
1.SUNUM



 İstatistik: Sayısal verilerin toplanmasını, analiz 
edilmesini ve yorumlanmasını içeren bir 
matematik koludur.

 İstatistikçi: Veri toplama, analiz ve yorumlama 
işini yapa(bile)n kişidir.
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 İstatistik Türleri

 Veri

 Frekans

 Veri Türleri

 Değişkenler

 Değişken türleri (sürekli süreksiz)

 Ölçekler

 Ölçek türleri



 Veri nedir?
Bir öğrenci kümesine uygulanan bir sınavdan elde 

edilen puanların herhangi bir işlem yapılmamış 
haline ham veri denir (ham puanlar) denir.

 Değer nedir?
Bir veriyi (puanlar dizisini) oluşturan ölçümlerin her 

birine değer (puan) denir. 

 Frekans nedir?
Frekans bir değere (puana) ait tekrar 

sayısıdır.puanın kaç öğrenci tarafından alındığını 
belirten tekrar sayısına frekans denir.
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 Population, Census, sample

 Uygulamalı istatistikler genelde bir popülasyon/evren ile başlar. 
Evren çok geniş bir tanımlamadır. Hakkında sonuca varmak 
istediğiniz grubun bütün üyeleri evreni oluşturur. araştırma 
sonuçlarının genellenmek istediği elemanlar bütünüdür. 
Herhangi bir araştırma alanına giren obje ve bireylerin tümüne 
birlikte evren denilmektedir. Hedef Evren (genel evren: tüm 
insanlar)ve Ulaşılabilir Evren (çalışma evreni) diye 2’ye ayrılır 
(Karasar, 2000). Evreni tanımlama ve sınırlandırma çalışma 
evrenini ifade etmek için yapılır.

 Örneğin “Türkiye’deki üniversite öğrencileri” gibi
 Eğer çalışılan konudaki tüm bireylere ulaşma şansınız varsa bu 

bir sayımdır (census). Tüm bireylere ulaşılamıyorsa bu evreni 
temsil eden (evrenin bir parçası) bir örneklem üzerinden çalışma 
yürütülebilir. Bu seçilen temsili örneklem üzerinden betimsel 
istatistikler hesaplanır.
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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) kontrol güçlüğü ve (3) etik 
zorluklar sayılabilir.

 Bu seçilen temsili örneklem üzerinden betimsel 
istatistikler hesaplanır.
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Evren 

Örneklem1 

Örneklem2 
Örneklem1 



 Evreni temsil edecek örneklemi seçmek için 
uygulanan sürece örnekleme denir.

 Olasılıklı olma (probability sampling)
 Olasılıklı olmama (non-probability sampling) olarak 

ikiye ayıran kaynakların yanında

 1) SEÇKİSİZ ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ 
ve
 2) SEÇKİSİZ OLMAYAN ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ 

olmak üzere ikiye ayıran kaynaklar da mevcuttur.



 Seçkisizlik (Randomization): Evrenden 
örnekleme seçilecek elemanların her birinin 
eşit oranda seçilme şansına (olasılığına) sahip 
olmalarıdır.

 Bağımsızlık: Örnekleme seçilecek elemanların 
birbirinden bağımsız olmaları yani örnekleme 
girecek elemanların seçilmesinin diğer 
elemanlara bağlı olmaması.



 SEÇKİSİZ ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ

 Seçkisiz örnekleme, birimlerin evrenden her seferinde eşit 
olasılıkla seçilmesidir ve seçilen birimlerin birbirinden bağımsız 
olması gerekir. Genelleme gücü yüksektir. Ayırt edici özelliği 
elemanların evrenden rastgele seçilmesidir.

 Basit Seçkisiz Örnekleme

 Tabakalı Örnekleme

 SEÇKİSİZ OLMAYAN ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ

 Evrende bulunan  elemanların belli bir olasılık ve eşit şansla 
seçilme olasılığı olmadığı durumlarda kullanılan yöntem. Bu 
yöntemde birimler rastgele seçilmez. Yani her birimin araştırmaya 
girme şansı eşit değildir.

 Sistematik Örnekleme

 Amaçsal Örnekleme 

 Uygun Örnekleme



 OLASILIĞA DAYALI ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ

 Basit Seçkisiz Örnekleme (Simple Random Sampling)

 Tabakalı Örnekleme (Oranlı ve Oransız) (Stratified Sampling)

 Küme Örnekleme (Cluster Sampling)

 Sistematik Örnekleme (Systematic Sampling)

 OLASILIĞA DAYALI OLMAYAN ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ

 Uygun Örnekleme (Convenience Sampling)

 Kartopu Örnekleme (Snowball Sampling)

 Kota Örnekleme (Quota Sampling)

 Amaçlı Örnekleme (Purposive Sampling)

 Boyutsal Örnekleme (Dimensional Sampling)





 Örneklemdeki bireylerden elde edilen 
sonuçlara (ortalama, st.sapma) istatistik
denirken evreni açıklayan değerlere de 
parametre denir. Bir evrene ait parametre 
bilinemeyeceği için bu parametre tahmin 
edilmeye çalışılır. İstatistikler latin alfabesi (s) 
ile gösterilirken parametreler Yunan alfabesi 
(σ) harfleri ile gösterilir.
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 Bir durumdan diğerine farklılık gösteren özelliklere 
değişken denilir.

 Değişkenler gözlemden gözleme farklı değerler 
alabilir.

 Bir özellik her gözlemde aynı değeri alıyorsa, yani 
gözlemden gözleme değişmiyorsa bu duruma SABİT 
denir.

 Boy uzunluğu, cinsiyet, yaş, kilo vb. değişkenlere 
örnek olarak verilebilir. Değişkenler sayılarla ifade 
edilmesi yönünden, nitel ve nicel, aldıkları değere 
göre; sürekli ve süreksiz, 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 
(QUANTITATIVE) değişken olarak adlandırılır. 
Burada sayının mutlaka matematiksel anlam 
taşıması azlık çokluk göstermesi gerekir.

 Kilo, yaş, boy, zeka düzeyi bu gruba girerken 
forma numarası bir sayı olduğu halde bu gruba 
girmez.

 Eğer bir değişken sayıyla değil sembol ile 
gösteriliyorsa ona nitel (QUALITATIVE) değişken 
denir. Cinsiyet, başarı (iyi, pekiyi,orta) göz rengi, 
medeni durum vb. değişkenler bu grupta yer alır.
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 Bir değişkenin sürekli (CONTINUOUS) olabilmesi 
için değişkenin alabileceği iki değer arasında 
daima başka değerlerin de olabilmesi gerekir. 
Mesela 1kg ile 2kg arasında 1 kg vardır ve 1.5 
kg, 1.6 kg, 1.8 kg diye ifadeler kullanmamıza 
olanak sağlayan bir süreklilikten bahsetmek 
mümkündür. Sürekli değişkenlere örnek yaş, boy, 
kilo vb. verilebilir. Syılarla ifade edilen nicel 
değişkenler aynı zamanda sürekli değişkenlerdir.

 Süreksiz (CATEGORICAL) değişkenlerde bir 
değişkenin 2 değeri arasında ya hiç değer 
bulunmaz ya da bir kaç değer bulunur. Cinsiyet, 
saç rangi, göz rengi, gözlük kullanımı vb. 
Süreksiz değişkene verilen örneklerdir
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 Bazı değişkenler başka bir değişkene bağlı olmadan 
artar ya da azalırlar, yani değişirler. Bu tür 
değişkenlere bağımsız değişken adı verilir.

 Bazı değişkenler ise başka bir değişkene bağlı olarak 
değerler alırlar ve bağımlı (DEPENDENT) değişken 
olarak adlandırılırlar.

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

 Bir durumda bağımsız (INDEPENDENT) değişken olan 
bir şey başka bir örnekte bağımlı değişken olabilir. Bir 
değişkenin bağımlı bağımsız olması neden-sonuç 
ilkesine bağlıdır.
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 İstatistik analizlerde kullanacağımız 
verilerdeki değişkenlerin değerleri farklı 
anlamlara gelebilmektedir. Örneğin uzunluk 
değişkeni ele alındığında 10 cm’lik uzunluk 
5cm’lik uzunluğun 2 katı uzunluktadır fakat 
zeka puanı değişkeninde 75 puan alan bir 
kişinin zekası 150 puan alan kişinin zekasının 
yarısıdır diyemeyiz. Değişkenlerin 
oluşturuldukları ölçekler değişkenlere farklı 
manalar katabilir.
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 Yaygın olan sınıflandırmaya göre ölçekler

 Sınıflama ölçeği (Nominal scale)

 Sıralama ölçeği (Ordinal scale)

 Eşit aralıklı ölçeği (Interval Scale)

 Eşit oranlı ölçeği (Ratio scale)

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.

27.9.2018 19Yrd. Doç. Dr. Sedat Şen



 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).
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 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 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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 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.
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 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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 1) BETİMSEL İSTATİSTİK

 2) ÇIKARIMSAL İSTATİSTİK (Parametrik ve 
Parametrik olmayan)



 Bir grup veriyi ya da değişkenleri 
özetlemek/betimlemek için kullanılan 
istatistiklere betimsel istatistik denir. 

 Bir grup bireyden toplanan veriyi (örneklem 
verisini) analiz ederek o bireyleri içeren 
popülasyon/evren hakkında çıkarımlar 
yapmamızı sağlayan istatistik türüne de 
çıkarımsal istatistik denir. Genelde hipotez 
testlerinin cevaplandırılmasına dayanır. 
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 Yayınlanmış kaynaklar: internette sunulan 
veriler (PISA, TIMSS, OECD, IMF, WHO vb.)

 Deneyler: Belirli şartlar altında bazı 
değişkenleri kontrol ederek bir veya daha 
fazla değişkenin başka değişkenler üzerinde 
etkisinin incelendiği durumları içerir.

 Anketler: Sorular (açık uçlu ve kapalı uçlu) ve 
yönergeler kullanılarak bir konu hakkında 
cevapların toplanmasını içerir.
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 Nitel verilerin gösterilmesi: Tablolar ve 
Grafikler yardımıyla sunulur

 Nicel verilerin gösterilmesi: Histogram, çizgi 
ve kök-yaprak (stem and leaf) grafiği 
kullanılır.
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 Kök ve Yaprak (stem and leaf)

 Bar grafiği

 Pasta grafiği

 Histogram



 Belirli bir amaç için toplanmış verileri anlamlı 
haline getirmenin farklı yolları vardır.

 Verileri sözel ifadelerle açıklama

 Verileri tablolar halinde düzenleme

 Verileri grafiklerle gösterme

 Veriler üzerinde hesaplamalar yaparak 
istatistiksel ölçüler (ortalama gibi) elde etme
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 Veriler üzerinde her zaman ilk yapılacak işlem 
veri değerlerini sıraya dizmektir. Bu sıralama 
işlemi büyükten küçüğe olabileceği gibi 
küçükten büyüğe olacak şekilde de yapılabilir.

 Üzerinde herhangi bir işlem yapılmamış 
veriye ham veri denir.
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ÖĞRENCİ PUAN ÖĞRENCİ PUAN ÖĞRENCİ PUAN

AHMET 42 FATMA 97 NURCAN 98

AHMET 81 GÜLLÜ 86 ÖMER 88

AYBERK 61 HACER 98 RAHİME 93

AYŞE 93 HASAN 75 SAİT 36

AYŞEGÜL 84 HAZARE 79 SALİH 69

BEDİA 80 İMRAN 88 SEDAT 71

BETÜL 84 KEMAL 79 SONGÜL 86

BÜŞRA 93 KÜBRA 93 TUBA 93

CUMA 81 MEDİNE 79 TUBA 95

ELİF 87 MEHMET 52 ÜMRAN 87

ESMA 86 MEHMET 69 YASEMİN 73

FATMA 91 MEHMET 84 ZEYNEP 77

FATMA 93 MERVE 85 ZEYNEP 86
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Hiçbir şekilde 
işlenmemiş 
üzerinde herhangi 
bir işlem 
yapılmamış 
puanlardan oluşan 
veriye ham veri 
denir.
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 İlgilenilen değişkenin almış olduğu değerlerin 
küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe 
sıralanmasıyla oluşan seriye “basit seri” denir.

 Ancak, gözlem sayısının çok fazla olduğu 
basit seri ile hangi değer çevresinde

 yığılma olduğunu görmek zordur. Bu nedenle, 
basit serinin frekans veya gruplandırılmış 
seriye dönüştürülmesi daha yararlı olabilir.
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 Verilerin düzenlenmesi,
puanların büyükten 
küçüğe ya da küçükten
büyüğe doğru 

sıralanması
yoluyla yapılır.
 Puanlar sıralandıktan 

sonra puan dizisinin 
üst ve alt  sınırları 
rahatça belirlenir. 

 Puanlar 36 ile 98 
arasında değişiklik 
göstermekte ve bazı 
puanlar birden fazla 

gözlenmektedir.
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ÖĞRENCİ PUAN ÖĞRENCİ PUAN ÖĞRENCİ PUAN

SAİT 36 BEDİA 80 ÖMER 88

AHMET 42 AHMET 81 İMRAN 88

MEHMET 52 CUMA 81 FATMA 91

AYBERK 61 MEHMET 84 KÜBRA 93

MEHMET 69 BETÜL 84 TUBA 93

SALİH 69 AYŞEGÜL 84 AYŞE 93

SEDAT 71 MERVE 85 RAHİME 93

YASEMİN 73 ESMA 86 FATMA 93

HASAN 75 GÜLLÜ 86 BÜŞRA 93

ZEYNEP 77 ZEYNEP 86 TUBA 95

KEMAL 79 SONGÜL 86 FATMA 97

HAZARE 79 ELİF 87 HACER 98

MEDİNE 79 ÜMRAN 87 NURCAN 98
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Puanlar Frekans Yüzde

36 1 2.56

42 1 2.56

52 1 2.56

61 1 2.56

69 2 5.13

71 1 2.56

73 1 2.56

75 1 2.56

77 1 2.56

79 3 7.69

80 1 2.56

81 2 5.13

84 3 7.69

85 1 2.56

86 4 10.26

87 2 5.13

88 2 5.13

91 1 2.56

93 6 15.38

95 1 2.56

97 1 2.56

98 2 5.13
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 İlgilenilen değişkenin almış olduğu farklı 
değerlerin küçükten büyüğe sıralanması ve bu 
değerlerin karşıısına kaç kez tekrar ettiğinin 
(frekansı) yazılmasıyla oluşturulan istatistik 
serisine “frekans serisi” denir.
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Öğrenci Yaş

Ahmet 20

Ayşe 20

Fatma 22

Mehmet 23

Derya 22

Gökhan 21

Hakan 22

Zeynep 23

Yunus 23

Zehra 23
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Yaş Frekans 

20 2

21 1

22 3

23 4
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 İlgilenilen değişken değerlerinin, belirlenen 
sınıflara (aralıklara) ayrılması ve bu sınıflara giren 
gözlem sayısının ayrı bir sütuna yerleştirilmesiyle 
oluşan seriye “gruplandırılmış seri” denir.

 Frekans serisini, gruplandırılmış seri haline 
dönüştürürken sınıf aralığı büyüklüğü Sturges
Kuralı ya da araştırmacının görüşüne bağlı olarak 
belirlenir. 

 Sınıf aralığının keyfî olarak belirlenmesinde göz 
önüne alınması gereken kriter birbirine yakın 
gözlem değerlerinin bir araya getirilmesidir. 
Genellikle, en az 5 en fazla 20 sınıf sayısı önerilir.
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 Elde edilen frekans tablosu uzunsa, bundan 
anlam çıkarmayı ve ilgili istatistiksel işlemleri 
kolaylaştırmak için, gözlenen ölçümleri teker 
teker sıralama yerine gruplama adı verilen bir 
işlem uygulanır. Gruplamanın amacı ardışık 
ölçümleri bir grup ya da kategoride toplamaktır. 
Bu sayede hem tabloyu kısaltabiliriz hem de 
istatistiksel hesaplamaları kolaylaştırabiliriz. 
Verileri gruplamaya karar verdikten sonra 
yapılacak ilk iş grup sayısına ve grup aralığına 
karar vermektir.
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 Frekans tablosunda hem puanlar sıralanır, hem 
de puandan kaç tane olduğu sayılarak frekanslar 
bulunur. Ancak hem puan dağılımının hem genel 
durumu daha iyi görebilmek hem de 
hesaplamaları kolaylaştırmak için verilerin 
gruplandırılması gerekmektedir.

 Verileri gruplandırırken öncelikle grup sayısı 
saptanır. Grup sayısının puan dağılımının gerçek 
özelliklerinin kaybolmaması için küçük 
seçilmemesine ve hesaplama işlemlerinin 
kolaylığı için büyük seçilmemesine dikkat 
edilmelidir. Ayrıca grup sayısının tek olması, 
puan dağılımında simetri sağladığı için, puanların 
7,9,11 ve 13 gibi tek sayıda gruba ayrılması 
tavsiye edilir.
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 Veriyi gruplandırma yaparken:

 Frekans tablosunun yaklaşık olarak kaç grup 
ya da kategoriden oluşması istendiği saptanır

 Gözlenen en büyük ölçümden en küçük 
ölçüm çıkarılır.

 En büyük ölçümle en küçük ölçüm arasındaki 
fark grup sayısına bölünür.
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 Seçilecek olan aralık katsayısının durumu 
istatistiksel işlemleri etkiler. Aralık 
katsayısının çarpma ve bölme gibi işlemleri 
kullanacaksak kolaylık sağlaması açısından 
tam sayı olması daha iyidir.
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Puan 
Aralığı

Çetele Frekans Toplamlı 
Frekans

36-44 // 2 2

45-53 / 1 3

54-62 / 1 4

63-71 /// 3 7

72-80 /////// 7 14

81-89 ////////////// 14 28

90-98 //////////// 11 39

Yrd. Doç. Dr. Sedat Şen

(98-36)/7=8.9 aralık genişliği olarak hesaplanır. 
Bu katsayının 9 alınması uygun olur.

47

Puan 
Dağılımını
7 gruba 
ayırmak 
istiyoruz
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 Çalışmalarda, bazen istatistik serilerinde belli bir 
“değerden az” veya “değerden çok” gözlem sayılarına 
kolayca ulaşılmak istenebilir. Bu durumda, “birikimli 
seriler” söz konusudur. Gruplandırılmış seride her 
sınıfın frekansına, izleyen sınıfların frekansları 
eklenerek (veya toplam frekanstan eksiltilerek) 
oluşturulan seriye birikimli seri; birikimli seride her 
sınıfa karşı gelen frekansa da birikimli frekans ya da 
toplamlı frekans denir.

 Birikimli seriler “-den az” ve “-den çok” olmak üzere 
iki şekilde oluşturulur.

 Eğer, seride frekanslar eklenerek küçükten büyüğe 
doğru oluşturuluyorsa “-den az” serisi; büyükten 
küçüğe doğru eksiltilerek oluşturuluyorsa “-den çok” 
serisi söz konusudur.
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Aylık harcama Frekans Birikimli frekans

100-107’den az 3 3

108-114’den az 10 13

115-121’den az 12 25

122-128’den az 18 43

9/27/2018 49Yrd. Doç. Dr. Sedat Şen



Puanlar Frekans Toplamlı Frekans

36 1 1

42 1 2

52 1 3

61 1 4

69 2 6

71 1 7

73 1 8

75 1 9

77 1 10

79 3 13

80 1 14

81 2 16

84 3 19

85 1 20

86 4 24

87 2 26

88 2 28

91 1 29

93 6 35

95 1 36

97 1 37

98 2 39
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Toplamlı frekansın 
en altındaki değer 
sınıf mevcudunu 
verir. Bu veriye 
göre sınıf 
mevcudu 39’dur.



Yaş Frekans Birikimli Frekans

20 2 2

21 1 3

22 3 6

23 4 10

Tabloya göre 21 ve 21 yaş altındaki öğrenci sayısı 3’tür.
Tabloya göre 21 yaş altındaki öğrenci sayısı 2’dir.
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Puanlar Frekans Göreli Frekans

36 1 0.03

42 1 0.03

52 1 0.03

61 1 0.03

69 2 0.05

71 1 0.03

73 1 0.03

75 1 0.03

77 1 0.03

79 3 0.08

80 1 0.03

81 2 0.05

84 3 0.08

85 1 0.03

86 4 0.10

87 2 0.05

88 2 0.05

91 1 0.03

93 6 0.15

95 1 0.03

97 1 0.03

98 2 0.05
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Toplamlı frekansın 
en altındaki değer 
sınıf mevcudunu 
verir. Bu veriye 
göre sınıf 
mevcudu 39’dur.



 iki veya daha fazla değişkene göre aldığı 
değerleri birlikte gösteren serilere “bileşik 
seri” denir. Değişken sayısı birden fazla 
olduğu için bu durumda değişkenlerden 
herhangi birine göre gözlem değerleri 
küçükten büyüğe doğru sıralanır ve diğer 
değişken değerleri de yeni sıralamaya göre 
düzenlenir. Bileşik seriler de basit, frekans ve 
gruplandırılmış seri olarak gösterilebilir.
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Boy (cm) Kilo (kg)

160 45

162 49

164 48

165 52

168 75

170 65

171 75

175 80

Bu tablo boy uzunluğuna göre sıralanmıştır.
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 Günlük hayatta olsun, bilimsel çalışmalarda 
olsun, ilgilenilen olaya ilişkin sayılar

 veya serilerin grafikle gösterimi daha yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Çünkü, sayılara veya 
serilere bakıldığında görülemeyen birçok artış, 
azalış, eğilim gibi davranışlar grafik gösterimle 
kolayca görülebilir.

 Pasta grafiği
 Çubuk grafiği
 Histogram
 Çizgi grafiği
 Serpilme grafiği
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39 öğrencinin ölçme ara sınavından aldığı puanların 
gruplandırılmış halini gösteren bar grafiği
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 Bu da aynı verinin histogram grafiği ile 
gösterilmesi.

Yrd. Doç. Dr. Sedat Şen 589/27/2018

0

2

4

6

8

10

12

14

16

36-44 45-53 54-62 63-71 72-80 81-89 90-98

F

r

e

k

a

n

s

Puan Grubu

Histogram

Frekans



Yrd. Doç. Dr. Sedat Şen

39 öğrencinin ölçme ara sınavından aldığı puanların gruplandırılmış 
halini gösteren çizgi grafiği
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 Altın fiyatlarını gösteren 6 aylık grafik
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 Bileşik serilerde değişkenler arasındaki ilişkiyi gösteren grafiğe 
serpilme grafiği (diyagram›) denir. Serpilme grafiğinde yatay 
eksende değişkenlerden biri, düşey eksende bir diğeri olmak 
üzere, istatistik birimine ilişkin iki değişken için sayı çifti 
işaretlenir. İşaretlenen bu noktaların dağılması (serpilmesi) 
değişkenler arasındaki ilişki hakkında görsel olarak bilgi verir.
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Takım Sayı
BEŞİKTAŞ 10
GALATASARAY 8
FENERBAHÇE 9
TRABZON 5
URFASPOR 2
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BEŞİKTAŞ

GALATASARAY

FENERBAHÇE

TRABZON

URFASPOR

Excel programından alınmıştır



Cinsiyet

Kadın Erkek Toplam

Seçim
Evet 10 40 50

Hayır 20 30 50

Toplam 30 70 100
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 Sürekli değişkenler için aritmetik ortalama, 
standart sapma, varyans vb. istatistikler 
hesaplanırken süreksiz (kesikli) değişkenler 
için frekans ve yüzdelikler hesaplanabilir.



İsim Devamsızlık

Ahmet 5

Ayşe 4

Ali 2

Fatma 4

Mehmet 4

Zeynep 2

Mustafa 3
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 Mod

 Medyan

 Aritmetik Ortalama

 Ranj

 Standart Sapma

 Varyans



Genel olarak test istatistikleri

 Merkezi Eğilim (Yığılma) Ölçüleri

 Merkezi Dağılım (Yayılma) Ölçüleri 

olmak üzere 2 grupta incelenebilir.
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 Merkezi Eğilim Ölçüleri, belli bir özelliğe ya 
da değişkene ilişkin ölçme sonuçlarının, 
hangi değer etrafında toplandığını gösteren 
ve veri grubunu özetleyen ölçülerdir.

Merkezi eğilim ölçüleri:
 Aritmetik Ortalama
 Medyan (Ortanca)
 Mod (Tepe Değeri)
 Çeyrekler (Q1, Q2, Q3)
 Ağırlıklı Ortalama
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 Ranj

 Çeyrekler Arası Açıklık

 Çeyrek Kayma

 Varyans ve Standart Sapma
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Örnek Veri:
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SPSS’teki yeri:

SPSS>Analyze>
Descriptive Statistics>
Frequencies>Statistics
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Maksimum

Q1

Medyan

Q3

Minimum



Dr. Sedat Şen 81


