TARıMsAL İŞLETı.,lEclLtK ARAşTIRMALARİNIJA
KULLANILABtLECEK aiRNE KL E YE METODLAR I

Dr. Cengiz
I.

GtRİş

Günüınüzde bilimse1 ve teknik araştrrmalarrn sonuçları is tatİstİk kurallarlna uygun o1arak değerlendirilip sunulmadıkça, söz konusu araştlrma sonuçlarının t ereddütle karsılandlğı ve benimsenmediği bilinmektedir. İstatistik rne tod ları sayesinde elde edilen sonucla-

ra ne derece güvenilebileceği ortaya konabilir. Diğer bir de_rıimle hatapayı önceden hesaplanabilir. ls-

tatistik metodlarlndan

beklenen

faydaların sağlanabilmesİ herseyden ewe1 iyi bir örnek çekilrnesine
bağlıdır, Bu nıakalede kısaca ijrnek
ve örnekleme kavrarnları. üzerinde
durulduktan sonra, örneklemeyi gereklİ krlan hususlara değ ini 1e c ek
özet olarak örnekleme metodlarl,
örnek hacminin tayini ve elde edilen sonuçların populasyona teşıni 1i
konularına temas edilecektir. vetodlarln daha çok tarlmsa,l isletnıe-

cilik

araş t:-rmalar:-na uygulanab i 1me

inkanlar.r gözönünde

t ut u'lrnus t

ur.

"Popr l r"yo.,ı',, ternsi1 edecek

şekilde populasyonun bir krsmının
seçilmesine örneklenıe" d en i lmekte dir. (5, s. 1) .Populasyonun ken disini temsil etmek üzere seçilrnis
o1an krsmına da örnek denileceği
bu tan].mdan anlaş 1lrnaktad l r.
Örneklenıe Dopulasvonun tünii-
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ÇAKIR

nii incelernenin imkans ı z oluşu
veya'pratik o1rnavrsııidğn doğmuştur( 3. s.43) Gerçekten, Örnekleınevi gerekli krlan birçok sebebler mevcuttur. Bunlar asağl
dak

i şekilde sıralanabilir.

-

1. Populasyonun hudutsuz
olmas:- hal inde poDulasyonun ğü-

ııiinii inceleıne imkinr olmadığından populasyon hakkında elde edilmek istenen bilgiler zorunlu
ol arak örneklerne voluyla temin
e<lilecektir. Bu durum basit bir
ii rnekl e aç:.klanabilir. Yrldı,z 1arl gözleven bir astronon ka bul edelim. Gözleııis olduğu vı.1-

dız astrononun kendinden, istatistik metodlarrndan, astronomi

1nıinden, bütün b i 1iml erden, be 1Fr de butun dunya Ve g(lnes slsteminden daha yaş 1ı. o1abilir.
i

Belki milyonlarca senedir ısrk
vaymaktadlr. Bundan sonrada be 1ki milyonlarca sene tslk va}ınava devam edecek tir. Astronomun
örnriiyle dahi karş:.las t 1r r ].d:. ğı-nda sonsuz sayılabilecek bir zam
rnan sü res inde yrldrzr incelemek
miirıkiin o1madrğına göre astronom
zorunlu o1arak belki birkaç dakika belki birkaç saat, belki de
tirkaç ay ı,eva vıl gözlem yaoı-

yrldız

hakkrnda bilgi ediir. Burada yıldrzın rsrk
yavdığı. toplam siire populasyon
1arak

ne c

ekt

kabul edilirse gözleın süresi de
örnek o1maktadrr. örnekten hare ket edilerek populasyon hakkrnda

bilgi

ed in i 1mekt ed

ir.

2. Populasyon hudutlu o1sa
dahi örnekleme yegane pratik yo1
olabilir. Söz gelişi, Türkiyeıdeki tüm tarrm işletmelerinin zirai gelirinin hesaplanrnası istense ne yapabilirdik? Populasyon sı
nrrlrdrr. Diyelimki Türkiyelde
5.000.000 çiftçi ailes i mevcuttur.
Her çiftçinin zirai gelirini he saplaınaya yarayacak bilgileri anket metoduyla top].anak için 50 ki
şilik bir ekip teşki1 edilse herkes günde 5 anket yapmak kayd:-yla

bİlgİler taın 20,000 günde topla nabilirdi ki bu süre yılda 300 gün
çal:-şmak

kaydıyla ancak 66 sene

de

toplanabilirdi. Örneklerne yap:,1mak
suretiyle birkaç ayda Türk çiftçi1erinin zirai geliri hakkında iyi
bir fikir sahibi olmak mümkündür.

3. Populasyon hakkında istenilen bilgiler elde edilirken populasyona dahi1 o1an bireyler yok
o1ur veya tahrib o1ur. Bu durumda
da örnekleme yapmak zorunludur. Diyelirnki oksijen tüpii yapan bir
fabrika müdürü tüplerin kaç atmosfer basrnca dayanabileceğini '6ğrenınek istedi. Elindeki bütün tüp
ler populasyonu teşki1 e tmekted i r.
Örnekleme yapmaksızrn tüm popul as yonu denemeye tabi tuttuğu zaman
populasyon hakkrnda en iyi fikre
sahip olur ama bu zamanda populasyon tümüyle yok o1muş o1ur.

4. Birçok veri tipleri için
populasyona ait tüm değerleri e1de etınek imkİnı yoktur. örneğin
zaman

1ecek

serileri anal izler inde geyıllarr sabrrla bek leınekt en

başka birsey yapılamayacağı gib i,
geçmiş çok eski yıl}arada gidilemez, ya veriler nevcut değildir ,
veya s ıhhat 1i değildir,fayda ye-

rine zarar verir.

5. Ornekleme sonucu elde edİlen netİceler, tam say]_m sonucu
elde edİlenler kadar hatta daha
slhhatl i o1abilir. tsaret edi1en
bu husus ilk baklşta yanlı§ gibi
görünürsede doğrudur. Bi 1has s.a populasyonun çok biiyük olduğu hal-

1erde, sayımın istenilen zamanda
ancak çok fazla ele rnan kullanmakla müınkün o lab il ir
elernan
Çok sayıda iyi yetişmiş
olanaksız
bulınak
olduğundan saylm
memurlarrnın sebeb olacağı hata 1ar dikkatli tir örneklemeden i1eri gelen hatalardan fazla o1ur.
Üstelik örneklenıede hata payr bi1indiği halde sayımda b i ]. ineme z

bitirilmesi

(1, s.

351).

II.

ÖRNEKLEME METODLARI

örnekleme metodları-n:.n aşağrdaki srraya göre incelennes i
uygun gö rü 1miiş tiir.

A. Tesadüfi

örnekleme

1. Kı-s1ts1z örnekleme veya basit tesadüfi örnekleme,
2. Krsıtlı örneklerne,
a) Tabaka1:. iirnekleme,
b) Salkrm örneklemesi,
c) Sistematik örnekleme.

3.
örnekleme,
nekleme.

Çift örnekleme, çoklu
sırasa1

(

Seguent ia 1)

ör-

l9

B. Tesadüfü olmayan örn'ekleme
1
2
3

Gayeli örnekleme,

Kota örneklenıesi,

Kolaylık

A. 'j.es3düt

i.

]- Ornekleme

1. Kı's:.tsaz örnekleme veya basİt tesadüfi örnekleme: Bas it

tesadüfİ örneklemede populasyon daki her ferdin örneğe girrne ihtirıali eşit ve birbirinden bağlmsızd]'r. Teorik olarak her ferdin
ölçülüp değerleri kayded i 1d ikt en
sonra yeni seçin yapılmadan populasyona iade edilmesi gerekir. Bi5y1elikle her ünite yeniden seçi1 mek şansına sahip o1ur. Fakat bu
usule pratikte ender olarak uyu lur. Genellikle yerine konularak
s

ebeb

i

a) Populasyon örneğe nazaran
çok büyük ise çekilen ferdi populasyona iade etınenin pratik bir

önemi yoktur, veya,

b) Seçilen fert incelerrıe srrasında yok olduğundan popu 1asyona iade etınek iınkinr yoktur.
Populasyonun çok büyük olınadığı ve'ijrnekleme birimlerine ulaşmanın kolay ve ucuz olduğu ha1lerde basit tesadiifi örnekleme iyi

bir yöntemdir. Elemanlarr dar bir
sahaya toplanmış biiyük pooulasyonlar için de pratiktir(1, s. 362).

Basit

i

örneklemeyi,6üyük populasyonlara uygulamakta kar
şılaşılan ilk güçlük populasyondaki fertlere numara vermek zorunluluğudur. Numaralama islemi bazan
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tesadüf

1e tmec i1ik araştrrmalar:, açısından da
pek uygun bir metod olduğu söy1eneınez. Çiinki ülkemİz şartla rlnda tarı"rn isletmeleri genellik1e sağa doğru çarplk bir dağrlış

uygulanarnaz. Tarımsal iş

örneklemes

çekim yapıJ-mayışının iki
vardrr:

çok pahalıya mal olmaktadır. Birçok ekonornik verilerin toplanmasrnda basit tesadüfi örnekleme

göstermektedir. Populasyonda az
sayıda, fakat önemli olan büyük
isletrnelerin örneğe çlkma ihti nali oldukça zayrftır. Bu baklmdan tarı.m İşletmelerİnden oluşan
bir populasyonda basit tesadüfi
örnekleme iJ.e populasyonu her
ydnüyle temsi1 dden bİr örnek elde edi lrnes i mümkün görülmemekte-

dir.

2

K].sat11 tesadüfi örnek -

me:

it tesadüfi örnekle haller de, alrnacak bazr tedbirlerle örneklemeden beklenen faydalar ar ttırılabilir ve daha etkin çalışmak imk?nlarr Ya r a tıl ab il i r.fünekBas

menin uvgun görülınediği

işleıninde örnekleııeyi yapan
şahsın bir nevıi müdahalesi söz
konusudur. Ancak bu müdahale örneğin tesadiifi olınasrna enge1 değildir. Örnek tesadüf örneği o11eme

niteli6ini koruduğundan hata
payları hesaplanabilir, ve ör -

ma

nekleıneden beklenen faydayı. s ağ1ayab i1

ir

.

a) Tabakalı tesadüfİ örnek1eıne

:

tnceleme konusunu teşki 1
eden populasyon tabaka deni].en
birbirine benzer fertlerin yer
aldrğı- grup veya sınıflara ayTL1rr ve her tabakadan basit tesa-

düfi metodlarla örnek çekil irs

e

uygulanan metoda tabakal1 tesadÜfi örnekleme denir.

Tabakalı. tesadüf

i

örnekleme

içinde iki ayı.rlm yapmak

imk6n:-

mevcuttur.

aa) oransal tabakal1
fi örnekleme,

te

s

adü-

bb) Oransal olm4yan t abaka
tesadüfi örnekleme.

1:_

oransal tabakal1 tesadüfi ör-

fert sayıslna oranlna eşittir.Tabakalar arasrnda dispers iyon yönünden önemli farklar yok ise bu
(1, s.

362).

Tabakalar araslnda varyasyon
önemli fark].ar 8ö s te rrrıek te
ise
örnek hacrni yönünden iizerinde durulması gereken husus t ab akadak i
fert sayls 1ndan çok varyasyondur.
Bu bakımdan tabakalandrrmadan en
fazla ist ifadeyi sağlamak için
fazla de ğ iş iın gösteren tabakadan
daha fazla, az varvasyon gösteren
tabakadan daha az ferdin
örneğe
girmesi gerekir. Bunu oransa1 o].mayan tabakalı tesadiifi örnekleme
ile sağlamak mümkündiir.
Heterogen yaprlr ve son derece çarprk populasyonlarla çalış].rken tabakalı tesadüfi ij rnek t emenin kullanı-lrnası uygun o1ur (1,
s. 363). Tabakalandırma yapı-lrr ken 1) her tabakanln mümkün olduğu kadar homoj en 2) tabakalar a-

rasr farklılrğrnda

çük bir ijrnek elde edilebilir.Simetrİk veva orta derecede çarpı.k
dağılıslarla çalış:.rken tabakal1
tesadüf i örneklemenİn üstünlüğünü

etınek güçtür. Bu baklmdan
önce populasyon
hakkında bilgi sahibi olmak gereki r.

iddia
t

nekleme ile elde edilen örnekte ,
her tabakadan örneğe giren fert
saylslnln örnekteki toplam fer t
saylslna oranl her tabakadaki toplarn fert sayısı-nın populasyondak i

metod uygundur

neklemeye nazaran örnekleme ha tasr daha küçük bir örnek veya
ayni hassasiyette fakat hacmi kü-

mümkün o1duğu

kadar f az|a olrnasına çalls1lrnall-

drr. Böylelikle basit tesadüfi ör-

abaka 1and 1rnadan

Tabaka örnek

o

r t a l ama

lar

tartılr aritmetik ortalamasr

ı.n

]_

n

Po-

pulasyon ortalanas:-nln tahmİnİnİ
verir. Oransa1 tabaka11 tesadüfi
örneklemede bütün 6rneğin ar itınetİk ortalaması populasyon o r talamas ].n ın tahminini verir.Çünki daha ijrnek çekilirken her tabakadaki fert saylslnln populasyondaki
fert sayıslna oranl esas alrnarak
ağırlık verilmistir. Oransal o1mayan tabakalı tesadüfi örnekleme
de, ortalama, uygun ağırlrklar İ1e hesaplanııalrdlr. Aksi t akd ird e
önemli sapmalal ortaya çrkar ( 1,

s.

364 )

.

Tabakalr tesadüf i ö rnekl eme
tarlmsa1 iş 1etmecilik araştlrma larında uygulanabilecek bir metod
o1arak göriilmektedir, Daha ijncede
belirtildiği iizere ana değişken
durumunda o1an iş 1etme büyüklüğü
sağa çarplk bir dağ].lış göster
mektedir. Bu durumda basit tesa düfi ijrneklerne vertne tabaka11 te-

i ijrnekleme tercih edilmeliir. Tabakalar arasrndaki varyasyonun farklr o1up oJ.madığı varyans
aıa|izi ile ortaya konulabilir.Tasadüf

d

bakalar arasrnda varyasyon farkl r
ise oransal olmayan tabakal:- tesa-

düfi ijrnekleme metodu tercih edilınelidir. Ancak bu takdirde örnek
ortalarıasın]-n hesabının oldukça
güçlestiPi de 96z i5nünde tutulma1rdrr.

2I

b) Salkım ijrneklemes i

:

Salkrm örnekl enıe s inde populasyon ilke1 birimlere bölünür
ve Populasyonu teınsil etmek Üzere
bu gruplar araslndan örneklene
yapllır. Örneğe çrkan ilke1 bi rimlerde mevcut olan teme1 bi -

rimlerin heps i ele alınabileceği
gibi daha küçük ilkel birimler esas alrnarak iki veya dalİa çok
kademede örnekleıne yapılabilir .
tlkel birimler coğrafi s ahal arr
olduğu takdİrde uygulanan metoda
saha örneklemesi denir.

salkım örneklemesinde

s

tan-

dart hata tabakal1 örnek leıneye
nazaran daha fazladır.Ancak an ket başlna düşen masraf az olduğundan daha fazla anket yapıla rak fark kapatılabilir. Salklm

örneklemesİnin amacl belirli hacimdeki örnekten en güvenilir so-

nuçları elde etmek deği1, teme1
birim başrna düşen masraf esas
al:,ndrğrnda en ucuz şekilde is tenilen bilgileri top lamaktadır
(1, s. 365) .
salkım ijrneklemesini bir

örnek üzerinde açrklamak mümkündür: Türk çiftçilerini temsil edecek bir örnek çekilmek lste
nİrse aşağıdaki şekilde hareket

edilebi].ir, ller tar:-msa1 bölge birer il, her ilden ikişer
ilçe, her ilçeden üçer köy ve
her köydende belirli sayı.da çiftçi alınarak örnekleme yaprlabi 1irdi. Tab1o haline get iril irse,
den

kaderne
I.

II.
III.

Iv.

))

örnekleme Birimi
İ1

1lçe

Köy

Çiftçi

Burada Konya ile Bilecik,
Nazilli ile Çemisgezek, Pazar köy ile Akviran ayni muameleye
tabi tutulmaktadır. Bunlar arasındaki farklar örnekleme hatasının artmaslna sebeb olmakta dır. Ancak seyahat masrafların-

da büyük tasarruf s ağland rğ:.ndan
diğer metodlara nazaran daha ekonornik olmaktadrr. Tarımsa1 isletmecilik alanrnda yap:-lacak araştrrmalarda anket metodunu uygulaııak hemen hemen zorunlu o1duğuna göre hassasiyet de reces i

aşağı yukarı sınırlrdır. Örneğe
alrnan fert sayls:.nr çok faz|a
arttırsak bile hassasiyet dere -

cesini fazla arttı.ranaylz çünki
materyal toplamada kullandığı_mız
metodun hassasiyet derecesi o1dukça

zayıftrr.

Bu durumda seya-

hat ve nakliye masraflarınr a zaltma iınkinr sağladrğı için diğer metodlardandaha ekonomik o1an salkım örneklemesinin kul lanrlması bizim şartlar:.mrzda o1dukça uygun

düş eb i

1ir.

c) Sistematik

örnekleme:

Populasyona ait bir 1iste üzerinde tesadüfi bir sayrdan
başlamak ve her seferinde k kadar arttlrmak suretiyle örneğe
girecek fertler tesbit ed i 1irse
uygulanan metoda sistematik örnekleme denir. Burada .K= n
-T-

dir. n örneğe girecek fert sa yı'sr, N populasyondaki fert sayısıdrr (1, s.365). Basit bir
örnekle bu metodu açrklarsak:140

kişilik bir srnrftan 10 öğrenci
sistematik örnekleme ile örneğe
cekilecekse
10
,4 dur, j.e^-

140

sadüfi sayılar cetvelinden üç basamaklr bir sayı buluruz, meseln

037 olsun listede 37. s:.rayı iş gal eden öğrenci iirneğe girmiştir.
14 ilave ederiz 51.,14 ilave edr
riz 65, v.s. örneğe dahil olur.
sistematik örnekleme de bir tesadüf örneğİ sağlar ve pratik bir
yönteındir. Ancak populasyonda gia

1i bir periyodisite varsa siste ınatik örnekleme tehlikeli olabi 1ir (1, s, 365). Benzeri varyant1ar bir arava selecek sekilde liste düzenlendiği takdir6e ö rnek

hacmi ayni kalmak şart].yle sistematik örneklerne basit tesadüfi
örnekleıneden daha iyi sonuç ve rir. Çünki bu duruında kendiliğinden bir nevi tabakalandırma hası-1
olur ve her tabakadan tabakadaki
fert sayısının populasyondaki f ert
sayısına oranına eşit oranda fert
örneğe girmiş olur.

3. Diğer tesadüfi örnekleme
metodlarr:

a) tkili örnekleme "tkili
örnek1 örnek içinde tirnekten başka birşey değildir|l (3, s. 80).Populasyonun özellikleri hakkrnda
ayrlnt:-l1 bilgi istendiği halde
büyük bir
örnek çekilrnesine elvermiyorsa i-

ınali imkinlar ve

zaman

ki 1i örnekleme kul l anr lab i 1i r. Ancak bu durunda kolayca tesbİt edilebilecek bir ana dılgişken ile
diğer değişkenler arasında kuv vet1l bİr korelasyon olmas]- şart1
aranlr. Önce büyük örnek çekilip
tek ana değişkenin değeri tesbit
edilmelidir. Bu ana değişkenin değerİne göre tabakalandrrma yap ı 1malı.dlr. Her tabakadan az sayıda
varyant örneğe çekilrneli ve elde
edilecek sonuçlar ilk örnekten çı-

karrlan tart:.larla değerlendiri lerek populasyona tesmi1 edilme -

1idir.

Bu yönteınle

elde edilecek

sonuçların doğruluk derecesi,
değişkenle diğer değ işkenl er
s:.ndaki

il işkiye

bağl ldr-r.

ana
ar

a-

Tarımsa1 işletmec ilik ala nında ikil i örneklemenin geniş
ölçüde uygulanması mürnkündür. Ana
değİşken olarak İsletrne büyüklüğü
alınabilir. tşletme büyüklüğü ile
birçok değiskenler arasrnda kuvvetli bir korelasyon olduğu doğ -

rulanabilir. tşletıne büyüklüğünü
tesbİt etnek nisbeten kolaydrr .
Çok genis bir popu|35y6nda işletıne büyüklüklerini tesbit etrnek
için bir 6rnekleme yapı-lır tabii
ki tam sayım da mümkündür. Bura dan elde edilİ:cek sonuçlara göre
tabakalandı'rma yapılır ve ikinci
bir örnek çekilir. Bu ikinci ör -

nekte araştlrına konusunu teşkİl
edecek hususlarla ilgili ayrlntı1r bilgi toplandı.ktan sonra elde
edilen sonuçlar büyük örnekten e1de edilen tar!ılarla değerlendİ rilerek populasyona teşmi1 ed i le-

bilir.

b) Çoklu örnekleme: Çoklu
örneklerne 1I. Dünya savaş1 slra

-

sında ortaya çıkmrş bİr yijntem d ir. Yeni silahların denemeleri
yaprlırken genellikle pahalı olan
bu eilahları yoketnek gerekoiştir.
Dolayısıyla denemeler çok pahalıya
ma1 olmuş ve çare olarak yeni bir
çoklu iirnekleme metodu ge 1iş t ir ilmişt

ir.

örnekleme sonucunda ele alrnan materyal tahrip olunuyorsa ve
küçük bir örneğe dayanarak bir hi-

Potezi kabul veya reddetmek yo lunda karar verilebil iyorsa mas-

raflarr azaltrnak yönünden çoklu
örnekleme tercih ed i lme 1id i r. Çoklu örneklemede kiiçük gruplar ha -
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1inde örnekleıne yapılıp anal iz
edildikten sonra hipotez kabu1
veya reddedilir. Kesin bİr hükme varılamazsa örneklemeye devaın

edilir (1, s.

367),

Tarrmsal iş 1e tmec il ik a raştlrmalarrnda ele a1:-nan materyalin tahrip olmasr ve çok
pahalı materyalle çalışm* ge rekııediğinden çoklu 6rnekleme nin uygulanmasinA gerek yoktur.

c) S 1ras a]. (Sequential)örnekleme: Daha ewe1 açıklanmı ş
olan çoklu örneklemenin değişik
bir şeklidir, Burada

örnekleme

tektek yapllmaktadrr. Her ör
neklemeden sonra sonuçlar yeniden analiz edilınekte önceden hesaplanmlş kabul veya ret kriter1eri ile elde edilen sonuçlar
karş ılaş tı rr lmaktad 1r, Kesin
bir karar verilebiliyorsa ör
nekleme durdurulıııakta aksi tak-

tirde

örneklemeye devam o1un
s. 368).

maktad]r (1,

bitince araştlrbittiğinden ve her varyanta ait değerler tesbit edildikten sonra yeniden analiz yapı1Örneklerne

ma da

sırasal örneklemenin
tarlmsal işletmecilik alanında
kullanılııası mümkün görülmeınekdrğından

tedir.

B. Tesadüfi Olmıyan Örnekleme

Me t od

1arr

1. Gayeli örneklene:Yöntemin adından da kolayca anla ş ı J,acağr gibi örnekleme yapacak
şahsln kendi görüşlerine daya narak populasyonu teıns il edecek
varvantla11 bizzat s ecıne s id i r.,
lt,i,+ t il"t i' %1 i:'di} !,;a j i]
B'Y'.''i
"""
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c§

varyantlarln örneğe girme ihtima-

1i hesaplanamaz. Sonuç olaİ,ak ğüven s]_R].rlar].n1. tayin etmek mÜrnkün olmaz. Gayeli örnekleme ile
elde edİlen sonuçların hassas iyet
derecesi ancak tecrübeli aı,aştı *
rıcılar taraf ından kestiril.ebilir
ve bu yönternle tarafs:.z bir de
ğerlendirme yapmak hernen hemen '.
ınüınkün

değildir.

örnekleme teorisi gayeli,,ör,
neklemeye uygulariamadlğı halde iC
hayatl ve ekonomi ile ilgili :birı
çok probleınlerin çözümünde ğdyali
örnekleıneye baş vurulur (1,s.368*

369). Aşağıdaki ha 1l.e rd e gayelii
örnekleınenin kul lanılması uygun
'görülmektedir

a) Populasyonda az sayıda
fakat çok önemli olan varyantlar
bulunduğu taktirde bunlar basit
tesadüfi örneklemede örneğe çıkmayabilir. Bu varyantlar araş
tlrrnaya dahil edİlmedİğl taktirde sonucun. hbtalı. veya yeter§izı,
o1rıası söz konusu ise gayeli.örneklemeye baş vurularak.o
yant örneğe dahi1 edilir.

var -

b) lrnkinların kı.sıtlı. oluşu
6rnek hacmini s].n].rlı tutmayl gerekli krlabilit. Bu durumda küçük tesadüfi bir örnekten elda
edilen güven aralıkları geniş o1ur.,Tarafsrz ve hata payı. ö1 -

çtilebilir olsa da,

güven

aralık-

1arının geniş o1ması nedeni ile
karar almada faydasrz hale ge lir. Bu durumda yine gayeli örnekleme kul lanr lab i 1ir.

c) Tesadüfi örnekleme de senlerini hazırlamaya yeterlıi zaman o ınadığı taktirde, idarecile,r

ıtriç, iijdt a t iatıi.k i, iİ€
tii ı i§aoEd afu i{a-j
rar verme yerine gayeli örnekleme

ile elde edilen sonuc],ara davanarak karar verirler.
d) Populasyonun bazr bilin -

özelliklerini tesbit etnek
amacryla çalışılrrken bazı bilinen özellikleri itibarivle popu 1asvonu tabakalandlrllır, ve kanaata göre her tabakadan örnek
çekilir. Bu şekilde çekilrniş o1an
gayeli örnek populasgonu d iğer 1erinden daha iyi teınsi1 eder.örnek,
bilinen özellikleri itibariyle pogöre
pulasyonu tems i 1 ettiğinc
bilinıneyen özellikleri it ibariyle

ıneyen

de ternsi1 eder düsüncesine dayan-

maktad 1r

.

e) Gayeli örnekleme nilot ça1ısınalar diizenlemek amacr ile ku11anılabilir. Pilot çalrşma ile populasyon hakkrnda bir ijn fikir edinıneye çalrşılrr. Örneğİn taba kalandırrna yapabilmek için poou lasyonun özell ikleri hakkında fikir sahibi o1mak gerekir. Gayeli
i,irnekleme ile keşif mahivetiııde
bir pilot çalrşma yaırlır ve daha
sonra tabaka land ırrnava gecilir(1,
s. 364) .

Gayeli örnekleme ile elde edilen sonuçların güven derecesi
örnçklerne yapan şahsrn, bilgi ve
tecriibesine bağlıdır. Bilgi 1i ve
dikkatli bir uygulama ile gayeli
örneklemeden

iyi

sonuç almak

miirn-

pulasyonu temsi1

fazla

ijnem

ediD

e

tmeme s

i

arzetrneniştİr. Ancak

6rnekleme populasvon hakkrnda
bilgi edinnek amaclna hİzmet ettiğinden zorunlu haller drsrnda
ile
mutlaka tesadiif örnekler i
g e rekmek ted i r.
çalrşrnak

2. Kota örneklernesi: Populasyon gelir grupları, vas veya
cinsiyet gruplarr, pol itik eği1im v. s. göre gruplandlrı-ldlktan
sonra her grup icin bir kota tes-

bit edilir.

1Ier

anketciye belli

sayıda sahrsla anket yaomasr söy1enir. Az bir rnasrafla tabakalandırmanın avantai 1ar1 tenıin edi1mek istenmektedir. örnek seç iminde anketçinin göriisii önemli bir
faktördür. Anketci eğitim gijrmüş,
srk giyinen veya evde brılunan
kimselerle güriişmevi tercih ede-

bilir. Bazanda iiniversite mezunu,
issiz ve 1ibera1 8öriişlü birini
bulmak ve kotavl taııanlamak için
ırğraşrr durur.

Bil inmeyen yanrlgrlar taşrdrğr için bir ihtima1 örnekleme-

si sayılamaz. örnek seçiminde anketqinİn 96riisii önenlİ bİr fak tördür. Karnu oyu yoklamalar ında
çok srk kullanı.lrr. Anketçiler

iyi yetistirilir ve verilen taliınat1 iyi uygularsa tatıninkir sonuç verebilir (1, s. 37O).
3.

kündür. Seçim iyi vapılınamrs ise
ciddi mahzurlar ortaya ç ıkab i 1ir.

1:.k örnekleınesi:tnkolay
o1duğu için po celenmesi

Gayeli ii rnek 1en,ıen in tarlmsal
işletmecilik alanında yapılan a raştlrmalarda kullanrldığr bilinmektedir. Esasen elde edilen so-

alınmasrdrr. Kolaylrk örneğİ tesadüfi örnek olmadığr gibi gayeli seçilmis bir örnek de değil dir. Eskiden beri elde bulunan

nuçların populasyona tesrni1 edi1nıesi konusu üzerinde fazla duru1mamlstlr. Bu bakımdan örneğin po-

Ko 1ay

pulasyonun

bir krsmrnrn

bir 1isteden çekilrniş

örneğe

bulunan

örnek tesadiifi çekilıniş o1sa bi1e yine bir kolaylrk örneğidir
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(1, s. 370). Populasyonu nadiren
iyi teınsi1 eder. Söz gelimi, tzmir'de yaşayan tüketicilerden bir

tesadüf örneğİ çekmek İsterken telefon rehberini esas almak suretİyle çekİlen örnek bİr kolay1ık örneğidir. Telefon abone 1er i
ile ilgili bir araştrrma yapr1 m:-yor ise bu örnek bir kolaylrk
örneklemesidir. tzmir tiikq:ic i 1erini temsi1 etmesi beklenemez.
Kolaylrk örneklemesi de ]ıarnu oyu
yoklarnal ar:-nda çok l<rıllınrlınrs trr. İstasyonda otobiis dıı ı:ağ rnd a
veya dairelerin ijııiiııde e]ı l ey ip
gelenlcrle anket yal)makta bir
nevi kolaylık örııeklemesi,1 ir. Kolaylrk örnekleme|]i de tcsarliif i
l,,

olmayan örnekleme metodl ar] ndan

olduğu İçİn bu yörıtemle r,'l ıle e dilmiş o1an bilgil.crin porıtılas yona teşıni1 edilı!ıcsi nıiirnkiiiı de-

ğildir.

III.

öRNEKLEME ]{]lToDllNlIN
sEÇ

tift

Örnekleme yo 1ııv la bi1toplama,la en önemlj lıadı,ııenin
örnelılcme deseninin sı,çiıııi o1duğu söylenebilir. Yetersiz .,e kötii bir örneklerne deseııi rliğer
is].er ne kadar bilgili ,,ğ özenle
yapılırsa yapıl s:-n elde edilecek
sonııe 1a.r ı değersiz krlal-,i.l,i r.Her
iirnelileıne deseninin s1 aııilı,:t ha-

gi

tı Formiillerinin biljı,n, si

ve

uygulanması çeşitli örııiıltleıne
desenleri arasrndan cle alınan
populasyona ve mevcut s art ] ara
en çok uyan ınetodun sccilııı:sinde
son derece favdalrdır. l}ııntın yanında her metodun temc1 dii:;iince
tarzı-n],n iyi bilinnesi gerekmektedir. Çoğu kez, matematiğe baş
vurmaks:_z:,n metodlar aras ından
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en uygun olanrnr seçmek
olmaktadlr.

mümkün

Cesitli örnekleıne metodlarr incelenirken her metodun tar:.msal isletmecilikte kul lanr 1ma olanaklarr açılılanmaya çal ı-

şı-lrn].stır. Burada kısaca örnekleme deseninin seçirninde esa s
teski1 edecck gene1 kurallar iizerinde drırrılacaktrr.

ken:

örnck 1cmc deseni

seçilir -

1. Ponulasyon gene1 olarak
yanıda ise basit tesa düfi örnekleme tercih edilmelidir.
homogen
.

2. Populasyon hoınogen değilse veya populasyonun yapı s ı
hakkındaki bilgiler yetersiz veya mevcut değilse bİr saha örneklemesi vel,a ikili örnekleme
tercih edilmelidir. Saha örnek-

lemesi daha çabı.ık ve daha doğru
sonuç vermckle bcraber daha ınasr af 1ıd ı-r.

3.
bilgiler

Populasyon hakkındaki
daha az ise oransal veya oransal olrnayan tabaka1l örnekleme tercih ed i lebi 1ir.

4. Pootılasyondaki tabaka lar birbirine nazaran çok heterogen ise oransal o1mayan ör nek].eme tercih edilmelidir. Tabakaların hetero jenite derece sinin kesinlikle b i 1inmed iğ i
hallerdc dahi oransa1 örnekleme
yerine çok hctcrogen tabakalardan daha fazla oranda bireyin
örneğe girmesi sağlanmalrdır.
5. llTiT.,ikll özellikler

a

raştırıldlğl

taktirde gayeli ör-

nekleme yaprlmalrdı,r. Gayelİ örneklemenin gene1 maksatlar ic in
kullanrlmasr uygun göriilmemektedir (3, 201).

IV.

öRNEK HAcvtNtN TAYtNt

Araştırma için tahsis edilen para ve zaman iıle hassasiyet derecesi arası.nda çelisik bir
durum vard:.r. Bir vandan bilgilerin hassasiyet derecesİnin yiiksek
o],masr İstenir diğer yandan maliyetin düşüriilmesİ İstenİ].ir. Amaç
en az ııasrafla en doğru bilgiyi
elde e tmekt ir. Örnek büyükliiğünü
ar t ].rınakla elde edilecek bilgilerİn hassasiyet dereces İ artrrllabİlİr, ancak bu masrafların yi;k selmesine yol açar. Genel bir
prensip olarak, örnek hacrnini artlrmak yoluyla elde edilecek faydanın, meydana gelecek rnasraf artışından fazla olduğu hal lerde
örnek hacminin artırllınaslna de -

vam

ed i

1ir.

Örnek hacminin tayin edile bilmesi için populasyonun stan
dart sapmasının bilinmesi gerek -

6Z

il

Kabul edilebilir azami hata

E

6

= Populasyon varyans1
t = GüVen sınlrl
n = örnek hacınini gö s termekted
l

7

s-

t

2

hal ine

(4, s.

E2

.

gelir
188 )

.

Bu formü]" ancak sınırsrz(infinite) oopulasyonlar için veya
her çekilisten sonra ferdi tekrar
iade etmek şartıyla çekiliş ya
p:,ldığrnda geçer 1id ir. Sınlr11 populasvonlar için bu formül ancak
düzeltme teriıni ilave ed i 1erek
kul lanr 1ab il ir. Aşağlda kısaca
yeni formiiliin elde edilişi gösterilrnistir.
s2

t

2

t

2

E2
52

dan yararlanılabilir. Örnek hac mİnİn tayİnİnde populasyon stan dart sapmaslnın kaba bir tahmini
dahi yararlı. olabilir. Bunun ya nrnda kabu]. edilebilir azaıni hata
ve güven derecesi bilinmelidir. Söz
konusu hatı ortalamanrn standart
hatas rd:-r.

E

.,.s2
nE

l'l

,u

ir

d bilinınivorsa bir örnekten elde
edilen varyans bunun yerine kul 1anr 1abi 1ir ve formü1

Bu hususta daha önce yapı1mış benzer nitelikteki ç al ı şma lar-
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E2

1idir.
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N s

n

2

t

2

n2 (N-1)

s

2

t

f

2

Elde edilen bu formiil sınrrJ.ı populasyonlarda İade etmeksi zin örnek çekilmesi halinde örnek
hacminin tayini için uygulanabi -

h

n

n=
e

s

f h2

s

GENELLE{E

Daha öncede

değinildiİi ii-

Populasyon ortalamas1 iç in
-+
güven sınrrları y:tsx
dir.Tabakalr örneklerne yap].ldağlnda for-

mü1

+

ts (yst) haline

ge

1ir

Iler tabaka için serbestlik
derecesi az ise t değerine Student tablosundan bakılrr. Fakat
S (v
- .) dağrlrsr cok karrsrk o1sE
duğundan doğrudan doğruya bu metodun uygulanmasr miiınkiin deği 1
dir. Bunun yerine yaklasıınla bir

serbestlik derecesi bulunur.
s2

(rst) -,) 1

ki burada
28

2

N-

L

<=
z--

h=1

fh

s

2

h

f

ormülii

ile

)

h

2

4

h
1

'h

zere örneklemenin amacr populas yon hakkında bilgi edinınektir. Bu
bakrmdan örnekten elde edilen bi1gilerin populasyona teşmi1 edilııesİ gerekir. Populasyona teşmi1 veva genelleme populasvon or talanasının hangi srn:.rlar arasında bu1unabileceğinin tahmin edilmesi dir. Bunun için güven s:.nrrlar:- nın bulunınas:, gerekir.

i"t

h

«2fn

1ir.

v.

-'t)

*t (*t

hesaplanı-r.

(1,,
1) in en küçük ve en bü'
Buyiik değerleri arasrnda
n"

çlkar.

rada S,' nin tabakalar itibariyle
değisttği kabul edilnekte ve v.

nin

norma1

dağılı.ş gösterdiPi İ!r-

zolunmaktadır (2,

VI.

s.

73).

ÖZET VE SONUÇ

örnekleme hakkrnda krsa

bir giristen sonra örnekleme metodlarrnın ana hatlar1 i t ibariy le

incelendiği bu seııinerde örnekleseçimi örnek hacmi nin tavini ve genelleıne hakkında
iizet olarak bilgi verilmesine ça-

me rnetodunun
11§ 11nl s t 1r .

olarak Frederick F.
örnekler hakkındaki
uygun gösözlerinin nakledilnesi
rülmektedir. l'örnekler ilaca benSonuç
stephanr ın

zer. Etkisİ hakkrnda yeterli bi].gi olmaksı.zın veya dikkatsizce
ku 1lan ı ld ğ:- taktirde zatat.l.ı olabilir. Eğer uygulaına d ikkat le
yaıılmrs ise örnekleme sonuçlarrnı giivenle kullanabiliriz. Başkalarr 1ıanlıs kullandrğı ve sonuç larından şikayetçi olduğu için örnekleme yapınaktan kaçınmak doğru
değildir. Her giize1 örnek kullanıı.

1ış şekli hakkrnda talimatlarr ihtıva eden bır etikete sahio o1malıdır. " (4, s. 153) .
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