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FREKANS (ÇOKLUK) DAĞILIMI

• Araştırma yada istatistiksel analizde elde edilen kalitatif ve kantitatif 
verileri sıralamak ve bazı ölçülere göre sıralamak gerekir.

• Dağınık verilerin düzenlenmesi

• Verilerin sınıflandırılması

• Çizelgeler

• Grafikler



DAĞINIK VERİLERİN DÜZENLENMESİ

• Elde edilen verilerin çeşitli ölçütlere göre gruplandırılmaları gereklidir.

• Veriler küçükten büyüğe sıralanır, en küçük ve en yüksek değerler 
belirlenir.



VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

• Aralık (Range) = En büyük değer – En küçük değer (Örneğin, 3.5 olsun)

• Aralık / 8 ve Aralık / 15 hesaplanır (Örneğin, 0.437 ve 0.233 olsun)

• Bu durumda 0.3 veya 0.4 sınıf aralığı seçilebilir

• 0.4 seçilirse sınıf sayısı 9 olur

• En küçük değerden başlayarak, her sınıfın başlangıç değeri bir önceki 
sınıfın başlangıç değerine sınıf aralığı eklenerek bulunur:



SINIFLANDIRMA KURALLARI

• Sınıf sınırları kesin olmalıdır.

• Sınıflama bütün değerleri içermelidir.

• Sınıf aralıklarının eşit olması yararlı olup zorunlu değildir.

• Frekans çizelgesinde sınıf sayısının belirlenmesini araştırmanın niteliği, 
materyalin ölçüm duyarlılığı ve araştırmacının amaçları belirlemektedir. 
8-15 arası tavsiye edilir.

• Daha sonra her bir aralığa giren değerler işaretlenerek (puantaj) sayılır. 
Elde edilen değerlere frekans denir.



FREKANS CETVELİ OLUŞTURMA



ÇİZELGE YAPIM YÖNTEMİ
• Çizelge, toplanan 

verilerden elde 
edilen bulguların 
yazı metnine 
başvurmadan, 
açık ve kolay 
anlaşılır bir 
biçimde 
okuyucuya 
sunulmasını 
sağlayan 
araçlardan 
birisidir.



MARJİNAL ÇİZELGE
• Deneklerin incelenen herhangi bir değişkenin seçeneklerine nasıl 

dağıldığını gösterir.



ÇAPRAZ ÇİZELGE
• Karşılaştırmalı verilerde iki yada daha çok değişkenin birlikte 

incelenmesidir.



BASİT İNDEKSLİ ÇİZELGE



GRAFİKLER
• Çizelgelere dökülen verilerin somutlaştırılması çeşitli ve biçimlerle 

grafikler halinde gösterilmesiyle sağlanır.



KOORDİNAT EKSENİ GRAFİKLERİ

İstatistiksel analiz çalışmalarında sık kullanılan grafik türleri:

• Histogram

• Frekans poligonu

• Birikimli frekans poligonu

• Çizgi grafik

• Şekil grafikleri (Daire dilimi)



HİSTOGRAM



FREKANS POLİGONU



BİRİKİMLİ FREKANS



ÇİZGİ GRAFİK



ŞEKİL GRAFİKLERİ (PIE CHART)
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