
 

       

Veri toplama ve değerlendirme 

Bir araştırma sonucu elde edilen bilgilere veri 

denir.  

Bazı araştırmalar iki veya daha fazla veri 

grubunun kıyaslanması şeklinde olur.  

Örneğin 2016 yılında satılan araç sayısı ile 2017 

yılında satılan araç sayıları kıyaslanabilir. 

Elde edilen veriler çetele tablosu veya tabloda 

sayısal olarak gösterildikten sonra iki veri 

grubunu da aynı anda gösteren ikili sütun 

grafiğinde gösterilir.  

Örnek:    

Aşağıdaki tabloda bir kırtasiyede satılan 

kitapların aylara göre sayısı verilmiştir.  

        Aylar 
Dersler Eylül Ekim 

Türkçe  100 90 

Matematik  120 130 

Fen 
Bilimleri 

90 100 

Sosyal 
Bilimler  

80 100 

İngilizce  130 100 

 

Verilen bilgileri sütun grafiğinde gösteriniz. 

  

 

 

 

 

 

 

Türkçe dersine ait eylül ve ekim aylarına ait 

verilerin her ikisi de aynı grafikte görülmektedir. 

 

 

 

Alıştırmalar: Aşağıdaki tablolarda verilen 

verilere göre grafiklerini oluşturunuz. 

a) Tablo: 2017 ve 2018 yıllarında satılan 

araçlar 

           Yıllar 
Marklar 

2017 2018 

Opel 18 11 

Ford  20 18 

Reanult 22 23 

Peguoet   12 17 

Fiat   15 15 

 

Bir oto galerisinde 2017 ve 2018 yıllarında satılan 

araçların miktarı tabloda verilmiştir.  

Tablodaki bilgilere göre grafiği oluşturunuz. 

 

 

 

 

 

 

 

b) Tablo: 6. Sınıflardaki kız ve erkek öğrenci 

sayıları 

  

 

 

 

 

Tablodaki bilgilere göre grafiği çiziniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Öğrenci 
Sınıflar 

Kız Erkek 

6/A 12 15 

6/B  14 12 

6/C 13 13 

Veri işleme 



 

 Aritmetik ortalama 

Günlük hayatımızda en çok yazılı notu ortalaması 

hesaplarken aritmetik ortalamayı hesaplarız. 

Aritmetik ortalama eldeki verilerin toplamının 

veri sayısına bölümüdür. 

Verilerin toplamı
Aritmetik ort. = 

Veri sayısı  

 

Örnek: 

Tablo: günlere göre çözülen soru sayısı 

Günler P.tesi  Salı      Çarş.  Perş.  Cuma  

Çözülen 
soru 
sayısı 

120 110 100 130 140 

 

Yukarıdaki tabloda Melih’in hafta içi hangi gün 

kaç soru çözdüğü verilmiştir. Buna göre Melih 

günde ortalama kaç soru çözmüştür? 

Verilerin toplamı
Aritmetik ort. = 

Veri sayısı

120+110+100+130+140
Aritmetik ort. = 

5

600
Aritmetik ort. = = 120

5  

Melih günde ortalama 120 soru çözmüştür.  

 

Alıştırmalar: Aşağıdaki veri gruplarının aritmetik 

ortalamasını bulunuz. 

a) 12,18,21,25 

 

 

b) 37,25,48,93, 27 

 

 

c) 121,145,187 

 

 

 

 

 

Aritmetik ortalama ile ilgili problemler 

Örnek: Beş kişilik bir arkadaş grubunun boy 

ortalaması 135 cm’dir. Gruba iki kişi daha katılınca 

boy ortalaması 140 cm olmaktadır.  

Buna göre gruba katılan iki kişinin boy ortalaması 

kaçtır? 



Verilerin toplamı
Aritmetik ort. = 

Veri sayısı

Verilerin toplamı
Aritmetik ort. = = 135

5

Verilerin toplamı = 5 135 = 675

İkinci ortalama

Verilerin toplamı
Aritmetik ort. = = 140

7

Verilerin toplamı = 

İlk ortalama

 



yeni katılan iki kişinin boyları toplamı

7 140 = 980

980-675 = 305 

Verilerin toplamı 305
Aritmetik ort. = = = 152,5

2 2

Yeni katılan iki kişinin boy ortalaması 152,5 cm'dir.

 

Alıştırmalar:  

a) Aslı’nın 7 gün boyunca çözdüğü soru 

sayılarının ortalaması 102’dir. Aslı bir gün 

daha soru çözünce yeni ortalama 105 

olmaktadır.  

Buna göre Aslı son gün kaç soru çözmüştür?  

 

 

 

 

b) Zeynep Öğretmen 27 kişilik bir sınıfa yazılı 

yaptığı gün 3 öğrenci okula gelmemiştir.  

Yazılıya giren öğrencilerin not ortalamasını 72 olarak 

buluşmuştur. Daha sonra girmeyen öğrencileri yazılı 

yaparak sınıfın yeni yazılı ortalaması aldığında 

ortalamanın 69 olduğunu görmüştür. 

Buna göre daha sonra yazılıya giren bu öğrencilerin 

aldıkların notların ortalaması kaçtır? 

 

 

 

 



 

 Açıklık 

Bir veri grubundaki en büyük değer ile en küçük 

değer arasındaki farka açıklık denir. 

Örnek:  

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki grafikte açıklığı bulunuz. 

Açıklık = En büyük değer – En küçük değer 

Açıklık = 80 -20 = 60 

 

Bir veri grubunda açıklığın az olması avantajlı bir 

durumdur. Açıklık az olduğunda veriler arasında 

uyum olduğu anlaşılır. 

Açıklığın fazla olması dezavantajlı bir durumdur. 

Açıklık fazla olduğunda verilerin düzenli olmadığı 

anlaşılır. 

 

Alıştırmalar:  

1) Aşağıdaki veri gruplarının açıklığını 

bulunuz. 

 

a) 2, 2, 7, 6, 1, 4, 5 

 

b) 15, 22, 18, 26, 23, 13, 14, 20 

 

 

2) 18, 11, 17, 22, a , 19 veri grubunun 

açıklığı 12 olduğuna göre a kaç olabilir? 

 

 

3) 47, 51, a, 42, 53, 41 veri grubunun 

aritmetik ortalaması 48 olduğuna göre 

açıklığı kaçtır? 

 

Açıklık ve Aritmetik ortalamanın yorumlanması 

İki veri grubunun karşılaştırılmasında ilk önce 

aritmetik ortalamaya bakılır. İncelenen veri 

grubuna göre aritmetik ortalamanın az veya çok 

olması istenebilir.  

Eğer karşılaştırılan iki veri grubunun aritmetik 

ortalamalarının eşit olması durumunda açıklığına 

bakılır. Açıklığı az olan veri grubu daha 

avantajlıdır. 

Örnek:  

Tablo: Pirinç satış miktarı 

        Marketler 
Günler 

A market B market 

Pazartesi  30 45 

Salı  25 15 

Çarşamba  40 35 

Perşembe  35 10 

Cuma  30 45 

Cumartesi  53 60 

Pazar  60 63 

 

A ve B marketlerde günlere göre satılan pirinç 

miktarı verilmiştir. 

A ve B marketinin verilerini inceleyelim. 

A marketinin aritmetik ortalaması 

30+25+40+35+30+53+60 273
= = 39

7 7  

A marketinin açıklığı: 60-25=35’tir. 

B marketinin aritmetik ortalaması 

45+15+35+10+45+60+63 273
= = 39

7 7  

A marketinin açıklığı: 63-10=53’tür. 

 

Her iki marketin aritmetik ortalamaları eşittir. 

Bu durumda açıklığı da incelediğimizde A 

marketinin açıklık değeri B marketinin açıklık 

değerinden daha az olduğu için A marketinin 

satışlarının B marketine göre daha düzenli 

olduğu söylenebilir. 

 


