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ÖZET 

Bu çalışmada Anadolu llniversitesi ö~encileri için 
yapılacak bir alan araştırmasında en uygun olasılıklı ör -
nekleme yönteminin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Ana kütle mevcudunun büyük oldu~ durumlarda veya za
man, insangücü· ve para yönünden tasarruf sa~lanması amaç -
landı~nda, örnekleme yapmak kaçınılmazdır; bazen ise ön
nekleme yapmak zorunlu olur. Araştırmacı kendisi için uy
gun yöntemi genellikle kuramsal bilgilerden yararlanarak 
belirleyebilmesine karşın, bazen uygulama sonuçları kuram
dan farklılık gösterebilir. Bu nedenle tezde bir alan 
çalışmasındaki en uygun örnekleme yönteminin belirleyici -
leri ile olasılıklı örneklemenin teme:l ö~eleri ÜZerinde ön
celikle durulmuş, daha sonra da olasılıklı örnekleme yöntem
lerinin kuramsal açıklamalarına yer verilmiştir~· 

Uygulama çalışmasında Anadolu Universitesine ba~lı 
Açüö~etim Fakültesi Aç:ı..ke~tim Bölümü ö~encileri ile= ör
gün e~tim yapmalarına karşın !ngilizce dil dersini Açıke~-

' tim programından izleyen fakültelerin son sınıf ö~enci-
lerinin final notlarından yararlanılmıştır. !nceleme sonun
da Anadolu Universitesi ö~encileriyle ilgili araştırmalar-

, -
da örnekleme yapmak gerekti~nde, tek dereceli kiline örnekle
mesinin en uygun olasılıklı örnekleme· yöntemi olaca~ belir
lenmiştire 



V 

ABSTRACT 

In this study, determination of the optimum 
probabilistie sampling teehnique in a field researeh whieh 
would be eondueted about the students of Anadolu University 
is aimed·.-

Sampling is inevitable, when the population is great 
or from the point of view of realizing manpower and monetary 
savings. Sometimes sampling is a must. Nevertheless, some 
applieation results ditfer from theoretieal knowledge in 
spite of the faet that the researcher determines the feasib
le method for himself making use of this theoretieal know
ledge. For this reason as an aid in determining the · 
optimum probabilistie sampling teehnique, the determinants 
of the eptimum ' sampling technique and the basic elements 
of the probabilistic sampling we:ne first taken into consider
ation and then the theoretical explanations of the probabilis
tie sampling methods were given place~ 

In the application study, the final grade s · of the 
students of the Open Faculty of Anadolu University and of 
the seniur students attending full-time to the other faculties 
but following the english course of the Open Faculty were 

made use of. At the end of the study, in carring out studi
es about the students of Anadolu University, simple one stage 
cluster sampling is determined to be the:: optimum probabilis
tic sampling technique. 

\ 
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G!R!ş 

Gerek günlük yaşamda ve gerekse bilimsel araştırma' -
larda varılan sonuçların bir ço~ örneklemlere dayalıdır. 
~ alanda .örneklemeden yararlanılması çok eski olmakla 

beraber, olasılık kuramına dayanarak geliştirilmiş örnek
leme tekniklerinin uygulanması oldukça yenidir. 

Bir kÜtleyi tanımak ya da onu bir başka kÜtleyle 
karşılaştırmak isteyen araştırmacı, çeşitli nedenlerle küt
lenin tümü üzerinde çalı şamayabilir. Bu durumda araştır -
macı ço~ zaman kÜtlenin tümü üzerinde de€P.l, "Örneklem" 
adı verilen bir alt kümesi üzerinde çalışmak zorunda kalır. 
Özellikle kütle mevcudu büyük old~da kÜtlenin tümü üze -
rinde çalışmak hem verilerin sa~lıklı derlenmesini güçleş
tirece~nden hem de insangücü, zaman ve para yönünden ö -
nemli kayıplara neden olaca~ından, örnekleme yapmak en a
kılcı yoldur. 

İstatistik denilince örneklemenin akla geldi~ günüi.. 
müzde, yapılacak çalışma do~ltusunda en uygun örnekleme 
yönteminin belirlenmesi önem ka~anmaktadır. Örnekleme ku
ramında belirli durumlarda uygulaması uygun düşen yöntem
ler belirtilmiş olmakla beraber, kuram ile uygulama şart
ları çakışmayabilir, dolayısıyla da bazı alan araştırmala
rında, tercihi ~özkonusu yöntemler farklı olabilir.Alan a~ 

raştırmalarında benimsenecek uygun örnekleme yönteminin be
lirlenibilmesi için çalışmamızda Anadolu Universitesi ö~en
cileri· araştırma konusu olarak belirlenmiştiro 

Yüksek ö~enim ve araştırmanın büyük önem kazandı~ı 
günümüz Türkiyesinde Anadolu Universitesi, açıkö~etim v.e 
di~er fakülteleriyle üniversite düzeyindeki ö~etim hayatın
da ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Bunun için A.U'nin 

•. '' :.~L 
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farklı fakültelerindeki ö~rencilerle ilgili araştırmalar
da en uygun olasılıklı örnekleme yönteminin belirlenmesi, 
bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Olasılıklı olma -
yan örnekleme yöntemleriyle bulunan kastirimlerin variyans
larını hesaplama olana~ı olmadı~ından, olasılıklı olmayan 
örnekleme yöntemleri çalışmamızın dışında bırakılacaktır. 

Anadolu Üniversitesinde okuyan ö~enciler için yapı
lacak bir alan araştırmasında benimsenebilecek en uygun o
lasılıklı örnekleme yönteminin belirlanebilmesi için araş
tırmamızda İngilizce dil derslerini T.V.'den izleyentl985-
1986 ö~etim yılında t.!.B.F. , Eezacılık Fakültesi , Fen 
Edebiyat Fakültesi· · ve Tıp Fakültesi'ne kayıtlı olan son 
sınıf ö~rencileriyle _ Açıköğretim FakÜltesi Açıke~tim Bö
lümü son sınıf öğrencileri ana kütle olarak tanımlanmış 
ve bunların İngilizce dil dersinden aldıkları yılsonu not
ları gözönünde tutulmuşturo 

Çalışmam:ı.z iki bölümden oluşmaktadır: Birinci bölüm
de önce alan çalışmalarindaki en uygun örnekleme yönteminin 
belirleyicileri ile: olasılıklı örneklemenin temel ö~eleri 
üzerinde durulmuş , daha sonra da amacımız do~ltusunda 
belirli olasılıklı örneklem~· yöntemlerinin irdelenmesin~ yer 
verilmiştir o 

En uygun örnekleme yönteminin belirlenmesinde çok önem
li bir kriter ni teli~ taşıyacak olan ana; kütle parametr~ 
lerinin belirlenmesi i'şlemine, çalışmamızın ikinci bölüiııühiliı 
birinci kısmında yer verilmiştir. Ana kütlemizle ilgili tam 
sayım sonuçlarının açıklanmasından sonra,, önce basit. tesadü
fi örneklem~ daha sonr~da orantılı tabakalı örnekleme~ sis
tematik ve tek dereceli' tüm~ örneklemesi; yöntemleriyle oluş
turulan örneklemlere dayanılarak yapılan kestirimler ele 
alınmaktadıro İkinci bölümün üçüncü~ kısmınd~ ana kütle pa
rametreleri ile çeşitli olasılıklı örnekleme yöntemleri;yle:: 
yapılan kestirimler karşılaştırılmakta, ortaya çıkan sonuç
lar değerlendirilmektedir. 
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Örneklemenin amacı örneklemin oluşturulması ve kes
tirim işlemidir. Araştırmacı, örnekleme dayanarak yapmış 
olduğu kestirimin do~ulugunu ve duyarlılı~ını örnekleme 
planı ve örneklemin büyüklü~üyle denetler. Bir örneklem-
den elde etti~ kestirimin en isabetli kestirim olmasını 
isteyen istatistikçi, kestiricinin belirli özelliklere sa
hip olmasına çalışacaktır. Bir kestirimin arzulanan özel
liklerinin en önemlilerinden birisi kÜçük variyanslı olma
sıd.J..r• Bu da örneklam büyüklü@ ve örnekleme planına ba~-
lı oldu~dan, en uygun örnekleme yönteminin belirlenmesi 
ölçütleri iki ana başlık altında incelenecektir.önce bir kes
Üiricinin sahip olması gereken özellikler ele alınacak, 
daha sonra iyi bir kestirimin elde e4ilmesinde etkili olan 
öğeler incelenecektir. 1· 

Yapılan kestirimin iyi bir kes irim olup olmadı~nı 
söyleyebilmek için çok sayıda ölçüt ileri sürülmüştür.An
cak çalışmamızda çok önemli olan ve alan araştırması uygu
lamasında en uygun yöntemi belirleyebilmek için yardımcı 
olacak kestirici özellikleri üzerinde kısaca durulacaktır. 

1.1 Yansızlık 

!yi bir kestiricinin taşıması gereken en önemli ö
zellik yansız olması, yani sistematik hata içermemesidir. 
Sistematik hata, bilindi~ gibi tek yönlü olan ve genellik
le ya örneklem seçimi sırasında, ya da gözlem yapılırken 
meydana gelen hatadır. 
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Yansızlık kavramı, bir tek örneklam için hesaplanan 
istatisti~e ait bir özellik olmayıp, bunun olasılık da~ı~ 
lımının bir özelli~dir. Başka 'bir anlatımla, yetersiz 
bir örnekleme çerçevesi nedeniyle ilgilanilen ol~ için 
yetersiz bilginin toplanması veya toplanan bilgilerin ye
terli bir biçimde işlenmemesi nedeniyle aslında yansız o
larak tanımlanan bir kestiriciyle yanlı kestirimler yapı
labilir. Anlaşılaca~ı gibi yansızlık kavramı kestiriciye 
ve kestirim işlemlerine dayalı bir kavra~dır. 

Herhangi bir ana kÜtle parametresini 9, bunun kes-
• 

tiricisini de B simgeleriyle gösterelim. E~er 

A 

E(9)=9 
A 

ise, e ' e•nın yansız bir kestiricisidir. Örne~n örnek
lam ortalaması (!1, ana kÜtle ortalaması . r•nün yansız 
bir kestiricisidir, çünkÜ 

E(Ü=f" !! 

gerçekleşir. 

Bir kestiricinin yansız bir kestirici olup olmadı~ı 
kuramsal olarak bilinmekle beraber, ana kütle parametresi
nin de~eri bilinmediği için uygulamada yansızlık (veya 
yanlılık) belirlenemez. 

A 

[E(e1-e] 

değeri yanlılık miktarı veya örnekleme yanlılığı olarak 
isimlendirilir. 

Bir kestiricinin yansız olması anlaşılaca~ı gibi bel
li bir de~ere yönelmemesidir. Yansız bir kestirici yardı
mıyla yapılan ke~tirimin, örnekleme nedeneyle ana kÜtle 
parametresine eşit ôlması beklenemez,kestirim hatası mut
laka içerecektir. Ancak yansızlık ölçütüne göre kestirim 
hatalarının ortalamasının sıfır olması gerekir{ı): 

--------------~-----------
~ 

(~) İspat İçin Bkz. w.G. Coehran, Sampling Teehniques,s.21 
(1) Neela Çömlekçi, Temel İstatistik !lke ve Teknikleri, 

Ya;yımlanmamış 



5 

,. 
E(e-e):.o 

1.2 Tutarlılık 

Örneklamdeki bi=~m sayısı arttıkça kestirimi ile a
na kütle değeri arası~~aki farkın küçülmesi ve sıfıra yak
laşması olasılığı l'e ~şit ise, kestiricinin tutarlı oldu
.ğu ifade edilir. Baş~ bir anlatımla örneklamdeki birim ... 
sayısı arttırıldığında e kestiricisi ile e ana kütle değe-
- -~-- ..,_ ·--· 

ri birbirine yaklaşı~sa, tutarlı bir kestiricinin varlı-
~ndan sözedilebiliro 

Anlaşılacağı gi~ bir kestirimin büyük sayılar kanu

nuna uyması durumunda ~tarlı olması beklenecektir: 
,.. 

lim P( re-s;< E )::1, n~co· 

Yukarıdaki eşit~5in gerçekleşmesi durumunda e, 9 
parametresinin tutarı~ bir kestiricisi olacaktır. Başka 

bir anlatımla sonlu s~~da birim içeren ana kütlenin para
metresi ile birim say~sı ana kütledekine eşit bir örnekle
min istatistiği birb~=~~e eşit olduğunda, kestirici de tu
tarlıdır. Tutarlı b~= 9 kestiricisi, ana kütle değerinin· 
mükemmel bir kestiri~~=i verecektir(2). 

1.3 Etkinlik 

Bir ana kütle ;~~ametresinin kestirioisi olarak ay
nı anda birden fazla yansız ve tutarlı örneklem istatisti
ği belirlenmiş olabi~~=. Gerçekten örneklem aritmetik or-

(2) Necla Çömlekçi, ~.g.k 
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talaması ile örneklem medyanı, normal da~lmış bir ana kÜt
lıenin aritmetik ortalaması t' •nün yansız ve tutarlı kesti
ricileri durumundadır. Bu iki yansız ve aynı zamanda tu
tarlı kestiriciden hangisinin tercih edileceğini etkinlik 
özelliği ortaya koyar. 

Etkinlik özelliği kestiricilerin variyanslarına iliş
kindir.Yansız ve tutarlı kestiricilerden daha küçük vari-,.. 

yansa sahip olan e kestiricisi etkin olarak nitelendiri
lir(3). 

1.4- Doğruluk 

Şu ana kadar açıklanan özellikler hakkında çeşitli 
ölçüler geliştirilmiş ol~e~ına rağmen,do~uluk derecesi 
hakkında uygulamada herhangi bir istatistik ölçüsü sözko
nusu de~ldir. Bir kestirimin doğruluk derecesi, kestirim 
ile gerçek değer arasındaki farkın çapına ba~l~dır. Oysa 
gerçek değerin belirlenmesi olanaksız olduğundan, doğruluk 
derecesinin belirlenmesi de pratik hayatta olanaksızdır. 

Bir kestiricinin kuramsal doğruluğunu açıklayabilmek 
amacıyla "hata kareler ortalaması" kavramına yer verilecek
tir. Bir kestiri~inin ana kÜtle ortalamasından olan sapma
sının karesinin beklenen değerini Kestirimin "hata kareler 
ortalaması" olarak tanıml'aıriak mümkündür: 

E(e-e) 2 

Yukarıdaki ifade açılıp gerekli işlemler yapıldığın-

da 

[E( e2 )-Ef- (e)]+ -ff (e-e) 

elde edilecektir. Kestiricinin hata kareler ortalamasının 
iki öğenin toplamı olduğu açıktır: Kestiricinin variyansı 

- --, 
ile yanlılık miktarının karesi. 

-----------------~------
(3 ) Necla Çömlekçi, a;·g;k 
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Hata kareler ortalaması kestiricinin do~ulu~u gös
terir. Sözü edilen ortalama ne kadar küçükse, yapılan kes
tirim o ölçüde doğru bir kestirimdir. 

Anlaşılaca~ı gibi yansız bir kestirim sözkonusu ol
d~da 

... 
E(e - e)=o, 

dolayısıyla hata kareler ortalaması kestiricinin variyan
sına eşit olur. Ancak ana kütlaparamatresi genellikle bi
linmediğinden hata kareler ortalaması hesaplanamaz.Bu ba
kımdan örnekleme kuramında kestirimin do~ olmasından çok, 
kÜçÜk variyanslı (yani duyarlı) olmasi önem kazanmıştır. 
Ancak araştırmamızla ilgili uygulamada bir tam sayım yapma 
imkanına sahip olduğumuzdan, kestiricilerin çok önemli bir 
özelliği olan do~ruluk derecesinin belirlenmesine çalışıla
caktır. 

1.5 Duyarlılık 

Bir ana kütle parametresi kestiriminin duyarlılık de
recesi aynı şartlar aıtında tekrarlanan çok sayıda denemede 
elde edilen örneklam de~erleri değişkenliğiiıin küÇük çıkma
sına dayanır,4). T<estiricinin taşıması istenen özellik-
lerden önemlisi küçük variyanslı olmasıdır. Var(S)'n~n 

A 

minimum olması, e için arzu edilen bir özelliktir: 

A A A 2 
Var(e)=E(e-E(e)) 

A "'2 -~ A Var(9)=E(e ) -~(e) 

Tiuyarlılık kavramı tıpkı yansızlık kavramı gibi kes
tiricinin olasılık da~·ıımına dayandırılmıştır. 

örnekleme yapmadaki amaç, ince-leme konusu olan ana 

----~---------------------
(4) Kellal Yo~çugil, örneklame, Sermet Matbaası, 

!stanbul, 1976, s.26 
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kütle-- hakkındaki bilgiyi· daha az zamanda ve daha az mas -
rafla yapmaktır. O halde, ana kütleden seçilmesi mümkün o
lan birbirinden farklı bütün örneklemlerin de~l, sadec~ bir 
tanesinin ele alınması sözkonusudur. Böyle olunca da 
yapılan kestirimler bir hata içerecektir(5). İşte bu kas
tirim hatasının ortalama ölçüsü standart hatadJ.r. Kestiri
cinin variyansının karekökü, kestirimin standart hatası olarak 
tanımlanır. Kestiricinin küçük variyanslı olması durumun-
da standart hatanın değeri de küçük olacaktır. 

Standart hata ne kadar küçük ise, örneklam istatis
tiği ana kütle parametresine o derece yakın, parametre 
hakkında o kadar duyarlı bir kastirim olacaktır, Standart 
hata büyüdükçe bu kestirim duyarlı olmaktan çıkacaktır. 
Kastirimlerin yansız ve duyarlı olmaları istenmakle be-

.. 

raber, bazen daha küçük variyansa sahip olmaları nedeniy-
le yanlı oldukları bilinen kestiricilerin tercih edilme -
si mümkündür. 

2. ÖRNEKLEME KURA.MININ TEMEL ÖGELERİ 

Calışmamızda yer verilen uygulamanın kuramsal te -
melinin oluşturulması bakımından olasılıklı örnekleme kura
mının temel öğelerinin açıklanmasına araştırmamız doğrultu
sunda yer verilecektir. Kuramsal olarak istenen özelliklere 

sahip olan bir kestiricinin, yetersiz bir örnekleme çerçe -
vasinin kullanılması ve yetersiz bilgi toplanılması gibi 
nedenlerle iyi bir kestirim yapılmasını önleyebildiği gö
zardı edilmemesi gereken bir durumdur. An~aşılacağı gibi, 

r( kur~msal olarak iyi bir ke~tirim sağlaması beklenen kesti
ricinin kullanılması durumunda iyi bir kestirimin elde edi
lebilmesi, örnekleme kuramıriın temel Öğelerinin açık ve ke
sin olarak tanımlanmasını gerektirmektedir. İzleyen prag
ra.flarda bu öğelere değinilecektir. __ ..., __________________ _ 

(5) Necla Çömlekçi, İstatistik, Bilim Teknik Yayınevi, 
Eskişehir, 1985, s.l88 
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Ana kÜtleyi meydana getiren ve sayısal olarak incele
nebilen unsurlara istatistik birimi(G), örnekleme uygulama
sında ise örnekleme birimi adı verilir. örnekleme birimi, 
araştırmanın amacına göre biçim almakla beraber, çerçevenin 
maliyetine ve variyansına olan etkisi de gözönünde tutula -
rak saptanır. Örnekleme birimi büyüdükçe, çerçevenin mali
yeti küçülür, ancak variyans büyür. Bu nedenle bu iki fak
törü en iyi biçimde ba~daştırmak üzere uygun bir örnekleme 
birimi tanımlamak çok önemlidir. Bunun yanında bir örnek
leme için iyi bir örnekleme birimi.;· başka bir örnekleme i
çin elverişli olmayabilir(?). 

Bilindi~ gibi hakkında bilgi edinmek istedi~miz be
lirli özellikteki birimlerin oluşturdu~ ana kÜtlenin sı -
nırlarının iyi çizilmiş olması gerekir. Aksi durumda ör -
nekleme dayanılarak yapılacak genellemanin güvenilir olma
yaca~ açıktır. 

Hakkında ayrı ayrı bilgi toplanan ana kÜtlenin en kÜ

çük parçası gözlem birimi olarak isimlendirilir. Örnekle-
me birimi ile gözlem birimi aynı olabilece~ gibi, farklı 
birimler de olabilir. Genellikle örnekleme birimi, birden 
fazla gözlem birimi kapsayacak şekilde tanımlanır. Fakat 
çerçeve hazırlanmasında bir güçlük yaratmıyorsa, örnekleme 
birimi aynı zamanda gözlem birimi olabilir. 

2.2 Çerçeve 

Ana kütledeki bütün birimleri kapsayan ve bunların 

(6) Necla Çömlekçi, İstatistik, Bilim Teknik Yayınevi, 

Eskişehir, 1985, s.2 
(?) Alptekin E.sin, örnekleme Metodla~J. Ve Bir Uygulama, 

Arikaraıİktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayın No:9?, 
Ankara, 19?5, s.23-24 
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birbirinden ayrı olarak belirlenmesini sa~layan liste veya 
listeye benzer herhangi bir vasıta, örneklemenin ç~erçeve 
sini oluşturur. Ancak çerçevenin sistematik hataya yol 
açmaması için ana kÜtledeki bütün birimleri eksiksiz ve 
tekrarsız göstermesi gerekir(8). Çerçeve ana kütleye ait 
tüm birimleri içermiyorsa, ilave bir çalışmayla çerçeve 
dışında kalan birimleri çerçeveye dahil etmeli, ana kütle
ye ait olmayan birimler varsa ayıklanmalıdır. 

Araştırmacının amacı, daha önce,~aşka nedenlerle de 
belirtildi~i gibi örnekleme dayanarak ana kütle parametre
lerini kestirmektir. Araştırmalarda kestirimler, tek de -
~er kastirim olarak standart hatasıyla birlikte veya ara 
lık (enterval) kestirim olarak verilir. Aralık kastirim 
de tek de~er kestirime dayandırıldı~na göre , sözkonusu 
kestirimleri sa~layan kestiricilerin, ayrıntılı olarak in
-celenen özelliklere sahip olması istenir. Kestiricilerin 
arzu edilen özellikleri içermesi örneklemin büyüklü~ ya
nında örnekleme planına da dayalıdır. Bu bakımdan izleyen pa-

, ragraf'larda önce örnekleme planı tanımlanacak daha sonra 
da Anadolu Üniversitesi ö~rencilerinin başarılarıyla ilgi-
li araştırmamızın amacı do~rultusunda belirli olasılıklı 
örnekleme yöntemlerinin (planlarının) incelenmesine yer 
verilecektir. 

2.3 Örnekleme Planı 

Örnekleme planı,, verilen bir örnekleme çerçevesinde 
örneklem seçimi için gerekli kurallar kÜmesidir. Kullanı

cıya göre d:::~işik içerik kazanan bir' terimdir. Bu terim 
kimi kez örneklemin çekim biçimini belirleyen kural~~la, 

kimi kez de örneklem birimlerinin seçilmesiyle birlikte 

(8) Kenan Gürtan, İstatistik ve Araştırma Metodları, !s

tanbul Üniversitesi Yayın No:2941, !atanbuı,l982, Alaş 
Basım ve !malat Sanayi, s•669 
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toplanılan bilgilerin kullanımıyla sınırlanır. Daha genel 
bir ifadeyle örnekleme planı, seçilecek birimlerin sayı -
sını , örnekleme hatasını, maliyetini, birimlerin çekim 
biçimini ve kastirimlerin formüllerini kapsayan bir dÖkÜ -
mandır( 9). C'!alı şmamızda örnekleme planı deyimi örnekleme 
yöntemleriyle eşanlamda kullanılmıştır ve bundan sonraki 
kısımlarda herbir örnekleme yöntemi ayrı başlıklar altında 

incelenecektir. 

3 • OLA.SIIJ:KLI Ö'R.NEKLEME YÖNTEMLE'RİNİN !RDELENMES! 

3.1 Olasılıklı Örneklemenin Niteligi 

Olasılıklı örnekleme terimini ilk kez w. Deming kul
lanmıştır. Deming' e göre olasılıklı örnekleme "aynı koşul
lar altında yapılan bir tam sayımla, ana kütleye ilişkin 
elde edilecek parametrelerin isteriilen bir güven derecesi 
ile içinde kalaca~ degişkenlik sınırlarının olasılık h~ 
sap kuramına dayanarak örneklamden hesaplanmasına olanak 
sa~layan bir kastirim yöntemidir. 1'(ılO) 

Örnekleme kuramı kısa sayılabilecek bir süre içinde 
hızlı bir gelişme göstererek çok çeşitli örnekleme yöntem
leri ortaya koymuş va g~ni ş bir uygulama alanına kavuş -
turulmuştur. 

Bilindigi gibi olasılıklı §~.e.kleıne y§n~~leri ana Itüt---- ------ - .. . ·······------- -- ..... 

l_~nin be_ıirli ____ ~:l::~--!lliktarın~n-1-- bütün ana kÜtleyi temsil e ... 
de~)f piçimde seçilmesi~cl~- :lqı:1~~;la~ yöi11?~ı:n;t~~-f"! ___ Bütüiı __ 
o lasıl:ı,klı örn:e:ki~~e nyan teml~rinin ~!':l:~~:ı,_, ____ ~l_Q.jt::___adi.l.ee-e-k·· 

"~-- . . 

sonucu olumsuz yönde etkileyen baz;;ı,. __ :fakt.Ö.l!Leriıı----e.tki-leriu-----
~----- ·- ----------------------------------..... , .. _________ -·---.. ~ ------· ..•.. - .... ... . ··- ----~··-

yok etmek veya bu fa~_C?_~_l~~~~-- _ ~~-~:ı.e.rinde.n. .. do-lql. __ !J!~Y-~~na 
- --------~-----.... ------~--~ ·: 

( 9) Ferhan Cevik, Kamu Oyu Araştırmalarında Kullanılan 

Kota ve Olasılı örnekleme Metodlarının Uygulamalı Kar
şılaştırılması, Gazi ü., Fen Bil. Ens., 1987, s.42 

(lO)Alptekin Esin t a.g.k ,s.50 



Örneklam büyüklü~ü.i:ı. tayininde, örnekleme girecek 
birimlerin seçiminde ve örneklem sonuçlarının incelenme
sinde beıirli istatistik tekniklerinin kullanılması olası
lıklı örneklemenin temelini oluşturur(l2) • ~]J.klJ.--

örneklemenin uygulanmasıyla güdülen temel amaç, örnekleme 
dayanılarax elde edilen -;;~~~~--~bjektif olmasini-sa~i~~ 
mak, yapılan kestirimierin güven 4!recesini ölçme~ 
Ancak örneklem sonuçlarının yorumlanma-sl:ndamacematik ku

ramından faydalanılabilmesi, örneklemlerin olasılık esası
na göre seçilmesiyle mümkündür. Bunun için ana kÜtledeki 
birimlerin her birinin örnekleme girmesi için hesaplanabi
len, sıfıra eşit olmayan olasılı~a sahip olması gerekirf13). 
E~er seçilen örneklem bir olasılıklı örneklem ise kestiri~-
lerin içerdikleri hataları hesaplayabilmek mümkÜn olacak
tır. 

Olasılıklı örneklemeyle elde edilen kestirimierin ~ 
standart hataları, kestirimin ne derece duyarlı old~ 
hakkında açık bir bilgi verir. Bu özellik olasılıklı ör
neklemenin olasılıklı olmayan örneklemeye karşı çok önem
li bir üstünlük gösteren yanıdır. 

~--------------------

3.2 Basit Tesadüfi Örnekleme 

3.2.1 Yöntemin Niteli~ 

Basit tesadüfi örnekleme, örnekleme kuramının teme
lini oluşturur. Olasılıklı örnekleme yöntemlerinin en sa
desi ve açıklanması en kolayı old~dan, örnekleme kura
mının ana prensipleri bu yönteme dayanarak açıklanmı_ştır. 

(ll) Alptekin Esin, a.g.k , s.ıo 

(12) Kemal Yo~çugil, a.g.k , s.l? 
(13) Necla 0-ömlekçi, A.Fuat Yüzer, Embiya Ağao~lu,!statis~ 

tik , T.r. ,Anadolu U. Yayınları,No:38,1984,s.l94 
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Basit tesadÜfi örnekleme yöntemi özellikle co~ati 
bakımdan birbirine yakın ve az sayıda birimden oluşan bir 
ana kütle haklanda bilgi edinmek için daha sık kullanıl -
maktadır. Ayrıca elde bir çerçeve mevcut ise uygulaaası 
kolay ve kastirim yapmada en kolay yoldur. 

Örneklam seçiminde öncelikle ana kütlenin tüm birim
lerini kapsayan ideal bir çerçeveye gereksinim göstermesi, 
bazen bu tekni~n kullanım alanını sınırlar. Zira bir 
çerçeve oluşturmak hem zaman alıcı, hem de maliyeti yüksek 
bir çalışmadır(l4). 

Basit tesadüfi örnekleme, olasılıklı örnekleme kura
mına uygun olarak ana kütledeki her birime eşit seçilme 
şansı tanıyan, ana kütledeki N birimden n birim seçilerek 
oluşturulan 

N N.' 
c----~~--n-

n!(N-n)! 

sayıdaki kombinasyonunun örnaklemi oluşturma olasılığı 
eşit olan örneklemedir(l5). örne~eme girecek birimlerin 
ana kütlenin N birimi arasından eşit olasılıklarla seçil
mesi tesadüfi sayılar tablosuyla mümkündür. Çekimler de 
iade~iz (yerine konmaksızın) veya iadeli (yerine konarak) 
olarak yapılabilir. Ancak ister iadeli ister iadesiz bir 
seçim yapılsın, ana kütledeki her birimin örnekleme girme 
şansı eşit ve n/N 'dir(l6). 

3.2.2 Ana Kütle Parametrelerinin Kestirimi 

r:Ana kütle aritmetik ortalaması, 

---------------------
(14) Farhan Oevik, a.g.k, s.75 
(15) W~G.Cochran, Sampling Techniques, Second Edition, 

NewYork, 1963, s.l8 
(16) Necla Çömlekçi, a.g.k ,s.l82 



14 

,.. 
r:Ana kÜtle ortalamasının kastirim de~eri, 

N:Ana kÜtle mevcudu, 

n:Örneklem mevcudu, 

Xi:Ana kÜtledeki veya örneklerndaki i 1inci biri
min def!;eri, 

X: Örneklam ortalaması(kestirici) 

• 

olmak üzere,ana kÜtle ortalamasının yansız kestirimini ve
-ren formül aşa~daki gibidir: 

n 
E. X. 

,. i=l ı 

t'=X=--- (1.1) 
n 

Ana kÜtle varyansı 

(1.2) 

formülüyle,örneklem ortalamasının varyansı , örneklem se
çimi iadesiz veya örneklem oranı f=nlll> 0,05 oldu~da 

2 2 
<i%= ~ N-n 

·-'~'~'N--..-ı- (1.3) 

formülüyle, seçim iadeli veya f< 0,05 oldu~da da, 

(1.4) 

formülü yardımıyla hesaplanabilir. Ancak ço~ zaman ana 
kÜtle variyansı bilinmez. Böyle durumlarda örneklem va
riyansı aşa~daki gibi hesaplanır: 

n-1 (1.5) 
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Örnekleıa variyansJ. ana kiitle variyansıru.n yansJ.z bir 

kestiricisidir; 

r E(s2)=rf ) 
Örneklam ortalamasJ. variyansınJ.n kestirimi, seçim i-

adesiz old~ 

s2 

Si=--
n 

N-n 

N-1 
• 

formülüyle1 seçim iadeli olarak yapJ.ldı~J.nda da 

S
2 

5i=-n-

formülüyle belirlenir. 

3.2.3 Standart Hatanın Kestirimi 

(1.6) 

(1.7)• 

Örneklem ortalamasJ. variyansJ.nın kestiricisine iliş
kin formüller.in karekökÜ standart hatanJ.n kestirimini 
verir ve aşa~.dald. gibi hesaplanJ.r: 

Seçim iadesiz old~unda 

s 

-~ (1.8) 1\ 

G'x= ............... -
[n 

formülü, seçim iadeli olduğunda da 

(1.9) 

formülü benimsenir(l7)5 

-------------------------
(17) Necla Cömlekçi, a.g.k , s.l90 
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Örneklamden yapılan kestirimin duyarlılı~ örnekle
min çapına ve kütlenin homojenli~ne ba~lıdır. T<ütle ne 
kadar homojen ve örneklemin çapı ne kadar büyük ise,ya
pılan kastirim o kadar duyarlıdır. Bununla beraber ör
neklem çapını de~ştirmeden, tabakalı örnekleme yöntemi 
kullanılafak kestirimin duyarlılığı arttırılabilir(18). 
Bunu sağ~ayan yöntemin açıklanmasına izleyen paragrafta 

• ı • yer verılecektır. 

3.3 Tabakalı Örnekleme 

Kestirici variyanslarının örnekleme planıyla denetim 
altında tutulabilece~ ve tabakalı örnekleme yönteminin 
bazı koşulları sağlayan ana kütleler için küçük variyanslı 
kestiriciler tanımlama olanağı verece~ bilinmektedir. 

Tabakalama, birimleri bir veya birkaç nitelik bakı
mından homojen gruplara ayırmak, yani N birimlik bir ana 
kütleyi N1,N2, ••••• NL birimlik alt gruplara bölmektir. Bu 
grupların her birine tabaka1 yapılan örneklemeye de tabaka
lı örnekleme yöntemi denir(l9). 

Ana kÜtlenin f'arklı tabakalarının ayrı ayrı liste -
1 

lenmesi, tümünün birarada listelenmesinden daha kolay, da-
ı 

ha etkin bir şekilde yapılabilir ve böylelikle örnekleme 
işlemi daha kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir(2Q). 

3.3.1 Tabakalı Örnekleme Yönteminin Kullanım AmaçlarL 

Tabakalı örnekleme yöntemi aşağıda belirtilen amaç-

(18) Hayriye Özden, Bir Safhalı Örnekleme İle Ronlu Kit-

(19) 

(20) 

-: 

leden Tahminler, Hacettepe Fen ve MÜh.,Bilimleri 
Dergisi, nilt 3, Mart 1973, s.64 
n.D.Pack, S.Ben Saad, Optimal Call-Record Sampling 
For Network Planning and Administration, Technomet
rics, August, 1987, Vol.29,No.3, s. 314 
Halis Püskülcü, Fikret !kiz, !statıstığe Gi~iş, 
Ege Üniversitesi Basımevi Bornova-ızmır,l98b , s.288 
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lar için kullanılır: 

i) Tabakalı örnekleme yöntemi öncelikle kastirim 
variyansının kÜçültülmesi için kullanılır. Tabaka için
deki birimler ne kadar homojen olursa variyans da o oran
da kÜçük olur. Ana kÜtle homojen tabakalara bölündÜğÜnde 
tabaka içi variyanslar küçülmüş olacaktır. Dolayısıyla 

örneklamden yapılacak kestirimin variyansı kÜçülecek ve 
duyarlılı~ artacaktır. 

Kestirimin variyansını kÜçültmek için di~er bir yol 
da örneklam çapını büyütmektir. Ancak örneklam çapının 
büyütülmesi para, zaman, insangücü v.b gereksinmeleri de 
yarataca~ndan, ana kÜtleyi kendi içinde homojen tabakala
ra ayırmak en iyi yoldur. Ancak bir tabaka başka tabaka
lara girmesi gereken birimleri kapsarsa, tabakalı örnek
lemenin avantajı azalarak dezavantajlı bir durum yarata
bilir. Bu nedenle ana kÜtleyi homojen olacak şekilde ta
bakalara ayırırkan so~ derece özen gösterilmelidir. 

Tabakalı örnekleme yönteminin benimsenebilmesi ıçın 
her bir örnekleme biriminin yanlız tek bir tabakaya ait 
olması ve hiç bir örnekleme biriminin açıkta kalmayacak 
şekilde ana kütlenin tabakalara bölünebilmesi gerekir. 

ii) Tabakalı örnekleme, ana kÜtleyi oluşturan fark~
lı alt gruplar için ayrı ayrı kastirim yapmak uygun oldu
ğu zaman kullanılır. Bu gibi d~larda ana kütleyi taba
kalara ayırıp her tabakayı ayrı bir ana kÜtle gibi işleme 
tabi tutmak, daha sonra da ana kÜtle için kestirimler 
yapmak gerekir. 

iii) Örnekleme çalışmalarında bazen birimlerden 
farklı yöntemlerle bilgi alınması gerekir. Bu gibi du
rumlarda da ana kÜtleyi tabakalara ayırmak araştırmada 
kolaylık sa~lar. 

iv) Büyük alan araştırmalarında, araştırma kolaylı
~ sa~laması bakımından tabakalı örnekleme kullanılır. 



3.3.2 Tabakalı Örneklemenin Uygulanmasındaki 

Aşamalar 
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i) Ana kütle birimleri ayrı ayrı homojen alt grupla
ra (tabakalara) bölünür ve tüm birimler bu tabakalar için
den seçilir. Bu seçim farklı tabaka1arda birbirinden ba
~msız olarak yapılır. Tabakalardaki örneklem çapları 
(n1,~, •••••• nL) , daha sonraki kısımda açıklanacağı gibi 
araştırmanın niteli~ne göre seçimden önce belirlenir. 

ii) Her tabakadan elde edilen örneklemler için ör -
neklem ortalaması veya diğer istatistikler hesaplanır. 
Bunların yardımıyla ana ~itlenin ilgili parametresinin kes
tirimi elde edilir(21). 

Ana kütleyi homojen tabakalara ayırırken, tabaka sa
yısının belirlenmesinde iki noktanın gözönünde tutulması 
gerekir. Öncelikle tabaka sayısı arttıkça ana kÜtle orta
lamasının ve özellikle standart hatanın kestirimleri fazla 
zaman alıcı olur. Bu durumda tabaka sayısını sınırlamada 
fayda vardır. Diğer taraftan ana kütle tabakalara ayrılır
ken her tabakadan alınacak örnekleme birimi sayısı lO'dan 
az olmayacak şekilde tabaka oluşturulmalıdır. 

Tabaka sayısı çoğaldıkça homojenliğin arttırılmasıy
la tabakaların değişkenliği küçülecek, ancak tabakaların 
mevcudu ve bağlı olarak örneklemlerin mevcudu azalacak ve 
variyans kestirimlerinin büyük çıkmasına neden olacaktır. 
nolayısıyla tabakalamayla duyarlılıkta sağlanabilecek a -
vantajdan büyük bir kısmı kaybedilecektir(22). 

Tabakalı örneklemede, her tabaka için istenildiğin
de ayrı ayrı örnekleme yöntemleri kullanılabilir. Eğer 

--------------------------· 
(21) Leslie Kish, Survey Sampling, London, 1967, s.75 

(22) Alptekin Esin, a.g.k , s.66 
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her tabaka için basit tesadü~i örnekleme yöntemi kullanı
lıyorsa bu örneklameye Tabakalı Basit Tesadüfi Örnekleme 
Yöntemi denir. 

3.3.3 ~abakalı Basit ~esadüfi Örnekleme 
... -·--. 

Tabakalı basit tesadüfi örnekleme yönteminde her ta
baka ayrı bir ana kÜtle gibi düşünülerek, belirlenen bir 
örnekleme oranına göre her tabakadan basit tesadüfi örnek
leme tekniğiyl.e örnekleme birimleri seçilir. n=2:nh eşit
liğini sağlamak üzere, basit tesadüfi örneklemede N. birim
lik bir ana kÜtleden n birim nasıl seçilmişse; her tabaka
daki Nh birimden ~ örnekleme birimi aynı şekilde seçi
lir. 

Tabakalı basit tesadüfi örneklemede gerekli hesapla-
malara ve formüllere geçmeden öne·e., kullanıla-

cak simgeleri açıklamak yararlı olacaktır·. 

yı sı, 

h:Tabaka sıra nosu, 

Nh:h'ıncı tabakadaki örnekleme birimi sayısı, 

:lb.~h 1 ıncı tabakadaki terimler toplamı, 

~:h'ıncı tabakadan seçilen örnekleme birimi sa-

Wh:Nh/ N : ~abaka tartısı, 

fh;:: nh/ Nh : h' ıncı tabakadaki örnekleme oranı, 

~ :hincı tabakadaki i • inci örnekleme biriminin 

değeri olmak üzere; 
ana kÜtlenin toplam birim sayısı 

Örnekleme seçilen toplam birim sa~sı 
' 

olarak belirlenecektir. 
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Ana kütle ortalaması, tabaka ortalamalarının tartılı 
ortalaması olmak üzere aşağıdaki gibi hesaplanır(2~): 

Formüldeki her tabakanın ortalamasJ.uis~, 
'- ' 

olarak elde edilir. 
Başka bir ifadeyle de ana kÜtle ortalaması 

olmak üzere, 

X 
rtb=-

N 

formülüyle hesaplanabilir. 

(1.10) 

Ana kütlenin variyansı da, her bir tabaka içi variyan~ 
sı ile tabaka ortalamaları arasındaki variyansın toplamı o
larak aşa~daki şekilde ifade edilir(24)! 

ıl= tt, ~:xıı;:rh>2 . + t Nhcrh- r-/ 
N N 

(1.11) 

Tabaka içi variyan~ ... 

~abakalar arası variyaris __________ .....__ ... __________ ... ··-·--·-··----------

(23) M~H.Hansen, W.N.Hurwitz, W.G.Madov, Sample Survey 
Me~hdds and Theory, 1966,Vol.I 1 b.l84 

(24) M.H.Hansen, W.N.Hurwıtz, W.G.Madow, a.g.k , Vol.IT,s.l30 



fo~lleri yazılır. o halde ana kütle variyansı kısaca 

olarak da yazılabilir. 

3.3.3.1 Ana Kütle Parametrelerinin Kestirimi 

Ana kÜtle ortalamasının yansız kestirimini veren 
formül aşa~daki gibidir(25): 

21 

(1.12) 

h'ıncı tabakanın ortalaması ise, 

-~ 

ile belirlenir. 
1 

Ana kÜtle mevcudu bilinmedi~ taktirde N ve Nh yerine 
örneklem mevcutları kullanılarak 

(l~l3) 

---~--------------------------
(25) Kok-Huat Lee, Variance Estimation in Stratified Samp

ling, JASA, June 19?3, Vol.68, No. 342 , s.33? 
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.formülüyle ,ana kütle ortalamasJ.nJ.n kestirimi elde edilir. 

nikkat <eli.lecek olunursa rtb ve r~b de~erleri 
birbirine eşit de~ildir. Bu de~erler ancak 

veya 

' 
n --N 

h N 

oranlarJ., ya 4a kJ.saca .fh = .f olduğ;unda eşit olacaktJ.r(26). 

Örneklam ortalamasJ.n:ı.n variyansJ. ise 

ı 

Gi.=· 2 ---eb N 

formülüyle belirlenir(2?). Formüldeki ~~ ise, 

olarak h&apla:ıu.r'• 

(1.14) 

Ancak tabaka variyansları ((i'~) ço~. zaman bilinme• 
di~nden, yansız kestirimleri olan örneklam variyansların
dan yararlanmak: zorunlu hale gelir. DolayısJ.yle de ör -

neklem ortalamasJ. variyansJ.n:ı.n kestirimi, 

-------------------------
(26) W.G.Cochran, a.g.k , s.89 

(2?)M. H.Hansen, W.N.HurWJ.ts, W.G.Madow, a.g.k , Vol.I,s.l88 



n- 1 h 

olmak üzere, aşa~daki şekilde elde edilir(28)t 

3.3.3.2 Standart Hatanın Kestirimi 
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(1.15) 

Örneklam ortalaması variyansı kestiriminin karekökü 
standart hatanın kestirimini verir. Sözkonusu ölçü aşa~
daki formülle belirlenir: 

ı 

N 
(1.16) 

3.3.4 Tabakalı Basit Tesadüfi örnekleme Çeşitleri 

r 

Ana kÜtle parametrelerinin kestirimi yapılırken her 
tabakadan seçilecek örneklam çapı keyfi ve gelişigüzel be
lirlenemez. Bu nedenle tabakalardan seçilecek örneklemle
rin çapına göre tabakalı basit tesadüfi örnekleme genel -
likle , 

i) Orantılı tabakalı örnekleme yöntemi, 

(28) Morris H. Hansen, William G .Madow and Benjamin J. 

Tepping, An Evaluation of Model-Dependent and P.robabi
lity-Sampling İnferences in Sample Surveys, JASA t 

Dec. 1983, Vol.78, s.792 



ii) En ekonomik ~laştırmalı tabakalı örnekleme 
yöntemi, 
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iii) En uygun paylaştırmalı tabakalı örnekleme yön
temi olmak üzere, üç türden birine göre uygulanır(29). 

3.3.4.1 Orantılı Tabakalı Örnekleme Yöntemi 

Her tabakadan seçilec~k örneklemin çapı (~~), o ta
bakanın birim sayısı Nh ile oranlanarak orantılı da~tıa 
uygulanır•· Buna göre; 

zıı n ,3,...~."·-· -;:::-· 

Nh ll 
''-ıoc:::-

ba~tısından yararlanarak herhangi bir h !ı.neı tabakadan 
örnekleme seçilmesi gereken birim sayısı 

n.Nh: N.nh 

llıt= 
N 

olarak belirlenir(30). 

Tabakalı basit tesadüfi örneklemede ana kütle mevcu
du bilindiğinde, ana kÜtle ortalamasının yansız kestiri
mini veren formülün 

-----------------------
(29) Alptekin Esin , a.g.k , s.?3 

(30) W.E.D eming , Sample Design in Business Researeh, 

New York , 1960, Printed in The United States of Am eri ca 
s.289 



oldu~u belirtmiştik. 

N 

ifadesini (1.1?) ' de yerine koyarak yazdı~mızda, 

" t'or= 

" 

L ~ (nh.N/ n) 

[ (nh.N/ n) 

ı 

~r=--
n 

ana kÜtle ortalamasJ.nın kestirimi elde edilir. 
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(1.1?) 

(1.18) 

Görüldü~ gibi tabakalJ. basit tesadÜfi örnekleme ile 
orantJ.lJ. tabakalJ. örneklemede ana kÜtle ortalamasJ.nJ.n kes
tirimini veren .formüller birbirine-eşittir: 

Al A 

( t'tb = r'or ) 

~= 
N 
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ifadesini ( ı.ı~ nolu formülde yerine yazalım: 

ı L ~ Nh-(n.Nh/ N) 
(5.2 2- L N~ = ~or N (n.Nh/ N) Nh 

ı Cl~ Nh(ı-f) 
2 - l:~ G'x - • or N2 (n.Nh/ N) Nh 

(1-f) 2 
Nh.(i'h 

rs2 -
N2 L N - • sc or n 

(ı-f) 

.N L Nh. 
G'~ 

~= or n 

cı-f) 

Q2 = ---- r Nh. xor 
(1.19) 

N n 

örneklam ortalamasının variyansı elde edilir. 

s~ , G~ 'nın yansız bir kestirioisi olduğundan, ör -

neklem ortalaması variyansının kestiricisi de aşa~ıdaki 
şekilde ifade edilir: 

(1-f) 

A2- ----ı: N u= - h• .A.or 
(1.20) 

N n 
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(1.21) 

olduğuna göre standart hatanın kestirimi de 

(1.22) 

olacaktır. 

3.3.4.2 En Ekonomik Paylaştırmalı Tabakalı Örnekleme 

Yöntemi 

!yi bir örnekleme, belli duyarlılı~ en ucuza sa~la
yan örneklemedir. Birim başına bilgi toplama maliyeti ta
bakadan tabakaya:· büyük farklılıklar gösterirse, örnekleme 
maliyeti örneklam çapıyla orantılı olmayacak, daha çok 
bilgi toplama maliyeti düşük veya yüksek olan tabakalardan 
seçilen birim sayılarına ba~lı kalacaktır. Bu nedenle ta
bakaların birim başına bilgi toplama maliyetleri arasında 
önemli farkların bulunması halinde, maliyet faktörü önemli 
bir rol oynar(31). 

Ch: Tabakadan tabakaya değişen birim başına bil
gi toplama maliyeti, 

c0 : Genel masraflar 

olmak üzere, örneklemenin genel maliyetini 
L 

c: Co+ L ch.nh 

-------------------------------
(31) Necati t.şçil, Örnekleme Yöntemleri, Ankara İktisadi 

ve Ticari İlimler Akademisi Yayını,.Kalite Matbaaaı, 
Ankara, 1977, s.l25 
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şeklinde ifade edebiliriz. 

Örneklemenin bilgi toplama maliyeti ise aş~ıdaki e
şitlik yardımıyla bulunabilir: 

Buna göre her tabakadan seçilmesi gereken birim sayı
sı aşa~daki formül yardımıyla belirlenebilir(32): 

--::-------n 

nh Nh.Gh/jöh --
n L (Nh .r;h/ .[Ch) 

Nh.Gh!JC:a 

~= .n (1.23} 

L. CNliuh/fö.n) 

En ekonomik payıaştırma yönteminde de ana kÜtle or
talamasının kestirimi formül (1.13) yardımıyla hesaplanır. 

En ekonomik paylaştırmalı tabakalı örneklemede nh'lar 
bilindi~nde örneklem ortalamasının variyansını minimum 
edecek formül aşa~ıdaki gibidir(33): 

~-es~ 
~ = l: ---<1-fh) 

ee ~ 

-----------~------------------
(32) W.G.Cochran, a.g.k ,s.96 
(33) W.G.Cochran, a.g.k ,s.95 
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(1.24) 

Örneklem ortalaması variyansının kestirimi 

(1.25) 

.formülüyle, standart:. hatanın kestirimi de 

- r rı.26) 

formülüyle elde edilecektir. 

(1.23)'deki .formülde nh'la.rı belirleyebilmek için 
n'i bilmemiz gerekir. Örneklem hacmi ya sabit bir maliye+. 
için en kÜçÜk variyansı, veya sabit. bir variyans için en 
kÜçük maliyeti verecek şekilde belirleniro ·: 

!oplam maliyetin sabit olması durumunda örneklem 
hacmi n aşa~daki şekilde belirlenir(34): 

(34) w.G.Coehran , a.g.k , s.96 
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n: -----------------------------
. (lo27) 

Variyansın sabit olması durumunda ~·ı en uygun şe
kilde belirleyecek örneklam hacmi de aşa~naki formül yar
dımıyla hesaplanabili~(35): 

n:--------------- (1.28) 

cr~ + Cı/N) L wh ü~ 
ea 

3.3.4.3. En Uygun Baylaş~~alı Tabakalı örnek

leme Yöntemi 

Birim başına bilgi toplama maliye~nin tabakadan ~a
bakaya farklılık gös+-..ermesi durumunda en ekonomik payıaş
tırma yönteminin kull•nılaea~ını ifade etmiştik. Ancak, 
birim başına maliyet sözkonusu olmasına ra~ en, tabakalar 
arasında bilgi toplama maliyeti bakımından bir fark yoksa, 
yani cl= 02 = ••••••• ch= c ise' h' ıne:ı. tabakadan seçile
cek örnekleme birimi sayısı en uygun payıaştırma yöntemine 
(optimum da~tım) göre belirlenir. 

Bu m~tod 1923'de Tsehuprow tarafından öneri~iş,daha 
sonra 1934 yılında Neyman tarafından geliştirilmiştir; Bu 

nedenle bu metoda Neyman paylaştırması da denir(36). 

En uygun paylaştırmada 

(35) Ch-han !dil, örnekleme T eorisi ve İşletme Y'ônetimin-

de ~ygulaması, . !stanbul, 1980, Fatih Yayınevi Matbaası, s ;164 

(36) W.G.Coehran, a.g.k , s. 109 
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-----

eşitli~ sözkonusudur(3?). Yani her tabakadan seçilecek 
nh' o tabakanın tabaka tartısı Wh ve standart sapmasının 
çarpımıyla orantılı olarak elde edilir. 

O. halde h' ıncı tabakadan seçilecek birim sayısı aşa
gıdaki gibi belirlenir: 

nh=------
l: wh.G'h 

.n 

------.n 

En uygun payıaştırma yönteminden yararlanabilmek 
jçin formülden de anlaşılaca~ üzere tabakaların standart 
sapmaları hakkında güvenilir bilgiler bulunmalıdiri Oysa 
uygulamadaGh 'lar genellikle belli de~ldir. Bu nedenle 
ya kılavuz. örnekleme yapılarak ~h'ların kestirimi bulunur, 
ya da do~dan kestirimi belirlenir. Bu yöntem özel~ikle 
tabaka variyansları arasındaki farkların büyük olması ha
linde, duyarlılıkta önemli bir kazanç sa~lar.· Bunun dışın
da pek kullanışlı bir yöntem de~ldir(38)~. 

En uygun payıaştırma yönteminde ana kÜtle ortalama-

----------------------
(3?) Necati !şçil, a.g.k , s.l09 
(38) Necati !şçil, a.g.k , s.ııo 



sının kestirimi 

A 

t:u= 
ı 

N 

formülüyle belirlenebilir(39). 
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(1.29) 

Ana kütle meycudu bilinmedi~ taktirde N ve Nh 
;yerine örneklem mevcutları kullanılarak ana kÜtle ortala
masının kestirimi 

(1.30) 

formülüyle belirlenebilir. 

Örneklam ortalamasının vari;yans ve kestirimini ve
ren formüller de sırasıyla aşa~daki gibidir(40): 

-----------------------------

(39) Alptekin Esin, a.g.k , s.?B 

(40) Alptekin Esin, a.g.k , s.?B 

N 
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(1.32) 

Nh • lar bilinmedi~nde örneklem mevcutları kullanılarak 

(1.33) 

formülüyle örneklem ortalaması variyansının kestirimi elde, 
edilir. 

Standart hatanın kestirimi de 

olacaktır. 

3.4 Sistematik Orneklem~ 

3.4.1 ~ôntemin Etkin Oldu~ Alanlar 

·: 
Sistematik örnekleme bir olasılıklı örnekleme tek:ni-

~dir, N/n=k olmak üzere örnekleme girecek birinci bi
rim 1 ile k arasından tesadüfi sayılar tablosundan belir
lenir. Daha sonra belirlenen bu sayl. ile k'nın 1,2,. 1 (n-l) 
katları eklenerek N'i aşmayan en büyük sayıya kadar elde 
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edilen sayıların be:lirled±~:t n biriiale yürütülen örnekla!'"' 
me;ye, Sistematik örnekleme denir. Sistematik örnekleme yönte
minde, basitt tesadüfi örnekleme ;yönteminden farklı olarak 
sadece örnekleme girecek birinci birim tesadüfi olarak se
çilmektedir. Bu ise ana kütle mevcudunun büyük oldugu a-' 
lan çalışmalarında kolaylık sa~lamaktadır. 

Ayrıca sistematik örnekleme, ana' kütlenin k birimlik 
n tabakaya ayrıldı~ı, her tabakadan bir birimin seçildi~ 
tabakalı basit tesadüfi örnekleme olarak düşünülebiliro 
Ancak tabakalı basit tesadüfi örneklemede seçilecek birim
lerin her tabakada tesadüfi olarak belirlenmesine karşın, 
sistematik örneklemede her tabakadaki aynı sıra numaralı 
birimler seçilmiş olur. 

Başka bir açıdan bakıldı~nda da sistematik örnekle
me;yi, k kümeden meydana gelmiş bir ana kütleden tesadüfi 
.olarak bir kÜmenin seçilmesiyle meydana gelen tek derece
li küme örneklemesi gibi düşünebiliriz. Bunu daha açık o
larak aşa~daki tabloda görebiliriz(41). 

TABLO:(l.l) 
k Sistematik örneklemin Düzenlenmesi 

Örneklem Numarası 
1 ' 2 ' ~··········· k 

~ ' 
x2 t ••o•••••t ~ 

Xk+l 
' Xıc+2 t ........ , x2 k 

• • • • • X • 
' x(n-l)k+2, ••• y 

• (n-l)k+l Xru: 
·: 

---------~------------------

(41) ~han İdil, a.gok , s.240 
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Tablo (1.1) N:n.k varsa;yıDll. altında her sütun k 
tane mümkÜn sistematik örneklamden birini oluşturmaktadır. 

Sistematik örnekleme yöntemine başvuruldu~nda da 
mevcut bir çerçevenin olması sözkonusudur. Bu yöntemde ör
nekleme birimlerinin çerçevede yer alış biçimleri çok önem
lidir. Örnekleme birimlerinin çerçevede tesadüfi bir biçim
de sıralanması bir sakınca yaratmamasına karşın, yapılacak 
araştırma do~ltusunda özellik arzeden birimlerin birarada 
sıralanmaları sistematik hataya sebebiyet verecektir. Bu 
sakıncayı ortadan kaldırmak için seçilecek her birimin 
1 il~ k arasından tesadüfi olarak belirlenmesi gerekir. 

3.4.2 Ana Kütle Parametrelerinin Kestirimi 

Sistematik örneklemede N/n oranı bazen tamsayı olma
yabilir. E~er bu oran sonucu elde edilen k tamsayıya çev
rilmişse, N=/:n.k olacaktır. Ancak N=n.k oldu~da sis
tematik örneklemin ortalaması, ana kÜtle ortalamasının yan
sız bir kestiricisidir. Sistematik örnekleme alınan ilk 
birim 1,2,3,4, •••••••••• ,k olabilir. Bu nedenle k tane 
farklı sistematik örneklem sözkonusudur. Her sistematik 
örneklemda de n birim bulunaca~ndan, sistematik örneklam 
ortalamasının kestirimi aşa~daki gibidir(42): 

n 
,. ı fu t'=-
s n J ~. 

J 
(1.34) 

i =1,2, •••••••• ,k 

j=l,2, •••••••• ,n 

X. : i'inci sistematik örneklamdeki j'inci 9iri
ıj 

min de~eridir. 

-------------------------------
(42) Kırk M. Wolter, An Investigation of Some Estimators 

of Variance for Systematik Sampling, JASA, Dec. 1984, 
Vol.?9, No.388 , s.?81-?82 
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N f:.n.k olsa bile, n>50 olması halinde sistematik ör
ne klemin ortalaması yansız bir kestiricidir(43). 

Sistematik örneklemede örneklam ortalamasının vari-
yan sı 

N-1 

N 
.cf -

formülüyle belirlenir. 

k(n-1) 2 -----·Ci' w 
N 

(1.35) 

Formüldeki uf. , aynı sistematik örneklemda bulunan w 
birimler arasındaki variyansı gösterir ve aşa~daki gibi 
hesaplanır(44): 

1 k n 

~=--LL c~ -ii )2 

k(n-1) j 

Ana kütle variyansı ise 

k n ı cr=N 
r r c~.- t')

2 

J 

formülüyle hesaplanır. 

Sistematik örneklemede örneklem ortalaması variyansı
nın kestirimi, kuramsal olarak ortaya önemli zorluklar çı
karır. Ör.neklem variyansının hesaplanabilmesi için her ta
bakadan en az iki örnekleme biriminin seçilmesi gerekir. 
Halbuki sistematik örneklemeyi her tabakadan bir birim se
çilen tabakalı örnekleme olarak kabul etti~mizde, yukarı
daki formüller yardımıyla örneklem variyansını hesaplaya-

---------------------------
(43) Orhan İdil, a.g.k , s.242 

(44) W.G.Cochran, a.g.k ,s.209 



mayız. Ayrıca sistematik örneklemeyi k tane kÜme içeren 
bir ana kÜtleden tesadüfi olarak bir tanesinin seçilmesiy
le yürütülen tek dereceli küme örneklemesi olarak düşündü
~üzde de elde bir tek kÜme olaca~ndan, örneklam ortala• 
ması variyansının hesaplanılması olanak dışıdır. Bu ne -
denle sistematik örneklemenin basit tesadüfi örneklameye 
eşitt oldu~ düşünülerek , örneklam ortalaması variyansının 
kestirimi 

"'2 
G'~ =--- (1.36) 

s n 

formülüyle belirlenir(45). 

Dolayısıyla standart hatanın kestirimi de 

" s ~s=---
/n 

(1.37) 

olacaktır. 

Tabakalı örneklemede oldu~ gibi sistematik örnekle
mede de homojen birimler birarada ise bir bölümünün örnek
leme girme şansı olacak., dolayısıyla ana kütleyi iyi bir 
şekilde temsil edebilecek örneklemin oluşturulması sa~la
nacaktır. Oysa basit tesadüfi örneklemede , tesadüfi se
çim şartları yerine getirilse bile örnekleme birimleri be
lirli limitler arasından seçilebilir. Sistematik seçimde 
ise bu sakınca olmayacağından, basit tesadüfi örneklameye 
göre daha do~ru kestirimler verecektir. 

( 45) Hayriye Özden, örneklameye Giriş, Hacettepe Uni. _. 

Fen Fakültesi Basımevi, Beytepe 1977,s.50 
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3.5 Küme örneklemesi 

Basit tesadüfi, tabakalı ve sistematik örneklemede 
örnekleme seçilecek birimlerin geniş bir alana yayılmış 
olması, örnekleme birimlerine ulaşılması bakımından önem
li güçlükler yanında gözlem masrafları da gerektirir(46). 
!şte bu gibi hallerde kullanılacak örnekleme yöntemi küme 
örneklemesidir. 

Hatırlanaca~ı gibi toplanan bilginin yetersizli~, 
aslında kuramsal olarak yansız olması gereken bir kestiri
cinin sözü edilen özelli~ taşırnamasına neden olabilir. 
Örneklam variyansının küçültülmesinde etkili olan tabakal~ 
örnekleme, bilgi toplama i şleminde yetersiz kald.J.~da kü
me örneklemesi yöntemine ba~lur. 

Küme örneklemesi çerçevenin yetersiz olduğu az geliş
miş ya da gelişmekte olan Ülkelerdeki alan çalışmalarında 
güvenilir bilgi edinilmesini sa~lar(47). E~er daha önceden 
hazırlanmış bir çerçeve yoksa, ana kÜtlenin tümünü içeren 
bir örnekleme çerçevesi hazırlamak çok masraflı, zaman a
lıcı veya ço~ zaman olanaksızdır. Küme örneklemesinde 
daha önceden hazırlanmış bir çerçeve kullanılmamakta, ana 
kütle kÜMelere ayrılmakta ve kümelerden tesadüfi olarak 
seçilen birimler örnaklemi oluşturmaktadır. 

3.5.1 Farklı Dereceye Sahip Küme Örneklemesine 
Duyulan Gereksinim 

Küme örneklemesinde esas örnekleme birimleri bir 

veya daha çok sayıda alt örnekleme uygulanarak seçilir. 

--------·· ----. ----------------------
(46) 

(47) 

·: 

Thomas W.Bolland , The Use of the Expected-Net-Gain 
Chart to Illustrate Various of Sampling ·and Sample 
Desjgn, The American Statistician, Feb.l985, Vol.39 
No.l, s.51 
Myınt Tın and Than Toe,Estimation for Domains in Mul
tistage Sampling, JASA, Dec.l972,V.67,No.340,s.913 
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Ttiksek bir çerçeve maliyeti ve önemli yol harcamalar:ı:rla 
karşılaşıldı~ı zaman tek dereceli kÜme örneklemesi, örnek
leme maliyetini arttırır. Bu sakıncayı yok edebilmek için 
bazen çok dereceli küme örneklemesine başvurulur. 

Çok dereceli küme örneklemesi ile çerçeve ve seyahat 
harcamalarında önemli tasarruflar yanında, örnekleme çıkan 
birimlerin daha dar bir alana yayılmış olması nedeniyle a
lan çalışmalarının daha etkili olarak kontrol altına alın
ması olanağı da sağlanır. Böylece toplanan bilgileri etki
leyen birçok hata önlenir veya önemsi~ bir düzeye düşürü -
lür. 

Kuramsal olarak derece say:ı.sı arttJ.kça, çok dereceli 
küme örneklemesinin avantajı büyür. Ancak derece sayısı 
arttıkça kastirimlerin hesabı çok karmaşık ve zaman alıcı 
olur. Uygulamalarda en çok iki dereceli küme örneklemesi
ne yer verilmekte, üç dereceli kÜme örneklemesine::çok sı
nırlı olarak başvurulmakta ve daha yüksek derecelisine hiç: 
rastlanılmamaktadır,48). 

Çalışmamızda da bir ve iki dereceli kiline örneklemesi
ne ilişkin açıklamalara yer verilecektir. 

3.5.2 Tek Dereceli Küme örneklemesive Ana Kütle 
Parametrelerinin Kestirimi 

M: Ana kÜ~le içindeki birinci dereceden örnekle
me birimi sayısı, 

m:Örnekleme seçilen birinci dereceden örnekleme 
birimi sayısı, 

Ni: Ana kÜtledeki i' inci birinci derece örnekle
me birimleri içindeki ikinci dereceden örnekleme birimi 
sayısı, 

-------------------------
(48) Necati !şçil, a.g.k , Sol46 
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~: Örnekleme seçilen ikinci dereceden örnekleme 
birimi sa,y.ı.sı, 

X. : i 1 inci birinci derece birim içindeki j 1 inci 
ı. J . 

ikinci derece birimin de~eri, 

i:ı,2,3, ••••••• ,m 
j:l,2,3, ••••••• ,N 

, ö X. : rneklema seçilen i 1 inci birinci derece bi
ı. 

J 
1 

rim içindeki. j inci ikinci derece birimin de~eri, 

i:l,2,3, ••••••• ,m 
j=l,2,3, ••••••• ,ni 

olmak üzere, M tane birinci derece örnekleme birimi a
rasından m örnekleme birimi seçilerek ve seçilen kümeler
deki tüm birimlerin incelenmesiyle yürütülen örneklameye 
Tek Dereceli Küme Örneklemesi denir. 

Ana kÜtle ortalamasının kestirimini veren formül a
şa~daki gibidir(49): 

A 1 m t"=-r ~ k m ı 
(1.38) 

' Formülde yer alan ~ aşa~ıdaki gibi tanımlanmıştır: 

1 ~ 1 

~= 4- Xı. 
J J 

--------------------------------
(49) James R.Waters and Alexander J.Chester1 Optimal Allo

cation in Multivariate Twostage Samplıng Designs, 
The American Statistician , Feb.l987,V.4l,s.47 
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Tek dereceli küme örneklemesinde örneklem ortalama
sının variyansı aşa~daki gibi hesaplanır(50): 

ü'~ = __ ı_( rf!- .-M_-_m_• _ü'b~2 _ 
k N2 M m 

) (1.39) 

~~ birinci derece örnekleme birimleri arasındaki va

riyans olmak üzere, 

1 M 
~=-- ~ (Jtj_-t")2 

M-1 .... 

.formülüyle. belirlenir. 

Qo~ zaman ~'nin de~eri bilinmedi~nden, örneklem 
ortalaması variyansının kestirimi aşa~daki şekilde hesap
lanır: 

1 M-m 8.2 
~ -- _ _;> -o urk --N_,2_..-(ı.vı-.--M--.--m--) (1.40) 

(1.40) ifadesindeki örneklem variyansı aşağıdaki gi
bi belirlenir(51): 

1 m 
s~=--')(~- ~2 

m-1 ~ 

----------------------------
(50) Alptekin Esin, a.g.k , s.ll3 

(51) Leslie Kish, a.g.k , s.157 

·: 



şwıu belirtmek gerekir ki ~ , ~ 'nin yansız: bir 

kestiricisi de~ld.ir. 
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-.1 

Yukarıdaki formülde:' yer alan X. terimi a·şa~dak:i. gi
ı 

bi tanımlanmıştır: 

_, ı: 1 X.= X. /n 
ı ı. 

J J 

Standart hatanın ke.stirimi ise 

(1•41) 

olacaktır. 

3.5.3 İki Dereceli Küme örneklemesi ve Ana kÜtle 

Parametrelerinin Kestirimi 

İki dereceli kiline örneklemesi, M birinci derece ör
nekleme birimi arasından m birim seçildikten sonra, i • inci 
birinci derece örnekleme birimlerinden tesadüfi olarak ni 
örnekleme birimi seçilerek uygulanan örneklemedir. 

!ki dereceli kÜme örneklemesinde ana kütle ortalama
sının yansız kestirimini veren formül aşağıdaki gibidir(52): 

A 1 M ~ .J 

t' =---.---L Ni•Jti 
k N m· 

(1.42) 

__, 
Yukarıdaki ifadede yer alan Xj_ 'nin hesaplanış~:' 

---------------------------
(52) Özer Serper, Must~a Aytaç, örnekleme, 1988, .Filiz Kitabevi 

!stanbul, s.l32 



_, 
X.: 
ı 

şeklindedir .. 

Örneklam ortalamasının variyansı da aşağıdaki gibi 
hesaplanır(53): 
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(1~'43) 

~:Birinci derece örnekleme birimleri arasındaki 
variya.ns, 

~~:i 1 inci birinci derece örnekleme birimindeki 

ikinci derece örnekleme birimleri arasındaki variyans olmak 
üzere, hesaplanışları aşa~da gösterilmiştir: 

ı 
M 

~= r 2 
cx.ı_- t') 

M-1 

N· 
ı 

ı 

ur= ı: <4- 2 t') 
N--1 j ı 

ı 

Formüllerde yer alan Xi, t' VB ~ simgelerinin 
.ı 

açık olarak yazılışları da aşağıdaki gibidir: 

Ni 

~= 2: 1.t. 
;) 

-------------------------------
(53) Hansen, Hu.rw:ı.tz, Madow , a.g.k ,Vtl.II, s.l44 
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ı 
M X 

r= L:~ --M M 

N. 
ı 

ı 
lj_ 

t'= ı: X. = 
i N. ıj N. 

ı ı 

Ço~ zaman ~~ va ~ de~erlerini belirlemek mümkün 

olmadı~dan, kestiricileri olan ~ ve s~ yardımıyla 

örneklem ortalaması variyansının kestirimi aşa~daki şekil
de elde edilir: 

(1.44) 

s~ ile s~ kestiricilerinin hesaplanışları aşa~da
ki gibidir: 

1 
~=---

m-1 

n.-1 
ı 

·: 

Formüldeki Xi ve X simgelerinin tanımları aşa~da 
verilmiştir: 



ı 

X=--
m 

Standart hatanın kestirimi de 

A 1 J M-m 
G- =-(M 

:x:k N M 

olacaktır. 

N. -n. s. 
ı ı ı) o-

Ni Jni 
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(1.45) 

Ancak şuna dikkat etmek gerekir ki si , Gf 'nin 

yansız bi~ kestiricisi olmasına ra~en s~ , ~ 'nin yan

sız bir kestiricisi de~ldir(54). 

Küme örneklemesi ve tabakalı.:. örnekleme, ana Itütleyi 

birtakım gruplara bölm~yönünden birbirine benzemesin~ra~-

men, bu iki' yöntem birbirinden tamamen farklıdl.ro Tabakalı 

örneklemede ana kÜtle bazı koşnllar gözönünde bulundurularak 

tabakalara ayrılıyor ve her tabakadan örneklameye gi'diımes.ine kar, 

şın, küme örnekleme sinde.: ana kÜtle birtakım kÜmelere 

ayrılmakta ve bu kÜmeler arasından tesadÜfi olarak seçilen 

kÜmeler örnaklemi oluşturmaktadır. 

Küme örneklemesinde temel düşünce örnekleme birimle

rinin tek tek de~l, kÜmeler halinde seçilmesidir. Basit 

tesadüfi örneklemede ana kÜtle birimlerinin her birine ta

nınan eşit seçilme olasılı~ının kÜme örneklemesinde kÜmele

re tanınmasıyla , olasılık modeline uygun bir örneklam el

de edilmiş olmaktadır. O halde seçilecek kÜmelerin de ana 

---------------------------
(54) Özer Serper, M~stafa Aytaç, a.g.k s.l35 



kütleyi temsil etme yetene~ni taşıması gerekiro 
lerin kÜme içlerinde heterojen olarak da~ılmaları 
malı, kümeler arasında farklar bulunmamalıdır(55). 
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Birim
sa~lan

Ayrı-

ca kümelerin içerdikleri birim sayısı eşit olmazsa ana küt
la ortalamasının kestirimi sistematik hata içerecektirC56). 
Kütleyi kümelere bölerken ise, küme genişli~nin küçük , 
küme sayısının büyük tutulması genel bir kural olarak ve
rilebilir(5?). 

Küme örneklemesinin açıklanmasıyla, alan araştırma
mızın amacı doğrultusunda benimsenen olasılıklı örnekleme 
yöntemleri tamamlanmış olmaktadır. Bu bölümde incelenen 
kestirici özellikleri, sözkonusu özelliklerin sa~lanması 
yönünden önem taşıyan belirli örnekleme ~ekni~ ö~eleri~ 
arasında özellikle örnekleme.' yöntemlerinin irdelenme--si , 
alan ara~ırmasına kona.olan ana kütleyi tan~~ve ana 
kütle parametreleri için "i.yi" kastirim yapma olana~nı 
sa~layacaktır. !zleyen bölümd , olasılıklı örnekleme tek
ni~nin temel ö~eleri göz:önüiıd bulunduru-larak uygulanan 
örnekleme yöntemleri arasından en uygunu, be:lirlenen ke:s
tirici özellikleri k:riter ail.ın ak saptanmaya ç-alışılacak
tır. 

-----------....---------------
·: 

(55) Fenhan Çevik , a.g.k,s.98 

(56) Haydar Furgaç, İstatistik Usulleri, !stanbul Uni~ 

Ya:rınla:r.ı.ndan No:855, Ser et Matbaası,l960,sell3 
. -· 

(5?) Hayriye Özden, a.g.k , s~l31 



BÖLÜM I.I 

A. tt BtlNYESİNDE YAPILAN BİR ALAN ÇALIŞMASINDA EN 

ITYGilli OLASILIKLI ÖRNEKLEME YÖNTEMİNİ BELI:RLEME 

U1GULAMASI 

2.1 Problemin Tanımlanması 
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ITaha önceden de i.fade edildi~ gibi örnekleme, tam 
sayım yapılması uygun görülmeyen ya da mümkün olmayan du
rumlarda kullanılan bir yöntemdir. Elindeki örneklemden 
yararlanarak ana kütleyi tanımayı amaçlayan araştırıcı, 
ana kütle parametresi için yaptı~ı kestirimin 11iyi" bir 
kastirim olmasını isteyecektir. Daha açık bir anlatımla 
araştırıcı yaptıe;ı kestirimin duyarlı, tutarlı, yansız ve 
do~ olmasını amaçlayacaktır. Kastirimlerin ;,yansızlı~ 
ve do~lu~, ana kütle parametre de~erlerinin bilinmesi 
durumunda saptanabilir. Dolayısıyla do~luk derecesinin 
ve yansızlı~ın belirlanebilmesi için örnekleme sonuçla
rının tam sayım sonuçlarıyla karşılaştırılması gerekir ki 
genelde bu uygulamada· elec:· geçmeyen bir fırsattır• Oysa 
A.tt bünyesindeki alan araştırmamızda bu fırsat yaratılmış
tır. Tanımlanan ana kütle i'çin veriler sağlanarak alanla 
ilgili' bir tam sayım uygulaması yapılabilmiş , daha sonra 
irdelenen olasılıklı örnekleme yöntemleriyle ana kÜtle pa
rametrelerinin kestirimleri gerçekleştirilmiştir. 

Anadolu Universitesine ba~lı, açıkö~etim ingilizce 
programını takip eden ve örgün eğitim yapan dört fakülte 
ile Açıköi!;retim Fakültesi Açıkeğitim bölümü ö~encilerinin 

1985-1986 ö~etim yılında ingilizce yıl•enu notlar1 aaa kat
le gözlem değerlerini oluşturmaktadır. Şözü edilen yılsonu 
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notları , 100 puan üzerinden yapılan de~erlendirme sonuç
larıdır. 

Ana kütle birimlerinin elimizde bir çerçevesi oldu
gundan, önce basit tesadüfi ve sistematik örnekleme yöntem
lerinin uygulanmasına yer verilecektir. Daha sonra örnek
lem çapına dokunulmaksızın duyarlık derecesinin arttırıl
ması yönünde uygulanan tabakalı örnekleme yöntemi ile küme 
örneklemesi yöntemine yer verileceldi~' 

Uygulama çalışmasında her örnekleme yöntemiyle bir
den faz2a örneklem oluşturulmuştur. Farklı örneklem so
nuçlarının birbirine oldukça yakın değerler oldugu görül
müştür. Ancak ilke olarak ilk oluşturulan örneklemin so
nuçları en uygun yöntemin belirlenilmesinde yapılacak kar
şılaştırmalar için kullanılacaktır. 

En uygun yöntemin araştırılmasında başarı ortalama
sının kestirimleri ölçüt olarak benimsenmiş, bunlar hem a
na kütle parametresiyle , hem de kendi aralarında karşı -
laştırılarak daha sonra sonuçlar tartışılmıştır. 

2.2 Tam Sayım Uygulaması 

Anadolu Universitesine bağlı Eczacılık Fakültesi, 
!ktisadi v,e İdari Bilimler Fakültesi , Fen Edebiyat Fakül
tesi ve Tıp Fakültesi örgün eğitim yapmasına karşın ö~en-

• cileri Ingilizce dersini Açıkö~etim Fakültesi Açıke~tim 
Bölümü ö~encileri gibi takip etmektedirler. Çalışmamızda 

ana kÜtle , 1985-1986 ö~etim yılında sözkonusu fakiiltele
rin dördüncü sınıf İngilizce dersini alan öğrencilerin ta
mamıdır. 1985-1986 ö~etim yılından sonra İngilizce der
sinin sonuçları başarılı-başarısız şeklinde de~erlendiril
diği için sadece 1985-1986 yılında okuyan ö~enciler·:araş-
·tırmamızda ele alınmıştır. 

Yapılacak bu çalışmada örnekleme birimleri ö~enciler, 
çerçeve ise ö~enci notlarının kaydedildi~ manyetik te~-
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tir. Manyetik teybe önce Açıke€P-tim bölilinü ö~encileri, 
daha sonra da sırasıyla t.t.B.F.,Eez.F.,TJ.p F. , ve Fen Ed. 
F., ö~enci notları kaydedilmiştir. 

Ana kütle parametreleri MINITAB paket programı yardı
mıyla hesaplanmış ve elde edilen sonuçlar aşa~da verilmiş
tir. 

N:l0575 

f' =53,509 

G' :17,893 

2.3 Olasılıklı örnekleme Yöntemlerinin Uygulaması 

2.3.1 Basit Tesadüfi örnekleme Sonuçları 

Bu çalışmada örnekleme birimi ile gözlem birimi aynı
dır, yani ö~encilerdir. Ana kütle mevcudu N=l0575 ve 
uygulama bu ana kütleden n/N=0,05 örnekleme oranında seçi
len n=529 örnekleme birimiyle yapılacaktır~. 

Örnekleme oranı alan araştırmalarında genellikle 0,05 
veya 0,01 alınmaktadır. Büyük sayılar kanununa göre, bir 
ana kütleden seçilmiş n birimlik bir örneklemin ortalaması,ör 
nekiem çapı arttıkça ana kütle ortalamasına yaklaşır. Fakat 
ö~neklem çapının büyük tutulması .zaman ve maliyeti arttı
raca~ndan, çalışmamızda örnekleme orani d,05 olarak alın
mıştır. 

Örnekleme birimi'erinin seçimi 
mı yardımıyla gerçekleştirilmiştir. 

seçece~ birimleri , kendi üretti~ 

MINITAB paket progra
Pakat program örnekleme 

tesadüfi sayılar yardı-
mıyla eşit olasılıklı ve yerine koyarak seçmektedir. ;: Dola
yısıyla tesadüfi seçim şartları yerine getirilmiş olmakta-
dıro 

Uygulamada örneklem seçimi genellikle yerine koymadan 
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yapJ.lmasına r~en, daha sonra yer verilecek olan tabaka
ll. örnekleme ~lamasJ.nda bazJ. tabakalardaki birim S&YJ.SJ. 
çok az old$ için yerine koyarak seçim ;yapJ.laca~ından, 
birim seçme şeklinde homojenlik sa~lanmasJ. bakımJ.ndan bu 
yöntemde ve di~erlerinde yerine koyarak seçim benimsenecek
tir. 

Tesadü:fi seçim tarzJ.yla seçilen n=529 çaplJ. örneklem
den elde edilen kestirim değerleri aşa~da verilmiştir: 

,.. 
t' =59,446 

~=0,523924 

/lo 
Ci~= O, 723826 

Paket· programdan yararlanma imk:anJ. olduğundan basit 
tesadü:fi örnekleme uygulamasJ. son derece kolay bir yöntem

. dir. 

2.3.2 Sistematik Örnekleme Sonuc;larJ. 

Sistematik örneklemenin uygulanabilmesi için öncelik
le N/n belirlenmiştir: 

N 105?5 
---=----~20 

n 529 

~esadü:fi sayJ.lar tablosundan örnekleme seçilecek birin
ci birim çerçevede 141iincü birim olmak üzere, 14'üııcü , 

1 

34 üncü , ••••••• 1105?4' üncü birimlerin oluşturd$ 529 
birimlik örneklem seçilmiştir. Çerçevede birimler tesa
düfi olarak sJ.ralanmamalarJ.na karşJ.n, örneklem mevcudu ya
terince büyük oldugundan bu yöntemle elde edilen kestirim 
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de~eri sistemdf.k bir hata iÇermez. (1•34), (1.'36) ve 
(1.3?) nolu ~üller yardımıyla elde edilen sonuçlar aşa
ğıda verilmişllr: 

1\ 
t' =12,19093 

~=1,633057 
A 
G":x ::::ı, ?94089 

Siste~ örnekleme uygulamas~ yap~l~rken örnekleme 
girecek b~ taraf~zdan seçilmiştir. Bu nedenle, ö
zellikle ana .iitle mevcudu büyük oldu~da sistematik se
çim, tesadÜfi -Rtçime göre daha fazl.a zaman al~c~ olmakta
dır. Anealt baıit tesadÜfi örneklerneye göre:: do~luk dere
cesi yüksek kir yöntem . oldu@l için.zaman k~s~t~ önem
li olmayan ~11şmalarda basit tesadÜfi örnekleme yerine 
kullan~labileeek bir yöntemdir. Hazırlanan çerçevenin ni
teli~, her faSilte öğrencisine örnekleme girme:: şansı ver
mi ş olmas~dır,. 

2.3.3 Orant~ı~ !!abak:al~ örnekleme Sonuçlar~ 

Duyarlık derecesinin arttır~lmas~ için izlenebilecek 
bir yolun örneklem mevcudunu arttırmak olduğunu daha önce 
i~ade etmiştik. Ancak örneklam çap~n~n arttı~lması bera
berinde ek bir maliyet gerektirecek, bazen de mümkün olma
yacakt~r. Çalışmamızda örneklam çapın~ artt~rma imkan~na 
sahip olmamıza ra~en, en uygun yöntemin belirlenmesinde 
yeknesaklık sa~lanmas~ aç~sından örneklem çap~na dokunma
dan duyarl~l~l.ın arttı~lmas~nı sa~layacak olan tab~alı 
örnekleme uygulamasına yer verilmiştir. 

Tüm tabakal~ örnekleme çeşitlerinde ana kÜtle orta -
lamasının kestirimi aynı formÜl yardım~yla yapılmakta, sa
dece araştırmanın amacına göre tabakalardan seçilecek bi-
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Tabaka ~~ayısı 3 oldu~nda elde edilen sonuçlar aşa~
da verilmiştir: 

A 
t' =59 t 32?04 

&i =o' 5048335 

A 
u~=o, 7105163 

Dikkat ·edilecek olunursa 3 tabakalı örnekleme ile el
de edilen staudart hatanın kestirimi , 5 tabakalı örnekle
me ile elde edilen standart hatanın kestiriminden daha kü

çÜk, dolayısı7la yapılan kestirim daha duyarlıdır. Bu ne
denle, çalışmamızın ileri safhasında örnekleme yöntemleri
ni karşılaştırırken 3 tabakalı örnekleme ile yapılan kasti
rim de~erleri dikkate alınacaktır. 

2.3.4 Tek Dereceli Küme örneklemesi Sonuçları 

Çerçeve~n mevcut olmadığı durumlarda daha yaygın o
larak kullanılan bir yöntem olmasına rağmen , tek dereceli 
küme örneklemesi çalışmamızda benimsenmiştir. Elimizde bir 
çerçeve mevcut oldu~ için, daha önceki bölümde açıklanan 
kümelerin oluşturulmasındaki kriterler gözönünde tutularak 
kümeler tarafımızdan oluşturulacaktır. Araştırmamızdaki 

küme örneklemesi uygulanmasında yanlız birinci dereceden 
örnekleme birimleri (öğrenciler) sözkonusudurf dolayısıyla 
tek dereceli küme örneklemesi yapılması do~aldır. 

Tek dereceli küme örneklemesi uygulamasında, küme iç
leri heterojen ve kümeler arası homojen olacak şekilde 10575 
birimlik ana kütle 75 küine· 106 birim, 25 küme de 105 'birim 
içerecek şekilde toplam 100 kümeye ayrılmıştır. Yani her 
biri 0-100 arasındaki tüm notları mümkün oldu~ kadar içe
recek şekilde kümeler oluşturulmuştur. Dolayısıyla herhan
gi bir küme ana kütleyi iyi bir şekilde temsil edebilecek 
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niteliktedir. TesadÜfi sayılar tablosu yardımıyla 5 kÜme 
seçilmiş ve içerdi~ tüm örnekleme birimleri incelenmiştir. 
Ancak bazı kümelerdeki bir birimlik ~ark nedeniyle, uygu
lanan dii!;er örnekleme yöntemlerinde n= 529 olmasına kar
şın, bu yöntemde n: 528 olarak gerçekleşmiştir. Yaptı~ı

mız bilgisayar programı yardımıyla (1.38) ,(1.40) ve 
(1.41) nolu ~ormüller kullanılarak elde edilen sonuçlar a
şa~ıdaki gibidir: 

A 
r' = 54,73864 

~=0,570236 
,.. 
G5c:O, 75514 

Yaptığımız araştırmada ana kütlenin noksansız bir 
çerçevesine sahip oldugumuz için ve bilgiler örnekleme bi
rimlerinden değil, A.tt. 'nin ilgili idari birimlerinden el
de edildi~ için, küme örneklemesi yönteminin bir alan ça
lışmasındaki büyük avantajının ortaya konulması mümkün ol
mamıştır. Bununla beraber, bünyesinde Açıkö~etim Fakül -
tesi barındıran A.U. ö~encileriyle ilgili ve kayıtlı ol -
mayan bilgileri gerektirecek bir alan araştırması için kÜ

me örneklemesinin büyük avantajlar sa~layaca~ açıktır. 

1zleyen paragra~larda tam sayım ve örnekleme sonuçla
rı tartışılacaktır. 
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2.4 En Uygun Örnekleme rönteminin Belirlenmesi 

2.4.1 Basit Tesadüfi, Sistematik, Orantılı Tabakalı 

ve Tek Dereceli Küme örneklemesi Bulgularının 

Ana Kütle Parametresiyle Karşılaştırılması 
1 

Alan araştırmamızla ilgili tam sayım ve olasılıklı 
örnekleme yöntemleriyle elde edilen bulgular birarada de
~erlendirilerek çalışmamızın amacı olan en uygun olasılık
lı örnekleme yönteminin belirlenmesi gerçekleştirilmeye 
çalışılacaktır. De~erlendirmeyi kolaylaştırmak için sözü 
edilen bulgular aynı tabloda gösterilecek, ana kÜtle para
metresi ile !arklı olasılıklı örnekleme yöntemlerine göre 
yapılan kestirimler arasındaki mutlak farkıara da yer ve
rilecektir. 

En uygun olasılıklı örnekleme yönteminin belirlenmesi 
için yapılacak karşılaştırmalarda, ana kütle aritmetik or
talaması ile olasılıklı örnekleme yöntemleriyle elde edilen 
kestirimleri gözönünde tutulacaktır. 

2.4.1.1 Kestiricilerin Do~u~ 

Tablo(2.1) 

Tam Sayım Sonucu Elde Edilen Başarı Ortalaması !le 
Olasılıklı örnekleme Bulguları 

f4=53,509 Örnekleme Hatası Standart Hata 

örnekleme " 1 
A 

1 
,. 

Y"'öntemleri .r t'-t' ~ 

B.T.ö 59,446 5,93? 0,7238 
s. o. 52,191 1,318 0,?941 
O.ToÖ 59, 32? 5,818 0,?105 
T.D.K.ö 549739 1923 0,7551 
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Tablo(2ol)'de görüldügü gibi ana kütle ortalamasın
dan en küçük :mutlak sapmayı gösteren kestirim, tek derece
li kÜme örneklemesiyle elde edilendir. Bunu sırasıyla sis
tematik örnekleme, orantılı tabakalı örnekleme ve basit te
sadüfi örnekleme yoluyla belirlenen kestirimler izlemek
tedir. Anlaşılaca~ gibi, sözkonusu farkları gözönünde tu
tarak kestirimin do~luk derecesinin ortaya konulmasına 
çalışılmaktadır. 

Daha önceden de belirtildi~ gibi ana kütle paramet
resi genellikle bilinmedi~inden, kestirimin doğrulu~ ko -
nusunda herhangi bir örnekleme uygulamasında karar vermek 
mümkün olmaz. Oysa biz araştırmamızda kestirimin bu özel
li~ni ortaya koyma imkanını bulduk; bu durumda en do~ 
kestirimi tek dereceli küme örneklemesi vermektedir. 

2.4.1.2 Kestiricilerin Duyarlılı~ı 

Tablo(2.l)'de ortalamanın standart hatası incelendi
~nde, en kÜçÜk de~erin orantılı tabakalı örneklemede ger
çekleşti~ görülmektedir. Bu değeri sırasıyla basit tesa
düfi örnekleme, tek dereceli küme örneklemesi ve sistematik 
örnekleme yönteminde belirlenen standart hata de~erleri iz
lemektedir. Anlaşılacağı gibi en duyarlı kestirimi orantı
lı tabakalı örnekleme verecektir. 

2.4.1.3 Kestiricilerin Yansızlı~ı ve Tutarlılı~ 

Bir kestiricinin beklenen de~erinin ana kütle para -
metre değerine eşit olması kestiricinin yansızlı~nı, kes
tirimin büyük sayılar kanununa uyması da tutarlılığını gös
termektedir. Olasıklı örnekleme yöntemleriyle yapıl~ a -
ritmetik ortalama kestirimlerinin hepsi kuramsal olarak 
yansız ve tutarlı kestirimlerdir. Diğer taraftan olasılık
lı örneklemenin tüm koşulları sağlandığından kestirimierin 
hepsinin gerçekten yansız ve tutarlı olmaları bekleniro 
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2.4.2 Farklı örnekleme Yöntemlerine Göre Belirlenen 
Ana Kütle Aritmetik Ortalaması Aralık Kestirim
lerinin Karşılaştırılması 

Ana kütle aritmetik ortalamasının en do~ ve en du
yarlı nokta kastirimlerini veren olasılıklı örnekleme yön
temlerini ortaya koyduktan sonra,, en uygun oıanını belir -
lemede bir başka ölçüt olarak ana kütle aritmetik ortala -
ması için farklı örnekleme yöntemlerine göre belirlenen a
ralık kestirimlerin karşılaştırılması düşünülmüŞtür. A
na kütle aritmetik ortalamasının %95 güven sınırları he
saplanılmış, sonuçlar topluca Tablo(2.2)•te gösterilmiştir. 

Tablo(2•2) 

Uygulanan örnekleme Yöntemlerine İlişkin Ana Kütle 
Aritmetik Ortalamasının %95 Güven Sınırları 

t' =53,509 
%95 Güven A A 

r' Ciy 
Örnekleme Sınırları 

Töntemleri 

B.T.ö. 59,446 0,7238 58,027-60,865 

s. o. 52,191 0,7941 50,635-53,747 

o.T.ö. 59o27 0,7105 57,934-60,720 
• 

TeD.K.Öo 54,739 0,7551 53,259-56,219 

Tam sayım sonucunda ana kütle aritmetik ortalaması 
53,509 olarak belirlenmişti. %95 güven sınırları incelen
di~nde, sistematik örnekleme ile tek dereceli küme örnekle
mesi yöntemleriyle belirlenen güven aralıklarının ana küt-



59 

le aritmetik ortalamasını içerdikleri görülmektedir. Bu 
iki yöntem kendi aralarında karşılaştırıldıklarında, sis
tematik örneklameye göre daha duyarlı bir kestirim yapma 
imkanı veren tek dereceli kÜMe örneklemesinin tercih edil
mesi gerekti~ ortaya çıkmaktadır. Tek dereceli küme ör -
neklemesi yöntemiyle oluşturulan örneklemlerin ~95 'inin 
aritmetik ortalaması 53,259 ile 56,219 arasında de~ -
şen de~erler alacaktır. 

Anlaşılaca~ gibi, Anadolu Universitesi ö~encileriy
le ilgili bir alan araştırması için en uygun oıasılaklı ör
nekleme yöntemi "Tek Dereceli Küme örneklemesi" olacaktır. 
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SONUÇ VB ONER!LER 

Yap~lacak geniş çapl~ araştırmalarda sayısal bilgi 
toplamada zaımm,işgücü ve maliyet yönünden önemli zorluk -
lar ortaya çitmaktad~r. Bu nedenle ana kütleyi iyi temsil 
edebilecek bi-r örneklem seçmek ve örnekleme yapmak kaç~n~l
mazd~r. Hatta bazen örnekleme yapmak tek alternatiftire 
Araşt~rmac~ araştırmas~n~ en az insan gücüyle, en k~sa za
manda ve en geçerli şekilde sonuçlandırmak isteyeceğinden, 
örnekleme plan~n~ bu amaca en uygun olarak yapma yolların~ 
arayacakt~r. Ancak araşt~rmacı kendisi için uygun yöntemi 
genellikle kuramsal bilgilerden yararlanarak saptamaya ça
lış~r. Oysa bazen kuramsal bilgilerle uygulama sonuçları 
farkl~lık göstermektedir. Bu balo..mdan bu incelemede Ana -
dolu tlniversitesi bünyesinde belirtilen nitelikteki alan 
araştırmalarında benimsenecek en uygun olasıl~~ örneklem~ 
yönteminin belirlenilmesine çalışılmıştır. 

Çalışm8Jill.zda uygulanan olasılıklı örnekleme yöntem -
lerinin hepsi yansız ve tutarlı ortalama kestirimleri ver
mektedir. Uygulanan olasıklı örnekleme yöntemlerinde el -
de edilen standart hatan~n kestirim de~erleri de birbirine 
yakın değerlerdir. Ancak orantılı tabakalı ör.neklem~ yön
temiyle elde edilen standart hatanın kestirimi en küçük 
değeri vermekte, yani duyarlık derecesi yüksek olmaktadır. 
Fakat orantılı tabakalı örnekleme yöntemi do~luk derece
si düşÜk bir ortalama kestirimi vermektedir: Ana kÜtle a
ritmetik ortalamasının %99 güven aralığı bile ana kütle 
aritmetik ortalamasını içermemektedir. 

Yaptı~mız alan araştırmasında tutarlı, yansız ve 
do~luk derecesi yüksek olan kestirimi veren, aynı zaman
da bilgi toplama maliyeti de düşük olan "Tek Dereceli Küme 
örneklemesi" en uygun olasılıklı örnekleme ;yöntemi olarak 
belirlenmiştir. 
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Anadolu Üniversitesi, Açıkö~etim Fakültesi nedeniyl~ 
Türk Oniversiteleri içersinde ayrıcalık arzeden bir yüksek 
öğrenim kurumudur. Anadolu Üniversitesinin özellikle sözü 
edilen fakültesinin öğrencileri devam zorunlulu~ olmayan, 
Türkiye içinde ve dışında da~ılmış bir kütledir. Sözü edi
len fakülte öğrencileriyle birlikte A.tt. ö~encilerinden 
do~dan do~ruya bilgi gerektirecek bir araştırma ;yapıldı
~nda, küme örneklemesinin zaman, işgücü ve maliyet avanta
jından yararlanılacaktır. Bilinen bu avantajları yanında 
do~ ve duyarlı kestirim olana~nı yine kÜme örneklemesinin 
verece~ni ifade edebiliriz. 
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PRII'.JT "ana hıi:lc~ c:or·t~llam=ısini.n tr...hmi.ni.c-'";GEt.ıc:ıı::cr 

I<AI'<:TOI''l ~"::ı 
KPıRTDF'2"'0 
I<ARTCH .. ·:-3,~•0 

l<t;RTCIP'ı·=O 

f<f1F:Tül"'~'ı"'0 

FCIF< :t·"-1 TCi 1'11 
~~ART OF' 1 '"f: l'ıl''nt:ıP 1 ·t· ( (i\\ Il ... 1'1C: I ~::ORT l ··E~ l 
NEXT I 
S li<':P:F-:E=ıı!<.I~F: !"Lll·'' 1 / i t·l t ·-· 1 l 
PRitlT 
PRitH "kö<r t•:•p i'"'"; f<{\F<TUP:l 
PF( I NT "'" 1 ··· <:.~""" ;; l:O 1 ı.::ı.;1:~ı::: 
G-· ::::r:){~ •: '23 1 K/.\PE i 
PHINT:f:•F;J:i.;T u~-st .. :::.:.ı·::q:::ımcı:::~·· ;C3 
FD!·~ I"' :l TO !'lE~ 

I<AI~:TiJf'''c:'·"l<f11":fı:lf"~c!·t- ( (I D\ J .i ·I DDF<T l ····2 l 
NEX"I I 
82~::1·\F<E~•I<?\fHCJF'i.~/ < 11?!· .. ·1 > 
PRINT 
PR ll IT "k ö•r· tc:•p2"''"; f<{:ıfHDF'P 
F'H I N·r 11 sE~···~r~~==~~ •• ; ~::>E~I<l~F~E 
o"'sun \ S2K!::.F~E l 
PRINT "st.se;lpmır:l=";iD 

FOR I"" 1 Tü I'El 
~:?\RTCIP3"*f\RTCIP~i+ ( <FE tl ( ı: l .. -FENCIRT l ·····c:.~ l 
NE.XT I 
S3f<I'.F<E'*:i-,f'':'TTıP::l/ \ tt:l .. ·· 1 l 
PRINT 
PRH.J"I" "k<ı:H"'I;c•p:3~•" ;l<i·\RTOI'>:3 
Pf;: I !'IT "s::i···;:~"'"; ::;:;il<:!lF~Ic 

F'f~ I l'f'!' "st :: :::\f.:,iiıi.~\=:~= .. ;; E 
ViiF<TOF= ( ( 1·1111 ·*·::b li•::I",I'~E/n J > l + ( NH2·*" ( :Oi2l<?'ıi';:E/I·'I' 1 l ) + ( 1·11 .. 1:::: ~· •. ·,;::':JiııF-:f.' ilı't·l :> 1 i 

WC.FOiil'i~)'" ( ( I<J. ... l<t 1 l it· ı··· E~ l ·•!·W'ıi'~Tnı:::· 
STI·11':li+''EL\n ( '/1\HYtd .ıs; l 
Pr~ .ı: ı· ı ·r .. • /ı·~.ı:;;: ··r t.\ı·ı (~ı:·~· ~~ ; ~.'(..~ı:::: 'ı' f.\1· JS 
PF~li'-IT 

PH.ı:ı-..:T '':::> rt'.'~ıi·Jf,{~,(·;:·ı , ... ,?·.·rt,::~'' ;s·rı .. ır,·rn 



SİSTElilA.TİK Öl1NEKLEME \ÜNTEMİNİN BASİC PROGRAI'ili 

~) Drt•ı :< •: '!.Cı• ,,·, J 

10 PF<Ii·.ır ''bJ'c•Lciii~T il< Cihi!.Ei<l....lcl·iE" 
20 KN=~J;.:i9 

:::so tı=::.~:o:ı l 
t.ı·O TOF·'""' . .) 
~.50 FOR }•"" i Ttı 1<! i 
r:,ı:; F:Ef:<J) .x ·: r ' 
"70 TOP"•'!' C:il'·'··ı • :0: :t i 

80 NEXT I 
"i' O OR"! X "'·'T Ci··/ ı< l·.ı 
t o o pf-:;: :::n 
11 o PFn 1: !' ··til ı., n .. n .... E uı·: ı {\ı.. ı:\r·ı;':\3 n.ı.ı: n l'l'ı!-ıt'l :u ı i ...... "; unr·ı< 
ı i? O ~~";{'; 

13.0 FDF. I.,:! 1 U 1<.: 1 
l. ~50 f)={H- ( )0: '· .! > ·· U! :T .. ı ·· ;c! 

160 NEl<.f 1 
:ı. 70· $r::!""r,/ n ı 1 .. ·ı ) 

j 76 PF<II'il 
1 7"7 PF: H.ı T ' ~:n , \:lı J·', :,:o, ., " ;; 1• 
180 V(;f.:X.,.,·:-,;;::~, ;.:,ı 

190 ST"•·hiJH '·'·..li':!'::-: ) 
1.'!00 PR:t:ı·n 

F~ 1 O PF~: J ı·.rr •• \ ... :-\::(\ ;·\f-..t~::;~: 11 ;; 1)f~ıF' .:< 

21 ~.) PF: :ı 1 iT 
220 PRII'II' ··ı::·r,·::~.JO•'ıl'··r :ı,··,·Ttı""·";·::>r 

TEK DERECELi KUME ÖRNEKLEMESi \ÜNTEMİNİN BI\SİC PROGRAMI 

~j D I N X 1 ( ı:50(i) :ı X;~ ( j.::·.;(;ı:.>) :• :<::::i.-. •:.)(}{)) , ;:tı. < 50()) :• X~:; (~.::sOO J 

10 ı·l=100 

20 f<t1=:'.< 
:-:ıö··"·N 1 = 1 06 
40 N2=10Ç> 
5o r-ı:-:ı=ıo::; 

60 l'l4=10f.:. 
70 1··ı:.)= 1 o~:; 
80 T1=0 
90 ·rc.~=o 

100 T3=0 
110 T4=0 
120 T5=0 
130 FOR 1=1 10 N! 
140 READ X.l\f) 
150 Tl=T:l+·X :i •: I) 
160 NEXT I 
l.70 FOR I:":J. ·ııı !'lE'. 
180 HEAD ;:p \I 1 
190 T2=TE~+ X c~ ( J: ) 

'( 200 NEXT I 
210 FOR 1=1 10 i'l~ 

220 f~EAD x:3 •: i i 
230 T3=T~H·X::ı (:ı:) 

240 NEXT :ı: 

250 FOR I='i ·ro I'Yı 

260 READ X'·~\ i) 

270 T4="ırı- .. ı .. XI., . .; I) 
280 NEXT I 
290 FOR l =" l TU l'.i~''ı 

300 READ X~5 1 1 ' 
31 O T5=T!."i+ X~:·. •: :ı ) 
320 NEXT I 
340 ORT X 1 ..,, .. r :! / I'J:l 
~:16Cı DRT:,;;,:!~,TF /i'.li:-~ 

380 ORTX:'.i''''!":::l ·'ı·.ı::ı 

400 ORD:'ı'=·T'ı il'i·ı
'·t20 DRrx:;;,;r:!Oi;N:'; 
440 KN=N1+N2+N3+N~+N5 
450 T=Tl+T~+-r8+14+T5 
't60 ORT:<,=T :ı::: ı 

ı:t'?O PRrt-rı ;r:·r::J!'iT "l~: .. ı;::, 1:t..rıı...E cıRf{ıu-wıAsnnı·.ı .. l"i\HI·n:ı·· .. ır"'" ,uı:-:.r>" 
480 82=< l 1 (}·:1+ .. 1 \)>H ( DRTX 1 .. ·-0HTX ı·····ı.~ .. HClRl >«:.:--Cif":TX l .. ···E'.+·\ ühf)( ::; .. dPT:";) 'P+ < i.:ıı-: .. t :~lı··OF'!TX) ···E2 .. 

DRTX5-·DP i' X ı ···i'?. i 
Lı90 vr~RX "'' ( 1 i f• ı-.:· i.=: ı " (i 'i'· E'',,. (Er?./ Ki't) * ( ( ı·'I--Kt1) .n·ı) ) 
;:;o o PR Il' lT : Pl·-: ll rr "\'(..<ı'·(t' (ıl· ı~::;,," ; '·Hif';: X 
~:.i lı:) ST=SıJı:::: ( \)f.'~.F~: ;<) 


