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Hafta 8



Çıkmış Sorular  
(Test ve Test dışı etkinlikler)

• KPSS 2011  4 tane

• KPSS 2012  3 tane

• KPSS 2013 4 tane



KPSS -2012



KPSS -2012



KPSS -2012



KPSS -2012



KPSS -2011



KPSS -2011



KPSS -2011



KPSS -2011



KPSS -2011



Bu Hafta

• Ölçme Sonuçlarının değerlendirilmesi ve istatistiki işlemler
• Frekans tablosunun özellikleri

• Merkezi Eğilim Ölçüleri
• Medyan
• Ortalama
• Mod, Medyan ve Ortalama karşılaştırılması

• Normal Dağılım Eğrisi



Ölçme sonuçların değerlendirilmesi ve istatiki 
işlemler
• Bireyler ya da gruplar üzerinde yapılan gözlem sonuçları 

işlenmeden önce kolay yorumlanamazlar. 

• Ölçme sonuçlarını yorumlamak, özetlemek, betimlemek veya 
karşılaştırma yapmaya uygun hale getirmek için yapılması 
gereken ilk işlem verileri düzenlemektir. 

• Gözlem veya ölçme sonuçlarına, yani işlenmemiş verilere ham 
veri denir. Üzerinde matematiksel ve istatistiksel hiçbir işlem 
yapılmayan verilere ham veri adı verilir. 



Ölçme sonuçların değerlendirilmesi ve istatiki 
işlemler
• Verileri düzenlemede kullanılan işlem basamakları aşağıdaki 

gibi gösterilebilir.

1-Verileri büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe sıraya 
koymak

2-Frekans tablosunu oluşturmak

3-Verileri gruplamak

4-Verileri uygun grafiklerden biriyle göstermek.



Öğr. NOT

1 62

2 62

3 54

4 54

5 69

6 65

7 38

8 62

9 46

10 46

11 62

12 77

13 85

14 62

15 46

16 69

17 54

18 85

19 46

20 85

Öğr. NOT

21 77

22 62

23 62

24 46

25 92

26 77

27 46

28 69

29 54

30 62

31 62

32 62

33 77

34 77

35 62

36 54

37 62

38 31

39 54

40 69

Öğr. NOT

41 54

42 54

43 31

44 46

45 85

46 46

47 54

48 46

49 54

Ham Veri



Öğr. NOT

38 31

43 31

7 38

9 46

10 46

15 46

19 46

24 46

27 46

44 46

46 46

48 46

3 54

4 54

17 54

29 54

36 54

39 54

41 54

42 54

Öğr. NOT

47 54

49 54

1 62

2 62

8 62

11 62

14 62

22 62

23 62

30 62

31 62

32 62

35 62

37 62

6 65

5 69

16 69

28 69

40 69

12 77

Öğr. NOT

21 77

26 77

33 77

34 77

13 85

18 85

20 85

45 85

25 92 1. Veri Sıralama
(puana göre)



2. Frekans Tablosu

Frekans
Frekans 
yüzdelik

Toplam 
frekans

Toplam 
frekans 
yüzdelik

31 2 4.1 2 4.1

38 1 2.0 3 6.1

46 9 18.4 12 24.5

54 10 20.4 22 44.9

62 12 24.5 34 69.4

65 1 2.0 35 71.4

69 4 8.2 39 79.6

77 5 10.2 44 89.8

85 4 8.2 48 98.0

92 1 2.0 49 100.0

Total 49 100.0 100.0 100.0



Frekans tablosunun özellikleri-1

• En çok tekrar eden değer ya da değerleri gösterir. 

• Tablodan faydalanarak puan dağılımının grafiği çizilebilir. 
Puanların dağılımı hakkında bilgi verir.



Frekans tablosunun özellikleri-2

• Herhangi bir kişinin yeri konusunda bilgi verir. 

• Frekans bir verinin tekrar sayısı hakkında, toplamlı frekans ise bir puanın 
(kişinin) yeri hakkında bilgi verir. 

• Yığılmalı frekans (toplamlı frekans) bir puanın kendi frekansı ile kendinden 
küçük puanların frekansları toplamıdır.

Notu 62 olan bir öğrenci
22 kişiden başarılı
15 kişiden başarızdır

(49 – 34)

Frekans
Frekans 
yüzdelik

Toplam 
frekans

Toplam f.
yüzdelik

31 2 4.1 2 4.1

38 1 2.0 3 6.1

46 9 18.4 12 24.5

54 10 20.4 22 44.9

62 12 24.5 34 69.4

65 1 2.0 35 71.4

69 4 8.2 39 79.6

77 5 10.2 44 89.8

85 4 8.2 48 98.0

92 1 2.0 49 100.0



Cevap: C 

KPSS -2007



Merkezi Eğilim Ölçüleri

Mod (tepe değer)

• Ölçümlerde en çok tekrar eden değere mod denir. Frekansı en yüksek 
olan değerdir. 

• Gözlenen frekanslar birbirine eşit ise mod olmaz yani dağılım 
modsuzdur. 

• 0,0,0,1,1,1,2,2,2,3,3,3,4,4,4,5,5,5 

• Sadece bir değer diğerlerinden fazla tekrar etmişse dağılım tek 
modludur.

• Eğer 2 değer diğer değerlerden fazla tekrar etmiş (gözlenmiş) ve eşit 
sayıda tekrar etmiş ise bu durumda dağılım çift modludur.



Cevap: D 

KPSS -2007



KPSS -2007



KPSS -2007



Ortanca (medyan)-I

• Bir puan dizisini tam ikiye bölen noktaya rastlayan puandır. 

• Ortancanın hesap edilmesi için aşağıdaki aşamalı işlemleri yapmak 
gerekir.

a) Ölçümler büyüklük sırasına konur (Eğer veriler sıralı verilmiş ise bu 
işlem adımı geçilir). 

b) (n+1)/2 yardımıyla ortancanın dağılımdaki sırası belirlenir.

c) Duruma göre aşağıdaki formüllerden biri kullanılarak ortanca 
hesaplanır.



Ortanca (medyan)-II

1-Veri sayısı tekse (yani ölçüm sayısı 3, 5, 7 gibi tek sayı ise) 
ortanca (n+1)/2 formülü ile bulunur.

• Örnek: 
• 1, 7, 13, 16, 19, 22, 24, 27, 26 

• (n+1)/2 = (9+1)/2 = 5.sayı olarak bulunur ve sonuç 19 dur.

2-Veri sayısı çift

• Diğer yöntem puanların tam ortasındaki rakamlar bulunur bunlar 
toplanır ve ikiye bölünür.

• Örnek : 
• 5, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18 verilerini ikiye bölüyoruz.

• Ortancayı hesaplarsak (10 + 14) / 2= 12 elde ederiz. 



Aritmetik Ortalama-I

• Ölçümlerin (verilerin) ağırlık merkezidir. 

• Verilerin toplamının veri sayısına bölümü olarak da tanımlanabilir. 

• En çok kullanılan yığılma ölçüsüdür.

Özellikleri:

• Örneklemeden örnekleme en az değişme gösteren dolayısıyla en 
kararlı yığılma ölçüsüdür.

• Verilerin hemen hepsini kullanır.

• Birçok istatistiksel işlem için uygundur.

• Evren ya da örneklemden hesap edilebilir.

• Aritmetik ortalama alanları dengeleyen bir noktadır.

• Veri sayısı az ise uç değerlerden etkilenir. Bu aritmetik 
ortalamanın verilerin ağırlık merkezi olmasından kaynaklanır.



Aritmetik Ortalama-II

•Aritmetik ortalama, ham puanların toplamlarının öğrenci sayısına 
bölümüdür.

•Frekans tablosuna göre aritmetik ortalama: tablonun puan sütunu 
ile puanların karşısındaki frekansları çarparak oluşturulan son 
sütunun toplamının frekans toplamına bölümüyle elde edilir.

•Gruplandırılmış frekans tablosunda aritmetik ortalama: Puan 
aralıklarını temsil eden grup orta noktası puan olarak kabul edilir. 
Bu puanlar frekanslarla çarpılarak toplanır ve toplam frekansa 
bölünür.



Ortanca, Mod ve Ortalamanın Karşılaştırılması:

•Aritmetik ortalama diğer merkezi eğilim ölçülerinden farklı olarak 
puanların sayısal büyüklüklerinden etkilenir. Bu nedenle de en duyarlı 
merkezi eğilim ölçüsüdür. 

•Aritmetik ortalama puanların sayısal büyüklüklerine, mod sayıların 
frekansına, medyan ise sırasına bağlı olarak etkilenir.

•Aritmetik ortalama grubun başarı düzeyi hakkında bilgi verir. 
Öğrencilerin öğrenme düzeyleri hakkında bilgi verir.

•Verilerin tümünü dikkate alması ortalamayı daha istikrarlı ve daha 
güvenilir yapar. Örneğin bir evrenden random olarak seçilecek 
örneklemlerde ortalama diğerlerine göre daha istikrarlı daha yakın 
değerler verecektir.



• Ortalamanın değeri ölçümlerin değerine bağlıdır. Uç değerler 
ortalamayı etkiler. Dizideki ölçümlerin birinin değeri değişirse 
ortalamanın değeri de değişir.

• Ortanca ve mod ise uç değerlerden daha az etkilenir. Dizinin 
tam ortasındaki değer değişmeden ortanca, ölçümlerin dağılış 
biçimi (frekansları) değişmeden de modun değeri değişmez.

• Ortalama diğer matematik işlemler için de uygundur. Diğer 
yandan ortanca ve mod merkezi eğilim ölçüsü olmanın dışında 
pek fazla kullanılmaz.

• Kullanımda tercih sırası ortalama, ortanca ve mod şeklindedir.
• Uç değerlerin olması durumunda uygun olan ortancadır.
• Mod, ortalama ve ortancanın hesaplanamadığı durumlarda 

ve en çok tekrarlayan ölçümü belirlemenin önemli olduğu 
durumlarda kullanılır.



KPSS -2008



Normal Dağılım Eğrisi



Statistics

vize  

Mean 61.23

Median 60.00

Mode 60.00

Minimum 32

Maximum 91



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 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

0

+1

-1

+2

-2





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



KPSS -2013



KPSS -2012



KPSS -2012



KPSS -2012



KPSS -2011



KPSS -2011



KPSS -2011



KPSS -2011



KPSS -2016


