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• Değişken: Gözlemden gözleme değişik derecelerde değerler alabilen 
ve ölçülebilen özelliklerdir.
 Nitel Değişkenler

 Nicel Değişkenler

 Sürekli Değişkenler

 Süreksiz Değişkenler

• Araştırmanın amacına göre:
 Bağımlı Değişken

 Bağımsız Değişken

 Ara Değişken

Değişken - I



Excel’de Eğer Formülü



Tablo da Yazı Çevirme

Katılmıyorum Kararsızım Katılımıyorum

Ödev yapmayı severim

Kitap okumayı severim

Gezmeyi severim
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Ödev yapmayı severim

Kitap okumayı severim

Gezmeyi severim





Ödev
• Elinizdeki veri setinden 2 değişken seçiniz.

• Bu iki değişken nicel mi yoksa nitel mi? Bir cümle ile nedenini yaz. 

• Bu iki değişken sürekli mi yoksa süreksiz mi? Bir cümle ile nedenini yaz. 

• Bu değişkenlerin sayıya dönüştürünüz.

• Daha önce yaptığınız anket formunun tekrardan yeni formata (metni 
çevirerek) göre düzenleyip çıktısını alınız.

• Bölüm isimlerini sayısallaştırma.



Bu Hafta

• Dağılım Eğrileri

• Soldan (solu) çarpık dağılımlar

• Sağdan (sağdan) çarpık dağılımlar

• Ranj

• Standart Sapma 

• Varyans



Normal Dağılım Eğrisi



Soldan (solu) çarpık dağılımlar

• Soldan çarpık dağılımlara ortalamanın çok altında kalan puanlar 
ortalamayı sayı doğrusu üzerinde negatif yöne doğru sola doğru 
çektiği için negatif kayışlı da denir

• Puanların yarısından fazlası aritmetik ortalamanın üstünde toplanır. 
Bu nedenle dağılım yüksek puanlara yani sağa doğru  yığılma 
gösterir.

• Test kolaydır. Öğrenci başarısı yüksektir. Öğrencilerin çoğu hedef 
davranışları kazanmıştır. 

• ortalama<medyan<mod

• Örnek:
• 2,3,4,5,6,6,7,7,8,8,8,8,9,9,10
• Bunun modu:8 medyan:7,5 ortalama:6,66



Sağdan (sağı) çarpık dağılımlar
• Sağdan çarpık dağılımlara aritmetik ortalamanın çok üzerinde kalan 

puanlar ortalamayı sayı doğrusu üzerinde pozitif yöne (sağa) doğru 
çektiği için pozitif kayışlı da denir.

• Puanların yarısından fazlası aritmetik ortalamanın altında kalır. Bu 
nedenle dağılım düşük puanlarda yani sola doğru yığılma gösterir.

• Test zordur. Öğrenci başarıları düşüktür. 

• Mod<medyan<ortalama

• Örnek

• 1,2,2,3,3,3,3,4,4,5,6,7,8,9,10 



Ranj 
•Ranj, en küçük puan ile en büyük puan arasındaki farktır. 

•Örnek:

• 10,15,20,25,25,30,40,45,60,65 puanların ranjını bulalım

• 65-10=55 

• Puanların 55 puanlık bir aralıkta dağıldığını gösterir.

•Frekans tablosundan en büyük ve en küçük puanlar rahatlıkla bulunup 
hesaplanabilir.

•Gruplandırılmış frekans tablosunda en büyük ve en küçük grubun orta 
noktalarındaki puanlar çıkarılır.



Ranjın yorumu

• Ranjı büyük olan gruplardan elde edilen test puanlarının güvenirliği 
daha yüksektir.

• Ranj değeri büyük olan grubun, küçük olan gruba göre daha 
heterojen olduğu, bilenle bilmeyenin birbirinden ayrıldığı, bireylerin 
ölçülen özellikleri bakımından farklılık gösterdiği söylenebilir. 

• Ranj değeri küçük olan grubun homojen olduğu, bilenle bilmeyenin 
birbirinden ayrılmadığı, bireylerin ölçülen özellik bakımından benzer 
olduğu söylenebilir. 



KPSS -2011



KPSS -2010



KPSS -2010



KPSS -2009



KPSS -2009



Standard Sapma



Standart sapma ve varyans

• Standart sapma: puanların aritmetik ortalama etrafında nasıl yayıldığını 
gösteren bir istatistiktir.

• Örnek:
• 3,4,5,5,5,6,7 puanların standart sapmasını bulalım

• Ortalama=5 n=7 
• 2,1,0,1,2 kareleri toplanır. 10 dur.
• 10/6 nın karekökü yaklaşık 1,29



x X-xort kareler

3 3-5=-2 4

4 4-5=-1 1

5 5-5=0 0

5 5-5=0 0

5 5-5=0 0

6 6-5=1 1

7 7-5=2 4

Toplam=35 10





z



score

Frekans yüzdelık
Toplam 
Yüzdelik

42 1 1.5 1.5

49 1 1.5 2.9

56 3 4.4 7.4

60 5 7.4 14.7
63 4 5.9 20.6

67 4 5.9 26.5

70 5 7.4 33.8

74 9 13.2 47.1

77 12 17.6 64.7

81 6 8.8 73.5

84 7 10.3 83.8

88 2 2.9 86.8

91 3 4.4 91.2

95 3 4.4 95.6

98 2 2.9 98.5

102 1 1.5 100.0

Total 68 100.0
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Standart sapma değeri büyük olduğunda yapılabilecek yorumlar

• Testin uygulandığı grup heterojendir.

• Öğrenciler arasında farklılaşma fazladır

• Bilen öğrencilerle bilmeyen öğrenciler birbirinden ayrılmıştır

• Uygulanan testin ayırt ediciliği yüksektir. 

Standart sapma değeri küçük olduğunda yapılabilecek yorumlar

• Testin uygulandığı grup homojendir

• Öğrenciler arasında farklılaşma azdır

• Bilen öğrencilerle bilmeyen öğrenciler birbirinden ayrılmamıştır

• Uygulanan testin ayırt ediciliği düşüktür.  



Varyans

• Standart sapmanın karesi olan varyans puanların ortalama etrafında 
nasıl değiştiğini gösteren bir diğer merkezi değişim ölçüsüdür.

• Varyans standart sapmanın karesi olduğundan standart sapma için 
yapılan yorumlar varyans için de benzer olur.



Standart sapma ve varyansın anlamı
• Standart sapması ve varyansı küçük olan dağılım sivridir

• Standart sapması ve varyansı küçük olan testte öğrencilerin puanları 
birbirine yakındır. 

• Standart sapması ve varyansı küçük olan testte grup homojendir 
(benzeşiktir). 

• Standart sapması ve varyansı küçük olan testte öğrenciler arası 
farklılıklar daha azdır. 

• Standart sapması ve varyansı küçük olan test öğrenciler arasındaki 
farklılıkları yeterince gösteremediğinden güvenirliği de daha 
düşüktür.

• Standart sapması ve varyansı büyük olan dağılım basıktır. Bu 
durumda öğrencilerin puanları daha farklıdır. Grup heterojendir. 
Öğrenciler arası farklılıklar çoktur. Öğrenciler arası farklılıklar daha 
belirgin olduğundan böyle testler daha güvenilirdir.





KPSS -2013



KPSS -2013



Cevap: C

KPSS -2013



KPSS -2012
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KPSS -2011



Ödev
• Grup değerlendirme ilgili «pdr_grup2» excel dosyasını alıp gerekli formülleri 

kullandıktan sonra, aşağıdaki tabloyu yapınız. 

*Herbir adımın ekran görüntüsünü alınız 

1. (5 adet frekans – 1,2, 3,4,5; 3 adet Toplam/ortalama – ör S1, Toplam, 
Genel_Ort).

2. Tablo çıktısı ya da ekran görüntüsü alınız (Bir sonraki çıktıya bakınız).

3. Toplam puanların Histogramını çizdirip, ortalama, medyan, mod, ranjını, 
standart sapmasını hesaplayınız (excelde). Ekran görüntü çıktısını alınız (Önceki 
ödevler gibi).

4. Dağılımın sağa çarpık, sola çarpık ve normal midir? Neden?




