
VERİ ANALİZİ 
 

1. Aritmetik Ortalama 

 
 
Örnek: Bir grupta bulunan kişilerin yaşları 
sırasıyla 10,22,18,14 ve 16 olduğuna göre, bu 
kişilerin yaşlarının aritmetik ortalaması 
nedir? 
 

10+22+18+14+16   80 
 5 5 
 
Örnek: 2,5,9,4,x,6 ve 7 sayılarının 
ortalaması 6 ise x=? 
 
 
 
 

= = 16 



Örnek: Ortalama değeri 16 olan 4 
sayıya, 36 sayısı eklenirse, bu beş 
sayının ortalama değeri kaç olur? 
 
Toplam 4 16.4=64 
      64+36=100 
 16   100:5=20 
 
 
Örnek:  6 kız 4 erkekten oluşan bir 
grupta kızların ağırlık ortalaması 55 kg 
ve erkeklerin ağırlık ortalaması 60 kg 
olduğuna göre, bu grubun ağırlık 
ortalaması kaçtır? 
55.6=330  330+240=570 
60.4=240  570:10=57 
 
 
 
 



Örnek: 8 kişilik bir grubun yaşlarının 
ortalama değeri 18’dir. Gruba, 
yaşlarının farkı 10 olan 2 kişi daha 
katıldığında grubun yaşlarının 
ortalama değeri 20 oluyor.  
Gruba katılan iki kişiden büyük olanın 
yaşı kaçtır?  
 
8.18=144   200-144=56 
10.20=200   
 x      x+10 
 

2x+10=56   23+10=33 
2x=46 
X=23 

 
2. Ortanca Değer(Medyan) 
Büyüklük sırasına göre yazılan bir 
dizideki terimlerden ortadakine denir.  



5,7,10,13,17,20,51 dizisinin medyanı 
kaçtır?  
5 7 10  13  17  20  51 
 
                Medyan 13 
 
 7 terim 
 
3,6,9,14,26,30,32,47,50,53 
 
    10 terim 
26+30 
    2 
 
 
 
 
 
 
 

= 28 



3. Tepe Değer(Mod) 
Bir dizide en çok tekrar eden sayıya 
dizinin modu denir.  
En çok tekrar eden sayı birden fazla ise, 
bu sayılardan her biri dizinin modudur.  
6,9,5,5,2,6,3,5,10,11,18 dizinin modu 
kaçtır? 
Mod=5 
*Bir dizide hiç tekrar eden sayı yoksa 
dizinin modu yoktur. 
 2,5,8,4,5,6,9,8,3,7 sayı dizisinin modu 
nedir?  
Mod: 5 ve 8 
4. Açıklık(Aralık) 
Bir dizideki en büyük değer ile en küçük 
değer arasındaki farka denir.  
8,25,30,42,59,48,45,19,23 dizisinin 
açıklığı kaçtır? 
59-8=51 
 



 
Örnek: 8,11,9,15,20,x dizisinin açıklığı 
15 olduğuna göre, x kaç olabilir? 
A) 21  B) 22  C) 23  D) 24   
X – 8 = 15 
X = 23 
20-x=15 
X=5 
 
5.Çeyrekler Açıklığı 
Üst çeyrek – Alt çeyrek  
5,9,16,19,27,34,49 
Çeyrek          çeyrek        çeyrek        çeyrek 
 
                                Medyan 5  9  16  19   27   34   49 

 
Alt Grup                     Üst Grup 

 34 – 9 = 25 
 

Alt çeyrek                Üst çeyrek  
 

 
 



Örnek: Aşağıda 7/C sınıfı öğrencilerinin matematik 
dersinden cumartesi günü çözdükleri soru sayıları 
verilmiştir.  
25,30,30,35,35,40,40,40,50,50,60,65,65,65,70,70,
75,80,90 
a) Ortanca değer=?50 
b) Açıklık=?90-25=65 
c) Çeyrekler açıklığı=?70-35=35 

 
Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri 

 
 Açıklık 

 Aritmetik Ortalama                        Çeyrekler 

 Ortanca Değer(medyan)   Açıklığı 

 Tepe Değer(Mod) 
 
!Veri grubunda çok büyük ve çok küçük değerlerin 
olması aritmetik ortalamayı etkiler. Bu tür değerler 
olmadığında aritmetik ortalamanın var olan 
durumu ortaya koymada veya gelecek ile ilgili 
tahmin yapmada kullanışlı bir ortalama çeşididir.  
!  Veri grubunda çok büyük ve çok küçük 
değerlerin olması durumunda ortanca, aritmetik 
ortalamadan daha sağlıklı bilgi verir.  



!Bir veri grubunun en tipik özelliği veya değerini 
belirlemek istediğimizde tepe değer(mod) 
kullanılması yararlıdır.  


