraya dizmesi. Metin=180cm, Ali=175cm ve 
Feyyaz=177cm olarak ölçülüyor. Bu 3 öğrenciyi boy 
uzunluklarına göre uzundan kısaya göre sıralarsak 
Metin, Feyyaz, Ali olarak sıralayabiliriz.  Burada 
Metin>Feyyaz ve Feyyaz>Ali ise Metin>Ali diyebiliriz 
bundan dolayı sıralama ölçeği geçişlilik özelliğine 
sahiptir. Metin>Feyyaz ise Feyyaz>Metin 
diyemediğimiz için simetri özelliğinden 
bahsedemeyiz yani sınıflama ölçekleri asimetriktir.

 Bu ölçek türünden elde edilen ölçme sonuçları 
üzerinde ortanca, yüzdelik ve sıra farkları 
korelasyonu gibi istatistik işlemleri yapılabilir.
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 Bir öğretmenin sınıftaki öğrencileri sınav 
notlarına göre sıraya dizmesi.

 Öğrencilerin boy uzunluklarına göre beden 
eğitimi dersinde sıraya dizilmesi.

 Bireylerin kilolarına göre bir sıraya koyulması.

 Bankaya gelen müşterilere sıra numarası 
verilmesi.
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 Eşit aralıklı ölçeklerde, ölçülen özelliğin belli bir 
başlangıç noktasına göre eşit aralıklarla (birimlerle) 
ölçülmesi sözkonusudur.

 Takvim örneği: 1903-1904 ve 2015-2016 farkları 
aynıdır.

 Eşit aralıklı ölçeklerde karşılaştıran iki nesneden 
hangisinin büyük olduğunun yanında aralarındaki 
farkın da tespiti mümkündür. Bu nedenle ölçme 
sonuçları üzerinde toplama ve çıkarma yapılabilir. 
Fakat başlangıç noktasının keyfi seçilmesi (itibari sıfır) 
ve özelliğin yokluğu anlamına gelmemesi ölçme 
sonuçları üzerinde çarpma ve bölme işlemleri yapmayı 
imkansız kılar.

 Birim vardır fakat gerçek sıfır noktası bulunmamaktadır
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 2 C ve 6 C derece sıcaklıkları karşılaştırdığımızda 
6 C’nin 2 C’den büyük olduğunu, aralarındaki 
sıcaklık farkının 4 C derece olduğunu 
söyleyebiliriz. Fakat 6 C 2 C’nin 3 katı 
sıcaklıktadır diyemeyiz çünkü hava sıcaklığının 0 
(sıfır) C olduğu noktada sıcaklık hiç yoktur 
diyemeyiz. Yani seçilen sıfır keyfi seçilmiştir 
(suyun donma noktası). Ama sıcaklık ölçüleri 
arası eşit aralıklarla bölünmüştür. Eşit aralıklı 
ölçeklerde, ölçme sonuçları üzerinde toplama, 
çıkarma, aritmetik ortalama, standart kayma, 
ortalama kayma, Pearson momentler çarpımı 
korelasyon gibi istatistiksel işlemler yapılabilir.
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 Saat (00:00 zamanın yokluğunu göstermez).
 Takvim (Yıl 0 (sıfır) zamanın yokluğunu 

göstermez).
 Coğrafyada kullanılan paralel ve meridyenler.
 Termometre (sıfır derece sıcaklığın yokluğunu 

göstermez).
 Eğitimde kullanılan testler (kimya testinden sıfır 

alan öğrenci hiç kimya bilmiyor denemez).
 Kimya testinden 40 alan bir öğrenci aynı testten 

20 alan öğrenciden 2 kat fazla kimya biliyor 
diyemeyiz.

 Mutlak sıfır yoktur itibari (göreceli) sıfır vardır.
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 Eğer ölçme sonuçlarını ifade eden sayıların 
birbirine oranı anlamlı ise ölçek eşit oranlıdır. 
Örneğin 3 metrenin 6 metre uzunluğunun yarısı 
olması.

 Eşit oranlı ölçeğin eşit aralıklı ölçekten tek farkı 
sıfırın mutlak olmasıdır. Yani eşit oranlı ölçekte 
başlangıç noktası (sıfır noktası) ölçülen özelliğin 
yokluğunu temsil eder.

 Ölçülen özellik hakkında en fazla bilgiyi veren 
ölçektir.

 Ölçme sonuçları üzerinde 4 işlem yapılabilir.

 Birim ve gerçek sıfır noktası bulunmaktadır.

27.9.2018 31Yrd. Doç. Dr. Sedat Şen



 Uzunluk ölçüleri
 Ağırlık ölçüleri
 Elektrik ölçüleri
 Ses şiddeti
 Basınç birimleri
 Süre tutulması
 100 cm uzunluğundaki bir nesnenin 20cm 

uzunluğundaki bir nesneden 80 cm daha uzun 
olduğunu söyleyebiliriz. Hatta 100cm uzunluğundaki 
cismin diğer cisimden 5 katı uzunlukta olduğunu 
söyleyebiliriz. Çünkü sıfır cm uzunluğun hiç olmadığı 
bir noktayı temsil eder.

 Eşit oranlı ölçeklerden elde edilen ölçme sonuçları 
üzerinde her türlü matematiksel işlem yapılabilir ve 
logaritmik dönüşümler yapılabilir.
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Ö L Ç E K L E R

Özellik SINIFLAMA SIRALAMA EŞİT ARALIKLI EŞİT ORANLI

Eşit ölçme birim Yok Yok Var Var

Sıfır noktası Yok Yok Tanımlı Gerçek(Mutlak)

Dört işlem Yok Yok +, - +,-,*,/

Ölçme 
duyarlılığı

Düşük Yüksek
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