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ÖNSÖZ 

Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, ara trmaclarn
ve tüm istatistik kullanclarnn ihtiyaç duyduklar istatistiksel 
verileri, uluslararas standartlara uygun olarak güvenilirlik, 
tutarllk, tarafszlk, istatistiki gizlilik, güncellik ve effaflk ilkeleri 
do rultusunda üretmekte ve yaymlamaktadr. Üretilen 
istatistiklerin gerçekleri yanstmasnn sa lanmas, tüm 
kullanclara tarafsz ve e  zamanl olarak sunulmas, gizlilik 
ilkesine uyulmas, kamuoyunun bilgi edinme hakknn gözetilmesi 
temel esaslardr.

Kurumumuz gerek basl yayn olarak gerekse internet 
sayfasyla istatistiksel verileri ve ara trmalarn metodolojilerini 
(kullanlan tanm, kavram ve snflamalar, ara trmann kapsam
ve yöntemi, örnek tasarm vb.) kapsaml ve güncel olarak 
kamuoyunun dikkatine sunmaktadr. statistiksel verilerin do ru 
okunmas, sa lkl yorumlanmas, ancak metodolojik açklamalarn
dikkate alnmas ile mümkündür. 

Kalite kontrolü, sosyal bilimlerde, i letme yönetiminde ve 
özellikle istatisitik konularnda güvenilir verilerin toplanmas ve 
üretilmesi a amalarnda büyük önem ta maktadr. Kalite 
kontrolün amac; en az maliyetle do ru veri üretmek, örneklem 
d  hatay azaltmaktr.

Yaynda: genel açklamalar, istatistiksel kalite kontrol, 
kontrol grafikleri, kabul örneklemesi, cevap güvenirli i ara trmas
ve anketör etkisi ile ilgili konular hakknda sorular ve cevaplar yer 
almaktadr.

Sorularla Resmi statistikler Dizisi’nin 11. yayn olan bu 
yaynn tüm kullanclarna yararl olmasn dilerim. 

                                                                               
                
      

                    Birol AYDEM R
                                    Ba kan

 Önsöz

Birol AYDEMİR
Başkan
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  (Amerikan Kalite Kontrol Derne i)
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EUROSTAT : Avrupa Birli i statistik Ofisi 

TÜ K : Türkiye statistik Kurumu  

OC   : Operating Characteristic Curve 

                        (Çal ma Plan E risi)

MH  : Merkez Hatt

OÇ  : Orta Çizgi 

ÜKS  : Üst Kontrol Snr

AKS  : Alt Kontrol Snr

CATI : Computer Assisted Telephone Interview 

(Bilgisayar Destekli Telefonla Görü me)

 Simge ve Kısaltmalar
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I. KAL TE KAVRAMI 

Soru 1: Kalite nedir?

Kalite (Qualites) Latince, “nasl olu tu u” anlamna gelen 
“qualis” kelimesinden türemi tir ve bir ürünün, istenen 
görevi daha iyi yapabilme (mü teri beklentilerini azami 
düzeyde sa layan) veya her zaman ayn ekilde
yapabilmesi (sürekli iyile tirme) için sahip olmas gereken 
özellik olarak tanmlanm tr.

Kalite ile ilgili de i ik tanmlar mevcuttur. Bu tanmlardan 
bazlar a a da verilmi tir: 

Kalite, bir ürün ya da hizmetin belirlenen ya da 
olabilecek ihtiyaçlar kar lama kabiliyetine dayal
özelliklerin toplamdr (ISO). 
Kalite, bir mal ya da hizmetin belirli bir gereklili i
kar layabilme yeteneklerini ortaya koyan 
karakteristiklerin tümüdür (ASQC). 
Kalite, bir maln ya da hizmetin tüketicinin 
hizmetlerine uygunluk derecesidir (EOQC). 
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Soru 2: Kaliteli veri nedir? 

Bir ara trmann planlanmas a amasndan üretilen verinin 
kullancya sunulmas a amasna kadar olan süreçte 
kullanc ihtiyaçlarn sa layan do ru, ula labilir ve net, 
kar la trlabilir, zamanl ve dakik, tutarl ve tam olma 
kriterlerini sa layan veriye “kaliteli veri” denir.  

Soru 3: Avrupa Birli i statistik Ofisi (EUROSTAT) 
tarafndan belirlenen veri kalite bile enleri
nelerdir?

Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) tarafndan benimsenen 
EUROSTAT kalite bile enleri a a da sralanm tr: 

Uygunluk (relevance),  
Do ruluk (accuracy),  
Zamanllk ve Yaymlanma Takvimine Uygunluk  
(timeliness and punctuality),  
Eri ilebilirlik ve Açklk (accessibility and clarity), 
Tutarllk ve Kar la trlabilirlik (coherence and 
comparability). 
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Soru 4: TÜ K tarafndan EUROSTAT için hazrlanan
kalite raporlarnn do ruluk bile eni altnda 
örnekleme hatalar için hangi gösterge  
hesaplanmaktadr?

TÜ K tarafndan EUROSTAT için hazrlanan kalite 
raporlarnn do ruluk bile eni altnda örnekleme hatalar
için de i im katsays hesaplamaktadr.

Soru 5: EUROSTAT’a gönderilmek üzere, TÜ K
tarafndan yürütülen hangi ara trmalarn kalite 
raporlar hazrlanm tr?  

A a da verilen ara trmalar için EUROSTAT’a 
gönderilmek üzere kalite raporlar hazrlanm tr:   

Hanehalk gücü Ara trmas,
gücü Maliyet Ara trmas,

Hanelerde Bili im Teknolojileri Kullanm Ara trmas,
Giri imlerde Bili im Teknolojileri Kullanm Ara trmas,
Kazanç Yaps Ara trmas,
Yenilik Ara trmas,
Yeti kin E itimi Ara trmas.
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Soru 6: Kaliteli veri üretiminde dikkat edilmesi 
gereken hususlar nelerdir? 

Veri kalitesini artrmaya yönelik olarak ara trmalarda 
dikkat edilmesi gereken hususlar a a da sralanm tr:

Ara trma için konuyla ilgili uzman grubun 
olu turulmas,
Ara trmalarda nitelikli anketörlerin kullanlmas,
Veri derleme i lemlerinin tümü için uygun örnek 
kontrol çal malarnn yaplmas,
Soru ka tlarnn örneklemdeki tüm birimlere ula p
ula mad nn kontrol edilmesi,  
Ara trmaya ili kin maliyet, performans ve kalite 
ölçülerinin çkartlmas ve hesaplanmas,
Anketörlerden gelen geri bildirimlerin 
de erlendirilmesi,
Ara trma sonuçlarnn bir sonraki ara trma için 
raporlanmas.

Soru 7: TÜ K tarafndan yürütülen ara trmalarda
veri kalitesini artrmak amacyla yaplan çal malar
nelerdir?

Ara trma öncesinde; soru formu tasarm, pretest, 
pilot çal ma, edit-kod talimatlarnn hazrlanmas,
anketör/kontrolör e itimi ve anketör denetimi 
planlamas, anketör el kitab hazrlanmas, alan 
organizasyonu planlanmas.
Ara trma a amasnda; veri giri  kontrolü, içsel 
tutarllk kontrolleri, anketör/kontrolör denetimi, 
geribildirimlerin de erlendirilmesi.
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Kalite denetim çal malar; ara trmann alan 
uygulamasn takiben veri kalitesini artrmak amacyla
Bilgisayar Destekli Telefonla Görü me (CATI) tekni i
kullanlarak alnan cevaplarn ve anketörün 
uygulamalarnn cevaplaycdan denetlenmesi. 
Ara trma sonrasnda; içsel tutarllk kontrolleri, 
ilgili kalite göstergelerinin (standart hata, de i im
katsays, cevapszlk oranlar vb.) hesaplanmas,
ara trma raporunun ve EUROSTAT kalite raporlarnn
hazrlanmas.

II. STAT ST KSEL KAL TE KONTROL 

Soru 8: statistiksel kalite kontrol nedir? 

                              

statistiksel kalite kontrol, bir ürünün ekonomik ve yararl
bir ekilde üretilmesini sa lamak amacyla önceden 
belirlenen kalite standartlarna uygunlu unu sa lamak ve 
kusurlu üretimi en aza indirmek için istatistiksel 
yöntemlerin kullanlmasdr.  

Soru 9: statistiksel kalite kontrolünün yaplmas
neden önemlidir? 

statistiksel kalite kontrol çal malarnn yaplmas, kalite 
özelliklerinde olu abilecek sapmalarn ortaya çkarlmas
ve buna ba l olarak üretim maliyetlerinin dü ürülmesi,
i gücü verimlili inin artrlmas ve tüketicinin korunmas
açsndan önemlidir. 
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Soru 10: statistiksel kalite kontrol çal malar ne 
amaçla yaplr?

                 

statistiksel kalite kontrol çal malar üretim sürecinin ve 
üretim sonunda elde edilen ürünün kalitesini ölçmek 
amacyla yaplr.

statistiksel kalite kontrol çal malar iki farkl kontrol 
sürecinden olu maktadr:  

Süreç (proses) kontrolü, 
Ürün kontrolü.  

Süreç Kontrolü: Ürünün üretimi a amasnda yaplan
kalite kontrolüdür ve “üretimde kalite kontrolü” olarak 
da adlandrlr. Shewhart Kontrol Grafikleri, bir sürecin 
kalite kontrolünün yaplmasnda kullanlan önemli bir 
araçtr.

Ürün Kontrolü: Kullanclarn istekleri do rultusunda
kullanlmak üretilen ürünlerin kontrolüdür. Kabul 
örneklemesi yardm ile yaplr.

Ürün kontrolünde, önceden belirlenmi  baz karar 
ölçütlerine dayanarak kabul veya ret karar verilir. Kabul 
örneklemesi ve Çal ma Plan E rileri (OC), ürün 
kalitesinin snflandrlmas için çok önemli birer araçtr.
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Soru 11: Süreç kontrolünde ilgilenilen de i ken 
türleri nelerdir? 
                                   
Süreç kontrolünde ürün kalite kontrolü yaplrken, nicel ya 
da nitel de i ken türü ile kar la lr.

De i kenlerin kalite kontrolünde ilgilenilen karakteristikler 
sürekli bir ölçek üzerinden ölçülmü  ise bu durumda 
ilgilenilen karakteristikler niceldir. Örne in; üretimleri 
makineyle yaplan vidalarn uzunlu unun ölçülmesi vb. 

lgilenilen karakteristikler varlk veya yokluk üzerinden 
ölçülmü  ise bu durumda ilgilenilen karakteristikler 
niteldir. Üretilen ampullerin kusurlu olup olmamasnn
ölçülmesi böyle bir durum için örnek olarak verilebilir. 

Soru 12: Üretim a amasnda sürecin kalite 
kontrolü için kullanlan ba lca istatistiksel 
teknikler nelerdir?

Üretim a amasnda sürecin kalite kontrolü için kullanlan
çok sayda istatistiksel teknik vardr. Bunlardan bazlar
a a da sralanm tr: 

Histogram,  
Kontrol Tablosu, 
Pareto Analizi,  
Hata Yo unluk Diyagram,
Kontrol Grafikleri,  

X  ve R  kontrol grafikleri, 

X  ve S  kontrol grafikleri, 
  p (kusurlu oran) grafi i,
  np (kusurlu says) grafi i,
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  U kontrol grafi i (birim ba na kusur says),
  c kontrol grafi i (örnek ba na kusur says),
  CUSUM (kümülatif toplam) kontrol grafikleri.

Soru 13: Ürün kabulü a amasnda kalite kontrol 
amacyla hangi örnekleme tekni i kullanlr?

                                

Bir parti ürünün kabulü için kalite kontrol amacyla
yaplacak incelemelerin;  

Ürüne zarar vermesi, 
Yüksek maliyetli olmas,
Çok zaman almas

nedeniyle kabul örneklemesi kullanlr.

Soru 14: Kalite kontrolünde kullanlan do rulama
yöntemleri nelerdir? 

Kalite kontrolünde iki tür do rulama yöntemi kullanlr:  

Ba ml Do rulama Yöntemi: Ba ml do rulama
yönteminde, kontrolör üreticinin çal masna bakarak 
çal malarnda düzeltmeler yapar. Örne in, baslm
soru ka tlar ve üzerinde edit i lemi yaplan soru 
ka tlarnn birbirinden ba msz olarak do rulamas
yaplmaldr.  
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Çünkü kontrolörün hatal maddeleri hatasz gibi kabul 
etmesi, hatasz maddeleri hatal olarak göstermesi 
mümkündür.

Ba msz Do rulama Yöntemi: Ba msz do rulama
metodunda bir i  üretici tarafndan yaptrlr ve 
ba ml kontrolörler tarafndan ba msz olarak 
tekrarlanr.  

Ba msz do rulama metodu, ba ml do rulama
metodundan daha masrafldr.

III. KONTROL GRAF KLER

Soru 15: Kontrol grafi i nedir, kaç gruba ayrlr?

Üretimden belirli ve e it zaman aralklarnda alnan
örneklerden elde edilen, ölçüm de erlerinin zaman 
içerisinde gösterdikleri de i imlerin gösterildi i grafiklere 
kontrol grafi i denir. Di er bir ifadeyle, bir kontrol 
grafi i, cevap de i keninin de i ebilirli inin bir grafi idir.

Kalite kontrol grafikleri kendi içinde, uygulama alan
açsndan verinin türüne göre nicel kontrol grafikleri
ve nitel kontrol grafikleri olmak üzere iki gruba ayrlr.

Soru 16: Nicel kontrol grafikleri nelerdir? 

Niteliksel ölçümlere göre daha maliyetli olmasna ra men,
daha etkin kontrol yöntemlerini mümkün klmas ve süreç 
performans ile ilgili daha fazla bilgi sa lamas nedeniyle 
yaygn olarak kullanlmaktadr. Nicel kontrol grafikleri, 
merkezi e ilim ve da lmn tahmin edilmesini ve yakla an
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sorunlarn önceden fark edilmesini sa lad ndan tercih 
edilir.

X  (ortalama) grafi i,
R (açklk (range)) grafi i,  
S  (standart sapma)  grafi i

ölçülebilen özellikler için kullanlan nicel kontrol 
grafikleridir.

Soru 17: Nitel Kontrol Grafikleri nelerdir?

De i imleri saysal olarak ölçülemeyen özellikler için 
kullanlan kontrol grafikleridir.  

Nitel kontrol grafiklerine örnek olarak a a daki grafik 
türleri verilebilir: 

P (kusurlu oran) grafi i,
c (örnek ba na kusur says) grafi i,
np (kusurlu says) grafi i,
d kontrol grafi i,
u (birim ba na kusur says) grafi i.

Soru 18:  Bir kontrol grafi inin bile enleri nelerdir? 

Bir kontrol grafi i genel olarak Merkez Hatt/Orta Çizgi 
(MH/OÇ) ile bunun altna ve üstüne simetrik olarak çizilen 
kontrol snrlarndan olu ur. Merkez çizgisi kontrolün 
hedef de erini, alt üst snrlar ise kontrol alann gösterir. 

Kontrol alan geni li i olarak 3  geni li i seçilir. 3

“Üst Kontrol Snrn (ÜKS)” ve 3  “Alt Kontrol Snrn
(AKS)” gösterir. A a da bir kontrol grafi inin bile enleri
gösterilmi tir. 
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Normal da lm modeli olu turabilen süreçte, gözlenen 
de erlerin %99,7'sinin kontrol snrlarnn içinde yer 
almas beklenir. Süreçte gözlenen de erlerin kontrol 
limitlerinin d na dü me olasl  %0,3’tür. 

Soru 19: Kontrol grafikleri nasl olu turulur?

Kontrol grafikleri olu turulurken a a da sralanm  olan 
admlar takip edilir: 

ncelenecek olan kalite özelli i belirlenir, 
Hangi kontrol grafi inin kullanlaca  belirlenir, 
Uygun bir örnekleme yöntemi ile rasyonel alt gruplar 
örnek seçilir, ölçüm de erleri kaydedilir, 
Merkez Hatt (MH), kontrol snrlar (AKS, ÜKS) 
hesaplanr,
Kontrol snrlarnn d ndaki örnekler belirlenir, 
kusurlu olma sebepleri belirlenerek uygun önlemler 
alnr.

Bir kontrol grafi inin nasl çizildi ini göstermek amacyla
a a daki örnek ele alnsn.
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Bir buzdolab üretim sürecine ili kin rasgele n=20 
buzdolabndan olu an bir örnek seçilsin ve her bir 
buzdolabnda a a daki yüzey hata saylar elde edilmi
olsun.  

A a daki veriler kullanarak, u  (birim ba na kusur says)
grafi i çizilmek istensin. 

Buzdolab
No

Yüzey Hatas

ic
Buzdolab

No

Yüzey Hatas

ic

1 1 11 2 
2 2 12 0 
3 0 13 0 
4 1 14 1 
5 2 15 1 
6 2 16 2 
7 1 17 1 
8 2 18 2 
9 2 19 2 
10 1 20 1 

Örnek birim ba na dü en ortalama kusur says-orta çizgi 
( u ),

3,1
20
261

n

c
u

n

i
i
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üst kontrol snr,

06,2)
20

3,1(33,13 nuuÜKS

alt kontrol snr,

54,0)
20

3,1(33,13 nuuAKS

olarak bulunur. 

Bu bilgiler   nda u (birim ba na kusur says) grafi i
elde edilir. 

Kontrol grafi ine göre bütün noktalar üst kontrol snr
altnda oldu undan, sürecin i leyi inin normal oldu u
söylenebilir. Grafik incelendi inde, baz noktalarn alt 
kontrol snr altnda oldu u görülmektedir. 

�
���
�

���
�

���

� � � � � �� �� �� �� ��

������������ �� ��� ���
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u (birim ba na kusur says) grafi inde noktalarn alt 
kontrol snr altna dü mesi, üretimde bir hata oldu u
anlamna gelmemektedir. 

Soru 20: Kontrol grafiklerinin kullanm amaçlar
nelerdir?

Kontrol grafiklerinin genel olarak kullanm amaçlar
a a da sralanm tr: 

Üretim sürecinde yer alan ürün için belirlenmi  olan 
kalite kriterlerinden olas sapmalar tespit etmek ve 
süreci iyile tirmek, 
Üretim sürecindeki zaman içerisinde merkez hattndan 
olas sapmalar belirlemek, 
Süreç yeterlili ini tespit etmek ve takip eden süreç 
için kalite tahmini yapmak. 

Soru 21: Rasyonel alt grup nedir? 

Rasgele hata kaynaklarnn neden oldu u etkilerin 
tamamn kapsayan fakat de i imin nedenlerini içermeyen 
alt gruplara “rasyonel alt grup” denir.  

Örne in farkl makinelerde ksa bir zaman periyodunda 
üretilen ayn tip ürünler ele alnd nda, her makineden 
gelen ürün alt grubu bir rasyonel alt grup olu turur.  
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Soru 22: Rasyonel alt gruplar ile kontrol grafikleri 
arasndaki ili ki nedir? 

Alt gruplar aras farkllklar ancak kontrol grafi i
yardmyla ortaya çkarlabilir.  

Kontrol grafi i olu turulmasnda ilk a amada alt gruptaki 
madde saylar ve örneklem için seçilen alt grup says göz 
önünde bulundurulmaldr.

Olu turulan kontrol grafi i örnekleri, her biri dört ile alt
birimden olu an yirmi ile yirmi be  arasnda de i en alt 
gruplardan meydana gelir. Alt gruplarn bu büyüklükleri iki 
nedenle kullanlr:

Alt gruplar mümkün oldu u kadar homojen olmaldr
ve küçük alt gruplar, büyük alt gruplardan daha 
homojendir.

Alt gruplar dört birimden az olursa, kontrol grafikleri 
olu turmakta kullanlan normalize tahminlerinin 
mantkl olmad n istatistiksel ara trmalar 
göstermi tir. Örneklem ortalamasnn hesaplamas
daha kolay oldu undan pratikte be  birimlik alt 
gruplar kullanlr.

Örneklem alt gruplar skl  ve kesin örnek hacmi gözden 
geçirilen sürece ba l olarak, ölçüm analizleri ve 
maliyetleri süreçten sürece de i ir. Seyrek aralklarla
alnan büyük örnekler, süreçte küçük bir de i iklik ortaya 
çkarr. Bununla birlikte, sk aralkta alnan küçük örnekler 
daha hzl bir süreçte büyük de i iklik ortaya çkarr.  
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Ortaya çkan bu de i iklik durumlarnn önemine yönetici 
karar verir. Örneklem skl  ba langçta yüksek olmal ve 
daha sonra azaltlmaldr.

IV. KABUL ÖRNEKLEMES

Soru 23: Kabul örneklemesi nedir? 

           

Kabul örneklemesi, bir parti üründen rasgele alnan
örneklerin incelenmesi ile o parti ürünün durumu 
hakknda karar verebilmek için kullanlan örnekleme 
yöntemidir.
Genelde bu karar “kabul” ya da “ret” tir. Bu nedenle bu 
yönteme, “Parti Kabul Örneklemesi” (Lot Acceptance 
Sampling) ya da “Kabul Örneklemesi” (Acceptance 
Sampling) denir. Bazen “kararszlk durumu” da ortaya 
çkabilir. Kabul örneklemesi, bir parti ürünün hiç 
incelenmemesi ile tamamnn incelenmesi arasnda bir 
orta yoldur. 

Soru 24: Kabul örnekleme planlar kaça ayrlr?

Kabul örnekleme planlar dörde ayrlr. Bu planlar; 

Tek a amal örnekleme plan: Bir parti üründen n 
tanesinin örnek seçilerek söz konusu parti ürünün 
kabul edilebilirli ine ili kin kabul ya da ret kararnn
alnd  örnekleme plandr.
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ki a amal örnekleme plan: ki a amal bir 
örnekleme plandr. Ba langçta, N birim parti üründen 
n1 birim ürün örnek seçilir. Kabul ya da ret karar
verilememesi durumunda, n2 birimlik ikinci bir örnek 
seçilerek kalite muayenesi yaplr ve (n1+n2) birimlik 
birle tirilmi  örneklemin sonucunda söz konusu parti 
ürünün kabul edilip edilmeyece ine karar verildi i
örnekleme plandr.
Çok a amal örnekleme plan: Ayn parti üründen 
ikiden fazla örneklem alnarak kalite muayenesi 
yapld  ve bütün birle tirilen örneklemlerin 
sonuçlarna dayal olarak söz konusu parti ürünün 
kabul edilip edilmeyece ine karar verildi i örnekleme 
plandr.  
Ard k örnekleme plan: ki a amal örnekleme 
plan ile çok a amal örnekleme plannn birle tirilmi
halidir. Bu örnekleme plannda, bir partiden ard k
olarak örnekler alnr ve incelemeye tabi tutulur. 
Ard k olarak örne e çkan ürünlerin sonuçlarna
dayal olarak söz konusu parti ürünün kabul edilip 
edilmeyece ine karar verildi i örnekleme plandr.  

Soru 25: Tek a amal örnekleme plan nasl
gösterilir? 

N, partideki ürün saysn; n, örnekteki ürün saysn ve c 
ise örnekte kabul edilebilir kusurlu ürün saysn ifade 
etmek üzere örnekleme plan;

c
n
N
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eklinde gösterilir. k , incelenen örnekteki kusurlu says
olmak üzere bu örnekleme plan için, kabul ya da ret 
ko ulunun matematiksel gösterimi a a daki gibidir: 

ck  ise bu parti ürün kabul edilir, 

ck  ise bu parti ürün reddedilir. 

Tek a amal örnekleme ak emas a a da verilmi tir. 

Soru 26: ki a amal örnekleme plan nasl
gösterilir? 

N, partideki ürün saysn; 1n  birinci örnekteki ürün 

saysn, 1c  birinci örnekteki kabul edilebilir kusurlu ürün 

saysn, 2n  ikinci örnekteki ürün saysn, 2c  ikinci 

örnekteki kabul edilebilir kusurlu ürün saysn göstermek 
üzere iki a amal örnekleme plan;

n birimden
k tanesi kusurlu

k < c k > c

KABUL   RET
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eklinde gösterilir. 

1k , incelenen birinci örnekteki kusurlu says; 2k ,
incelenen ikinci örnekteki kusurlu says olmak üzere bu 
örnekleme plan için, kabul ya da ret ko ulunun 
matematiksel gösterimi a a daki gibidir: 

221 ckk  ise bu parti ürün kabul edilir, 

221 ckk  ise bu parti ürün reddedilir. 

ki a amal örnekleme plan uygulanrken bir parti 
üründen 1n  hacminde örnek ürün alnr ve tamam

incelenerek kusurlu says tespit edilir. Tek a amal
örnekleme plannda oldu u gibi, 

11 ck    ise bu parti ürün kabul edilir, 

21 ck    ise bu parti ürün reddedilir. 

211 ckc  ko ulunda 2n  büyüklü ünde ikinci bir örnek 

ürün alnr. Bu örnekteki kusurlu ürün says belirlenir, 

221 ckk  ise bu parti ürün kabul edilir. Aksi durumda 

bu parti ürün reddedilir.

22

11

cn

cn

N



TÜİK, İstatistiksel Kalite Kontrol
Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 11

�0

 Kabul Örneklemesi

20

ki a amal örnekleme ak emas a a da verilmi tir. 

Soru 27: Çok a amal örnekleme plan nasl
gösterilir? 

Çok a amal örnekleme plannda bir parti üründen 
genellikle 7 örnek alnr. Birinci örnek sonuçlar üzerinden 
kabul karar verilmez. Her bir örnekleme a amasnda
örnek ürün saylarnn e it alnmas hesaplamalar 
açsndan kolaylk sa lar. Kabul ve ret ko ullar son 
örne e kadar geni  aralkl verilir. Ancak son örnek için 

kabul ve ret saylar ( 7a  ve 7c ) kararszlk durumu 

olu mamas için ard k saylardan seçilmelidir. Çok 
a amal örnekleme plan;
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Örnek
No

Örnek
Hacmi 

Kabul
Says

Ret
Says

1 1n - 1c

2 2n 2a 2c

3 3n 3a 3c

4 4n 4a 4c

5 5n 5a 5c

6 6n 6a 6c

7 7n 7a 7c

eklinde gösterilir. 

Yukarda verilen çok a amal örnekleme plan için, kabul 
ya da ret ko ulunun matematiksel gösterimi a a daki
gibidir. k  örnekteki kusur says olmak üzere; 

11 ck  ise bu parti ürün reddedilir,  

11 ck  ise ikinci örnek seçilir, 

2212 ckka  ise üçüncü örnek seçilir,  

( 221 akk ise kabul, 221 ckk  ise reddedilir), 

33213 ckkka ise dördüncü örnek seçilir, 

 ( 3321 akkk ise kabul, 3321 ckkk ise

reddedilir),
   . 
   . 

77654321 akkkkkkk  ise kabul,   

77654321 ckkkkkkk  ise reddedilir. 
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Çok a amal örnekleme ak emas a a da verilmi tir. 

Soru 28: Ard k örnekleme plan nasl gösterilir? 

Ard k örnekleme plan, ard k olaslk oranlar testine 
dayanr. Bu yöntemde bir partiden ard k olarak bir ürün 
örnek alnr ve incelemeye tabi tutulur. Teoride partinin 
tamam bu ekilde incelenir.
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Ancak pratikte ardl olarak incelenen örnekler üç kez 
sorunsuz çkarsa inceleme tamamlanabilir. 

Örnek ürün says her örnek çekim a amasnda artarak 
devam eder ise “Grup Ard k Örnekleme”, her örnekte bir 
ürün incelenir ise “Üründen Ürüne Ard k Örnekleme” 
olarak adlandrlr.  Üründen ürüne ard k örnekleme plan
uygulamada oldukça yaygndr.

Bu örnekleme plan için, kabul ya da ret ko ulunun 
matematiksel gösterimi a a daki gibidir: 

Ret snr RX , kabul snr AX  olmak üzere  

)(1 nshX A ,       

      

)(2 nshXR

olarak verilir.                    
      
Burada, n  örnek ürün says olmak üzere, 

k
p
p

s
)1(
)1(

log
2

1

,                 

                   

kh /))1((log1 ,                    

     

kh /))1((log2 ,   
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)1(
)1(

log
21

12

pp
pp

k ’dr.

                                    
Ard k kabul örneklemesinde kabul ya da red saylar tam 
say olmaldr ve negatif de erler rakamsal olarak 
gösterilmemelidir.

Ard k örnekleme planna ili kin grafik gösterimi 
a a dadr.

Soru 29: Kabul olaslklar hangi da lmlar ile 
hesaplanabilir? 

Kabul olaslklar hipergeometrik da lma uygundur. 
Ancak,  hesaplama kolayl  bakmndan p kusurlu oran
için np>5 ise normal da lm, di er durumda Poisson 
da lm kullanlr. Ayrca binom da lm da olaslklarn
hesaplanmasnda kullanlabilir. 
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Soru 30: Kabul yollarna göre kabul olasl  nasl
hesaplanr?

Kabul olasl  hesaplanrken önce kabul yollar belirlenir. 
Daha sonra kabul yollarnn olaslklar hesaplanr. Bu 
olaslklarn çarpm ile de kabul olasl  hesaplanr.

ki a amal örnekleme planna göre kabul yollarnn, bu 
yollarn olaslklarnn ve kabul olasl nn nasl
hesapland  a a daki örnekte açklanm tr.

213

06

100

22

11

cn

cn

N

Yukardaki gibi ifade edilen iki a amal örnekleme planna
göre %2 kusurlu oranna ili kin kabul olasl 
hesaplanmas istendi i varsaylsn.

Bu örnekleme planna göre, 100 birimlik bir parti üründen 
6 ürün örnek alnacak ve bu örneklerin tümü 
incelenecektir. Bu inceleme sonucunda kusurlu ürün 
çkmamas durumunda bu parti ürün kabul edilecek, 1 ya 
da 2 ürünün kusurlu çkmas durumunda  bu parti 
üründen 13 ürün ikinci bir örnek olarak alnacaktr. E er
ilk örneklemde kusurlu says 2 ve fazla ise parti 
reddedilecektir.  

kinci örnek ürünler de incelendikten sonra toplam 
kusurlu ürün says 2’den fazla ise bu parti ürün 
reddedilecektir.  
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Kabul yolu Kabul yolu olasl 
1. yol 01k )0( 11 kPP

2. yol 11k  ve 12k
)1()1( 212 kPkPP

1(0()1( 221 kPkPkP

3. yol 21k  ve 02k )0()2( 213 kPkPP

Yukardaki kabul yollarna ait kabul yolu olaslklar Poisson 
da lm kullanlarak a a daki gibi hesaplanr.  

np  ve  olmak üzere  parametreli Poisson 

da lmnda )(kP  olasl  a a daki formül ile hesaplanr: 

!
)(

k
ekP

k

Örnekteki de erler kullanlarak, 

12,002,061

26,002,0132

887,0
!0

12,0718,2)0(
0

12,0
1kP

771,0
!0

26,0718,2)0(
0

26,0
2kP
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106,0
!1

12,0718,2)1(
1

12,0
1kP

200,0
!1

26,0718,2)1(
1

26,0
2kP

006,0
!2

12,0718,2)2(
2

12,0
1kP

olaslklar yardm ile 1P , 2P  ve 3P  kabul yolu olaslklar

hesaplanr: 

887,0)0( 11 kP

)1()0()1( 2212 kPkPkPP

103,0)200,0771,0(106,0

005,0771,0006,0)0()2( 213 kPkPP

Kabul yolu olaslklar toplanarak bu parti ürün için kabul 
olasl ;

995,0005,0103,0887,0321 PPPP

olarak bulunur. 
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Soru 31: Çal ma Plan E risi (Operating 
Characteristic Curve (OC)) nedir? 

Çal ma plan e rileri, kabul örnekleme plannn bir 
parçasdr ve de i ik kalite seviyesine sahip parti ürünlerin 
kabul olasl n gösterir.  

Bir OC e risinde, p1 kusurlu oran geçerli kalite seviyesini, 
p2 kusurlu oran ise, parti toleransn ifade eder. ,
üretici riskini (iyi parti ürünün reddedilme ihtimalini);

ise tüketici riskini (kötü parti ürünün kabul edilme 

ihtimalini) gösterir. Kusurlu oran 1p ’den küçük olan 

partilere “iyi parti”, 2p ’den büyük olan partilere “kötü 

parti” ve ikisinin arasnda kalan partilere ise “ara parti” 
denir. Ara partilerin kabulü, üretici ile tüketicinin 
anla masna ba ldr.

Bir OC e risinin, “dar” olmas tüketici riskinin azald n
gösterir ve tüketicinin korundu u anlamna gelir. Bu 
durum, örnekteki kusurlu ürün saysnn azl na ba ldr.
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A a da bir çal ma plan e risi örnek olarak verilmi tir.   

Soru 32: deal çal ma plan e risi nedir? 

Üretici ve tüketici risklerinin sfr oldu u çal ma plan
e risi “ideal çal ma plan e risi” olarak adlandrlr.

Uygulamada örnek hacmi büyük ve p1,  p2 de erleri
birbirine çok yakn ise, ideal çal ma plan e risine
yakla an bir e ri olu ur.
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deal çal ma plan e risi a a da gösterilmi tir.  

V.  CEVAP      GÜVEN RL      ARA TIRMASI     ve 
     ANKETÖR ETK S
         
Soru 33: Cevap güvenirli i ara trmas nedir? 

Cevap güvenirli i ara trmalar, anketör hatalarn,
cevaplayc hatalarn ya da cevaplar arasndaki tutarll 
ölçmek amacyla gerçekle tirilen ara trmalardr. lk 
ara trmada görü ülen kitle ya da örnek birimler 
üzerinden ikinci kez yeter sayda örnek alnarak yaplan 
görü me ile verilen cevaplarn güvenirli i ara trlr.  
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Cevap güvenirli i ara trmasnda, ayn soru formu, örnek 
birimlere tekrar uygulanr ve cevaplar arasndaki 
farkllklar incelenir. Böylece cevaplaycnn durumunun ya 
da görü ünün de i ip de i medi i tespit edilir. Bilgisayar 
Destekli Telefonla Görü me (CATI - Computer Assisted 
Telephone Interview) tekni i en sk kullanlan tekniktir. 

Soru 34: CATI tekni i nedir? 

CATI tekni i, bilgisayar destekli soru formlar kullanlarak 
anketin telefonla merkezi olarak yaplmas ile verinin 
derlenmesini sa layan bir tekniktir. Son yllarda, telefon 
ile görü me tekni i dünyada hanehalk ve i yeri 
anketlerinde yo un bir ekilde kullanlmaya ba lanm tr.

Soru 35: CATI tekni inin amaçlar nelerdir? 

CATI tekni inin amaçlar;

Do ru ve hzl bilgi ihtiyacn kar lamak,  
Kaliteli veri üretmek,  
Verinin daha ksa sürede toplanmas ve bilgisayar 
ortamna aktarlmasn sa lamak, 
Veri toplamadaki kalite seviyesinin denetlenmesi, 
ölçülmesi ve yükseltilmesini sa lamaktr.
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Soru 36: Cevap güvenirli i ara trmalarnda CATI 
tekni inin yararlar nelerdir? 

TÜ K tarafndan da ara trmalarda anketör denetimi ve 
veri kalitesinin artrlmas amac ile kullanlan CATI 
tekni inin yararlar,

Denetim süresinin ksa olmas,
Denetim maliyetinin dü ük olmas,
Daha az sayda personel görevlendirilmesi, 
Denetim çal malarnn tek merkezli olarak kontrollü 
yürütülmesi, 
CATI’de görevli operatörlerin denetimini de 
sa lamasdr.  

Soru 37: TÜ K tarafndan CATI tekni i kullanlarak
denetlenen çal malar nelerdir?

TÜ K tarafndan CATI tekni i kullanlarak a a da
belirtilen ara trmalar için düzenli olarak kalite denetim 
çal malar yürütülmektedir: 

Hanehalk gücü Ara trmas,
TÜFE – Fiyat Anketi,  
TÜFE – Kira Anketi, 
Hanehalk Bütçe Ara trmas,
Gelir ve Ya am Ko ullar Ara trmas,
Hanehalk Yurt içi ve Yurt d  Turizm Harcamalar
Ara trmas,
Hayvansal üretim – Krmz Et Ürünleri, 
Hayvansal üretim – Süt ve Süt Ürünleri, 
Hayvansal üretim – Kümes Hayvanlar ve Yumurta 
üretimi,
Hayvansal Üretim – Ham Deri Üretimi. 
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Düzenli olarak denetlenen ara trmalarn d nda bir 
seferlik denetlemesi yaplm  olan ara trmalar da vardr.
Bu ara trmalar: 

Sa lk Hizmetleri Memnuniyet Ara trmas,
Aile Yaps Ara trmas,
Kullanc Memnuniyet Ara trmas,
Tarmsal letmeler Hayvansal Üretim Ara trmas,
Hanehalk Yurt içi Turizm Anketi, 
Yeti kin E itimi Ara trmas,
Küresel Yeti kin Tütün Ara trmas,     
Sa lk Ara trmas,
Özürlü Birey Sorun ve Beklentileri Ara trmas,
Hanehalk Bili im Teknolojileri Kullanm
Ara trmas’dr.

Soru 38: Cevap güvenirli inin ölçülmesinde 
kullanlan göstergeler nelerdir? 

Cevap güvenirli inin ölçülmesinde kullanlan göstergeler 
a a da sralanm tr: 

Kaba Uyum Oran (KUO),  
Brüt Fark Oran (BFO), 
Tutarszlk ndeksi (T ),
Kappa Katsays (K). 

Soru 39: Kaba uyum oran nedir, nasl hesaplanr?

Orijinal görü me ile ikinci görü medeki cevaplarn
birbiriyle uyumunu test eder. Kaba Uyum Oran (KUO), 
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n

1i
iiPA formülü kullanlarak hesaplanr. Burada iiP

her iki ara trmada da ayn cevab verenlerin orandr. Bu 
oran 10 A  aral nda yer alr. Söz konusu de erin 1’e 
yakn olmas mükemmel bir uyumu, 0’a yakn olmas ise 
ara trmalar aras uyumsuzlu u gösterir.  

ki ara trmadan elde edilen sonuçlara ili kin kare matris 
elde edilir: 

Tekrar
Görü me

Orijinal Görü me

Özelli e
sahip 

Özelli e
sahip

olmayan Toplam 

Özelli e sahip 
      

a b a+b 
   

Özelli e sahip 
olmayan 

c d c+d 

Toplam a+c b+d a+b+c+d=n 

Soru 40: Brüt fark oran nedir, nasl hesaplanr?

Brüt fark oran orijinal görü me ile yeniden görü meden 
elde edilen veriler arasndaki farkn kareler ortalamasdr.
Brüt Fark Oran (BFO) matematiksel olarak u ekilde
ifade edilebilir: 

i

2
i2i1i

w
xxw

BFO
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Burada,

i1x  “ .i ” durum için orijinal görü mede alnan cevab,

i2x  “ .i ” durum için yeniden görü mede alnan cevab,

iw  “ .i ” durum için orijinal görü medeki a rl  gösterir. 

2/BFO , basit cevap varyansnn yansz bir tahminidir. ki 
sonuçlu de i kenler için brüt fark oran Soru 39’da 
verilmi  olan tablo dikkate alnd nda u ekilde ifade 
edilebilir:

n
cbBFO )(100100%                 

kili de i kenli veriler için brüt fark oran, orijinal ve 
yeniden görü mede farkl sonuçlarn alnd  durumlarn
yüzde olarak tahminidir. kiden daha çok nominal cevap 
kategorisi bulunduran sorular için bir çok seçenek 
mevcuttur. Bunlardan bir tanesi cevaplar iki cevap 
kategorisine ayrarak ikili hale getirmektir.  

Di er bir alternatif ise, cevap kategorilerinin her biri ile 
e le ecek ekilde yeni ikili de i kenler yaratmaktr. Elde 
edilen brüt fark orannn yorumlanmasnda temel alnan
genel kural, di er bir ifadeyle brüt fark oran tarafndan
ölçülen cevap varyansnn kategorize edilmesinde 
kullanlan genel kural u ekilde ifade edilebilir: 

Brüt fark oran %10’dan daha küçük ise “dü ük cevap 
varyans”,
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Brüt fark oran %10 ile %20 arasnda ise “orta düzey 
cevap varyans”,
Brüt fark oran %20’den daha büyük ise “yüksek 
cevap varyans”  oldu u kabul edilir.

Bu kural ikili bir de i ken için brüt fark kullanlarak 
geli tirilmi tir. Bundan dolay dü ük bir cevap varyans,
cevaplarn %10’undan daha dü ük bir orann yanl
snflandrld  yani orijinal görü me ile tekrar görü mede
farkl alnan cevaplardr.

Soru 41: Tutarszlk indeksi nedir, nasl hesaplanr?

Tutarszlk indeksi (T ), belirli bir cevap kategorisi için 
cevap varyansnn temel ölçüsüdür. Elde edilen bir cevap 
için cevap varyansnn toplam varyansa orann tahmin 
eder.

Sürekli de i kenler için tutarszlk indeksi; 

2
2

2
1 SSBFOT

ile hesaplanr.                             

Burada,

2
1s  orjinal görü me örnek varyansn,

2
2s  yeniden görü me örnek varyansn,

BFO ise brüt fark orann ifade eder.  
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Tutarszlk indeksi, i. cevap için  u ekilde ifade edilebilir: 

100
))()()(/1(

2

1221

12

iiii

iiii

TTTTTTT
XTT

T                  

A a da tutarszlk indeksi için cevap da lm
gösterilmi tir. 

Tekrar
Görü me

Orjinal Görü me

1 2 … i … n Toplam 

1 x11 x12 … x1i … x1n T21

2 x21 x22 … x2i … x2n T22

… … … … … … … … 

 xi1 xi2 … xii … xin T2i

… … … … … … … … 

N xn1 xn2 … xni … xnn T2n

Toplam T11 T12 … T1i … T1n T 

Bir soru için toplam tutarszlk indeksi ise u ekilde 
tanmlanabilir: 

100
)/1(

1
21

1
n

i
ii

n

i
ii

TTTT

XT
T                            
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kili de i kenler için indeks u ekilde ifade edilebilir: 

)1(2
)(100%
pnp
cbT

Burada,

n
cap )(

formülü ile elde edilir.                

Tutarszlk indeksine ili kin elde edilen sonuçlar u ekilde 
yorumlanr:  

20T  ise dü ük cevap varyans,

5020 T  ise orta cevap varyans,

50T ise yüksek cevap varyans oldu u kabul edilir. 

Soru 42: Kappa katsays nedir, nasl hesaplanr?

Kappa katsays (Cohen’s Kapa Coefficient) kategorik 
de i kenlerin, de erleyici uzla mn ölçmek için kullanlan
istatistiksel bir ölçümdür. Kappa katsays, N tane birimi C 
tane ayr kategori altnda snflandran iki de erleyici 
arasndaki uzla  düzeyini ölçer. Burada de erleyici 
cevaplayc olarak, uzla  ise orijinal ve tekrar görü me
arasndaki tutarllk olarak ele alnr.  

Hesaplanan Kappa katsays orijinal görü me ile yeniden 
görü me verileri arasndaki uyumu ifade etmektedir.  
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 II.De erleyici 
I.De erleyici 1 2 Toplam 

1 11p 12p .1p

2 21p 22p .2p

Toplam 1.p 2.p 1

Kappa katsaysnn hesaplanabilmesi için öncelikle uzla 
seviyesinin belirlenmesi gerekir. Uzla  seviyesi a a daki
admlar takip edilerek hesaplanabilir. 

2211 PP)aPr(                 

Bu de er, iki de erleyicinin tümüyle ba msz olmas
varsaylarak elde edilen de erle kyaslanmaldr;

.22..11. PPPP)ePr(                 

Di er bir ifadeyle )aPr( , de erleyiciler arasnda gözlenen 

uzla  yüzdesi, )ePr(  ise ans uzla snn hipotetik 

olasl dr.

)aPr(  ve )ePr(  kullanlarak Kappa katsays a a daki

gibi tanmlanr:

)(Pr1
)(Pr)(Pr

e
ea

K .                

Kappa katsaysnn negatif olmas olasdr ancak sklkla
kar la lan bir durum de ildir.

Kappa katsays bir veya daha küçük bir de er alr. Kappa 
katsaysnn bir olmas de erleyiciler arasnda mükemmel 
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bir uyum oldu unu gösterir. De er küçüldükçe 
de erleyiciler arasndaki uzla  düzeyi de dü er. Elde 
edilen Kappa katsays u ekilde yorumlanabilir: 

0K  ise de erleyiciler arasnda uzla  yok,  
20,00 K  ise de erleyiciler arasnda zayf bir uzla 

var,
40,021,0 K  ise de erleyiciler arasnda kayda de er

bir uzla  var, 
60,041,0 K  ise de erleyiciler arasnda orta 

derecede bir uzla  var, 
80,061,0 K  ise de erleyiciler arasnda önemli bir 

uzla  var, 
00,181,0 K  ise de erleyiciler arasnda hemen 

hemen mükemmel bir uzla  var demektir.  

Soru 43: Bir ara trmaya anketör etkisi nasl yansr
ve bu etki nasl ölçülür? 

                            

Anketör etkisinin belirlenmesi için kullanlan model L. Kish 
tarafndan önerilmi  basit bir varyans analizi (ANOVA) 
modelidir. Bu modelde, .i  anketör tarafndan .j  bireyden 

alnan cevap u ekilde ifade edilebilir: 

iijij ayy '
 .                     
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Burada ia , .i anketörün herhangi bir görü me için 

ortalama etkisini tanmlar.  

Anketör varyansnn toplam ara trma hatasna katks,
ara trma istatistiklerinin planlanmas ve yorumlanmas
noktasnda akl yürütebilmek için incelenir. Her bir cevap 
için toplam varyans, cevabn örneklem varyans ve 
anketör yanll  veya anketör varyansndan kaynaklanan 
bile en olmak üzere iki bile enden olu ur.  

Her bir anketör, cevaplar üzerinde kendisine ait ortalama 
bir anketör yanll na sahiptir. Bu etki “anketör varyans”
olarak tanmlanr. Anketör varyans anketör saysyla ters 
orantldr.  

Toplam varyansa ili kin bu etki azmsanmayacak ölçüde 
olabilir. Bu etkinin göz ard edilmesi, önemli bir varyans 
kayna nn ihmal edilmesi anlamna gelir. Kish tarafndan
sunulan modelde; “a ” sayda anketörün tesadüfi olarak 

seçildi i ve n  cevaplaycdan in  sayda cevaplaycnn

basit tesadüfi örnekleme ile .i  anketöre atand 

varsaylm tr. Anketör varyans, 2
as , toplam varyansn bir 

bile eni eklinde ele alnm  ve u ekilde ifade edilmi tir:

222
ba sss .

    

Burada; 2
as  anketörler aras (between interviewer), 2

bs

ise anketör içi (within interviewer) bile enlerini olu turur. 

Anketör etkisinin olmad  durumda varyans 2
bs ’ye e it

olacaktr.  
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Snf içi korelasyon katsays (intraclass correlation 
coefficient) olarak adlandrlan ve temel olarak anketör  

etkisinin istatistiksel ölçümü olarak kabul edilen int  ise 

a a daki ekilde ifade edilebilir: 

)( 22

2

int
ba

a

ss
s

                            

Anketör etkisinin bir varyans bile eni olarak gösterilmesi 

int  ile mümkündür. Literatürde sonuçlar, örnek 

geni li ine (görü me saysna) ba l istatistiksel testlerle 
ifade edilmi tir. 

Varyans bile enlerinin elde edilebilmesi için kullanlacak 
ANOVA tablosu verilmi tir.

De i im    
Kayna 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler Toplam Ortalama Kare 
Ortalama
Karelerin 
Bile enleri 

Anketörler
Aras

1a
a

i

i

n
y

n
y 22

)1(
)(

a
aSSVa 22

ab kss

Anketörler
çi an

a n a

i

i
ij

i

n
yy

2
2

)(
)(
an
bSS

Vb 2
bs



TÜİK, İstatistiksel Kalite Kontrol
Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 11

��

 Cevap Güvenirliği Araştırması ve Anketör Etkisi

43

Burada,

a

i
inn ,

a

i
iyy ,

in

j
iji yy ’dir.

ank /  olmak üzere 

kVVs baa /)(2

formülleri ile elde edilir. 

Anketör ba na dü en anket saysnn farkl olmas
durumunda,    

a
i

i a
nn

nk
1

)/1()/1(2

formülü kullanlr.

int ; 1ile)1/(1 k  arasnda de er alr.

Burada; k bir anketör için ortalama görü me saysn ifade 
eder.

int ’in az sayda anketör veya görü me ile tahmin 

edilmesi durumunda elde edilecek de er sfrn biraz 
altnda çkabilir. Aksi durumda bu de erler anketör 
etkisinin söz konusu olmad  anlam ta r.
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Belirli bir sorunun cevabna ili kin elde edilen int

de erinin sfra yakn olmas herhangi bir anketör etkisinin 
olmad  anlamna gelir.  

int  de erinin yüksek olmas, yani +1’ e yakn olmas

anketör etkisinin oldu u ve +1’ e yakla tkça bu etkinin 
artt  anlamna gelir ve bununla ili kili anketör hatasnn
da yüksek oldu u anlamn ta r.
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Haber Bülteni: Konu ile ilgili güncel bilgilere TÜ K web
sayfasında "Son Haber Bülteni" ba lı ından ula abilirsiniz.
Haber bültenleri, "Ulusal Veri Yaymlama Takvimi"nde
belirtilen açıklanma periyodunda yayımlanmaktadır.

- -

Yayn: lgili e- yayınları TÜ K web sayfasında "yayın "
bölümünden indirebilir ya da basılı yayınları bilgi satı
bölümünden talep edebilirsiniz.
Yayın içeriklerine ait özet bilgiye web sayfasında yer alan
"Yaynlar" bölümü ile "TÜ K Veriye Eri im ve Yayn
Katolo u"ndan ula abilirsiniz.

Metin 
Tablo
Grafik
Harita

Ka ıt
CD-ROM

Ü

lgili bilgilere ula mak için …

Ürün Tanm / Ortam
Var Yok

Nitelikleri 

Tablo: Konu ile ilgili özet ve ayrıntılı tablolara, TÜ K web
sayfasında yer alan "Veri" ba lı ı altında " statistiksel
Tablolar " alt ba lı ından ula abilirsiniz. 

- -

Veri taban: Konu ile ilgili ayrıntılı bilgilere; TÜ K web
sayfasındaki " Veri Tabanlar" ba lı ından ya da web
sayfasında "Veri" ba lı ı altında " Dinamik Sorgulama " alt
ba lı ından ula abilirsiniz.  

- -

Mikro veri: Mikro veri CD'leri; her bir istatistik biriminin,
gizlilik ilkelerinin elverdi i çerçevede  yer verilen  bilgileri içerir.
Mikro verileri, TÜ K'le kar ılıklı protokol yaparak
sa layabilirsiniz.

- -

statistik Bilgi Hatt: Genel bilgilere eri im için, + 90 312
410 0 410 santral numarası çevrilerek, 8 numarası
tu layabilirsiniz.
Daha sonra yönlendirmeler sonucunda, istedi iniz konuyla ilgili
(1, 2, 3, 4, 5, 6) tu lardan birine basarak gerekli bilgileri

- -

Mobil Telefon: Konunun güncel bilgilerine ula mak için;
Servis Bilgi Hattından Turkcell, Avea, Vodafone hatlı cep
telefonu kullanıcısı iseniz ücretli (kontör de erli)
yararlanabilirsiniz. 
3737' ye kısa mesaj göndererek çe itli konu ve içerikte
bilgileri ö renebilirsiniz.

- -

TRT-Telegün Sayfas: Güncel özet bilgilerine haber bülteni
yayımlama takvimine paralel olarak TRT Telegün (Sayfa: 590)
yayınından ula abilirsiniz. 

- -
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