
T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI 

 
 
 
 
 

UZMANLIK TEZİ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI (ÇMVA) 
UYGULAMALARINDA ÖRNEKLEM SEÇİMİ 

VE TÜRKİYE’DEKİ TARIMSAL YAPIDA 
UYGULANABİLİRLİĞİ 

 
 
 
 
 
 

Murat ASLAN 
 

AB Uzman Yardımcısı 
 
 
 
 

ANKARA 
 

2008 



 ii

İÇİNDEKİLER 
 

ÖZET .......................................................................................................................... iv 
ABSTRACT ................................................................................................................. v 
TEŞEKKÜR ................................................................................................................ vi 
KISALTMALAR DİZİNİ ........................................................................................... vii 
TABLOLAR DİZİNİ ................................................................................................. viii 
ŞEKİLLER DİZİNİ ..................................................................................................... ix 
1. GİRİŞ ....................................................................................................................... 1 
2. AVRUPA BİRLİĞİNDE ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI (ÇMVA) .................... 3 

2.1. ÇMVA Kapsamı ................................................................................................ 3 
2.2. Gizlilik ............................................................................................................... 4 
2.3. ÇMVA Tipolojisi ............................................................................................... 4 

3. ÖRNEKLEME TEKNİKLERİ .................................................................................. 6 
3.1. Örneklem Araştırmaları ...................................................................................... 6 
3.2. Örneklem Tasarımı: Teori ve Uygulama ............................................................. 7 

3.2.1. Örnekleme teorisinin temel kavramları ........................................................ 7 
3.2.1.1. Birim .................................................................................................... 7 
3.2.1.2. Popülasyon ........................................................................................... 7 
3.2.1.3. Sonlu popülasyon.................................................................................. 8 
3.2.1.4. Sonsuz popülasyon ............................................................................... 8 
3.2.1.5. Değişken ............................................................................................... 9 
3.2.1.6. Örneklem .............................................................................................. 9 
3.2.1.7. Örnekleme birimi ve gözlem birimi....................................................... 9 
3.2.1.8. Çerçeve ............................................................................................... 10 
3.2.1.9. Parametre ............................................................................................ 10 
3.2.1.10. İstatistik ............................................................................................ 11 
3.2.1.11. Örnekleme ........................................................................................ 12 

3.3. Olasılıklı Örnekleme Yöntemleri ...................................................................... 13 
3.3.1. Basit tesadüfi örnekleme ............................................................................ 14 
3.3.2. Sonlu popülasyonlarda basit tesadüfi örnekleme ........................................ 14 
3.3.3. Sonsuz popülasyonlarda basit tesadüfi örnekleme ...................................... 15 
3.3.4. Tabakalı örnekleme ................................................................................... 15 
3.3.5. Kümelere göre örnekleme .......................................................................... 17 
3.3.6. Sistematik örnekleme ................................................................................ 19 

3.4. Olasılıklı Olmayan Örnekleme ......................................................................... 20 
4. ÖRNEKLEM ÇERÇEVESİ .................................................................................... 23 

4.1. Örneklem Çerçevesi ve Hedef Popülasyon ....................................................... 24 
4.2. Örneklem Çerçevelerinin Özellikleri ................................................................ 24 

4.2.1. Eksiksiz olmak .......................................................................................... 25 
4.2.2. Doğruluk ................................................................................................... 26 
4.2.3. Güncellik ................................................................................................... 27 

4.3. Örneklem Çerçevesi Çeşitleri ........................................................................... 27 
4.3.1. Alan çerçeveleri ......................................................................................... 27 
4.3.2. Liste çerçeveler ......................................................................................... 28 

4.4. Örneklem Çerçevelerinde Karşılaşılan Sorunlar ............................................... 29 



 iii

5. TARIM SAYIMLARINDA VE TARIMSAL ÖRNEKLEM 
ARAŞTIRMALARINDA ÖRNEKLEM ÇERÇEVELERİ .......................................... 33 

5.1. Tam Sayımlarda Kullanılan Bütünleyici Modüller için Örneklem Çerçevesi ..... 37 
5.2. Tarımsal Araştırma Programlarında Örneklem Çerçeveleri ............................... 38 
5.3. Tarımsal Araştırmalarda Bazı Özel Örneklem Çerçeveleri ................................ 41 

5.3.1. Dönemsel araştırmalar ............................................................................... 41 
5.3.2. Longitudinal (uzun süreli) araştırmalar ...................................................... 41 
5.3.3. Tarımsal araştırmalarda örneklem çerçevesi olarak tam sayım bütünleyici 
modülleri ............................................................................................................. 42 
5.3.4. Tarımsal araştırmalar için genel nüfus sayımının hanehalkı örneklem 
çerçevesi olarak kullanılması ............................................................................... 42 
5.3.5. Ana örneklem çerçeveleri .......................................................................... 43 
5.3.6. Örneklem tabanlı tarım sayımı için örneklem çerçeveleri ........................... 45 

6. ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI (ÇMVA) ÖRNEKLEMESİ .............................. 46 
6.1. Standart Brüt Kar ............................................................................................. 47 
6.2. Avrupa Büyüklük Birimi (ESU) ....................................................................... 49 
6.3. Örnek Seçimi ................................................................................................... 50 
6.4. Tabakalama ...................................................................................................... 51 
6.5. Seçim Planı ...................................................................................................... 56 
6.6. ÇMVA Örnek Uzayının Büyüklüğü ................................................................. 58 
6.7. Avrupa Birliği ÇMVA Örneklemesi Bir Örnek: Polonya .................................. 62 

7. TÜRKİYE’DE ÖRNEKLEM ÇERÇEVESİ ............................................................ 64 
7.1. ÇMVA için Tasarlanan Seçim Planı ................................................................. 65 
7.2. Karşılaşılan Sorunlar ve Uygulamadaki Çözümleri ........................................... 70 
7.3. Yapılması Gerekenler ....................................................................................... 72 

8. SONUÇ .................................................................................................................. 74 
KAYNAKÇA ............................................................................................................. 76 
EKLER ....................................................................................................................... 78 

EK 1: KOMİSYON TÜZÜĞÜ (AET) No 1859/82 12 Temmuz 1982...................... 79 
EK 2: 79/65 Avrupa Ekonomik Topluluğu  Tarımsal İşletmelerin Gelirinin  ve İş 
Faaliyetlerine İlişkin Muhasebe Verilerinin Toplanması İçin Bir Veri Ağı Kurulması 
Konsey Tüzüğü ....................................................................................................... 84 
EK 3: Pilot İllerdeki Tarımsal İşletmelerin Ekonomik Büyüklükleri ve Tiplerine Göre 
Sayıları (TÜİK, 2005) ............................................................................................. 94 
EK 4: Pilot İllerdeki Örneklem Sayılarının Hesaplanması (ÇMVA, 2008) ............... 96 

ÖZGEÇMİŞ................................................................................................................ 99 



 iv

ÖZET 

 

Uzmanlık Tezi 
 

ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI (ÇMVA) 
UYGULAMALARINDA ÖRNEKLEM SEÇİMİ VE TÜRKİYE’DEKİ TARIMSAL 

YAPIDA UYGULANABİLİRLİĞİ 
 

Murat ASLAN 
 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
AB Uzman Yardımcısı 

 

 
 
Avrupa, 2. Dünya savaşından sonra yeniden bir yapılanmaya girmiş, bölgede istikrarı 
ve güçlü bir birliği sağlayabilmek için aşamalı olarak Avrupa Birliği’ni kurmuştur. 
Bu birliğin en temel taşlarından birisi tarım sektörüdür. Yaklaşık 80.000 sayfa olan 
AB müktesebatının yarısı tarıma ayrılmış ve AB tarımsal desteklemelere azami önem 
vermiştir. 1965 yılından beri uygulanmakta olan Çiftlik Muhasebe Veri Ağı 
(ÇMVA), AB’de tarımsal desteklerin akıbetini, faydasını veya zararını ölçmeye 
yarayan, çiftliklerden muhasebe verilerini toplayarak gelir durumlarının bir zaman 
serisi içerisinde değerlendirilmesini amaçlayan bir örneklem araştırması sistemidir. 
ÇMVA sisteminin bir örneklem araştırmasına dayanması hasebiyle, seçilecek olan 
örneğin bütünü temsil kabiliyeti ve oluşturacağı yanlılığın asgariye indirilmesi son 
derece önem arz etmektedir. Bu çalışmada, ÇMVA sistemindeki örnekleme yöntemi, 
kullanılan örneklem çerçevesi ve Türkiye’de uygulanacak olan Türk ÇMVA sistemi 
için gereken örneklem araştırması alt yapısı mercek altına alınmaya, hem ÇMVA 
hem de diğer tarım sektörüne ilişkin istatistiksel örneklem araştırmaları için 
önerilerde bulunulmasına çalışılacaktır.       
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ABSTRACT 
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SAMPLING IN FARM ACCOUNTANCY DATA NETWORK (FADN) AND IT’S 
USAGE IN THE AGRICULTURAL SITUATION OF TURKEY 
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Europe has commenced a reconstruction period after the World War II and 
established the European Union (EU) in order to maintain the stability and a strong 
union in the region gradually. One of the principal stones of the union is the 
agricultural sector. Half of the acquis communitaire that is nearly 80.000 pages has 
been allocated for agriculture and EU has given much attention to the agricultural 
supports. Farm Accountancy Data Network (FADN) that has been implemented 
since 1965 is a sampling survey system which aims to evaluate the outcomes of the 
supports, their benefits or harms and incomes of agricultural holdings by collecting 
their accountancy data in time series approach. Since FADN is a sampling survey 
system, the representability of the population and variance of the sample to be 
selected gain great importance. In this paper, sampling method in FADN, sampling 
frame and sampling survey infrastructure required for FADN implementations in 
Turkey are scrutinized and several proposals are provided for both FADN sampling 
implementations and other statistical surveys in agricultural sector.        
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1. GİRİŞ 

 

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA), tarım işletmelerinin muhasebe verilerinin 

toplanması amacıyla oluşturulan bir sistem olup bu sistem kullanılarak tarımsal 

işletmelerin ekonomik yapıları etkin olarak izlenmektedir. Avrupa’da 1965 yılından 

beri kullanılmakta olan bu sistemin geçmişi, bazı Avrupa Birliği (AB) üyesi 

ülkelerde 100 yıla kadar dayanmaktadır. Sistemin faydaları şu üç başlıkta 

toplanabilir: 

 Tarımsal politikalar, 

 Çiftçinin işletmesinin ekonomik analizi, 

 Ulusal ve bölgesel kalkınma 

 

Her şeyden önce ÇMVA sistemi bir örneklem araştırmasına dayanmaktadır. Avrupa 

Birliği ülkelerinde bu örnek uzayı 25 üye ülkeden yaklaşık 80.000 işletmeyi 

kapsamakta olup yeni üye olan Bulgaristan ve Romanya’nın ÇMVA sistemi 

kurulmuş fakat henüz Avrupa Birliği ÇMVA servisinde verileri yayınlanmamaktadır.  

 

AB, ÇMVA sistemi örnekleme çalışmalarını 1859–82/EEC sayılı Komisyon Tüzüğü 

(EK 1) uyarınca yapmaktadır. ÇMVA sisteminde işletme seçim planları tamamen 

ülkelerin kendi inisiyatiflerine bırakılmış olup Brüksel tarafından onaylanması 

gerekmektedir. Ülkeler seçim planlarını ÇMVA Sorumlu Kuruluşu vasıtasıyla 

oluşturur ve bu plan çerçevesinde örnek seçimini gerçekleştirir. Seçim planının 

aksine örnek uzayı büyüklüğü AB Komisyonu tarafından üye ülkeyle müzakere 

şeklinde belirlenir ve belirlenen sayıda örneğe ait bilgiler Brüksel’e gönderilir. Örnek 

sayısının, araştırma popülasyonu denilen örnek olarak seçilmeyi haiz kitlenin 

büyüklüğünün aşağı yukarı %2’si olması beklenir. Bu sayı AB içerisinde ülkeden 

ülkeye farklılıklar göstermektedir. Örneğin Danimarka’da 2.000 iken Polonya’da 

12.000, İtalya’da 18.000 iken Almanya’da 5.600 adet işletmenin bilgileri ÇMVA 

sistemine gönderilmektedir.   
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Bu çalışmada, AB ÇMVA uygulamalarında kullanılan örnekleme yöntemi, 

kullanılan örneklem çerçevesi mercek altına alınmış ve Türkiye’de uygulanacak olan 

Türk ÇMVA sisteminin hayata geçirilmesi için Pilot Türk ÇMVA Projesi 

kapsamında neler yapıldığı ortaya konmuştur. Ayrıca, Türk ÇMVA sisteminin 

sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için ilerde izlenecek yönteme ve hem ÇMVA hem de 

diğer tarım sektörüne ilişkin istatistiksel örneklem araştırmalarına ilişkin önerilerde 

bulunulmasına çalışılmıştır.       

 

Bu çalışma içerisinde, giriş bölümünün ardından ikinci kısım genel olarak AB 

ÇMVA sisteminin tanıtımına, üçüncü ve dördüncü kısımlar örneklem teorisine, 

beşinci kısım tarım sektöründe kullanılan örneklem çerçevelerine, altıncı kısım 

ÇMVA örnekleme sistemine ve yedinci kısım da Türkiye’de uygulanan TR0603.01 

no’lu Pilot Türk Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Eşleştirme Projesi kapsamında 

oluşturulan seçim planına, karşılaşılan sorunlar ve çözümleri ile Türkiye’de ÇMVA 

örneklem sistemi için yapılması gerekenlere ilişkin önerilere ayrılmıştır.  

 

Çalışmanın ekleri arasında AB ÇMVA kurulum tüzüğü, AB’nin örneklem 

çalışmaları için temel aldığı Komisyon Tüzüğü, Pilot Türk Çiftlik Muhasebe Veri 

Ağı Eşleştirme Projesi kapsamında oluşturulan seçim planına ilişkin hesaplamalar ve 

TÜİK’ten alınan 9 ile ait işletme sayıları yer almaktadır.  
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2. AVRUPA BİRLİĞİNDE ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI (ÇMVA) 

 

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) 1965 yılında 79/65 No’lu Konsey Tüzüğü (EK 

2) ile uygulanmaya başlamış olup her üye ülke tarafından yapılan yıllık örneklem 

araştırması niteliğindedir. Birlik içinde ÇMVA konusunda sorumlu olan kurum her 

yıl AB içindeki tarımsal işletmelerden seçilen bir örnekten muhasebe verilerini 

toplar. Ulusal örneklem araştırmalarının içinde ÇMVA mikro-ekonomik verilerin tek 

kaynağıdır ve muhasebe prensipleri her üye ülkede aynıdır. İşletmeler birlik içinde 

bölge seviyesinde tasarlanan seçim planına göre seçilir. Örneklem araştırması bütün 

tarımsal işletmeleri değil sadece büyüklüğü ticari işletme olarak düşünülebilecek 

işletmeleri kapsar. Uygulanan yöntem; bölge, ekonomik büyüklük ve işletme tipine 

göre temsil gücü yüksek verilerin sağlanmasını amaçlamaktadır.  

 

2.1. ÇMVA Kapsamı 

 

1965 yılında kurulan veri ağının amacı tarımsal işletmelerin gelirlerinin ve sektör 

analizlerinin belirlenmesi amacıyla çiftliklerden muhasebe verilerinin toplanmasıdır. 

Şuan için, yıllık örneklem yaklaşık 80,000 işletmeyi kapsamaktadır. Bu örneklem 25 

üye ülkede toplam kullanılabilir tarım alanının %90’ını ve toplam tarımsal üretimin 

%90’ını oluşturan yaklaşık 5.000.000 çiftliği temsil etmektedir. Her bir örnek için 

toplanan bilgi yaklaşık 1.000 değişkene aittir ve ÇMVA Sorumlu Kuruluşu 

tarafından Brüksel’e iletilir. Anket formunda tanımlanan bu değişkenler aşağıdaki 

bilgileri kapsar: 

 Fiziksel ve yapısal veriler, örneğin, yer, tarla bitkisi alanları, hayvan 

varlıkları, iş gücü, vb.  

 Ekonomik ve finansal veriler, çeşitli bitkisel ürünlerin üretim değerleri, 

satışlar ve alımlar, üretim maliyetleri, varlıklar, borçlar, üretim kotaları ve 

sübvansiyonlar, vb.  
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2.2. Gizlilik 

 

ÇMVA kuruluş mevzuatı gereği AB Komisyonu tarafından her bir işletmeden 

toplanan veriler son derece gizlidir. Böylelikle, işletme seviyesindeki veriler normal 

olarak Komisyon’un Tarım Genel Müdürlüğünün (DG-AGRI) dışına çıkamaz. 

Sadece çiftlik gruplarına ait ya da bölgeye ait toplam sonuçlar yayınlanır.   

 

2.3. ÇMVA Tipolojisi 

 

Tarımsal işletmelerin sınıflandırılmasında Standart Brüt Kar (SBK) temel 

alınmaktadır. Standart Brüt Kar, işletme tiplerinin ve ekonomik işletme 

büyüklüğünün belirlenmesi için kullanılmakta ve ekonomik işletme büyüklüğü 

Avrupa Büyüklük Birimi (ESU-Europa Size Unit) ile ifade edilmektedir.  

 

Belirli bir işletme büyüklüğünü ESU olarak aşan işletmeler ana faaliyet işletmeleri 

olarak tanımlanmakta ve bu işletmeler ÇMVA’nın ana popülasyonunu 

oluşturmaktadır. Topluluktaki farklı işletme yapıları nedeni ile her üye ülke ayrı bir 

eşik değere sahiptir. Örneğin bu değer, en yüksek Belçika’da 16 ESU iken, en düşük 

değere sahip Portekiz’de 2 ESU’dur.  

 

Avrupa Büyüklük Birimi’ne göre işletme büyüklüklerinin belirlenmesi için;  

 Tarımsal işletmede mevcut üretim faaliyetlerinin tespit edilmesi,  

 Her bir üretim faaliyetinin kapsamının belirlenmesi (hektar veya hayvan 

sayısı),  

 İşletmenin standart brüt karını belirleyebilmek için her bir üretim faaliyeti 

miktarının uygun standart brüt karla çarpılması,  

 Her bir üretim faaliyeti için hesaplanan brüt karların toplanması sonucu 

işletmenin toplam standart brüt karının bulunması (tarım işletmesinin toplam 

üretimi için standart brüt kar),  
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 İşletmenin toplam brüt karının ESU’ya (1 ESU =1.200 ECU) bölünmesi ile 

ekonomik işletme büyüklüğünün belirlenmesi gerekmektedir.  

 

Avrupa büyüklük birimine göre işletme büyüklükleri altı ana grupta toplanmaktadır 

Buna göre; 4 ESU’dan daha küçük işletmeler çok küçük işletmeler, 100 ESU’dan 

daha büyük işletmeler ise çok büyük işletmeler olarak tanımlanmaktadır. 

 

Son olarak, işletme sınıflarına göre elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ise;  

 tarımsal işletme gruplarının karşılaştırılması,  

 üye ülkelerin işletmelerinin karşılaştırılması,  

 bölgelerin karşılaştırılması,  

 zamanla ortaya çıkan değişikliklerin karşılaştırılması ve  

 AB’deki tarımsal işletmelerin durumlarının ortaya konması amacı ile 

yapılmaktadır. 
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3. ÖRNEKLEME TEKNİKLERİ    

 

3.1. Örneklem Araştırmaları 

 

Örneklem araştırmaları istatistiksel bilgi toplamak için kullanılan başlıca 

yöntemlerden biridir. Bu tür araştırmaların gelişmekte olan ülkelerdeki önemi idari 

kayıtlar veya veri bankaları gibi bilgi kaynaklarının eksikliği sebebiyle bir kat daha 

artmış durumdadır. Bir örneklem araştırması, bütüne ait yani popülasyona ait 

bilgilerin sadece bir alt grup kullanılarak elde edilebilmesi demektir. Küçük bir 

gruptan belli kriterler ölçeğinde tüm nüfus için çıkarımlar yapılabilir. Bu çıkarımların 

doğruluğu, örneğin nereden ve nasıl çekildiğiyle doğru orantılıdır. Örneklem 

çalışmaları birçok avantaja sahiptir. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür:1 

 Bir araştırmanın gerekleri; para, personel ve zamandır. Örnek üzerinde 

çalışmak hem araştırmanın maliyeti açısından büyük avantaj hem de daha az 

personelle daha kısa zamanda gereken bilgileri elde etmek konusunda büyük 

fayda sağlamaktadır.  

 Örnek üzerinde çalışmak, elde edilecek bilgiye daha özenle ulaşmayı 

mümkün kılmaktadır. Örneklem araştırması zaman açısından tasarruf 

sağladığından daha etkin yöntemler kullanılabilir.  

 Örneklem araştırmasının bir diğer önemli avantajı ise tam sayıma oranla 

kapsam, büyüklük, içerik ve örneklem tasarımı veya yöntem açısından daha 

fazla esneklik sağlayabilmesidir.  

 

Diğer yandan, örneklem araştırmasının dezavantajı olarak, küçük alanlar için 

örnek sayısının azlığı sebebiyle doğabilecek örneklem varyansının gereken 

bilgiyi edinmeye engel teşkil etmesi gösterilebilir. Bu sebeple küçük alanlar için 

tam sayım örneklem araştırmasından daha etkilidir. 

 

 
                                                
1 V.VERMA, Manual For Statistical Trainers Number 2, “Statistical Institute For Asia and The 
Pacific Tokyo”, “Revised Sampling Methods”, 1991 
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3.2. Örneklem Tasarımı: Teori ve Uygulama 

 

3.2.1. Örnekleme teorisinin temel kavramları 

 

Örnekleme ile ilgili açıklamaların kolayca yapılabilmesi ve yapılacak açıklamaların 

kolayca anlaşılabilmesi için aşağıdaki kavramlar üzerinde durmak gerekir. 

 

3.2.1.1. Birim 

 

Araştırmaya konu olan nesnelerden veya olaylardan her birine birim adı verilir. 

Örneğin nüfus sayımı yapılırken birim insandır. Aileler hakkında yapılan araştırmada 

her aile, öğretmenler hakkında yapılacak araştırmada her öğretmen birimdir. Buna 

karşılık doğum ve ölümler üzerinde bir araştırma yapılacaksa, doğum ve ölüm 

olaylarının her biri bir birim olur. Örneklerden anlaşılacağı gibi birimin mutlaka 

maddi bir varlığı olması gerekmez. Bir nesnenin veya olayın birim olabilmesi için 

sayılmaya veya ölçülmeye elverişli bulunması gerekir. 

 

3.2.1.2. Popülasyon 

 

Üzerinde araştırma yapılan, belirli bir tanıma uyan aynı cinsten birimlerin meydana 

getirdiği topluluğa popülasyon (nüfus) denir. Örneğin, bir araştırmacıdan A 

yerleşim yerinde ilkokula giden 100.000 öğrencinin ailelerinin aylık ortalama gelir 

miktarının belirlenmesi istense popülasyon A, yerleşim yerinde ilkokula giden 

100.000 öğrencinin ailelerinin oluşturduğu topluluktur. Bir öğretmen, bir lisedeki 

öğrencilerin kaçının bilgisayarı bulunduğunu belirlemek istese popülasyon bu 

lisedeki tüm öğrencilerin oluşturduğu topluluktur. Eğer aynı öğretmen bilgisayarı 

bulunan öğrencilerin ne tür bilgisayarlara sahip olduklarını belirlemek isterse, bu 

defa popülasyon aynı lisenin bilgisayar sahibi öğrencilerinin oluşturduğu topluluk 
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olur.2 Araştırmaya başlamadan önce popülasyon açıkça tanımlanmalı yani 

sınırlandırılmalıdır. Bu tanımlama dikkatlice ve ayrıntılı bir şekilde tanımlanmış 

araştırma amaçlarına ihtiyaç duyar. Çünkü elde edilecek bulgular benimsenen tanıma 

bağlı olacaktır. Popülasyondaki birim sayısına popülasyon hacmi veya popülasyon 

büyüklüğü adı verilir ve N simgesiyle gösterilir. Bir popülasyon sonlu sayıda ya da 

sonsuz sayıda birim içerebilir. 

 

3.2.1.3. Sonlu popülasyon 

 

Sonlu sayıda ya da sayılabilir çoklukta birim içeren popülasyonlara sonlu 

popülasyon denir. A yerleşim yerinde ilkokula giden öğrenciler, bir ilde oy kullanma 

ehliyetine sahip seçmenler, ilköğretim okullarında görevli öğretmenler popülasyonu 

sonlu popülasyon türüne örnek teşkil eder. İş idaresi, ekonomi ve sosyal bilim 

alanlarında yapılacak araştırmalar için tanımlanacak popülasyonların çoğu sonlu 

popülasyonlardır. Bu popülasyonlar popülasyon hacmi N'nin değerine bağlı olarak 

büyük hacimli popülasyonlar, küçük hacimli popülasyonlar şeklinde 

isimlendirilmektedir. 

 

3.2.1.4. Sonsuz popülasyon 

 

Sonsuz sayıda birim içeren popülasyonlara sonsuz popülasyon denir. Genellikle 

sonsuz popülasyon bir süreci ima eder ve onun birimleri bu sürecin her bir çıktısıdır. 

Süreç süresiz olarak aynı koşullar altında işler. Bir fabrikada üretilen bellek 

bilgisayar kartlarının kalitesini belirlemek istesek, bilgisayar bellek kartı üretim 

süreci, birimleri üretilen bellek kartı olan sonsuz popülasyonu teşkil eder. Teorik 

olarak popülasyon hacmi çok çok fazla olan sonlu popülasyonlar, sayılarının 

belirlenmesi gerek zaman ve gerek ekonomik bakımdan mümkün olmadığı için 

sonsuz popülasyon olarak kabul edilebilir. 

                                                
2 Doç.Dr. A.ÖZMEN, “Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri”, sayfa 25-50, Açık Öğretim 
Fakultesi Yayınları No:601, 1999 
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3.2.1.5. Değişken 

 

Araştırmalarda birimlerin ilgilenilen özelliklerine değişken adı verilir. Bu özellikler 

popülasyondaki farklı birimlerde farklı değerler alır. A yerleşim yerinde ilkokula 

giden öğrencilerin ailelerinin, aylık gelir miktarı, ailelerinin, öğrencilerin sahip 

olduğu bilgisayar türü, bilgisayar bellek kartlarının kalite düzeyi birer değişkendir. 

Değişkenler nicel ve nitel değişken şeklinde sınıflandırılırlar. Nicel değişkenler 

sayma veya ölçme suretiyle ifade edilir. Nitel değişken ise sayma ya da ölçme 

suretiyle ifade edilmez.  

 

3.2.1.6. Örneklem 

 

Popülasyonun özelliklerini yansıtması düşüncesiyle popülasyondan belirli 

yöntemlerle seçilmiş birimlerin oluşturduğu topluluğa örneklem adı verilir. 

Matematiksel ifadeyle örneklem popülasyonun bir alt kümesidir. Örneklemdeki 

birimlerin sayısına örneklem hacmi veya büyüklüğü denir ve n simgesiyle 

gösterilir; n< N dir. Diğer taraftan, n/N oranına örneklem oranı (fraksiyonu) denir.  

 

3.2.1.7. Örnekleme birimi ve gözlem birimi 

 

Örneklemlerde yer alan birimlere örneklem birimi adı verilir. Örnekleme biriminin 

popülasyonun doğal veya fiziksel bir parçası olarak tanımlanması zorunlu değildir. 

Örneğin, yapılacak araştırma ailedeki okul öncesi çocukların özellikleri üzerine ise 

okul öncesi çağdaki her bir çocuğun birim olması gerekmez. Çocuklar örnekleme 

birimi olarak seçilir veya seçilmez. Örnekte belirtilen araştırma için yapılacak 

örneklemede okul öncesi çocuğu olan aile örnekleme birimi olarak tanımlanabilir. 

Örnekleme birimi türü belirlenirken göz önünde tutulması gereken ilkeler şunlardır: 

 Örnekleme birimi kolaylıkla tanımlanmalı ve sınıflandırılabilmeli, 

 Çerçeve maliyetini yükseltmemeli, 

 Popülasyonun varyansını yükseltmemeli, 
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 Örnekleme türüne uygun olmalı, 

 Alan çalışmalarıyla ilgili olarak savurganlığa yol açmamalıdır. 

 

Örnekleme birimlerine ait ölçümlerin yapıldığı birimlere gözlem birimi denir. 

Örnekleme birimi ile gözlem birimi aynı olabileceği gibi farklı da olabilir. Genellikle 

örnekleme birimi türünü belirlerken göz önünde tutulması gerekli ilkeler nedeniyle, 

örnekleme birimi birden fazla gözlem birimini kapsayacak şekilde tanımlanır. 

Aileleri örnekleme birimi olarak alan bir araştırmada, aile fertlerine ait bilgiler, aile 

reisinden elde edilebilir. Bu durumda gözlem birimi aile reisidir. Okul öncesi 

çocuklar üzerinde yapılacak araştırmada bilgiler her bir okul öncesi çocuktan 

alınacaksa her bir okul öncesi çocuk örnekleme birimi, aynı zamanda gözlem 

birimidir. Bu araştırma için gerekli bilgiler çocuklardan değil de onların annelerinden 

elde edilecekse, gözlem birimi anne olacaktır. 

 

3.2.1.8. Çerçeve 

 

Örnekleme birimlerinin listesine çerçeve denir. Örnekleme yapabilmek için 

örnekleme birimlerini gösteren bir listenin var olması veya hazırlanması gerekir. 

Çerçeve; telefon rehberi, öğrenci kayıt kütükleri, nüfus kayıt kütükleri, seçmen 

listeleri, harita, tapu kayıtları gibi bir araç olabilir. Bir çerçeve olmadan ne örnekleme 

ne de tam sayım yapılabilir. Araştırmaya başlamadan önce; amaç için uygun bir 

çerçeve var mı, yeni bir çerçeve hazırlanabilir mi ve yeni çerçevenin hazırlanmasında 

gerekli olacak maliyet ve zamana sahip miyiz sorularının yanıtlanması gerekir. 

Çerçeve mümkünse popülasyonun bütün birimleri ya da yapılacak kapsam hatası 

sakıncalı sayılmadığı takdirde, büyük bir kısmını kapsamalıdır. 

 

3.2.1.9. Parametre 

 

Popülasyonlar parametre adı verilen sayısal belirleyici ölçülerle tanımlanırlar. Bu 

belirleyiciler çok çeşitli olabilir. Popülasyon aritmetik ortalaması, popülasyon 

varyansı, önemli popülasyon karakteristikleridir. Popülasyonun özelliklerini 
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tanımlayan belirleyicilere (karakteristiklere) parametre adı verilir. Parametre genel 

olarak θ simgesiyle gösterilir. θ özellikle popülasyon aritmetik ortalaması µ, 

popülasyon varyansı σ2, popülasyon oranı f, iki aritmetik ortalama arasındaki fark µ1 

- µ2, iki oran arasındaki fark f1-f2 v.b. gibi isimleri alır. Parametre değerleri 

popülasyondaki bütün birimlerden derlenen bilgileri (tam sayım sonuçlarını) 

kullanarak parametre adı verilen belirleyicilerle hesaplanır. Diyelim ki hacmi N olan 

sonlu bir popülasyondan derlenen bilgiler x1, x2, ....,xN olsun. Popülasyon aritmetik 

ortalaması µ, popülasyon varyansı σ2 aşağıdaki gibi belirlenir:  

 

 = Nxxx N /......21                                                                                       3.1 

2 = 
N

x
N

i




1

2
1 )( 

                                                                                                     3.2 

 

Sonsuz bir popülasyonun parametreleri, sonsuz bir popülasyon rassal değişkeni x ile 

ifade edildiğinden, x rassal değişkeninin olasılık dağılımının belirleyicileridir. Çünkü 

popülasyon aritmetik ortalaması µ, x'in beklenen değeridir ve popülasyon varyansı 

ise x'in varyansıdır. Bu belirleyiciler aşağıdaki gibi ifade edilirler. 

 

)(xE                                                                                                                    3.3 

)(22 x                                                                                                                 3.4 

 

3.2.1.10. İstatistik 

 

Örneklemler istatistik adı verilen belirleyici ölçülerle tanımlanırlar. Bir örneklemin 

özelliklerini tanımlayan belirleyicilere örneklem istatistiği veya sadece istatistik adı 

verilir. Bir örneklemi tanımlayan çeşitli istatistikler mevcuttur; örneklem aritmetik 

ortalaması nX , örneklem varyansı 2
nS  bunların başlıcalarıdır.  
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3.2.1.11. Örnekleme 

 

Bilimsel araştırmalarda bir popülasyon hakkındaki bilgiler genellikle bir 

örneklemden elde edilir. Örnek vermek gerekirse, televizyon programlarının izlenme 

oranlarını belirlemek amacıyla önce belirli sayıda aile seçilir, bu ailelerin bireyleri 

üzerinden televizyon programlarının izlenme oranlarını belirlemeye yönelik bilgiler 

elde edilir. Daha sonra bu bilgilerden hesaplanan örneklem istatistiklerinden 

yararlanarak tüm televizyon izleyicileri için geçerli olabilecek bir izlenme oranı 

tahmin edilir veya iddia edilen bir izlenme oranının geçerli olup olmadığı sınanır. Bir 

başka ifadeyle örneklem istatistiklerinden yararlanarak popülasyon parametreleri 

tahmin edilir ve bu parametreler hakkında ileri sürülen ön savlar sınanır. Örnekleme, 

örneklemi esas alan bir çalışmayı planlama ve yönetme sürecidir. Bir başka tanım 

vermek gerekirse örnekleme bir popülasyondan belirli yöntemlerle seçilmiş 

örneklemi incelemek suretiyle, popülasyon hakkında genelleme yapma işlemidir. 

 

Örneklem tasarımı yapmak, özellikle sosyo-ekonomik araştırmalar için bu tasarımı 

yapmak, teknik açıdan zor bir görev olarak addedilebilir. Özet olarak örneklem 

tasarımı şunları kapsar:  

 Örnek uzayı büyüklüğü,  

 Örneklerin seçim kriterleri, 

 Örneklemden yola çıkıp bütün hakkında tahmin teknikleri kullanarak çıkan 

sonuçların nasıl değerlendirileceği. 

 

Örneklem tasarımı, bir araştırma tasarımından veya uygulamalarından kesinlikle ayrı 

tutulamaz. Örneklem teorisi araştırma sonucunda çıkacak olan sonuçların bütüne 

ulaşmak için ne şekilde kullanılacağını da belirler. Uygulamada, örneklem tasarımı 

daha pek çok diğer unsurları da hesaba katmak zorundadır. Örneklemin büyüklüğü 

ve seçim kriterleri, sadece örneklemden doğacak hatayı değil aynı zamanda 

oluşabilecek diğer hataları ve araştırmanın maliyetini de belirler. 
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Pratik olarak uygulanamayacak işler, örnek seçimi için kullanılacak örneklem 

çerçevesinin olmaması, örnek seçilecek alanın geniş olması ve seçilecek birimlerin 

çok dağınık bir yapıda olması gibi pek çok unsur araştırmanın daha fazla hata ve 

daha fazla maliyetle noktalanmasına sebep olur. Bu durum örneklem tasarımının 

özenle hazırlanmasını ve uygulama sahasına daha uygun şekilde oluşturulmasını 

zorunlu kılar. Örneklem araştırmalarında, tasarımdan veri toplanmasına, veri girişine 

ve analizine kadar uzanan uzun bir zincir vardır. Bu zinciri layıkıyla 

tamamlayabilmek için örnekleme tekniklerinin sağlıklı olması gerekir. Bu sebeple 

örneklem tekniklerinin pratik uygulama esnasında karşılaşılabilecek birtakım hata 

unsurlarını da hesaba katacak şekilde düzenlenmesi tavsiye edilmektedir. 

 

Ayrıca, bir örneğin sahip olması gereken özelliklerden biri de ölçülebilir olmasıdır. 

Daha açık bir ifadeyle, bir örnek sadece populasyon parametreleri için tahmin 

üretmekle değil aynı zamanda örnekleme varyansı (standart sapma) için de tahmin 

üretmekle ölçülebilir sayılır.    

 

3.3. Olasılıklı Örnekleme Yöntemleri 

 

Tesadüfi örnekleme yöntemleri olarak da bilinen bu yöntemler yaygın olarak 

kullanılmaktadır. 

 

Bu örnekleme yöntemlerinde; 

 Popülasyonu oluşturan her birim hesaplanabilen bir olasılıkla örnekleme 

seçilmektedir. 

 Örnekleme birim seçme işlemi yansız bir işlemdir. Örnekleme seçilen her 

birim popülasyona geri verilir ya da verilmez. 

 Örneklemi oluştururken bilinen olasılıklar örneklem istatistiklerinden 

yararlanarak popülasyon parametreleri için bir tahmin yapılmasında 

kullanılmaktadır. 
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Ayrıca popülasyon parametreleri için hipotez sınamaları ve güven aralıkları 

oluşturulabilir. Kısaca olasılıklı örneklem, ölçülebilir bir örneklemedir. Tesadüfi 

örneklem oluşturma prensibi esas olmak üzere, çeşitli örnekleme yöntemleri 

geliştirilmiştir. Bunlar, uygulamada ya örneklem birimi seçme işini kolaylaştırmak, 

veya popülasyonu daha iyi yansıtacak bir örneklemin oluşturulmasını sağlamak 

amacıyla kullanılmaktadır. 

 

3.3.1. Basit tesadüfi örnekleme 

 

Üzerinde araştırma yapılacak popülasyonun özelliklerini yansıtacağı düşünülen bir 

grup birimin (örneklemin) popülasyondan seçilmesi ve gözlemlerin bu birimler 

üzerinde yapılması kaçınılmaz olduğunda başvurulabilecek en basit örnekleme 

yöntemi "Basit Tesadüfi Örnekleme" dir. 

 

3.3.2. Sonlu popülasyonlarda basit tesadüfi örnekleme 

 

Örnekleme seçilecek birimlerin rassal sayılar tablosu, kura usulü veya bilgisayarda 

türetilen rassal sayıların kullanılması ile popülasyondaki tüm birimler arasından 

belirlendiği bu yöntem, popülasyonun ilgilenilen özellikleri bakımından homojen 

olması durumunda kullanılır. Uygulanan bu örnekleme yöntemi, N hacimli bir 

popülasyondan seçilebilecek n hacimli olası örneklemlerden birini, her bir 

örneklemin aynı seçilme olasılığına sahip olması koşulu altında seçen örnekleme 

yöntemidir. 

 

Burada hem N hacimli popülasyondaki her birimin seçilecek örneklemde bulunması 

olasılığı n/N birbirine eşit hem de herhangi bir n hacimli örneklemin seçilme olasılığı 

başka n hacimli olası örnekleminki ile aynıdır. Uygulamada N hacimli sonlu bir 

popülasyondan n hacimli bir basit tesadüfi örneklemin seçimi olası tüm örneklemler 

yani örneklem uzayı, içinden yapılmaz; aşağıdaki işlemler uygulanarak yapılır:3 

                                                
3 NETER. J., WASSERMAN W., WHITMORE G. A. 1993. “Applied Statistics”, page 242, Allyn and 
Bacon, USA 
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 Popülasyondaki N sayıda birimin her birine eşit seçilme şansı verilmek 

suretiyle bir birim geri vermeksizin örneklem seçilir. Seçilme şansı 1/N dir. 

 Popülasyonda geriye kalan N-1 sayıda birimden yine eşit seçilme şansı 

verilmek suretiyle yeni bir birim aynı usulle seçilir; yeni birimin seçilme 

olasılığı 1/N-1 olur. 

 Bu uygulama n hacimlik örneklem teşkil edilinceye kadar sürdürülür. 

 

Sonlu bir popülasyondan bir basit tesadüfi örneklem seçimi için bu popülasyondaki 

bütün birimleri kapsayan çerçevenin mevcut olması gerekir. Eğer popülasyon 

incelenen özellikleri bakımından homojen bir yapıda ise ve örneklem oranı %20 ile 

%80 arasında ise tesadüfi örneklem çok kullanışlı bir yöntemdir. Üzerinde araştırma 

yapılacak popülasyonun birimleri geniş bir coğrafi alana yayılmış ise tesadüfi olarak 

birim seçimi önemli maliyet getirir ve zaman alır. Ayrıca eğer popülasyonun 

incelenecek özellikleri heterojen ise, diğer örnekleme yöntemlerinden biri 

seçilmelidir.  

 

3.3.3. Sonsuz popülasyonlarda basit tesadüfi örnekleme 

 

Sonsuz popülasyon tanımı yapılırken açıklanmış olduğu gibi, bir süreç tarafından 

türetilen x1, x2, ....,xn gözlemleri birer rassal değişkendir. Bir süreç tarafından 

türetilen n sayıdaki x1, x2, ....,xn rassal değişkenleri eğer birbirinden bağımsızlarsa ve 

aynı olasılık dağılımından geliyorlarsa bu değişkenler kümesi x1, x2, ....,xn sonsuz 

popülasyondan seçilmiş bir basit tesadüfi örneklemi teşkil eder. 

 

3.3.4. Tabakalı örnekleme 

 

Örneklemenin amacı popülasyonu iyi temsil edecek örneklemi oluşturmaktır. Yani 

popülasyon parametre tahminine ilişkin varyansın olabildiğince küçük olmasını 

sağlamaktır. Üzerinde çalışılacak popülasyon, ilgilenilen özellikler yönünden 

heterojen olduğunda bu imkanı veren örnekleme yöntemi tabakalı örnekleme 
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yöntemidir. Tabakalı örneklemede örneklem oluşturma sürecinin aşamaları aşağıdaki 

gibi sıralanabilir:  

 İncelenecek özellikleri bakımından önemli farklılıklar gösteren N hacimli 

popülasyonun birimlerini tabaka adı verilen daha homojen alt gruplara 

ayırmada kullanılacak araştırmanın konusuna uygun kriter belirlenir. Örneğin 

cinsiyet, yaş grupları, sosyal ve ekonomik sınıflar, meslek grupları gibi 

kriterler bu amaçla sıkça kullanılan kriterlerdir. Burada göz önüne alınacak 

nokta, hangi kriterin tabakalar için homojenliğin ve tabakalar arasında 

heterojenliğin mümkün olduğu kadar büyük olmasını sağlayacağının 

belirlenmesidir. 

 Belirlenen kritere göre N hacimli popülasyon, her bir birimin yalnızca bir 

tabakaya ait olması ve hiçbir birimin açıkta kalmaması şartıyla, daha homojen 

N1, N2, ....,Nh hacimli tabakalara (alt popülasyonlara) ayrılır. 

 Her tabakadan sırasıyla n1, n2, ....,nh hacimli alt örneklemler basit tesadüfi 

örneklemeyle alınır. 

 Oluşturulan n1+ n2+ ....+nh = n hacimli örneklem üzerinden derlenen bilgiler 

kullanılarak araştırma amaçları için analizler yapılır. Böylece popülasyonun 

incelenen özellikleri, örneklemin farklı tabakalarıyla temsil edilmiş olur. 

 

Tabakalı örnekleme uygulaması için tabaka hacimleri (Nh'ler), dolayısıyla bunların 

toplamı olan popülasyon hacminin (N=N1,+N2+ ....,+Nh ) bilinmesi gerekir. Tabakalı 

örnekleme yönteminin benimsenmesi konusunda önemli nedenler vardır. Bunlardan 

birincisi; aynı örneklem büyüklüğü için basit tesadüfi örnekleme uygulamasının 

örnekleme hatası, tabakalı örneklemenin örnekleme hatasından büyük olur. Çünkü 

tabakaların kendi içindeki homojenlikleri arttıkça tabakalar içi varyanslar da o 

oranda küçülecektir. Böylece popülasyon için elde edilen tahmin edicinin de varyansı 

küçülmüş olacaktır. Örneğin amaç popülasyon ortalamasını tahmin etmek ise, ilgili 

tahmin edicinin örnekleme hatasını sadece ve sadece tabaka varyansları etkiler, 

tabaka ortalamaları arasındaki farklılık etkilemez. Basit tesadüfi örneklemede bu her 

iki etki söz konusudur. Tabakalı örnekleminin diğer faydası, her tabaka için ayrı ayrı 

tahminlerin yapılmasına imkan vermesidir. 



 17

Tabakalı örneklemede her bir tabakadan alınması gerekli birim sayısı araştırmacı 

tarafından belirlenebilir. Bu serbesti araştırmacıya alt örneklemlerin 

oluşturulmasında gerekli olan kaynakları etkin bir şekilde yöneltebilme olanağı verir. 

Ayrıca alt popülasyonlara ilişkin çerçeve hazırlamak daha kolay olur. Alt 

popülasyonların özellikleri farklı örnekleme yöntemlerinin kullanılmasını gerekli 

kıldığında, tabakalı örnekleme bu imkanı verir.4 Tabakalı örnekleme yöntemi 

uygulandığında popülasyondaki her birimin n/N hacimli örneklemde yer alması 

olasılığı basit tesadüfi örneklemede olduğu gibi olup, birbirine eşittir. Fakat olası her 

örneklem aynı seçilme olasılığına sahip değildir. Tabakalı örneklemede örneklem 

hacmi n belli olduğunda hangi tabakadan ne hacimde alt örneklem oluşturulacağı 

önemli bir konudur. Bu konuda çözüm üreten çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bu 

yöntemler literatürde; orantılı dağıtım yöntemi, optimum dağıtım yöntemi ve 

Neyman dağıtım yöntemi adları ile anılmaktadır. Orantılı dağılım yöntemlerinde alt 

örneklem hacmi nh her bir tabakanın (Nh'nin) popülasyon hacmi içindeki ağırlığı 

(Nh/N) ile örneklem hacminin (n'nin) çarpılması suretiyle hesaplanır. 

 

Optimum dağıtım yönteminde en düşük örnekleme maliyeti verecek şekilde alt 

örneklem hacimlerinin örneklem hacmi içindeki payları belirlenmeye çalışılır. 

Burada tahmin edicinin varyansı sabit tutulur. 

 

Neyman dağıtım yönteminde ise, her tabaka için birim örnekleme maliyeti eşit, 

dolayısıyla toplam örnekleme maliyeti sabit olduğunda tahmin edicinin varyansını en 

küçük yapmayı amaçlayan bir alt örneklem hacminin belirlenmesi amaçlanır.  

 

3.3.5. Kümelere göre örnekleme 

 

Popülasyon hacmi çok büyük ve birimler geniş bir coğrafi alana yayılmış olduğunda 

örneklem popülasyondaki birimlerden tesadüfi seçim yöntemi yaparak değil de, bu 

birimlerden oluşturulan gruplardan tesadüfi seçim yapmak suretiyle oluşturulması 
                                                
4 NETER. J., WASSERMAN W., WHITMORE G. A. 1993. “Applied Statistics”, page 242, Allyn and 
Bacon, USA 
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daha etkili olabilir. Bu durumda kümelere göre örnekleme yöntemini uygulamak 

faydalı olur. Çünkü basit tesadüfi örnekleme yöntemini uygulamak pratik olmaz, 

sistematik örnekleme yöntemini uygulamak için uygun çerçeve bulmak veya çerçeve 

hazırlamak çok zaman alır ve masraflı olur. Kümelere göre örnekleme 

uygulamasında aşağıdaki işlem sırası izlenir:  

 Popülasyon, birimlerin herhangi bir özelliği itibariyle değil, coğrafi özellikler 

itibariyle belirli sayıda kümeye ayrılır. Örneğin, aynı sokak ve mahallede 

oturan aileler veya aynı okulda okuyan öğrenciler ve aynı okulda görev yapan 

öğretmenler birer küme sayılır. Her kümeden alt kümeler tanımlanabilir. 

Örneğin mahalle alt küme olarak tanımlanmış ise bu mahallenin sokakları alt 

küme olarak tanımlanabilir. 

 En son tanımlanan alt kümelerden belirli sayıda küme tesadüfi olarak seçilir.  

 Tesadüfi olarak seçilen alt kümelerdeki bütün birimler örneklemi oluşturur. 

 

Bu kümelerdeki birimlerin sayısı örneklem hacmini ifade eder Tanımlanan alt küme 

sayısına bağlı olarak, kümelere göre örnekleme yöntemi, tek kademeli örnekleme 

çok kademeli örnekleme yöntemleri şeklinde sınıflandırılır. Üzerinde araştırma 

yapılacak birimler kümelere ayrılıyor, bu kümelerden tesadüfi örnekleme ile m 

sayıda küme seçiliyor ve bu m sayıda kümenin bütün birimleri üzerinden bilgi 

derleniyorsa, yapılan örnekleme tek kademeli küme örneklemesi olarak tanımlanır. 

 

Diğer yandan, popülasyon kümelere (örnekleme birimlerine) ayrılır, bu örnekleme 

birimlerinden tesadüfi seçimle birinci örnekleme birimleri örneklemi oluşturulur ve 

bu işlem aynı şekilde örneklemenin nihai aşamasına kadar sürdürülür ise yapılan 

örnekleme çok kademeli küme örneklemesi olarak tanımlanır. Popülasyon hacmi 

veya birinci örnekleme birimlerinin gözlem birim sayısı çok büyük ve birimler 

araştırılacak özellikler itibariyle heterojen ise, çok kademeli kümelere göre 

örnekleme daha iyi sonuç verir.5  

 

                                                
5 NETER. J., WASSERMAN W., WHITMORE G. A. 1993. “Applied Statistics”, page 242, Allyn and 
Bacon, USA 
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Bu yöntem araştırmacının geniş bir fiziki alana yayılmasını önleyerek örnekleme 

maliyetini düşürür, denetimi arttırır ve zaman kazandırır. Bu yöntemde eşit seçilme 

şansı birimlerde (gözlem birimlerinde) değil birinci, ikinci örnekleme birimlerine 

verildiği için örnekleme hatasının arttığı kabul edilir. Bu yöntem ile temsili bir 

örneklem oluşturabilmek için yönetimin en son uygulama aşamasında seçilen 

örnekleme birim (küme) sayısının büyük olması gerekir.  

 

3.3.6. Sistematik örnekleme 

 

Örnekleme birim seçiminin sistematik olarak yapıldığı örnekleme sürecine sistematik 

örnekleme adı verilir. Örneğin denetim için bir dosyadaki her 20’nci belgeyi, 

görüşünü almak için öğrenci listesindeki her 10'uncu öğrenciyi, ağırlığını kontrol 

etmek için bisküvi üretim hattında ilerleyen her 50’nci paketi seçmek suretiyle 

örneklem oluşturuluyorsa, yapılan örnekleme sistematik örneklemedir. Sistematik 

örnekleme yönteminin uygulanabilmesi için N hacimli popülasyon hakkında çerçeve 

mevcut olmalı veya oluşturulmalı, birimler numaralandırılmalı veya doğal sıraya 

sahip olmalıdır. 

 

Sistematik örnekleme sürecinin aşamaları şöyle sıralanabilir: 

 Örneklem hacmi n belirlenir. 

 N hacimli popülasyon her biri k = N/n tam sayıda birim içeren tabakaya, 

kümeye bölünür. 

 1, 2, ...., k sayı arasından tesadüfi olarak bir sayı (a) seçilir. (a), örnekleme 

seçilecek birinci birimin sıra numarasını gösterir. 

 a'ıncı birimi takiben a+k, a+2k,..., a+(n-1)k'ıncı sıra nolu birimleri seçmek 

suretiyle n hacimli örneklem oluşturulur. 

 Oluşturulan örneklemden elde edilen bilgiler kullanılarak istatistikler 

hesaplanır. Bu istatistikler kullanılarak istatistiksel çıkarsamalar yapılır. 

Sistematik örnekleme sadece a sayısı tesadüfi olarak belirlendiği için kolay 

uygulanan ve basit tesadüfi örneklemeye göre daha az uygulama hatası içeren 

bir yöntemdir.  
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Bu yöntemle oluşturulan örneklemin birimleri popülasyondan eşit bir dağılımla 

seçilmiş olduğundan, özellikle homojen olmayan popülasyon parametre değerlerinin 

tahmininde ve bu parametre değerleri hakkında karar vermede daha güvenilir 

sonuçlar elde edilebilir. 

 

Sistematik örneklemede olası örneklem sayısı basit tesadüfi örneklemede olduğu gibi 

n tane değil, k = N/n tanedir. Bu özellik yönüyle sistematik örnekleme basit tesadüfi 

örneklemeden ayrılır. Sistematik örnekleme k birimden oluşan her bir tabakada 

yalnız bir birimin tesadüfi olarak seçildiği bir tabakalı örnekleme olarak 

düşünülebilir. Bu örneklemede birimlerin seçilme olasılığı her tabaka için 1/k ve her 

bir birimin n hacimli örnekleme seçilme olasılığı da, basit tesadüfi örneklemede 

olduğu gibi n/N dir. 

 

Sistematik örneklemenin iki önemli zayıf yönü vardır. Bunlardan birincisi 

popülasyonun periyodik bir değişiklik göstermesi halidir. Eğer tesadüfi olarak 

seçilen a sayısı ve buna bağlı olarak belirlenen a+k, a+2k, ..., a+(n-1)k sayıları bu 

periyoda uygunluk gösteriyorsa aşırı derecede sapmalı bir örneklem oluşturulmuş 

olur. Sistematik örneklemenin ikinci zayıf yönü tahmin edicilerin varyanslarının 

tahmin edilmesinde, güven aralığı ve hipotez sınamaları gibi işlemlerin yapılmasında 

kuramsal olarak önemli zorlukların bulunmasıdır. Çünkü bu işlemlerin yapılmasında 

normal dağılım yaklaşımı kullanılamamaktadır. Bu zorluklar nedeniyle sistematik 

örnekleme uygulaması sonucu elde edilen tahminler istatistiksel olarak 

değerlendirilemez.6 

 

3.4. Olasılıklı Olmayan Örnekleme 

 

Resmi istatistik kapsamında neredeyse bütün araştırmalar olasılıklı ve ölçülebilir 

örneklere dayanmaktadır. Ancak, olasılıklı olmayan örneklemlerin de farklı farklı 

                                                
6 KISH, L. 1965. Survey Sampling. The University of Michigan, p.53,113, John Wiley&Sons Inc.,  
New York 
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çeşitleri piyasa ve kamuoyu araştırmaları gibi konularda maliyet tasarrufu ve 

kolaylık sağladıkları için yaygın olarak kullanılmaktadır.  

 

Olasılıklı olmayan örneklem yöntemlerinden birisi maksatlı örnekleme yöntemidir. 

Maksatlı örnekleme terimi örnek uzayındaki birimlerin popülasyonu temsil edip 

etmemesinin uzmanlarca tayin edilmesi anlamına gelmektedir. Bu yöntem uzman 

tercihi olarak da adlandırılmakta olup örnek uzayının çok küçük olduğu ve bu 

sebeple rasgele örneklemeden kaynaklanabilecek örneklem varyansının çok büyük 

olup tahmin prosedürleri aşamasındaki yanlılığın çok daha fazla olduğu durumlarda 

kullanılabilir. Yanlılığın fazla olması örneklemden çıkarılacak sonuçların 

popülasyonu tam olarak temsil edememesi anlamına gelmektedir.   

 

Diğer bir olasılıklı olmayan örnekleme yöntemi kota örneklemesidir. Bu yöntem 

örnekleme birim seçiminin keyfi olduğu yöntemlerden biridir. Birim seçiminin 

olasılık dışı yöntemle yapılmış olmasından dolayı hata ortaya çıkabilir. Ancak bu 

hata popülasyondaki birimlerden araştırmanın amacıyla ilişkili olarak tabakalar 

oluşturmak ve her tabakadan, o tabakanın popülasyon içindeki oranına göre birim 

seçmek suretiyle bir ölçüde giderilmeye çalışılır. Tabakalar genellikle coğrafi bölge, 

cinsiyet, yaş, sosyal sınıf gibi kriterlere göre oluşturulur. Kota yönteminin 

uygulanmasında şu aşamalardan geçilir:  

 Örnekleme birimlerinin seçileceği popülasyon, araştırmanın amaçlarına bağlı 

olarak yaş, cinsiyet, sosyal sınıf v.b. gibi kriterler esas alınarak tabakalara 

ayrılır. 

 Oluşturulan tabakaların birim sayıları belirlenir. 

 Her tabakadan, o tabaka hacminin popülasyon hacmi içindeki oranına göre 

birim seçilir. Örneğin, eğer popülasyon hacmi N=100.000 birim 

oluşturulması düşünülen örneklem hacmi n=2.000 birim ve oluşturulan 

tabakalardan birinin hacmi; tabaka hacmi N1= 800 birim ise bu tabakalardan 

keyfi olarak seçilecek birim sayısı n1, (800/100.000)*2.000 olarak belirlenir. 
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Bu örnekleme yöntemi olasılığa dayanmasa da tabakalardan örnekleme seçilecek 

birimlerin tespiti titizlikle ve yansız olarak yapılırsa bu birimlerden elde edilecek 

bilgileri kullanarak hesaplanan istatistiklerden yararlanmak suretiyle popülasyon 

hakkında genelleme yapılabilir. Kota örneklemesi araştırmacıya özgürlük ve çok 

fazla esneklik tanır. Tam sayıma göre zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. Buna 

karşın, kota örneklemesinin önemli zayıf yönleri de vardır. Birimlerin seçimi keyfi 

olduğundan, seçimi yapanlar kendilerine uygun birimleri seçmeye eğilim gösterirler. 

Bu durum gerçekten tek yönde uzaklaşan hatalara; sistematik hatalara neden olur. Bu 

yöntemde örnekleme hatası hesaplanamaz.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Doç.Dr. A.ÖZMEN, “Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri”, sayfa 25-50, Açık Öğretim 
Fakultesi Yayınları No:601, 1999 
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4. ÖRNEKLEM ÇERÇEVESİ 

 

Örneklem çerçevesinin basit tanımı içinden örneğin seçileceği hedef kitleye ait tüm 

birimlerin olduğu liste şeklinde oluşturulabilir. Bu kısa tanım örneklem çerçevesinin 

araştırma kapsamında incelenecek olan ve hedef gruba dahil tüm birimlerin 

listelenmesi amacını da ihtiva etmektedir. Çok aşamalı seçim yapılacak bir araştırma 

için birden çok çerçeve gerekebilir. Örneğin hanehalkı araştırmaları için öncelikle 

alan çerçevesinden örneğin seçileceği bölgeler - birinci örneklem birimleri - daha 

sonra da birim listesinden hanehalkları seçilebilir. Alan çerçeveleri Türkiye’de çok 

fazla kullanılmamakla beraber Amerika gibi parsel veritabanı daha gelişmiş 

ülkelerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin Türkiye Nüfus ve Sağlık 

Araştırmalarında (TNSA) çok aşamalı seçim yöntemi uygulanmakta ancak bölgelerin 

seçileceği ilk aşamada alan çerçevesi değil yine liste çerçevesi kullanılmaktadır.  

 

Daha önce söylenmiş olduğu gibi örneklem çerçevesinin istatistiksel olarak anlamlı 

olması için mutlaka hedef kitleyi kapsaması gerekmektedir. Hatta bunun da ötesinde, 

eksiksiz bir çerçeve tüm kitleyi doğru şekilde yani her bir birimin belirli ve sıfırdan 

büyük bir şansının olduğu ve liste içerisinde sadece bir defa görüldüğü bir şekilde 

kapsamak ve güncel olmak zorundadır. Ancak maalesef bu özellikler ideal özellikler 

olup hanehalkı araştırmalarında ulaşılması oldukça güçtür. Bu sebeple mevcut bir 

liste güncellenerek bu özelliklere ulaşılmaya çalışılır. Örneğin TNSA 

araştırmalarında Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) sağlamış olduğu Bina Sayım 

Cetvelleri Hacettepe Üniversitesi tarafından listeleme çalışması ile güncellenerek 

örneklem çerçevesi oluşturulmaktadır. Örneklem çerçevesinin, araştırmanın hem 

maliyeti hem de kalitesi üzerinde büyük ölçüde etkileri vardır. Hanehalkı 

araştırmalarında, hatalı örneklem çerçeveleri, örneklem dışı hataların en yaygın 

kaynağıdır. Bu sebepten, çerçeve oluşturulmasına ve kullanılmasına gereken özen 

gösterilmelidir.8  

                                                
8 UNITED NATIONS SECRETARIAT ESA/STAT/AC.93/3 
Statistics Division 03 November 2003 “Designing of Household Sample Surveys” 
3-5 December 2003 “Sampling frames and master samples” 
By Anthony G. Turner 
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4.1. Örneklem Çerçevesi ve Hedef Popülasyon  

 

Bir hanehalkı araştırmasında önem verilmesi, üzerinde düşünülmesi gereken bir konu 

da araştırmanın hedef kitlesi ve seçim listesinin arasındaki ilişkidir. Çerçeveyi 

belirleyen seçim listesidir ve seçim listesi aynı zamanda her bir birimin seçilme 

olasılığını da belirler. Örneğin, 0-1 yaş arası bebekleri hedef kitle olarak alan bir 

araştırma, son 12 ayda meydana gelen doğumların listesini ya da 12 aylıktan küçük 

bebekleri olan hanehalkı listesini potansiyel örneklem çerçevesi olarak kullanabilir. 

İlk durumda, çerçeve birincil olarak hastane ve poliklinik listelerini, ikincil olarak da 

bu listelerdeki kurumlarda mevcut olan 0-12 ay arası bebeklerin listesini içerir. İlk 

aşamada seçimi yapılacak olan birimler hastaneler ve poliklinikler olup ikinci 

aşamada bebekler seçilecektir. Bu sebeple, seçilecek olan birimler ve hedef 

popülasyon son aşamada birbirlerine benzer terimler olmaktadır. İkinci durumda ise, 

örneklem çerçevesi ikinci aşamada köy veya şehir içinde bir bölge gibi küçük 

alanlardaki hanehalkı listesi olarak tanımlanabilir. Seçim planını uygularken 

hanehalkları seçilebilir ve içerisinde 0-12 ay arası bebek olup olmadığı incelenebilir. 

Bu durumda, her ne kadar hedef kitle bebekler de olsa hanehalkı, üzerine seçim 

olasılığı hesaplanan seçilecek birim durumundadır.  

 

Hanehalkı araştırmalarında, örneklem birimi ve üzerine seçim planı inşa edilecek 

olan hanehalkıdır. Ancak, hedef kitle araştırmanın amacına ve ölçüm karakterlerine 

göre değişir. Örnek olarak, istihdam araştırmalarında, hedef kitle genellikle 16 yaş ve 

üstüdür ve daha genç nüfusu göz ardı eder. Üreme sağlığı alanındaki araştırmalarda 

ise, hedef kitle 14–49 yaş arası olup evlenmiş kadınlardır. 

 

4.2. Örneklem Çerçevelerinin Özellikleri9 

 

Daha önce de bahsedildiği gibi örneklem çerçevesi öncelikle hedef kitleyi 

istatistiksel manada eksiksiz olarak kapsamalıdır. Burada istatistiksel anlamdan kasıt 

                                                
9 R.GROVES, F.FOWLER, M.COUPER, J.LEPKOWSKİ, E.SINGER, R.TOURANGEAU, Survey 
Methodology, p.70-77, Wiley Interscience, 2004 
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çerçevede her bir birimin sıfırdan büyük ve ölçülebilen bir olasılığa sahip olmasıdır. 

Bunun ötesinde, kullanılacak örneklem çerçevesinin eksiksiz, doğru ve güncel olması 

gerekir. Bunlar olması gereken özellikler olup uygulama safhasında ulaşılması zor 

olan karakterlerdir. Bu sebeple, uygulama aşamasında var olan listelerin üzerinde 

çalışılarak bu özelliklere yaklaşmaya çalışılır. 2005 yılında Türkiye İstatistik 

Kurumu’nun (TÜİK) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerinde yaptığı çalışma buna 

örnektir. Örneklem çerçevesinin kalitesi, hedef kitleye yönelik olarak ne kadar iyi 

tasarlanmış olmasıyla ölçülebilir. Bunun ölçütü de yukarda açıklandığı gibi 

çerçevede hedef kitlede bulunan her bir birimin bilinen ve sıfırdan farklı bir olasılığa 

sahip olmasının sağlanmasıdır. Örneklem çerçevesinin sahip olması gereken 

özellikler şu şekilde özetlenebilir: 

 

4.2.1. Eksiksiz olmak 

 

Hedef kitle içerisindeki tüm birimlerin çerçeve içerisinde yar alması önemlidir. İdeal 

olan çerçeve araştırmanın amacına göre hedef kitleyi tam olarak kapsayacak şekilde 

tasarlanmalıdır. Daha önce verilmiş olan örnekte hastane veya poliklinikler çerçeve 

olarak kullanıldığı takdirde bu yerlerin dışında doğmuş olan bebekler hedef kitle 

içerisinde yer almalarına rağmen çerçeve içerisinde yer almamaktadır. Bu sebeple, 

hedef kitle içinde hatırı sayılır bir miktar örneklem içinde yer almak için sıfır şansa 

sahip olmaktadır ve bu durum olasılıklı örnekleme yöntemini ve dolayısıyla 

istatistiksel anlamlılığı zedelemektedir. Sonuç olarak, hastaneler gibi kurumsal bir 

çerçeve kullanıldığında belli bir miktar 0-12 ay arası bebek hesap dışı kalmaktadır. 

Hatta, evde doğan bebekler ile hastanede doğan bebeklerin karakterleri farklılıklar 

gösterebilir ve burada bahsedilen yanlış çerçeve 0-12 ay arası bebekler ve bakımları 

hakkındaki önemli göstergelerin analizinde yanlılık yaratabilir.     

 

Kapsam hatası hanehalkı araştırmalarında da sorunlara yol açabilmektedir. Örneğin, 

hanehalkı araştırması yoluyla tüm nüfusu kapsayan bir ulusal araştırma planlanabilir. 

Ne var ki; kurumlarda yaşayan, göçebe olarak yaşayan veya deniz üzerinde yaşayan 

nüfusun da kapsanması gerekmektedir. Bu durumda, hanehalkı araştırması ile tüm 
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nüfusu kapsamak imkansızdır ve bir hanehalkına sahip olmayan ve örneklemde yer 

almak için sıfır olasılığa sahip nüfusu da kapsayacak ek listelerin oluşturulması 

gerekmektedir.  

 

4.2.2. Doğruluk 

 

Doğruluk da her ne kadar uygulama aşamalarında örneklem çerçevelerinde yaşanan 

yaygın sorunlardan biriyse de olması gereken önemli özelliklerden biridir. Bir 

çerçeve, eğer bünyesinde hedef kitle içerindeki her bir birimi sadece ve sadece bir 

kez barındırıyorsa doğru olarak nitelendirilir. 

 

Hanehalkı araştırmalarında, çerçevede böyle bir hataya rastlamak daha nadir 

karşılaşılan bir durumdur. Şu şekilde bir örnek verilebilir; TÜİK tarafından hanehalkı 

araştırmalarında Belediyelerden alınan Bina Sayım Cetvelleri kullanılmaktadır. Bazı 

apartmanlarda çift giriş olabilmekte ve bu girişlerden biri bir caddeye diğer başka bir 

caddeye bakabilmektedir. İki girişte farklı numaralara sahip olan apartman liste 

içinde 2 defa gözükmekte ve çerçevenin doğruluğunu bozmaktadır. Bu sorunu 

çözmek için araştırma öncesi listeleme ekibi oluşturulmakta ve liste istatistiksel 

olarak daha anlamlı hale getirilip örneklem çerçevesi hüviyeti kazandırılmaktadır. 

Bir diğer örnek ise şudur: yeni yapılmış ancak liste içinde yer almayan binalar da 

örneklem çerçevesinin doğruluğunu bozmaktadır. Bu sorun da listeleme çalışmaları 

aşamasında çözümlenmektedir.  

 

Çerçeve içinde eksik olan hedef kitle birimlerinin örneklemde yer alma 

olasılıklarının sıfır olması, nasıl araştırmanın olasılıklı örneklem yöntemini 

bozuyorsa, çerçeve içinde birden fazla yer alan birimler de doğru olasılıklı 

örneklemeye engel teşkil etmektedir.  
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4.2.3. Güncellik 

 

Örneklem çerçevesinin sahip olması gereken en önemli özellik belki de güncel 

olmasıdır. Güncellenmemiş bir çerçevede eksik olma veya doğru olmama gibi 

hataların da görülmesi muhtemeldir. Özellikle hanehalkı araştırmalarında güncellik 

önemli bir yer tutmaktadır. Örneğin, evvelden konut olarak kullanılan bir daire şuan 

yıkılmış veya boşaltılmış, önceden inşaat olan bir daire şuan hanehalkı olarak 

kullanılıyor olabilir. Nüfus sayımının örneklem araştırmalarında çerçeve olarak 

kullanılması güncellik bakımından büyük sıkıntılara sebep olmaktadır. Başka bir 

örnek olarak tarımsal araştırmalar da gösterilebilir. TÜİK tarımsal araştırmalarında 

2001 Genel Tarım Sayımını kullanmakta sıkıntı çekmektedir zira 10 yılda bir yapılan 

sayımlar güncel olmadığından beraberinde pek çok sorunu da getirebilmektedir.   

 

4.3. Örneklem Çerçevesi Çeşitleri 

 

4.3.1. Alan çerçeveleri 

 

Hanehalkı araştırmalarında, alan çerçevesi ülkenin il, ilçe, mahalle, köy veya siteler 

gibi hiyerarşik bir düzende coğrafi birimlerini kapsar.  

 

Araştırmalarda, coğrafi birimlerin seçim planı için önemli olan dört başlıca karakteri 

vardır:  

 Coğrafi birimler genellikle ülkenin tüm topraklarını kapsar, 

 Coğrafi birimlerin sınırları tam olarak belirlenmiştir, 

 Coğrafi birimler içerisinde yaşayan bir nüfus vardır, 

 Coğrafi birimler haritada gösterilmektedir. 

 

Olasılıklı örneklem amacımıza ulaşabilmek için coğrafi birimlerin ülkenin bütününü 

kapsaması çok önemlidir. Bu birimler arasındaki sınırların tam olarak belirlenmesi ve 

haritalanabilmesi ise veri toplayıcının saha çalışmasını yapacağı yeri ve örneklem 
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içerisine alınacak hanehalklarının yerinin tam olarak belirlenebilmesi için olmazsa 

olmaz özelliklerdir. Alan örneklemesi Amerika gibi idari yapılanması ve haritalama 

kapasitesi yüksek yerlerde sıkça kullanılmakta ancak Türkiye’de yaygın olarak 

kullanılmamaktadır.  

 

Alan çerçevesini oluşturmanın başlangıç noktası ülkenin genel nüfus sayımıdır. İlk 

aşamada genel sayım ve idari yapılanmalar kullanılarak oluşturulan alan 

çerçevesinden belirli bölgeler ve daha sonra da bu bölgeler içerisinden hedef kitleye 

ilişkin örnek birimleri seçilir.  

 

Alan çerçevesi, nüfusun idari ve coğrafi birimlerinin listesi olarak da 

görülebildiğinden aynı zamanda bir listedir. 

 

4.3.2. Liste çerçeveler 

 

Liste çerçeveler basitçe hedef kitlenin listelendiği çerçevelerdir. Teorik olarak, 

hanehalkları için kullanılacak bir liste çerçeve ilk genel nüfus sayımından sonra elde 

edilebilmektedir.  

 

Yeni yapılmış olan bir tam sayım kapsam ve güncellik açısından olabilecek en ideal 

olan hanehalkı örneklem çerçevesini vermektedir. Tüm ülkeyi kapsadığından tam 

sayım doğru coğrafi tabakalara da ayrılabilir. Tam sayımın hemen arkasından 

yapılacak olan bir örneklem araştırması eksiksiz bir çerçeveye sahip olacağından 

istenen mükemmellikte sonuçları verebilir. Örneklem araştırması ve tam sayım 

arasındaki süre ne kadar uzun olursa, çerçevenin mükemmel özellikleri de o ölçüde 

zayıflar.   

 

Hanehalkı araştırmaları için kullanılabilecek tam sayımın dışında diğer liste 

çerçeveler de mevcuttur. Bunlardan birisi, nüfus kayıtlarıdır. Bu kayıtların 

kullanılması için ülkede sağlam ve düzenli kayıtların bulunması gerekmektedir. İsveç 

kayıt konusunda en ileri ülkelerden biridir ve çerçeve olarak bu kayıtları 
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kullanmaktadır ancak ülkemizde kayıt sistemi henüz istemen seviyede olmadığından 

hanehalkı araştırmalarında herhangi bir kayıttan faydalanılamamaktadır. Bazı 

durumlarda bu sivil kayıtlar sürekli güncellenmekte olduklarından tam sayımdan da 

faydalı olabilmektedir. 

 

Bir diğer liste çerçeve alternatifi ise elektrik, su, doğalgaz aboneliği gibi alınan 

birtakım hizmetlere ilişkin kayıtlardır. Bunların çerçeve olarak kullanılabilmesi için 

de birtakım ön çalışmaların yapılması gerekmektedir. Çünkü hedef kitle içerisinde 

yer alıp da yukarıdaki kayıtların içinde yer almayan hanehalkları da mevcut olabilir.   

 

Gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan bir diğer liste çerçeve ise telefon 

aboneliği kayıtlarıdır. Bu listelerde örnekleme rasgele sayı çevirme tekniği ile 

yapılır. Bu teknikte rasgele numara çevirmenin amacı rehberde bulunmayan 

numaralara da bir seçilme olasılığı vererek olasılıklı örnekleme yönteminin 

kullanımını sağlamaktır. Bu teknik telefon aboneliği düşük olan ülkelerde 

önerilmemektedir. Bu oranın yüksek olduğu ülkelerde dahi hedef kitle içinde olup da 

telefona sahip olmayanların bulunabileceğinden örneklem çerçevesi kapsam hatası 

verebilir. Bir başka dezavantajı ise birden fazla telefona sahip hanehalklarının 

çerçeve içinde birden fazla yer almasından kaynaklanan doğruluk hatasıdır.  

 

Normal bir hanehalkı araştırmasında, örnek seçiminin son aşaması her zaman liste 

çerçevesi kavramına dayanmaktadır. İlk aşamada alan çerçevesiyle belirlenen 

kümelerden son aşamada liste çerçevesiyle örneklem birimleri seçilmektedir.  

 

4.4. Örneklem Çerçevelerinde Karşılaşılan Sorunlar 

 

Liste olarak da tabir edilen örneklem çerçevesinin oluşturulması, seçim 

planlamasının üzerine inşa edileceği en önemli aşamadır. Çerçeve en genel 

anlatımıyla araştırma birimlerinin fiziksel listesini teşkil etmektedir. Örneğin, alan 

örneklemesinde, örneklem çerçevesi haritaları içerdiği gibi tüm nüfusu haritalamadan 

da çerçeve oluşturulabilir. Okul çocukları hakkında yapılacak olan bir araştırmada 
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örneklem çerçevesinin okulların içerisinde bulunduğu bölgeleri kapsaması yeterlidir.  

Böyle bir araştırma için bütün çocukların listelenmesi gerekmez.10 

 

Bir örneklem çerçevesi, listedeki her bir birimin sadece bir kez gözlemlendiği ve 

listede hedef kitlenin dışında hiç bir şeyin bulunmadığı durumlarda eksiksizdir. 

Maalesef, eksiksiz çerçeveler son derece nadir bulunmakta olup genellikle birtakım 

sorunlarla karşılaşılır:11 

 

 Yetersiz kapsam 

 

Örneklem çerçevesinin hedef kitleye ilişkin birimleri eksik olarak kapsaması kapsam 

hataları arasında en korkulan hatadır. Araştırmadan elde edilecek istatistiklerin 

analizinde yanlılığa sebep olacağı gibi yanlış sonuçlara ulaşmaya ve araştırmanın 

anlamını yitirmesine çanak tutacaktır. Örneğin, telefon numarası çerçevesinde, hedef 

kitlenin hanehalklarında yaşayan insanlar olduğu durumda, telefon numarasına sahip 

olmayan insanlar çerçeve dışında kalacak ve yetersiz kapsam hatası ortaya çıkacaktır. 

Gelir seviyesi düşük nüfusun ev telefonuna sahip olmadığı varsayılırsa, tüm nüfusu 

kapsayacak bir gelir araştırmasında çıkan sonuçların yanlı olacağı ortadadır. Ya da 

cep telefonlarının ev telefonlarının yerini aldığı bir dünyada ev telefonu listelerinden 

hanehalklarına ulaşmanın mümkün olmadığı açıkça görülmektedir.  

 

 İlgisiz birimler 

 

Bazı durumlarda, örneklem çerçevesi hedef kitlenin dışındaki birtakım birimleri de 

bünyesinde barındırır. Örneğin, telefon numarası çerçevesinde, birçok numara 

hanehalkı numarası değil işyeri ya da hastane, hapishane ve askeri birimlere ait 

birtakım yerlerin numaraları olabilir. Bu durum, çerçevenin hedef kitle için 

kullanılmasını ve hanehalkı örneklem araştırması yapılmasını güçleştirir. Alan 
                                                
10 K.LESLIE, Survey Sampling, The University of Michigan, p.53, John Wiley&Sons Inc., New York, 
1965 
11 R.GROVES, F.FOWLER, M.COUPER, J.LEPKOWSKİ, E.SINGER, R.TOURANGEAU, Survey 
Methodology, p.70-77, Wiley Interscience, 2004 
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örneklemesi yapılan araştırmalarda, bazı durumlarda, haritalar hedef kitlenin içinde 

bulunduğu alanın dışında kalan bölgeleri de gösterebilir. Araştırma ekibi konutları 

listelemek için örnek alanına gittiğinde, örnek alanının içinde bulunduğundan konut 

birimi olarak görünen boş veya işyeri halinde olan yapıları da listelemek zorunda 

kalırlar.   

 

Bu tip hatalarla, uygulama aşamasında, birimin listede var olup da hedef kitle içinde 

olmadığı zamanlarda karşılaşılır. Örneğin, telefon listesinde var olup da artık 

kullanılmayan numaralar hedef kitle içinde bulunmaz. Ya da TÜİK’in kullandığı 

Bina Sayım Cetvelleri içerisinde bulunup da artık virane olmuş konut olarak 

kullanılmayan yapılar hedef kitle içinde bulunmamaktadır. Başka bir örnek olarak da 

tarımsal araştırmalar gösterilebilir. ÇKS içerisinde bulunduğu için araştırma 

çerçevesine alınmış olan bir çiftçi araştırma yılında artık ÇKS üyesi olmayabilir. Bu 

durumda söz konusu çiftçi artık hedef kitleye dahil değildir.    

 

 Kümelenme  

 

Kümelenme hatası hedef kitledeki birden fazla kişinin örneklem çerçevesinde bir kez 

görülmesi anlamına gelir. Bu durum hedef kitlenin kümelenmesi olarak da 

adlandırılabilir. Bu sorunu çözmek birkaç metot uygulanır: 

 Hedef kitledeki kümelenmiş birimlerin hepsi seçilerek o kümeye bir 

birim gibi davranılır ve bir birimlik olasılık tanınır.  

 Hedef kitledeki kümenin içerisindeki birimlerin ortalaması alınarak 

araştırmaya eklenir, 

  Hedef kitledeki kümenin içinden sadece bir birim alınıp 

ağırlıklandırılarak araştırmaya katılır. 4 birimlik bir kümeden alınan bir birim 

dörtte bir oranda analizlere dahil edilir.   

 

 

 



 32

 İkileme 

 

Kümelenme hatasının tersine ikileme hatasında birimler çerçeve liste içinde 

kümelenir. Bu durumlarda hedef kitledeki birimler liste içerisinde birden fazla 

gözlemlenebilir. Telefon numarası listesinde bu duruma sıkça rastlanır. Bir hanehalkı 

birden fazla telefona sahipse liste içerisinde birden fazla görülecektir. Ya da bir çiftçi 

tarlasını yasal kısıtlardan dolayı birkaç parça ve birkaç kişi üzerinden ÇKS’ye kayıt 

ettirirse örneklem çerçevesi olarak ÇKS kullanılan araştırmalarda ikileme hataları 

olabilir.    
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5. TARIM SAYIMLARINDA VE TARIMSAL ÖRNEKLEM 

ARAŞTIRMALARINDA ÖRNEKLEM ÇERÇEVELERİ 

 

Tarımsal tam sayımların en belirgin amaçlarından birisi de tarımsal örneklem 

araştırmaları için örnek çerçevesi oluşturarak zemin tedarik etmeleridir.12 Bu 

bölümde, örneklem çerçevesine tarımsal açıdan bakılacak ve tam sayımın örneklem 

çerçevesini nasıl oluşturduğuna değinilecektir. Tarım sayımları beraberinde sayımla 

eş zamanlı olarak yapılan örneklem araştırmalarını da kapsayabilir. Bu durumlarda 

tam sayım etkin bir çerçeve oluşturabilir. Ancak, ilerleyen dönemlerde yapılacak 

olan örneklem araştırmalarında kullanılması sorun yaratabilir. Bu sebeple, tarım tam 

sayımlarının 10 yıllık zaman dilimlerinde yapılmasından dolayı, istatistiksel olarak 

örneklem çerçevesi için kullanılabilecek bir kayıt sisteminin olması önem teşkil 

etmektedir.  

 

Tam sayımda, her bir birim- kişi, hanehalkı ya da işletme olabilir, sayılmakta olup 

örneklem araştırmalarında tüm nüfus için tahminde bulunmak amacıyla sadece belirli 

ölçütler ışığında seçilmiş olan örnek incelenir. Örneğin, tarımsal üretim örnekleme 

araştırmalarında, tarımsal işletmelerden oluşan örnek uzayı analiz edilir ve örnek 

işletmelerden alınan bilgiler toplam tarımsal üretime ilişkin çıkarımlar yapmak için 

kullanılır. 

 

Bir örneklem araştırmasında, analiz edilecek olan örneklem birimleri belli 

istatistiksel kurallara göre belirlenmelidir. Bu işlem, her bir birimin seçilmek için 

bilinen ve aynı olan olasılığa sahip olduğu rasgele seçim tekniği kullanılarak yapılır. 

Tesadüfi örneklemenin en basit yolu bütün birimlerin aynı seçilme olasılığına sahip 

olduğu “kura” yöntemiyle seçilmesidir. Örneğin, tarımsal araştırmalarda, her bir 

tarım işletmesi aynı seçilme olasılığına sahiptir. Ancak, genellikle örnekleme 

aşamaları bu kadar basit olmamakla birlikte her bir birimin farklı seçilme 

olasılıklarına sahip olduğu daha karmaşık tekniklerin kullanımını gerektirmektedir. 

Örneğin, tarımsal araştırmalarda, büyük işletmeler küçük işletmelere göre daha 

                                                
12 World Programme for the Census of Agriculture 2010 
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büyük seçilme olasılıklarına sahiptirler ve hatta bazen büyük işletmeler seçilme 

olasılığına bakılmaksızın örneklem içine alınırlar. Tesadüfi örneklemenin yaşatacağı 

soruna örnek olarak şu gösterilebilir: Tesadüfi örnekleme yapıldığında her bir birim 

aynı seçilme olasılığına sahip olduğunda tüm işletmeler küçük işletmeler arasından 

gelebilir. Büyük işletmeler örnek uzayı içerisinde yer alamayabilir. Bu durum bütün 

için çıkarım yapmamızı engeller.   

 

Bir örneklem araştırması için rasgele örnek seçerken en önce yapılması gereken 

hangi birimlerin araştırmanın bünyesinde yer alacağını kesin olarak belirlemektir. 

Buna hedef kitleyi belirlemek de denilebilir. Örnek olarak bazı özel araştırmalar ve 

hedef kitleler şu şekilde gösterilebilir:  
 

Tablo 5.1: Örnek araştırma ve hedef kitleleri 

 

ARAŞTIRMA HEDEF KİTLE 

Ulusal tarım araştırması Ülkedeki bütün tarımsal işletmeler 

A şehrindeki tarımsal araştırma A şehrindeki bütün tarımsal işletmeler 

Ulusal pirinç üretim araştırması Ülkedeki bütün pirinç üreticileri 

Ulusal su ürünleri üretimi araştırması Ülkedeki bütün su ürünleri üreten 
işletmeler 

 

Araştırmanın hedef kitlesi belirlendikten sonra, hedef kitlenin içerisinde yer alacak 

bütün birimlerin seçilme olasılığı almasını sağlayacak bir listeleme yapılması 

gerekmektedir. Buna örneklem çerçevesi denmektedir. Bir örneklem çerçevesi 

tarımsal işletmelerin listesi veya arazi parsellerini gösteren haritalardan meydana 

gelebilir ve bünyesinde işletmenin büyüklük, yer, işletme tipi gibi örnek seçmeye 

yardımcı olacak bilgilerini de barındırabilir.   

 

Örneklem çerçevesinin en yaygın olanı, araştırma kapsamında olan bütün birimlerin 

listelendiği çerçevelerdir. Örneğin, ulusal tarım araştırması için örneklem çerçevesi 

ülkedeki tarımsal işletmelerin tam listesi olabilir. Her bir işletmeye uygun bir seçilme 

olasılığı verilerek örnek işletmeler doğrudan bu listeden seçilebilir. Ancak, bu 
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örneklem çerçevesinin mutlak surette tam ve güncel olması gerekmektedir. İçerisinde 

ikilemeler veya hedef kitle dışından herhangi başka bir birimin olmaması gerekir. Bu 

unsurlar örneklemin olasılıklı örnekleme karakterine zarar verir. Örneğin ülkemizde 

bu tip tam bir örneklem çerçevesinin eksikliği hissedilmekte olup 2010 yılına kadar 

tam ve istatistiksel olarak anlamlı bir örneklem çerçevesinin oluşturulması 

planlanmaktadır. Çerçevede olmayan işletmeler seçilme olasılığına sahip olamayacak 

ve çerçeve içerisinde birden fazla görünen işletmeler daha fazla seçilme olasılığına 

sahip olacaklardır. Bu durum ÇKS örneklem çerçevesi olarak kullanıldığında çok 

bariz bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu durum, araştırmanın tesadüfi olma özelliğini 

ortadan kaldırmakta ve yanlı tahminler vermeye sebep olmaktadır.  

 

Sıklıkla, hedef kitleyi kapsayacak listeye ulaşılamamaktadır. Örneğin, bir tarım tam 

sayımı, sayım sırasında bütün tarımsal işletmeleri belirler ama bu liste tam sayımdan 

sonra yapılacak olan örneklem araştırmaları için tam bir çerçeve olamayabilir. Tam 

sayımda elde edilecek olan işletme listesi;   

 Yeni işletmelerin kurulması, 

 Ölüm veya başak sebeplerden dolayı işletmenin faaliyetini durdurması, 

 İşletmenin yer değiştirmesi, 

 Diğer hanehalklarının tarımsal faaliyetlere başlaması, 

 İşletmenin bölünmesi veya birden fazla işletmenin birleşmesi gibi 

sebeplerden dolayı işletmenin yapısal durumunun değişmesi gibi sebeplerden 

dolayı güncelliğini yitirebilir.   

 

Çoğunlukla da, tam sayım sonucu elde edilen tarımsal işletme listesinin örneklem 

çerçevesi olarak kullanılmak üzere güncellenmesi hem çok zor hem de maliyet 

gerektiren bir iş olmaktadır. Bunun yerine çok aşamalı örnekleme denilen bir 

örnekleme tekniği kullanılmaktadır. Çok aşamalı örnekleme yönteminde, örneğin 

doğrudan listeden seçildiği tek aşamalı örneklemenin aksine, tesadüfi seçim aşamalar 

halinde uygulanmaktadır. Bu yüzden, tarımsal araştırmalar için, ilk önce alan 

seçilmeli ve sonrasında bu örnek alanlarda tarımsal işletmelere ait örnekler 

seçilmelidir. Çok aşamalı örneklemelerde, örneklemenin her aşaması için örneklem 
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çerçevesi gerekmektedir. Örneğin, alan seçmek için ülkedeki bütün tarımsal alanların 

listesi, işletme seçmek için de her alanda bulunan işletmelerin listesi kullanılmalıdır. 

 

Çok aşamalı örneklemeler, tarımsal araştırmalarda özellikle hanehalkı düzeyinde 

sıklıkla kullanılmaktadır. Maliyetinin daha düşük olması ve bütün ülke yerine sadece 

seçilen alanlarda işletme listesi oluşturmak gerektiğinden daha kolay olması bu 

yöntemin en göze batan özellikleridir. Bununla beraber, örnek işletmeler bir bölgede 

toplanacağından veri toplamak tüm ülkeden veri toplamaktan daha ucuza mal 

olmaktadır. Ancak, bu yöntemde, örneklerin seçilen alanlarda kümelenmesinden 

dolayı örnekleme hataları daha büyük olmaktadır. Bazı durumlarda, çok aşamalı 

örnekleme yöntemi tek aşamalı örnekleme ile birlikte kullanılmaktadır. Örneğin 

araştırma içerisinde belli bir konu için tek aşamalı örnekleme tercih edilirken, başka 

bir alt başlık için çok aşamalı örnekleme kullanılabilir.  

  

Tarımsal araştırmalarda sıklıkla kullanılan bir diğer çerçeve ise alan çerçevesidir. 

Alan örneklemesinde, seçilecek olan birim fiziksel arazidir. Arazi parseli olarak da 

adlandırılabilir. Arazi parsellerinden bir örnek seçilir ve her bir parseldeki tarımsal 

faaliyetlere ilişkin veriler toplanır. Bu örneklemede seçilecek birim işletme değil 

arazi parselidir ve örneklem çerçevesi araştırma kapsamında hedef kitle içerisinde 

bulunan tüm alanı oluşturan bütün parselleri kapsar. Örneğin, A şehrindeki bir 

tarımsal araştırma için, örneklem çerçevesi A şehrinin düzgün olarak ayrılmış bütün 

parsellerini gösteren harita olabilir. Bu tip bir çerçevenin kullanılabilmesi için ülkede 

IACS-LPIS uygulamalarının eksiksiz olarak yapılıyor olması gerekir.  

 

Tabakalama, sistematik örnekleme ve büyüklüğe göre orantılı örnekleme gibi çeşitli 

örnekleme şekilleri örnekleme tasarımını güçlendirmek için kullanılabilir. Bu 

teknikler örneğin bütünü temsil kabiliyetini artırmakta ve düşük varyans yaratarak 

örneklemden oluşacak hatayı en aza indirmektedir. 
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5.1. Tam Sayımlarda Kullanılan Bütünleyici Modüller için Örneklem Çerçevesi 

 

Tarımsal tam sayımlarda, ana modülün yanında bütünleyici modüller de 

kullanılabilir. Burada modülden kasıt yapılan araştırmadır. Böylelikle, ana araştırma 

–tam sayım- bütünleyici araştırmalar için güncel örneklem çerçevesi oluşturmaktadır. 

Bu tip tam sayıma bütünleyici araştırmalara örnek olarak şunlar gösterilebilir: 

 Bitkisel üretim bütünleyici modülü: belli bir konuda üretim yapan çok yıllık 

veya tek yıllık bitkisel üretim işletmelerinin listesi, 

 Hayvancılık bütünleyici modülü: tam sayımın yanı sıra hayvancılıkla ilgili bir 

araştırma için hayvancılık işletmelerinin listesi, 

 

Tam sayımı temel alan bütünleyici bir araştırmanın yapılmasının bir yolu tek aşamalı 

örneklemedir. Örneğin, hayvancılık modülü ile ilgili bir araştırma şu şekilde yapılır:  

 Bütün işletmeleri kapsayan tam sayım yapılır, 

 Tam sayım esnasında, hayvancılık modülü için örneklem çerçevesi olarak 

kullanılmak üzere hayvancılık üretimi yapan bütün işletmeler belirlenir, 

 Bu örneklem çerçevesi kullanılarak bir hayvancılık işletmeleri arasından 

araştırmanın karakterine uygun olarak bir örnek seçilir. 

 

Bu yöntemin, bütünleyici modülün uygulanması için tam sayımla eş zamanlı olarak 

gerçekleştirilmesi veri toplayıcının seçim planını sahada yapması gerektiğinden zor 

olabilir. Bu yüzden çok aşamalı örnekleme yaygın olarak kullanılmaktadır:  

 Tam sayımın yapılabilmesi için ülke alanlara ayrılır, 

 Tam sayımın öncesinde, hayvancılık modülü için de alan örneği seçilir, 

 Tüm alanlardaki bütün işletmelerde tam sayım uygulanır, 

 Tam sayım esnasında, örnek olarak seçilmiş alandaki tüm hayvancılık 

işletmeleri belirlenir,   

 Hayvancılık modülü için, örnek alan içerisindeki tüm işletmeler ve örnek dışı 

belirlenmiş tüm işletmeler sayılarak bilgileri toplanır.  
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Çok aşamalı örnekleme tekniğinin avantajı seçilecek olan alanların sahada veri 

toplayıcı tarafından tam sayım sırasında değil de saha çalışması öncesinde ofis 

çalışanları tarafından belirlenmesidir.  Bu durum tam sayımın saha çalışmalarını daha 

da kolaylaştırmaktadır. Tam sayım organizasyonlarının etkin bir yolu çok aşamalı 

örnekleme için seçilmiş olan alanlara en tecrübeli veri toplayıcıları göndermek ve 

tam sayımın yanı sıra o seçilen alanlarda bütünleyici araştırma kapsamındaki daha 

detaylı bilgileri toplamaktır. 

 

5.2. Tarımsal Araştırma Programlarında Örneklem Çerçeveleri 

 

Tarımsal araştırmalar ve bu araştırmalar için kullanılabilecek tam sayımın sonucu 

olarak elde edilebilen örneklem çerçevelerine örnek olarak Tablo 5.2’deki araştırma 

ve çerçeveler verilebilir.   

 

Tablo 5.2: Bazı tarımsal araştırmalar ve örneklem çerçeveleri 

 

ARAŞTIRMA ÖRNEKLEM ÇERÇEVESİ 

Pirinç üretim araştırması Pirinç üretimi yapan işletmelerin tam listesi 

Bağcılık araştırması Bağcılıkla uğraşan işletmelerin tam listesi  

Cinsiyet araştırması Sahibi kadın çiftçiler olan işletmelerin tam listesi 

Genç çiftçiler araştırması Yaşı 25 ya da daha az olan çiftçilerin işletmelerinin 
tam listesi 

 

Tablo 5.2’de de görüldüğü gibi örneklem çerçeveleri tam sayımın sonucu olarak 

ortaya çıkarılmışlardır. Örnekleme açısından bakıldığında, tarımsal araştırmalar da 

tıpkı tam sayımın bütünleyici araştırmaları gibi olmakla beraber tek fark tam sayım 

sırasında değil de sonrasında yapılıyor olmasıdır. Bu durum birtakım sorunlara sebep 

olmaktadır. Daha önce de bahsedilmiş olduğu üzere, tam sayımların 10 yılda bir 

yapılıyor olması ve işletmenin faaliyetini bitirmiş olması ya da yeni işletmelerin 

katılmış olması gibi sebeplerden dolayı tam sayımlardan elde edilen örneklem 
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çerçeveleri güncelliğini koruyamamakta olup tam ve güncellenebilen bir istatistiksel 

kayıt sistemine ihtiyaç duyulmaktadır.  

 

Tam sayımlardan elde dilen listelerin tarımsal araştırmalarda kullanılmak üzere 

örneklem çerçevesi olarak kullanışlı olmadığı durumlarda, farklı bir örneklem 

tekniğine gereksinim vardır. Bu tekniklerden bazıları şunlardır: 

 

 Örneklem çerçevesinin güncellenmesi: Tek aşamalı örnekleme 

 

En etkin yaklaşım yılın herhangi bir zamanında uygulanacak olan tarımsal örneklem 

araştırması için örneklem çerçevesi oluşturmak amacıyla işletme listelerinin 

güncellenmesidir. Bu listelerden tek aşamalı olarak örneklem seçilecektir. Bazı 

ülkeler, içerisinde işletmeye ait büyüklük veya faaliyet çeşidi gibi temel bilgilerin de 

yer aldığı işletme kayıtlarına sahiptir. Eğer belirli bir bitkisel üretim konusunda 

araştırma yapılacak ise kayıt sisteminin o ürüne ait bilgileri de içeriyor olması 

gerekir. Ülkemizde bu tür bir kayıt sistemine ihtiyaç duyulmakta olup ÇKS daha 

önce belirtilen sebeplerden dolayı örneklem çerçevesi olarak kullanılamamaktadır. 

 

İşletme kayıtlarının güncellenmesi oldukça zor ve masraflı bir iştir. Çoğunlukla, bu 

güncelleme, üretici birlikleri, Bakanlık kayıtları veya diğer idari kayıtlar kullanılarak 

yapılır. Bazı durumlarda, araştırma sonuçları veya diğer istatistiksel çalışmalar da 

güncelleme için kullanılabilir. Ancak, bu tür çalışmalar için de öncelikli olarak 

güncel bir örneklem çerçevesine ihtiyaç duyulmaktadır.  

 

 Çok aşamalı örnekleme 

 

Tam sayımdan elde edilen işletme listesi tarımsal araştırmalar için örnek seçmeye 

elverişli bir örneklem çerçevesi oluşturamıyor olsa dahi, tam sayım verileri yine de 

örneklem tasarımı ve sahada çok aşamalı örnekleme yöntemi için kullanışlı olabilir. 
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Örneğin, buğday üretimi araştırması için kullanılan yaygın bir örneklem yöntemi şu 

şekildedir: 

 Tam sayımdan elde edilen buğday verilerini kullanarak tabakalama ve 

büyüklükle orantılı örnekleme teknikleri ile tam sayımın içerisinden örnek 

olarak seçilecek alanların belirlenmesi, (normal bir örneklem tasarımında, 

önemli buğday üretim alanları örnek içerisinde önemsiz olanlara göre daha 

yoğun bir şekilde bulunmalıdır)  

 Örnek içerisinde seçilmiş olan alanlarda tam sayımdan elde edilen listenin 

güncellenmesi ile buğday üreticilerinin listelenmesi, 

 Her bir alanda oluşturulan listeden örnek işletmelerin seçilmesi ve veri 

toplanması. 

 

Çok aşamalı örnekleme yöntemi tarımsal araştırmalar için uygun olamayabilir. 

Çünkü bu yöntem büyük işletmelerin küçük olanlara göre örneklem içerisinde daha 

çok yer almasına olanak sağlayan bir yöntem değildir. Bu nedenle, tek aşamalı ve 

çok aşamalı örnekleme tekniklerinin kombinasyonunu kullanmak daha yararlı 

olacaktır. 

 

Çok aşamalı örnekleme yönteminin bir diğer sorunu ise şudur ki; örnek alanlar 

içerisinde bulunan köyler veya bucaklar gibi idari yapılar değişiklikler gösterebilir. 

Bu durum tam sayımdan birkaç yıl sonra yapılacak olan araştırmalarda kullanılacak 

örnek alanların belirlenmesi için sorun teşkil edebilir. Bu soruna çözüm bulmak için 

sahada tekrar bir listeleme çalışması yapılması gerekebilir.  

 

 Tek aşamalı ve çok aşamalı örnekleme yöntemlerinin kombinasyonu 

 

Bu kombinasyonun sağlanması, sadece belirli tiplerdeki işletmelerin güncel listesini 

oluşturarak tek aşamalı örnekleme yöntemini kullanmak ve bazı tipteki işletmeler 

için ise çok aşamalı örnekleme yöntemini kullanmak suretiyle gerçekleştirilmektedir.  
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Tarımsal araştırmalarda, hanehalkı olmayan sektörler veya büyük ya da önemli 

birimler için tam sayımdan veya diğer idari kayıtlardan elde edilen örneklem 

çerçeveleri içerisinden tek aşamalı örnekleme yöntemi kullanılarak örnek seçilir. 

 

5.3. Tarımsal Araştırmalarda Bazı Özel Örneklem Çerçeveleri 

 

5.3.1. Dönemsel araştırmalar 

 

Bazı tarımsal araştırmalar düzenli aralıklarla dönemsel olarak yapılmaktadır. Bu 

araştırmalar için, araştırmanın yapıldığı her dönemde örneklem çerçevesi 

güncellenmek zorundadır. Eğer çok aşamalı örnekleme yöntemi kullanılıyorsa, her 

bir örnek alan içerisindeki birim listeleri her araştırma döneminde güncellenmelidir.  

 

5.3.2. Longitudinal (uzun süreli) araştırmalar 

 

Longitudinal araştırma, belli bir grubun zaman içerisinde davranışlarını incelemeyi 

amaçlayan bir dönemsel araştırma çeşididir.  Örneğin, bu tip bir araştırma ile mısır 

üreticilerinin zaman içerisinde üretim uygulamalarını ne şekilde değiştirdikleri 

ölçülebilir. Normal araştırmaların aksine, longitudinal araştırmalar ulusal mısır 

üretimi gibi toplam veri elde etmeye yönelik değil, belli bir grubun zaman içerisinde 

eğilimlerini ölçmeye yönelik araştırmalardır. Bir longitudinal araştırmada, örnek 

birimleri çalışmanın başında bir kez seçilir ve araştırmanın her yenilenişinde aynı 

örnek üzerinde çalışılır.  

 

Longitudinal araştırmalar için, sadece çalışmanın başında bir örneklem çerçevesine 

ihtiyaç duyulmaktadır ve tarım tam sayımının hemen ardından elde edilecek işletme 

listesi bu tip araştırmalar için ideal bir örneklem çerçevesidir. Avrupa Birliği 

tarafından uygulanan Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) için seçilecek olan 

örneklem için de bu tip bir araştırma çeşidi kullanılabilir. Ancak, ÇMVA örneklemi 
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daha kapsamlı tabakalama gerektirdiğinden, doğrudan tam sayım sonuçlarını almak 

yeterli olmamaktadır.  

 

5.3.3. Tarımsal araştırmalarda örneklem çerçevesi olarak tam sayım bütünleyici 

modülleri  

 

Genellikle, tarımsal araştırmalar için örneklem çerçevesi tarım tam sayımından elde 

edilmektedir. Ancak, bütünleyici bir modül veya araştırma da iyi bir örneklem 

çerçevesi sağlayabilir. Organik üretim yapan işletmelerle ilgili bir araştırma için 

şöyle bir örnek verilebilir: 

 Tam sayım normal seyrinde uygulanır, 

 Tam sayımın bir parçası olarak, söz konusu tarımsal faaliyetler için 

bütünleyici modüller uygulanır. Yani, belirlenen konularda daha detaylı 

bilgiler alabilmek için tamsayımı bütünleyici örneklem araştırmaları yapılır. 

 Tam sayımla eş zamanlı yapılacak olan tarımsal araştırmalar için organik 

üretim yapan işletmelerin listesi oluşturulur ve bu liste organik üretim 

araştırmaları için örnek seçmek üzere örneklem çerçevesi olarak kullanılır. 

Bu çerçevenin tam sayımdan sonra yapılacak araştırmalar için her seferinde 

güncellenmesi gerekir. 

 

5.3.4. Tarımsal araştırmalar için genel nüfus sayımının hanehalkı örneklem 

çerçevesi olarak kullanılması 

 

Nüfus sayımından elde edilen bir hanehalkı örneklem çerçevesi tarımsal 

araştırmalarda hanehalkı örneklerini seçmek için de kullanılabilir. Hanehalkı 

olmayan birimler ise başka bir çerçeve ile kapsam içerisine alınır. Yaygın olarak 

kullanılan hanehalkı örnekleme tekniği madde madde şu şekilde açıklanabilir: 

 Nüfus sayımı yapılmış olan alanlardan örnek seçilir, 

 Her bir örnek içerisinde, nüfus sayımında sayılan hanehalklarının listesi 

oluşturulur. Bu liste eğer nüfus sayımından belli bir zaman sonra yapılıyorsa 
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öncelikli olarak güncellenir. Oluşturulan listelere dayanılarak her bir seçili 

alan içerisinden örnek hanehalkları seçilir, 

 Seçilen hanehalklarına araştırmanın amacı kapsamında tarımsal faaliyet yapıp 

yapmadıkları sorulur, 

 Tarımsal faaliyet yapan bütün hanehalklarına araştırmayla ilgili anketler 

uygulanır. 

 

Nüfus sayımı, sadece tarımsal işletmeleri değil tüm nüfusu kapsadığı için, bazı 

durumlarda, tarım sayımından daha iyi bir örneklem çerçevesi oluşturabilir. Bu 

durumlarda tarım tam sayımından daha geniş bir kapsama alanına sahip bir örneklem 

çerçevesi elde edilir. Örneğin, hanehalkı gıda güvenliği araştırması genellikle ya 

kırsal alandaki ya da tüm ülkedeki hanehalklarını kapsar. Böyle bir araştırma yapmak 

için, kapsama alanının genişliğinden dolayı, genel nüfus sayımından faydalanmak 

örneklem çerçevesinin etkinliği için daha iyi olacaktır. Başka bir örnek olarak da 

çiftlik işgücü araştırması verilebilir. Çiftlik işgücü araştırmaları sadece tarımsal 

işletmeleri değil aynı zamanda tarımda çalışan fertlere sahip diğer hanehalklarını da 

kapsamalıdır.13 

 

Tarımsal araştırmalarda genel nüfus sayımının örneklem çerçevesi olarak kullanıldığı 

durumlarda örnekleme hatalarının da göz önüne alınması gerekmektedir. Araştırma 

amacı olan konunun nüfus içerisinde görülme sıklığı ne kadar fazla olursa örneklem 

hatası o kadar az olacaktır. Örneğin, tavuk üretimi yapan işletmelere yönelik 

araştırma için hanehalkı çerçevesi yaklaşımı devekuşu üretimi yapan işletmelere 

yönelik bir araştırmaya oranla daha uygun olacaktır.   

 

5.3.5. Ana örneklem çerçeveleri 

 

Bir ana örneklem çerçevesi farklı araştırmalar için veya dönemsel araştırmaların 

farklı dönemlerdeki uygulamaları için örnek seçmek üzere bir tam sayımdan elde 

edilen genel kullanımlı örneklem çerçevesidir. Ana örneklem çerçevesi genel olarak 
                                                
13 World Programme for the Census of Agriculture 2010 
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Ulusal İstatistik Kurumları tarafından oluşturulur ve herhangi bir zamanda yapılacak 

olan bir araştırma için sürekli olarak güncel tutulur. 

 

Ana örneklem çerçevesinin birtakım faydaları vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir: 

 Her çeşit örneklem araştırması, hali hazırda bir ana örneklem çerçevesi 

mevcut olduğundan hızlı ve kolay şekilde yapılabilmektedir.  

 Örnekleme materyalleri hazırlama ve örneklem seçme maliyeti daha 

düşüktür. 

 Farklı araştırmalardan elde edilen veriler arasında bağlantı kurmak daha 

kolaydır. 

 

Tarımsal araştırmalar için uygun olan ana örneklem çerçeveleri genel nüfus 

sayımından elde edilebildiği gibi tarım tam sayımından da elde edilebilir.  

 Genel nüfus sayımı ana örneklem çerçevesi köyler veya araştırma için 

belirlenmiş olan örneklem alanları gibi nüfus veya hanehalkı sayısı verilerini 

içeren küçük coğrafi alanların oluşturduğu bir veri tabanıdır. Bu veri tabanı 

tarımsal araştırmalar da dahil olmak üzere her çeşit örneklem araştırmasının 

yapılmasına imkan sağlayacak bir örneklem çerçevesidir. Büyük işletmeler 

veya hanehalkı olmayan işletmeler için bütünleyici çerçevelerin 

oluşturulmasına ihtiyaç duyulabilir.  

 Tarım tam sayımı ana örneklem çerçevesi iki biçimde incelenebilir. Birinci 

tip çerçeve genel nüfus sayımı ana örneklem çerçevesi ile önemli bitkisel 

ürünler ve hayvan sayısı gibi başlıca verileri içeren köy ve örneklem alanı 

gibi küçük coğrafi birimlerin oluşturduğu veri tabanı olmak anlamında 

benzerlik göstermektedir. Diğer tip tarım tam sayımı ana örneklem çerçevesi 

ise tarım sayımını takiben oluşturulan ve güncellenen üretilen bitkisel ürünler 

ve yetiştirilen hayvanlara ait verileri barındıran tarım işletmelerinden oluşan 

veri tabanıdır. Sıklıkla, ana örneklem çerçevesi bu iki tipin kombinasyonudur. 

Tarım sayımından elde edilen ana örneklem çerçevesi her çeşit tarımsal 

araştırmanın yapılması için kullanılabilir. 
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5.3.6. Örneklem tabanlı tarım sayımı için örneklem çerçeveleri  

 

Buraya kadar tarım tam sayımından elde edilecek örneklem çerçeveleri üzerinde 

durulmuş olup bu başlık altında tarım sayımının örneklem tabanlı olduğu durumlar 

üzerinde durulacaktır.  

 

Örneklem tabanlı tam sayım modelinde, tam sayımdan örneklem çerçevesi elde 

etmenin tersine tam sayımın kendisi için bir örneklem çerçevesi gerekmektedir. 

Hanehalkı düzeyinde bu örneklem çerçevesi normal olarak genel nüfus sayımıdır. Bu 

durumda, örnekleme yöntemleri tarımsal araştırmalar için de benzerdir. Bazen, nüfus 

sayımı tarımsal faaliyette bulunan hanehalkları hakkında bilgi verir ve bu bilgiler 

örneklem tasarımı ve örneklem seçimi esnasında kullanılır. Daha önce de belirtildiği 

üzere, genel nüfus sayımına tarımsal faaliyette bulunup bulunmamayı belirleyen 

sorular eklenerek tarımsal araştırmalar için örneklem çerçevesi elde edilebilir. 

Hanehalkı olmayan birimler için ise genellikle idari kayıtlar kullanılır. 

 

Örneklem tabanlı tam sayımın örneklem çerçevesi olarak kullanılabilmesi için 

başlıca şart tam sayım örnek uzayının tam sayımla eş zamanlı yapılacak bütünleyici 

araştırmalara örnek seçebilmek için yeterince büyük olmasıdır. Örneğin, tarım tam 

sayımı için 100.000 işletmelik bir örnek büyüklüğü su ürünleri işletmeleri için 

yeterince büyük olabilir ama buğday üreticileri için detaylı bir araştırmaya uygun 

olmayabilir. Bu sebeple, ülkeler tarım sayımlarını ve örneklem araştırması planlarını 

başlangıçta istedikleri verilerin gereklerini karşılayacak şekilde dizayn etmelidirler. 
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6. ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI (ÇMVA) ÖRNEKLEMESİ  

 

ÇMVA örneklemesi 3 boyutlu tabakalı ağırlıklandırılmış örnekleme olarak 

tanımlanır. ÇMVA örneklem seçiminde uygulanan yöntem kısaca şu maddelerden 

oluşmaktadır: 

 Genel işletme popülasyonunun belirlenmesi, 

 Örnek seçimine esas teşkil edecek listenin oluşturulması, 

 Uygulanacak olan ekonomik büyüklük eşik değerinin belirlenmesi,  

 Tabakalama, 

 Örnek seçimi.  

 

Bu başlıklar altında yapılacak olan örneklem araştırma tasarımının detayları bu 

bölüm içerisinde anlatılacaktır.  

 

İstatistiksel olarak “popülasyon” kelimesi araştırma kapsamında bulunan birimlerin 

tamamını belirtmek için kullanılır. Avrupa Birliği’nde (AB) bu kavram, en az 1 

hektar(ha) araziye sahip olan veya 1 ha’dan düşük olup da piyasada hatırı sayılır bir 

paya sahip olan veya belirli bir miktardan daha fazla çıktı üreten tarım işletmelerinin 

bütünü olarak kullanılmaktadır 

 

Tarımsal işletmeler arasında düşük çıktıya sahip olan işletmeler de bulunmaktadır ve 

bu işletmeler ÇMVA sistemi içinde yer alamazlar. Bu sebeple, ÇMVA sisteminde 

araştırma kapsamını belirlemede Avrupa Birliği Komisyonu’nun 79/65/EEC sayılı 

tüzüğü ve tadilleri göz önüne alınır ve sadece ticari olan işletmeler ÇMVA sistemine 

dahil edilir.  

 

Ticari işletme, tarımın birincil iş olarak yapılmasına müsaade edecek büyüklükte 

olan ve çiftçinin ailesiyle beraber geçimini sağlayacak büyüklükte gelir sağlayan 

işletme olarak tanımlanır. Ticari olarak sınıflandırılabilmek için, işletmenin belli bir 
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ekonomik büyüklüğü aşması gerekmektedir. Bu ekonomik büyüklük Avrupa 

Birliği’nde Standart Brüt Kar (SBK) hesaplanarak elde edilmektedir.   

 

6.1. Standart Brüt Kar 

 

Standart Brüt Kar kavramı tarımsal işletmelerin Avrupa Büyüklük Birimi (ESU) 

olarak adlandırılan ekonomik büyüklüklerini belirlemek için kullanılmaktadır. Bu 

kavram ayrıca AB İstatistik Ofisi Eurostat tarafından organize edilen Çiftlik Yapı 

Araştırmalarında (FSS) da kullanılır. SBK’nın tanımı şu şekilde yapılabilir: 

 

Bitkisel veya hayvansal üretim aktivitesinin Standart Brüt Kar’ı 1 hektardan veya 1 

hayvandan elde edilen çıktının değerinden bu çıktıyı elde etmek için yapılan 

masrafın çıkarılması ile hesaplanır.  

 

ÇMVA sisteminde seçim planını hazırlamakla mükellef olan Sorumlu Kuruluş - bu 

kuruluş bazı üye ülkelerde Tarım Bakanlığı bazılarında ise Ekonomik Araştırma 

Enstitüleri olabilmektedir – işletmelerden elde edilen verileri baz alarak SBK’ları 

hesaplamaktadır. SBK değerleri; ani fiyat artışları, kötü hava koşulları veya kuraklık 

gibi toplam çıktıda dalgalanmalar yaratacak unsurların etkilerinden kurtulmak 

amacıyla 3 yıllık dönemlerin ortalaması alınarak elde edilmektedir ve Avrupa Para 

Birimi (ECU) cinsinden değerlendirilmektedir.  

 

SBK değerleri iki yılda bir güncellenir ve her bir bölgede 90’dan fazla farklı farklı 

bitkisel ve hayvansal ürün için hesaplanır. Skalanın bu derece büyük olması sadece 

AB içerisindeki tarımsal faaliyetlerin çeşitliliğinin değil aynı zamanda ÇMVA 

sisteminde yer alan verilerin anlamlı ve güvenilir olmasını sağlamak için ne kadar 

detaylı bilgilerin toplandığının da bir göstergesidir. 

 

AB’de 2002 yılına ait SBK değerlerinin hesaplanması için doğrudan gözlem yöntemi 

uygulanmış olup bu yöntemin güncelleme yönteminden daha doğru tahminler verdiği 

görülmüştür. Doğrudan gözlem yöntemi, her bir ürünün tarımsal piyasasında 
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gerçekleşen değişikliklerin doğrudan izlenebilmesine olanak sağlamaktadır. 

Doğrudan gözlemleme yönteminin uygulanması için şu veri kaynakları 

kullanılmaktadır:  

 İstatistik kurumları tarafından yapılan çeşitli araştırmalar, 

 Araştırma Enstitüleri, üniversiteler ve danışmanlık merkezleri tarafından 

yapılan araştırmalar, 

 İşletmelerin tarımsal muhasebeleri, 

 Bilimsel yayınlar, 

 Ticaret Odalarının verileri, 

 Piyasa verileri, 

 Sigorta şirketlerinin verileri, 

 Uzman görüşleri. 

 

2002 yılına ait SBK değerlerinin hesaplanmasında bitkisel üretime ilişkin büyük bir 

sorunla karşılaşılmamıştır.14 Toplam çıktıyı bulmak için hububat ve şekerpancarı gibi 

başlıca ürünler, saman gibi ikincil ürünler ve bu ürünlere ait destekler göz önünde 

bulundurulmaktadır. Toplam çıktının parasal değerinin bulunması için çiftlik avlu 

fiyatları kullanılmaktadır. Arpa veya buğday üretimi gibi bazı durumlarda, yem veya 

tohum gibi işletme içi tüketim ile hanehalkı tüketimi de hesaba katılmaktadır. Brüt 

çıktıdan düşülecek olan özel giderler satın alım fiyatları temel alınarak hesaplanır. 

Ancak, tohum ve fide söz konusu olduğunda, eğer çiftlikte üretiliyorsa çiftlik avlu 

fiyatı, satın alınıyorsa piyasa fiyatı göz önüne alınır.  

 

Hayvansal üretim söz konusu olduğunda, SBK değerleri 12 aylık bir üretim 

periyoduna hitap eder. Brüt çıktı et, süt, yumurta gibi başlıca ürünleri ve yeni 

doğmuş buzağı veya koyun yünü gibi ikincil ürünleri ve hayvancılık desteklerini 

içerir.  

 

Hayvansal üretimde, toplam çıktıdan şu özel gider kalemleri düşülmektedir: 

 Hayvan amortismanı, 
                                                
14 http://ec.europa.eu/agriculture/rica/methodology_en.cfm 
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 Kesif ve kaba yem maliyetleri (çiftlikte üretilen ve satın alınan yemlerin 

maliyetlerini içerir.) 

 Diğer maliyetler (veterinerlik ücretleri, ilaç giderleri, suni tohumlama vb.). 

 

6.2. Avrupa Büyüklük Birimi (ESU) 

 

Tarım işletmelerinin ekonomik büyüklükleri Avrupa Büyüklük Birimi (ESU) ile 

değerlendirilir. 1 ESU’nun değeri, işletmenin brüt karının ECU cinsinden değerine 

eşittir ve zamanla enflasyon gibi unsurların etkilerinden dolayı ESU başına düşen 

ECU miktarı değişebilmektedir. Örneğin evvelden 1.000 ECU olan 1 ESU, şuan 

1.200 ECU’ya eşittir. Burada Avrupa Para Birimi (ECU) değeri EURO cinsinden 

değerlendirilmektedir.  

 

İşletmenin büyüklüğünü ESU cinsinden belirlemenin beş aşaması vardır:  

 İşletmedeki faaliyetler belirlenir,  

 Her bir faaliyetin hektar miktarı veya hayvan varlığı gibi ölçüleri belirlenir,  

 Her bir faaliyetin SBK değerleri hesaplanır, 

 İşletmede gerçekleştirilen her bir faaliyetin standart brüt karları toplanır. Bu 

toplam işletmenin toplam SBK’sını verir.   

 Toplam SBK ESU değerine bölünerek işletmenin ekonomik büyüklüğü 

hesaplanır. Örneğin toplam SBK 1.200€ ise 1.200€/1.200€ = 1 ESU 

olduğundan işletmenin ekonomik büyüklüğü 1 ESU olur.  

 

Daha önce de açıklandığı gibi, belli bir ESU değerinin üstündeki işletmeler ticari 

olarak kabul edilir ve ÇMVA araştırma kapsamına alınır. Ancak, AB içerisinde farklı 

farklı tarımsal yapılar olduğundan her bir üye ülkenin ESU eşik değeri farklıdır ve 

kendi tarımsal dinamikleri dahilinde hesaplanır. 

 

Avrupa Birliğinde tanımlanan büyüklük sınıflaması ve limitleri şu şekildedir:  
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Tablo 6.1: AB işletme ekonomik büyüklük sınıflandırması  

 

Gruplar Büyüklük (ESU) 

Çok küçük < 4 ESU 

Küçük 4 – 8 ESU 

Ortalamanın altında 8 – 16 ESU 

Ortalamanın üstünde 16 – 40 ESU 

Büyük 40 – 100 ESU 

Çok büyük >= 100 ESU 

 

6.3. Örnek Seçimi 

 
Avrupa Birliği Çiftlik Muhasebe Veri Ağı oluşturulmadan önce de bazı üye ülkeler 

çiftlik muhasebesiyle ilgili tarımsal araştırmalar yapmaktaydılar. Bu araştırmaların 

bir kısmı örneklem sistemine dayanmaktaydı ve bu üye ülkeler örneklem 

araştırmalarını yapmak için kendi seçim planlarını oluşturmuşlardı.  

 

Birçok üye ülkenin ÇMVA Sorumlu Kuruluşları hala ulusal örneklem araştırmalarına 

devam etmekte olup bu araştırmalar için kendi oluşturdukları seçim planlarını 

korumaktadırlar. AB üye ülkelerinin ÇMVA sorumlu kuruluşlarının şuanki yaptıkları 

ise Avrupa Birliği örneklem araştırmaları için seçim planlarını oluşturma 

çalışmalarıdır. Çünkü her bir ülkenin kendi dinamiklerine göre oluşturdukları bu plan 

AB ÇMVA Komitesi’ne gönderilmek ve onay alınma zorunluluğu vardır.  

 

AB ülkelerinde, ÇMVA örnekleri genel çerçeve olarak kullanılan İşletme Kayıt 

Sisteminden seçilen FSS araştırma örneklerinin alt örneklemidir. Bunun sebebi ise 

FSS araştırmaları sonucunda işletmelerin tipoloji ve ekonomik büyüklükleri gibi 

bilgilerin sağlanabilmesidir.  

 

ÇMVA araştırma kapsamı içerisinde yadsınamayacak derecede tarım çeşitliliği 

mevcuttur. Bazı işletmeler ekonomik büyüklük açısından oldukça büyük olmalarına 
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rağmen bazıları da oldukça küçük işletmelerdir. Bazı işletmeler bitkisel üretim 

üzerine yoğunlaşmışken bazıları hayvancılık, bazıları ise hem bitkisel hem de 

hayvansal üretim üzerine odaklanmışlardır. Ekonomik büyüklük ve ihtisas alanı 

kriterlerinden de anlaşılacağı gibi Avrupa Birliği tarımı oldukça heterojen bir yapıya 

sahiptir.  

 

Örnek uzayının bu çeşitliliği temsil edebilmesini sağlamak için, Sorumlu Kuruluş 

örneklerini seçmeden önce tabakalama yoluna gider. Eğer tabakalama işlemi 

yapılmazsa örnek içerisinde belli bir tipte işletmenin yoğunlaşması ya da sadece 

büyük veya sadece küçük işletmelerin yer alması gibi hatalar oluşabilir. Tam olarak 

tüm çeşitliliğin temsili için tabakalama yönteminin kullanılması şarttır. Tabakalama 

tekniği örnekleme etkinliğini artırmak ya da başka bir deyişle örnekleme varyansını 

azaltmak için kullanılan istatistiksel bir tekniktir ve AB Komisyonu tarafından bölge, 

ekonomik büyüklük ve tarımsal faaliyet kriterleri kullanılarak sıkça 

uygulanmaktadır.  

 

6.4. Tabakalama 

 

ÇMVA araştırması için Avrupa Birliği belli sayıda ÇMVA bölgelerine ayrılmıştır. 

Bunun yanında, ÇMVA araştırması kapsamında bütün işletmeler ekonomik 

büyüklükleri ve tarımsal faaliyet tiplerine göre sınıflandırılmaktadır. AB’de ÇMVA 

işletme tipi sınıflandırması 85/377/EEC sayılı 7 Haziran 1985 tarihli Komisyon 

Kararında tanımlanmıştır. Komisyon kararında, ihtiyaç duyulan detaya göre, işletme 

tipleri şu şekilde sınıflandırılır:15  

 Genel işletme tipleri 

 Ana işletme tipleri 

 Özel işletme tipleri 

 Bazı özel işletme tiplerinin alt sınıfları. Bu alt sınıflamalar, bu sınıfa düşen 

işletme sayısının az olduğu üye ülkeler için tercih edilmeyebilir. 

 
                                                
15 85/377/EEC sayılı ve 7 Haziran 1985 tarihli tarımsal işletmelerin sınıflandırılmasına ilişkin 
Komisyon Kararı 
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AB ÇMVA sisteminde kullanılan ayrıntılı bir işletme sınıflandırma sistemi vardır. 

Bir tarım işletmesinin işletme tipi, işletmedeki farklı üretim faaliyetlerinin, 

işletmenin toplam standart brüt karına nispi (%) katkılarına göre belirlenmektedir. 

Örneğin bir işletmenin ihtisaslaşmış tahıl işletmesi olarak adlandırılabilmesi için 

işletmenin toplam SBK’nın en az 2/3 ‘ünü tahılın oluşturması gerekmektedir.  

 

İşletme tiplerini belirlemede kullanılan sınıflama, dört aşamadan meydana 

gelmektedir. Birinci aşamada 9 genel işletme tipi ortaya çıkmaktadır ki bunlar, 

uzmanlaşmış tarla ürünleri işletmesi, uzmanlaşmış bahçecilik işletmesi, uzmanlaşmış 

meyvecilik işletmesi, uzmanlaşmış mera hayvancılığı işletmesi, uzmanlaşmış tahılla 

beslenen hayvan işletmeciliği, karışık ürün yetiştiren işletmeler, karışık bitkisel ve 

hayvansal üretim yapan işletmeler ve diğer şekillerde sınıflandırılamayan 

işletmelerdir.  

 

İkinci aşamada genel işletme tipleri 17 ana işletme tipine ayrılmaktadır. Tarım 

işletmelerinin yapısal durumuna ilişkin araştırmaların ele alınışı ve birçok sonucun 

yayınlanmasında, bu sınıflandırma tipleri kullanılmaktadır. Üçüncü aşamada ise 17 

temel işletme tipi yaklaşık 50 özel işletme tipine ayrılmaktadır. Dördüncü aşamada 

ise özel işletme tiplerinin alt sınıflandırması olup, yalnızca belli üye ülkeler 

tarafından kullanılmaktadır. 

 

Avrupa Birliği tipolojisine göre işletme sınıflandırmasına şöyle bir örnek verilebilir: 

Farz edelim ki elimizde 50 süt ineği ve 10 tosunu olan bir işletme var. Bu işletme 

için başlangıçta düşünülecek iki işletme tipi;  

 Süt işletmeciliği ve 

 Karışık hayvancılık yapan işletmecilik tipleridir.  

 

İşletmenin SBK değerleri ve bu değerin toplam içerisindeki oranı hesaplanarak hangi 

tip bir işletme olduğu bulunur. Tablo 6.2’de buna bir örnek verilebilir: 
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Tablo 6.2: Faaliyet türüne göre hesaplanan SBK değerlerine bir örnek 

 

Faaliyet SBK (YTL) Faaliyetin 
büyüklüğü 

Faaliyetin 
SBK’sı (YTL) 

Toplam 
SBK 

içerisindeki 
oranı 

Sütçülük 700 50 adet süt 
ineği 

35.000 %92 

Besicilik 300 10 adet tosun 3.000 %8 

İşletmede üretilen toplam SBK 38.000 %100 

 

 
İşletmenin süt işletmesi olması için süt ineklerinin kazandırdığı standart brüt karın 

toplam SBK içerisindeki oranının 2/3’ten büyük olması gerekmektedir. Örnekte bu 

oran %92’dir ve 2/3’ten büyüktür. Bu sebeple işletmeye süt işletmesi denilebilir. 

 

Popülasyonun 3 boyutlu tabakalanması 3 boyutlu bir matris elde etmemizi sağlar.16 

Çiftlik Yapı Araştırması, ÇMVA sistemindeki aynı tipoloji yapısını kullanmakta 

olduğundan bu matris içindeki her hücrede yer alan işletme sayısı İstatistik Ofisi 

Eurostat tarafından organize edilen bu araştırmadan alınır.  

 

 
 

Şekil 6.1: ÇMVA popülasyonu 3 boyutlu matrisi 

                                                
16 http://ec.europa.eu/agriculture/rica/methodology_en.cfm 
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Matriste bulunan her bir hücre bir işletme tipi kategorisini temsil eder. Bazı 

hücrelerde çok sayıda işletme olabildiği halde bazılarında az sayıda işletme vardır. 

Örneğin, İrlanda’da 2 ile 4 ESU ekonomik büyüklük aralığında sığır besiciliği yapan 

18.000 işletme varken Danimarka’da çiçekçilik yapan ve 8-12 ESU arasında 

ekonomik büyüklüğe sahip sadece 50 işletme mevcuttur. Normal olarak bazı 

hücrelerde de hiç işletme olmayabilir. Örneğin Finlandiya’da bağcılık yapan 

herhangi bir ekonomik büyüklüğe sahip hiçbir işletme yoktur. AB ÇMVA sisteminde 

3 boyutlu tabakalama sonucu 66.744 adet hücre vardır. Bu sayının basit olarak 

hesaplanması şu şekildedir:  

 

103 ÇMVA bölgesi x 72 işletme tipi x 9 ekonomik büyüklük sınıfı = 66.744 hücre 

 

AB Komisyonu ve üye ülkelerin Sorumlu Kuruluşları ÇMVA örnek işletmelerini 

tüm popülasyon içerisinden değil de tabakalama sonucu oluşan söz konusu 

hücrelerden seçmektedir. Bu hücrelerin bütünü araştırma kapsamındaki işletmelerin 

tam listesini vermektedir. Bu sayede, bütün hücreler dolayısıyla da araştırma alanının 

ve tüm tarım sektörünün örneklem araştırması ile temsil edilmesi sağlanmaktadır. 

Daha önce de söylendiği gibi AB’de tarım sektörü çok heterojen bir yapıya sahiptir 

ve hücreler içerisinden örnek seçme bir başka deyişle tabakalama yöntemi ile örnek 

seçme mantığı bu heterojen yapının örnek içerisinde de temsil edilmesini mümkün 

kılmaktadır.  Bazı hücrelerde hiç işletme bulunmaması veya çok az sayıda olması 

çözülmesi gereken sorunlar yaratmaktadır. Seçim planlarının uygulanması 

aşamasında, üye ülkeler araştırma alanında bulunan bütün işletmelerin örnek 

içerisinde temsilini sağlamak durumundadırlar. Ancak, uygulama sürecinde istenen 

örneklere ulaşılamayıp bazı hücrelerin örnek içerisinde temsili sağlanamayabilir.   

 

Bu durumlarda, Sorumlu Kuruluşun da yardımıyla AB Komisyonu hangi hücrelerin 

boş olabileceğine karar verir ve benzer özelliklerdeki hücreler birleştirilerek yeni bir 

hücre oluşturulur. Örneğin, AB tarımsal işletme tipolojisinde birbirine benzer iki 

karışık hayvancılık işletmeciliği tipleri birbirinden ayrılmaktadırlar: Çoğunlukla 

otlayan hayvanlardan oluşan karışık hayvancılık işletmesi ve çoğunlukla kümes 

hayvanlarından oluşan karışık hayvancılık işletmesi. Üye ülkelerin çoğunda 
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araştırma alanı içerisinde bu iki tip tarım yapan işletmelerden çok sayıda bulunmakta 

ve örnek uzayı içerisinde yeteri kadar sayıyla temsil edilmektedirler. Ancak, 

Almanya ve Yunanistan gibi bazı üyelerde bu iki tip işletmeden oldukça az sayıda 

bulunmaktadır. Bu durum iki tip işletmeden birinin örnek içerisinde temsil 

edilememe riskini doğurmaktadır. Bu sorunu gidermek için, söz konusu iki başlıca 

işletme tipi tek bir isimde ve daha yüksek bir tipoloji seviyesinde birleştirilerek 

“Karışık hayvancılık” işletmesi adı altında ÇMVA analizlerine katılır. 

  

Örnekleme fraksiyonları hücreden hücreye farklılık göstermektedir. Bazı üye 

ülkelerde, Sorumlu Kuruluşlar en iyi örnekleme fraksiyonunu yakalamak için 

araştırma alanı içerisinde işletmelerin çeşitliliği hakkında yeterli bilgiye sahiptirler. 

Diğer üye ülkelerde ise bu mümkün olmayabilir ve bu durumda örnekleme 

fraksiyonları her bir hücredeki işletme sayısına göre belirlenir. Seçim planı 

hazırlandıktan sonra işletme tiplerinde veya ekonomik büyüklüklerde meydana gelen 

değişikliklerden ötürü işletmelerin yeri bir hücreden başka bir hücreye değişebilir. 

Bu ve bunun gibi unsurlar örnekleme fraksiyonunu etkiler. 

 

Normal olarak, işletmeler araştırmaya konu olan işletmelerin listelendiği gözlem 

alanından rassallık prensibine göre seçilirler. Bir örnek seçiminin tesadüfi olabilmesi 

için araştırma alanında bulunan bütün işletmelerin bilinen ve sıfırdan büyük bir 

seçilme olasılığına sahip olması gerekmektedir. Ancak, bazı faktörler bu rassallık 

özelliğini etkileyebilir: 

 İşletmeye ait muhasebe bilgilerinin ulaşılabilirliği: AB ÇMVA soru formunu 

doldurabilmek için, fiş, fatura gibi birtakım belgelerin bulunması ve soru 

formunda geçen muhasebeye yönelik soruların bu belgelerden veya yıl 

boyunca alınacak kayıtlardan faydalanarak cevaplanması gerekmektedir. Bazı 

işletmeler bu tür belgeleri saklamadıklarından soru formunu doldurmak 

mümkün olamamakta veya çiftçinin hafızasının gücüne kalmaktadır. Bu 

durumlarda örnek içerisine alınacak olan işletmelerin kayıt tutan işletmeler 

olması gereği ortaya çıkmakta ve bu durum kayıt tutmayanların seçilme 

olasılığını yok saydığı için tesadüfi seçim prensibini bozmaktadır. Bu tip 

sorunları aşmak için, çiftçiler kayıt tutmaya teşvik edilmekte ve Çiftçi Kayıt 
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Defteri” adı verilen bir form çiftçiye verilerek yıl boyunca muhasebe 

verilerini kaydetmesi istenmektedir. AB bünyesinde bu uygulamalar ile kayıt 

tutan işletme sayısı gitgide artmaktadır. Küçük ölçekli işletmelerin yoğun 

olduğu ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de bu tip bir uygulama yapılacaktır.  

 Gönüllü katılım prensibi: ÇMVA sistemine katılım gönüllülük esasına 

dayanmaktadır. Başlangıçta tesadüfi örnekleme tekniği ile örnek uzayına 

alınan bir işletme gönüllü olmayabilir. Bu durumda yerine aynı özelliklere 

sahip başka bir işletme alınır. Gönüllü olmayan işletmelerin araştırma 

alanında olmalarına rağmen örnek uzayı içerisine alınma olasılıkları sıfır 

varsayıldığı için rassallık özelliği bozulmuş olur 

 

Sonuç olarak, ÇMVA sistemine örnekleme yukarıda bahsedilen iki şartı yerine 

getiren işletmelerin arasından yapılır.  

 

6.5. Seçim Planı 

 

Her muhasebe döneminin başlangıcında, ÇMVA Sorumlu Kuruluşunun 79/65/EEC 

sayılı Konsey Tüzüğünün 6. maddesi ve tadilleri uyarınca seçim planı hazırlama 

zorunlulukları vardır. Seçim planı ile üye ülke, hangi tür işletmeden hangi yöntem ile 

hangi sayıda işletme seçeceğini belirtir. Teorik olarak seçim planı hazırlandıktan 

sonra uygulama aşamasında bazı problemlerle karşılaşılabilmektedir. Bu problemler 

genellikle tabakalama yöntemindeki hücreler içerisinde sisteme katılmak isteyen ve 

belli kriterleri sağlayan işletme sayısının az olmasından kaynaklanır. Bu durumda 

istenen örneklem sayısına ulaşılamayabilir.  

 

Her üye ülke kendi seçim planını hazırlama konusunda serbesttir. Ancak, hazırlanan 

seçim planlarının Komisyon tarafından onaylanması gerekir.  AB üye ülkelerinde her 

ülkenin ÇMVA örnek sayısı kendi tarımsal yapılarına göre farklılık göstermektedir. 

Tablo 6.3’te her üye ülkenin kullandığı örnek sayıları gösterilmektedir.  
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Tablo 6.3: AB üye ülkelerinin ÇMVA örnek sayıları (2005) 
 

Ülke 
Topam Çiftlik 

Sayısı 
(000) 

ÇMVA 
sistemindeki 
çiftlik sayısı 

Örnek sayısı Örneklem 
oranı 

Belçika 51,54 35.350 1.000-2.000 2,8 - 5,6 
Kıbrıs Rum 
Kesimi 45,17 26.380 200-500  0,75 - 1,89 

Çek Cumhuriyeti 42,25 13.640 1.000-2.000  7,33 - 14,66 

Danimarka 48,27 38.730 1.000-2.000  2,58 - 5,16 

Almanya 389,88 225.600 6.000-7.000  2,66 - 3,10 

Yunanistan 833,59 493.820 4.000-5.000  0,81 - 1,01 

İspanya 1.079,42 587.310 8.000-9.000  1,36 - 1,53 

Estonya 27,75 6.800 200-500  2,94 - 7,35 

Fransa 567,14 369.070 7.000-8.000  1,90 - 2,16 

Macaristan 714,79 83.050 1.000-2.000  1,20 - 2,40 

İrlanda 132,67 113.200 1.000-2.000  0,88 - 1,76 

İtalya 1.728,53 687.710 
10.000-
20.000  1,45 - 2,90 

Litvanya 252,95 30.940 1.000-2.000  3,23 - 6,46 

Lüksemburg 2,45 1.730 200-500  11,56-28,90 

Letonya 128,67 20.500 500-1000  2,44 - 4,88 

Hollanda 81,83 65.110 1.000-2.000  1,53 - 3,06 

Avusturya 170,64 77.270 1.000-2.000  1,29 - 2,58 

Polonya 2.476,47 742.190 
10.000-
20.000  1,34 - 2,68 

Portekiz 323,92 157.930 2.000-3.000  1,26 - 2,52 

Finlandiya 70,62 44.640 500-1.000  1,12 - 2,24 

İsveç 75,81 30.720 500-1.000  1,62 - 3,24 

Slovakya 68,49 3.490 500-1.000  14,32-28,64 

Slovenya 77,17 36.230 200-500  0,55 - 1,38 
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İngiltere 286,75 97.570 2.000-3.000  2,05 - 3,07 

Romanya 4.256,15 - -   

Malta 11,07 - -   

Estonya 27,75 - -   

Bulgaristan 534,61 - -   
Kaynak: http://ec.europa.eu/agriculture/rica/methodology_en.cfm 
 

6.6. ÇMVA Örnek Uzayının Büyüklüğü  

 

ÇMVA sisteminde örnek uzayının büyüklüğü ve tabakalama yöntemiyle elde edilen 

hücrelerden kaçar adet örnek işletme seçileceği Neyman Dağıtımı yöntemi ile 

hesaplanır. Örneklem tasarım tekniği olan Neyman dağıtımı metodu ÇMVA sistemi 

için varyans olarak ekonomik büyüklük birimini kullanır. Buna göre tabakalar, 

içerisinde barındırdığı işletme sınıflamasının ekonomik büyüklüklerine göre dağılım 

sıklığı hesaba katılarak ağırlıklandırılırlar. Bu şu anlama gelmektedir. Varyansı yani 

dağılım sıklığı fazla olan bir karakter fazla sayıda örnek ile açıklanabilir. Çünkü belli 

özelikteki bir elementten az sayıda vardır. Diğer yandan, varyansı yani dağılım 

sıklığı az olan bir karakter için değerler belli bir yerde toplanmış demektir. Bir 

element pek çok elementin de bilgilerini almamızı sağlayabilir. Bu nedenle daha az 

örnek ile gereken bilgiler alınabilir. Sayısal bir örnek vermek gerekirse; ekonomik 

büyüklük varyansı düşük olan bir dağılımda aynı ekonomik büyüklüğe sahip 

işletmelerden diyelim ki 2 ESU büyüklükteki işletmelerden pek çok sayıda vardır. 

Demek ki; az bir örnekle bütün 2 ESU’luk işletmeler hakkında bilgi edinilebilir. 

Ancak, ekonomik büyüklük varyansı büyük olan bir dağılımda farklı büyüklüklere 

sahip birçok işletme vardır ve hepsi hakkında bilgi edinebilmek için çok sayıda örnek 

almak gerekir. Bu yöntem teknik olarak özetle şöyle açıklanabilir: 

 

Örneklem tasarımını etkileyen başlıca iki etken vardır. Bunlar;  

 Toplanan verilerden yola çıkarak genel nüfus için elde edilmek istenen 

doğruluk oranı ile   
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 Bir araştırma yapabilmek için gerekli olan para, personel, uzmanlık ve zaman 

gibi kaynaklardır.   

 

Eğer sınırsız kaynağa sahip olunsaydı, örnek almaya gerek kalmayacak ve tüm nüfus 

sayılarak doğruluk oranı en yüksek seviyede olacaktı. Diğer yandan, eğer yukarıda 

sayılan kaynakların hiç birine sahip olunmasaydı, o zaman da araştırma yapabilme 

kapasitesi olmayacaktı. Bu iki durum da uç noktalar olup örneklem araştırmalarında 

genellikle, sınırlı miktarda kaynağa sahip olunmakta ve belli bir miktarda doğruluk 

oranı talep edilmektedir.  

 

Sınırlı miktarda kaynağa sahip olunduğundan, istatistikçiler en uygun örneklem 

tasarımına ulaşabilmek için formüller geliştirmişler ve söz konusu kısıtların en etkin 

şekilde kullanımını sağlamışlardır. Eğer tabakalama yöntemiyle örnekleme 

yapılıyorsa ve sabit bir bütçe varsa, ideal örnek dağıtım planı en düşük bütçeyle 

olabilecek en iyi doğruluk oranına ulaşılmasını sağlar. Optimal dağıtım denilen en 

uygun dağıtım kullanıldığında, h tabakası için en uygun örnek sayısı   

 

nh = n × [ ( Nh × Sh )÷ hc ]÷[



k

i 1
ii  S  N ÷ ic ]  i=1….4 olacaktır.                       6.1     

 

6.1. eşitliğinde k toplam tabaka sayısını, nh h tabakasındaki örnek sayısını, n toplam 

örnek sayısını, Nh h tabakasındaki toplam nüfusu, Sh h tabakasının standart sapmasını 

ve ch ise h tabakasından bir örnek seçmenin doğrudan maliyetini göstermektedir. 

Eşitliğin sağ tarafının paydasında bulunan ∑ toplamı tüm tabakalardaki değerleri 

toplamaktadır. Bu eşitlikte dikkat edilmesi gereken bir konu da ch’nin doğrudan 

maliyet olması ve genel giderleri kapsamamasıdır.   

 

6.1 eşitliğinin amacı;  

 Tabakadan bir örnek seçmenin maliyetinin düşük,  

 Tabakanın toplam nüfusunun büyük ve  
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 Tabaka içerisindeki varyansın büyük olduğu durumlarda o tabakadan daha 

çok örnek alabilmektir.   

 

Neyman dağıtım tekniği toplam örnek sayısının sabit, zaman ve personel 

kaynaklarının kısıtlı olduğu zamanlarda en uygun örnek dağıtımını sağlamaktadır. 

Neyman Dağıtımı formülü 6.1 eşitliğinden örneklem maliyetinin her tabaka için aynı 

olduğu varsayılarak elde edilebilir. Neyman dağıtım olarak adlandırılan dağıtım 

kullanıldığında, h tabakası için en uygun örnek sayısı   

 

nh = n × ( Nh × Sh )÷ [



k

i 1
ii  S  N ] i=1…….k olacaktır.                                           6.2 

 

6.2 eşitliğinde k toplam tabaka sayısını, nh h tabakasındaki örnek sayısını, n toplam 

örnek sayısını, Nh h tabakasındaki toplam nüfusu, Sh h tabakasının standart sapmasını 

göstermektedir. Eşitliğin sağ tarafının paydasında bulunan ∑ toplamı tüm 

tabakalardaki değerleri toplamaktadır.  
 

Tabakaların sınırları belirlendikten sonra, her bir tabaka için birim sayısı ve standart 

sapma belirlenir. Bu aşamadan sonra toplam örnek sayısının hangi tabakaya kaçar 

tane dağıtılacağı hesaplanır. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için şöyle bir sayısal 

örnek verilebilir: 
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Tablo 6.4: Neyman Dağıtım tekniği sayısal örneği 
 

Tabaka 

 

Nüfus 

(Nh) 

 

 

(A) 

Standart 

sapma  

(Sh) 

 

(B) 

 ( Nh × Sh )  

 

 

 

(C) = (A*B) 

Örnek 

dağılım 

oranı(%) 

 

(E) = (C/D) 

Örnek sayısı 

 

 

 

(F) = (E*n) 

1 21.472 109.89 2.359,558 0,17 253 

2 8.850 144.67 1.280,330 0,09 137 

3 8.776 431.59 3.787,634 0,27 406 

4 4.491 411.27 1.847,014 0,13 198 

5 3.049 715.53 2.181,651 0,16 234 

6 2.501 1.010,26 2.526,660 0,18 271 

Toplam   
13.982,846 

(D) 
 1499 

Kaynak: New York Vergi Dairesi Yayınları – Guidelines and Procedures for Sales Tax Audits 
 

Bu örnekten ve 6.1 ile 6.2 eşitliklerinden de görüleceği gibi Neyman dağıtımı ile her 

bir tabakaya düşecek örnek sayısının hesaplanması için şu adımlar gerekmektedir:  

 

Adım 1. Her bir tabaka için birim sayısı ve standart sapmalar hesaplanır.  

 

Adım 2. Her bir tabaka için birim sayıları (Nh) ve standart sapmalar (Sh) çarpılarak 

Nh * Sh değerleri bulunur. 

Adım 3. Nh * Sh değerlerinin 



k

i 1
ii  S  N içerisindeki oranları hesaplanır.  

Adım 4. Hesaplanan oranlar toplam örnek sayısıyla çarpılarak her bir tabaka için 

gereken örnek sayısı bulunur.   

 

Görüldüğü gibi Neyman Dağıtım tekniği tabakanın büyüklüğünün yanında içerdiği 

birimler arasındaki standart sapmaları da hesaba katmaktadır.  
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6.7. Avrupa Birliği ÇMVA Örneklemesi Bir Örnek: Polonya 

 

Avrupa Birliği üyesi ülke konumunda olan Polonya’da 1926 yılından beri ÇMVA 

sistemi uygulanmakta olup 2004 yılında gelen tam üyelik ile birlikte ÇMVA verileri 

Brüksel’e gönderilmeye başlanmıştır.  

 

Polonya’da örneklem çerçevesi olarak Ulusal Çiftlik Kayıt Sistemi kullanılmakta 

olup bu sisteme 2.700.000 işletme hanehalkı düzeyinde kayıtlıdır. Bu kayıt sistemi, 

örneklem çerçevesinin sahip olması gereken özelliklere sahiptir. Kayıt sistemi 

içerisinde bulunan işletmelerden örnek seçimi 2 aşamada gerçekleştirilmektedir: 

 Birinci aşama: Arazi büyüklüğü açısından parçalı arazilerin elenmesi ve 

nispeten daha büyük arazilerin seçilmesi.  Polonya’da eşik değer olarak 1 

hektar göz önüne alınmaktadır. 2.700.000 işletmeden arazi büyüklüğü 1 

hektar ve daha yukarıda olanların sayısı 1.810.000 adettir. Nispeten daha 

büyük arazilerin seçilmesi örnekleme esas teşkil edecek kitlenin ülkenin 

tarımsal büyüklüğünün büyük çoğunluğunu kapsaması açısından önemlidir.  

 İkinci aşama: Kayıt sisteminden alınan en az 1 hektar arazi büyüklüğüne 

sahip olan işletmeler ekonomik büyüklüklerine göre bir kez daha elemeye 

tabi tutulurlar. Bu aşamanın amacı ülkenin tarımsal ekonomisinin büyük 

çoğunluğunu kapsayabilecek bir kitleye ulaşmak ve ticari faaliyet gösteren 

işletmelerin ön plana çıkmasını sağlamaktır. İkinci aşama eleme için bir 

ekonomik büyüklük eşik değeri kullanılır. Polonya için bu eşik değer 2 ESU 

olarak hesaplanmakta olup her bir üye ülke için farklı ESU değerleri vardır. 

AB’de Ekonomik İşletme Büyüklüğü, Avrupa Büyüklük Birimi (ESU-

Europa Size Unit) ile ifade edilmektedir. 1 ESU’nun değeri, işletme brüt 

karının Euro/ECU cinsinden, sabit bir sayı olarak tanımlanır. Belirli bir 

işletme büyüklüğünü ESU değeri olarak aşan işletmeler, ana faaliyet 

işletmeleri olarak tanımlanmakta ve bu işletmeler ÇMVA’nın ana 

popülasyonunu oluşturmaktadır. Topluluktaki farklı işletme yapıları nedeni 

ile her üye ülke ayrı bir eşik değere sahiptir. Örneğin bu değer, en yüksek 

Belçika’da 16 ESU iken, en düşük değere sahip Portekiz’de 2 ESU’ dur.  
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Arazi büyüklüğü ve daha sonrasında ekonomik büyüklüklerine göre belirlenen 

işletme listesi ÇMVA örneklemesi için esas teşkil eder. Bu liste Polonya’da 745.000 

işletmeyi içermektedir ve bu işletmelerin toplam ekonomik büyüklükleri ülkenin 

toplam tarımsal ekonomik büyüklüğünün yaklaşık %90’ı kadardır.  

 

Polonya’da ÇMVA örneklemi seçme konusunda karşılaşılan güçlükler şu şekilde 

sıralanabilir: 

 Çiftlik Kayıt Sisteminin güncel olmaması, 

 Eski Standart Brüt Kar (SBK) değerlerinin kullanılması, 

 FSS ile uyum, 

 Kayıtlara ulaşım, 

 Bazı tabakaların birleştirilmesi ihtiyacı. 
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7. TÜRKİYE’DE ÖRNEKLEM ÇERÇEVESİ 

 

Türkiye’de Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerek bitkisel üretim, gerek 

hayvansal üretim gerekse çiftlik ekonomik yapısı konularında uygulanan örneklem 

araştırmalarında kullanılan örneklem çerçevesi “Tarımsal İşletme Listesi” ya da geçiş 

çerçevesi diye isimlendirilen işletme listesidir. Bu liste aşağıdaki aşamalardan 

geçerek oluşturulmuştur: 

 Çifçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) dahil işletmelerin güncellenmesi: TÜİK 

2005 yılında 2004 ÇKS listesini toplam 35.000 köyden 19.000 tanesinde 

güncellemiştir. Bu güncelleme işlemi Türk İstatistik Sisteminin 

Güçlendirilmesi (TİSG) Projesi I kapsamında özel bir şirket aracılığıyla 

gerçekleştirilmiş olup güncelleme sırasında 2 temel form kullanılmıştır. Form 

A ÇKS listesinde bulunan işletmeleri kapsamaktadır. Bu liste veri toplayıcı 

tarafından alınarak muhtarlıklar aracılığıyla teket teker kontrol edilerek 

güncellenmiştir. Bilindiği gibi ÇKS sadece idari amaçlarla kurulmuş olup 

destekleme prosedürleri için kullanılmaktadır. Bu sebeple içinde barındırdığı 

öğeler hanehalkı tanımına uymamaktadır. Tek bir işletme destekleme amaçlı 

kayıt yapıldığı için birden fazla işletmeymiş gibi görünebilmektedir. 

Dolayısıyla örneklem çerçevesi olarak kullanılamaz. Çünkü önceki 

bölümlerde de görüldüğü üzere örneklem çerçevesi hem hedef kitlenin 

tamamını kapsamalı hem de her bir öğe çerçeve içerisinde yalnızca bir defa 

görünmelidir. Bu sebeple, ÇKS listeleri aynı hanehalkı içerisinde olup da 

farklı işletme olarak gözüken bütün işletmeleri bir araya toplayacak şekilde 

güncellenmiştir.  

 İşletmelerin temel bilgilerinin alınması: Güncellenen ÇKS listeleri 

içerisinde bulunan işletmelerin temel adres bilgileri ve işletmeye ait temel 

tarımsal bilgiler veri toplayıcı tarafından işletmeyle yapılan yüz yüze 

görüşmeler sonucu elde edilmiştir.  Bu bilgiler şunları kapsamaktadır: 

 Adres bilgileri 

 T.C. Kimlik Numarası 

 Toplam ekilen arazi 

 Sulanan arazi 
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 Ağaçlık arazi 

 Meyve bahçeleri 

 Büyükbaş hayvan sayısı 

 Küçükbaş hayvan sayısı 

 İşletmenin tarım dışı gelirinin olup olmadığı 

 Eğer varsa tarım dışı gelirlerin toplam gelire oranı 

 Listeye nihai halinin verilmesi: ÇKS listeleri, sadece hayvancılık 

işletmelerini ve örtü altı üretim yapan işletmeleri kapsamamaktadır. Bu 

nedenle bir örneklem çerçevesinin sahip olması gereken en önemli özellik 

olan tüm hedef kitleyi kapsama özelliğini taşımamaktadır. Geçici çerçeve adı 

verilen listenin nihai halinin elde edilmesi için güncellenen ÇKS listelerine 

sadece hayvansal üretim yapan işletmelerin kaydedildiği TURKVET ve örtü 

altı üretim kayıtları eklenmiştir. Bu nihai listeye geçici liste denilmesinin 

sebebi henüz tüm köylerde dolayısıyla tüm işletmelerde güncelleme işleminin 

yapılmamış olmasıdır.  

 

2008-2012 yıllarını kapsayan “Tarım İstatistikleri Strateji Belgesi” kapsamında 

Türkiye’nin 2010 yılına kadar istatistiksel amaçlı kullanılabilen “Çiftlik Kayıt 

Sistemi” adı altında bir örneklem çerçevesini oluşturması öngörülmektedir. Bu 

çerçeve yaklaşık 35.000 köyde tüm ÇKS listelerinin kontrol edilmesi yöntemi ile 

yapılacak olan büyük bir araştırmanın eseri olacaktır. Bu araştırma sonucunda elde 

edilecek olan liste bir örneklem çerçevesinin sahip olması gereken nitelikleri 

karşılayacak hem 2011 yılında yapılacak olan Tarım Genel Sayımı için altlık olacak 

hem de yapılacak olan bütün örneklem araştırmalarında çerçeve olarak 

kullanılacaktır.  

 

7.1. ÇMVA için Tasarlanan Seçim Planı 

 

Türkiye’de Çiftlik Muhasebe Veri Ağı çalışmaları, TR-AB Katılım Öncesi Mali 

İşbirliği 2006 Programlaması kapsamında kabul edilen TR/2006/IB/AG/01 numaralı 

Eşleştirme Projesi ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Bu 
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proje ile 9 pilot ilde (Konya, Bursa, İzmir, Tekirdağ, Adana, Şanlıurfa, Giresun, 

Erzurum ve Nevşehir) yaklaşık 350-400 işletmenin ÇMVA bilgileri alınacak ve 

sistem gerek idari, gerek teknik birimlere gerekse çiftçilere tanıtılmış olacak, 

böylelikle bundan sonra tarım politikalarının oluşturulmasında bir numaralı araç 

olarak kullanılması öngörülen ÇMVA ülkemizde kurulmuş olacaktır. Proje 

kapsamındaki pilot iller NUTS 2 düzeyine göre seçilmiş olup AB Komisyonu 

tarafından 2008 programlamasında kabul edilen devam projesinde 9 il 11’e 

çıkarılacak ve İstanbul hariç tüm NUTS 2 illeri ÇMVA kapsamına alınacaktır.  
 

Tablo 7.1: Pilot Çmva Çalışması İl Seçimi Listesi 
 

NUTS 1 Düzeyi NUTS 2 Düzeyi NUTS 3 Düzeyi 

AKDENİZ ADANA  

BATI ANADOLU KONYA  

KUZEYDOĞU 
ANADOLU 

ERZURUM  

EGE   İZMİR  

GÜNEYDOĞU 
ANADOLU 

ŞANLI URFA  

BATI MARMARA TEKİRDAĞ  

DOĞU KARADENİZ  ORDU 

DOĞU KARADENİZ  GİRESUN 

DOĞU KARADENİZ  RİZE 

DOĞU MARMARA BURSA  

ORTA ANADOLU  NİĞDE 

ORTA ANADOLU  NEVŞEHİR 

 
   

Pilot Türk ÇMVA sistemi için bu yıl itibariyle kullanılan örneklem seçim planının 

teknik detayları şu şekildedir: 
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 Türkiye İstatistik Kurumu’ndan daha önceden alınmış olan Çiftlik Yapı 

Araştırması (FSS) örnek uzayı dahilindeki 9 pilot ile ait işletmelerin 

ekonomik büyüklük ve üretim tiplerine dair bilgiler kullanılarak 

“proportional allocation” (orantılı dağıtım) metodu ile bu pilot projede 

0,044’lük bir fraksiyon ile 350 olarak düşünülen örnek sayısı 9 ile 

dağıtılmıştır. Bu fraksiyon her bir değişken için (P1, P2, P3, P4, P5, P8, 17+, 

7-16,99)17 yaklaşık olarak aynı olduğundan örnekleme EPSEM (eşit 

olasılıklı) olup Pilot Çiftlik Muhasebe Veri Ağı projesi kapsamında kullanılan 

örnekleme metodu çok aşamalı tabakalı ağırlıklandırılmış örneklemedir.   

 Orantılı dağıtım tekniği ile belirlenen örnek sayılarının bazı iller için yüksek 

bazıları için ise düşük olması, her il için sadece 2 personelin veri toplama için 

görevlendirilmesi, her bir işletmenin veri toplama işleminin 2 gün sürmesi ve 

projenin süre kısıtı gibi sebeplerden dolayı, bu rakamların kullanılabilirliği 

hususundaki kaygılar birtakım düzenlemeler yapılması gerekliliğini ortaya 

çıkarmıştır. Bu sebeple, örnek sayıları illerin üretim çeşitliliği ve işletme 

sayıları açısından büyüklükleri hesaba katılarak yeniden düzenlenmiş ve 

ağırlıklandırılmıştır. Örneğin, Adana’da 81 işletme yerine 45 işletme alınmış 

ve her bir işletmenin ağırlığı 1,80 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, bu pilot proje 

için orta ve büyük ölçekli işletmeler alınmakta ve 7-16,99 ESU aralığı orta 

büyüklükte bir işletmeyi, 17+ ESU büyüklük ise büyük işletmeleri 

yansıtmaktadır. Ancak, bazı illerde yeterli büyüklükteki işletme sayısının az 

olması sebebiyle bazı düzenlemelere gidilmiştir. Giresun ve Nevşehir için 

interpolasyon tekniği kullanılarak orta büyüklük tanımı Giresun için 4–16,99 

ESU aralığına Nevşehir için ise P1 işletme tipi için 6-16,99 ESU, P3 işletme 

tipi için 5-16,99 ESU aralığına çekilmiştir.   

 Ağırlıklandırılmış örnek sayıları, her bir ilde, işletme tiplerine ve sonrasında 

da işletme büyüklüklerine göre yine orantılı dağıtım tekniği ile dağıtılmıştır. 

Bazı illerde büyük işletme sayısının azlığı ve bu pilot proje için muhasebe 

kayıtları tutan büyük işletmelere duyulan ihtiyaçtan dolayı bu tipteki 

işletmeler örnek uzayının büyüklüğü çerçevesinde dahil edilmeye 

çalışılmıştır. Şanlıurfa için ise P5 tipinde işletme örnek uzayı içine 

                                                
17 Bakınız EK 2. 
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giremediğinden seçim olasılıklı dağılım ile değil uzman görüşü ile 

belirlenmiştir.   
 

Tablo 7.2: TÜİK’ten alınan 9 pilot ile ait işletme sayıları 
 

  Adana     Nevşehir   

P1 17+ 128 
1192 P1 17+ 2 

522 7-17 1064 6-17 520 

P3 17+ 249 
643 P3 17+ 0 

209 7-17 394 5-17 209 
   Toplam 1835      Toplam 731   
  Bursa     Tekirdağ   

P2 17+ 18 
185 

P1 17+ 35 
235 7-17 167 7-17 200 

P3 17+ 8 
171 P4 17+ 7 

76 7-17 163 7-17 69 
   Toplam 356      Toplam 311   
  Erzurum     Şanlıurfa   

P4 17+ 27 
447 P1 17+ 69 

1809 7-17 420 7-17 1740 

P8 17+ 2 
134 

P5 17+ 4 
10 7-17 132 7-17 6 

   Toplam 581      Toplam 1819   
  Giresun     İzmir    

P3 17+ 1 1 
P1 17+ 16 

321 7-17 305 
4-17 751 751 P3 17+ 98 

716  Toplam 752   7-17 618 
 Konya      Toplam  1037   

P1 17+ 15 
375 

        
7-17 360         

P5 17+ 3 
123 

        
7-17 120         

   Toplam 498           
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Tablo 7.3: ÇMVA kapsamındaki 9 ile ait hesaplanan örnek sayıları 

 

İl n Tip ni 17+ ESU 7-16,99 ESU 

Adana 45 P1 29 3 26 
P3 16 6 10 

Bursa 40 P2 21 2 19 
P3 19 4 15 

Erzurum 30 P4 23 4 19 
P8 7 0 7 

Giresun 30 P3 30 1 29 

İzmir 45 P1 14 4 10 
P3 31 4 27 

Konya 40 P1 30 5 25 
P5 10 3 7 

Nevşehir 30 P1 21 2 19 
P3 9 0 9 

Tekirdağ 45 P1 34 5 29 
P4 11 3 8 

Şanlıurfa 45 P1 40 2 38 
P5 5 2 3 

 

 

Tablo 7.4: 9 pilot il için kullanılmış ağırlıklandırma 

 

İl Normal 
büyüklük Ağırlık Örnek 

sayısı Fraksiyon P1 0,044 

Adana 81 1,80 45 Fraksiyon P2 0,045 

Bursa 16 0,39 40 Fraksiyon P3 0,044 

Erzurum 26 0,86 30 Fraksiyon P4 0,045 

Giresun 33 1,11 30 Fraksiyon P5 0,041 

İzmir 46 1,02 45 Fraksiyon 17+ 0,045 

Konya 22 0,55 40 Fraksiyon 7-17 0,044 

Nevşehir 32 1,08 30 

Tekirdağ 14 0,31 45 

Şanlıurfa 80 1,79 45 
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7.2. Karşılaşılan Sorunlar ve Uygulamadaki Çözümleri 

 

Türk Pilot Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Projesi kapsamında uygulanan seçim planı 

bünyesinde bir takım güçlükler de taşımaktadır. Bunları şu şekilde madde madde 

sıralamak anlaşılması açısından daha faydalı olabilir: 

 Örneklem çerçevesinin yokluğu: Önceki bölümlerde de bahsedildiği üzere bir 

örneklem araştırmasının en büyük bileşeni örneklem çerçevesidir. Bu çerçeve 

hem tüm hedef kitleyi kapsadığı gibi hem de her bir öğenin çerçeve içerisinde 

sadece bir kez var olmasını sağlamalı, ikilemelere izin vermemelidir. 

Türkiye’de hali hazırda mevcut bulunan Çiftçi Kayıt Sistemi, destekleme 

politikasına hizmet eder şekilde inşa edildiğinden bir örneklem 

araştırmasında çerçeve olma özelliklerine sahip değildir. Gerek tüm hedef 

kitleyi içermemesi gerekse hanehalkı veya tarımsal işletme tanımlarına 

uymaması en büyük iki handikabıdır. Bu nedenle 2005 yılında TÜİK, FSS 

örneklem araştırmasını yapabilmek için çerçeveye ihtiyaç duymuş ve 2004 

ÇKS kayıtlarını 19.000 köyde güncelleme yoluna gitmiştir. 2006 yılında 

yapılan FSS araştırması için kullanılan örneklem çerçevesi ÇKS, TURKVET 

ve örtü altı kayıtlarının birleştirilmesi ile oluşturulmuştur. Bu çerçevenin de, 

ÇKS listelerinin tüm Türkiye’de güncellenmemiş olmasından dolayı gerçek 

anlamda örneklem çerçevesi olma yolunda eksiklikleri bulunmaktadır. Bu 

sebeple Pilot Türk Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Projesi kapsamında tasarlanan 

seçim planında tam manasıyla eksiksiz bir örneklem çerçevesi 

kullanılamamıştır. 9 pilot il için düşünülen 350-400 işletmenin belirlenmesi 

için TÜİK’e hangi işletme tipinden ne kadar seçilmesi gerektiğini belirten 

tasarım sunulmuş ve TÜİK 2005 yılında hazırlanmış olan “geçiş 

çerçevesi”nden basit tesadüfi örnekleme metoduyla işletmeleri belirlemiştir. 

Ancak, güncel olmayan kayıtlar kullanıldığından, bu listede bulunan 

işletmelerden pek çoğuna ulaşılamamış veya bazı işletmelerin ÇKS’den 

çıkmış oldukları gözlemlenmiştir. Bu soruna çözüm olarak, Tarım ve 

Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüklerinin eksik kalan işletmeleri uzman 

görüşüyle belirlemesi yoluna gidilmiş ve her bir il için gerekli olan örnek 

sayısına ulaşılmıştır.   



 71

 Eski ekonomik büyüklüklerin kullanılması: Pilot Türk Çiftlik Muhasebe Veri 

Ağı Projesi örneklemi için kullanılan liste 2005 yılında hazırlanmış olan 

listedir ve güncel değildir. Bu sebeple, liste içerisinde bulunan işletmelerin 

ekonomik büyüklükleri güncellenmemiş olup eski ekonomik büyüklüklerin 

değişmemiş olduğu varsayılmıştır. 

 Yeteri sayıda büyük işletme eksikliği: Türk tarım sistemi çoğunlukla küçük 

ölçekli işletmelerden oluşmakta olup belli bir eşiğin üzerinde işletme bulmak 

zordur. Dolayısıyla, ÇMVA sistemi için gerekli büyüklük ve tipolojide yeter 

sayıda işletme bulmak zorlaşmaktadır. Bu sebeple 9 pilot ilden bazılarında 

eşik değerin üzerinde işletme bulabilmek için ekonomik büyüklük eşiği daha 

aşağıya çekilmek zorunda kalınmıştır. Bu sorun tabakalama sistemini 

etkilemektedir.  

 ÇMVA çalışanı eksikliği sebebiyle gerçek örneklem büyüklükleri yerine 

ağırlıklandırılmış örneklem büyüklüklerinin kullanılması: Bakanlık İl 

teşkilatlarının gerek personel gerekse araç sıkıntısı sebebiyle her il başına 

düşen ve istatistiksel yöntemlerle (orantılı dağıtım) hesaplanan gerçek örnek 

sayıları yerine ağırlıklı örnek sayıları kullanılmak zorunda kalınmıştır. 

Normalde, her ilde bulunan tarım işletmesi sayısının toplam işletme sayısına 

oranına göre hesaplanan örnek sayıları kullanılmalıdır. Pilot Türk Çiftlik 

Muhasebe Veri Ağı Projesi kapsamında hesaplanan gerçek ve 

ağırlıklandırılmış örnek sayıları Tablo 7.4’te görülebilir.  

 AB ÇMVA sistemi gönüllülük esasına dayanmakta olup bazı üye ülkelerde 

ÇMVA verilerini devletle paylaşmak zorunlu olduğundan sorun 

yaşanmamaktadır. Ancak, Türk ÇMVA sistemi de gönüllülük esasına 

dayanmakla beraber çiftçilerin ÇMVA verilerini paylaşma zorunluluğu 

yoktur. Bu durum örnek seçiminde bir unsurun daha göz önüne alınmasını 

zorunlu kılmaktadır. Örnek uzayında seçilmiş olan örnekler eğer gönüllü 

değillerse sistem dışı kalmakta ve yeni bir örnek seçimi mecburiyeti 

doğmaktadır. Bu sorun Pilot Türk ÇMVA Projesinde gerekli olan 350-400 

işletmenin bulunabilmesi için TÜİK’ten 1.050 işletmenin tedarik edilmesi 

yoluyla çözülmeye çalışılmıştır.     
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7.3. Yapılması Gerekenler  

 

Türkiye’de ÇMVA sisteminin kurulup örneklem çalışmasının sağlıklı olarak 

yapılması ve dolayısıyla ülkenin bütününü temsil eden hata payı en aza indirilmiş 

doğru istatistiklerin alınması için yapılması gereken şu şekilde sıralanırsa yanlış 

olmaz: 

 Türkiye İstatistik Kurumu ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı arasında istatistik 

konusunda tam ve yakın bir işbirliğinin kurulması ve bu işbirliği çerçevesinde 

Türkiye’de örneklem çalışmalarında kullanılabilecek bir “Örneklem 

Çerçevesi”nin oluşturulması gerekmektedir. Bu çerçeve ÇMVA örneklemesi 

için son derece önem arz etmektedir. ÇKS içerisinde bulunan işletmeler 

eksiksiz ve etkin bir çerçeve olamamaktadır. Bunun sebebi ÇKS’nin idari 

amaçlar için oluşturulmuş olup destekleme mekanizmasına hizmet etmesidir. 

ÇKS içerisine entegre edilmiş olan fiziksel sınırlamalar işletme büyüklükleri 

hesap edilerek tabakalama işlemi yapılmasını zorlaştırmaktadır. Zira ÇKS en 

fazla 500 dekarlık bir kayıta izin vermekte ve bu sebeple arazi büyüklüğü 500 

dekarın üstünde olan işletmeler toplam araziyi ya parçalayarak farklı farklı 

isimlerle ÇKS’ye kayıt ettirmekte ya da arazinin bir kısmını hiç kayıt 

ettirmemektedirler. Bu yaklaşım, ya örneklem çerçevesinin tüm hedef kitleyi 

kapsamamasına ya da bir işletmenin çerçeve içerisinde birden fazla kez 

görünmesine sebep olmaktadır. Dolayısıyla, ÇMVA örnek seçimi için tam bir 

çerçeveye ve bu iş için de TÜİK ile TKB’nin ortak çalışmasına ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

 TÜİK ve TKB arasında istatistiki amaçlar için kullanılabilecek Çiftlik Kayıt 

Sistemi (Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ile arasındaki farka dikkat edilmelidir.) 

oluşturulması için protokol hazırlanması: bu protokolde her iki kurumun da 

saha çalışmalarında ne yapacakları net olarak ortaya konulmalıdır. Zira 09 

Haziran 2008 tarihli TKB’de yapılan İzleme ve Yönlendirme Komitesi üyesi 

kurumlarında hazır bulunduğu toplantıda TÜİK ve TKB arasında bu şekilde 

bir yaklaşım benimsenmiştir.  

 TKB’nin elinde bulunan ÇKS kayıtlarının veri toplayıcılar tarafından Türkiye 

çapında köylerde muhtarlıkların da yardımlarıyla güncellemesi yapılmalıdır. 
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Bu güncelleme ÇKS kayıtlarının hanehalkı veya işletme bazında 

değiştirilmesi şeklinde yapılacaktır. Veri toplayıcı aynı işletmeye ait birden 

fazla kaydı birleştirerek kişisel kayıtları işletme bazına dönüştürecektir. 2005 

yılında TÜİK’in 19.000 köyde yapmış olduğu güncelleme sırasında yaklaşık 

500.000 kaydın işletmelerin sistem içerisinde birden fazla görülmesi sonucu 

oluştuğu belirlenmiştir.18  

 İşletme bazına dönüştürülmüş çiftliklerde temel tarım verilerinin toplanması 

gerçekleştirilmelidir. Bu veriler, işletmenin arazi büyüklüğü, hayvan varlığı 

ve tarım dışı gelirlerinin oranı gibi bilgileri kapsar.  

 Bu çalışma için gerekli olan maddi kaynağın temini, personel ve araç temini 

de yine aynı protokolle belirlenmelidir. Çalışma sonrasında yaklaşık 2,7 

milyon çiftçi, istatistiksel amaçlı kullanılabilecek, örneklem çerçevesi 

özelliklerini haiz ve güncellenebilir bir kayıt sistemine kayıtlı olacak ve 

Türkiye istatistik üretme yolunda önemli bir adım atmış olacaktır. 

 Türk ÇMVA sisteminin devam ettirilebilmesi büyük bir maddi kaynak ve 

personel ihtiyacını doğurmaktadır. Bu sorun AB ülkelerinde ÇMVA 

uygulamalarının özel sektöre verilmesi yoluyla çözümlenmiştir. Pilot Türk 

ÇMVA Projesinde saha uygulamalarının TKB İl Müdürlükleri tarafından 

yapılması personel sorununu üst düzeye çıkarmıştır. Bu sorun illerden gerekli 

sayıda örnek alınması engellemiş ve mecburen ağırlıklandırma yoluna 

gidilmiştir. Sonuç olarak, ÇMVA uygulamalarının ileriki yıllarda devlet 

tarafından değil de profesyonelce özel kurumlar tarafından yapılması sorunu 

çözebilir.              

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                
18 TÜİK 2005 Çalışma Raporu  
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8. SONUÇ 
 

Türkiye, TR0603.01 nolu Pilot Türk Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Projesi ile tarımsal 

politikaların oluşturulması için en önemli araçlardan biri olan ÇMVA sistemini 

kurma yolunda büyük bir adım atmıştır. ÇMVA sistemi sadece AB üyelik 

müzakereleri çerçevesinde değil aynı zamanda ve çok daha önemli olarak kendi 

ulusal hesapları ve politika yapıcıları için son derece gerekli olan bir sistemdir. Bu 

sistem neticesinde elde edilecek olan veriler hem kendi ulusal hesaplarımızda hem de 

üyelik durumunda iyimser bir görüşle 2014 yılı itibariyle AB nezdinde 

kullanılacaktır.  

 

Türkiye’de ÇMVA sisteminin kurulmasında en önemli kilometre taşlarından biri de 

seçim planı ve bu plan çerçevesinde yapılacak olan örneklem seçimidir. Zira ÇMVA 

sistemi örneklem araştırması esasına dayanmakta ve temsil kabiliyeti yüksek, hata 

oranı en aza indirgenmiş bir örnekleme ihtiyaç duymaktadır. Bu sebeple, dağınık bir 

yapı gösteren Türk tarımında Türk ÇMVA sistemi seçim planı fevkalade önem arz 

etmektedir.   

 

Seçim planının en birinci ayağı istatistiksel amaçlı kullanılabilecek ÇMVA 

gereklerine cevap verebilecek bir örneklem çerçevesinin oluşturulmasıdır. AB 

ülkelerinde, ÇMVA örnekleri genel çerçeve olarak kullanılan İşletme Kayıt 

Sisteminden seçilen FSS araştırma örneklerinin alt örneklemidir. Bunun sebebi ise 

FSS araştırmaları sonucunda işletmelerin tipoloji ve ekonomik büyüklükleri gibi 

bilgilerin sağlanabilmesidir.  

 

Türkiye’deki en önemli sorunlardan biri de Türk tarım yapısının çok parçalı aile 

işletmelerinden oluşmasıdır. Bu durum gereken büyüklükte ve gereken tipolojide 

yeteri kadar işletmenin toplanabilmesine engel teşkil etmektedir. Bu sebeple, seçim 

planı yapılırken, eşik ekonomik büyüklük değeri iyi belirlenmeli, örneklem çerçevesi 

iyi oluşturulmalı ve tabakaların birleştirilmesi gerekliliği sebebiyle oluşacak bilgi 

kaybı en aza indirilmelidir.  
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2008 yılı için sistem tanıtımı daha öncelikli yer aldığından istatistiki kaygılar göz 

ardı edilmiş olup daha ziyade uzman tercihi yöntemi uygulanmıştır. Ancak bu durum 

geçicidir. 2009 yılı itibariyle seçim planı istatistik açısından daha anlamlı bir şekilde 

oluşturulacak ve örneklem araştırmalarının gerçekleştirilebilmesi için olmazsa olmaz 

olan örneklem çerçevesi 2010 yılında oluşturulduğunda seçim planı tümüyle 

istatistiki metotlarla gerçekleştirilecektir.  

 

Pilot Türk ÇMVA Projesinde saha uygulamalarının TKB İl Müdürlükleri tarafından 

yapılması personel sorununu üst düzeye çıkarmıştır. Bu sorun illerden gerekli sayıda 

örnek alınması engellemiş ve mecburen ağırlıklandırma yoluna gidilmiştir. ÇMVA 

uygulamalarının ileriki yıllarda devlet tarafından değil de profesyonelce özel 

kurumlar tarafından yapılması sorunu çözebilir.        

 

Sonuç olarak, Türk ÇMVA sistemi seçim planı eksiksiz örneklem çerçevesi ve 

profesyonel bir yaklaşımla oluşturulmalı ve ÇMVA verilerinin Türk tarım 

politikaları açısından çok önemli olduğu unutulmayarak bu sisteme hak ettiği değer 

verilmelidir.        

        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 76

KAYNAKÇA 

 

Anonim. 1982. COMMISSION REGULATION (EEC) No 1859/82 of 12 July 1982, 
Concerning the Selection of Returning Holdings for the Purpose of 
Determining Incomes of Agricultural Holdings, THE COMMISSION OF 
THE EUROPEAN COMMUNITIES 

 
Anonim. 1965. COMMISSION REGULATION No 79/65/EEC OF THE COUNCIL 

of 15 June 1965, Setting up a Network for the Collection of Accountancy 
Data on the Incomes and Business Operation of Agricultural Holdings in 
the European Economic Community 

 
Anonim. 1985. 85/377/EEC sayılı ve 7 Haziran 1985 tarihli tarımsal işletmelerin 

sınıflandırılmasına ilişkin Komisyon Kararı 
 
Anonim. 2008. Tarım İstatistikleri Strateji Belgesi Taslağı. TKB ve TÜİK, Ankara 
 
Anonim. 2005. Çalışma Raporu. TÜİK, Ankara  
 
Anonim. 2008. TKB’de 09.06.2008 tarihinde yapılan İzleme ve Yönlendirme 

Komitesi üye kurumlarının katıldığı “Tarımsal İstatistikler Strateji Belgesi” 
toplantı tutanağı 

 
Anonim. World Programme for the Census of Agriculture 2010. FAO, Roma  
 
COCHRAN, W. 1977. “Sampling Techniques”, Wiley, Newyork   
 
DEMING, W. 1950. “Some Theory of Sampling”, Dover, Newyork 
 
GROVES, R., FOWLER, F., COUPER, M., LEPKOWSKİ, J., SINGER, E. 2004. 

Survey Methodology, Wiley Interscience, p.70-77  
 
KISH, L. 1965. Survey Sampling. The University of Michigan, p.53,113, John 

Wiley&Sons Inc., New York 
 
NETER. J., WASSERMAN W., WHITMORE G. A. 1993. “Applied Statistics”, page 

235-249, 723-743, Allyn and Bacon, USA 
 
ÖZMEN, A. 1999. “Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri”.Açık Öğretim 

Fakultesi Yayınları No:601, sayfa 25-50, Eskişehir 
 
RICA, Web sitesi, http://ec.europa.eu/agriculture/rica/methodology_en.cfm. Erişim 

tarihi: 10.07.2008 
 
SKARZYNSKA, A., ZİETEK, I. 2005. Calculation of Standard Gross Margin 2002 

Coefficients. Institute of Agricultural and Food Economics-State Research 
Institute, Varşova  



 77

TURNER, A. G. 2003. “Designing of Household Sample Surveys-Sampling frames 
and master samples”. UNITED NATIONS SECRETARIAT, Newyork  

 
VERMA, V. 1991. “Revısed Samplıng Methods-Manual for Statistical Trainers 

Number 2. Statistical Institute for Asia and the Pacific Tokyo,  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 78

EKLER 

 

EK 1: KOMİSYON TÜZÜĞÜ (AET) No 1859/82 12 Temmuz 1982 
 
EK 2: 79/65 Avrupa Ekonomik Topluluğu Tarımsal İşletmelerin Gelirinin ve İş 
Faaliyetlerine İlişkin Muhasebe Verilerinin Toplanması İçin Bir Ağ Kurulması 
Konsey Tüzüğü 
 
EK 3: Pilot İllerdeki Tarımsal İşletmelerin Ekonomik Büyüklükleri ve Tiplerine 
Göre Sayıları 
 
EK 4: Pilot İllerdeki Örneklem Sayılarının Hesaplanması 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 79

EK 1: KOMİSYON TÜZÜĞÜ (AET) No 1859/82 12 Temmuz 1982 

 

Tarımsal işletmelerin gelirlerini belirlemek amacıyla belirlenen işletmelerin 

seçilmesine ilişkin tüzük. 

 

Avrupa Toplulukları Komisyonu, Avrupa Ekonomik Topluluğunu kuran Antlaşma 

ile 15 Haziran 1965 tarihli ve 79/65/AET sayılı Tüzüğü (AET’deki tarımsal 

işletmelerin işlerini ve gelirlerine ilişkin muhasebe verilerinin toplanması için bir 

ağ kurulmasına ilişkin tüzük) göz önünde bulundurmuştur. 

 

Örnek işletmeler her bölümde tekdüze biçimde seçilmek zorundadır ve bu amaçla 

79/65/AET sayılı Tüzüğün ilgili hükümlerinin uygulanması için detaylı kurallar 

ortaya konmalıdır. 

 

9/65/AET sayılı Tüzükteki son değişiklikler ve 1965’ten bu yana elde edilen 

tecrübeler ışığında, örnek işletme seçimine ilişkin detaylı kuralları gözden geçirme 

gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu doğrultuda, 91/66/AET (3) sayılı Komisyon 

Tüzüğü feshedilip, yerine yeni bir Tüzük çıkarma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

 

ÇMVA ile bağlantılı olarak çalışılacak işletmeler tarımsal işletmelere ilişkin 

yapılan topluluk veya ulusal sayımlar ile yapı ölçümlerinin araştırma alanına 

girmektedir.  

 

‘1982’ ve müteakip muhasebe yılları için seçim planlarının yapılması amacıyla 

elde olan veriler ve tarımsal durumdaki farklılık (çünkü üye ülkeden üye ülkeye 

ekonomik büyüklüğün eşikleri değişmektedir.) söz konusu yıl için kabul edilir.  

 

Veri ağının işleyişinin, tüm üye ülkelerdeki işletmelerin toplam sayısına uyulmak 

şartıyla, her bölüm için seçilen örnek işletmelerin sayısının değişmesine belirli 

limitler dahilinde izin verilmesi durumunda kolaylaştığı tecrübe ile sabittir. 
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Seçim planı, ÇMVA hedefleri ile ilgili olarak geçerliliğini mümkün kılan 

minimum unsurları içermelidir. 

 

Seçim planı ilgili muhasebe yılı başlamadan önce hazırlanmalıdır ki örnek işletme 

seçimi için kullanılmadan önce onaylanmalıdır. 

 

Örnek işletmelere ilişkin seçim planının uygulama raporu, müteakip muhasebe 

yılları için gereken değişiklikleri belirlemeli ve plan uygulamasının farklı yönlerini 

içermelidir. Bu rapor aynı zamanda muhasebe verilerini ölçmek amaçlı olarak 

planın belirli verilerinin kullanılmasını göz önünde bulundurmalıdır.  

 

Bu Tüzükteki tedbirler ÇMVA’ya ilişkin Topluluk Komitesinin görüşleriyle 

uyumludur. 

 

Madde 1 

Bu Tüzüğün amacına uygun olarak; tarımsal işletme Topluluğun tarımsal ölçüm ve 

sayımları çerçevesinde tanımlanan tarım işletmeleridir. 

 

Madde 2 

1 Ocak ile 1 Temmuz 1982 arasında başlayan ardışık 12 aylık dönemden oluşan 

1982 muhasebe yılı ve takip eden muhasebe yılları için, 79/65/AET sayılı Tüzüğün 

4. Maddesinde belirtilen ekonomik büyüklüğün eşiği aşağıdaki gibidir: 

 Belçika ve Holanda’da 6 ESU  

 Almanya, Fransa, Lüksemburg, Danimarka ve Birleşik Krallık’ta (Kuzey 

İrlanda hariç) 4 ESU 

 İrlanda ve Kuzey İrlanda’da 2 ESU 

 İtalya ve Yunanistan’da 1 ESU 

 

Madde 3 

Her bölge için örnek işletmelerin sayısı Ek I’de gösterildiği şekildedir. 
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Her bölge için seçilecek örnek işletme sayısı Ek I’de gösterilenin %20si kadar eksi 

ya da artı yönde farklı olabilir, ancak bu durum üye ülkelerdeki örnek işletme 

sayısının toplamında bir düşüş yaratmamalıdır. 

 

Madde 4 

Örnek işletmelerin seçimine ilişkin plan örnek işletmelerin tümünü kapsayacak, 

onları temsil edecek nitelikte olmalıdır. Bu plan aşağıdakileri içermelidir: 

 İstatistiki referans kaynakların özellikleri 

 İşletmelerin Topluluk tipolojisi ile uyumlu, mümkün olduğunda ek ulusal 

kriterleri de göz önünde bulunduran araştırma alanını tabakalamak için 

prosedürler  

 Her tabaka için belirlenen seçim kriterlerini tanımlayan prosedürler 

 Örnek işletmelerin seçimine ilişkin prosedürler 

 Seçim planının sonradan muhtemel güncellenmesine ilişkin prosedürler 

 Seçim planının muhtemel geçerlilik süresi 

 İşletmelere ilişkin Topluluk tipolojisine uygun olarak sınıflandırılan ölçüm 

alanındaki işletmelerin ayrıntılı dökümü ve tabakaların her biri için seçilen 

örnek işletmelerin sayısı 

 

Madde 5 

Seçim planı, ilgili olduğu ilk muhasebe yılı başlamadan en az 2 ay önce 

Komisyon’a gönderilmelidir. 

 

Değişiklikleri Komisyon’a bildirmek için gereken prosedür ve zaman sınırları da 

planın kendisini gönderirken olduğu gibidir. 

 

Madde 6 

Örnek işletmelere ilişkin seçim planının uygulama raporu aşağıdakileri içerir: 

 İşletme kategorilerine göre seçilmiş örnek işletmelerin ayrıntılı dökümü 

 Seçim planı ile seçilen örnek işletmeler arasında kaydedilen 

uyuşmazlıkların analizine ilişkin yorumlar, kullanılan rehberlerin yorumu, 
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müteakip muhasebe yılı için seçimlerin geliştirilmesine ilişkin yorumlar, 

muhasebe verilerini değerlendirirken alınacak önlemlere ilişkin yorumlar. 

 

Uygulama raporu; araştırma alanındaki işletme sayısı, kaç işletme seçildiği, 

işletmelerin ağırlıkları, işletmelerin tipleri belirtilecek şekilde sunulur ve muhasebe 

yılının başlangıcından itibaren 6 ay içinde Komisyon’a gönderilir. 

 

Madde 7 

91/66/AET sayılı Tüzük yürürlükten kalkmıştır. 

 

Madde 8 

Bu Tüzük, Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde yayımını takip eden gün 

yürürlüğe girer.  

 

1982 muhasebe yılından başlayarak uygulanır. 

 

Bu Tüzük bütünsellik ve doğrudan uygulanabilirlik ilkeleri gereğince tüm üye 

ülkeleri bağlar. 

 

12 Temmuz 1982 

Komisyon adına 

Poul DALSAGER 
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EK 1: Her bölge için örnek işletme sayıları 
 
1.2.3 // // // // Referans Numarası // Bölge Adı // Örnek İşletme Sayısı (1982 
muhasebe yılı ve sonrası) // // // // // ALMANYA // // 010 // Schleswig-Holstein // 
500 // 020 // Hamburg // 40 // 030 // Niedersachsen // 800 // 040 // Bremen // - // 050 
// Nordrhein-Westfalen // 660 // 060 // Hessen // 370 // 070 // Rheinland-Pfalz // 480 
// 080 // Baden-Wuerttemberg // 620 // 090 // Bayern // 960 // 100 // Saarland // 70 // 
110 // Berlin // - // // Toplam Almanya // 4 500 // // FRANSA // // 121 // Île-de-France 
// 95 // 131 // Champagne-Ardenne // 260 // 132 // Picardie // 230 // 133 // Haute-
Normandie // 145 // 134 // Centre // 350 // 135 // Basse-Normandie // 215 // 136 // 
Bourgogne // 285 // 141 // Nord - Pas-de-Calais // 305 // 151 // Lorraine // 215 // 152 
// Alsace // 160 // 153 // Franche-Comté // 200 // 162 // Pays de la Loire // 440 // 163 
// Bretagne // 475 // 164 // Poitou-Charentes // 325 // 182 // Aquitaine // 425 // 183 // 
Midi-Pyrénées // 430 // 184 // Limousin // 195 // 192 // Rhône-Alpes // 360 // 193 // 
Auvergne // 320 // 201 // Languedoc-Roussillon // 340 // 203 // Provence - Alpes - 
Côte d'Azur // 270 // 204 // Corse // 60 // // Toplam Fransa // 6 100 // // //  
 
1.2.3,6 // // // // Referans numarası // Bölge Adı // Örnek İşletme Sayısı // // // 
Muhasebe yılı // // // 1.2.3.4.5.6 // // // 1982 // 1983 // 1984 // 1985 ve sonrası // // // // 
// // // // İTALYA // // // // // 221 // Valle d'Aosta // 70 // // // // 222 // Piemonte // 940 
// // // // 230 // Lombardia // 950 // // // // 241 // Trentino // 150 // // // // 242 // Alto 
Adige // 150 // // // // 243 // Veneto // 900 // // // // 244 // Friuli-Venezia Giulia // 250 
// // // // 250 // Liguria // 350 // // // // 260 // Emilia-Romagna // 900 // // // // 270 // 
Toscana // 900 // // // // 281 // Marche // 450 // // // // 282 // Umbria // 400 // // // // 291 
// Lazio // 650 // // // // 292 // Abruzzo // 450 // // // // 301 // Molise // 140 // // // // 302 
// Campania // 950 // // // // 303 // Calabria // 700 // // // // 311 // Puglia // 800 // // // // 
312 // Basilicata // 350 // // // // 320 // Sicilia // 950 // // // // 330 // Sardegna // 600 // // 
// // // Toplam İtalya // 12 000 // 14 000 // 16 000 // 18 000 // // // // // //  
 
1.2.3 // // // // Referans Numarası // Bölge Adı // Örnek İşletme Sayısı (1982 
muhasebe yılı ve sonrası)// // // // 340 // BELÇİKA // 1 000 // 350 // LUKSEMBURG 
// 300 // 360 // HOLANDA // 1 500 // 370 // DANİMARKA // 2 000 // 380 // 
İRLANDA // 1 300 // // İNGİLTERE // // 411 // England - North Region // 420 // 412 
// England - East Region // 650 // 413 // England - West Region // 430 // 421 // Wales 
// 300 // 431 // Scotland // 380 // 441 // Northern Ireland // 320 // // Toplam İngiltere // 
2 500 // // //  
 
1.2.3,6 // // // // Referans numarası // Bölge Adı // Örnek İşletme Sayısı // // // 
Muhasebe yılı // // // 1.2.3.4.5.6 // // // 1982 // 1983 // 1984 // 1985 ve sonrası // // // // 
// // // // YUNANİSTAN // // // // // 450 // Makedonia - Thraki // 1 510 // 2 070 // 2 
380 // 2 480 // 460 // Ipiros - Peloponnissos - Nissi Ioniou // 1 120 // 1 530 // 1 760 // 
1 840 // 470 // Thessalia // 560 // 770 // 900 // 930 // 480 // Sterea Ellas - Nissi 
Egaeou - Kriti // 1 210 // 1 630 // 1 860 // 1 950 // // Toplam Yunanistan // 4 400 // 6 
000 // 6 900 // 7 200 // // // // // //  
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EK 2: 79/65 Avrupa Ekonomik Topluluğu Tarımsal İşletmelerin Gelirinin ve İş 

Faaliyetlerine İlişkin Muhasebe Verilerinin Toplanması İçin Bir Veri Ağı 

Kurulması Konsey Tüzüğü 

 

Ortak Tarım Politikalarının uygulanması ve gelişiminin ölçülmesi için farklı 

kategorilerdeki tarımsal işletmelerin gerek gelirlerinin gerekse iş faaliyetlerinin 

düzenli aralıklarla ölçülmesi gerekmektedir. 

 

İşletmelerden alınan verilerin belli kurallara uygun olarak toplanması önem 

taşımaktadır. Burada işletmelerin uniform olarak tanımlanması ve buna göre 

seçilmesi gerekmekte olup, tarımsal işletmenin teknik, ekonomik, sosyal yapısının 

açık bir şekilde ortaya konulması büyük önem taşımaktadır. Böyle bir veri ağının 

kurulmasında üye ülkelerin çiftlik düzeyinde kayıt tutmalarını gerektirdiği gibi bunu 

gönüllü olarak yapmaları da önem taşımaktadır. Komisyon ve ülke bazında bir 

muhasebe sisteminin oluşturulması aşamalı olarak gerçekleşecek başlangıçta arazi 

araştırmaları kısıtlı olacaktır. 

 

Seçilmiş çiftliklerde verilerin analiz ve değerlendirmesi diğer kaynaklardan elde 

edilen verilere de atıfta bulunmaya yararlı olacaktır. Muhasebe veri ağı sisteminin 

oluşturulmasında çiftçilere bu sistemin vergilendirmeye yönelik olmadığı, sadece 

Komisyonun Muhasebe Veri Sistemine kayıt olmaktan ibaret olduğu belirtilmelidir.   

 

Toplanan verilerin geçerliliği ve objektifliği açısından güvenilir olması Komisyon 

sistemle ilgili tüm detaydan ve seçilmiş olan çiftliklerin görevlerinden sorumlu olup, 

gerekli durumlarda uzman yollayarak ulusal uzmanların yetişmesini sağlayabilir. 

Sistem ulusal ve komisyon düzeyindeki uzmanların sıkı işbirliği içinde çalışmalarını 

gerektirmektedir. 
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I.BÖLÜM 
 

Madde 1 

 Ortak Tarım Politikalarının uygulamasında ihtiyaç duyulan bilgilerin çiftlik 

muhasebe veri ağı içinde yer alması sağlanmalıdır. 

 Böyle bir ağ oluşturulmasında amaç özellikle, yıllık olarak çiftliklerin 

gelirlerinin arazi çalışması ile belirlenmesidir. 

 Bu yönetmeliğin uygulanması ile elde edilen veriler tarımsal yapı ve tarımsal 

pazarlama sisteminin belirlenmesinde gerekli olup, yıllık olarak Komisyon 

tarafından Konseye sunulur. 

 

Madde 2 

a. Bu yönetmelikte, OPERATÖR anlamı tarım çiftlikte tam gün çalışan kişi 

tanımlanmaktadır. 

b. İŞLETME KATEGORİSİ olarak Madde 4(3) (a)’ya göre aynı 

karakteristiklere sahip olan işletmeler grubu anlaşılmaktadır.  

c. İŞLETME veri ağı oluşturmak için verileri toplanan tarım işletmesidir 

d. BÖLGE üye ülke sınırları veya seçilmiş kriterlerden dolayı sınırlanmış 

herhangi bir parça veya tarım işletmesi anlamlarını taşır. Bu bölgeler için 

ilgili liste yönetmeliğin ekinde verilmektedir.   

e. MUHASEBE VERİLERİ tarım işletmesiyle ilgili teknik, mali ve ekonomik 

veri olup muhasebe yılı içinde düzenli olarak muhasebe kayıtlarından elde 

edilir. 

 

BÖLÜM II Tarım işletmelerinin Gelirinin Hesaplanması 
 

Madde 3  

Bu bölümde elde edilmek istenilen, tarım işletmesiyle ilgili her türlü, teknik, mali ve 

ekonomik verilerin toplanarak işletmenin yıllık gelirinin hesaplanmasıdır. 
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Madde 4  

1. Madde 1 ve 2 (a)’da atıfta bulunulan arazi çalışması piyasaya yönelik 

olan tüm tarım işletmelerini kapsamakta olup, operatör için tam gün 

mesai gerektirir. 

2. (a) Bu Yönetmeliğin ilk 3 yıllık uygulamasında, paragraf 1 de 

tanımlanmış olan arazi çalışması ile tarım işletmelerinden 5 ha 

üzerindekiler dikkate alınmışlardır. Tarım işletmesinin toplam çıktılarının 

%50 den fazlasını şarap, meyve, sebze ve zeytin ürünlerinin biri veya bir 

kaçı oluşturuyorsa arazi büyüklüğü ile ilgili bu kısıt uygulanmamaktadır. 

Bu süreçte tarım işletmesi sayısı ise 10 bin olacaktır. 

      (b) Bu periyodun sona ermesinden önce Konsey, Komisyondan gelecek 

olan önerinin ekseriyetine göre tespit edilen tarımsal işletmelerin sayısını 

gelecekte artırabilir. Birinci 3 yıl hariç tutularak yapılacak olan bir zaman 

tablosu ile tarım işletmelerini kapsayacak olan araştırma sayısı dereceli 

olarak artırılabilir. 

3. 1 ve 2. paragraflardaki amaç doğrultusunda tarım işletmelerinin 

değerlendirilmesi aşağıdaki şartlar göz önüne alınarak yapılmalıdır.  

           (a) Tarım işletmeleri bulundukları sınıfın karakteristiklerini 

taşımalıdır.  

 İşletmenin tipi 

 Arazi 

 İş gücü (sayı ve yoğunluğu) 

 İş gücünün tipi  

           (b) Tarım işletmesinde çalışan kişi çiftliğin muhasebesini tutabilmeli   

bunun için istekli olmalı ve bu kayıtların Komisyon tarafından 

bilinmesini arzulamalıdır. 

           (c) İşletmenin üretim şartları, yeri, marketle olan bağı dikkate alınmalı 

bölge içinde değerlendirilmelidir. 

4. Bu maddenin uygulanması için detaylı kurallar her bölge içindeki tarım 

işletmeleri için Madde 19’da yer alan prosedüre göre uygulanmaktadır. 
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Madde 5 

1. Her üye ülke, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinde sonraki ilk 3 ay 

içinde her bölge için bir Komite oluşturmalı, bu komiteler Bölgesel 

Komiteler olarak adlandırılır.  

2. Bölgesel Komiteler 12 kişiyi geçemezler ve şunlardan oluşurlar. 

 Yönetici otoriteler 

 Çiftçiler 

 Çiftlik muhasebe ofisi 

 İşbirliği için gerekli olan ve bölge içinde yer alan kuruluşlar; tarım 

ekonomisi, tarımsal eğitim, rehberlik servisleri, tarımsal yayım, tarım 

istatistikleri, tarımsal kredi 

3. Bölgesel Komitenin başkanı, Komite üyeleri arasından seçilerek üye ülke 

tarafından atanır. Bölgesel komitenin kararlar tam ittifak ile alınır. Eğer 

tam ittifak sağlanamıyorsa üye ülke tarafından dizayn edilmiş bir otorite 

kuruluş tarafından alınır. 

Bölgesel Komite uzman kişilerin yardımını da alabilir. 

1. Bölgesel komitenin görevleri şöyledir. 

a.  Kendi bölgesinin içinde yer alan tarım işletmelerini kategorize 

etmek ve değişik kategoriler arasında sayısal dağıtımın 

yapılmasını sağlamak. Bunu yapmak geçerli istatistiklere 

dayandırılmalıdır. 

b. Her kategori içinde yer alan tarım işletmesi sayısının 

sabitleştirilmesi ve bunların dağıtımın paragraf(a) göre 

yapılmasını sağlamak, her bölge Madde 4 e göre kendi içindeki 

tarım işletmesi sayısı sabitlemelidir, bu iş her kategorinin temsili 

için gerekli olmaktadır.    

c.  Madde 4(3) dikkate alınarak tarım işletmelerinin seçimi bu 

madde içinde yer alan (a) ve (b) alt paragraflarına göre yapılır. 

d. Seçilmiş olan tarım işletmelerinin toplanarak listelenmesi her 

birinin belirlenmesi (seçilmelerine neden olan karakteristikleri 

her kategori içinde yer almaktadır.) 
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Liste, Madde 8 içinde belirtilen Muhasebe Ofisi ve daha sonra da Sorumlu 

Kuruluşa gönderilir. 

 

4. Bu maddenin uygulanmasındaki detaylı kurallar Madde 19’da yer alan 

prosedüre göre adapte olmalıdır. 

 

Madde 6 

1. Her üye ülke, Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesini takip eden  2 ay 

içinde Sorumlu kuruluş ile temasa geçmelidir. 

2. Sorumlu Kuruluşun görevi, 

 Bölgesel Ofisi ve detaylandırılmış uygulama kurallarını uygulayan 

Muhasebe Ofisleri bilgilendirerek kuralların aynı şekilde 

uygulanmasını sağlamak,  

 Komisyona muhasebe ofislerinin listesini göndermek Madde 9-

14’te yer alan kontratlara göre hesaplanan çiftlik muhasebelerinin 

tutulması 

 Madde 5(4)’e göre Bölgesel Komiteler tarafından toplanan son 

halini almış olan tarım işletmelerinin listeleri Komisyona 

gönderilir.    

 Muhasebe ofisleri tarafından birleştirilen işletme muhasebelerine 

son halin verilmesi 

 Komisyona bu muhasebe bilgilerinin ulaştırılması 

 Bölgesel Komiteler ve Muhasebe Ofisleriyle diyalog halinde 

olmak, Madde 16’da belirtilen bilgilerin Komisyon tarafından 

istenilme durumlarında ve Komisyonun uygulamaya yönelik 

kararlarını Muhasebe ofisine iletme durumunda bilgi akışını 

sağlarlar. 

 

3. Detaylandırılmış olan kuralların uygulanmasında Madde 19’da yer alan 

prosedür uygulanmaktadır. 
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Madde 7 

1. Her tarım işletmesi kendi başına olup, çiftlik muhasebesinin tutulmasında 

anonim şekilde çalışır. 

2. Her işletme tarafından sağlanan muhasebe kayıtları, üretim faktörleri 

dikkate alınarak işletmenin muhasebesidir. 

3. İşletmenin gelirinin tayin edilmesi bu muhasebeleşmenin değişik bir 

formudur. 

4. Nokta kontroller ile verilen bilgilerin doğruluğu test edilir. 

5. Tarım işletmesi içinde verilen muhasebe kaydının şekli, verilerin 

bulunuşu, tanımı Madde 19’da yer alan yöntemle belirlenir.  

 

Madde 8 

İşletmesi, muhasebeleştirecek işletme olarak seçilmiş olan çiftçi, toplu listeden 

Sorumlu Kuruluş muhasebe ofisi tarafından Madde 9’da yer alan kontrat 

doğrultusunda seçim yapacaktır. 

 

Madde 9 

1. Kontrat üye ülke yetkisi altında, yıllık olarak, daha sonra şekillenecek 

olan ehil yetkili ve Madde 8’e göre seçilecek olan muhasebe ofisi 

arasında yapılacaktır. Bu kontratla muhasebe ofisi standart ücretini alacak 

ve çiftlik muhasebe kayıtları Madde 7’de belirtildiği gibi tamamlanacak 

2. Söz konusu kontratlar tüm üye ülkeler için uniform olmalı bunun şekli ise 

Madde 19’da belirtildiği gibi tayin edilmelidir. İlave hususlar üye ülke 

tarafından benzer yol izlenerek kontrata eklenebilir. 

3. Muhasebe ofislerinin görevleri, yönetimden sorumlu olan bölüm 

tarafından yerine getirilecek olup, normal yönetim kanalları içinde bu 

belirlenir. 
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BÖLÜM III 
 

İş analizleri yapılması amacıyla tarım işletmelerinin muhasebe verilerinin toplanması  

 

Madde 10 

Tarım işletmelerinin iş analizleri içim muhasebe verilerinin tedarik edilmesi 

 

Madde 11 

Madde 19’da yer alan prosedüre göre bu veriler tespit edilecek analizlerin amacına 

Madde 1(2)(b)’de yer verildi. 

 

Madde 12 

1. Madde 11 in 2. paragraf başına göre belirlenen her bir tarım işletmesi, 

özel işletme muhasebesi tutmalı, bu diğerlerinden bağımsız veya birlikte 

yapılabilir. Bu işletme Madde 7(2)’de istenilen muhasebe kayıtlarını 

tutmalı ve her muhasebe ayrı muhasebeleştirme işlemi için ayrı bir öze 

analize gerek duyulabilir. 

2. Özel amaçlı tarım işletmesi için verilen muhasebe kayıtlarının tipi, ve 

formda yer alacak olan verilerin tanımlamaları, talimatlar Madde 19’da 

yer alan prosedüre göre yapılacaktır. 

3. Özel tarım işletmesi kayıtları Madde 13’te belirtilen çeşitli muhasebe 

ofisleriyle toplanılır. 

 

Madde 13 

Madde 11 in 2. paragrafına göre işletmesi seçilmiş olan çiftçi, toplu listeden Sorumlu 

Kuruluş muhasebe ofisi tarafından Madde 9’da yer alan kontrat doğrultusunda seçim 

yapacaktır. Madde 14’te yer alan kontrat doğrultusunda kendi özel muhasebe 

kayıtlarını tamamlayacaktır. 
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Madde 14 

1. Kontrat üye ülke yetkisi altında, daha sonra şekillenecek olan ehil yetkili 

ve Madde 13’e göre seçilecek olan muhasebe ofisi arasında yapılacaktır. 

Bu kontratla muhasebe ofisi standart ücretini alacak ve çiftlik muhasebe 

kayıtları Madde 12’de belirtildiği gibi tamamlanacak 

2. Söz konusu kontratlar tüm üye ülkeler için uniform olmalı bunun şekli ise 

Madde 19’da belirtildiği gibi tayin edilmelidir. İlave hususlar üye ülke 

tarafından benzer yol izlenerek kontrata eklenebilir. 

3. Muhasebe ofislerinin görevleri, yönetimden sorumlu olan bölüm 

tarafından yerine getirilecek olup, normal yönetim kanalları içinde bu 

belirlenir. 

 

BÖLÜM IV 

Genel Koşullar 
 

Madde 15 

1. Bu yönetmeliğin uygulanmasıyla elde edilecek olan hiçbir bilgi 

vergilendirme amacıyla kullanılmayacak 

2. Bu veri ağı içinde görev alan herhangi bir kişi için kişisel verileri veya 

bilgileri herhangi bir şekilde açığa vurması önlenmelidir. 

3. Üye ülkeler uygun önlemleri alarak bu ihlal durumlarını 

cezalandırmalıdır. 

 

Madde 16 

1. Bölgesel Komiteler ve muhasebe ofisleri sorumlu oldukları alanların 

sınırlarını tayin edebilmeliler, Komisyonun bilgilendirilmesini bu 

yönetmeliğin uygulanmasındaki görevleri doğrultusunda sağlamalılar. 

Burada Komisyonun bilgi talebi sorumlu kuruluşa da ulaştırılmalıdır. 

2. Eğer herhangi bir bilgi yetersizliği veya bilginin zamanında ulaşmaması 

durumunda Komisyon sorumlu kuruluşla beraber çalışabilir veya konuyla 

ilgili uzman gönderebilir.  
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Madde 17 

Çiftlik Muhasebe veri Ağı oluşturulması için Topluluk Komitesi oluşturulmuş olup, 

bu komite Topluluk Komitesi olarak isimlendirilecektir. 

 

Madde 18 

1. Topluluk Komitesi, üye ülke temsilcileri ve Komisyondaki temsilcilerden 

oluşur. Her üye ülke Topluluk komitesinde 5 den fazla memurla temsil 

edilemez. Topluluk Komitesinin başkanı, Komisyon temsilcisi olmalıdır. 

2. Madde 19’da yer alan prosedür uygulanarak, üye ülkelerin oyları ağırlıklı 

olarak Anlaşmanın 146(2) maddesine göre hesaplanır, Başkan oy 

kullanmaz. 

 

Madde 19 

1. Başkanın kendi inisiyatifi veya üye ülke temsilcisinin isteği üzerine bu 

maddede yer alan hususlar uygulanır. 

2. Komisyon temsilcisi uygulanacak olan tedbirlerin taslağını onamaya 

sunar, Topluluk Komitesi Başkanın belirlemiş olduğu öncelik sınırları 

içinde belli bir zaman zarfında kendi fikirlerini gönderir. Fikirler 12 oy 

çoğunluğu ile alınır. 

3. Komisyon tedbirleri hemen uygulamaya alır. Bununla beraber, tedbirler 

Topluluk Komitesi fikirleriyle uyumlu değilse Konsey ile temasa geçilir. 

Bu durumda Komisyon, tedbirlerin uygulanmasını erteleyebilir, ancak 

erteleme süresi karşılıklı iletişimin başladığı andan itibaren 1 aydan fazla 

olamaz. Konsey, nitelikli çoğunluğa göre 1 ay içinde farklı bir karar 

alabilir.  

 

Madde 20 

1. Topluluk Komitesi, Madde 5’e göre seçilmiş olan tarım işletmelerini 

uyumlaştırmak amacıyla Madde 4’e göre müzakere yapar. 

2. Burada analiz ve değerlendirmenin amacı, veri ağı içindeki muhasebe 

verilerinin analiz ve değerlendirilmesi, gerek çiftlik düzeyinde elde edilen 
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verilerle gerekse ulusal istatistiklere geçen verilerin karşılıklı olarak 

ilişkilendirilmesidir.  

3. Topluluk Komitesi, Başkandan veya üye ülke temsilcilerinden gelen diğer 

soruları inceleyebilir. Bunlar muhafaza edilir ve düzenli olarak veri ağına 

ulaştırılır. 

 

Madde 21 

Başkan Topluluk Komitesi toplantılarını bir araya getirir. Sekreterya hizmeti 

Komisyon tarafından sağlanır. 

 

Topluluk Komitesi kendi kurallarını kendi belirler  

 

Madde 22 

Tahsilat,  bu ağ sistemiyle ilgili masraflara, muhasebe ofislerinin ücretlerine yönelik 

olup Madde 9 ve 14’te yer alan görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Topluluk 

bütçesinde yer alır.  

 

Madde 23 

Ocak 1970’ten önce Komisyon, bu veri ağı sisteminin çalışması ve bu yönetmeliği 

değiştirilmesine yönelik önerilerin Konseye sunulmasına karar vermiştir.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 94

EK 3: Pilot İllerdeki Tarımsal İşletmelerin Ekonomik Büyüklükleri ve Tiplerine 

Göre Sayıları (TÜİK, 2005) 

 

Tip* Büyüklük (ESU) İL İşletme Sayısı 
P1 0 – 1,99 ADANA 23.759 
P1 2 – 6,99 ADANA 6.542 
P1 7 – 16,99 ADANA 1.064 
P1 17 – 29,99 ADANA 89 
P1 30+ ADANA 39 
P3 0 – 1,99 ADANA 1.918 
P3 2 – 6,99 ADANA 1.256 
P3 7 – 16,99 ADANA 394 
P3 17 – 29,99 ADANA 122 
P3 30+ ADANA 127 
P2 0 – 1,99 BURSA 1.617 
P2 2 – 6,99 BURSA 999 
P2 7 – 16,99 BURSA 167 
P2 17 – 29,99 BURSA 16 
P2 30+ BURSA 2 
P3 0 – 1,99 BURSA 15.065 
P3 2 – 6,99 BURSA 3.637 
P3 7 – 16,99 BURSA 163 
P3 17 – 29,99 BURSA 5 
P3 30+ BURSA 3 
P4 0 – 1,99 ERZURUM 7.459 
P4 2 – 6,99 ERZURUM 6.019 
P4 7 – 16,99 ERZURUM 420 
P4 17 – 29,99 ERZURUM 17 
P4 30+ ERZURUM 10 
P8 0 – 1,99 ERZURUM 4.231 
P8 2 – 6,99 ERZURUM 2.497 
P8 7 – 16,99 ERZURUM 132 
P8 17 – 29,99 ERZURUM 1 
P8 30+ ERZURUM 1 
P3 0 – 1,99 GİRESUN 42.750 
P3 2 – 6,99 GİRESUN 1.234 
P3 17 – 29,99 GİRESUN 11 
P3 30+ GİRESUN 1 
P1 0 – 1,99 İZMİR 12.787 
P1 2 – 6,99 İZMİR 2.699 
P1 7 – 16,99 İZMİR 305 
P1 17 – 29,99 İZMİR 10 
P1 30+ İZMİR 6 
P3 0 – 1,99 İZMİR 10.713 
P3 2 – 6,99 İZMİR 5.291 
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P3 7 – 16,99 İZMİR 618 
P3 17 – 29,99 İZMİR 71 
P3 30+ İZMİR 27 
P1 0 – 1,99 KONYA 69.314 
P1 2 – 6,99 KONYA 23.632 
P1 7 – 16,99 KONYA 360 
P1 17 – 29,99 KONYA 13 
P1 30+ KONYA 2 
P5 0 – 1,99 KONYA 552 
P5 2 – 6,99 KONYA 660 
P5 7 – 16,99 KONYA 120 
P5 17 – 29,99 KONYA 3 
P1 0 – 1,99 NEVŞEHİR 13.278 
P1 2 – 6,99 NEVŞEHİR 2.544 
P1 7 – 16,99 NEVŞEHİR 12 
P1 30+ NEVŞEHİR 2 
P3 0 – 1,99 NEVŞEHİR 2.070 
P3 2 – 6,99 NEVŞEHİR 500 
P3 7 – 16,99 NEVŞEHİR 9 
P1 0 – 1,99 TEKİRDAĞ 15.041 
P1 2 – 6,99 TEKİRDAĞ 4.411 
P1 7 – 16,99 TEKİRDAĞ 200 
P1 17 – 29,99 TEKİRDAĞ 25 
P1 30+ TEKİRDAĞ 10 
P4 0 – 1,99 TEKİRDAĞ 1.599 
P4 2 – 6,99 TEKİRDAĞ 1.071 
P4 7 – 16,99 TEKİRDAĞ 69 
P4 17 – 29,99 TEKİRDAĞ 4 
P4 30+ TEKİRDAĞ 3 
P1 0 – 1,99 ŞANLIURFA 24.748 
P1 2 – 6,99 ŞANLIURFA 15.704 
P1 7 – 16,99 ŞANLIURFA 1.740 
P1 17 – 29,99 ŞANLIURFA 52 
P1 30+ ŞANLIURFA 17 
P5 0 – 1,99 ŞANLIURFA 581 
P5 2 – 6,99 ŞANLIURFA 76 
P5 7 – 16,99 ŞANLIURFA 6 
P5 17 – 29,99 ŞANLIURFA 2 
P5 30+ ŞANLIURFA 2 
*P1: Tarla bitkisel üretimi 
 P2: Çiçekçilik  
 P3: Çok yıllık bitkisel üretim 
 P4: Büyükbaş hayvancılık 
 P5: Küçükbaş hayvancılık 
 P6: Karışık bitkisel üretim 
 P7: Karışık hayvancılık  
 P8: Karışık bitkisel üretim ve hayvancılık 
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EK 4: Pilot İllerdeki Örneklem Sayılarının Hesaplanması (ÇMVA, 2008) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İLLER Örnek  
Sayısı 

Ağırlıklı  
Örnek Sayısı Ağırlık 

ADANA 81350*
7920
1835

  45 8,1
45
81

  

BURSA 16350*
7920
356

  40 39,0
40
16

  

ERZURUM 26350*
7920
581

  30 86,0
30
26

  

GİRESUN 33350*
7920
752

  30 1,1
30
33

  

İZMİR 46350*
7920
1037

  45 02,1
45
46

  

KONYA 22350*
7920
498

  40 55,0
40
22

  

NEVŞEHİR 32350*
7920
731

  30 08,1
30
32

  

TEKİRDAĞ 14350*
7920
311

  45 31,0
45
14

  

ŞANLIURFA 80350*
7920
1819

  45 78,1
45
80
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İLLER Örnek 
Sayısı Tabakaların Örnek Sayıları* 

ADANA 45 

(P1)  2945*
1835
1192

  (P3) 1645*
1835
643

  

(7-17) 

2629*
1192
1064

  

(17+) 

329*
1192
128

  

(7-17) 

1016*
643
394

  

(17+) 

616*
643
249

  

BURSA 40 

(P2)  2140*
356
185

  (P3) 1940*
356
171

  

(7-17) 

1921*
185
167

  

(17+) 

221*
185
18

  

(7-17) 

1519*
171
163

  

(17+) 

)4(8,019*
171

8
  

ERZURUM 30 

(P4)  2330*
581
447

  (P8) 730*
581
134

  

(7-17) 

)19(2123*
447
420

  

(17+) 

)4(38,123*
447
27

  

(7-17) 

77*
134
132

  

(17+) 

07*
134

2
  

GİRESUN 30 

(P3)  3030*
752
752

  
 

(4-17) 

2930*
752
751

  

(17+) 

130*
752

1
  

İZMİR 45 

(P1)  1445*
1037
321

  (P3) 3145*
1037
716

  

(7-17) 
 

)10(1314*
321
305

  

(17+) 
 

)4(114*
321
16

  

(7-17) 
 

2731*
716
618

  

(17+) 
 

431*
716
98
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KONYA 40 

(P1)  3040*
498
375

  (P5) 1040*
498
123

  

(7-17) 

)25(8,2830*
375
360

  

(17+) 

)5(2,130*
375
15

  

(7-17) 

)7(75,910*
123
120

  

(17+) 

)3(25,010*
123

3
  

NEVŞEHİR 30 

(P1)  2130*
731
522

  (P3) 930*
731
209

  

(6-17) 

)19(9,2021*
522
520

  

(17+) 

)2(1,021*
522

2
  

(5-17) 

99*
209
209

  

(17+) 
0 

TEKİRDAĞ 45 

(P1)  3445*
311
235

  (P4) 1145*
311
76

  

(7-17) 

2934*
235
200

  

(17+) 

534*
235
35

  

(7-17) 

)8(1011*
76
69

  

(17+) 

)3(111*
76
7

  

ŞANLIURFA 45 

(P1)  )40(75,4445*
1819
1809

  (P5) )5(25,045*
1809

10
  

(7-17) 

3840*
1809
1740

  

(17+) 

240*
1809

69
  

(7-17) 

35*
10
6

  

(17+) 

25*
10
4

  

* Bazı tabakalarda çok az sayıda işletme olması ve Pilot Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Projesinin amacı çiftçiye sistemin tanıtımı olması sebebiyle, büyük işletmelerin de 
projeye dahil edilmesi maksatıyla olasılıklı örnekleme tekniği ile hesaplanan sayılarda değişiklikler yapılmış ve parantez içindeki rakamlar kabul edilmiştir.    
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ÖZGEÇMİŞ   

                                                                                                                

 

1977 yılında Ankara’da doğan Murat ASLAN, üniversite eğitimini 1999 yılında Orta 

Doğu Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisans 

derecesini yine aynı bölümde almış ve istatistiksel tahmin tekniklerinin küçük örnek 

uzaylarındaki etkinliği üzerinde çalışmıştır. 2003-2004 yılları arasında askerlik 

görevini yerine getirmiş ve 2005 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dış İlişkiler 

ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesinde AB Uzman Yardımcısı olarak göreve 

başlamıştır. Halen devam etmekte olan Türk Pilot ÇMVA Projesinde 2007 

Ağustosundan bu yana “Soru formu oluşturma, örnekleme ve veri toplama” 

bileşeninin liderliğini yapmakta olan ASLAN, Hacettepe Üniversitesi Teknik 

Demografi Anabilim Dalında ikinci yüksek lisansına devam etmekte ve örneklem 

çerçevesi üzerine çalışmasını sürdürmektedir.  

 

Üzerinde yoğunlaştığı konular; ÇMVA, örnekleme ve ekonometrik analizler olan 

Murat ASLAN’ın 2006 Uluslararası Simülasyon ve Modelleme Konferansında Etki 

Analizi Modelleri konulu bir bildirisi bulunmaktadır.   


