


  
 
ÖNSÖZ  
 
Beşinci İstatistik Kongresi , ilk duyurusunu yaptığımız günden başlayarak  Derneklerimize 
kayıtlı  üyelerden,   üniversitelerimizden, kamu ve özel kesimde çalışan tüm istatistikçi ve  
istatistik bilimine gönül verenlerden   ve özellikle genç araştırmacılardan gördüğümüz  ilgi ve 
destekle  gerçekleşmiştir. 
 
Kongremize   268 kişi  katılmıştır. Katılımcıların %76 sı Üniveristelerden  %24’ü üniversite 
dışından gelmişlerdir.  Öğrenci statüsünde  112 genç araştırmacının Kongreye katılması 
bizleri ayrıca sevindirmiştir. 
 
Beşinci İstatistik Kongresinde   yaşanan en önemli yenilik    Kongre içerisinde uluslararası  
bir toplantıyı düzenlemiş olmamızdır.   “Risk Ölçüleri ve Yükümlülükler (RMS)” başlıklı 
uluslararası toplantıya   6  ‘sı davetli konuşmacı olmak üzere 21  kişi yurtdışından,  17 kişi ise 
yurtiçinden    katılmıştır. 
 
Kongreye  toplam 9 Poster ve 178  sözlü sunum için metinler  gönderilmiş, hakem 
değerlendirmeleri sonucunda bunlardan 154 ‘ ü sözlü  19’u   poster sunum  olarak   kabul 
edilmiştir.   Kongrede uluslararası bildiriler dahil olmak üzere toplam  127  sözlü bildiri ve 10  
Poster sunumu gerçekleşmiştir.  Bildiriler Kitabı’nda  yalnızca tam metin gönderen  
katılımcıların bildirileri yer almaktadır.  Bildiriler kitabında yer alan bildiriler,  özetleri 
hakemler tarafından incelenip kabul edilmiş bildirilerin tam metin biçimleridir.  Kitapta 
yalnızca sunum yapılan tam metinlere yer verilmiştir. Özet metinlerin hakem 
incelenmesininden geçirilmiş olması sebebiyle   tam metinler  yeniden bir hakem 
incelemesine gönderilmemiştir.  Bu nedenle metinlerin  içeriklerine ilişkin   sorumlululuklar  
yazarlarına  aittir. 
 
RMS toplantısına ilişkin tam metinler , başka bir ortamda yayımlanma   planına bağlı olarak  
yazarlardan istenmediğinden   bildiri özetleri  biçiminde verilmiştir. 
 
Kongreyi düzenlemede emekleri geçen Kongre Yürütme ve Program Kurulu üyelerine, Türk 
İstatistik Derneği ve İstatistikçiler Derneğinin Yönetim Kurulu üyelerine,  Kongremizin 
sekreteryasını yürüten PALMA Seyahat Acentesine,  Kongreyi destekleyen TÜBİTAK’a, 
Metaksan Sisteme,  Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği’ne, Bıçaklar Kitapevi’ne, 
Fortis’e  teşekkür ederiz. 
 
Kitaptaki  değerli bildirilerin bundan sonraki  akademik ve mesleki çalışmalarda yol gösterici 
olmasını diler, Kongreye dinleyici  ve bildiri sunarak katılanlara ve  en içten teşekkürlerimizi 
sunarız. 
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TÜRK YE CO2 EM SYONUNUN L, LÇE VE BÖLGE DÜZEY NDE
BEL RS ZL K ARALIKLARININ STAT ST KSEL YÖNTEMLERLE 
TAY N

AL  CAN 

Turkiye statistik Kurumu 
ali.can@tuik.gov.tr

1. Giri

nsano lunun dünya iklimi üzerindeki etkisi tam olarak bilinmemekle beraber, önemli bir rol 
oynadı ı gerçe i, artık herkes tarafından kabul edilmektedir [1]. Endüstrilerde, hanelerde, 
termik santrallerde ve ula ım araçlarında artarak kullanılan yakıtlar ise salınan sera gazı
konsantrasyonlarını ve özelliklede CO2  gazının atmosferdeki konsantrasyonunu sürekli  
arttırmaktadır. CO2  gazının neden oldu u en önemli etki ise %60 oranında “Küresel 
Isınma’dır [3].

Emisyon envanterlerininin en önemli gazı olan CO2, yapılan çalı malarla 1990-2006 yılı arası
bölge, il ve ilçe bazında Türkiye için IPCC Rehberi [4] kullanılarak hesaplanmı tır. 
Envanterin belirsizlikleri ise bu çalı ma ile istatistiksel olarak ortaya konulmu tur. Belirsizlik 
analizleri, bir emisyon envanterinin en önemli tamamlayıcı unsuru olarak envanterin 
güvenilirli ini arttırmaktadır.

Envanterin %95 kararlılık düzeyine göre normal bir da ılım sergiledi i varsayılıp, 1990 baz 
yılı emisyon de erine göre ortalama de erlerden standart sapmalarına göre standart ortalama 
hatası “standart error of the mean – SEM” hesaplanmı  ve bu de erler kullanılarak belirsizlik 
aralıkları her yıl için ilçe, il ve bölge düzeyinde tespit edilmi tir. Metodoloji IPCC tarafından
emisyon envanterlerine uygulanmak üzere önerilen ve uluslarası geçerlili i olan bir 
metodolojidir [5].  

Analizler sonucunda, ilçe düzeyindeki belirsizliklerin, illerin ve bölgelerin belirsizliklerine 
göre çok daha dü ük oldu u tespit edilmi tir. Ayrıca yıllar itibariyle toplam Türkiye CO2
emisyonunun ilçe, il ve bölge düzeyinde artmasının belirsizlik aralıklarını da aynı ölçüde 
arttırdı ını ortaya koymu tur. 1991-2003 yılları arasında, lçeler için 1998, iller ve bölgeler 
için de 2000 yılı belirsizlik aralıkları en geni  olan yıllar olarak tayin edilmi tir. 2004 yılından
itibaren ise belirsizlik aralıklarında önemli bir artı  görülmektedir, farklılıkların en önemli 
sebebi ise yakıt tüketimin bu yıllardaki yerle im düzeyine göre büyük de i imler 
göstermesidir. 

ekil 1. Türkiye için il bazında CO2 emisyonu, 1990 (ton) [2] 
Sözlü Sunumlar 1



2. Metotlar ve Analizler 

Emisyon envanterinin belirsizliklerini ortaya çıkarmak için yapılan istatistiksel analizler ile 
sadece emisyon verileri de erlendirilmektedir. Metodun en önemli de i kenleri ise ortalama, 
standart sapma ve standart ortalama hatası (SEM)’dir [7], [8]. Hesaplamalarda i lem, birden 
fazla tekrarlandı ında, her i lem için rastgele farklılıklar ortaya çıkıyorsa, belirsizlik analizleri 
için ortalama belirsizlik de erleri de kullanılabilmektedir. Bunlara ek olarak emisyon 
envanterlerinin normal bir da ılım sergiledi i varsayılmaktadır [6]. 

Bu çalı mada envanterin %95 kararlılık düzeyine göre normal bir da ılım sergiledi i
varsayılıp, 1990 baz yılı emisyon de erine göre ortalama de erlerin standart sapmalarına göre 
SEM hesaplanmı  ve bu de er kullanılarak belirsizlik aralıkları her yıl için ilçe, il ve bölge 
düzeyinde tespit edilmi tir [5]. Hesaplamalarda a a ıdaki formüller kullanılmı tır.

ortalama yx (1)

N

1i
iX

N
1x    ;

N

1i
iY

N
1y (1a)

standard sapma 2/12
y

2
x )SS( ; (2)

N

1i
i

2
x )XX(

N
1S      ;

N

1i
i

2
y )YY(

N
1S (2a)

Standart ortalama hata (SEM);  

N
deviationdardtansSEM (3)

Belirsizlik aralıklaları ise  
df,05.0tSEMmean (4)

Formülleri kullanılarak tespit edilmi tir. Formüllerdeki de i kenler ise; 
x  : lgi yıl ortalaması (ilçe, il, bölge düzeyinde) 
y  : Baz yıl (1990) ortalaması (ilçe, il, bölge düzeyinde) 
N : Örnek hacmi 
df : Serbestlik derecesi 
t0.05,df : Serbestli derecesi ve 0.05 yanılma düzeyine (%95 Güven Aralı ı) göre T-Tablo 

de erini simgelemektedir.  

3. Belirsizlik Analizlerinin Yorumlanması

Emisyon envanter belirsizliklerinin kaynakları, yakıt tüketim verileri, emisyon faktörleri, 
kaçak emisyonlar ve uygulanan envanter hesaplama metodlarıdır. statistiksel çalı malar ile 
ortaya çıkan farklılıklar ise envanterin genel belirsizli ini göstermektedir.  

Çalı maların onuçları de erlendirildi inde ise, CO2 emisyonunun baz yıl ve di er yıllara
göre korelasyonunun bölgesel ve il düzeyinde yüksek oldu u; fakat ilçe düzeyinde yeterince 
yüksek olmadı ı görülmü tür (Tablo 1). Birle mi  Milletler klim De i ikli i Çerçeve 
Sözle mesine göre Ek-1 ülkeleri için (Türkiye dahil) baz yıl 1990 yılıdır. Bu yüzden 
kıyaslamalar 1990 yılına göre yapılmı tır.
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Tablo 1. Emisyon serilerinin il, ilçe ve bölge düzeyinde korelasyonu 
lçe l BölgeYıl

N Korelasyon N Korelasyon N Korelasyon
1991 & 1990 911 0,893 80 0,997 7 0,999 
1992 & 1990 911 0,898 80 0,996 7 0,998 
1993 & 1990 911 0,875 80 0,989 7 0,996 
1994 & 1990 911 0,896 80 0,990 7 0,996 
1995 & 1990 911 0,859 80 0,965 7 0,978 
1996 & 1990 911 0,850 80 0,970 7 0,982 
1997 & 1990 911 0,842 80 0,969 7 0,978 
1998 & 1990 911 0,855 80 0,976 7 0,982 
1999 & 1990 911 0,849 80 0,969 7 0,979 
2000 & 1990 911 0,820 80 0,966 7 0,981 
2001 & 1990 911 0,814 80 0,969 7 0,990 
2002 & 1990 911 0,812 80 0,964 7 0,993 
2003 & 1990 911 0,807 80 0,957 7 0,998 
2004 & 1990 911 0,784 80 0,956 7 0,993 
2005 & 1990 911 0,785 80 0,954 7 0,995 
2006 & 1990 911 0,784 80 0,954 7 0,995 

statistiksel olarak, emisyon serilerinin arasındaki farklılıkların anla ılması için, ortalama 
de erler incelendi inde 1990-2006 yılları arasında ülkemizdeki emisyonların arttı ı
bilinmektedir. Türkiye’de enerji kaynaklı en yüksek CO2 emisyonu 2006 yılında 262 milyon 
ton olarak hesaplanmı tır.

Di er bir önemli istatistiksel de i ken se “Ortalama Standart Hata – SEM” dir. SEM de eri
örnek hacmi arttı ı zaman dü mektedir. Bunun anlamı veriniz ne kadar çok ise, belirsizlik de 
o kadar azdır. Di er bir deyi le, ilçe belirsizlikleri, bölge emisyon de erlerinin belirsizli ine 
göre daha azdır. Belirsizlik aralıkları emisyon envanterinin güvenilirli ini belirleyen bir 
yöntem olarak, do rulu unu ya da do ru olmadı ını göstermemektedir. Yöntem pratik, 
bilimsel, yapılabilir ve görselli i olan kolay bir yöntemdir. Ayrıca yıllar arası farklılı ın
anlamlılı ını belirleyen ve uzun vadede envanter e ilimini hesaplayan bir yöntemdir. 

Tablo 2. lçeler için belirsizlik onuçları

lçe

%95 Karalılık Düzeyine göre Yıl
Ortalama Std. Sapma SEM 

Alt
De er

Üst
De er Aralık

t df Sig. (2-
taraflı)

1991 & 1990 -11942.50 210257.67 6966.15 -25614.09 1729.08 27343.16 -1.71 910 0.087 

1992 & 1990 -7548.56 207836.39 6885.93 -21062.70 5965.59 27028.29 -1.10 910 0.273 

1993 & 1990 -3347.58 225957.29 7486.30 -18039.99 11344.84 29384.84 -0.45 910 0.655 

1994 & 1990 -4406.05 210974.63 6989.90 -18124.25 9312.15 27436.40 -0.63 910 0.529 

1995 & 1990 19280.28 279554.22 9262.04 1102.83 37457.73 36354.90 2.08 910 0.038 

1996 & 1990 35728.06 358362.63 11873.08 12426.25 59029.87 46603.62 3.01 910 0.003 

1997 & 1990 37875.63 364449.19 12074.74 14178.06 61573.21 47395.15 3.14 910 0.002 

1998 & 1990 39461.49 375302.21 12434.32 15058.22 63864.76 48806.54 3.17 910 0.002 

1999 & 1990 31423.16 319065.26 10571.10 10676.59 52169.74 41493.15 2.97 910 0.003 

2000 & 1990 42831.48 352266.19 11671.10 19926.08 65736.88 45810.80 3.67 910 0.000 

2001 & 1990 36290.06 346878.72 11492.60 13734.97 58845.16 45110.18 3.16 910 0.002 

2002 & 1990 44822.29 346665.84 11485.55 22281.04 67363.54 45082.50 3.90 910 0.000 

2003 & 1990 53719.83 360871.07 11956.19 30254.91 77184.74 46929.83 4.49 910 0.000 

2004 & 1990 84310.21 475143.03 15742.19 53414.99 115205.42 61790.44 5.36 910 0.000 

2005 & 1990 92941.22 494957.87 16398.69 60757.58 125124.86 64367.28 5.67 910 0.000 

2006 & 1990 101617.08 515065.86 17064.89 68125.96 135108.20 66982.24 5.96 910 0.000 
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Belirsizlik analizlerinden elde edilen sonuçlara göre (Tablo 2), ilçeler için belirsizlik aralıkları
il ve bölge belirsizlik aralıklarına göre daha dü üktür. 1991-2003 yılları arasında ilçeler için  
en büyük belirsizlik aralı ı 1998 yılında görülmektedir. Aynı yıllar arasında il ve bölgeler 
içinse 2000 yılı en yüksek yıldır. 2004 yılından sonra ise önemli belirsizlik aralı ı artı ı il, ilçe 
ve bölge düzeyinde görülmektedir. Bu durum ekil 2’de sergilenmi tir. Hesaplamalardan 
çıkan sonuç, bölgesel envanter onuçları il ve ilçe envanter sonuçlarına göre daha az 
güvenilirdir.

Belirsizlik kaynaklarına göre (yakıt tüketim verileri, emisyon faktörleri, kaçak emisyonlar ve 
uygulanan metodlar), belirsizlik sebepleri u ekilde sıralanabilir: 

CO2 emisyon hesaplamalarında, uluslarası geçerlili i olan ve hesaplamalara ülkeler 
arası kıyaslanabilirlik özelli i katan IPCC yakla ımı kullanılmaktadır. Bu yüzden 
yakıt faktörleri Türkiye faktörlerini yansıtmayabilmektedir.  
CO2 emisyon envanter hesaplamalarında resmi kayıtlar kullanılmı tır. Fakat kayıt
kalitesi kaynaklarına göre de i im gösterebilmektedir. 
CO2 gazı belirsizli i en az olan gaz olmasına ra men, yakıtın verimli yanmaması
belirsizli i arttırmaktadır.
Yakıtlar sadece yakılarak de il, endüstriyel proseslerde hammadde olarakta 
kullanılabilmektedir. Bunun anlamı CO2 emsiyonunun proses kaynaklı olması ve 
farklı IPCC metodları ile hesaplanmasının gerekti idir. Bu durum belirsizlikleri 
önemli oranda arttırabilmektedir.  
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4. Sonuç 

1991-2003 yılları arasında, lçeler için 1998, iller ve bölgeler için de 2000 yılı belirsizlik 
aralıkları en geni  olan yıllar olarak tayin edilmi tir. 2004 yılından itibaren ise belirsizlik 
aralıklarında önemli bir artı  görülmektedir, farklılıkların en önemli sebebi ise yakıt tüketimin 
bu yıllardaki yerle im düzeyine göre büyük de i imler göstermesidir. statistiksel 
hesaplamalarda belirsizlikler, örnek hacmiyle ters orantılı olarak tespit edilmi tir. lçelerde 
1991-1994 arasında belirsizliklerde, baz yılına göre, bir azalma görülürken, 1994 yılından
sonra belirsizlikler sürekli artmı  ve 2006 yılında belirsizlik %65’e ula mı tır. l ve ilçelerde 
ise belirsizlik yüzdesi 2006 yılında yakla ık %81 olarak tespit edilmi tir.
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ÖZET 

nsano lunun dünya iklimi üzerindeki etkisi tam olarak bilinmemekle beraber, önemli bir rol 
oynadı ı gerçe i, artık herkes tarafından kabul edilmektedir. Endüstrilerde, hanelerde, termik 
santrallerde ve ula ım araçlarında artarak kullanılan yakıtlar ise salınan sera gazı
konsantrasyonlarını ve özelliklede CO2  gazının atmosferdeki konsantrasyonunu sürekli  
arttırmaktadır. CO2  gazının neden oldu u en önemli etki ise %60 oranında “Küresel 
Isınma’dır.

Belirsizlik analizleri, bir emisyon envanterinin en önemli tamamlayıcı unsuru olarak 
envanterin güvenilirli ini arttırmaktadır. Envanterin belirsizlikleri ise bu çalı ma ile 
istatistiksel farklılıklar olarak ortaya konulmu tur. Bunlara ek olarak, emisyon verilerinin 
karakteristik özellikleri de bu yakla ımlarla ortaya konulmu tur. IPCC Rehberine göre yıllık
emisyonlar %95 kararlılık düzeyine göre normal bir da ılım sergiledi i varsayılmaktadır.

Yapılan çalı malardan elde edilen sonuçlara göre, 1990-2003 yılları arasında, lçeler için 
1998, iller ve bölgeler için de 2000 yılı belirsizlik aralıkları en geni  olan yıllar olarak tespit 
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edilmi tir. 2004 yılından sonra ise belirsizlik aralıklarında önemli bir artı  görülmektedir. 
Farklılıkların en önemli sebebi ise yakıt tüketimin bu yıllardaki yerle im düzeyine göre büyük 
de i imler göstermesidir. 

Anahtar Kelimeler: CO2 emisyonu, klim De i ikli i, Belirsizlik Analizleri, Standard 
Ortalama Hata (SEM),  

ABSTRACT 

DETERMINATION OF UNCERTAINTY INTERVALS FOR CO2 EMISSION OF 
TURKEY BY STATISTICAL METHODS AT DISTRICT, PROVINCIAL AND 
REGIONAL LEVEL 

Although Mankind’s impact on the earth’s climate should not be underestimated, the earth’s 
climate is changing and the human beings have played an important role on this change. The 
gases especially CO2 gas are emitted into the atmosphere with an increasing quantity by 
years due to the combustion of fuels in industries, households, thermal  power plants and 
transport vehicles. The atmospheric concentration of CO2 has, therefore, increased 
considerably. CO2 emission is responsible for 60% of of the greenhouse effect, which result 
in atmospheric global warming and climate change.

The inaccuracy and imprecision in the calculations are termed as uncertainty estimates of the 
inventories. Moreover, uncertainty estimates are an essential element of the complete 
emission inventories. The statistical differences give an indication of the uncertainties of the 
data. Moreover, the characteristics of the emission data are also estimated with statistical 
approaches. In this study, the probability density function of the annual emission is assumed 
as normal distribution and the range of uncertainty is expressed within 95% confidence 
intervals according to the IPCC Good Practice Guidance.

According to the results of the studies for the years between 1990-2003, the highest 
uncertainty interval was obtained in 1998 for districts, in 2000 for provinces and regions. 
After 2004, the trends of uncertainty intervals give an increasing trend for all type of areas. 
The main reason of the uncertainties, the distinction of fuel consumption data in these areas. 

The uncertainty interval of the district is very small compared to provincial and regional 
emission series. 

Key Words: CO2 emission, Climate Change, Uncertainty Intervals, Standard Error of Mean 
(SEM)
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ÖZET 
Çalı mada trend ve mevsimsellik içeren zaman serilerinde, trendi ortaya çıkarmak için 
nonparametrik regresyon modelleri, mevsimsellik etkiler için ise iki alternatif yakla ım ele 
alınmı tır. lk olarak, dummy de i ken kullanarak mevsimsel bile enin parametrik olarak 
tanımlandı ı bir semiparmetrik (kısmi do rusal) model incelenmi tir. kinci olarak, mevsimsellik 
bile eninin zamanın bir pürüzsüz fonksiyonu olarak dikkate alındı ı bir toplamsal (additive) 
regresyon modeli ele alınmı tır. ncelenen regresyon modellerinin kestirimi, cezalı en küçük 
kareler kriteri minimizasyonu probleminden elde edilen bir kübik splayn olarak belirlenir. 
Uygulama örne i olarak, Türkiye’ye gelen turist sayılarını gösteren zaman serisi ele alınmı tır. 
leriye yönelik tahminde (öngörüde), söz konusu nonparametrik regresyon modelleri ile bulunan 

sonuçlar, Box-Jenkins, yapay sinir a ı (NN) ve hybrid modellerin sonuçları ile kar ıla tırılmı tır.
Anahtar Kelimeler: Zaman serileri; Kısmi do rusal modeller; Toplamsal modeller.  

ABSTRACT 
PARAMETRIC AND NONPARAMETRIC MODELS IN THE PREDICTION  

PROBLEMS OF TIME SERIES 
In this study, nonparametric regression models are considered to expose trend, and two 
alternative approaches are taken into account for seasonal effects. Firstly, it is investigated a 
partial liner models where the parametric component is dummy variable for the seasonality. 
Secondly, an additive model is considered the seasonal component to be smooth funtion of time. 
The results obtained by nonparametric regression models are compared to those obtained by Box-
Jenkins  and artificial neural networks, and hybrid models for the forcecasting. 
Keywords: Time series; Partial linear models; Additive models. 
1. G R
Tend ve mevsimsellik içeren zaman serilerinde, trendi tahmin etmek için parametrik tahmin 
yöntemlerinin kullanıldı ı bilinmektedir [1]. Ancak uygun bir düzeltme tekni i kullanılmadı ı
sürece bu yakla ımlar iyi sonuç vermezler. Bu nedenle, son zamanlarda zaman serilerinin tahmin 
ve kestirim problemlerinde nonparametrik yakla ımlar kullanılmaktadır. Bu çalı mada böyle bir 
zaman serisinin tahmin edilmesinde iki nonparametrik yakla ım ele alınmı tır. leriye yönelik 
tahminde, söz konusu nonparametrik regresyon modelleri ile bulunan sonuçlar, [2]’ de verilen  
Box-Jenkins, yapay sinir a ı ve hybrid modellerin sonuçları ile kar ıla tırılmı tır.

Zaman serisinin tahmin edilmesinde a a ıdaki temel model dikkate alınmı tır:
( ) ( ) ( ) ( ) , 1, 2,...,i i i i i i i iy t s t z t e t veya y s z e i n      ( 1 ) 

Burada, ( )iy t  ba ımlı de i keninin gözlem de erlerini, ( )is t  mevsimsel bile eni ve ( )iz t  trend 
bile enini gösterir. ( )ie t ’ler ise sıfır ortalamalı ve 2

e  ortak varyanslı rassal hata terimidir.  
Trend için a a ıdaki gibi bir model yapısının dikkate alındı ını varsayalım: 

( ) , 1, 2,...,i i iz = f t + i n .  ( 2 ) 

Burada f ,  pürüzsüz bir fonksiyon ve i ’ler ie ’lerden ba ımsız sıfır ortalamalı ve 2  ortak 
varyanslı rassal hata terimidir. Temel amaç f ve s  fonksiyonlarını tahmin etmektir. f  bir 
pürüzsüz bir fonksiyon olarak tahmin edilir. Ancak, mevsimsellikten dolayı s  fonksiyonunun 
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tahmini farklıdır. s  fonkiyonunun tahmini için iki alternatif model: lk olarak, dummy de i ken
kullanarak mevsimsel bile enin parametrik olarak tanımlandı ı bir semi-parametrik (SP) model; 
ikinci olarak, mevsimsellik bile eninin zamanın bir pürüzsüz fonksiyonu olarak dikkate alındı ı
bir toplamsal regresyon modeli dikkate alınmı tır.

2. SEM -PARAMETR K REGRESYON MODEL LE TAHM N
lk olarak mevsimsellik a a ıdaki modelle tanımlanmı tır:

1
*

1
( ) , 1,...,

r

i i k ki i
k

s s t D v i n
 (3) 

Burada, Burada r  yıllık gözlemlerin sayısı ( r =12) ve iv ’ler ie  ve i ’ler den ba ımsız sıfır
ortalamalı ve 2

v  ortak varyanslı rassal hata terimidir. *
kiD ’ler mevsimsel etkileri gösteren dummy 

de i kenler ve k ’lar parametrik katsayılardır. Yıl tamamlandı ında mevsimsel etkileri kaldırmak 
için dummy de i kenler *

ki ki riD D D  ( i .gözlem yılın .k ayına kar ı gelirse 1kiD  de ilse 
0kiD ) ile gösterilir [3]. (3) ve (2), (1) ‘de yerine yazılarak a a ıdaki SP modeli ede edilir: 

1
*

1
( )

r

i k ki i i
k

y D f t u .
 (4) 

(4) e itli inde verilen iu ’ler sıfır ortalama ve 2 2 2 2
u e v  sabit varyanslı tüm düzensiz 

bile enlerin toplamıdır. (4) modeli matris ve vektör formunda a a ıdaki gibi yazılabilir:  

Dy f u  (5) 

Burada 1 1,..., T
r , 1,...,

T
ny yy , 1( ),..., ( ) T

nf t f tf  ve 1 2, ,..., T
nu u uu , D  bir  

( 1)n r  boyutlu matris ve  
1,...,*

1,..., 1

i nT
ki k r

D D eklide olup a a ıdaki gibi gösterilir: 

1 0 . . . 0 1 1 0 . . .
0 1 . . . 0 1 0 0 . . .

.
.

.
0 0 . . . 1 1 0 0 . . .

TD

Temel amaç, 1,..., nt t  örneklem noktalarında f  fonksiyonunu ve  parametre vektörünü tahmin 
etmektir. Bunun için splayn düzeltme ve regresyon splaynı gibi iki tahmin metodu ele alınmı tır.

2.1. Splayn düzeltme ile tahmin  
Model (4)’deki ilgilenilen parametrelerin tahmini splayn düzelteme kullanılarak yapılabilir. Söz 
konusu  ve 1( ),..., ( ) T

nf t f tf  vektörü

1
2 2( )

1 0

( , ) ( ) ( )
n

T m
i i i

i
PSS y d f t f u duf ,

 (6) 

cezalı kareler toplamının minimumundan elde edilir. Burada 2[ , ]f C a b ( 2m ) ve id , D

matrisinin .i  satırını gösterir. (6) denkleminde 0  oldu unda, 1 n
ˆ ˆˆ ( ),..., ( )f t f t Sf = y  elde 

edilir. S , 1,..., nt t  dü üm noktaları ve  parametresine ba lı olan pozitif tanımlı bir düzeltme 
matrisidir  [5], [6].  
 Genellikle çapraz geçerlilik (CV) ve genelle tirilmi  çapraz geçerlilik (GCV) gibi seçim 
kriterlerine göre önceden seçilen bir  için, model (3)’deki  vef  kestiricileri a a ıdaki 
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adımlarla gerçekle tirilir[7]: S  düzeltme matrisi için D I S D  matrisi hesaplanır;
1ˆ T TD D D y  ile  ‘nın tahmini ve ˆ ˆS Df y  ile f  vektörünün tahmini yapılır.

2.2. Regresyon Splaynı ile tahmin 
Örneklem hacmi ( n ) büyük oldu unda splayn düzeltme daha az pratik olmaktadır. Çünkü splayn 
düzeltme n  tane dü üm noktasını kullanır. Splayn uyumuna daha genel bir yakla ım regresyon 
splaynıdır. Genellikle regresyon splaynı gereksiz dü üm noktalarını silerek düzle ir. Dü üm 
noktaları seçildiklerinde [8], regresyon splaynı sıradan en küçük kareler ile uydurulabilir. E itlik
(3)’de yer alan ( )if t , taban fonksiyonlarının do rusal fonksiyonu olan 

0 1
1

( ) ( , ) ... ( ) , 1,...,
K

p p
i i i p i k i k

k
f t f t t t b t i n

 (7) 

eklinde bir fonksiyonla tahmin edilebilir. Burada 1p  bir tamsayı (regresyon splaynın derecesi 
ve kübik splayn için 3p ), 1,..., Kb b  sıfır ortalama ve 2

b  varyansı ile normal da ılır ( 2(0, )bN ), 
0t  ise ( )t t  ve aksi durumda ( ) 0t  ve 1 .... k  sabit dü ümlerdir 

( 1min( ) ,..., max( )i K it t ).
Model (3) matris ve vektör formunda a a ıdaki gibi yazılabilir: 

D Zy b  (8) 

Burada,
1

1 1
1

1

1 . . .1 0 . . . 0 1 1 0 . . .
1 . . .0 1 . . . 0 1 0 1 . . .
. . ..
. . ..
. . ..
1 . . .0 0 . . . 1 1 0 0 . . .

n
p p

n

T

p p
n

t t
t t

D

t t

,

1 1 1

1

( ) . . . ( )
. .
. .
. .

( ) . . . ( )

p p
K

p p
n n K

t t

Z

t t

,

1,...,
T

Kb bb  katsayılar ve ,..., T
n  rassal hata vektörleridir. (8)’deki ŷ  de eri

0 1 1 1 1 1 1̂
ˆˆ ˆˆ ˆ ˆˆ ... ... ,..., ,...,

T
p

i p i r K K Kt t D D Z Z b by    ( 9) 

ile tahmin edilir. f ’nın regresyon splaynı kestiricileri 0 1 1 1 1̂
ˆˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ, ,..., , ,..., ( ,..., )

T

p r kb bf ,

2 2

1 1
( , ) ( )

n K
T

i i i k
i k

PSS y d f t bf ,
           

(10)

ifadesini minimum yapan de erler vektörü olarak tanımlanır. Burada, 0  bir splayn düzeltme 
parametresidir.  iken, regresyon splaynı .p  derece bir splayn uyumuna yakınsar. 0
iken, regresyon splaynı sıradan en küçük karelerle tahmin edilen splayn uyumuna yakınsar. 
Önceden seçilen bir  için (9)’a dayanan ve f  kestiricileri a a ıdaki gibi elde edilir [7]: 

1
1 1ˆ ˆˆ TX X X y ,

2 2ˆ ˆ ˆ( ), 1, 2,...,T
b iZZ diag i n            

(11)

1̂
ˆˆ ( ,..., )T
kb bf 2 1ˆ ˆˆ T

b Z Dy            
(12)

 Splayn regresyonunun elde edilmesinde  düzeltme parametresinin ve K  dü üm sayısının
seçilmesi gerekir. Ancak,  parametresi daha önemli bir rol oynar. Dü üm seçiminin detaylı bir 
tartı ması için bak, [9]. Çözüm S-Plus programı yardımıyla elde edilebilir.
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3. NONPARAMETR K REGRESYON MODEL YLE TAHM N
Önceki bölümde, model (3)’ki parametrelerin tahmini için SP modeli kullanıldı. Ancak, mevsimsel 
etkilerden dolayı dummy de i kenle yakalanamayan tüm dalgalanmaların oldu u durumlar vardır.
Bu nedenle bu bölümde, mevsimsel bile en için daha genel bir durum dikkate alındı:

( ) , 1,...,i i is g t i n            
(13)

Burada, g 2[ , ]C a b  pürüzsüz bir fonksiyonu ve 'i ler sıfır ortalamalı ve 2  ortak varyanslı
rassal hata terimlerini gösterir. (2) ve (13), (1)’de yerine yazılarak toplamsal modeli elde edilir:  

( ) ( ) , 1,...,i i i iy g t f t u i n ,            
(14)

(14)’de 'iu ler sıfır ortalamalı ve 2 2 2 2
u e v  sabit varyanslı rassal hata terimlerini gösterir. 

(14) modelinin kestiricileri cezalı kareler toplamının minimumuna dayanır [10]:
1 1

2 22 ( ) ( )
1 2

1 0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
n

m l
i i i

i
PSS y f t g t f u du g u duf, g (15)

(15)’daki ilk terim hata kareler toplamının (RSS) gösterir ve bu terim uyumundan yoksunlu u
cezalandırır. 1  ile çarpılan ikinci terim f  için pürüzlülük cezasını ve 2  ile çarpılan üçüncü 
terim g  için bir pürüzlülük cezasını gösterir. lk olarak, (15) denklemi ( 2m l  durumunda), 

1 2, ( ) ( )T T T
f gPSS K Kf g y f g y f g f f g g

(16)

olarak yazılabilir. Burada fK , f için gK , g  için ceza matrisleridir. Sonra f  ve g ’ye göre türev 
alınıp sıfıra e itlenerek f  ve g ’nin kestiricileri,  

1

1
1

ˆ ( ) ( ) ( )fI K Sf y g y g                
(17)

2

1

2ˆ gI K Sg y f y f            
(18)

eklinde verilen e itliklerle tanımlanır.

4. DENEYSEL DE ERLEND RMELER: TUR ST SAYILARININ TAHM N
Bu bölümde, ocak 1984’de ba layan ve arlık 2003’de sona eren bir dönemde Türkiye’ye gelen 
aylık turist sayılarını içeren bir zaman serisi incelenmi tir. Bu zaman serisini olu turan veriler 
Türkiye statistik Kurumundan alınmı tır (www.tuik.gov.tr). Veriler öngörü ve e itim amaçlı
kullanılmak için iki kısma bölünmü tür. lk kısımda ocak 1984 ve aralık 2001 dönemini kapsayan 
216 aylık veri dikkate alınmı tır. Bu veriler modelleri elde etmek için e itim amaçlı kullanılmı tır. 
kinci kısımda, ilk kısımda elde edilen modellerin yardımıyla ocak 2002 ve aralık 2003 dönemini 

kapsayan 24 aylık veri kullanılarak elde edilen uygun SP ve nonparametrik toplamsal modellerin 
performansları ARIMA, NN ve hybrid modellerinin performansları ile [2] kar ıla tırılmı tır. 
Deneylerde S-plus ve R paket programları kullanılmı tır.

4.1 Uygun nonparametrik modellerle elde edilen sonuçlar 
 Nonprametrik toplamsal modellerde optimum düzeltme parametresinin seçimi zor bir problemdir. 
Bu nedenle uygulamada düzeltme parametresini CV ve GCV gibi seçim kriterleriyle seçmek 
yerine, serbestlik derecesi de i tirilerek uygun bir model seçilebilir. S-Plus gam ( ) toplamsal 
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model fonksiyonu her bir toplamsal bile en için ba langıçta serbestlik derecesinin de erini 3 
olarak kabul eder. Bu bir makul ba langıç noktasıdır ancak, bu serbestlik derecesi her zaman 
kullanılan düzeltme miktarı olmayabilir [8].  

Tablo 1: Semi-parametrik regresyon sonuçları
Parametrik KısımSplayn Düzeltme ile 

SP Modeli Estimate Std. Error t value  Pr(>|t|) 
(Intercept) -74.432117839 3.212141445 -23.172117 2.922658e-57 
D1 -0.347075320 0.027701442 -12.529143 1.214108e-26 
D2 -0.367935245 0.027701442 -13.282169 6.642261e-29 
D3 -0.207694986 0.027701442 -7.497624 2.411050e-12 
D4 -0.008700995 0.027701442 -0.314099 7.537905e-01 
D5 0.142398942 0.027701442 5.140488 6.778302e-07 
D6 0.159065795 0.027701442 5.742149 3.652734e-08 
D7 0.265026148 0.027701442 9.567233 5.995866e-18 
D8 0.293885449 0.027701442 10.609031 6.006550e-21 
D9 0.184212552 0.027701442 6.649926 3.032505e-10 
D10 0.170805985 0.027701442 6.165960 4.117681e-09 
D11 -0.097451049 0.027701563 -3.517890 5.441739e-04 

Nonparametrik Kısım
 Df Npar Df Npar F Pr(F) 
s(time, 14) 1 13 5.1305 8.717e-08 

Parametrik KısımSplay Regresyonu 
ile SP Modeli Estimate Std. Error t value  Pr(>|t|) 
(Intercept) 5.608822 0.008366 670.403 2e-16 
D1 -0.347079 0.027749 -12.508 2e-16 
D2 -0.367938 0.027749 -13.260 2e-16 
D3 -0.207698 0.027749 -7.485 2.53e-12 
D4 -0.008704 0.027749 -0.314 0.754106 
D5 0.142396 0.027749 5.132 7.02e-07 
D6 0.159063 0.027749 5.732 3.80e-08 
D7 0.265023 0.027749 9.551 2e-16 
D8 0.293882 0.027749 10.591 2e-16 
D9 0.184209 0.027749 6.638 3.17e-10 
D10 0.170803 0.027749 6.155 4.30e-09 
D11 -0.097416 0.027829 -3.500 0.000578 

Nonparametrik Kısım
 Df Npar Df Npar F Pr(F) 
s(time) 12.36 15 45.72   2e-16 

Uygun serbestlik derecesine göre elde edilen SP modellerin hem parametrik hem de nonparametrik 
katsayıları anlamlıdır (bakınız Tablo 1). Dolayısıyla, uygun SP modelleri de anlamlıdır. Benzer 
olarak, uygun nonparametrik toplamsal regresyon modeli ile elde edilen katsayılar anlamı
oldu undan, bu model de istatistiksel açıdan anlamlıdır (bakınız Tablo 2).

Tablo 2: Nonparametrik toplamsal regresyon sonuçları
Nonparametrik toplamsal model 
Df Np Df Npar F Pr(F) 

s(time,  14) 1 13 4.3992 2.493e-06 
s(time*D1) 1 3 17.2892 9.291e-10 
s(time*D2) 1 3 13.1227 1.074e-07 
s(time*D3) 1 3 9.7044 6.471e-06 
s(time*D4) 1 3 11.9311 4.388e-07 
s(time*D5) 1 3 14.8244 1.494e-08 
s(time*D6 1 3 15.9059 4.367e-09 
s(time*D7 1 3 13.5087 6.836e-08 
s(time*D8 1 3 12.6388 1.896e-07 
s(time*D9 1 3 10.9165 1.481e-06 
s(time*D10) 1 3 16.4525 2.361e-09 
s(time*D11) 1 3 11.2505 9.905e-07 
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4.2 Kar ıla tırmalar 
Önceki bölümlerde söz edilen uygun SP ve nonparametrik toplamsal modellerin performanslarını
ARIMA, NN ve hybrid modellerinin performansları ile kar ıla tırmak için Ocak 2002 ve Arlık
2003 dönemde Türkiye’ye gelen aylık turist sayılarının gözlemlenen ve öngörülen de erleri Tablo 
3’de verilmi tir.

Tablo 3: 2002 Ocak ve 2003 Aralık dönemi için gözlemlenen ve öngörülen de erler
Zaman Gözlemlenen turist 

sayıları
Splayn düzeltme ile SP 

modeli 
Regresyon splaynı ile SP 

modeli 
Additive regresyon 

model 
2002.01 306597 432448 432548 484755 
2002.02 426405 412167 412263 410974 
2002.03 675687 596093 596231 529802 
2002.04 852930 942557 963616 903969 
2002.05 1325752 1334775 1335085 1398688 
2002.06 1457615 1386995 1387318 1503145 
2002.07 1897112 1770252 1770663 1795089 
2002.08 1900120 1891886 1892326 1864893 
2002.09 1770566 1469677 1470019 1374029 
2002.10 1420386 1425000 1425332 1562338 
2002.11 662985 768348 768576 728997 
2002.12 559873 625852 625998 524408 
2003.01 363983 486489 487905 548719 
2003.02 481252 463674 465025 459804 
2003.03 499663 670583 672538 585498 
2003.04 669288 1060345 1086939 1006611 
2003.05 1146309 1501575 1505952 1571683 
2003.06 1510951 1560321 1564869 1695500 
2003.07 2130949 1991476 1997276 2011337 
2003.08 2275055 2128306 2134504 2082715 
2003.09 1874329 1653336 1658151 1527242 
2003.10 1657726 1603076 1607748 1763384 
2003.11 776181 864364 866939 810865 
2003.12 643872 704062 706112 573106 

SP ve nonparametrik modelleri di er bilenen modellerle kar ıla tırmak için hata kareler ortalaması
(MSE) ve (RMSE): 2

1

1 ˆ( )
n

t t
t

MSE y y
n

, MSERMSE , Ortalama mutlak hata (MAE): 

1

1 ˆ
n

t t
t

M AE y y
n

 ve ortalama mutlak hata yüzdesi (MAPE): 
1

ˆ1 (%100)
n

t t

t t

y y
MAPE

n y
 de erleri Tablo 

3’deki verilerden elde edilmi tir. Söz konusu nonparametrik modeller için hesaplanan bu ölçüler 
Tablo 4’ün son üç satırında verilmi tir.

Tablo 4 incelendi inde,  MSE (RMSE) ölçüsüne göre splayn düzeltme ile SP ve regresyon 
splaynı ile SP modelleri, ((12:1:1)MLP&(6:9:1)RBFN), ((12:1:1)MLP&(5:1:1:1)MLP) hybrid 
modelleri ve ((12:1:1)MLP) yapay sinir a ı modelinden kötü bir tahmin yaptı ı görülürken, kalan 
di er tüm modellerden daha iyi bir tahmin yapmı lardır. Toplamsal model ise  (12:48:1)RBFN, 
(12:48:1)RBFN&(12:8:8:1)MLP ve (12:48:1)RBFN&(12:12:1)RBFN modellerinden daha iyi bir 
tahmin yaparken, kalan di er tüm modellerden kötü bir tahmin yapmı tır. MAE ölçüsüne göre, 
splayn düzeltme ile SP ve regresyon splaynı ile SP modelleri, ileriye dönük tahminlerde tüm 
modellerden daha iyi tahmin yapmı ladır. Toplamsal model ise SP modelleri kadar iyi performas 
göstermemi tir. MAPE ölçüsüne göre sırasıyla SP modelleri ARIMA(1,1,0)(1,1,0)12; 
ARIMA(1,1,1)(1,1,0)&(6:8:1)MLP, ARIMA(1,1,1)(1,1,0)&(6:7:1)RBFN; 
(12:1:1)MLP&(5:1:1:1)MLP; (12:1:1)MLP&(6:9:1)RBFN ve (12:48:1)RBFN&(12:8:8:1)MLP 
hybrid modellerinin daha kötü tahminlerde bulundu u sonucuna ula ılmaktadır. Toplamsal 
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regresyon modeli ise (12:1)LNN, (12:1)LNN&(6:8:1) MLP ve (12:1:1)MLP&(5:1:1:1)MLP 
modellerinden daha iyi bir ileriye yönelik tahmin yapmı tır. 

Tablo 4: Modellerin performans de erleri
MODELS MSE RMSE MAE MAPE 
ARIMA(1,1,1)(1,1,0)12 3.06E+10 174926.3 137589.4 13,74 
(12:1)LNN 2.93E+10 171046.8 144662.4 17,06 
(12:1:1)MLP 2.19E+10 147909.3 127838.8 14,96 
(12:48:1)RBFN 5,40E+10 232280,8 176592,2 14,92 
ARIMA(1,1,1)(1,1,0)&(6:8:1)MLP 2.79E+10 167068.6 128148.6 13,15 
ARIMA(1,1,1)(1,1,0)&(6:7:1)RBFN 2,86E+10 169058,0 129721,5 12,95 
(12:1)LNN&(6:8:1) MLP 2.73E+10 165220,0 141377.4 16,59 
(12:1)LNN&(9:15:1)RBFN 2,57E+10 160479,0 139907,8 16,97
(12:1:1)MLP&(5:1:1:1)MLP 2.09E+10 144410.7 123104.7 13,92 
(12:1:1)MLP&(6:9:1)RBFN 2,07E+10 143958,1 123184,7 13,45 
(12:48:1)RBFN&(12:8:8:1)MLP 4,78E+10 218540,3 160724,3 13,26 
(12:48:1)RBFN&(12:12:1)RBFN 4,99E+10 223470,6 167694,1 14,12 
Splayn düzeltme ile SP modeli 2,45E+10 156520,6 117409,6 14,05 
Regresyon splaynı ile SP modeli 2,55E+10 159783,1 119122,2 14,35 
Additive regresyon modeli 3,41E+10 184594,6 141483,7 15,85 

ARIMA (Autoregressive integrated moving average models): ARIMA modeli 
LNN (Linear Neural Networks; MLP(Multi layer perceptron); RBFN (Radial Basis Function Networks): YSA modelleri 
ARIMA&MLP, LNN&MLP, LNN&RBFN, MLP&MLP, MLP&RBFN, RBFN&MLP, RBFN&RBFN: Hybrid moels 

5. SONUÇLAR 
 Semi-parametrik regresyon modelleri MAE ölçüsü dikkate alındı ında ileriye yönelik tahminlerde 
ARIMA, yapay sinir a ları ve hybrid modellerden daha iyi ileriye yönelik bir tahmin yapmı lardır. 
Ancak MSE (RMSE) ve MAPE ölçüleri dikkate alındıklarında, bazı yapay sinir a ı ve hybrid 
modellerinden daha dü ük bir performas göstermi lerdir. Additive (toplamsal) regresyon modeli, 
semi-parametrik modellerden daha dü ük bir performans sergilemi tir. Ancak MSE ve MAE 
öçlülerine göre bazı yapay sinir a ı ve hybrid modellerden daha iyi ileriye yönelik bir tahmin 
yapmı tır.
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Özet 

Üniversite ders çizelgeleme problemlerinin çözümünde kullanılan sezgisel algoritmalardan 
biri tabu arama algoritmasıdır. Problemi çözmek için çe itli hareket türleriyle üretilen farklı
kom uluk yapıları kullanılmı tır. Bu çalı mada, tanımlanan kom uluk yapısında basit hareket 
ve takas hareketi olmak üzere iki farklı hareket türü kullanılarak, Hacettepe Üniversitesi 
statistik Bölümü ders çizelgeleme problemi çözülmü tür. Yapılan denemeler soncunda, basit 

hareketin takas hareketine göre daha kısa zamanda daha iyi sonuçlar verdi i görülmü tür.

Anahtar kelimeler: Üniversite ders çizelgeleme problemi, kom uluk yapısı, hareket türü, 
tabu arama.

1. Giri

Ders çizelgeleme problemleri için geli tirilen çözüm teknikleri do rusal programlamadan 
kompleks meta sezgisel algoritmalara kadar uzanır. Son yıllarda görülen daha etkili i lemler 
meta sezgiseller üzerine dayanır. Ders çizelgeleme problemini çözmek için, Hertz [8] ve 
Alvarez [3] tabu arama yöntemini, Dowsland [5] ve Elmohamed [6] tavlama benzetimi 
yöntemini, Burke [4] genetik algoritma yöntemini kullanmı lardır. Gueret çözüm için farklı
bir yakla ım olan kısıt mantıklı programlama yöntemini geli tirmi tir [7]. 

Bu çalı mada, ders çizelgeleme problemini tabu arama algoritması ile çözerken, basit hareket 
ve takas hareketi kullanılarak bir kom uluk yapısı tanımlanmı tır. Tanımlanan kom uluk
yapısı kullanılarak, her bir hareket için Hacettepe Üniversitesi statistik Bölümü ders 
çizelgeleme problemi 50 kez çözülmü  ve elde edilen sonuçlar verilmi tir. Çalı mada, Alada
[1] tarafından geli tirilen program, takas hareket modülü eklenerek kullanılmı tır. Elde edilen 
sonuçlara göre, önerilen kom uluk yapısında basit hareketin, takas hareketine göre bilgisayar 
i lem zamanı olarak çok daha kısa sürede ve çok daha iyi amaç fonksiyonu de erine sahip 
çözümler üretti i görülmü tür. Türkiye’deki üniversite ders çizelgeleme problemleri 
birbirlerine çok benzerlik gösterdi inden, tanımlanan kom uluk yapısını di er bir çok bölüm 
için de kullanmak mümkündür. 

kinci bölümde, çözülen problemin tanımı ve boyutu verilmi tir. Üçüncü bölümde, kullanılan 
hareket türleri tanıtılmı tır. Tanımlanan kom uluk yapısı dördüncü bölümde özetlenmi tir. 
Son bölümde, elde edilen sonuçlar verilmi  ve yorumlanmı tır.
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2. Problemin Amaçları ve Kısıtları

Tanımlanan kom uluk yapısının ve hareket türlerinin etkisini ara tırmak amacıyla Hacettepe 
Üniversitesi statistik Bölümü ders çizelgeleme problemi çözümlenmi tir. Problemin 
tanımlanmasında kullanılan bazı kavramları kısaca açıklamak için ‘Olasılık’ ana dersi,
haftada iki saat teorik ve iki saat pratik olmak üzere toplam dört saatlik bir ana ders olsun. 
‘Olasılık 01’ ve ‘Olasılık 02’ olmak üzere iki ubeye sahip olsun, yani bu ana ders iki tane alt 
ana derse sahiptir. Buna göre ‘Olasılık’ ana dersinin toplam dört tane dersi vardır. Bunlar, 
‘Olasılık 01 Teorik’, ‘Olasılık 01 Pratik’, ‘Olasılık 02 Teorik’, ‘Olasılık 02 Pratik’ dersleridir. 
Sınıf kavramı ise ö rencilerin ortak bir gurubu tarafından alınan derslerin kümesini temsil 
eder. Her bir periyot ise, bir saatlik dersin atanabilece i zaman aralı ını gösterir. 

Üniversite ders çizelgeleme probleminde kısıtlar genellikle iki çe it olarak dü ünülür.
Bunlardan ilki yumu ak kısıtlardır. Ders çizelgelerinde bulunmaları zorunlu olmayan ama 
yardımcı olarak dü ünülen kısıtlardır. Amaç fonksiyonunun olu turulmasında yumu ak
kısıtlar kullanılır. Çözülen problem için dü ünülen yumu ak kısıtlar a a ıda verilmi tir: 

(Y1) Her bir sınıf ders çizelgesinde mümkün oldu unca, ö rencilerin sadece tek bir 
derslerinin bulundu u gün olmamalıdır.

(Y2) Her bir sınıf ders çizelgesi, ö renciler için bo  zamanları ortadan kaldırarak mümkün 
oldu unca aralıksız olmalıdır.

(Y3) Her bir sınıf ders çizelgesinde ö rencilerin günlük ders saatleri mümkün oldu unca belli 
bir de erden fazla olmamalıdır.

(Y4) Her bir ö retmen ders çizelgesinde ö retmenlerin günlük ders saatleri mümkün 
oldu unca belli bir de erden fazla olmamalıdır.

(Y5) Derslikler için amaç, dersliklere atanan dersleri alan ö rencilerin sayısına göre 
dersliklerin kapasitesinin ayarlanmasıdır.

kinci kısıt türü zor kısıtlar olarak adlandırılır. Zor kısıtlar, ihlal edilmemesi gereken 
kısıtlardır. Bu kısıtların kabul edilebilir her ders çizelgesi tarafından sa lanması zorunludur. 
Çözülen problem için zor kısıtlar a a ıda verilmi tir: 

(Z1) Her bir ders sadece bir periyoda atanmalıdır. 
(Z2) Hiçbir ö retmen e  zamanlı ders veremez. 
(Z3) Bir alt ana dersin iki dersi aynı güne atanamaz. 
(Z4) Hiçbir derslik e  zamanlı iki derse atanamaz. 
(Z5) Verilen bir derse  atanan derslik gereken türde olmalıdır.
(Z6) Sınıflar, ö retmenler ve derslikler için tüm önceden yapılmı  atamalar ve yasaklı

periyotlar, olu turulan ders çizelgesi tarafından sa lanmalıdır.
(Z7) ubeli sınıfların dersleri kendi aralarında çakı mamalıdır.

Problemin matematiksel formülasyonu ayrıntılı bir ekilde Alada  ve Hocao lu (2007) 
tarafından verilmi tir. Çözümlenen zaman çizelgesi problemi 1957 kısıt ve 13680 de i ken
içermektedir. Amaç fonksiyonu 

Min )()()()()()( 332211 xfwxfwxfwxfwxfwxf rrttssssss

eklindedir. Burada, )(1 xf s , )(2 xf s , )(3 xf s  fonksiyonları ö renciler için (Y1), (Y2) ve (Y3), 
)(xft  fonksiyonu ö retmenler için (Y4) ve )(xfr  fonksiyonu derslikler için (Y5) yumu ak
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kısıtına göre tanımlanmı  fonksiyonlardır. Her amaç kendisine kar ılık gelen bir w  a ırlı ıyla
çarpılmı tır. 

3. Kullanılan Hareket Türleri 

Çözümler x ile gösterilirse, her bir x  çözümünde, çok sayıdaki de i kenden sadece ders 
sayısı kadar de i ken 1 de erini alırken di er de i kenler 0 de erini alır. X ile gösterilen 
çözüm uzayı problem  kısıtlarını sa layan çözümlerin kümesidir. Buna göre iki farklı hareket 
türü a a ıda tanımlanmı tır.

Basit Hareket: Bir Xx  çözümünde di er dersler aynı kalırken, bir i  dersi bulundu u t
periyodundan bo  bir t  periyoduna atanarak bir Xx  kom u çözümü elde edilebilir. Bu 
basit hareket olarak adlandırılır.

ekil 1. Basit hareket

Örne in ekil 1’de gösterildi i gibi bir Xx  çözümünde, üç saatlik i  dersi 11’inci periyotta 
ba lıyor olabilir. Bu ders basit hareketle bo  olan 30 periyoduna atanabilir. Böylelikle elde 
edilen Xx  kom u çözümünde i  dersinin yeni ba langıç periyodu 30 dur. 

Takas Hareketi: Bir Xx  çözümünde bir i  dersi ile bir i  dersinin periyotları birbiriyle 
de i  toku  edilerek bir Xx  kom u çözümü elde edilebilir. Bunun için i  ve i  derslerinin 
süreleri e it olmalıdır. Bu takas  hareketi olarak adlandırılır. 

ekil 2. Takas hareketi

Örne in ekil 2’de gösterildi i gibi bir Xx  çözümünde, iki saatlik i  dersi 5’inci, i  dersi 
27’inci periyotta ba lıyor olabilir. Takas hareketi ile i  ve i  derslerinin periyotları
de i tirilsin. Böylelikle elde edilen Xx  kom u çözümünde i  dersinin yeni ba langıç
periyodu 27, i  dersinin yeni ba langıç periyodu 5’tir. 
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4. Tanımlanan Kom uluk Yapısı

ki hareket türü için de tüm kom uluk uzayının incelenmesi, hesaplama maliyeti olarak çok 
fazladır ve çok vakit alaca ından mümkün de ildir. Bu nedenle, aday liste stratejisi 
kullanılması zorunludur. Basit hareketin kullanıldı ı kom uluk yapısında, her bir ders rasgele 
seçilen bo  bir periyoda atanır. Takas hareketinde ise her bir dersin periyodu rasgele seçilen 
uygun bir dersin periyodu ile de i tirilir. Böylece her iki hareket türü kullanıldı ında da bir 
çözümden toplam ders sayısı kadar kom u çözüm üretilir. Bu aday liste stratejisinin 
kullanımıyla, çok büyük olan kom uluk uzayı, ders sayısı ile sınırlandırılırmı  olur. 

Mevcut x  çözümünden yeni bir çözüme yapılan deneme hareketlerinin sayısı ders sayısı
kadardır. En yüksek de erlendirme kriterini kullanan strateji ile bu deneme hareketleri 
arasından seçim yapılır. Bu hareketler ürettikleri çözümün amaç de erlerine göre sıralanırlar. 
Daha sonra en iyi amaç de erine sahip hareket seçilir e er tabu de ilse kabul edilir. E er
tabuysa ve aspirasyon kriterini sa lıyorsa yine kabul edilir fakat aspirasyon kriterini 
sa lamıyorsa bir sonraki en iyi amaç de erine sahip olan hareket incelenir. Böylece en kabul 
edilebilir yani tabu olmayan ya da tabu olsa bile aspirasyon kriterini sa layan ve en iyi amaç 
de erine sahip hareket seçilmi  olur. Buna ba lı olarak bu hareketin üretti i çözüm yeni 
mevcut çözümdür. Bu ekildeki bir kom uluk yapısı ile algoritmanın çözüm uzayını etkili ve 
agresif bir biçimde araması sa lanmaya çalı ılmı tır.

Çözümlemede kullanılan tabu arama algoritmasının di er bile enleri ve i leyi i ile ilgili 
ayrıntılı bilgiler Alada  (2004) te bulunabilir. 

5. Sonuçlar ve Tartı ma

Çözümlemede Tabu Ders Çizelgeleme bilgisayar programı [1], takas hareket modülü 
eklenerek kullanılmı tır. Program, hem basit hareket hem takas hareket için, 50 kez olmak 
üzere toplamda 100 kez çalı tırılmı  ve elde edilen sonuçların ortalama de erleri Tablo 1’de 
verilmi tir. Verilen tabloda sütunlar sırasıyla, elde edilen en iyi amaç de erini, rasgele 
olu turulan ba langıç çözümü sayılarını, kaçıncı iterasyona kadar aramanın sürdü ünü ve bir 
iterasyonun ortalama kaç saniye sürdü ünü göstermektedir. 

Tablo 1. 50 çalı ma sonucu elde edilen sonuçlarıın ortalama de erleri
Basit Hareket Takas Hareketi

 En yi B l. Çöz. Biti  Ort. Itr.  En yi B l. Çöz. Biti  Ort. Itr. 
  Amaç Sayısı terasyon Süresi   Amaç Sayısı terasyon Süresi 

Ortalama 0,71 7,42 279,08 4,23 Ortalama 8,83 10,26 282,92 8,49 

Tablo 1 incelendi inde, takas hareketiyle elde edilen ortalama amaç fonksiyonu de eri 8,83 
iken, basit hareket kullanıldı ında bu de er 0,71’dir. Zor kısıtları sa layan, rasgele 1000 
çözüm üretilmi  ve çözümlerin ortalama amaç fonksiyonu de eri 43,68 olarak bulunmu tur. 
Rasgele üretilen çözümlerin amaç fonksiyonu de erleri 24,50 ile 60,75 arasında 
de i mektedir. Buna göre önerilen kom uluk yapısında her iki hareket türünün 
kullanılmasının da iyi çizelgeler üretti i söylenebilir.  

Tablo 1’den iterasyon ba ına dü en ortalama zaman, basit hareket kullanıldı ında 4,23 sn ve 
takas hareketi kullanıldı ında 8,49 sn oldu u görülmektedir. Buradan basit hareket 
kullanıldı ında programın yakla ık iki kat daha hızlı çalı tı ı görülmektedir. Bu beklenen bir 
sonuçtur. Basit hareket kullanıldı ında bir dersin yeri de i tirildi inden sadece bu bir dersle 
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ilgili kontroller yapılırken, takas hareketinde iki dersin ba lama periyotları de i tirildi inden
bu iki ders için gerekli kontroller yapılır bu nedenle geçen süreninde yakla ık iki katı fazla 
olması beklenir. Buna göre, problem boyutu büyük oldu unda kom uluk olu turulurken basit 
hareket kullanımı zaman bakımından avantaj sa layacaktır. 

Basit hareket kullanıldı ında arama, 24 çalı mada iterasyon sınırı olan 320 iterasyon 
sürmü tür. Takas hareketi kullanıldı ında ise 23 çalı mada 320 iterasyon sürmü tür.
Aramanın iterasyon sınırı kadar sürdü ü bu çalı malar incelendi inde, basit hareket 
kullanıldı ında ortalama olarak 7,42 ba langıç çözümü olu turulurken, takas hareketi 
kullanıldı ında ortalama 10,26 ba langıç çözümü olu turulmu tur. Bu sonuç, basit hareket 
tercih edildi inde olu turulan bir ba langıç çözümü üzerinde aramanın daha uzun süre 
durdu unu göstermektedir. Bir ba ka ifadeyle, basit hareket kullanımı daha güçlü bir 
yo unla ma etkisi sa larken, takas hareketi kullanımı daha güçlü bir çe itleme etkisi 
sa lamaktadır.

ekil 3. Basit hareket kullanıldı ında aramanın iterasyonlara göre i leyi i

ekil 4. Takas hareketi kullanıldı ında aramanın iterasyonlara göre i leyi i

Önerilen kom uluk yapısında kullanılacak hareket türlerinin algoritmayı nasıl etkiledi ini,
kullanılan bilgisayar programı yardımıyla görsel olarak da incelemek mümkündür. ekil 3’te, 
basit hareket kullanılarak 0 amaç fonksiyonu de erine sahip bir ders çizelgesine ula ılmı
çözümlemenin grafi i görülmektedir. Grafikte kesikli çizgi arama esnasında rasgele 
olu turulan ba langıç çözümlerinin amaç fonksiyonu de erlerini, düz çizgi ise bulunulan 
iterasyondaki mevcut amaç fonksiyonu de erini göstermektedir. ekil 4’te, takas hareketi 
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kullanılarak 2,5 amaç fonksiyonu de erine sahip bir çözümün elde edildi i grafik 
görülmektedir. ki ekil birbiriyle kar ıla tırıldı ında, önerilen kom uluk yapısında, takas 
hareketi yerine basit hareketin kullanılmasıyla çözüm uzayının çok daha iyi bir biçimde 
arandı ı açık ekilde görülmektedir. 
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ABSTRACT 

NEIGHBORHOOD STRUCTURE AND EFFECT OF MOVE TYPES FOR SOLVING 
COURSE TIMETABLING PROBLEM BY TABU SEARCH 

Tabu search algorithm is one of heuristic algorithms used for solving university course 
timetabling problem. Different neighborhood structures produced by various types of move 
have been used to solve the problem. In this study, course timetabling problem of Statistics 
Department of Hacettepe University was solved by described neighborhood structure in 
which simple and swap moves were used. In consequence of tests, it was found out that the 
simple move gave better results than the swap move in shorter time. 

Key words: Move type, neighborhood structure, tabu search, university course timetabling 
problem.
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1. Giri

X  ve Y  gibi sürekli, negatif de erler almayan, ba ımsız iki rasgele de i kenin pozitif de erli
a  ve b  sayıları ile a ırlıklı toplamı aX bY  göz önüne alınsın. aX bY  nin kuyruk olasılı ı
P aX bY t  için stokastik sınırlar belirlemek, a  ve b  nin de i iminde bu kuyruk 
olasılı a nasıl etki etti inin saptanması ile mümkün olmaktadır. Problemi stokastik 
optimizasyon problemi olarak da görmek mümkündür. Örne in, ( , )g a b c  (c sabit) kısıtı

altında kuyruk olasılı ını en büyük (en küçük) max(min)P aX bY t  yapılması veya 

P aX bY t  verilmi  bir  olasılı ı için max(min) ,f a b  gibi problemler için 
uygun çözüm kümeleri elde edilebilir. Kuyruk olasılı ının stokastik sınırları için iki durum 
göz önüne alınmı tır. Öncelikle, X  ve Y  ba ımsız ve sırası ile F  ve G  da ılımlı (destek 
kümeleri aynı) oldu u durum incelendi. kinci olarak, X  ve Y  ba ımsız ve aynı da ılımlı
oldu u durum göz önüne alınarak kuyruk olasılı ının davranı ı incelenmi tir. Literatüre 
bakıldı ında, ikinci durum için majorizasyon kavramını kullanarak, Hitczenko (1998) ve Lin 
and Hu (2000) Rayleigh da ılımı için, Lin and Hu (2001) Genelle tirilmi  Gama da ılımı için  

1

n

k k
k

a X  nin kuyruk olasılı ına ili kin stokastik e itsizlikleri vermi lerdir. Bu çalı mada ise 

üstel da ılım açıklayıcı örnek olarak verilmi tir. lk olarak majorizasyon ve stokastik sıralama 
kavramlarını vermekte yarar vardır.

Tanım1. 1 2( , ,..., )na a a a ve 1 2( , ,..., )nb b b b gibi iki reel sayılar dizisi için i) 
1 1

n n

k k
k k

a b

ii) 1 2 ... na a a ve 1 2 ... nb b b  iii) 
1 1

k k

i i
i i

a b , 1 k n  ko ulları sa lanıyorsa a , b

den üstündür, veya a b  yi majorize eder denilir ve mb a  ile gösterilir (Hardy et. al, 1934,
ss.45).

Tanım2. P Y t P X t  ise  X  stokastik olarak Y  den küçüktür denilir (Shaked and 
Shanthikumar, 1994, ss. 3). 

2. TEMEL SONUÇLAR 

X  ve Y  gibi iki ba ımsız rasgele de i keni göz önüne alalım, destek kümeleri aynı olan XF
ve YF  gibi da ılım fonksiyonuna sahip olsunlar. aX bY   rasgele de i keninin da ılımını
konvolusyon tekni i ile kolaylıkla elde etmek mümkündür. Buna göre, 
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0

0

( )

( ).

X Y

Y X

t
b

t
a

F dF y

P aX bY t

F dF x

t by
a

t ax
b

                                                   (2) 

A a ıdaki gibi iki temel e itsizlik (2) ifadesinden öyle yazılabilir, 

0 0

( ) 1 ( )X Y Y Y

t t
b b

F dF y dF y F
t by t

a b
 ve 

0 0

( ) 1 ( )Y X X X

t t
a a t

F dF x dF x F
a

t ax
b

.

Buradan

min ,P aX bY t P aX t P bY t                                         (3) 

(2) ifadesi için daha dar bir üst sınır yazılmak istenirse, 

0 0

( ) ( )X Y X Y X Y

t t
b b t t t

F dF y F dF y F F
a a b

t by
a

.

Hence

max ,P aX bY t P aX bY t                                               (4) 

aX bY  a ırlıklı toplamının ekil 1 de verilen geometrik ifadesine göre, a ırlıklı toplamın
kuyruk olasılı ı için a a ıdaki e itlikte kolaylıkla elde edilebilir.

, ,

,

P aX bY t P X Y P aX bY t Y

P aX bY t X

t t t
a b a b a b

t
a b

ekil1. ax by nin geometrik ifadesi

t
a

t
b

t
a b

t
a b

ax by t

x

y

Sözlü Sunumlar 21



Bu son e itlikten

,P aX bY t P X Y P X P Y
t t t t

a b a b a b a b
,

e itli inin yazılması ile 

min , sta b X Y aX bY (5)

sonucuna ula ılabilir. ekil 1 den çıkarılan di er iki e itsizlik

, ,P aX bY t Y P X Y
t t t

a b a b a b
ve

, ,P aX bY t X P X Y
t t t

a b a b a b

geçerlidir. imdi a a ıdaki temel e itlik hatırlanırsa

( ) max , , ,

,

P a b X Y t P X Y P X Y

P X Y

t t t t
a b a b a b a b

t t
a b a b

bu sonuçların birle tirilmesi ile di er bilinen stokastik e itsizli e ula mak mümkündür: 

max ,staX bY a b X Y (6)

(5) ve (6) ifadelerinin birle tirilmesi ile  

min , max ,st sta b X Y aX bY a b X Y (7)

temel e itsizli ine ula mak mümkündür. kinci temel dü ünce, a b  ve stX Y  stokastik 
sıralamalarının geçerli oldu u durumdur. Buna göre,

P Y P X P X
t t t
b b a

e itsizli i geçerli olup staX bY ’ yi gerektirmektedir. Buna ek olarak, stbX aX  ve 

stbX bY  sıralamaları da geçerlidir. Buradan, ( ) sta b X aX bY  oldu u açıktır. Benzer 
dü ünce ile, staX aY , stbY bY  ve stbY aY  sıralamalarının yazılması ile 

( )staX bY a b Y  sıralaması elde edilebilir. Bundan sonraki bölümde, üstel da ılıma sahip 
iki rasgele de i kenin a ırlıklı toplamı için e itsizlikler verilmi tir.

3. ANA SONUÇ 

Üstel da ılım gibi simetrik olmayan da ılımlar için stokastik sıralama yapmak kolay 

olmamaktadır. 2  üstel da ılımlı iki de i ken için çalı masında u sonucu elde etmi tir:  X

Sözlü Sunumlar 22



ve Y  birbirinden ba ımsız (1)Exp  da ılımlı ise, (1) 1 2t a a  için 1 2,a a  de azalan, 

3
1 22t a a  için artan bir fonksiyondur. Burada 1 2 sabita a . Bu sonuçlar ve ispatın daha 

ayrıntılı çalı masını 3  de görmek mümkündür. Majorizasyon kavramına dayalı olarak daha 

genel ve kesin sıralamalar da literatürde mevcuttur. Örne in [6] çalı masında Rayleigh 

da ılımını göz önüne alarak birim çember üzerinde böyle bir sıralamayı tanımlamı tır.

Bu çalı mada, benzer dü ünce ile iki üstel de i kenin a ırlıklı toplamının kuyruk olasılıklarını

birim çember üzerinde davranı ı incelenmi tir. Buna göre, X  ve Y  ba ımsız ve ( )Exp

da lımlı ve 2 2
2 2,a b , 2 2

1 1,a b  yi majorize etsin Lemma1 de gösterilece i üzere  

1 1 2 2sta X b Y a X b Y  ifadesi  tüm 0,2 2t  için geçerlidir.  

Lemma 1. X  ve Y  ba ımsız ve ( )Exp  da ılıman sahip olsunlar. Negatif olmayan 1a , 1b ,

2a  ve 2b  reel sayıları göz önüne alınsın, öyleki 2 2 2 2
2 2 1 1, ,ma b a b  majorize etsin. Bu 

durumda,  1 1 2 2P a X b Y t P a X b Y t  e itsizli i tüm 0, 2 2t  için geçerlidir, 

benzer ifade ile P aX bY t  kuyruk olasılı ı ( , )a b  nin azalmayan bir fonksiyonudur. 

Burada ( , )a b  ikilisi D 2 2, : 1,a b a b a b  seti üzerinde tanımlıdır.

spat. ( ) cos sinth P X Y t , 0,
4

 biçiminde tanımlanan fonksiyonun 

türevinin tüm 0, 2 2t  için negatif de erler almadı ını göstermek yeterli olacaktır

0
( )th .  Buna göre ( )th  a a ıdaki gibi tanımlanır:

2 ( )

(cos ) (sin ) (cos ) (sin )

( ) ( ) ( ) x y
t X Y

x y t x y t

h f x f y dxdy e dxdy            (8) 

,x y  ikilisini de kutupsal koordinatlar, cos , sinr r  biçiminde yazılması ile (8) ifadesi  

cos(( )

2
2 (cos sin )

0

( )
t

t
r

h e rdrd                                                        (9) 

biçimini alır. ( , )
cos( )t t

t  ile gösterilirse, 
2

sin( )
cos ( )

t tt  oldu u

açıktır. ntegral i areti altında türev uygulanırsa,
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2

2

(cos( ) sin( ))2

0

(cos( ) sin( ))2

0

( )
tt

t

t
t

t t

h
e d

e d

                                                          (10) 

biçiminde yazılır. Bazı trigonometrik e itlikler hatırlanır ve gerekli düzenlemeler yapılırsa 

cos sin cos cos sin sin cos sin

olup

cos sin cos sin tan( ) cos sint t

 e itli i yazılabilir. (10) ifadesi yeniden  cos sin2 2
1

( ) tt t e I
h  biçiminde yazmak 

mümkündür,  burada  

2

1 2
0

tan( ) exp tan( )(cos sin )
cos ( )

I t d                             (11) 

biçimindedir. 1I  integrali kolaylıkla gösterilebilir ki 

1 2
1 2
2 2

(1 ) (1 )
( ) (cos sin )

V VV e V e
t

                                                      (12) 

ifadesine e ittir. Burada 1 (cos sin )cotV t  ve 2 (cos sin ) tanV t

biçiminde tanımlıdır. Bu durumda (10) ( ) ( )
( )

t t
t A g

h  ifadesine denk olacaktır. Burada

cos sin

2( )
cos sin

t

t

A
e  ve 1( )tg I  biçiminde tanımlıdır. Böylece ( )th  nin i areti 

( )tg  ile aynı olacaktır.  ile cos sin
cos sin

t  gösterilirse ( )tg  yı  nin bir fonksiyonu 

olarak dü ünmek mümkündür. Bu fonksiyon  ile gösterilirse 
22 sin1 sin e

22 cos1 cos e  e it olacaktır. imdi 21 sin 0   oldu unu varsayalım, o zaman 

 pozitif olurdu. 0  e itli i göz önüne alınıp, logaritma fonksiyonu kullanılırsa 
2 2log 1 sin log 1 cos , 0 0  gibi dü ünmek analitik olarak 

kolaylık sa layacaktır.  Buna göre, '  ifadesi 1 0  ve 2 2

4cos 2
sin 2

 gibi sadece iki 

köke sahiptir. Böylece  nin iki kritik noktaya 1  ve 2   sahip oldu unu söyleyebiliriz. Öyle 
ki  , 1   noktasında minimuma ula ırken 2  noktasında da maksimuma ula maktadır.
Buradan çıkan sonuç,   nin 20,  aralı ında pozitif oldu udur. Bu ise ( )tg

fonksiyonunun 0,
cos sin
cos sin

 aralı ında pozitif olmasını gerektirir. Görüldü ü gibi t ,
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nın de erlerine ba lıdır.  * cos sin
cos sin

t
1 1

sin cos
oldu u göz önüne alınırsa, *t

ifadesinin  ya göre azaldı ı söylenebilir 0,
4

. Buradan *t ’ ın
4

 de minimum de ere

ula tı ı kolayca görülür. Bu minimum de er ( )tg  nin pozitif olmasını sa ladı ı için, uygun 

aralı ın 2(0,2 ] olması gerekir . 0, 2 2  aralı ından daha geni  bir aralık mevcut 

olmakla beraber Lemma bu soruya cevap verememektedir. Bu nedenle a a ıdaki bölümde 
sayısal yakla ım yöntemine gidilerek daha geni  aralı ın varlı ının saptanması amacına
gidilmi tir.

4. SINIRIN SAYISAL OLARAK GEN LET LMES

*t  de erini geli tirmek için bilgisayar programı ve grafik gösterimi yoluna gidilmi tir. Burada 
( )tg  fonksiyonunun negatif oldu u noktayı bulmak yeterli olacaktır.

0 0.079 0.16 0.24 0.31 0.39 0.47 0.55 0.63 0.71 0.79
0.5

0.35

0.2

0.05

0.1

0.25

0.4

0.55

0.7

0.85

1

g 4( )

g 4.1( )

g 4.2( )

0

ekil 2. t nin bazı de erleri için ( )tg (devam)

0 0.039 0.079 0.12 0.16 0.2 0.24 0.27 0.31 0.35 0.39 0.43 0.47 0.51 0.55 0.59 0.63 0.67 0.71 0.75 0.79
0.5

0.35

0.2

0.05

0.1

0.25

0.4

0.55

0.7

0.85

1

g 4.3( )

g 4.7( )

g 5( )

0

ekil 3. t nin bazı de erleri için ( )tg (devam)

Kabaca grafikler bize ( )tg  nin 4.3t  oldu unda negatif de erlere sahip oldu unu

söylemektedir. Daha hassas çözüm için bilgisayar programı yazılmı  ve sonuçları a a ıda

verilmi tir.

Tablo1. *t ın DELTA artı la hesaplanan de erleri 

  DELTA=0.00001  DELTA=0.0001  DELTA=0.001 
d Value of *t Value of *t Value of *t
5 4.23646708917611 4.23642708917712 4.2364271916226 
50 4.23635708917889 4.23632708917964 4.2354271915751 
200 4.23634708917914 4.23632708917964 4.2354271915751 
10000 4.23634708917914 4.23632708917964 4.2354271915751 
100000 4.23634711444126 4.23632708917964 4.2354271915751 
200000 4.23634708917914 
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Tablo1 den görülece i üzere, t  de eri yakla ık 4.236  alınabilir. En büyük parçalanmada bile 
4.236 dan büyük onbinde bir hata payı ile de er bulunabiliyor.
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ABSTRACT 

STOCHASTIC INEQUALITIES FOR THE WEIGHTED SUMS OF TWO 
INDEPENDENT RANDOM VARIABLES 

Let X  and Y  be independent non negative random variables and consider the weighted sum 
aX bY , where a  and b  non negative numbers. It is of interest to establish bounds on the 
tail probability of aX bY , i.e. the quantity of P aX bY t . In this work, two cases are 
considered for this quantity. First case, X  and Y  are independent and distributed F  and G
respectively, defined on the same support. Second case, X  and Y  are independent and 
identically distributed.  

As an illustrative example for both cases, we consider exponential distribution for bounds on 
tail probability.  

Key Words: Stochastic Order, Majorization, Tail Probability, Exponential Distribution.
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Çoklu Bulanık Regresyon 
           Alper Ba aran        Süleyman Günay
    Hacettepe Üniversitesi statistik Bölümü Beytepe Ankara 

Özet
Bulanık do rusal regresyon literatürü ba ımlı de i kenin bir boyutlu olması üzerine kuruludur. Bir 
ba ka ifade ile, bir ba ımlı de i ken ya bir ba ımsız de i kenle ya da birden çok ba ımsız
de i ken yardımıyla açıklanmaya çalı ılmı tır. Fakat uygulamalarda ba ımlı de i kenin vektörel 
olması çok sık kar ıla ılan bir durumdur. Bu makalede veri setinin bulanık sayı oldu u ve ba ımlı
de i kenin vektörel olması durumunda parametre tahmininde kullanılacak formülasyon önerilmi tir.

Anahtar Kelimler: Bulanık regresyon, bulanık denklem sistemleri, bulanık sayı

1. Giri

Tanaka[1] tarafından ilk defa önerildi inden bu yana, Bulanık Do rusal Regresyon 
(BDR) modelinin parametre tahmininde kullanılan yöntemler [2,3,4,5,], 
de i kenlerin bulanık sayı ya da reel sayı olması durumunda ortaya atılan 
alternatif çözüm yöntemleri[6,7], do rusal regresyonda kullanılan en  küçük kareler 
yönteminin direkt ya da bulanık küme teorisi ile geni letilerek BDR de kullanılması
[8,9] ve do rusal regresyonda kar ıla ılan aykırı de er ya da uç de er gibi 
kavramların BDR durumunda incelenmesi ile BDR literatürü zengin bir a amaya 
ula tı. Ayrıca, çok çe itli uygulamalar ile uygulanabilirlili i konusunda da literatür 
zengindir [10-20]. Fakat, yapılan bütün bu çalı malar ba ımlı de i kenin bir 
boyutlu olması durumunu içermektedir. Bir ba ka ifade ile, bir ba ımlı de i ken ya 
bir ba ımsız de i kenle ya da birden çok ba ımsız de i ken yardımıyla
açıklanmaya çalı ılmı tır. Fakat uygulamalarda ba ımlı de i kenin vektörel olması
çok sık kar ıla ılan bir durumdur. Bu makalede veri setinin bulanık sayı oldu u ve 
ba ımlı de i kenin vektörel olması durumunda parametre tahmininde kullanılacak 
formülasyon önerilmi tir.  

2. Bulanık Do rusal Regresyon 

Tanaka’nın [1] BDR için önerdi i formül (2.1) de verilmektedir. 

XA~~...~~~
1100 niniii XAXAXAY           (2.1) 

Burada, )~,...,~,~( 10 nAAAA bulanık katsayı ya da parametreleri gösteren vektör, 
),...,( 1 niii XXX ise i . ba ımsız de i keni gösteren reel sayıdır. Bulanık

parametre ),(~
jjj cA simetrik üçgensel bulanık sayı biçimde tanımlanmı tır ve j

parametrenin merkezini jc ise yayılımını gösterir. Simetrik üçgensel bulanık sayı
ekil 1 verilmektedir.
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ekil 1 

Burada b simetrik üçgensel sayının merkez de erini, a sol uç ve c de sa  uç 
de erini vermektedir. Modelde verilen parametre katsayılarını aynı ekilde yazmak 
istersek,  parametrenin merkez de erini, c sola yayılım de erini ve 

c sa a yayılım de erini vermektedir. (2.1) de görülece i üzere hata terimi 
yoktur. Hata modelin parametrelerinin bulanıklı ı içerisinde modellenmektedir. 
(2.1) ifadesini daha açık ekilde (2.2) deki gibi yazabiliriz. 

0 0 1 1 1( , ) ( , ) ... ( , ) ( , )i L L n n L n LY c c x c x x c x            (2.2) 

Modelin parametrelerinin tahminini elde etmek için Tanaka[1] tarafından önerilen 
do rusal programla probleminden faydalanılmaktadır. Bu problemi sözel olarak 
öyle ifade edebiliriz: gözlenen ba ımlı de i kenin de eri modelden tahmin edilen 

bulanık sayının içerisinde kalacak ekilde parametrelerin bulanıklı ı minimize 
edilmeye çalı ılır. Bu ifade matematiksel olarak (2.3) ifadesinde verilmektedir. 

0 1 1 ...  , 1,...,î n n h iY A A X A X Y i m            (2.3) 

Bu ekilde ifade edilen probleme minimizasyon poblemi denilmketedir. Bu 
problemin çözümü do rusal programlamaya dayanmaktadır ve (2.4) verilmektedir. 

m)1,2,...,i;10(1,,0

)1(

)1(

0

0

0 0

n

0j 1

hxc

Yxchx

Yxchx

xcMinMin

ij

i

n

j
ijjijj

i

n

j

n

j
ijjijj

m

i
ijj

t Xc

           (2.4) 

Burada 0,1h  de eri BDR de uyum iyili i de erini göstermektedir. Bu de er 0 
de erine yakla tıkça eldeki verilerin bulanıklı ı artarken 1 de erine yakla tıkça
verilerin bulanıklı ı azalmaktadır.
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3. Ba ımlı De i kenin Vektörel Biçimli Olması Durumunda Bulanık
Regresyon Parametrelerinin Tahmini 

Klasik regresyon analizinde ba ımlı de i ken vektörel biçimde ise, parametrelerin 
tahmini için önerilen formül 

YXXXB TT 1)(ˆ              (3.1) 
ile tanımlanmı tır. Burada TX , X ba ımsız de i kenlerinden olu an matrisin 
transpozunu, 1X  de yine aynı matrisin tersini göstermektedir. Bu formülden 
yararlanarak elimizdeki verilerin bulanık olması durumunda parametre tahminlerini 
hesaplayabiliriz.  

3.1.Ba ımlı ve ba ımsız de i kenin bulanık sayı oldu u durum 

Formülden görülece i üzere, reel sayılarla oldukça kolay olan bu aritmetik i lem 
bulanık sayılarda aynı kolay hesaplamayı yapmamıza imkan vermemektedir. 
Hesaplamaya geçmeden önce bazı tanımların verilmesi gereklidir. 

Tanım 3.1: Elemanları bulanık sayılar olan bir )~(~
ijaA  matrisi bulanık matris 

olarak ifade edilir. Bu bulanık A~  matrisi pozitif (negatif) olarak tanımlanabilir ve 
)0~(0~ AA  ile gösterilmektedir. 

Tanım 3.2: )~(~
ijaA  ve )~(~

ijbB  bulanık matrisleri sırasıyla nxpmxn ve  boyutlu 

olsunlar. Bu iki bulanık matrisin çarpımı )~(~~~
ijcCBA  ile gösterilir ve mxp

boyutludur. Ayrıca
1

~~~
k

kjikij bac biçiminde de gösterilebilir. 

Tanım 3.1 ve Tanım 3.2 yardımıyla )( XX T  ve YX T  matrislerinin çarpımları elde 
edilir. Oysa, 1)( XX T  matris çarpımından sonra elde edilen matrisin tersini 
alabilmemizi sa layan bir formülasyon ya da algoritma mevcut de ildir. Bu i lemi
yapabilmemiz için faydalanaca ımız matematiksel araç Tam Bulanık Do rusal
Sistemlerdir (TBDS) [20]. 

Tanım 3.3: nxn  boyutlu TBDS a a ıdaki gibi 

nnnnnn

nn

nn

bxaxaxa

bxaxaxa

bxaxaxa

~)~~(...)~~()~~(

.

.

.

~)~~(...)~~()~~(

~)~~(...)~~()~~(

2211

22222121

11212111

           (3.1) 

ifade edilir.
Bu denklem sistemi aynı zamanda kapalı formda matris notasyonu ile 
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bxA ~~~             (3.2) 

verilmektedir.  

Tanım 3.4: Bulanık 0 sayısı 0 (0,0,0)  ve bulanık 1=(1,0,0) biçiminde ifade edilir.

Burada katsayılar matrisi )~(~
ijaA nxnboyutlu bulanık bir matristir ve ii bx ~,~  bulanık

sayılardır.
bxA ~~~ denklem sisteminde 0),,(~,0),,(~,0),,(~ zyxxhgbbNMAA olmak

üzere, TBDS için pozitif çözüm bulmak istiyoruz. Yukarıdaki ifadeler ile denklem 
sistemini

),,(),,(),,( ghbzyxNMA              (3.3) 

le ifade edebiliriz. 

Tanım 3.5 : x~  bulanık yakla ık çözüm ya da daha kısa ifade ile bulanık çözüm 
olarak adlandırılır. Daha açık bir deyi le ),,(~),,( ghbxNMA  denklem 
sisteminin çözümü ),,(~ zyxx  olarak söylenir ancak ve ancak  

,bAx hNxAzgMxAy , .            (3.4). 
Burada her bir eleman 0)(~ xx x  in üyelik fonksiyonu aynen b~,~A  oldu u gibi 
simetrik üçgensel sayılar ile tanımlanmı tır. Bir ba ka deyi le Tanım 3.5 den 
faydalanılarak yazılan (3.4) çözümümüzün temeli olu turmaktadır. (3.4)  ifadesi  
düzenlendi inde

Ax b
Ay h Mx
Az g Nx

            (3.5) 

fadesi yazılabilir.  
(3.5) ten de i kenler çekililerek 

1

1 1

1 1

x A b
y A h A Mx
z A g A Nx

             (3.6) 

fadesine ula ılır.

Buraya kadar verilen tanım ve formülasyonlar yardımıyla 1( )TX X  matrisini bulmak 
daha kolay hale geldi. Biliyoruz ki TX ve X matrisleri bulanık matrislerdir ve bu 
matrisler üzerinde çarpma i lemi Tanım 3.2 de verildi. Matematiksel olarak, 

TX X matrisi,

( )T
ijX X K k              (3.7) 

fadesi ile elde edilir. 
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Benzer ekilde ( )T
ijX Y L l  ifadesi de Tanım 3.2 den elde edilir. 

 E er ( )TX X K  dersek, parametre tahmini için gerekli bulanık matris 1K  dır.
Bulanık bir matrisin çözümü direkt olarak veren bir formülasyon ya da algoritma 
mevcut de ildir. Burada TBDS den faydalanarak bu matrisi hesaplayabiliriz. 
Biliyoruz ki 1K K I vermektedir. Burada 1K  matrisinin elamanları
bilinmeyenleri, K  matrisinin elemanları ise sayısal de erlerden olu maktadır.

1K K I  ifadesini Tanım 3.2 faydalanarak denklem sistemi haline 
dönü türebiliriz. Buradan (3.5) ve (3.6) da verilen denklem sistemlerini kullanarak 
ters matrisi yani bir ba ka ifade ile 1( )TX X  ifadesi bulunur. En son adım bulunan 
bu iki bulanık ifadenin Tanım 3.2 yardımıyla çarpılmasıdır. Bu ifadeler a a ıda
verilmektedir. 

( )T
ijX Y L l  Tanım 3.2 ile hesaplanır.

( )TX X K  Tanım 3.2 ile hesaplanır.
1K  hesaplamak için 1K K I  ifadesi TBDS yardımıyla (3.3) dönü türülür.

TBDS sistemine dönü türülen 1K K I  ifadesi (3.5) ve (3.6) yardımıyla çözülür. 
Buradan

1ˆ ( )T TB X X X Y
Bulanık parametreler tahmin edilir. 
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ÖZET 
lk olarak 1962 yılında Arnold Zellner tarafından öne sürülen Görünü te li kisiz 

Regresyon (G R) Modelleri günümüzde zaman serileri, ekonometri, panel veri modelleri ve 
e anlı denklem sistemleri gibi geni  bir uygulama alanına sahiptir. G R modeli, yapısı
itibariyle a ırı büyük boyutlara ula an bir model olması nedeniyle, parametre kestirimleri 
yapılırken klasik çözüm yöntemleri yetersiz kalmaktadır. Bu amaçla, çözüm sürecindeki i lem 
yükünü azaltan yöntemler kullanılmaktadır.

Bu çalı mada Görünü te li kisiz Regresyon Modeli, sıradan en küçük kareler ve 
genelle tirilmi  en küçük kareler problemi olarak ele alınmı tır. Çözümleme sürecinde QR, 
genelle tirilmi  QR ayrı ımı yardımıyla Matlab ortamında çözüm algoritmaları sunulmu tur.
Algoritmaların performansı deneysel olarak de erlendirilmi tir.

Anahtar Kelimeler: Görünü te li kisiz Regresyon Modeli, QR ayrı ımı, genelle tirilmi  QR 
ayrı ımı, Matlab.

ABSTRACT 

SOLUTION ALGORITHMS IN MATLAB FOR SEEMINGLY UNRELATED 
REGRESSIONS MODEL BY QR DECOMPOSITION  

In this study, Seemingly Unrelated Regressions (SUR) model is taken as ordinary least 
squares and generalized least squares problem. In solution process, algorithms presented for 
Matlab by using QR and generalized QR decomposition. Performances of these algorithms 
are evaluated empirically. 

Key Words: Seemingly Unrelated Regressions Model, QR decomposition, generalized QR 
decomposition, Matlab. 

1. G R
Görünü te li kisiz Regresyon (G R) modeli (Seemingly Unrelated Regression Model) 

fikri ilk olarak 1962 yılında Zellner tarafından ortaya atılmı tır. Bu çalı mada Zellner, G R
modelini meydana getiren farklı denklemler için ba ımsız de i kenler arasında bir ili ki
olmadı ı varsayımı altında, aynı zaman noktasında elde edilen hata terimleri arasında ili ki
oldu u durumlarda G R tahminlerinin En Küçük Kareler tahminlerinden daha etkin oldu unu
göstermi tir. 

G R modelinin tahmini ekonometrik modellerin tahmininde ve analizinde geni  bir 
uygulanabilirli e sahiptir. Zaman serileri, panel veri modelleri ve e anlı denklem sistemleri 
gibi birçok alanda kar ımıza çıkmaktadır G R modeli, yapısı itibariyle a ırı büyük boyutlara 
ula an bir model olması nedeniyle, parametre kestirimleri yapılırken klasik çözüm yöntemleri 
yetersiz kalmaktadır. Bu amaçla, çözüm sürecindeki i lem yükünü azaltan yöntemler 
kullanmak gerekmektedir. Bu çalı mada G R Modeli, sıradan en küçük kareler ve 

Sözlü Sunumlar 33



genelle tirilmi  en küçük kareler problemi olarak ele alınmı tır. Çözümleme sürecinde QR ve 
genelle tirilmi  QR ayrı ımı yardımıyla Matlab ortamında çözüm algoritmaları sunulmu tur.
Algoritmaların performansı deneysel olarak de erlendirilmi tir.

2. G R MODEL  TAHM N
G R modeli, genelle tirilmi  do rusal modelin özel bir durumudur ve G  tane 

regresyon denkleminin kümesi olarak u ekilde tanımlanabilir: 

1
G
i i i G

Vec Vec VecY X U            (1)

Burada 1
1

T MG
G Vecy y Y ,

1

G

i
i

K k  için 1 1, , G GMxK
G i idiag X X X ,

1KG
i G

Vec  ve , MVec U 0 I 'dir. Burada  kronecker çarpımını ifade eder. 

(1) e itli inin her iki tarafının da 1
MC I  ile çarpımı bize Sıradan Do rusal Model 

(SDM)'yi verecektir:  
1

1
T G T

M i iVec Vec
y X

YC C I X UC         (2) 

Burada GxGC  üst üçgen matristir ve TCC  Cholesky ayrı ımıdır. Bu modelin en küçük 
kareler tahmini, (1) modelinin en iyi sapmasız tahmincisini verir. 
 (2) denklemi ile verilen SDM'nin QR ayrı ımı;

T TK K
ve

GM K GM K
A

B

yR
Q X Q y

y0
olarak elde edilir. KxGMR  üst üçgen, GMxGMQ  ortogonaldir. ’nın en küçük kareler 
tahmincisi, 1ˆ

AR y  olarak elde edilebilir. Bu ekilde (2) e itli inin do rudan çözümü elde 
edilebilmesine kar ın, ba ımsız de i kenler matrislerinin boyutlarının büyük olması
nedeniyle çözüm elde edilemeyebilir. 

Çözümün elde edilemeyebilmesi yada elde edilecek çözümün hesaplama açısından
etkin olmamasından dolayı çözümleme için daha etkin algoritmaların geli tirilmesi 
gerekmektedir. Bu amaçla ba ımsız de i kenler matrisinin blok matris özelli inden
faydalanarak herbir matris için QR ayrı ımını ayrı ayrı ele almak daha etkin bir çözüm 
metodu olarak görünmektedir. Buradan yola çıkarak herbir Xi’nin QR ayrı ımını ele alalım: 

, ˆ

T
i iiT T

i i i T
ii

k
M k

QR
Q X Q

0 Q
     (2.1) 

i ik xk
iR  üst üçgen, MxM

iQ  ortogonaldir. Buradan i iX ’nin QR ayrı ımı;

, ˆ
i ii iT

i i
i i

K
GM K

QR
Q X Q

0 Q
   (2.2) 

olarak elde edilir. (2) e itli inin TQ  ile soldan çarpımı;
1

1
T T T G T T

M i iVec VecQ YC Q C I X Q UC
veya,           (2.3) 

ˆ ˆˆ

i

i

VecVec

Vec Vec

Vy W

y W V

eklinde elde edilir ki burada; 
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1,1 1. 1 1,1 1, 1

,1 , ,1 ,

,
,

, , ,

ˆ ˆ
ˆ

ˆ ˆ

, ˆ ,ˆ,
,,

GG

G G

G GG G G G G G

T
i j i j T

i j i j
i j i j i i j

M k M kk k

k M k

k M k

i j
i ji j
i ji j

W W W W
W W

W W W W

Q X
Q XW R W
00

  (2.4)   

olacaktır. ,i j  ise 1C ’in (i,j)inci elemanıdır. W  ve Ŵ  sırasıyla blok üst üçgen ve kesin blok 
üst üçgen matrislerdir. 

Son olarak elde edilen W  ve Ŵ  blok üst üçgen matrisleri için QR ayrı ımı
güncellemesi (UQRD) yapmak gerekir. Bu i lem sonunda; 

*ˆ ˆ

i
T T

i

VecK K
GM K GM KVec

yW yR
Q Q

y0 yW
        (2.5) 

olarak elde edilir. Bu güncelleme i lemini (2.3)’ün en küçük kareler çözümü takip eder ve 
sonuçta ’nın en iyi do rusal sapmasız tahmincisi 1R y  olarak elde edilir. 

Sıradan Do rusal Model (2)’nin Sıradan En Küçük Kareler Çözüm Algoritması
1

1
,

1

: , , ,  ve 
:

1.

2. ve

3. 1, ,
4. (2.1)'deki QR ayrı ımları

ˆˆ5. ve
6.

ˆ7. (2.4)'deki ve
8. (2.5)'deki UQRD
9.

G

T

T
i j

T T
i i i i i i

Girdi
Çıktı

for i G

end for

X X Y

CC

C Y YC

y Q y y Q y

W W

R y

 G R modeli genelle tirilmi  do rusal en küçük kareler problemi (GLLSP) olarak da u
ekilde ele alınabilir:  

2arg min , ( ) i i MF
Vec VecV Y X C I V ’ye göre                 (3) 

Burada TVC U , ( ) , GMVec V 0 I ’dir ve .
F

 ,  Frobenius normudur. Bu yakla ım, (2) 
modelini temel alan algoritmalara göre nümerik açıdan daha dura an algoritmalar 
geli tirilmesini de mümkün kılar. Buna ilaveten GLLSP, C tam ranklı olmasa bile, yani 
tekil olsa dahi (1)’in en iyi do rusal sapmasız tahmincisinin elde edilmesini mümkün kılar. 
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GLLSP (3)’ün çözümü, i iX  ve MC I ’nin genelle tirilmi  QR ayrı ımı (GQRD) 
hesabından elde edilir. Yani ilk olarak (2.2) e itli inin elde edilmesi ve daha sonra da RQ 
ayrı ımı hesaplamaları sonucunda elde edilir. RQ ayrı ımı ise; 

       
T

M AA AB

BB

K GM K
K

GM K
Q C I P W W W

0 W
    (3.1) 

eklinde hesaplanır. Burada 
1

G

i
i

K k , GMxGMP  ortogonal ve BBW  üst üçgendir. TQ ’nin 

(3) e itli indeki kısıtlamalarla önden çarpımı ve ( ) ( )TVec VecV PP V  e itli i kullanılarak 
GLLSP formülasyonu u ekilde yeniden yazılabilir: 

2 2

ˆ, , 1

ˆarg min ,

'ye göre...
ˆ ˆ

i i

G

i i
v v i

i iAA ABi i

BBi i

Vec Vec

Vec Vec

v v

y vW WR
0 W0y v

  (3.2) 

ki burada i i iQ y y , ˆ ˆi i iQ y y , ˆ( ) ( ( ) ( ) )T T T T
i iVec Vec VecP V v v , , ik

i iy v  ve 
ˆ ˆ, iM k

i iy v ’dir. (3.2)’nin çözümünden, 
( ) 0iVec v

ve

ˆ ˆ
ii i AB

iBB i

Vec
Vec Vec

yR W
v0 W y

             (3.3) 

elde edilir.  
Hesaplamalarda RQ ayrı ımı (3.1) iki adımda elde edilir. lk adımda, 

T
T AA AB

BA BB

K GM K

K
GM K

Q C I W W
W W

            (3.4) 

permütasyonu hesaplanır ki burada 
i i

T T

i k i M kI 0 0 I ’dur. Böylece 

, ,AA AB BA BBveW W W W  blok üst üçgen olur. 
kinci adımda ise RQ ayrı ımı,

BA BB BBW W P 0 W                    (3.5a) 
  ve 

AA AB AA ABW W P W W                    (3.5b) 

olarak hesaplanır. Burada GMxGMP  ortogonaldir. unu belirtmek gerekir ki (3.1) 
e itli indeki P , P  ifadesine e ittir. Böylece (3.4) ve (3.5) e itliklerindeki bütün matrisin 
RQ ayrı ımından hesaplanmı tır.
 (3.4) e itli indeki permütasyon, T

TQ C I  ifadesinin sa dan Q  ortogonal matrisi 
ile çarpımı eklinde de olu turulabilir. Bu iki sonuç birbiriyle aynıdır. Yani, 
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(0) (0)

(0) (0)

T
T AA AB

BA BB

K GM K

K
GM K

W WQ C I Q
W W

            (3.6) 

olur. Burada (0)

AA
W  ve (0)

BB
W  alt matrisleri sırasıyla , ii i kC I  ve , ii i M kC I eklinde hesaplanan ve 

ana kö egene göre blok üst üçgen matrislerdir. Ayrıca (0)

AB
W  ve (0)

BA
W  matrisleri ise kesin blok 

üst üçgendirler. 
Ancak (3.6) e itli i ile çözüm yapılabilmesi için RQ ayrı ımı güncellemesi (URQD) 

yapmak gereklidir. Bu güncelleme de iki adımda gerçekle tirilir. lk adımda; 
(0) (0) (0)

BBBA BB
W W P 0 W       (3.6a) 

elde edilir ve ikinci adımda ise ilk adımdan elde edilen (0)P  matrisi kullanılarak, 
(0) (0)

AA ABAA AB

(0)W W P W W       (3.6b) 

matrisleri elde edilmi  olur. 

GQRD Kullanılarak GLLSP (3)’ün Çözüm Algoritması
1: , , ,  ve 

:
1.
2. 1, ,
3. (2.1)'deki QR ayrı ımları

ˆˆ4. ve
5.
6. (3.6)'daki 
7. (3.6a)'daki URQD
8. (3.6b) e itli i

ˆ9. ( ) ve  için (3.3) üçgen sistemi

G

T

T T
i i i i i i

T
T

i

Girdi
Çıktı

for i G

end for

Vec

X X Y

CC

y Q y y Q y

Q C I Q

v n çözümü.

3. SONUÇ 
Çözümleme a amasında (1) e itli i ile verilen G R modeli ilk olarak (2) ile verilen 

SDM ekline getirilerek Matlab’da QR ayrı ımı ile çözüm algoritması (program) 
olu turulmu tur. Ba ımsız de i kenler matrisinin blok matris yapısından faydalanılarak i iX
blok matrisi yerine herbir iX  blo una ayrı ayrı QR ayrı ımlarını uygulamakla ikinci bir 
algoritma geli tirilmi  ve deneysel veriler kullanılarak her iki algoritma performans açısından
kar ıla tırılmı tır.

Son olarak, (3) e itli iyle verilen GLLSP'nin çözüm algoritması Genelle tirilmi  QR 
ayrı ımı ile olu turulmu tur. Burada ilk olarak i iX  için QR ayrı ımı yapıldıktan sonra,  

T
MQ C I  için RQ ayrı ımı yapılarak parametre tahminleri elde edilir. GLLSP (3) için ise 

yine iki ayrı algoritma olu turulmu tur. lk algoritmada  permütasyon matrisi kullanılarak 
çözümleme yapılmı , ikinci algoritma ise Q  ortogonal matrisi kullanılarak ve URQD ile 
çözümleme yapılmı tır. Aynı ekilde elde edilen her iki algoritmada deneysel veriler 
kullanılmak suretiyle performans açısından de erlendirilmi tir. 
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IBM INTEL Centrino Duo T2500 2GHz, 1GB Ram 

SDM (2) ÇÖZÜM ALGOR TMALARI GLLSP (3) ÇÖZÜM ALGOR TMALARIDENKLEM 
SAYISI 

B.SIZ
DE KEN 

SAYISI 

GÖZLEM 
SAYISI I. ALGOR TMA

(BLOK QR LE)
II. ALGOR TMA

(AYRI AYRI QR LE)
I. ALGOR TMA 

( LE) 
II. ALGOR TMA

(Q LE) 
100 0,0615 0,0251 24.8280 0.7970 
200 0,2656 0,1384 -- 6.6560 3
500 1,5639 1,0380 -- 158.0790 
100 0,0675 0,0359 24.9860 0.8280 
200 0,3751 0,2122 -- 6.8280 

5

5
500 2,4128 1,4646 -- 161.0160 
100 0,4552 0,2876 -- 4.5780 
200 1,7525 1,1848 -- 36.6880 3
500 10,7223 7,8097 -- -- 
100 0,1560 0,0470 -- 4.7190 
200 0,5000 0,0940 -- 37.3590 

10

5
500 3,1720 0,8120 -- -- 

Tablo 1 : Matlab ile Olu turulan Görünü te li kisiz Regresyon Modeli Çözüm Algoritmalarının
Performansları

Sonuçta, en küçük karelere ili kin tüm varsayımlar sa landı ında G R modelinin 
parametre tahminleri yapılırken Sıradan Do rusal Model (2) haline getirilen problemin 
çözümü için önerilen algoritmalardan I. algoritma (Blok QR) yerine II. algoritmanın (Ayrı
Ayrı QR) kullanılmasının hesaplama yükü açısından daha uygun olaca ı görülmü tür. Bunun 
yanısıra varyans-kovaryans matrisine ili kin varsayımlarda bozulmalar oldu u durumda 
Genelle tirilmi  (Do rusal) En Küçük Kareler Problemi (3) haline getirilen modelin 
çözümünde ise  permütasyon matrisinin hesaplanmasının algoritma açısından a ırı bir yüke 
neden oldu u ve birçok denemede sonuç alınamadı ı gözlemlenmi tir. Buna göre daha 
önceden hesaplanılan Q  ortogonal matrisi kullanılarak çözümleme yapılmasının di er çözüm 
algoritmasına göre daha stabil tahminlerin elde edilmesini sa ladı ı görülmü tür.
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Özet 

Veri madencili i, da ıtık veya çok büyük veri tabanlarından, önceden bilinemeyen, geçerli ve 
kullanılabilir bilginin çıkarılma i lemi olarak ifade edilebilir. “Veri tabanlarında Bilgi Ke fi - KDD” 
(Knowledge Discovery in Databases) uygulamaları ile birlikte faaliyet alanına yönelik karar destek 
mekanizmaları için gerekli ön bilgileri temin etmek için kullanılır.

nsan beyni üzerinde yapılan çalı malardan yaygın olarak kullanılan tekniklerden bir tanesi 
Electroencephalography (EEG)’dir. Bu yöntemde kafatası üzerinden elektrotlar yardımıyla beyin 
elektrik potansiyelleri ölçülür. Kafatasının belirli yerlerine yerle tirilen 20 kadar (128 e kadar 
çıkabilen sayıda) elektrot aracılı ıyla alınan sinyaller ve belirli uyaranlara (ses, görüntü, ı ık, vb.) 
alınan tepkiler bir matris olarak kaydedilir.  

Bu çalı mada, veri madencili i kavramı incelenmi , veri madencili i mekanizmaları ve istatistiksel 
metotlar ele alınmı tır. Bunun yanı sıra, insan beyninin nöro-fizyolojik aktivitelerinin ölçülmesinde 
kullanılan EEG metodu tanıtılmı , EEG yönteminin avantaj ve dezavantajları ortaya konulmu ,
üstünlük ve zayıflıkları belirlenmi tir. Ayrıca veri madencili i tekniklerinden ve araçlarından söz 
edilmi  ve EEG verileri üzerinde örnek bir uygulama konu edilmi tir.

Anahtar Kelimeler: Veri Madencili i, Bilgi Ke fi, EEG. 

ABSTRACT 

Data mining is the process of extracting unknown, valid and potentially useful information from huge 
and/or distributed databases. It is essentially used to obtain the necessary information for the decision 
support systems by the applications of “Knowledge Discovery in Databases”.

One of the suitable and undiscovered data is the human brain electric signals recorded by electrodes 
(Electroencephalography – EEG). In this method, the brain electric potentials are measured via a 
number of electrodes from the scalp. The response signals to some types of evoke potentials are 
recorded.

This study mentions about data mining, some techniques of knowledge discovery process and 
statistical methods. Besides, EEG method which is used to measure the neurophysiologic activity of 
the brain, is introduces. The weaknesses and the advantages of EEG are explained. An application of 
data mining on EEG data is displayed as an example of the data mining methods and tools.   

Key Words: Data Mining, Knowledge Discovery, EEG.

1. Giri

Bilgisayar uygulamalarının yaygınla ması ve kullanı lı veri toplama araçlarının geli mesiyle, veri 
tabanlarında sürekli ve büyük miktarlarda veri toplanmı tır ve halen de toplanmaya devam etmektedir. 
Teknolojinin ve özellikle veri depolama ve i leme sistemlerinin geli tirilmesiyle bu verilerden yakın
gelecekte ihtiyaç duyulan ilginç bilgilerin elde edilme fırsatları do mu tur. Bu bilgileri kullanma 
gereksinimi sonucunda da “Veri Madencili i” kavramı ortaya çıkmı tır.

Özellikle bilgisayar hız ve kapasitelerinin artması ve maliyetlerin dü mesi sonucunda, önceden 
hesaplanamayan ya da uygulanması zor olan istatistiksel yöntemlerin yeterli hassasiyet ve geçerlilik 
oranları ile uygulanabilir hale gelmesi, veri madencili i kavramının daha yaygın olarak kullanılmasına
olanak tanımı tır. Günümüzde, piyasalardaki rekabetin artması, genel olarak ürünlerin fiyat ve 
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kalitelerinin benzer olması, firmaları üstünlük sa lamak için yeni arayı lara sevk etmi tir. te bu 
sebeplerden dolayı veri madencili i, her alanda rekabet unsuru yaratabilmek için ortaya çıkmı  ve 
artık bir zorunluluk haline gelmi tir.

Veri madencili i ve bilgi ke fi (data mining & knowledge discovery), özellikle elektronik ticaret, 
bilim, tıp, i  ve e itim gibi farklı alanlarındaki uygulamalarda yeni ve temel bir ara tırma sahası olarak 
kullanılmaya ba lanmı tır. Veri madencili i, eldeki yapısız veriden, anlamlı ve kullanı lı bilgiyi 
çıkarmaya yarayacak tümevarım i lemlerini formüle ve analiz etmeye ve uygulamaya yönelik 
çalı maların bütününü içerir. Geni  veri kümelerinden desenleri, de i iklikleri, düzensizlikleri ve 
ili kileri çıkarmakta kullanılır. Bu sayede, web üzerinde filtrelemeler, DNA sıraları içerisinde genlerin 
tespiti, ekonomideki e ilim ve düzensizliklerin tespiti, alı veri  yapan mü terilerin alı kanlıkları gibi 
karar verme mekanizmaları için önemli bulgular elde edilebilir. 

2. Veri madencili i

Veri madencili i, da ıtık veya çok büyük veri tabanlarından, önceden bilinemeyen, geçerli ve 
kullanılabilir bilginin çıkarılma i lemi olarak ifade edilebilir. “Veri tabanlarında Bilgi Ke fi - KDD” 
(Knowledge Discovery in Databases) uygulamaları ile birlikte faaliyet alanına yönelik karar destek 
mekanizmaları için gerekli ön bilgileri temin etmek için kullanılır.

Bir di er tanımlamaya göre veri madencili i, büyük veri tabanlarından bilgiyi ortaya çıkarmak üzere, 
örüntü tanıma, istatistik, veri tabanları ve görselle tirme gibi çalı ma alanlarının kullandı ı teknikleri 
bir araya getiren disiplinler arası bir alandır.  Bilgi ke fi sürecinin bir adımı olan veri madencili i,
ilgili i  sahasına yönelik karar verme mekanizmalarını desteklemek amaçlı analiz ve sonuçlar elde 
edilmesini sa lar.

Bilgi ke fi süreci, eldeki verileri düzenleyip kullanarak bu verilerden önceden bilinemeyen, i  sahası
için kullanı lı ve yararlı bilgileri su yüzüne çıkartmaya yönelik bir süreçler dizisidir. Bu sürecin 
adımları u ekilde sıralanabilir:

a. Veri temizleme ve birle tirme 
b. Veri seçimi ve dönü türme 
c. Veri madencili i
d. Desen ve kural de erlendirme
e. Bilgi sunumu ve sahada kullanımı

Veri madencili i, bu süreç içerisindeki adımlardan bir tanesidir. Veri madencili i adımında
istatistiksel metot ve yöntemler kullanılarak veriler analiz edilir. Veri içerisindeki gizli kalmı  desenler 
ortaya çıkarılmaya çalı ılır. Verinin daha iyi anla ılabilmesi için tanımlayıcı istatistikler, grafikler gibi 
araçlardan yararlanılır. Ara tırılması istenilen amaca ve verilerin türü, büyüklü ü ve özelliklerine 
uygun olarak belirli modeller olu turulur ve bu modellerin geçerlili i test edilir.

Veri madencili i büyük veri tabanlarındaki gizli kalmı  bilgiler ortaya çıkarabildi i gibi, verileri farklı
perspektiflerden görüntülemeye ve daha iyi anla ılmasını sa lamaya da imkân tanır. Üretebildi i
çe itli kurallar ya da grafikler aracılı ı ile kullanıcılara daha net bilgi sunma fırsatı verir.

Veri madencili i teknikleri ile amaca yönelik analizler yapıldı ında a ırtıcı ve çarpıcı sonuçlar elde 
edilebilmektedir. Belirli genellemeler ve saptamalar yapılabilir. Farklı farklı analizler sonucunda 
alınacak sonuçlar, özellikle karar destek sistemlerine yardımcı olarak ilgili i  sahasında yeni ve radikal 
kararlar alınmasına ve yeni atılımlar ile yeni ürünlerin ya da hizmetlerin ortaya çıkmasına sebep 
olabilir.

Veri madencili inde kullanılan temel istatistiksel teknikler 2 ana ba lık altında a a ıdaki gibi 
sıralanabilir.

1. Tanımlayıcı teknikler 
a. Tanımlayıcı istatistik: Verilerin genel olarak ne ekilde da ıldı ını, ne tür veriler 

bulundu unu, ortalama, ortanca, tepe de eri, en büyük ve en küçük de erler, standart 
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sapma, varyans gibi belirli istatistik de erlerini ortaya koyup kullanıcının veri kümesi 
hakkında daha iyi bilgi sahibi olmasını sa layan yöntemlerdir. 

b.Kümeleme (Clustering): Verilerin kendi içlerinde hangi kriterlere göre ne ekilde
gruplandı ını, bu grupların ortak özelliklerini ve di er gruplardan farklılıklarını belirlemeye 
yarayan bir tekniktir. K-ortalama, bulanık kümeleme, hiyerar ik kümeleme gibi farklı
algoritmalar bulunmaktadır. Örne in ki ilerin alı veri  alı kanlıkları üzerine kümeleme 
çalı ması yapılıp “haftada en az iki kez dı arıda yemek yiyen, elektronik e yalara ilgisi olan, 
25 ya  üstü” gibi profiller çıkarılabilir.

c. Birliktelik Analizi (Link Analysis): Veriler arasında birlikte veya zıt ekilde hareket eden 
özelliklerin ortaya çıkarılması için kullanılan bir yöntemdir. Yapılan analiz sonucunda 
özellikleri ikili ya da daha çoklu olarak inceleme fırsatı verir. Örne in bir marketten 
alı veri  yapan mü terilerden bebek bezi satın alan erkeklerin belirli bir yüzdesinin aynı
zamanda bira da satın aldı ı belirlenebilir.

2. Tahminleyici teknikler 
a. Sınıflama (Classification): Verileri önceden belirlenmi  kriterlere göre gruplara ayırıp daha 

sonra kar ıla ılabilecek olan yeni verilerin bu sınıflardan hangisine dâhil edilmesi 
gerekti inin kararının verilmesinde yardımcı olan tekniklerdir. Örne in banka mü terileri
arasında kredi ba vurusu yapanlar için bir kredi skoru belirlemek gerekti inde, 30 ya ın
üstünde, ev sahibi olan ve i yerinde 5 yıldan uzun süredir çalı an ki ilerin “iyi” kredi 
skoruna sahip oldu u ortaya çıkarılabilir.

b.Regresyon: Belirli özelliklere göre verideki bir ba ka özelli in alabilece i de er konusunda 
kestirim gerçekle tiren istatistiksel bir metottur. Tahmin edilecek veri sürekli ya da kesikli 
veri türünde olabilir. lgili özelli in hangi di er özelliklere ne derecede ba lı oldu unu, 
alabilece i de er aralı ını belirlemede kullanılır. Örne in bir ortamdaki ısı, nem, gübre 
miktarı ve ı ı ın geli  yönüne göre bir bitkinin ne kadar meyve verece inin tahmini 
regresyona örnektir.  

c. Karar A açları: Belirli özelliklere göre düzenlenmi  karar dü ümlerinden ve alt dallardan 
olu an ve yeni verilerin belirli bir özelli inin tahmini için kullanılan popüler yöntemlerden 
bir tanesidir. Örne in bir hastanın ate i, öksürü ü, burun akıntısı, ba  a rısı, kırgınlı ı,
i tahsızlı ı gibi özelliklerinden olu an karar a acına bakılarak o hastanın grip olup olmadı ı
tahmin edilebilir. 

d.Yapay Sinir A ları: nsan beynini taklit etmek üzere tasarlanmı  karma ık, gürültülü veriye 
kar ı oldukça güçlü ve kendi kendine ö renme yetene i olan algoritmalardan olu turulan 
yöntemlerdir. Girdi de erlerinin a ırlıklandırılarak belirli aktivasyon fonksiyonlarının
uygulanmasından sonra bir araya getirilerek elde edilen çıktı de erlerine göre karar verilir. 
Örne in bir ki inin ya , cinsiyet, ırk, medeni hali gibi özelliklerine göre yıllık gelirinin ne 
kadar olaca ını tahmin etmek için kullanılabilir.

3. EEG (ElectroEncephaloGraphy) 

nsan beyni üzerinde yapılan çalı malardan yaygın olarak kullanılan tekniklerden bir tanesi 
Electroencephalography (EEG)’dir. Bu yöntemde kafatası üzerinden elektrotlar yardımıyla beyin 
elektrik potansiyelleri ölçülür. Kafatasının belirli yerlerine yerle tirilen (128 e kadar çıkabilen sayıda) 
elektrotlar aracılı ıyla (bkz. ekil 1.) alınan sinyaller ve belirli uyaranlara (ses, görüntü, ı ık, vb.) 
alınan tepkiler bir matris olarak kaydedilir.  
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ekil 1: Elektrot Yerle im Yerleri

EEG, beyindeki elektriksel aktivitenin nöro-fizyolojik ölçümüdür. lk olarak 1920 yılında Hans Berger 
tarafından kaydedilmi  olan elektrik sinyalleri ile ortaya çıkan EEG yöntem, halen en yaygın olarak 
kullanılan beyin aktivitesi gözlem tekni idir.

EEG tekni inde kafatasının belirli yerleri üzerine yerle tirilen elektrotlar aracılı ı ile her bir 
elektrodun belirli bir noktaya göre voltaj farklılı ı ölçülür. Kafatası üzerinden 100 microvolt, beyin 
zarı üzerinden ise 2 milivolt’ a kadar ölçümler yapılabilmektedir. EEG sinyalleri ile bir ki inin
beyninin hangi kısmında daha çok hareketlilik oldu u, ki inin o an için uyur, baygın, uyanık ya da 
yo un konsantre durumlarından hangisinde oldu u belirlenebilir.  

EEG yönteminin di er beyin aktivitesi gözleme tekniklerine göre bazı üstünlükleri vardır. Örne in
EEG verileri yüksek zaman çözünürlü üne göre alınabilir (milisaniye bazında ölçüm 
yapılabilmektedir). Ayrıca elektrik aktivitesinin ölçülmesi kolaydır. EEG yönteminde kana ya da 
metabolizmaya herhangi bir müdahale etmeye (örne in kana bir madde karı tırmaya ya da ilaç 
yutulmasına) gerek yoktur. EEG sayesinde anlık ölçüm yapılabilmektedir. Bu yüzden güncel olarak 
veri elde edilebilir. Bunların yanı sıra EEG sinyallerini di er vücut fonksiyon ölçümleri (kan basıncı,
tansiyon, nabız, vs. gibi) ile birlikte inceleyerek daha kesin bilgiler elde edilebilir.  

EEG sisteminin dezavantajları ise elektrotların ölçüm hassasiyetlerinin yeterli olmaması, beynin belirli 
kısımlarının kafatası üzerinden anatomik olarak incelenmesinin güçlü ü, belirli sinir hücrelerine 
yönelik çalı ılamaması ve alınan sinyallerdeki gürültü olarak sıralanabilir.

4. EEG ve Veri Madencili i

EEG tekni iyle alınan veriler veri madencili i yapılmasına oldukça elveri lidir. Bunun nedenleri u
ekilde sıralanabilir:

a) EEG verileri oldukça büyük boyutta verilerdir. Milisaniye bazında ölçüm yapıldı ı için her 
milisaniye için elektrot sayısı kadar veri toplanabilmektedir. Örne in 32 elektrot kullanılarak
30 dakikalık bir ölçüm yapıldı ında 32 elektrodun her biri için 30x60x1000 adet elektrik 
sinyali kayıt edilmektedir. Sonuç olarak yarım saatte [1.800.000 x 32] boyutunda bir matrislik 
veri toplanabilmektedir. Bazı EEG kayıtları uyku sırasında alındı ından bu süre 8 saate kadar 
çıkabilmektedir.

b) EEG verileri oldukça karma ıktır. Elektrotların yerle imi ve elektrik sinyallerinin birbirlerini 
etkile iminden ötürü alınan veriler aslında gürültülü verilerdir. Ölçüm yapılan elektrot, kom u
elektrotlardan etkilenmektedir. Bunun yanı sıra ölçülen elektrik sinyali sadece beyinden de il, 
kas hareketinden do an parazitleri de içermektedir. Ölçüm de erleri 1 – 200 microvolt 
arasında olmasına kar ın uyaran potansiyeli aslında 30 microvolt civarındadır. Bu da gürültü 
de erinin esas sinyalden daha güçlü oldu unu göstermektedir.  

c) EEG verilerinin varyansı oldukça büyük ve de i kendir. Farklı beyinler aynı uyarana farklı
tepkiler verebildi i gibi aynı beyin dahi aynı uyarana farklı tepki vermektedir. Dolayısıyla 
hangi tepki ölçüm de erinin do ru ve gerçek oldu unun saptanması da oldukça yo un ve 
zorlu bir ara tırma konusudur. Varyansın büyük olmasından dolayı yapılan uygulamalar 
genellikle bir uyaranı birçok kereler tekrar edip, ölçümlerin ortalamasının alınması eklinde
daha sa lıklı hale getirme yönündedir. 
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d) Veri madencili i metotlarının hemen hepsi EEG verileri üzerinde uygulamaya elveri li 
metotlardır. Görüntü ve desen i leme, kümeleme, sınıflama, regresyon vs. gibi birçok teknik 
EEG verileri üzerine uygulandı ında anlamlı sonuçlar alınabilmektedir.

5. Uygulama 

Bu çalı mada belirli bir denek üzerinde farklı elektrotlardan alınan EEG kayıtları kullanılmı tır. Bu 
verilerde her biri belirli aralıklarla verilmi  26 adet ses uyaranına ait tepkilerin 500 ms. öncesi ve 500 
ms. sonrasına ait voltaj de erleri yer almaktadır. Tepki 0. ms. içinde verilmi tir. Çalı manın amacı, k-
means kümeleme yöntemi ile EEG sinyallerinin zaman boyutunu ayırt etmek eklinde belirtilmi tir.
Bu çalı mada sadece bir tek elektrottan (P3) alınan veriler kullanılmı tır.

A a ıda ilk 8 uyarana ait verilerin grafi i gösterilmektedir ( ekil2)

ekil 2: lk 8 uyaranın 500 ms öncesi ve 500 ms sonrası

Bu veriler üzerinde 2 küme için k-means algoritması uygulanmı  ve algoritma tarafından her uyaranın
133 ve 344. milisaniye içerisindeki elektrik sinyalleri ayrı bir küme gözlemlenmi tir. ekil 3’te 1., 5., 
26. uyarana ve ortalamaya göre kümeler gösterilmektedir. 

ekil 3: 1, 5, 26. uyaranlar ve uyaran ortalamalarının kümelenmi  hali 
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Uygulama, 3,4,5 ve 6 küme için de tekrarlanmı , ancak anlamlı sonuçlar elde edilememi tir. Ayrıca P3 
elektrodunun dı ında P4, CZ, F3 ve F4 elektrotlarından alınan verilere uygulanan kümeleme analizleri 
de farklı zaman dilimlerinde benzer sonuçlar vermi tir. En açık ve en anlamlı sonuçlar P3 
elektrotundan alındı ı için bu çalı maya P3 elektrodu uygulama olarak alınmı tır.

6. Sonuçlar 

Bu çalı mada elde edilen sonuçlara göre, ki i, dikotik ses uyaranına P3 elektrodundan alınan 
ölçümlere göre her uyaran için 133 ve 344. milisaniyeler arasında tepki vermektedir. Uygulanan k-
means kümeleme algoritması, bu süreler içindeki ve dı ındaki gruplar olarak verileri ayırt etmi tir.

Kümeleme uygulamaları ile beyinden alınan EEG sinyalleri içerisinden farklı çalı malarla belirli 
sonuçlara ula mak mümkün olabilir. Özellikle uyaranlara verilen tepkileri belirlemede, ya da beynin o 
anki faaliyetini belirlemede kullanılabilecek olan bu veri madencili i yöntemi, psikolojik ya da 
fizyolojik bazı hastalıkların tespiti ve te hisinde de kullanılabilir.

Klinik uygulamaların yanı sıra veri madencili i yöntemleri EEG kayıtları üzerinde uygulanarak 
beynin faaliyet haritasının çıkarılmasında, davranı  ve tepki tespitinde, akıl okumak için ya da yalan 
makinesi olarak kriminal alanda kullanılabilir.  
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ÖZET 

Bu çalı mada, her karakteristi in kendi hata kareler ortalaması fonksiyonlarına dayalı bir do rusal
olmayan programlama problemi önerilecek ve birle tirilmi  dizim formatında kalitenin geli tirmesi
hedeflenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kalite Geli tirme, Çoklu Karakteristikler, Hata Kareler Ortalaması.

ABSTRACT 

QUALITY IMPROVEMENT: MULTIPLE QUALITY CHARACTERISTICS 

In this study, a mean square error (MSE) criterion is utilized and a nonlinear programming problem 
based on the individual MSE functions of each response is proposed for quality improvement when 
data are collected from a combined array. 

Key Words: Quality Improvement, Multiple Characteristics, Mean Square Error. 

1. ÇOK KARAKTER ST KL  OPT M ZASYON PROBLEMLER

Çok karakteristikli ürün geli tirme problemleri literatürde yeterince tartı ılmayan; ancak, uygulamada 
sıkça kar ımıza çıkan problemlerdir. Örne in, yarı iletkenler endüstrisinde kaliteyi karakterize 
edebilen 12 ile 15 arasında karakteristi in bulunması ola andır.

Kalite karakteristikleri (cevaplar) bireysel ve di erlerinden ba ımsız olarak incelenmemelidir. Bir 
karakteristik için optimal olan ko ullar, di erleri için optimumdan uzak, hatta fiziksel olarak 
uygulanması olanaksız olabilir. Ayrıca, cevap de i kenleri arasında var olabilecek ili kiler, tek 
de i kenli incelemelerin olanaksız olmasına neden olur. Böylesi durumlarda literatürde dikkatimizi 
çeken çalı malar genellikle “e anlı” optimizasyonu gerektirmektedir. 

E anlı optimizasyon problemlerinin çözülmesine yönelik bir yakla ım, tüm cevapların e  yükselti 
e rilerinin üst üste konulması ve yakla ık optimumu verecek bölgenin grafik üzerinde ke ifsel olarak 
belirlenmesidir (Lind vd. [8]). Bununla birlikte, bu grafiksel yöntem, çok sayıda girdi de i kenli ve 
karakteristikli sistemlerin çözümü için elveri li bir yol de ildir.

Myers ve Carter [9], iki cevaptan olu an bir dual sistem problemini çözebilmek için, ikincil cevabı
kısıt de erine ba layarak, birincil cevabın optimizasyonuna yönelik bir algoritma geli tirmi lerdir.
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Sözü geçen algoritma ilerleyen yıllarda tek cevaplı kalite problemlerinin çözülmesinde klasik bir 
yakla ım olarak Vining ve Myers [14] tarafından yeniden ele alınmı tır.

Derringer ve Suich [2], arzulanabilir (çekici) fonksiyon yakla ımı önermi  ve her bir cevap de i keni
için çekicilik indeksi (di) adı verilen çekicilik skorlarını hesaplamı lardır. Çekicilik skorları [0, 1]  
aralı ında de i mektedir. Bir cevabın herhangi bir ko ulda çekicili i arttı ında, buna kar ılık gelen 
çekicilik skoru 1’e yakla maktadır. di = 0 oldu unda, ilgili cevap de i keni ilgili ko ulda kabul 
edilemez anlamına gelir. Bireysel çekicilik skorlarının geometrik ortalamasını maksimum yapacak 
uzla ık çözüm aynı zamanda çok karakteristikli sistemin de çözümü olarak kabul edilir. 

Cevapların varyans heterojenliklerini ve aralarında olu abilecek korelasyonlarını hesaba katarak; 
de i ik ko ullardaki çekicilik de erlerini ölçebilecek “uzaklık” ölçü metrikleri Khuri ve Conlon [3] 
tarafından geli tirilmi tir.

Literatürde kar ıla ılan bir di er yakla ım, kayıp (loss) fonksiyon aracılı ıyla çok cevaplı sistemin 
optimizasyonudur. Bu amaçla, Ames vd. [1], çok cevaplı süreçlerin cevap yüzey modelleriyle 
optimizasyonu konusuna karesel kayıp fonksiyonları ile yakla mı lardır. Vining [13], cevaplar 
arasındaki korelasyon yapılarını ve süreç ekonomisini de dikkate alarak kayıp fonksiyon aracılı ıyla 
bir yöntem önermi tir. Kayıp fonksiyonlarını ilgilendiren bir di er yakla ım Romano vd. [11]’nin 
makalesidir. Bu makalede, birle tirilmi  dizim (a combined array) formatında hata kareler ortalaması
yakla ımıyla çok cevaplı sistemlerinin kalitesinin geli tirilmesine yönelik genel bir çerçeve plan 
üzerinde durulmu tur.

2. CEVAP YÜZEY MODELLER  VE TEK KARAKTER ST KL  PROBLEM 

Kalite karakteristi inin kontrol ve gürültü de i kenlerine ba lı cevap yüzey modeli, 

zxzBxxxzx 0),y(                                                                                           (1) 

eklindedir [10]. Burada, ),y( zx  kalite karakteristi i, x kontrol de i kenleri vektörü, z gürültü 
de i kenleri vektörü,  kontrol de i kenlerinin lineer etkilerinin katsayılar vektörü, B kontrol 
de i kenleri ve kontrol  kontrol etkile imlerinin karesel etkilerinin katsayılar matrisi,  gürültü 
de i kenlerinin do rusal etkilerinin katsayılar vektörü,  kontrol ve gürültü de i kenleri arasındaki 
etkile im etkilerinin katsayılar matrisi ve  deneysel hatadır ( i ~ iidN(0, 2 )). Ayrıca, E(z) = 0 ve 

Var(z) = I2
z  olarak varsayılmı tır. E itlik (1)’de verilen yüzey modeline z’ye ba lı beklenen de er 

ve varyans operatörleri uygulandı ında, süreç kalite ortalaması ve süreç varyansına ili kin tahmin 
modelleri a a ıdaki ekilde elde edilir: 

)],(ŷ[ˆ zx = xBxbx ˆb0                                                                                                       (2) 

)],(ŷ[ˆ 2 zx = )ˆˆ()ˆˆ(ˆ 2
z xx + 2ˆ                                                                                  (3) 

Tek karakteristi inin optimizasyonu için literatürde önerilen üç klasik kalite geli tirme probleminin 
cevap yüzeyleri alternatifleri çerçevesindeki ifadesi a a ıda verilmektedir: 

Durum 1: “Hedef-en-iyi”, )],(ŷ[ˆ zx  belirli bir sabit de erde kontrol edilirken, )],(ŷ[ˆ 2 zx  minimum 
yapılmaya çalı ılmalıdır.
Durum 2: “Enbüyük-en-iyi”, )],(ŷ[ˆ zx  maksimum yapılırken, )],(ŷ[ˆ 2 zx  minimum yapılmaya 
(veya sabit bir de erde kontrol edilmeye) çalı ılmalıdır.
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Durum 3: “Enküçük-en-iyi”, )],(ŷ[ˆ zx  minimum yapılırken, )],(ŷ[ˆ 2 zx  minimum  yapılmaya 
(veya sabit bir de erde kontrol edilmeye) çalı ılmalıdır.

3. HATA KARELER ORTALAMASI YAKLA IMI

Lin ve Tu [7] tarafından önerilen hata kareler ortalamasına ili kin yüzey fonksiyonları a a ıda
verilmektedir. lgili fonksiyonlar tek karakteristikli sistemlerin optimizasyonunda kullanılmaktadır.

MSE= 2T)-)],(ŷ[ˆ( zx + )],(ŷ[ˆ 2 zx         [Hedef-en-iyi]                                      (4)     
                  
MSE= 2)]},(ŷ[ˆ{ zx + )],(ŷ[ˆ 2 zx             [Enküçük-en-iyi]                                                                 (5)      
                                                   
MSE= 2)]},(ŷ[ˆ{- zx + )],(ŷ[ˆ 2 zx           [Enbüyük-en-iyi].                                                                (6) 

E itlik (4)’de “T” belirlenmi  bir hedef de erini göstermektedir. 

Hata kareler ortalaması yakla ımının çok karakteristikli sistemlere genelle tirilmesi konusu Köksoy 
[4], Köksoy ve Yalçınöz [5] makalelerinde ele alınmı tır. Bu makalelerdeki genel yakla ım özetle u
ekildedir: Birle tirilmi  dizim formatında tasarlanmı  bir deneyde, ürün kalitesini karakterize eden r 

tane  karakteristikle ilgilendi imizi dü ünelim. Her bir iy  için cevap yüzey modeli ),(ŷi zx , kalite 

ortalaması modeli ),(ŷˆ ii zx  ve süreç varyansı modeli ),(ŷˆ i
2
i zx  olsun r1,...,i  (Bkz: E itlik

(1), (2) ve (3)).  

Deneyin amacına ba lı olarak, yani iy  maksimum, minimum veya belirlenmi  bir hedef de ere sahip 
olacak ekilde, farklı hata kareler ortalamaları tanımlanabilir. E er iy  için belirli bir hedef 
belirlenecekse, buna ili kin hata kareler ortalamasının biçimi E itlik (4)’tür. E er iy  için minimum 
stratejisi belirlenmi  ise, hata kareler ortalamasının tanımı E itlik (5)’e uymaktadır. Son olarak, e er 

iy  maksimum yapılacaksa, hata kareler ortalaması E itlik (6) ile verilmektedir. Deneyin hedefleri 
do rultusunda, her bir ilgilenilen karakteristik için hata kareler ortalaması fonksiyonları bulunur (yani, 
MSEi r1,...,i ).

4. ÇOK KARAKTER ST KL  PROBLEM FORMÜLASYONU 

Bütün karakteristikleri bir arada dü ünecek ve onları uzla tıracak bir çözümün bulunması gerekecektir. 
Arzulanan uzla ık çözümleri  üretebilecek problem formülasyonunu a a ıdaki ekilde önermekdeyiz 
(Bkz: ayakdokuyan  [12]):  

Min MSEj      ( i  j )                                                                

Kısıtlar:

MSEi =MSEi0        i=1,2,…,r                        (7) 

x  R

                                                                                                                         
E itlik (7)’deki problem, belirli bir R deneysel bölgesi içinde, uygun bir hata kareler ortalaması
fonksiyonunu amaç kabul ederek di er hata kareler ortalaması fonksiyonlarını belirli bir kısıt
de erlerine ba layacak ekilde optimize etmektedir.  Problemin kısıt de erleri MSEi0 (i =1,2,…,r) 
biçiminde gösterilmektedir. R deneysel bölge kısıtlaması küresel (spherical) tarzdaki tasarımları
ilgilendiriyorsa, 2xx eklinde bir kısıt tanımlaması yapılır. Burada  tasarımın yarıçapıdır. Kübik 
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(cubodial) tasarımları ilgilendiren kısıt ise, -1  xi  1,  ( i =1,…,k)  eklindedir (k, kontrol etkenlerinin 
toplam sayısıdır).

E itlik (7)’ deki problem  do rusal olmayan programlamayı ilgilendirmektedir.  Çünkü hem amaç 
fonksiyonu hemde kısıtlar do rusal olmayan fonksiyonlardır. Problemi çözebilecek bir çok yöntem 
geli tirilmi tir. Bu yöntemlerin içinden Genelle tirilmi ndirgenmi  gradyan (G G) yöntemini çözüm 
algoritması olarak önermekteyiz.  

5. GENELLE T R LM ND RGENM  GRADYAN (G G) YÖNTEM

Bu bölümde, G G yöntemi ana hatlarıyla özetlenecektir. Ayrıntılı bilgi için referans kaynak olarak 
Lasdon vd. [6] çalı masına ba vurulabilir. Bir do rusal olmayan programlama (DOP) problemi, 

min f(x)
g(x) = [g1(x), g2(x),…gm(x)]T = 0                                        (8) 
a x b

eklinde ifade edilir. Burada x vektörü orijinal de i kenlerden ba ka, gev ek de i kenleri de (slack 
variables) içerir. g ise, tüm gi kısıtlarından olu an vektördür. De i kenlerin alt ve üst sınırları sırasıyla 
a ve b vektörlerinin elemanlarıdır. a ve b vektörlerinin bazı elemanları gerekti inde -  yada +
olabilecektir.

G G algoritması, E itlik (8)’de verilen m tane kısıtı kullanarak, temel (basic) de i kenler diye 
adlandırılan m tane de i keni, geri kalan n-m tane temel olmayan (non-basic) de i kenler cinsinden 
çözer. Temel ve temel olmayan de i kenlerden olu an vektörler sırasıyla bx  ve nbx  ile gösterilirse, 

],[ nbb xxx  olur. Böylece E itlik (8)’de verilen kısıt denklemleri g(xb, xnb) = 0 eklinde yazılabilir.
g’nin Jakobian matrisi benzer biçimde  

),(),( nbb
nbb

BB
x
g

x
g

x
g

                        (9) 

kısımlarına ayrılır. x vektörünün ilk m elemanının temel de i kenler olarak alınması genellikten bir 
ey kaybettirmez. Yürürlükteki uygun nokta (current faesible point) xc olsun. Temel de i kenler xc

noktasında hesaplanan Bb matrisi tekil olmayacak biçimde seçilmelidir. Böylece temel de i kenler,
temel olmayan de i kenlerin bir fonksiyonu olarak yani )( nbb xx  yazılabilir. Dolayısıyla amaç 
fonksiyonunun, 

)F()),(f( nbnbnbb xxxx                       (10) 

eklinde ifade edilen indirgenmi  biçimi bulunur. G G algoritmaları orijinal problemi, bir dizi 
indirgenmi  problem yardımıyla çözer. Her iterasyonda xc noktasındaki,

nb
1

b
bnbnb

BB
xxx
ffF

                                 (11) 

indirgenmi  gradyan hesaplanır. Temel olmayan de i kenler iki kümeye ayrılır. xnb1 ile gösterilen ve 
süper temel (süper basic) olarak adlandırılan vektörün s tane elemanı, kendi sınırlarının tam 
aralı ındadır. Temel olmayan de i kenlerin xnb2 vektörü ise, n-m-s tane de i kenden olu an ve her biri 
kendi sınırlarının tam üzerindedir. Bir boyutlu arama ile , 

)dminF( cc
nbx                                   (12) 
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problemi çözülür. Burada dc ara tırma yönü olarak 
nb1x

F  kullanılır. dc’nin bulunmasında e lenik 

gradyan yöntemler ve BFGS Quasi-Newton yöntemi kullanılır. E itlik (12)’deki minimizasyon sadece 
yakla ık olarak yapılır ve  için { 1, 2,…}pozitif de erleri seçilerek bitirilir. Her bir i için, 

)d),d(f()dF( c
i

c
i

c
i

c
nb

c
nbb

c
nb xxxx  hesaplanır ve )d( c

i
c
nbb xx  bulunur. Bu temel 

de i kenler g kısıtlarını sa lar. E er bx  herhangi bir kısıtta do rusal de ilse, sistem genellikle bir 
Newton yöntemi ile çözülür. Ara tırma, bir amaç fonksiyonu de eri önceki de erden büyük bulunana 
kadar devam eder.  

6. UYGULAMA: KUVVET ÖLÇME DENEY

Romano vd. [11] tarafından önerilen kuvvet ölçme deney düzene i üzerinde bir uygulama 
yapılacaktır. Bir malzemeye kuvvet uygulandı ında, kuvvetin etkisiyle sistemi olu turan parçalarda 
ekil de i imleri veya deformasyonlar meydana gelmektedir. Birim uzunluktaki ekil de i im 

miktarlarını ölçebilmek için, sisteme küçük dirençler yerle tirilmi tir. Küçük dirençlerin yerle tirilme 
konumlarına ba lı olarak; ölçülmesi dü ünülen iki kalite karakteristi i bulunmaktadır: Kartezyen 
sistemde, y ekseni do rultusundaki birim ekil de i iminin (longitudinal strain) x ekseni 
do rultusundaki birim ekil de i imine (transversal strain) oranı “non-linearity (y1)” adı verilen bir 
kalite karakteristi ini olu turmaktadır. Di er kalite karakteristi i ise, “Hysteresis (y2)” etkisidir. 
Ölçüm bölgesindeki maksimum ekil bozuklu unun y ekseni do rultusundaki birim ekil de i imine 
oranı olarak tanımlanır. Kalite karakteristiklerini etkileyen üç kontrol (x1, x2 ve x3) ve iki gürültü (z1 ve 
z2) etkeni tespit edilmi tir. Kontrol etkenleri elastik elementin biçimini tanımlayan parametrelerdir. 
Deneyin amacı, y1 karakteristi ini 1ˆ =1 eklinde belirlenen bir hedef de erine ula tırırken, aynı
zamanda, y2’yi minimum yapacak kontrol etkenlerinin de erlerini bulabilmektedir. Birinci kalite 
karakteristi inin (y1) hata kareler ortalaması (MSE1) E itlik (4) ve ikinci karakteristi in (y2) hata 
kareler ortalaması (MSE2) E itlik (5)’de verilen yapıya uygun ekilde te kil edilmi tir. ekil (1), hata 
kareler ortalaması fonksiyonlarının 3 boyutlu yüzey grafiklerini göstermektedir. Grafik çiziminde, 
ilgili fonksiyonlarda, x3 = -1 alınmı tır. E itlik (7)’de verilen problemin r =2 durumundaki çözümü 
ara tırılacaktır. Problemin çözüm algoritması olarak G G kullanılacaktır. Tablo (1), Pareto optimal 
sonuçları göstermektedir. Alternatif çözümler içerisinde 12 nolu alternatif çözüm problemin hedefine 
en yakın olanıdır. Karar verici (KV), belirledi i amaçlarını dikkatlice de erlendirmeli ve hedefleri 
do rultusunda hangi amaçtan ne kadar fedakarlık gösterece ine ve hangi alternatif çözümün  kendi 
sistemine uyabilece ine dikkatlice karar vermelidir. Pareto optimalite mantı ına göre “amaçlardan biri 
kötüle tirilmeden di erleri iyile tirilemez”.  

Tablo 1. Kuvvet Ölçme Deneyi- Optimal Sonuçlar 

            ekil 1.  MSE Yüzey Fonksiyonları
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ÖZET 

Yerkabu u hareketlerinin ara tırılması depremle ilgili çalı malar arasında önemli bir yere sahiptir. Hareket 
hızlarının bilinmesi, bir fayda, depreme yol açacak enerji birikiminin kaç yılda olu aca ı hakkında bilgi 
verecektir. Hızların kestiriminde mekansal istatisti e gereksinim duyulmaktadır. Bu çalı mada, mekansal 
istatistik teorisinin temelinde, uyarlamalı a lara dayanan bulanık çıkarım sisteminin kullanılması ile kestirim 
yapılması amaçlanmı tır.

Anahtar Kelimeler: Yerkabu u hareket hızları, mekansal istatistik, variogram, bulanık uyarlamalı a .

ABSTRACT 

PREDICTION of CRUSTAL MOTION VELOCITIES by the ADAPTIVE-NETWORK-BASED FUZZY 
INFERENCE SYSTEM 

Researching crustal motion has a great role among works related to earthquake. Knowing motion velocities 
gives information about how many years the energy accumulation -that will cause earthqualke- will take form on 
a fault. Spatial statistics is needed in prediction of motions. In this work, on the base of he theory of spatial 
statistics, making predictions  by  the use of adaptive-network-based fuzzy interference system has been aimed 
at. 

Key Words: Crustal motion velocities, spatial statistics, variogram, fuzzy adaptive network.  

1. G R

Deprem, yer içinde, fay adı verilen kırıklar üzerinde biriken elastik deformasyon yani ekil 
de i tirme enerjisinin, yerkabu unu olu turan katı kayaçların kırılma dayanımını a ması
sonucu ortaya çıkan ani kırılma ya da yırtılma hareketi sonucunda olu an karma ık dalga 
hareketleri olarak tanımlanmaktadır [1, 5]. Deprem çalı malarının ba lıca amacı bir bölgede 
yer alan bir fayda deprem olma ihtimalini en güvenilir ekilde tahmin etmektir. Bu amaçla 
deprem mekanizmaları anla ılmaya çalı ılmı  ve farklı deprem tahmin modelleri 
geli tirilmi tir [1].  

Depremle ilgili çalı malar; yerkabu u yapısının ara tırılması, yerkabu u hareketlerinin 
ara tırılması, meydana gelmi  depremlerin tarihsel ve konumsal da ılımlarının ara tırılması,
depremlerin önceden belirlenmesi çalı maları, deprem hasar tespit çalı maları ve depremin 
ardından onarım çalı maları biçiminde sınıflandırılabilir [2].

Yerkabu u hareketlerinin ara tırılmasından yola çıkılarak, hareket hızlarının kestiriminde 
kullanılabilecek yakla ımlar incelendi inde, mekansal istatisti e ihtiyaç duyuldu u
görülmü tür. Herhangi bir mekansal bölge üzerinden elde edilen veriler arasında mekan 
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ili kileri bulundu undan, bu tür verilerin analizinde farklı yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır.
Mekansal istatistik teorisi bu amaçla Matheron (1963) tarafından ortaya atılmı  olan ve 
olasılık teorisine dayanarak geli tirilen bir yakla ımdır [7]. 

Bu çalı mada, yerkabu u hareket hızlarının kestirimi için mekansal istatistik teorisinin 
temelinde, uyarlamalı a lara dayanan bulanık çıkarım sisteminin (Adaptive-Network-based 
Fuzzy Inference System- ANFIS) kullanılması önerilmi tir. ANFIS, bulanık mantık, bulanık
e er-ise kuralları ve sinir a larına dayanan bir hesaplama sistemidir [4, 6]. Uyarlamalı a ların
kullanılması ile bulanık denetim sistemlerine sinir a larının ö renme yetene i kazandırılırken, 
sinir a larının da insan gibi karar verme özelli ine sahip olması sa lanmaktadır.

2. UYARLAMALI A LARA DAYANAN BULANIK ÇIKARIM S STEM  ile 
MEKANSAL KEST R M

Mekansal de i kenlerin aldı ı de erler çalı ma alanının yalnızca örneklenmi  noktalarında
bellidir. Örneklenmemi  noktalardaki bilinmeyen de erlerin hesaplanması gerekti inde 
örneklenmi  noktalardaki bilinen de erlerden yararlanılır. Mekansal de i kenlerin
örneklenmemi  bir noktadaki de erinin hesaplanması kestirim olarak adlandırılmaktadır  [6]. 
Mekansal kestirim için kullanılan farklı yöntemler bulunmaktadır.

Uyarlamalı a lar, yön ba lantıları ile birbirlerine ba lanmı , bir kısmı veya tamamı
uyarlamalı sinirlerden olu an be  tabakalı ileri beslemeli bir a dır. Uyarlamalı sinirler, belirli 
parametrelere sahip sinirleri göstermektedir. Bu parametrelerin de erleri ö renme yolu ile 
ayarlanabilmektedir [4]. Birinci tabakada yer alan sinirler uyarlamalıdır ve üyelik 
fonksiyonun de erini gösterir. kinci tabakada yer alan her sinir sabitlenmi tir ve birinci 
tabakadan gelen girdi sinyallerinin çarpımı olarak tanımlanır. Üçüncü tabakada yer alan 
sinirler sabit sinirlerdir ve bu tabakanın çıktı de eri, ikinci tabakanın çıktılarının bir 
normalizasyonudur. Dördüncü tabakadaki sinirler uyarlanmı  sinirlerdir ve bulanık e er-ise
kuralının sonuç kısmı ile üçüncü tabaka çıktılarının çarpımıdır. Be inci tabakada yer alan tek 
sinir, girdi sinyallerinin tümünün toplamını alarak genel çıktıyı hesaplayan sabitlenmi
sinirdir.

Bu çalı mada belirli bölgelerde ölçülmü  yerkabu u hareket hızları kullanılarak, bulanık
uyarlamalı a ların kullanılması ile Sugeno bulanık mantık yöntemine dayanarak bulanık
model olu turulmaya çalı ılacaktır. Böylece ölçüm yapılmamı  noktalarda hareket hızları
kestirilebilecektir.

2.1. Mekansal Kestirimde Bulanık Uyarlamalı A ların Uygulanı ı

Bulanık kural, lK :E er )...(ise)...( 11011 p
l
p

llll
pp

l xcxccYYFxveveFx biçiminde 

tanımlanan Sugeno bulanık mantık yöntemine dayanarak olu turulur. Burada l
iF : l. kuralda 

ix  girdisi ile ba lantılı bulanık küme veya terimleri, lY : lK  kuralından ileri gelen çıktı
sistemini göstermektedir [3]. Bulanık kuralların belirlenmesi için öncelikle enlem ve boylam 
de erlerinin kaç alt bölgeye ayrılaca ı ve hangi çe it üyelik fonksiyonunun kullanılaca ının
belirlenmesi gerekir.  

Enlem ve boylam de erlerinin alt bölgelere ayrılması için kümeleme analizinden yararlanılır.
Kümeleme yöntemleri içerisinde yaygın olarak kullanılan algoritmalar, kesin c-ortalamaya 
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dayalı kümeleme, bulanık c-ortalamaya dayalı kümeleme ve çıkarımlı kümeleme 
algoritmalarıdır. Bu çalı mada, veri noktalarının yo unluk ölçütüne dayanan çıkarımlı
kümeleme algoritması kullanılmı tır. Bu algoritma kullanıldı ında küme sayısı algoritma 
sonucunda kendili inden ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle daha kullanı lı oldu u söylenebilir.

Bulanık model olu turulurken farklı biçimlerde üyelik fonksiyonu seçilebilmektedir. Bu 
çalı mada üyelik fonksiyonunun seçiminde, mekansal verilerin yapısına uygun biçimde 
belirlenen variogram modelinin kullanılması önerilmi tir. Variogram fonksiyonu, birbirleri 
arasındaki uzaklık mesafesi h  olan iki mekansal rasgele de i ken arasındaki uzaklı a ba lı
ili kiyi karakterize etmek için kullanılan bir fonksiyondur [6]. 

Variogram modelinin, enlem ve boylam de erlerine ili kin üyelik fonksiyonu olarak seçilmesi 
ve alt kümelerin olu turulmasından sonra bulanık kurallar belirlenir. Enlem m, boylam n alt
bölgeye ayrılmı  olsun. Enlem derecesi E ve boylam derecesi B ile gösterilmek üzere, Sugeno 
bulanık mantık yöntemine göre bulanık kurallar,

biçiminde olu turulur. Burada Y  çıktıları, topra ın verimi, maden cevherinin kalitesi vb. gibi 
mekansal de i kenlerin de erini göstermektedir. lY , nxml ,...,1  de erleri her bir kurala 
kar ılık gelen çıktılardır. Toplam nxm  tane kuralın her biri için bilinmeyen l

ic , 2,1,0i ,
nxml ,...,1  de erlerinin bulunması gerekmektedir. Bulanık uyarlamalı a ların kullanılması

ile çözümlemede, mevcut veriler, bulanık modelin olu turulması ve olu turulan modelin 
do rulu unun test edilmesi için e itim ve test verileri olarak iki gruba ayrılır. Test verilerinin 
sayısının e itim verilerinin sayısının %15’inden daha az olmaması gerekmektedir [7]. l

ic
katsayıları bulunurken ilk olarak e itim verilerinden birisi ele alınır ve verinin enlem ve 
boylam de erlerinin üyelik dereceleri belirlenir. Bu veri hangi kuralı tetikliyorsa o kural ya da 
kuralların a ırlıkları belirlenir. Daha sonra bulunan a ırlıkların normalizasyonu 
gerçekle tirilir. Son olarak normalle tirilmi  a ırlıklar ile çıktı denklemi katsayılarının
çarpımlarının toplamı alınarak bu veriye ait denklem elde edilmi  olur. Kalan noktalar ile aynı
i lemler tekrarlanarak her bir nokta için tetikledi i kurallar ve kuralların a ırlıkları,
normalle tirilmi  a ırlıklar ile ilgili kurallara ait denklemler kümesi elde edilir. Sonuç olarak, 
N toplam veri sayısı, P her bir kural için üç bilinmeyen oldu undan toplam kuralların üç katı
( )(3 mnP ), PNA  katsayılar matrisi, 1PX  bilinmeyenler vektörü ve 1NY  verilere ili kin 
gözlem de erleri olmak üzere, 

K1: E er enlem E1 ve boylam B1  ise  BcEccY 1
2

1
1

1
0

1

K2: E er enlem  E1 ve boylam B2  ise BcEccY 2
2

2
1

2
0

2

… … … … … … 
Kn : E er enlem  E1 ve boylam Bn ise BcEccY nnnn

210

Kn+1: E er enlem E2 ve boylam B1  ise  BcEccY nnnn 1
2

1
1

1
0

1

Kn+2: E er enlem E2 ve boylam B2 ise BcEccY nnnn 2
2

2
1

2
0

2

… … … … … … 
Knx2: E er enlem E2 ve boylam Bn  ise BcEccY nxnxnxnx 2

2
2

1
2

0
2

… … … … … … 
Knxm: E er enlem Em ve boylam Bn ise BcEccY nxmnxmnxmnxm
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YAX   (2.1)
              

biçiminde verilen denklem sistemi elde edilmi  olur. Buradan bilinmeyenler vektörü 
çözüldü ünde her bir kurala ait do ru denklem katsayıları bulunur. 

Bulunan bu do ru denklem katsayıları ile her bir noktanın model ile elde edilen de erleri
hesaplanır. Model ile belirlenen mekansal veri de erleri ile gerçek veri de erleri arasındaki
fark hata de erini verir. Bulunan bu hata de eri yapay sinir a ları ile geriye do ru yayılarak 
alt küme aralıkları de i tirilir ve aynı i lemler tekrarlanır. Bu i lemlere, hata miktarı önceden 
tanımlanmı  olan kabul edilebilir küçük bir hatadan daha küçük olana kadar devam edilir. 
Sonuçta alt küme aralıkları ba langıçtakine göre de i ir ve her bir kural için o kurala ait 
model katsayıları elde edilir. Böylece istenilen herhangi bir noktanın kestirim de eri bulanık
uyarlamalı a ların kullanılması ile kurulan modelden elde edebilir [7]. 

3. YERKABU U HAREKET HIZLARININ KEST R M

Uygulama için, literatürde yer alan yerkabu u hareketlerinin küresel konumları ile ölçüm 
de erleri veri seti olarak kullanılmı tır. Çalı ma alanı Marmara ve çevresini kapsayan,       
390- 420 enlem ve 260- 310 boylamları arasında yer alan bölge ile sınırlandırılmı tır. Bu bölge 
içerisinde bulunan 73 de er veri setini olu turmu tur. Bulanık uyarlamalı a  ile kestirim için 
MATLAB yazılımının bulanık mantık modulü altındaki ANFIS editörü kullanılmı tır.

Enlem ve boylam de erleri girdi de i kenlerini olu turmaktadır. Ba ımlı de i keni olu turan 
yerkabu u hareket hızları (mm/yıl) ise çıktı de i kenidir. Hareket hızları kuzey ve do u
olmak üzere iki ayrı yönde verildi inden tüm çözümlemeler kuzey ve do u yönleri için ayrı
yapılacaktır.  Verilerin alan üzerindeki yerleri Grafik 3.1’ de görülmektedir. 
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Grafik 3.1. Hareket hızlarına ili kin verilerin alan üzerindeki yerleri 
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Hareket hızlarına ili kin tanımlayıcı bazı istatistikler Çizelge 3.1’ de görülmektedir. Kuzey 
yönü için negatif de erler hareketin güneye do ru oldu unu, do u yönü için negatif de erler
ise hareketin batıya do ru oldu unu ifade etmektedir. 

Çizelge 3.1. Hareket hızlarına ili kin de erler

 Hareket Yönü 
 Kuzey Do u
Veri sayısı 73 73 
En küçük de er -13.52 -24.01 
En büyük de er 4.92 2.72 
Ortalama -3.86 -16.02 
Standart Sapma 4.46 6.84 

Veri setinde yer alan veriler e itim ve test seti olmak üzere rasgele olarak ikiye ayrılmı tır.
E itim seti a ın e itiminde, test seti ise e itimin performansını ölçmede kullanılmaktadır.
E itim setinde verilerin  %75’i (55 veri), test setinde ise %25’i (18 veri) yer almı tır.

De i kenler için alt düzey sayıları çıkarımlı kümeleme algoritmasının kullanılmasıyla
hesaplanmı tır. Kümeleme algoritmasının sonucunda kuzey ve do u yönleri için düzey sayısı
her iki ba ımsız de i ken için de dört olarak belirlenmi tir. Belirlenen bu düzey sayılarına
göre olu turulacak bulanık kuralların sayısı kuzey ve do u yönleri için sırasıyla, 

2

1
21

2

1
21

1644

1644

p

i
id

p

i
ik

lllL

lllL

olarak elde edilmi tir. Burada L bulanık kural sayısını; p, ba ımsız de i ken sayısını; li          
(i= 1,…, p) ise her bir ba ımsız de i kene ait düzey sayısını göstermektedir.  

Üyelik fonksiyonu olarak mekansal verilerin yapısına uygun olan variogram modeli 
seçilmi tir. Yapılan analiz sonucunda her iki yön için de variogram fonksiyonu normal 
da ılıma uygun bulunmu tur. Buna göre, üyelik fonksiyonları normal da ılım olarak 
alınmı tır.

Her iki yön için de a ın e itiminde geri besleme algoritması seçilmi tir. Yapılan ön 
denemeler sonucunda e itim için 500 adet e itim turu (iterasyon) yeterli görülmü tür. Hata 
için tolerans miktarı 0,001 seçilerek a  e itilmeye ba lamı tır. Analiz sonucunda kuzey ve 
do u yönü için hareket hızlarına ili kin onaltı adet bulanık çıkarım kuralından elde edilen 
modeller sırasıyla,
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biçimindedir.  

Bulanık kurallara ili kin modeller kurulurken belirlenen ba langıç merkez de erleri ve a ın
e itimi sonucunda elde edilen sonuç merkez de erleri kuzey ve do u yönleri için sırasıyla
Çizelge 3.3. a ve Çizelge 3.3. b’ de verilmi tir.

Çizelge 3.3.a. Kuzey yönü için a dan elde edilen ba langıç ve sonuç merkez de erleri

Çizelge 3.3.b. Do u yönü için a dan elde edilen ba langıç ve sonuç merkez de erleri

Bulanık kurallara ili kin modellerin kullanılmasıyla e itim verilerinden elde edilen 
kestirimler için hata de eri, hata kareler ortalaması ölçütüne göre hesaplanarak kuzey ve do u
yönleri için sırasıyla,

2592.1
)ˆ(

5704.0
)ˆ(

1

2

1

2

n

YY

n

YY

n

i
ii

d

n

i
ii

k

olarak bulunmu tur.

E itim verileri için bulanık uyarlamalı a  modelinden elde edilen kestirimlere ili kin hatalar 
Grafik 3.4.’ de kontur haritası eklinde sunulmu tur.

Boylam Enlem 
Merkez
de erleri Düzey1 Düzey2 Düzey3 Düzey4 Düzey1 Düzey2 Düzey3 Düzey4 

Ba langıç 26.08 27.68 29.27 30.86 39.01 39.95 40.89 41.83 

Sonuç 26.08 27.42 28.39 30.83 38.95 39.68 40.76 41.35 

Boylam Enlem 
Merkez

de erleri Düzey1 Düzey2 Düzey3 Düzey4 Düzey1 Düzey2 Düzey3 Düzey4 

Ba langıç 26.08 27.68 29.27 30.86 39.01 39.95 40.89 41.83 

Sonuç 26.00 27.58 29.11 30.98 38.85 40.10 40.98 41.63 
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Grafik 3.4. A dan elde edilen kestirimlere ili kin hataların kontur grafikleri 
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Yöntemden elde edilen sonuçların de erlendirilebilmesi için test setinin performansına
bakılmı tır. Test seti olarak belirlenen veri seti, uyarlamalı a dan elde edilen kestirim 
de erleri ( Aŷ ) ve hatalar ( Ae ) Çizelge 3.4.’ de yer almaktadır. A dan elde edilen 
kestirimlere ili kin hata grafikleri ise kuzey ve do u yönleri için Grafik 3.5.’de verilmi tir.

Çizelge 3.4. Test setine ili kin kestirim ve hata de erleri

Kuzey Yönü Do u Yönü 
Boylam Enlem y Aŷ Ae y Aŷ Ae

26.189 39.614 -9.85 -9.57 -0.28 -19.94 -19.9 -0.04 
26.535 39.58 -6.51 -9.72 3.21 -20.45 -20 -0.45 
26.732 39.653 -7.26 -9.48 2.22 -22.65 -19.9 -2.75 
26.91 40.029 -8.64 -8.74 0.1 -19.7 -19.6 -0.1 
27.269 39.577 -6.4 -9.7 3.3 -20.77 -19.8 -0.97 
27.424 39.785 -8.51 -8.93 0.42 -22.95 -19.8 -3.15 
27.763 40.059 -2.94 -7.19 4.25 -22.89 -19.7 -3.19 
27.906 39.722 -4.53 -6.21 1.68 -21.2 -20 -1.2 
28.373 40.398 -1.24 2.03 -3.27 -19.18 -18.6 -0.58 
28.923 39.93 -0.54 -3.51 2.97 -23.43 -21.2 -2.23 
29.106 40.27 0.44 0.56 -0.12 -20.83 -20 -0.83 
29.146 40.46 1.83 2.22 -0.39 -20.09 -18 -2.09 
29.451 40.787 -3.98 1.78 -5.76 -7.5 -8.97 1.47 
29.635 40.803 1.23 1.62 -0.39 -6.06 -8.47 2.41 
29.929 40.425 -1.74 -1.23 -0.51 -17.69 -18.5 0.81 
30.638 40.614 -1.21 -0.4 -0.81 -13.58 -13.3 -0.28 
30.68 40.538 -0.63 -0.66 0.03 -17.01 -16.3 -0.71 
30.827 40.735 -0.52 0.19 -0.71 -7.95 -5.61 -2.34 
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Grafik 3.5. Test setine ili kin hataların grafikleri 

Test setine ili kin hata miktarları hata kareler ortalaması (HKO) ölçütüne göre kuzey ve do u
yönleri için Çizelge 3.5.’ de verilmi tir.
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Çizelge 3.5. Test setine ili kin hata miktarları

Kestirim Yöntemi Hareket Yönü         HKO 
Bulanık Uyarlamalı A  Yakla ımı Kuzey                     5.6503 

Do u                       3.0725 

4. SONUÇ 

Deprem tahmin çalı maları, deprem olu madan önce insanların uyarılması ile can ve mal 
kaybının en aza indirilebilmesi açısından büyük önem ta ımaktadır. Bu çalı malar içerisinde 
yer alan yerkabu u hareketlerinin ara tırılması ile yerkabu unun sismik olarak aktif 
kesimlerinde yamulma deformasyonunun yıllık hızı hesap edilebilirse bu hız dikkate alınarak
yamulma deformasyonunun doyum noktasına ula tı ı zaman süresi tahmin edilerek bölgede 
deprem tahmini söz konusu olabilecektedir.  

Yerkabu u hareket hızlarının kestirilmesi için mekansal istatisti e ihtiyaç duyulmaktadır.
Herhangi bir mekansal bölgede, yüksek maliyet, zaman sınırı ve verilerin do al
dinamiklerindeki sürekli de i im gibi zorluklar nedeniyle bir deneyin aynı ko ullar altında
birçok kez tekrar edilmesi mümkün olamamaktadır. Ayrıca deneysel zorluklar nedeniyle 
genellikle veriler eksik kalmaktadır. Bu nedenle mekansal verilerin analizinde farklı
yöntemlere ihtiyaç duyulmu tur. Bu çalı mada mekansal verilerin analizinde bulanık
uyarlamalı a  yakla ımının kullanılması önerilmi tir. Yapılan uygulamada, Marmara ve 
çevresinden alınan verilerin kullanılması ile yerkabu u hareket hızlarına ili kin bulanık
modeller olu turulmu tur. Çalı mada sunulan bu modeller yardımı ile çalı ma alanı içerisinde 
istenen herhangi bir noktada yerkabu u hareket hızının büyüklü ü kestirilebilir. Kestirimin 
performansını ölçmek için test setine ili kin de erlere bakılmaktadır. Test setine ili kin
sonuçlar incelendi inde a  ile yapılan kestirimlerin gerçek de erlere yakın oldu u görülebilir. 

Bulanık uyarlamalı a ların kullanılması ile yeterli sayıda verinin bulunması durumunda pek 
çok mekansal kestirim problemi ba arıyla çözülebilir.  
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ÖZET 

Bu ara tırmada, optimizasyon Kullback-Leibler ölçümüne göre gerçekle tirildi inde GEOP’nin 
çözümünün varlı ı ve tekli i için yeter ko ullar sunulmu tur. Temel sonuçların belirlenmesinde 
Entropi Optimizasyon Problemlerinin (EOP) çözümü için daha önceden geli tirdi imiz [15] yeni bir 
metot uygulanmı tır. Bu metot a a ıdaki ekilde ifade edilebilir:
keyfi ba langıç noktadan yola çıkarak yardımcı denklem kurulur ve denklemin çözümü Newton 
yöntemiyle bulunur; yardımcı denklemin çözümü, kurulmu  ikinci yardımcı denklem için ba langıç
Newton yakla ımı olarak seçilir; ifade edilen süreç sonlu defa tekrar edilirse esas denklemin çözümü 
için ba langıç Newton yakla ımı olarak seçebilece imiz noktaya ula ır ve çözüm Newton yöntemi ile 
bulunur. Özellikle vurgulamak gerekir ki, yardımcı denklemler bulunmu  ba langıç noktalara uygun 
olarak Newton yönteminin uygulanabilirli ini sa lamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Entropi Optimizasyon ölçümü, Entropi optimizasyon problemi, Genelle tirilmi
entropi optimizasyon problemi, Newton metodu. 

1. G R

statistiksel mekanikte geli tirilmi  EOP’leri istatistikte, ekonomide ve di er alanlarda sık sık
uygulanmaktadır [6-10]. EOP verilmi  moment ko ulları altında verilmi  entropi optimizasyon 
ölçümünü optimize eden da ılımın bulunması problemidir. Söz konusu ko ullar da ılıma göre lineer 
veya nonlineer ekilde ortaya çıkmaktadır. statistiksel verilerin da ılım açısından incelenmesi 
durumunda moment ko ulları farklı ekillerde seçilebilir. Bu durumda moment ko ullarını üreten 
moment vektör fonksiyonlar kümesinde istatistiksel veriye EO ölçümüne göre en yakın ve ya en uzak 
olan da ılımları üreten vektör fonksiyonların bulunması problemi ortaya çıkar. Ba ka bir ifade ile 
GEOP gündeme gelmektedir.

2. GEOP ve EOP 

GEOP: P(x), X rassal de i keninin olasılıksal da ılım fonksiyonu, L herhangi bir Entropi 
Optimizasyon ölçümü, K ise verilmi  moment vektör fonksiyonlar kümesi olsun. Öyle 0 1,g g K
moment vektör fonksiyonlarının bulunması gerekir ki L ölçümüne göre 0g x ’in üretti i EO 

da ılımı 0f x , P x  da ılımına L ölçümüne göre en yakın, 1g x ’in üretti i EO da ılımı
1f x  ise P x ’e L ölçümüne göre en uzak olsun. 

EOP: P x , X rassal de i keninin olasılıksal da ılım fonksiyonu, L herhangi bir EO ölçümü ve 

g x  verilmi  moment vektör fonksiyonu olsun. Öyle f x  da ılımı bulmak gerekir ki, bu da ılım

g x ’in üretti i moment ko ulları altında L’ye ekstremum de er vermi  olsun.
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3. KULLBACK-LEIBLER ÖLÇÜMÜNE GÖRE GEOP’N N ÇÖZÜMÜ 

EO ölçümü: 

1
: ln

n
i

i
i i

pL D p q p
q

          (1) 

 fonksiyonunun (ve ya 
( )ln p xL p x dx

q x
 fonksiyonelinin)  

0 0
1

, 0,1, 2, , , 1, 1, 0, 1,2, ,
n

i j i i i
i

p g x j m g x p i n    (2) 

(ve ya 1 1, 1, , , , 1, , ,m mf x g x dx g x g x g x )  (3) 

ko ulları altında optimize edilmesi EOP’i olarak tanımlanır.
 Bu problemin çözümünün varlı ı, tekli i ve çe itli uygulamaları [2], [4], [7], [10] 
kaynaklarında verilmi tir. 2. Bölümde ifade edilen GEOP’nin çözümünün varlı ı L=H oldu unda 
[15]’te incelenmi tir. Genel halde GEOP’nin çözümü [15]’te verilmi tir. L EOP’nin (1) ko ulları
altında çözümü 1, , nP P  moment ko ullarını üreten 11, , , mg x g x g x  moment vektör 
fonksiyonuna ba lıdır.
 E er 0 0 0

1 , , nP P P  da ılımı verilmi  ise her bir g x  moment vektör fonksiyonuna 

uygun olarak 11, , , n  moment de erleri (2) ko ullarından tanımlanabilir. Bu açıdan 

bakıldı ında her bir g x , ,g K 11, , , mg x g x g x  moment vektör fonksiyonuna L 
Entropi optimizasyon ölçümünün bir ekstremum de eri kar ılık gelmektedir. Ba ka deyi le, tanım
kümesi (2) ko ullarını üreten g x  moment vektör fonksiyonlarının olu turdu u K kümesi, de erler 

kümesi ise her bir g x  moment vektör fonksiyonunun L’ye verdi i ekstremum de erden olu an bir 

gU( )  fonksiyoneli tanımlanmı  olur. Bu fonksiyonel EO fonksiyoneli olarak tanımlanmı tır [6; 10; 
15]. Söz konusu fonksiyoneli pU( )  veya gU( ) eklinde gösterece iz, burada P, g x  moment vektör 
fonksiyonunun belirledi i ve L’ye ekstremum de er veren da ılımdır. Kesikli rassal de i ken için 

1 , , nP P P  da ılımı, sürekli rassal de i ken için P x  yo unluk fonksiyonudur. GEOP’nin 

çözümü için a a ıdaki teorem geçerlidir.  

Teorem 1: gU( ) , EO ölçümü L ve (2) ko ulları yardımıyla tanımlanmı  EO fonksiyoneli olsun. E er 
gU( ) , K kümesinde ,a bK C  sürekli ve K kompakt ise, bu durumda gU( ) , K kümesinde kendinin 

en küçük ve en büyük de erlerini alır. Ba ka bir ifade ile
1 2min g g max g g

g K g K
U( )= U( ); U( )= U( ) ve 

1 2g gU( ) U( )dir.

1
: ln

n
i

i
i i

pL D p q p
q

 ve 0 0 0
1 , , nP P P  verilmi  da ılım ise  

1 1 2 2p g p gU( )= U( ), U( )= U( )  oldu u için
0 2 1: p pD p q U( ) U( )  e itsizlikleri geçerlidir.  
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3.1 EO FONKS YONEL N N SÜREKL L

L, EO ölçümü ve (2) ko ulları yardımıyla tanımlanmı  EO fonksiyoneli gU( )’nin K, ,a bK C  de 

süreklili i L ölçümünü optimize etmek için kurulmu  Langrange fonksiyonunun (fonksiyonelinin) 
Langrange çarpanlarına göre sürekli olmasına ba lıdır. Bu nedenle de (1) formülü ile tanımlanmı  L, 
EO ölçümünün (2) ko ulları altında minimumu problemi ile ilgili Lagrange çarpanlarının bulunması
problemini ele alalım. Bu problemin çözümü, 

0 , 1, 2, ,

m

s s i
s

g x

i ip q e i n         (4) 

olarak 1 , , nP P P  da ılımı eklinde bulunur. 1, , m  Langrange çarpanları,

,f            (5) 

1 , , ;mf f f 1, , m

0

1

m

s s i
s

n g x

k i k i k
i

f q e g x

1

0
1

ln , 1, 2, ,
m

g xj j i
j

n

i
i

q e k m

denkleminin çözümü olarak bulunmaktadır. [10]’da (5)’in çözümünün varlı ı ve 1f  olarak 

’nın ’ye, ba ka bir ifade ile mg x ’e sürekli ba lılı ı ispatlanmı tır.
 Bu ara tırmada, ’nın bulunması için geli tirilmi  yakla ık çözüm yöntemi tesbit edilmi tir. 
Keyfi 0  noktası alalım. 0 0f  oldu unda 1  noktası 0 ,  aralı ında bulunan 

1 0 0t  noktası ve 1 0
0

;t ;

1F f          (5.1) 
olsun.
Bu durumda, 

0 1 0 1 0 ;F f
0 1 0F  olur. 

 Newton metodunun (5) denklemine veya 1 0F f  denklemine uygulanabilir 
olması için gereken ko ulları ve [14]’teki uygun teoremin bir özel hali olan a a ıdaki teoremi ifade 
edelim. 

Teorem 2:  1) k

j

FW  matrisi 0 ’da 01
0 W  ters matrisine sahip olsun ve 

0 0A  e itsizli i sa lansın, burada 0A  pozitif bir sayıdır;

2) 0
0 0F B  olsun, 0B  pozitif sayıdır;

3)
2

1

m
k

l j l

F C  e itsizli i 0 0U , ’ın kapalı kom ulu unda sa lansın.
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4) 0 0,A B  ve C  sayıları için 0 0 02 1nA B C  ko ulu sa lansın.
Bu durumda, 

1 1p p p pW F 0,1, 2,p       (6) 

Newton süreci, 
lim p

p

limitine sahiptir; 0F ’dır ve 0
02B  e itsizli i geçerlidir.

Teorem 2’nin ko ullarının ayrıntılı yorumunu yaparak (5) denklemine uygulanabilir oldu unu 

gösterelim. 0
ijW a  ise 01

0
jiA

W ; burada ijA , ija  elemanının cebirsel 

tamamlayıcısıdır ve det ija ’dir;

0
1

1max ;
m

jii j
A ijB b  ise max iji j

B b eklinde tanımlanır.

1) EO probleminin çözümünde ortaya çıkan 01W  matrisinin varlı ı W  matrisini keyfi 

 için varyans-kovaryans matrisi olmasından çıkar. 11, , , mg x g x  fonksiyonları

lineer ba ımsız oldu unda 0W  [1], [4]. 

2) 0
0F  normunu de erlendirmekle (2) ko ulunu sa layan 0 0B  sayısı bulunur; 

3) L, Kullback-Leibler ölçümü oldu unda  
2

6k
k j l

j l

F g g g

e itsizli inin sa landı ı ispatlanabilir. Buradan yola çıkarak Teoremde yer alan C  sabitini
2

1

6 max k lk l
C g g           

eklinde buluruz; 

4) Ko ulunun sa lanması için 0
0 0F B  ko ulunda yer alan 0B  sayısını yeterince küçük 

seçmek gerekiyor. Bu ise gerçekle ebilir bir ko uldur. Çünkü, 
0 1 0 1 0F f  ve 1 0  yeterince küçük seçilebilir.  

1 eklinde gösterildi inde 1 1 1 0F f  ve ya 1 1f  olur. 

1  ba langıç yakla ım olarak seçildi inde 2 1 ’i çok küçük seçerek 
2 0F f  yardımcı denklemi Newton yöntemi ile çözülür. 2 0F  veya 

2 2 2 0F f , 2 2f eklinde ikinci yardımcı denklemin çözümü de 

bulunabilir. Bu süreç, devam ettirildi inde öyle k  vektörü bulunur ki, 
0k k kF f  olmasının yanı sıra k  yeterince küçük yapılabilir. 

Sonuçta, k  vektörü 0F f  denklemi için ba langıç yakla ım olarak seçilir 

ve 0F  denklemi çözülür. 
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3.2 ÖNSEL DE ERLEND RMELER 

EOP’i için mE  oldu unda bile Langrange çarpanlarının bulunması için f , f ,

f  ve 01W  büyüklükleri de erlendirilebilir. Önsel de erlendirme metodunun çözümün 

var olabilece i bölgeyi belirlemek için uygulanan bir metottur [15]. Çözümün bulunabilece i bölgenin 
bulunabilmesi için ilave kısıtlamalar ortaya çıkar.
Bu çalı mada f  vektör fonksiyonunun ve bu fonksiyonun türevleri için a a ıdaki
de erlendirmeler geçerlidir. 

max
k

f g           (7) 

1
2 max

m

k jk j
f g g         (8) 

2

1

6 max
n

k lk l
f g g         (9) 

Burada max max max ,k kk k
f f g

max maxk k ik i
g g x   (veya 

,
max maxk kk x a b

g g x ,

1

max max
m

k

k j j

f
f ,

2

, 1

max max
m

k

k j j j l

f
f .

4. SONUÇLAR 

Bu ara tırmada GEOP’nin çözümünün varlı ı ve tekli i EO ölçümü olarak Kullback-Leibler 
ölçümü verildi inde ara tırılmı  ve Langrange çarpanlarının bulunması için önceden önerdi imiz 
[10;15] bir yöntem uygulanmı tır.

Bilindi i gibi, Newton yönteminin uygulanabilir olması için önemli ko ullardan biri ba langıç
yakla ımı (noktanın) aranılan çözüme çok yakın olması, hatta çözümün her hangi hassasiyetle yakla ık
de eri olmasıdır. Bu nedenle de Newton yönteminin di er ko ullarının sa lanmasına ra men ba langıç
nokta çözüme yakın de il ise Newton süreci yakınsamayabilir. Sundu umuz yöntem, bu tür 
durumlarda verilmi  denklemi Newton yöntemi ile çözmek için a amalı bir süreçtir. 

Keyfi 0  noktasından yola çıkarak yardımcı denklem öyle kurulur ki 0  söz 
konusu yardımcı denklem için ba langıç Newton yakla ımı olarak seçilebilsin ve Newton süreci 
yardımcı denklemin çözümüne yakınsasın. Bir sonraki a amada bu çözüm yeni kurulmu  yardımcı
denklem için ba langıç Newton yakla ımı olarak seçilir. 

Sonlu sayıda yardımcı denklemler kurularak esas denklem için ba langıç nokta olabilecek 
noktaya ula ılır ve esas problem Newton yöntemi ile çözülür.  

EOP’de ölçüm Jeynes veya Kullback-Leibler ölçümleri eklinde verildi inde Langrange 
çarpanlarının bulunması için önemli ko ullar sa lanmaktadır. Çözülmesi gereken denklemde esas rol 
oynayan fonksiyon ve ya fonksiyonelin kendilerinin ve türevlerinin normları için gereken 
de erlendirmeler elde edilebilir ve Hessian matrisi varyans-kovaryans matrisi oldu u için ters matrise 
sahip olur. Bu durumlarda sundu umuz a amalı çözüm süreci problemi çözmek için yeterlidir. 
statistikte, ekonomide, istatistiksel mekanikte ortaya çıkan problemlerin çözümleri içinde söz konusu 

yöntem ba arılı bir ekilde uygulanmaktadır.
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THE EXISTENCE AND UNIQNESS OF SOLUTION OF GENERALIZED ENTROPY 
OPTIMIZATION PROBLEMS (GEOP) 

ABSTRACT

In the present study, we have formulated GEOP, proposed sufficient conditions for the 
existence and uniqueness of solution, when optimization is realized with respect to Kullback-
Leibler’s measure. In order to obtain the fundamental results, the previous proposed method [15] is 
used. This method consists of following:   
An auxiliary equation is performed by starting from an arbitrary initial point and the solution of the 
equation is found by Newton’s method; the solution of this equation is choosed as initial Newton’s 
approximation for the second auxiliary equation; after this process is repeated finite times, it is 
possible to achieve the point which can be used for initial Newton approximation of given equation 
and the solution is found by Newton’s method. Especially, it should be noted that the auxiliary 
equations are constructed so that the Newton’s Method be applicable for obtained initial points.  

Key-Words: Entropy optimization measure, Entropy optimization problem, Generalized entropy 
optimization problems, Newton’s method.
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ÖZET 

Bulanık küme teorisinin pratik uygulamalarında üyelik fonksiyonlarının belirlenmesi çok önemlidir. Üyelik 
fonksiyonlarını türetme yöntemlerinden bir tanesi olasılık yo unluk fonksiyonlarını kullanmaktır. Yöntem, 
herhangi bir olasılık yo unluk fonksiyonu için olabilirlik-olasılık tutarlılık prensibi ile uyumlu olarak üyelik 
fonksiyonlarının olu turulmasını sa lar. Bu çalı mada optimal üyelik fonksiyonu Gamma da ılımından 
türetilecektir.

Anahtar Kelimeler: Gamma Da ılımı, Üyelik Fonksiyonu 

ABSTRACT 

CONSTRUCTION OPTIMAL MEMBERSHIP FUNCTIONS FOR GAMMA 
DISTRIBUTION 

Determination of the membership functions is vital in practical applications of the fuzzy set theory. One of the 
method of derivations is using the probability density functions. For any probability density function, the method 
is capable of generating membership functions in accordance with the possibility-probability consistency 
principle. In this study, the optimal membership function will be derived from the Gamma density. 

Key Words: Gamma Distribution, Membership Function. 

1. G R

Bulanık mantık ilk kez 1962 yılında Zadeh tarafından Aristo mantı ına dayanan “ Bir nesne kümenin 
ya elemanıdır ya da de ildir” eklindeki ikili mantık sistemine kar ı geli tirilmi tir. Zadeh bulanık
küme ile ilgili kavramları 1964 yılında ele alarak, bir sistemdeki karma ıklık arttıkça, sistemi 
tanımlayan ifadelerin anlamının azaldı ını ve anlamlı ifadelerinde belirsizli e do ru gitti ini öne 
sürmü tür. Bir kavramı, bir amacı ve bir sistemi tanımlayan ifadelerdeki belirsizli e veya kesin 
olmama haline bulanıklık denir. nsanların dü ünce biçimindeki algılama farklılıkları, onların kendine 
özgü davranı ları ve amaçlarındaki belirsizlikler bulanık olgusu ile açıklanabilir[4]. 

Belirsizlik ve bilgi eksikli inin giderilmesi için kullanılan di er bir yöntem ise olasılık teorisidir. Bu 
teoride belirsizlikler rasgelelik kavramı ile açıklanmaktadır. Rasgeleli in en önemli özelli i olayların
ortaya çıkmasında ansın rol oynaması, öngörülerin ve tahminlerin belirli bir yanılma payı içerisinde 
yapılmasıdır. Belirsizliklerin hepsinin rasgelelik kavramı ile açıklanması mümkün de ildir. Bu 
nedenle olayın kendisindeki belirsizli i açıklayan bulanıklık kavramı kullanılmalıdır.

Bulanık kümelerde kümeye ait olma dereceleri üyelik fonksiyonları ile olarak ifade edilir. Geleneksel 
kümeler ile bulanık kümeler arasındaki en temel fark üyelik fonksiyonlarıdır. Bulanık küme teorisinde 
kümeye tam olarak üye olan nesnelerden, kümeye tamamen üye olmayan nesnelere do ru esnek ve 
dereceli bir geçi e izin verilir. Bulanık bir kümeye ili kin üyelik fonksiyonunun belirlenmesi, rasgele 
bir de i kenin olasılık yo unluk fonksiyonunun belirlenmesine benzetilebilir.  
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Geleneksel bir küme sadece bir fonksiyon ile nitelendirilebilirken, bulanık bir küme teorik olarak 
birden çok üyelik fonksiyonu ile nitelendirilebilir. Üyelik fonksiyonlarının uygulama ile örtü en bir 
ekilde belirlenmesi bulanık küme teorisinin esasını olu turmaktadır.

Bu çalı mada Gamma da ılımı için optimal üyelik fonksiyonu, teorik temele dayandırılarak elde 
edilmi tir. Gamma da ılımına sahip veriler ele alınarak, olasılık yo unluk fonksiyonu ve üyelik 
fonksiyonunun grafikleri kar ıla tırılmı tır.

2. BULANIK KÜME ve ÜYEL K FONKS YONLARI

Üyeleri kesin olarak belirli olmayan ama aday üyelerin bu kümeye üyelik derecelerinin bilindi i
kümeye bulanık küme denir. Bulanık kümelerde sınır ko ulları esnek olarak tanımlanır. Kısmi üyeli e
izin vererek geleneksel küme teorisini genelle tirir ve küme üyeli i için 0,1  aralı ındaki herhangi bir 
de eri kabul eder. Bulanık küme ve üyelik fonksiyonu tanımları a a ıdaki gibi verilebilir. 

Tanım 1 Bulanık Küme: X , evrensel küme, x ’de evrensel kümenin elemanı olsun. A X
kümesinin karakteristik fonksiyonu, 

                                                      
1,
0,A

x A
x

x A
                                                                    (1) 

biçiminde gösterilir. Karakteristik fonksiyonun de er kümesi 0,1  olur. (1) e itli i e er A x =1 ise 
“ x  elemanı A  kümesine aittir” ve e er A x =0 ise “ x  elemanı A  kümesine ait de ildir” anlamına
gelir. Bu fonksiyon 0 ve 1 dı ında de er alamaz. E er karakteristik fonksiyonun de er kümesi 0,1  
aralı ında sürekli ise ve bu kapalı aralıkta her gerçel sayıyı alabilecek ekilde tanımlanırsa A
kümesine bulanık küme denir ve A  ile gösterilir[3].  

Tanım 2 Üyelik Fonksiyonu: A  kümesi bir bulanık küme ise, A x  de erine x ’in A  kümesine 
üyelik derecesi denir. A  kümesinin üyelik fonksiyonu, 

: 0,1Ax X x

biçiminde ifade edilir. Bu durumda A  kümesi 

A x | ,A x x X

ifadesi ile tanımlanır. Bulanık kümelerde üyelik fonksiyonu 0,1  aralı ında de erler almasına
ra men, farklı aralıklarda da üyelik fonksiyonları tanımlamak mümkündür. Her bir üyelik 
fonksiyonunun elemanı X  evrensel kümesinin içinde yer almalı ve tanımlanan aralıkta gerçek sayılar 
olmalıdır [3].  

2.1. Üyelik Fonksiyonu Üretme 

Bulanık küme teorisinin en önemli özelliklerinden birisi üyelik fonksiyonlarını ve operatörlerini 
bulmaktır. Bu özellik dikkate alındı ında bir bulanık küme tekni i gerçek hayat problemine 
uygulanacaksa üyelik fonksiyonuna ya da onun tahminlerine ihtiyaç duyulur. Üyelik fonksiyonlarının
en temel özelliklerinden biri ki isel sezgilere ya da tecrübelere göre kurulabilece idir. Gerçek hayatta 
da kesin olmayan olaylara ili kin karar verirken farkında olmadan üyelik dereceleri atamaları
yapılmaktadır.
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Üyelik fonksiyonlarını üretmek için birçok yakla ım vardır. Bu yakla ımların bazılarında
matematiksel fonksiyonlar ön plana çıkarken, bazılarında ise matematiksel yapının yanı sıra terimlerin 
pratik yorumları kullanılır. Tüm yakla ımlar için üyelik fonksiyonlarının bazı özellikleri sa laması
gerekmektedir. Bu özellikler, 

1)   Üyelik fonksiyonları sürekli fonksiyonlardır,
2) Üyelik fonksiyonları bir ,a b aralı ını x  fonksiyonu yardımıyla 0,1 aralı ına
dönü türürler, 
3)  Üyelik fonksiyonları monoton artan, monoton azalan ya da monoton artan ve monoton azalan 
bölümleri olan bir fonksiyon olabilir, 
4)  Bir aralıktaki üyelik fonksiyonları dı bükey fonksiyon, içbükey fonksiyon ya da c  noktası bir

,a b  aralı ında bir nokta olmak üzere  ,a c  aralı ı dı bükey ve  ,c b aralı ı içbükey 
olabilmektedir. Bu tür fonksiyonlara S eklinde fonksiyonlar denir, 
5) Üyelik fonksiyonunun do rusal biçimde ya da do rusalla abilen bir yapıda olması büyük önem 
ta ımaktadır,

biçiminde sıralanabilir [2]. 

2.2. Özel Seçilmi  Olasılık Yo unluk Fonksiyonları çin Üyelik Fonksiyonlarının Elde 
Edili i

Üyelik fonksiyonlarını belirlemek için birçok özel algoritmalar geli tirilmesine ra men, genelde 
uygulamalarda i lemsel kolaylıklar sa laması nedeniyle parametrik olarak ifade edilebilen üyelik 
fonksiyonları kullanılır. Bunlardan üçgensel ve yamuksal üyelik fonksiyonları yaygın olarak 
kullanılanlardır[4]. 

Üyelik fonksiyonlarının do ru ve uygulama ile örtü en bir ekilde belirlenmesi, bulanık küme 
teorisinde çok önemli bir yer tutar. Önemli olan kümeye en uygun olan üyelik fonksiyonunu 
seçebilmektir.  Problemin yapılarına göre üyelik fonksiyonları farklılıklar gösterir. Farklı yapılarda 
üyelik fonksiyonlarının türetilmesine ili kin yakla ımlar dört ana grupta incelenebilir. Bunlar 

a) Sezgisel tanımlamalara dayanan üyelik fonksiyonları
b) Özel problemler için güvenilirli e dayalı üyelik fonksiyonları
c) Daha çok teorik talebi temel alan üyelik fonksiyonları
d) Davranı  bilimlerine yönelik tanımlanan üyelik fonksiyonları

biçimindedir [2,3]. 

Teorik talebi temel alan üyelik fonksiyonlarından olan, Civanlar ve Trussel tarafından önerilen üyelik 
fonksiyonu belirleme yöntemi, olasılık yo unluk fonksiyonu ( )p x ’ e dayalı bir yöntemdir. Bir üyelik 
fonksiyonunun optimal üyelik fonksiyonu olabilmesi için,  

1) bir olasılık yo unluk fonksiyonuna göre da ılsınE x x c , c  güven derecesi olup 

birim de ere sahiptir,
2) 0 1x ’dir, 

3) 2 x dx  en küçüklenmelidir, 

ko ullarının sa lanması gereklidir. Bu ko ullar altında optimal üyelik fonksiyonu, 

                                                  
1

( )
1 1

p x e er p x
x

e er p x
                                             (2) 
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biçiminde tanımlanır. Burada ( )p x  olasılık yo unluk fonksiyonu olup,  sabiti 

                                                  2

1 1

0
p x p x

p t dt p t dt c                                                  (3) 

denkleminden nümerik kök bulma yöntemleri ile hesaplanır. Burada c  güven seviyesini belirleyen 
sabittir. Optimal üyelik fonksiyonunun olu turulabilmesi için verilen ko ullar kullanılarak, (3) 
e itsizli inin çözümü ile elde edilebilen  sabiti 

                                                  

21
2: min

0

0 1

P f x dx

c E c x p x dx

x

                                                       (4) 

probleminin çözümü ile bulunabilir. Burada 1c  olup, amaç fonksiyonundaki 1
2  sabiti notasyonu 

sadele tirmek amacıyla verilmi tir. (2) ile verilen x  fonksiyonu kullanılarak, P probleminin 
Lagrange Fonksiyonu 

                                    
2* 2 21

2, 1L I p x p x p x c                                   (5) 

biçiminde elde edilir. Burada, 
0 1
1

e er x
I x

e er dy
                                        

dir[1]. 

2.3. Olabilirlik-Olasılık Tutarlılık Prensibi 

Bir olayın olasılı ının derecesi kendi olabilirli inin derecesinden büyük veya e ittir. E er üyelik 
fonksiyonu olasılık için derece olarak kullanıldıysa tutarlılık prensibi 

                                                         max / max
x D

D

x x p x dx                                                             (6) 

biçiminde tanımlanır[1]. 

3. GAMMA DA ILIMINDAN TÜRET LM  ÜYEL K FONKS YONU

(5) ile verilen Lagrange Fonksiyonunun ’ya göre türevi alınıp sıfıra e itlenirse

                                  21 0L I p x p x I p x p x dx c                             (7) 

bulunur. Burada 
0 1

1 1

e er p x
I p x

e er p x

biçimindedir. (7) e itli i iki durumda incelebilir. 

I) E er 1p x alınırsa 0I p x  olur. (7) e itli i
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                                                                  2 0L p x dx c                                                     (8) 

olarak bulunur. 

II) E er 1p x alınırsa 1I p x  olur. (7) e itli i

0L p x dx c

olarak bulunur.  

X  rasgele de i keni ,  parametreleri ile gamma da ılımına sahip olmak üzere, X  rasgele 
de i keninin olasılık yo unluk fonksiyonu 

11 , 0, 0, 0
( )( )

0 ,

x

a e x
p x

dd
(8) e itli inde yerine konursa 

2 2 12
2 1

c

olarak elde edilir.  de eri kullanılarak, (2) ile verilen üyelik fonksiyonu 

                                       

2 1 1 2 1 1

2 1 1

2 2
, 1

2 1 2 1

2
1 , 1

2 1

x x

x

c x e c x e

x
c x e

                    (9) 

biçiminde bulunur. (6) ile verilen olabilirlik-olasılık tutarlılık prensibi’ne göre c  güven sınırı

max 1p x c

aralı ında bulunmalıdır. Bu durumda c  güven sınırı

1 12 12 1
1

2 1
c e

c

olarak elde edilir, buradan c  için alt sınır 0.3 olur. 

3.1 Sayısal Örnek 

Gamma da ılımından üretilmi  30 birimlik bir veri seti için, (9) ile elde edilen üyelik fonksiyonu 
kullanılarak, olasılık yo unluk fonksiyonu de erleri ve farklı güven seviyeleri üyelik fonksiyonu 
de erleri kar ıla tırılmı tır. Elde edilen de erler Tablo 1 ile verilmi tir. Tablo 1’deki verilere ait 
grafik, Grafik 1 ile sunulmu tur.
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Tablo1. 30 Gözleme ait p x ve x De erleri 

Üyelik fonksiyonun de erleri( x )
Gözlemler p x

0.3c 0.4c 0.5c 0.6c 0.7c 0.8c 0.9c
0,0074 0,9926 0,5956 0,7941 0,9926 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
0,0902 0,9137 0,5482 0,7310 0,9137 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
0,0962 0,9083 0,5450 0,7266 0,9083 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
0,1152 0,8912 0,5347 0,7130 0,8912 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
0,1239 0,8835 0,5301 0,7068 0,8835 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
0,1484 0,8621 0,5173 0,6897 0,8621 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
0,1619 0,8505 0,5103 0,6804 0,8505 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
0,2709 0,7627 0,4576 0,6102 0,7627 0,9152 1,0000 1,0000 1,0000 
0,2823 0,7540 0,4524 0,6032 0,7540 0,9049 1,0000 1,0000 1,0000 
0,3260 0,7218 0,4331 0,5774 0,7218 0,8662 1,0000 1,0000 1,0000 
0,4107 0,6632 0,3979 0,5305 0,6632 0,7958 0,9285 1,0000 1,0000 
0,4149 0,6604 0,3962 0,5283 0,6604 0,7925 0,9246 1,0000 1,0000 
0,4207 0,6566 0,3940 0,5253 0,6566 0,7879 0,9192 1,0000 1,0000 
0,4283 0,6516 0,3910 0,5213 0,6516 0,7819 0,9123 1,0000 1,0000 
0,6323 0,5314 0,3188 0,4251 0,5314 0,6376 0,7439 0,8502 0,9565 
0,6893 0,5019 0,3012 0,4015 0,5019 0,6023 0,7027 0,8031 0,9035 
0,7171 0,4882 0,2929 0,3905 0,4882 0,5858 0,6834 0,7811 0,8787 
0,7632 0,4662 0,2797 0,3729 0,4662 0,5594 0,6526 0,7459 0,8391 
0,8623 0,4222 0,2533 0,3378 0,4222 0,5066 0,5911 0,6755 0,7599 
0,8689 0,4194 0,2516 0,3355 0,4194 0,5033 0,5872 0,6711 0,7549 
0,9853 0,3733 0,2240 0,2987 0,3733 0,4480 0,5227 0,5973 0,6720 
1,0782 0,3402 0,2041 0,2722 0,3402 0,4082 0,4763 0,5443 0,6124 
1,3014 0,2722 0,1633 0,2177 0,2722 0,3266 0,3810 0,4354 0,4899 
1,4759 0,2286 0,1371 0,1829 0,2286 0,2743 0,3200 0,3657 0,4114 
1,5465 0,2130 0,1278 0,1704 0,2130 0,2556 0,2982 0,3408 0,3834 
1,7075 0,1813 0,1088 0,1451 0,1813 0,2176 0,2538 0,2901 0,3264 
1,8555 0,1564 0,0938 0,1251 0,1564 0,1876 0,2189 0,2502 0,2815 
2,1028 0,1221 0,0733 0,0977 0,1221 0,1465 0,1710 0,1954 0,2198 
2,5113 0,0812 0,0487 0,0649 0,0812 0,0974 0,1136 0,1299 0,1461 
3,3354 0,0356 0,0214 0,0285 0,0356 0,0427 0,0498 0,0570 0,0641 

Grafik1. 30 Gözleme ait p x ve x De erlerinin Grafi i
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Tablo 1 ve Grafik 1’de görüldü ü üzere p x  ve 0.5c için elde edilen x de erleri birbiriyle 
tamamen aynıdır. Di er üyelik fonksiyonları da p x  de erine yakla ık de erler vermektedir. 
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ÖZET 

Bu çalı mada, sisteme katkıda bulunmu  bir ki iye verilecek olan emeklilik ikramiyesi; ki iden alınan 
son prim (Pn) ile ki inin sistemde bulundu u sürenin (n) çarpımı eklinde kullanıldı ında bu durumun aktüeryal 
de erlendirmesi yapılmı  ve farklı senaryolarla durum irdelenmi tir.  

Anahtar Kelimeler: Özel emeklilik sistemleri, teminat, prim, son maa  yöntemi, aktüeryal  de erlendirme, 
rezerv

ABSTRACT 
LUMP SUM INDEXED TO FINAL SALARY 

In this study, the participant’s lump sum indexed to his/her final salary and actuarial valuation of this 
situation has been done. Different scenarios for this situation have also been examined. 

Key Words: Private pension system, Benefit, Premium, Final average, Actuarial valuation, Reserve  

1. Giri

Özel emeklilik planları, katılımcılara emekli olduklarında emekli ikramiyesi veya emekli aylı ı
ödemek amacıyla olu turulan ve katılımcılarının hakları ve yükümlülükleri, yapılan katkıların ne 
ekilde de erlendirilece i gibi konuları ayrıntılı olarak düzenleyen planlar veya sözle melerdir. 

Emeklilik ödemelerinin hesaplanmasında baz alınan faktöre göre katkısı belirli (Defined Contribution) 
ve teminatı belirli (Defined Benefit) olmak üzere temelde iki tür emeklilik programı ortaya 
çıkmaktadır. Fakat bunların dı ında karma planlarda olabilmektedir.  

2. Yöntem 

Teminatı belirli emeklilik programlarında (TBEP) emekli ödenekleri, i çinin kazançlarına ba lı olarak 
belirlenir. Sistemde ki ilere verilecek emekli ödenekleri, ba langıç a amasında tespit edilmekte ve 
programa katılan tüm çalı anlara uygulanmaktadır.

TBEP planı, sa lanan emekli ödemelerini hizmet yılı, çalı anların kazançları ve di er faktörlere ba lı
bir formül kullanarak bulur. Emeklilik ödenekleri; son maa  düzeyi, çalı ma hayatı boyunca elde 
edilen maa ların endekslenmi  ortalaması yada her çalı ma yılı belirli bir miktarın hesaba katılması
gibi çe itli yollarla hesaplanabilmektedir (McGill et all, 1996).  

Emeklilik ödemelerinin hesaplanmasına yönelik bir çok yöntem bulunmakla birlikte, burada da ikili 
bir gruplandırma mümkündür. Herkes için tek tip emeklilik maa ı (flat rate benefit) yakla ımının
benimsendi i programlara katılanlar, emekliliklerinde çalı ma dönemlerindeki maa  gelirleri göz 
önüne alınmaksızın tespit edilen bir emeklilik ödene i almaya hak kazanmaktadır. Genelde bu teminat 
hizmet yılına dayanır.
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Emeklilik ödeneklerini tespitinde çalı ma döneminde elde edilen maa  düzeylerini dikkate alan 
“earning-related benefits” yakla ımının benimsendi i programlarda ise, emeklilik ödenekleri aktif 
yıllarda kazanılan gelirin bir oranı olarak belirlenmektedir. Bu programın çe itli alt grupları vardır. Bu 
gruplar; son kazançlar planı, son ortalama kazançlar planı, en yüksek veya en iyi ortalama kazançlar 
planı, ortalama kariyer planı, son maa  yöntemi olarak adlandırılır.

Bilgisayar kullanımı ile birlikte faiz, kar payı, di er kar kaynakları ve i çi-i veren katkılarından 
kaynaklanan nakit gelir akı ını tahmin etmek mümkün hale gelmi tir. Benzer bir ödemeler akı ı da 
ölüm, emeklilik, i ten ayrılma gibi fondan çıkı lar için tasarlanabilir. Aktüeryal de erleme, bu iki 
ödeme akı ının uygun bir faiz oranında bugünkü de erinin hesaplanmasıyla gerçekle tirilebilir. 
(Pollard, 1985). 

Emeklilik sistemlerinde bir yıl için ortalama maliyet, toplam emeklilik teminatının de erlendirme
gününü takip eden yıla ait bölümünün aktüeryal de eridir.

Bir üye için aktüeryal yükümlülük (AL), de i ik maliyet yöntemleri arasında farklılık gösterir. Bu 
yükümlülük ya la beraber artar. Bireysel maliyet yöntemleri için toplam aktüeryal yükümlülük, 
bireysel aktüeryal yükümlülüklerin toplamıdır. Aktüeryal yükümlülük prospektif ve retrospektif 
yakla ımlarla bulunabilir (Aitken, 1996). Prospektif yakla ım, AL, gelecek teminatların pe in
de erinden gelecek ortalama maliyetlerin pe in de erinin çıkarılmasıyla bulunur. Retrospektif 
yakla ım, AL, faiz ayarlamaları ve teminat ödemeleriyle beraber ortalama maliyetlerin birikimidir.  

Emeklilik planları, katkıların yatırıldı ı ve teminatların çekildi i fonlara sahiptir. Emeklilik fonunun 
miktarı (F), yapılan katkılar ve kazanılan faiz gelirinin toplamından ödenen teminatlar ve masrafların
toplamının çıkarılmasıyla hesaplanır. Emeklilikte varlıkların birikmi  de eri yakla ık olarak emeklilik 
teminatlarının ödenmesi için gerekli olan aktüeryal yükümlülü e e ittir. Aktüeryal yükümlülü ün 
fondan fazlası, fonlanmayan aktüeryal yükümlülüktür (UAL). Bilançoda bu durum a a ıdaki biçimde 
gösterilir.

Aktifler Pasifler 
F AL 

UAL
Toplam Toplam 

ekil 1. Bilanço Yapısı

Bilaçoda, AL emeklilik fonunun üyelerine borçlu oldu u miktardır. F, fonun sahip oldu u yatırıma 
yönlendirilmi  varlıkların de eridir. UAL ise dengeleme maddesidir. E er F, AL’den büyük olursa, 
fazlalık olu ur ve bu durum bilançonun sa ında gösterilir, UAL olmaz. 

De erleme tarihi genellikle zaman 0 kabul edilir. Bu durumda zaman 0’da, bilanço e itli i genellikle  
F 0 + UAL 0 = AL 0 olur.  

Aktüer, AL de erlendirmesinde kullanılacak faiz oranına karar verirken, portföyün durumunu, elde 
edilen ve elde edilebilecek olan getirileri, yeni yatırımlardan beklenen uzun dönemli getirileri, nakit 
akımının durumunu ve yatırım politikasında olabilecek muhtemel de i iklikleri de erlendirir.
Yükümlülükleri de erlendirmede kullanılacak en uygun faiz oranının belirlenmesi, aktüer için en zor 
ve en önemli görevdir. Bu nedenle aktüerler faiz oranı ile ilgili deterministik ve stokastik yakla ım
olmak üzere iki yakla ım kullanmaktadır.

Deterministik faiz oranı çalı malarında faiz oranı ilgilenilen dönem boyunca sabit alınabilir yada her 
devrede farklı de erler alabilir ve bu de erlere göre aktüeryal de erlendirme yapılabilir. Stokastik faiz 
oranı uygulamalarında ise gelecek periyotlar için gelecek faiz oranları olasılık da ılımı kullanarak 
simülasyon tekni i ile elde edilir. Gelecek faiz oranlarını üretebilmek için faiz oranının Normal 
da ıldı ı, Log-Normal da ıldı ı varsayımı altında yapılan Simülasyon Modeli, Brownian Modeli ve 
Sürekli Zaman Stokastik Modeli olarak bilinen dört yöntem vardır.
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3. Uygulama 

Bu çalı mada, teminat olarak sadece emekli ikramiyesinin oldu u bir sistem ele alınmı tır. Emekli 
ikramiyesinin tespiti için son maa  yöntemi kullanılmı tır. Faiz oranı için hem deterministik hem 
stokastik yakla ım irdelenmi tir. Plan katılımcılarının son maa a endekslenmi  emekli ikramiyesinin 
aktüeryal analizi yapılmı tır.

x ya ındaki bir üyenin, sx kadar maa  aldı ı, sisteme ödeyece i primin (Px), almı  oldu u maa ın k(%)
oranıyla çarpımına e it oldu u ve alınan bu primlerin, maa ı x kadar arttıkça arttı ı varsayılmı tır.

xx skP .      (1) 

1xxx ss      (2) 

Ki iye, emeklilik ya ına (y) geldi inde kendisine çalı tı ı süreyle (n) do ru orantılı olacak ekilde, son 
maa ının h(%) oranı kadar bir emeklilik ikramiyesi ödenecektir. 

yy shnB ..      (3) 

Böyle bir sistemin sa lıklı çalı abilmesi için k, h, x ve ix (aktüeryal hesaplamalara esas reel fon getiri 
oranı) oranlarının do ru tespit edilmesi gerekmektedir. Bu çalı mada, k, h, x ve ix oranlarının ne 
olması gerekti i ara tırılmı , aktüeryal dengeler dikkate alınarak bulunan k, h, x ve ix oranlarına göre 
bu ekilde kurulmu  bir sistemin aktüeryal de erlendirmesi yapılmı  ve farklı senaryolarla durum 
irdelenmi tir.  

Aktüeryal de erlendirme yaparken ödenen primlerin bugünkü de eri ile ödenecek emeklilik 
ikramiyesinin bugünkü de erleri hesaplanmı tır. Ödenecek primlerin bugünkü de eri;

x
x

nx
nx

nx
x

x
x

x
x

nx li
lililili

PaP
)1(

)1(...)1()1()1(
..

1

1
)1(

2
)2(

31
)1(

21
:

     (4) 

eklinde hesaplanmı tır. Emekli ikramiyesi için ise bugünkü de er;

x
x

nx
nx

n
yxny li

li
BEB

)1(
)1(

..
1

)(      (5) 

eklinde hesaplanmı tır.

Bu çalı mayı yapabilmek için Microsoft Excel’de bir program olu turulmu , gerekli tüm analizler bu 
ortamda gerçekle tirilmi tir. Excel dosyasında aktif olarak kullanılan INPUT, ÖLÇEK, B LANÇO, 
ERKEK-PRM, CSO 1980 adlı 5 çalı ma sayfası bulunmaktadır ( ekil 2). Bu programda k, h, x ve ix
oranları farklı senaryolarla irdelenerek sistemdeki prim gelirlerinin bugünkü de eri ile emekli 
ikramiyesinin bugünkü de erleri hesaplatılmı tır. lk olarak faiz oranının deterministik oldu u durum 
incelenmi tir. Her devrede faiz oranının aynı oldu u varsayımı altında, a a ıda prim kesinti oranı (k)
ve ikramiye kesinti oranı (h) sabit oldu u durumda faklı faiz oranı (i) ve farklı maa  artı ı( x)
durumunda prim gelirlerinin ve ikramiyenin bugünkü de erleri grafiksel olarak kar ıla tırılmı tır.
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ekil 2. Microsoft EXCEL çalı ma ortamı

ekil 3. Faiz Oranı Sabit (%3), Maa  Artı  Oranının De i ken Oldu u Durum
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ekil 4. Maa  Artı  Oranı Sabit (%3), Faiz Oranının De i ken Oldu u Durum 

ekil 3 ve ekil 4’de görüldü ü gibi faiz oranı sabit (%3) iken maa  artı  oranının de i mesi ve maa
artı  oranı sabit (%3) faiz oranın de i mesi sonucunda ikramiyenin pe in de eri ile primlerin pe in 
de eri kar ıla tırıldı ında aktüeryal açı ın ortaya çıktı ı görülmektedir. E er bu sistem benimsenirse 
elde bulunan varlıkların en az bu aktüeryal açı ı kapatacak kadar olması gerekmektedir.  

Stokastik faiz oranı uygulaması için bu çalı mada lognormal yakla ım kullanılmı tır. Faiz oranı
lognormal da ıldı ında önce standart sapma sabit, ortalama de i ken sonra da ortalama sabit, standart 
sapma de i ken oldu u durum için prim ödemlerinin pe in de eri ile ikramiyenin pe in de eri
kar ıla tırılmı tır.

ekil 5. Faiz oranının Log-Normal Da ıldı ı Durum için Kar ıla tırma 
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ekil 5’de görüldü ü gibi faiz oranı lognormal da ıldı ında ikramiyenin pe in de eri ile primlerin 
pe in de eri kar ıla tırıldı ında aktüeryal açı ın ortaya çıktı ı görülmektedir. E er bu sistem 
benimsenirse elde bulunan varlıkların en az bu aktüeryal açı ı kapatacak kadar olması gerekmektedir.  

4. Sonuç 

Dünyada emeklilik sistemleri konusundaki e ilimler incelendi inde sosyal güvenlik alanında çe itli 
sorunlar ya andı ı, sadece devletin sa ladı ı sosyal güvenlik sisteminin emeklilik geliri sa lamaya 
yeterli olmadı ı, bu nedenle çok ayaklı emeklilik sistemlerinin tercih edildi i görülmektedir. Bu 
sebeple, özel emeklilik planları yaygın bir biçimde kullanılmaya ba lanmı tır.

Güçlü ve istikrarlı ekonomiye sahip ülkelerde paranın de eri karlı bir yol izler ve bu da faiz 
oranlarının sabit olmasına neden olur. Oysa, Türkiye gibi ekonomisi zayıf ve istikrarsız olan ülkelerde 
bu tür bir kararlılık söz konusu de ildir. Uygulanacak özel emeklilik sistemlerinin ülkenin ko ullarına
en uygun ekilde hazırlanması gerekmektedir. 

Bu çalı mada, ki iye, hizmet süresi ile son maa ının çarpımı olarak emeklilik ikramiyesinin verildi i
bir sistem analiz edilmi tir. Görüldü ü üzere böyle bir sistemin uygulanması çok fazla riski içinde 
barındırmaktadır. Aktüeryal de erlendirme sonucunda aktüeryal dengenin sa lanması çok güçtür. Bu 
ekilde bir sistemi benimseyen kurulu lar sistemi sürekli kontrol etmeli ve gözlem altında

tutmalıdırlar.   
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ÖZET 

Bu çalı mada, sıra istatistikleri ve e leniklerinin ortak da ılımları için iki de i kenli olasılık integral 
dönü ümü incelenmi tir. Örnek olarak, Farlie-Gumbel-Morgenstern da ılımlar ailesi ele alınmı tır ve 
iki de i kenli da ılımların kuantilleri için parametrik olmayan tolerans aralıkları verilmi tir. 

Anahtar Kelimeler: Kopula, ki De i kenli Olasılık ntegral Dönü ümleri, Sıra statistikleri ve 
E lenikleri, Farlie-Gumbel-Morgenstern Da ılımı, Kuantil, Tolerans Aralıkları.

ABSTRACT 

BIVARIATE PROBABILITY INTEGRAL TRANSFORMS AND TOLERANCE 
INTERVALS

In this study, the bivariate probability integral transformation for joint distributions of order statistics 
and their concomitants are investigated. As an example, the Farlie-Gumbel-Morgenstern family of 
distributions is considered and nonparametric tolerance intervals for quantiles of bivariate 
distributions are given.   

Key Words: Copula, Bivariate Probability ntegral Transforms, Order statistics and their 
concomitants, Farlie-Gumbel-Morgenstern distribution, Quantile, Tolerance Intervals. 

1. G R

ki  de i kenli olasılık integral dönü ümleri ve da ılım fonksiyonlarının kopulaları son 
yıllarda cazip bir çalı ma alanı haline gelmi tir. ki ve çok de i kenli olasılık integral 
dönü ümleri ile ilgili literatürde Nelsen et al. (2001) ve Jose A. Rodriguez-Lallena ve Manuel 
Ubeda-Flores (2003)’ in önemli çalı maları bulunmaktadır.

ki de i kenli olasılık integral dönü ümleri yapılırken, bu dönü ümü kopula ile ifade etmek 
i lemleri daha da kolayla tırmaktadır. Bilindi i gibi; da ılım fonksiyonlarının kopulaları, son 
yıllarda popüler bir çalı ma alanıdır.

Öncelikle kopulaya ili kin tanımlara yer verilmi , daha sonra iki de i kenli olasılık integral 
dönü ümleriyle ilgili tanım ve teoremler verilmi tir. Ayrıca sıra istatistikleri ve e leniklerine
örneklerde yer verilece i için, sıra istatistiklerinin e lenikleriyle ilgili bazı tanım ve 
teoremlerden de bahsedilmi tir.

Bu çalı mada; iki de i kenli olasılık integral dönü ümleri, sıra istatistikleri ve e leniklerinin 
ortak da ılımları üzerine uygulanmı tır. Örnek olarak FGM kopulası alınmı  ve yeni da ılım
fonksiyonları elde edilmi tir. Ayrıca iki de i kenli olasılık integral dönü ümü yardımıyla
tolerans aralıkları yazılarak örnek üzerinde açıklanmı tır.
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2. K  DE KENL  OLASILIK NTEGRAL DÖNÜ ÜMLER

X , F  da ılım fonksiyonlu sürekli bir rasgele de i ken oldu unda )(XFU  rasgele 
de i keni ( X ’in olasılık integral transformasyonu) ]1,0[I  aralı ında düzgün da ılımlıdır
yada denk olarak ]1,0[,))(( tttXFP  yazılır. ki boyut için aynı durum göz önüne 
alındı ında; X  ve Y , sırasıyla F  ve G  da ılım fonksiyonlu rasgele de i kenler olmak üzere 

1H  ve 2H , tek de i kenli marjinalleri F  ve G  olan iki de i kenli da ılım fonksiyonları
olsun. 1H  ve 2H  için ortak marjinallere kısıtlama yapmak, X  ve Y ’ nin tek de i kenli
olasılık integral transformasyonuna ba lı olmasını garantileyecektir. Bu durumda ),(1 YXH
tek boyutlu bir rasgele de i ken olacaktır. E er X  ve Y ’ nin ortak da ılım fonksiyonu 2H
ise ),(1 YXH ’ nin da ılım fonksiyonu hakkında ne söylenebilir? Bu soruyu cevaplamak için; 
ilk olarak sürekli iki de i kenli da ılım fonksiyonlarının kümesi üzerinde sıralamaya 
götürmek ve ikinci olarak rank korelasyon katsayılarını (Spearman’ın rhosu, Kendall’ın tausu, 
Gini katsayısı ve Spearman’ın footrule-kuralı) bu yapının da ılım fonksiyonları bakımından
özlü olarak ifade edebilmektir.   

Öncelikle kopulanın tanımı ve bazı özellikleri verilecektir:  

Bir kopula, a a ıdaki özelliklere sahip 2I ’den I ’ ya bir C  fonksiyonudur:

(i) I ’daki her u  ve v  için,

),0(0)0,( vCuC      (1)  

ve

uuC )1,(  ve vvC ),1( ; (2)  

(ii) 21 uu  ve 21 vv  olmak üzere I ’daki her 2121 ,,, vvuu  için,

0),(),(),(),( 11211222 vuCvuCvuCvuC (3)  

eklinde olmalıdır (Nelsen (1999) ).

Teorem 1. Sklar’ın Teoremi. H fonksiyonu F  ve G  marjinal da ılımlı bir ortak da ılım
fonksiyonu olsun. O zaman öyle bir C  kopulası mevcuttur ki ],[R ’daki bütün x  ve 
y ’ler için, 

))(),((),( yGxFCyxH (4)  

dır.

E er F  ve G  sürekli ise, C  tektir; di er durumda RanGRanF  üzerinde tek olarak 
belirlenir. Burada RanF  ve RanG , R ’nin altkümeleri olan de er kümeleridir. Di er
tarafdan, e er C  bir kopula ve F  ve G  da ılım fonksiyonları ise (4) ile verilen FH ,  ve G
marjinal da ılımlı bir ortak da ılım fonksiyonudur (Nelsen (1999) ).   
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2.1 Kopulaların Da ılım Fonksiyonları

M  ve W  Frechet-Hoeffding alt ve üst sınır kopulaları olmak üzere, herhangi bir C  kopulası
a a ıdaki e itsizli i sa lamaktadır:

),(),min(),()0,1max(),( vuMvuvuCvuvuW   (5)  

Sürekli X  ve Y  rasgele de i kenleri için, ancak ve ancak kopulaları )(WM  ise X  ve Y ’nin
her biri di erinin hemen hemen her yerde artan (azalan) bir fonksiyonudur. Ba ımsız sürekli 
rasgele de i kenlerin kopulası uvvu ),( ’dir. X  rasgele de i keninin da ılım fonksiyonu 
F  harfiyle gösterilecektir. 

H
 iki de i kenli da ılım fonksiyonu H ’nin 2R  üzerindeki 

ölçüsünü, benzer biçimde 
C

’de C  kopulasının 2I  üzerindeki ölçüsünü gösterecektir.

Tanım 1. 1H  ve 2H , ortak F  ve G  sürekli marjinal da ılım fonksiyonlu iki de i kenli
da ılım fonksiyonları olsun. X  ve Y ’nin ortak da ılım fonksiyonları 2H  olmak üzere, 

),(21 YXHH ),(1 YXH  rasgele de i kenini göstersin. 1H ’in da ılım fonksiyonu 

2H (kısaca 21 HH  ile gösterilsin) a a ıdaki gibi ifade edilir:  

IttYXHRyxtYXHHtHH H ,),(,,Pr)( 1
2

2121 2
 (6)  

Kopulalar, düzgün [0,1] marjinalli iki de i kenli da ılım fonksiyonu oldu undan aynı tanım
kopulalar için yazılabilir. Bu durumda, e er 1C  ve 2C  herhangi iki kopula ve U , V  ortak 
da ılım fonksiyonları 2C  olan düzgün [0,1] rasgele de i kenler ise o zaman ),(21 VUCC

),(1 VUC  rasgele de i kenini gösterir ve 1C ’in da ılım fonksiyonu 2C  a a ıdaki gibi verilir:

IttVUCIvutVUCCtCC C ,),(,,Pr)( 1
2

2121 2
     (7)

Teorem 2. 1H , 2H , F , G , X  ve Y  Tanım 1’deki gibi olsun, 1C  ve 2C 1H  ve 2H ’ye 
kar ılık gelen kopulalar olmak üzere:  

2121 CCHH  (8)  

dır.

3. SIRA STAT ST KLER N N E LEN KLER

Tanım 2. ),(),...,,(),,( 2211 nn YXYXYX rasgele vektörleri ba ımsız ve aynı ),( yxF
da ılımına sahip n  birimlik bir örneklem olsun. nnnn XXX ::2:1 ...  örneklemin ilk 
koordinatı olan X ’in sıra istatistikleri olmak üzere, nr1  için nrX :  ile r -inci sıra
istatisti i gösterilsin. E er

njXXYY nrnr jj ,...,2,1,::  (9)  

ise nrY : ’ ye r -inci sıra istatisti inin e leni i denir (Nagaraja and David 1994, David and 
Nagaraja 1998). 
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Teorem 3. ),(),...,,(),,( 2211 nn YXYXYX  rasgele vektörleri ba ımsız ve aynı ),( yxF  sürekli 
da ılımına sahip n  birimlik bir örneklem olmak üzere r -inci sıra istatisti inin e leni i olan 

nrY : ’ nin da ılım fonksiyonu

dxxfxyFyG nrnr )()()( ::  (10)  

ve olasılık yo unluk fonksiyonu

dxxfxyfyg nrnr )()()( ::  (11)  

dır (Bhattacharya 1984, Balasubramanian and Beg 1998). 

4. SIRA STAT ST KLER  VE E LEN KLER N N ORTAK DA ILIMLARINA K
DE KENL  OLASILIK NTEGRAL DÖNÜ ÜMLER N N UYGULANMASI 

),(),...,,(),,( 2211 nn YXYXYX  rasgele vektörleri ba ımsız ve aynı 1 1( , ) ( ( ), ( ))X YH x y C F x F y
da ılımına sahip n  birimlik bir örneklem olsun. 2 2( , ) ( ( ), ( ))X YH x y C F x F y  ise aynı
marjinallere sahip ba ka bir da ılım fonksiyonu olsun. 1: 2: :...n n n nX X X X ’in sıra
istatistikleri olmak üzere, nr1  için nrX :  ile r -inci sıra istatisti i gösterilsin. 

njXXYY nrnr jj ,...,2,1,:: olmak üzere nrY : r -inci sıra istatisti inin e leni i
olsun. Bu durumda 

Teorem 4. 1 1 2 2( , ), ( , ),..., ( , )n nU V U V U V  rasgele vektörleri ba ımsız ve aynı 1( , )C u v
kopulasına sahip rasgele de i kenler olmak üzere:

2 : [ : ] 2 : [ : ], ,r n r n r n r nP H X Y t P C U V t (12)

dir. Burada nr1  için :r nU , düzgün (0,1) da ılımlı 1 2, ,..., nU U U  rasgele de i kenlerinin 
r -inci sıra istatisti ini, :: , 1, 2,...,j j r nr nV V U U j n olmak üzere :r nV r -inci sıra

istatisti inin e leni ini göstermektedir. 

5. K  DE KENL  OLASILIK NTEGRAL DÖNÜ ÜMÜNÜ KULLANARAK 
TOLERANS ARALIKLARININ YAZILMASI 

),(),...,,(),,( 2211 nn YXYXYX  rasgele vektörü ba ımsız ve aynı 1 1( , ) ( ( ), ( ))X YH x y C F x F y
da ılımına sahip n  birimlik bir örneklem olsun. 2 2( , ) ( ( ), ( ))X YH x y C F x F y  ise aynı
marjinallere sahip ba ka bir da ılım fonksiyonu olsun. 1: 2: :...n n n nX X X X ’in sıra
istatistikleri olmak üzere, nr1  için nrX :  ile r -inci sıra istatisti i gösterilsin. 

njXXYY nrnr jj ,...,2,1,:: olmak üzere nrY : r -inci sıra istatisti inin e leni i
olsun. px XF  için p -nci dereceden quantil, py  ise YF  için p -nci dereceden quantil olsun. 
Bu durumda iki de i kenli olasılık integral dönü ümleri kullanılarak elde edilecek tolerans 
aralı ı ( ( )pXF x p  ve ( )pYF y p )
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, , ,2 [ ] 2 2 [ ]( ) ( )1

, , , ,2 [ ] 2 2 [ ] 2( ) ( )1 1

1 1
1 ,1( , 1) , : , ( , )2 2

1 1
1 ,1( , 1) , : , ( , )2 2

( , ) ( , )

(

P H X Y H x y H X Yp pH r sr s

P H X Y H x y P H X Y H x yp p p pH Hr sr s

r n r
u u dC u v

B r n r x y C u v C p p

s n s
u u dC u v

B s n s x y C u v C p p

p p

p

r n r s n s

r, , , )s n p

eklindedir. Bu durumda tek de i kenli tolerans aralıklarında oldu u gibi, ( , , , )p r s n p

,,1 2 XH H F ve YF ’ ye ba lı de ildir.  

5.1 Farlie-Gumbel-Morgenstern Ailesi için Örnekler 

Bu bölümde 1C  FGM kopulası olarak alınacaktır.Bu durumda 1C  kopulası

1( , ) 1 (1 )(1 )C u v uv u v  ve 1( , ) 1 (1 2 )(1 2 )dC u v u v dudv ’dir.

Örnek 1. 2 ( , ) ( , ) min( , )C u v M u v u v oldu unda:

min
1

1

2( , , , ) 1 1 1 ( ) 1 ( )
1

21 1 1 ( ) 1 ( )
1

p s s

r r

psr s n p p p U p U p
n

prp p U p U p
n

Örnek 2. 2 ( , ) ( , ) max( 1,0)C u v W u v u v  oldu unda:

max

1 1 1 2 1 2
1 3 2

1 1 2 1 2 3 , 1 2

1 1 1 2 1 2
1 3 2

1 1 2 1 2 3

4 2 1 2 1 1 1

1 2 2
( , , , )

2 2 1 1 1 (2 1) (2
p

s s r r s s s r r rs r
n n n n n n p

s s r r s s s r r rs r
n n n n n n

p p s r s s r r

n n
r s n p

p p U p U ps r 1)
, 1 21 (8 3)

(2 1) (2 1)1 11
2 2

( 1) (2 1) ( 1) (2 1)2 2( 1)( 2)

4 ( 1)( 2) (2 1) ( 1)( 2) (2 1)3 3
( 1)( 2)( 3)

pp
sU p rU ps rn

p
s s U p r r U ps rn n

s s s U p r r r U ps r
n n n
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Örnek 3. 2 ( , ) ( , )C u v u v uv  oldu unda:

0

0

0

2
2

3
2

1

1

2 ! 1 !1( , , , ) 1 ( )
( , 1) 1 ! 1 2

3 ! 1 1 !
2 ( )

2 ! 1 2 3

1 ! 1 !
2 ( )

! 1 2

2 ! 1 1 !
4

1 ! 1

j

j

j

r
p j

r

j

r
j

r n r
r s n p U p

B r n r n n j r n j r

r j n r
U p

n n j r n j r n j r

r n r
U t

n n j r n j r

r j n r
n n j r n j0

0

0

0

2
2

1

2
2

3
2

1

1

( )
2 3

2 ! 1 !1 1 ( )
( , 1) 1 ! 1 2

3 ! 1 1 !
2 ( )

2 ! 1 2 3

1 ! 1 !
2 ( )

! 1 2

2 !
4

1 !

j

j

j

j

r

j

s
j

s

j

s
j

U p
r n j r

s n s
U p

B s n s n n j s n j s

s j n s
U p

n n j s n j s n j s

s n s
U t

n n j s n j s

s
n 0

2
2

1
1 1 !

( ) ,
1 2 3j

s

j
j n s

U p
n j s n j s n j s

2 ! 1( ) (1 )
! 1 ! 0

tn j r j n rU t u u duj j n r
,

3 ! 1 1( ) (1 )1 1 ! 1 !0

tn j r j n rU t u u duj j n r

dır.
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1. Giri

Günümüz Türkiye’sinde göç kavramı ile kentlerin gittikçe geni leyen bir yapı göstermesiyle 
kentte ya ayan insanların farklılı ını artmı tır. Bir bütün olarak kentte ya ayan ki ilerin 
kendilerini kente ait hissetmeleri, duygusal ba ları ve kentli olarak ya ama bilinçleri, kente ve 
kentliye davranı  biçimlerini, kent donanımlarına davranı  biçimlerini, ortak kullanım
alanlarına davranı  biçimlerini, geldikleri yöreden kente ta ıdıkları de erleri, kente dair 
gelecek tasarımlarını, kendilerine dair gelecek tasarımlarını, ya adıkları kentle ilgili algılarını,
kenti sahiplenme duygularını, kent yönetimine katılım taleplerini, kentte kendilerini temsil 
biçimlerini kısacası kentle olan sosyal bütünle melerini etkilemektedir. Yapılan bu çalı mada 
Türkiye’nin en önemli metropol kentlerinden biri Bursa’nın metropol alan olarak tanımlanan 
bölgesinde ya ayan ki ilerin kente aidiyetleri açısından sınıflandırılması Gözlenemeyen Sınıf
Analizi ile yapılmı tır.

2. Gözlenemeyen Sınıf Analizi 

Gözlenemeyen yapı analizleri içerisinde yer alan gözlenemeyen sınıf analizi, genel olarak 
sosyal bilimler alanında gözlenebilen(manifest) de i kenler aracılı ıyla gözlenmeyen(latent) 
sınıfların, yapıların ortaya çıkarılması amacıyla kullanılan bir analizdir. 

Gözlenemeyen sınıf analizinde anakütlenin T sayıda farklı ve birbirinden ba ımsız
gözlenemeyen sınıfa ayrıldı ı varsayılmaktadır. Her gözlem yalnızca bir sınıfa ait olmakta ve 
gözlenemeyen her sınıfta yer alan gözlenebilen de i kenler istatistiksel olarak birbirinden 
ba ımsız olmaktadır.

Gözlenemeyen sınıf analizi ilk olarak Lazarsfeld tarafından gözlenebilen dikotom de i kenler
aracılı ıyla verileri kümelemek amacıyla kullanılmı tır. Analizin uygulanabilmesi için model 
parametrelerinin en çok olabilirlik tahmin edicilerinin bulundu u algoritma ise Goodman 
tarafından geli tirilmi tir. Habermann ve Clogg’un çalı maları ile analizin uygulanması hem 
kuramsal hem de uygulama yönünden geni  ra bet görmü tür.  

Goodman tarafından önerilen model u ekilde ifade edilmektedir; 

1

T
A B C D X X A X B X C X D X

i j k l t t i t j t k t l t
t

     (1)

X
t =Bir bireyin X’in t sınıfında olma olasılı ı

XA
it =X’in t. sınıfında yer alan bir bireyin A’nın i olan kategorisi için ko ullu olasılı ı

XB
jt = X’in t. sınıfında yer alan bir bireyin B’nin j olan kategorisi için ko ullu olasılı ı

XC
kt = X’in t. sınıfında yer alan bir bireyin C’nin k olan kategorisi için ko ullu olasılı ı

XD
lt = X’in t. sınıfında yer alan bir bireyin D’nin l olan kategorisi için ko ullu olasılı ı
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XDCBA
ijkl =X’in t sınıfında yer alan biri için A’nın i, B’nin j, C’nin k, D’nin l kategorisinde

olma olasılı ı olarak tanımlanmaktadır. Gözlenemeyen de i kenin her t. sınıfında yer alan 
gözlenebilen de i kenler için hesaplanan ko ullu olasılıkların toplamı 1’e e it olmaktadır.

BX
jt

j
= CX

kt
k

= D X
l t

l

= AX
it

i
=1       (2) 

Gözlenemeyen sınıf analizinde tahmin edilmesi gereken iki tür parametre bulunmaktadır.
Bunlar gözlenemeyen sınıf olasılıkları ve ko ullu olasılıklardır.

Modelleme sürecinde 
X
t  olarak belirtilen gözlenemeyen sınıf olasılıkları bir gözlemin t. 

gözlenemeyen sınıfta yer alma olasılı ını, bir anlamda t. gözlenemeyen sınıfın büyüklü ünü
vermektedir. Gözlenemeyen de i kenin, T gözlenemeyen sınıfı üzerinden gözlenemeyen sınıf
olasılıklarının toplamı 1’e e it olmak zorundadır.

1X
t

t
           (3)

Gözlenmeyen sınıf olasılıklarının iki önemli özelli i bulunmaktadır(McCUTCHEON, 1987); 
1. Gözlenemeyen sınıf olasılıkları gözlenemeyen sınıf sayısını vermektedir. Örne in
gözlenemeyen de i kenin sınıf sayısının üç oldu u durumda anakütlenin üç farklı
gruba ayrıldı ı belirlenmektedir. Gözlenemeyen sınıf analizinde tanımlanabilecek olan 
minimum sınıf sayısı iki olmaktadır. Tek bir sınıfa sahip olan gözlenemeyen 
de i kenin varlı ı gözlenen de i kenlerin ba ımsız oldu unu göstermektedir. Bu 
durumda gözlenemeyen sınıf analizine gerek olmamaktadır. 

2. Gözlenemeyen sınıf olasılıkları sınıfların büyüklü ünü belirlemektedir. Böylelikle 
anakütlenin içinde yer alan farklı grupların hangisinin ne kadar büyük veya küçük 
oldu u tayin edilmektedir. 

Modelde yer alan ikinci tür parametreler olan ko ullu
olasılıklar( , , , . . .A X B X C X D X

i t j t k t l t ) bir gözlemin gözlenemeyen de i kenin t. sınıfında
olmasının olasılı ını vermektedir. Bu olasılıklar gözlenebilen de i kenlerin her kategorisi için 
hesaplanmaktadır. t. gözlenemeyen sınıf için hesaplanacak olan olasılık sayısı gözlenebilen 
de i kenlerin kategori sayısı toplamına e it olmaktadır.

Gözlenemeyen de i kenin her t. sınıfında yer alan gözlenebilen de i kenler için hesaplanan 
ko ullu olasılıkların toplamı 1’e e it olmaktadır.

BX
jt

j
= CX

kt
k

= D X
l t

l

= AX
it

i
=1       (4) 

Her gözlenemeyen sınıf içinde yer alan gözlenebilen de i ken için bir tane gereksiz ko ullu
olasılık bulunmaktadır. Bu nedenle gözlenebilen de i kenler için hesaplanan ko ullu olasılık
sayısı de i kenin kategori sayısından 1 eksik olmaktadır.

2.1. Model Uyum ve Seçim Kriterleri 
Gözlenemeyen sınıf analizinde model uyum iyili inin testi için bir çok yöntem 
bulunmaktadır. Yaygın olarak kullanılan yakla ımlardan bir tanesi gözlenen frekanslar ile ML 
tahminleri olan beklenen frekanslar arasındaki farkı dikkate alan en çok olabilirlik oran 
istatisti i G2 ve olup ekilde tanımlanmaktadır:
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2 2 ln ˆ
ijkl

ijkl ijkl
ijkl

f
fG

F
         (5) 

Bu e itlikte 
ˆ

ijklF  beklenen frekansları ijklf
 ise gözlenen frekansları göstermektedir.Ayrıca 

G2 olabilirlik oran istatisti i kurulan ikinci bir modelin ilk modele göre açıklama oranını da 
vermesidir. Tahmin edilen modelin G2 istatisti i daha önce kurulan modele göre daha küçük 
olmakta ve aradaki farkta model tarafından açıklanan ili kinin ölçüsü olmaktadır. H0
ba ımsızlık modelini H1 ise kurulan gözlenemeyen sınıf modelini ifade eden hipotez olmak 
üzere(DeMenezes ve Bartholomew, 1996): 

2 2
0 1

2
0

100
G H G H

P
G H

         (6) 

Read ve Cressie beklenen de erlerin küçük olması durumunda kullanılacak olan ve ki-kare 
da ılımına uyan üslü da ılım ailesinden olan Read-Cressie istatisti ini bulmu tur. Bu 
istatistikte yer alan  de eri için 2/3 kullanılmaktadır. Bu form kullanıldı ında 1 için Ki-
kare 0  G2 istatisti i elde edilmektedir(Dayton, 1998; Formann, 2003). 

2 2 / 1
1

ˆijkl ijklijkl ijkl
D f f F        (7) 

Uyum iyili i testi için bir ba ka kriterde farklılık indeksidir. Bu indeks gözlenen ve beklenen 
frekansların farkına dayanmakta bir anlamda model artıklarını dikkate almaktadır.

ˆ( )
ˆ

2

ijkl ijkl
ijkl

f F

N
          (8) 

ndeks 0 ile 1 arasında de er almakta, de erin 0’a yakınlı ı daha uyumlu bir modele i aret 
etmektedir. ˆ 0  olması model uyumunun mükemmel oldu unu göstermektedir. ˆ 0.02
veya ˆ 0.03  oldu unda model mükemmel olmasa da verilere uydu u varsayılmaktadır. Bu 
de er ayrıca modelin daha uyumlu olması için ba ka bir hücrede olması gereken gözlem 
sayısının oranını vermektedir(Dayton, 1998; Agresti, 2002). 

Akaike bilgi kriteri(AIC) ve Bayesyen bilgi kriteri(BIC) de kullanılmaktadır(Lin H. ve 
Dayton, 1997 ). Kurulan kısıtlı modelle doymu  modelin seçiminde kullanılan bu kriterlerin 
küçük çıktı ı modelin daha fazla bilgi içerdi i kabul edilmektedir. 

2 2AIC LnL m           (9) 

2 (ln )BIC LnL N m          (10) 

Model uyumu ve seçimi  içinse ki-kare testi, olabilirlik oran istatisti i, Akaike bilgi 
kriteri(AIC) ve Bayesyen bilgi kriteri(BIC) gibi ölçütler kullanılmaktadır.

Veri setine uygun model seçildikten sonra ileri analizlere olanak vermesi açısından
gözlemlerin ilgili sınıflara atanması gerekmektedir. Gözlemlerin sınıflara atanmasında Bayes 
teoreminden yararlanılmaktadır;

1

ˆ
ˆ

ˆ

ABCDX
ijkltABCD X

ijklt T
ABCDX
ijklt

t

          (11) 
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yukarıda belirtilen e itlik ile gözlenebilen de i kenlerin her bir kategorisi için (i, j,k ,l) t. 
sınıfa atanma olasılı ı hesaplanmakta ve gözlem en yüksek olasılı a sahip sınıfa
atanmaktadır.

3. Uygulama

Çalı manın uygulama a amasında konunun uygulama alanları da göz önünde bulundurularak 
sosyal bilimler alanında bir uygulama seçilmi tir. Kentlilik ve kente aidiyet kente ya ayan
bireylerin bir bütün olarak kentle olan algılarını etkilemekte ve ya am tarzlarına yön 
vermektedir. Özellikle belli bir tarihsel geçmi e sahip olan metropollerin gelece e
ta ınmasında bireysel bilincin ve toplumsal bilincin kurgusunda kente aidiyet büyük önem 
ta ımaktadır. Kente aidiyet bir ba lamda kente sahip çıkma kavramı ile örtü mektedir. 

Çalı ma kapsamında hızla bir büyüme içinde yer alan ve Türkiye’nin 16 büyük 
metropolünden biri olan Bursa ili ele alınmı tır. 1950’li yıllarda nüfusu 50.000 civarında olan 
Bursa ya adı ı hızlı sanayile me süreci ile yo un bir nüfus akı ına sahne olmu tur. 1990 
yılında 1.596.161 olan il nüfusu 1997 nüfus sayımı verilerine göre 400.000 yakla an bir artı
ile 1.958.529 olmu tur.

Bu ba lamda bu çalı ma ile Bursa metropol alanda ya ayan ve aslen Bursalı olmayan 
bireylerin kendilerini Bursa’ya ait hissetme a ırlıkları incelenecek ve gözlenebilen çe itli
de i kenler aracılı ıyla bireyler sınıflara ayrı tırılacaktır. leriki a amada ise kente aidiyet 
açısından sınıflandırılan bireylerin farklılıkları üzerinde durulacaktır.

3.1. Ara tırmanın Örneklemi  

Çalı manın örneklemi önce Bursa Metropol alan olarak tanımlanan Osmangazi, Yıldırım ve 
Nilüfer ilçelerine nüfusları oranında da ıtılmı , daha sonra ise  ya , cinsiyet, gelir durumuna 
göre kotalar uygulanarak rassal olarak belirlenen bireyler ile görü meler yapılmı tır.
Çalı mada kullanılmak üzere hazırlanan anket formunda yer alan bazı sorular Bursa’da 
ya ayan fakat aslen Bursalı olmayan ki ilere sorulmaktadır.

Ayrıca, gözlenemeyen sınıf analizinde yer alan de i kenlerden herhangi birine cevap yok, 
fikrim yok gibi cevaplar veren gözlemler de gözlenemeyen sınıf analizi yapısı gere i
analizden çıkartılmı tır. Böylelikle analizde yer alan gözlem sayısı dolayısıyla örneklem 
büyüklü ü 1315 olmu tur.

3.2 Gözlenemeyen Sınıf Analizi  

Çalı ma kapsamında uygulanan gözlenemeyen sınıf analizinde kullanılan gözlenebilen 
de i kenler geri dönü  iste i, kentlilik hissi, ayrılma iste i, sahiplenme olarak belirlenmi tir.

Çizelge 1 Gözlenemeyen sınıf modelleri 
Log-Benzerlik 

De eri
Parametre

sayısı G2 Serbestlik
Derecesi p de eri Sınıflandırma 

Hatası
Tam ba ımsızlık
modeli -2658.57 4.00 450.65 11.00 0.00 0.00 

ki sınıf -2438.44 9.00 10.39 6.00 0.11 0.07 
Üç sınıf -2435.21 14.00 3.93 1.00 0.04 0.11 
Dört sınıf -2433.28 19.00 0.06 -4.00 . 0.31 
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Verilerin gözlenemeyen sınıf modeline uygun olup olmadı ını belirlemek için kurulan 
verilerin tek bir gözlenemeyen sınıf içerdi i tam ba ımsızlık modelinde H0=Model uygundur 
olarak kurulan hipotez için test istatisti i G2=450.65, serbestlik derecesi sd=24-(8-3)-1=11 
olarak bulunmu tur. Bu durumda H0 hipotezi %95 güvenle red edilmi tir(p<0.05). Bu 
durumda verilerin gözlenemeyen sınıf analizi için uygun oldu u kararı verilir. Tam 
ba ımsızlık modelinin red edilmesinden sonra iki gözlenemeyen sınıftan ba lanarak denenen 
modellerden serbestlik derecesinin negatif olmaması ko ulu göz önüne alındı ında, en fazla 
üç sınıf elde edilebilece i görülmektedir. H0= ki gözlenemeyen sınıf modeli uygundur 
eklinde kurulan hipotez için test istatisti i G2=10.39, serbestlik derecesi sd=24-9-1=6 olarak 

bulunmu tur. Bu durumda %95 güvenle H0 hipotezi kabul edilmi tir(p>0.05). Bu durumda 
veriler için iki gözlenemeyen sınıf modelinin uygun oldu una karar verilir. Üç gözlenemeyen 
sınıf modeli için model uygundur eklinde kurulan  H0  hipotezinin %95 güvenle red edildi i
görülmektedir. Veriler için uygun modelin iki gözlenemeyen sınıf modeli oldu una karar 
verilir.

H0= ki gözlenemeyen sınıf modeli uygundur eklinde kurulan hipotez için test istatisti i
G2=10.39, 2=10.57, serbestlik derecesi sd=24-9-1=6 olarak bulunmu tur. Bu durumda %95 
güvenle H0 hipotezi kabul edilmi tir(p>0.05). 

Çizelge 2 ki gözlenemeyen sınıf modeli parametre tahminleri 
Gözlenemeyen Sınıflar 

Gözlenebilen De i kenler Kategoriler 1. Sınıf 2. Sınıf

Hayır 0.941† 0.5478†
Geri Dönü ste i Evet 0.059 0.4522 

Hayır 0.1347 0.8276†Kentlilik Hissi  Evet 0.8653† 0.1724 
Hayır 0.0544 0.6181†Ayrılma ste i Evet 0.9456† 0.3819 
Hayır 0.2297 0.7869†Sahiplenme Evet 0.7703† 0.2131 

Gözlenemeyen Sınıf Olasılıkları 0.82 0.18 

Çizelge 2 incelendi inde gözlenemeyen sınıf olasılıkları 0.82 ve 0.18 olan iki  sınıf elde 
edildi i görülmektedir. Gözlenemeyen sınıf olasılıkları bir gözlemin sınıflardan herhangi 
birinde yer alması olasılı ını ve aynı zamanda gözlenemeyen sınıfın olasılı ını vermektedir. 
Bu anlamda aslen Bursalı olmayan fakat Bursa’da ya ayan bireylerin %82’si birinci 
gözlenemeyen sınıfta, %18’i ise ikinci gözlenemeyen sınıfta yer almaktadır.

%82 a ırlı a sahip olan gözlenemeyen sınıfın ko ullu olasılıkları incelendi inde ilk sınıfta yer 
alan bireylerin kendilerini kente ait hissetme yakla ımına sahip oldukları görülmektedir. Bu 
gözlenemeyen sınıfta yer alan bireyler daimi olarak memleketlerine/köylerine geri dönmek 
istemediklerini, kendilerini Bursalı hissettiklerini, mecbur kalmadıkça Bursa’dan 
ayrılmayacaklarını, Bursa’yı bir ev olarak dü ündüklerinde kendilerini bu evin sahibi olarak 
dü ündüklerini belirtmi lerdir. Aslen Bursalı olamayıp da bu sınıfta yer alan bireyler 
kendilerini Bursa’ya ait hisseden, kenti özümsemi  bireyler olarak nitelendirilmi  ve bu sınıf
“kendini kente ait hissedenler” olarak adlandırılmı tır.

%18’lik a ırlı a sahip olan ikinci gizli sınıftaki bireyler ise memleketlerine/köylerine geri 
dönmek istemediklerini, kendilerini Bursalı hissetmediklerini, Bursa’dan mecbur kalmasalar 
da ayrılabileceklerini, Bursa’yı bir ev olarak dü ündüklerinde kendilerini evin sahibi olarak 
görmediklerini belirtmi lerdir. Aslen Bursalı olmayıp da bu sınıfta olan ki iler kendilerini 
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Bursa’ya ait hissetmeyen, kenti özümsememi  ki iler olarak nitelendirilmi  ve bu sınıf
“kendini kente ait hissetmeyenler” olarak adlandırılmı tır.

3.3 Gözlenemeyen Sınıflara Göre Farklılık Analizi 

Verileri gözlenemeyen sınıflara ayırdıktan sonra çe itli de i kenler ile ili kilerinin 
incelenmesi amacıyla Ki-kare testleri uygulanmı tır. Sonuçlar u ekildedir 

Kendini kente ait hissedenlerle hissetmeyenlerin ya adıkları ilçelere göre farklılık gösterip 
göstermedi i incelendi inde ilçelere göre kente aidiyet açısından istatistiksel olarak anlamlı
bir farklılık yoktur( Ki-kare= 4.848 s.d=2 p de eri=0.089).

Görü ülen bireylere Bursa’ya geldikten sonra hayat tarzlarında bir de i iklik olup olmadı ı
soruldu unda elde edilen gözlenemeyen sınıflara göre görü ülen bireylerin Bursa’ya 
geldikten sonra hayat tarzlarında de i im olup olmadı ı ile ilgili olarak görü leri açısından
istatistiksel olarak anlamlı farklılık oldu u görülmektedir(Ki-kare= 16.598 s.d=2 p 
de eri=0.000). Bu anlamlı farklılık kendini kente ait hissedenlerin önemli ölçüde kentsel 
de erlere açık bir hayat tarzını benimseme e ilimi içinde olduklarını ve bu süreçte de kentin 
dönü türücü gücünün etkisiyle belli toplumsal ve kentsel de i imler ya adıklarını
göstermektedir. 

Görü ülen bireylere Bursa’ya geldikten sonra ivelerinde/konu ma tarzlarında bir de i iklik 
olup olmadı ı soruldu unda elde edilen gözlenemeyen sınıflara göre görü ülen bireylerin 
Bursa’ya geldikten sonra ivelerinde/konu ma tarzlarında de i im olup olmadı ı ile ilgili 
olarak görü leri açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık oldu u görülmektedir (Ki-kare= 
15.777 s.d=2 p de eri=0.000).

Görü ülen bireylere Bursa’ya geldikten sonra de er yargılarında bir de i iklik olup olmadı ı
soruldu unda elde edilen gözlenemeyen sınıflara göre görü ülen bireylerin Bursa’ya 
geldikten sonra de er yargılarında de i im olup olmadı ı ile ilgili olarak görü leri açısından
istatistiksel olarak anlamlı farklılık oldu u görülmektedir(Ki-kare= 8.596 s.d=2 p 
de eri=0.014).

Görü ülen bireylere memleketlerine/köylerine gittiklerinde Bursa’yı özleyip özlemedikleri 
soruldu unda elde edilen gözlenemeyen sınıflara göre görü ülen bireylerin 
memleketlerine/köylerine gittiklerinde Bursa’yı özleyip özlemedikleri ile ilgili olarak 
görü leri açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık oldu u görülmektedir (Ki-kare= 
41.628 s.d=2 p de eri=0.000)

Görü ülen bireylere çocuklarının kendilerini Bursalı mı yoksa kendi memleketleri ile mi 
tanımlamalarını istedikleri soruldu unda elde edilen gözlenemeyen sınıflara göre görü ler 
açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık oldu u görülmektedir(p<0.05).  

Görü ülen bireylere Bursa’da ya amaktan mutlu olup olmadıkları soruldu unda elde edilen 
gözlenemeyen sınıflara göre Bursa’da ya amaktan duyulan mutlulu a göre istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık oldu u görülmektedir(Ki-kare=218.589 s.d=4 p de eri=0.000).

Görü ülen bireylere Bursa’yı sevip sevmedikleri soruldu unda elde edilen gözlenemeyen 
sınıflara göre Bursa’yı sevip sevmeme açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık oldu u
görülmektedir( Ki-kare=244.195 s.d=4 p de eri=0.000).
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3.4 Sonuç 

Çalı mamızda Bursa Metropol alanda ya ayan insanlar gözlenebilen de i kenler üzerinden 
kendilerini kente ait hissetmelerine göre sınıflandırılmaları için gözlenemeyen sınıf
analizinden faydalanılmı tır. Uygulamada ba ımsızlık modelinden ba layarak 4 
gözlenemeyen sınıfa kadar olan modeller denenmi  ve iki gözlenemeyen sınıf modeli veri seti 
için uygun olarak elde edilmi tir.

Kurulan iki sınıflı gözlenemeyen modelde %82’lik ve %18’lik a ırlı a sahip iki sınıf elde 
edilmi tir. Elde edilen %82’lik a ırlı a sahip ilk sınıfta yer alan gözlenebilen de i kenlerin
a ırlıklı kategorileri incelendi inde bu sınıfta yer alan bireyler daimi olarak 
memleketlerine/köylerine geri dönmek istemediklerini, kendilerini Bursalı hissettiklerini, 
mecbur kalmadıkça Bursa’dan ayrılmayacaklarını, Bursa’yı bir ev olarak dü ündüklerinde
kendilerini bu evin sahibi olarak dü ündüklerini belirtmi lerdir. Olu an gözlenemeyen sınıf
incelendi inde bu bireylerin kendilerini kente ait hisseden grup oldu una karar verilmi  ve bu 
sınıf “kendini kente ait hissedenler” sınıfı olarak adlandırılmı tır.

%18’lik a ırlı a sahip olan ikinci gizli sınıftaki bireyler ise memleketlerine/köylerine geri 
dönmek istemediklerini, kendilerini Bursalı hissetmediklerini, Bursa’dan mecbur kalmasalar 
da ayrılabileceklerini, Bursa’yı bir ev olarak dü ündüklerinde kendilerini evin sahibi olarak 
görmediklerini belirtmi lerdir. Bu sınıfta yer alan bireylerin kendini kente ait 
hissetmeyenlerden olu tu u görülmü , ve bu sınıf “kendini kente ait hissetmeyenler” olarak 
adlandırılmı tır.

Yapılan bu sınıflandırmadan sonra gözlenemeyen sınıflarda yer alan bireylerin çe itli kriterler 
açısından farklılık gösterip göstermedi i incelenmi tir. Buna göre metropol alanda ya ayan 
bireylerin kente aidiyet açısından üç ana semte göre farklılık göstermedi i, kendini kente ait 
hissedenlerin Bursa’ya yerle tikten sonra hayat tarzlarında, konu ma/ ivede, e er yargılarında 
de i im geçirdiklerine katılma durumları kendini kente ait hissetmeyenlere göre anlamlı
farklılık gösterdi i görülmü tür.
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ÖZET 

Bu çalı manın ba lıca amacı, ara tırmacılara istatistik literatüründe yaygın olarak kullanılan ve model 
varsayımlarının sa lanmadı ı durumlarda En Küçük Kareler ( Least Squares-LS) metoduna göre daha etkin 
sonuçlar veren alternatif regresyon metodlarını tanıtmaktır. Çalı malarında regresyon analizini kullanan 
ara tırmacıların model varsayımlarının sa lanıp sa lanmadı ı  konusunda çok titiz davranmadıklarını
gözlemlememiz ise çalı manın temel motivasyonunu olu turmaktadır. Çalı manın sonunda gerçek bir veri 
seti üzerinde alternatif regresyon metodları kullanılarak model parametreleri tahmin edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Robust regresyon, Normal da ılıma sahip olmama, aykırı de er, genelle tirilmi
lojistik.

1. G R

Basit do rusal regresyon denklemi, 

nixy iii ,...,2,1,10                                                                                    (1) 

eklinde ifade edilir. 

Burada n  gözlem sayısını, iy  ba ımlı de i ken için gözlem de erlerini, ix  ba ımsız de i ken için gözlem 

de erlerini, 0  do runun y  eksenini kesti i noktayı, 1  do runun e imini ve i  hata terimlerini 
göstermektedir. 

LS metodu kullanılarak 0 ve 1  parametrelerinin tahmin edicileri a a ıdaki gibi bulunur,  

1
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Klasik basit do rusal regresyon metodu üç temel varsayıma dayanır. Bunlar a a ıda gösterildi i gibi 
özetlenebilir:

i)   Hata terimleri birbirinden ba ımsızdır,
ii)  Hata terimlerinin da ılımı özde tir,
iii) Hata terimleri  normal da ılıma sahiptir. 
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Bu varsayımlardan özellikle normal da ılım varsayımı sıklıkla sa lanamaz. Çünkü uygulamada normal 
olmayan da ılımlar, normal da ılıma göre daha yaygındır, Tiku ve Akkaya (2004). Aykırı de erler verinin 
geri kalanından farklı gözlem de erleri olarak tanımlanırlar ve normal da ılım varsayımının
sa lanmamasının di er bir önemli sebebidirler.  Normal da ılım varsayımının sa lanmaması yada veri 
setinde aykırı de er olması model parametrelerinin tahmin edicilerinin etkinliklerini olumsuz yönde 
etkileyerek, yanlı tahminlere yada red edilmesi gereken bir hipotezin kabul, kabul edilmesi gereken bir 
hipotezin red edilmesi gibi hiç istenmeyen durumlara yol açabilir. Bu sebepten dolayı, regresyon analizine 
ba lamadan önceki ilk a ama hata terimleri hakkındaki varsayımların sa lanıp sa lanmadı ını kontrol etmek 
olmalıdır. Bununla beraber birçok ara tırmacı, bu varsayımların do rulu unu kontrol etmeden do rudan 
analize geçmekte ve buradan elde etti i sonuçları do ru kabul ederek ara tırma konuları hakkında bazı yanlı
yargılara varmaktadırlar. statistiksel metodlar kullanılırken yapılan bu tip yanlı lıklar özellikle statistik
bilimiyle u ra mayanlar tarafında oldukça sık yapılmakta ve regresyon analizinin hatalı yapıldı ı durumlar 
neredeyse sıradan bir hale gelmektedir. Bizim bu çalı madaki temel amacımız regresyon analizini kendi 
bran larında bir araç olarak kullanan ara tırmacılar için normal da ılım varsayımı sa lanmadı ı zaman 
klasik regresyon analizinde kullanılan En Küçük Kareler (LS) metoduna alternatif olarak kullanılan robust 
regresyon metodlarından bazılarını detaylı olarak, bazılarınıda isim ve referans vererek tanıtmak ve gerçek 
bir veri seti üzerinde uygulamasını göstermektir. 

2. ROBUST REGRESYON METODLARI 

Hata terimlerinin da ılımının normal olmadı ı yada veri setinde aykırı de er oldu u durumlarda, 
varsayımlardaki bozulmalara kar ı oldukça duyarlı olan LS metodunun kullanılması, parametrelerin tahmin 
edicilerinin etkinli inin ve kullanılan testin gücünün azalmasına neden olur. Bu durumda yapılacak olan ey
varsayımlardaki bozulmalara kar ı duyarsız olan robust regresyon metodlarını kullanmaktır. A a ıda
istatistik literatüründe yaygın olarak kullanılan robust regresyon metodlarından  önemli olarak gördü ümüz 
bazı metodlar kısaca açıklanmı tır.

2.1 Uyarlanmı  En Çok Olabilirlik Metodu 

Hata terimlerinin da ılımın normal olmadı ı durumlarda, En Çok Olabilirlik (Maximum Likelihood-ML) 
metodu kullanılarak parametrelerin tahmin edicileri için açık bir ifade bulunamaz. Bu gibi durumlarda 
iteratif metodların kullanılması gerekir. Ancak

i)  Birden çok kök, 
ii) Yanlı  de erlere yakınsama,
iii) Iterasyonların yakınsamaması

gibi nedenlerden dolayı iteratif yöntemleri kullanmak problemli olabilir. Islam v.d. (2001) ve Tiku v.d. 
(2001) parametre tahmin edicilerinin açık bir ifadesini elde etmek ve iteratif yöntemlerden kaynaklanan 
problemlerle ba a çıkabilmek için, hata terimlerinin da ılımının çarpık yada normal olmayan simetrik oldu u
durumlarda Uyarlanmı  En Çok Olabilirlik Metodunun (Modified Maximum Likelihood-MML) 
kullanılmasını önermi lerdir. MML tahmin edicileri konum-ölçek (location-scale) ailesine ait her da ılım
için bulunabilmesine ra men uygulama problemindeki hata terimlerinin da ılımı genelle tirilmi  lojistik 
olarak bulundu u için bu çalı mada hata terimlerinin da ılımının genelle tirilmi  lojistik oldu u varsayılmı
ve model parametrelerinin tahmin edicileri a a ıdaki gibi bulunmu tur, Islam v.d. (2001), 
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olarak verilmi tir.

 2.2 En Küçük Mutlak Sapmalar Metodu 

En Küçük Mutlak Sapmalar (Least Absolute Deviations-LAD) tekni i 1757 yılında EKK tekni inden 50 yıl
önce Roger Joseph Boscovich tarafından ortaya atılmı tır. Bu teknik daha sonra Laplace tarafından yeniden 
ele alınmı  ve güncellenerek kullanılmaya ba lanmı tır. LAD metodunun amacı hata terimlerinin mutlak 

de erlerinin toplamı olan 0 1
1

n

i i
i

y x =
n

i
i

1

  ( i =1,2,3,..., n ) de erini minimum yapan parametre 

de erlerini bularak regresyon do rusunu elde etmektir. Bu metodta 0
ˆ  ve 1̂  de erlerini hesaplamak için 

açık bir formül olmadı ından dolayı Birkes ve Dodge (1993) tarafından önerilen algoritma kullanılacaktır.
Bu yüzden hesaplanması LS metoduna göre biraz daha problemlidir.  

2.3 Winsorized En Küçük Kareler Metodu 

Winsorized En Küçük Kareler (Winsorized Least Squares-WLS) metodu hata terimlerinin büyüklüklerinde 
önemli farklılıklar oldu u zaman kullanılır. Bu metodun amacı parametre tahmin de erlerini etkileyen aykırı
de erlerin etkilerini azaltmaktır.

WLS tekni inde parametre tahmini yapmak için iterasyon metodu diye adlandırılan algoritma kullanılır,
Yale ve Forsythe (1976). Bunun dı ında levels (seviyelendirme) metodu ve iteration at increasing levels 
(artan seviyelerde iterasyon) diye bilinen metodlarda kullanılabilir, Yale ve Forsythe (1976).   

terasyon metodunda hata terimleri LS metodu kullanılarak hesaplanır ve büyüklüklerine göre sıralanır. Daha 
sonra her aykırı y de eri için hesaplanan hata terimi de eri kendisine en yakın hata terimi ile de i tirilir ve 
yeni y de eri ' 'ˆi i iy y  formülü ile hesaplanır. Winsorize etme sürecinde hata terimlerinin küçükten 
büyü e do ru sıralanmasının ardından ng   ve 21 ng  olmak üzere ilk g  adet ve son g  adet hata 
terimi  kendilerine en yakın hata terimi ile de i tirilerek elde edilen yeni hata terimlerinden bulunan yeni y
de erlerine (uyarlanmı y  de erleri) LS metodu uygulanır, Nevitt ve Tam (1998). Bir ba ka deyi le, hata 
terimleri sıralandıktan sonra ba tan ve sondan g  adet hata terimi atılarak, ba taki g adet hata teriminden 
sonraki  hata terimi ve sondaki g  adet hata teriminden önceki hata terimi atılan hata terimlerinin yerine 
alınmaktadır. Uygulamalarda  de erinin sıklıkla 0,05 veya 0,1 olarak seçildi i görülmektedir. Daha sonra 
hesaplanan bu yeni y  de erlerini kullanarak yeni parametre de erleri bulunur. kinci iterasyon için yeniden 
hata terimi de erleri hesaplanır. Ardından ''y  de eri üçüncü iterasyon için hesaplanır. Bu iterasyonlar 
böylece devam eder. Nevitt ve Tam (1998) 5 iterasyondan sonra Winsorized regresyon parametre 
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tahminlerinin birbirine çok benzedi ini göstermi tir. Bu nedenle 5 iterasyon yapmak regresyon parametreleri 
hakkında karar vermek için yeterlidir, Yale and Forsythe (1976). 

2.4 Budanmı  En Küçük Kareler Metodu 

Budanmı  En Küçük Kareler (Least Trimmed Squares-LTS) metodu Rousseeuw (1984) tarafından 
geli tirilmi tir. Bu metodun kullanılmasındaki amaç a a ıdaki fonksiyonu minimize etmektir, 

2

0 1
1

ˆ ˆ
h

i i
i

y x .                                                                                                    (4) 

Bu teknikte hata terimlerinin kareleri, 2 ,i  LS metodu kullanılarak hesaplanır ve küçükten büyü e do ru
sıralanır. Hata terimlerinin küçükten büyü e sıralanmasından sonra 0 <  <1/2 olmak ko ulu ile en büyük n
tane hata terimine kar ılık gelen gözlem de eri veri setinden silinerek geriye kalan gözlem de erleri için LS 
metodu uygulanır, Nevitt and Tam (1998). Uygulamalarda  de eri sıklıkla 0,05 veya 0,1 olarak seçilir. Bu 
algoritmadan farklı algoritmalarda mevcuttur ama bu çalı mada kullanılan algoritma burada bahsedildi i
gibidir.

2.5 Theil Metodu 

Theil (1950) metodu parametrik olmayan bir metodtur ve literatürde yaygın bir kullanıma sahiptir. Hata 
terimleri bir da ılıma uymadı ında yada veri setinde aykırı de erlerin varlı ından üphelenildi inde bu 
metodun kullanılması önerilmi tir.

Basit do rusal regresyon modelinin e im katsayısını elde etmek için veri setindeki tüm ii yx , , jj yx , ,…

nji1  ve ij xx  de erleri için , 

ij

ij
ij xx

yy
b                               (5) 

de erleri hesaplanır. Theil’in e im katsayısının tahmin edicisi 1
ˆ  , 

ijij xxbmed1
ˆ ,                                                                                           (6) 

formülü kullanılarak hesaplanır. Daha sonra (6) nolu e itlikte bulunan 1̂  kullanılarak her bir gözlem 

de erine ili kin ii xy 1
ˆ  de erleri hesaplanır ve bunların medyanı alınarak

0 1
ˆ ˆ

i imed y x                                                                                                      (7) 

de eri bulunur. 
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3. UYGULAMA 

Egertson ve Downing (2004) balık yakalamak için sarf edilen çaba ile göl ekosistem karakteristikleri 
arasında bir ili kiden söz etmi  ve Iowa’daki 32 gölden bu amaçla çe itli veriler toplamı tır. Her bir balık
a ındaki balıkların gram bazındaki toplam a ırlı ı CPUE w  (Catch Per Unit Effort by weight) de i keni 
olarak tanımlanmı  ve çalı mada ba ımlı de i ken olarak ele alınmı tır. Balık yakalamak için sarf edilen 
çabanın göl ekosistem karakteristiklerine ba lı oldu u söylenerek klorofil (chlorophyll) de i keni
tanımlanmı  ve çalı mada ba ımsız de i ken olarak kullanılmı tır. Sabit varyanslılı ı ve normal da ılım
varsayımını sa lamak için her iki de i kenin de 10 tabanına göre logaritmaları alınarak analiz  
tamamlanmı tır.

CPUE w Chlorophyll Y: log10 CPUE w X: log10 Chlorophyll 
5150 47 3,711807229 1,672097858 
2390 11,6 3,378397901 1,064457989 
4834 32,4 3,684306646 1,510545010 
1868 11,9 3,271376872 1,075546961 
8035 98,5 3,904985881 1,993436230 
2392 14,1 3,378761175 1,149219113 
6033 50 3,780533325 1,698970004 
5162 12,8 3,712818000 1,107209970 

22131 165 4,345001038 2,217483944 
2373 17,3 3,375297738 1,238046103 

20333 9,9 4,308201461 0,995635195 
5153 26,1 3,712060142 1,416640507 
8587 17,4 3,933841463 1,240549248 
3755 11 3,574609941 1,041392685 
4434 11,5 3,646795689 1,060697840 
983 58 2,992553518 1,763427994 

2149 20,9 3,332236415 1,320146286 
2400 16,2 3,380211242 1,209515015 
3434 23,2 3,535800291 1,365487985 
1907 36,6 3,280350693 1,563481085 
1831 17 3,262688344 1,230448921 
6373 21,5 3,804343918 1,332438460 

14311 26,4 4,155669982 1,421603927 
3683 32 3,566201719 1,505149978 
1881 25,7 3,274388796 1,409933123 
746 7 2,872738827 0,84509804 

1323 22,6 3,121559844 1,354108439 
3416 98 3,533517862 1,991226076 
1374 4 3,137986733 0,602059991 

15173 135,4 4,181071458 2,131618664 
3705 28,5 3,568788212 1,454844860 
1208 11,1 3,082066934 1,045322979 

Bununla beraber, yukarıdaki dönü türülmü  veriler için LS metodu kullanılarak hata terimleri bulunmu  ve 
Q-Q grafi i çizilerek hata terimlerinin da ılımın normal olmadı ı sonucuna varılmı tır. ekil 1’ den de 
görülebilece i gibi hata terimlerinin da ılımının ekil parametresi 2b  olan genelle tirilmi  lojistik 
da ılımına uydu u görülmü tür. Çünkü grafikteki noktalar düz bir do rudan çok fazla sapma 
göstermemektedir.  
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Hata Terimleri icin Q-Q Grafi i b=2
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ekil 1. Hata terimlerinin ekil parametresi b =2 olan Genelle tirilmi  Lojistik da ılımı için Q-Q grafi i

Dolayısıyla LS metodunu kullanmak normallik varsayımı sa lanmadı ı için yanıltıcı sonuçlar verece inden,
yukarıda bahsedilen alternatif metodlar kullanılmı  ve sonuçlar a a ıdaki tabloda özetlenmi tir, Ergül 
(2006).

Tablo 1. Uygulama problemi için regresyon denklemleri ve 2R de erleri.

Metod Regresyon Denklemi 2R

LS ˆ 2,920 0,463   i iy x 0,210

MML ˆ 2,646 0,504   i iy x 0,602

LAD ˆ 2,730 0,588   i iy x 0,193

WLS ˆ 2,770 0,561   i iy x 0,445

LTS ˆ 2,678 0,619   i iy x 0,497

Theil ˆ 2,820 0,525   i iy x 0,536

Tablo 1’ den de görülebilece i gibi robust regresyon metodları, LAD metodu dı ında, LS metoduna göre 

oldukça yüksek 2R de erleri vermi tir. Robust metodlar içinde en büyük 2R de erini MML metodu 

vermi tir. Bu örnekten elde edilen sonuçlar, Mutan (2004) tarafından yapılan regresyon metodlarının Monte 

Carlo Simulasyonu ile kar ıla tırılmasından elde edilen sonuçlar tarafındanda desteklenmektedir.  

Burada bahsedilen robust regresyon metodlarının dı ında uygulamada yaygın olarak kullanılan di er bazı

robust regresyon metodları a a ıdaki gibidir: 

Üç grup için dayanıklı do ru metodu (A resistant line from three groups), Tukey     (1970), 

Wald metodu, Wald (1940), 

Nair ve Shrivastava metodu, Nair ve Shrivastava (1942), 
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Bartlett metodu, Bartlett (1949), 

M-regresyon metodu, Huber (1981), 

En Küçük Medyan Kareler (Least Median Squares), Rousseeuw (1984), 

R-Regresyon, Hodges ve Lehman (1963). 

Bu metodlara ait regresyon denklemleri ve 2R de erleri a a ıda verilmi tir, Ergül (2006). 

Teknik Denklem 2R

Üç Grup D. D. Tekni i ˆ 2,775 0,556   i iy x 0,196

Wald ˆ 3,104 0,325   i iy x 0,191

Nair ve Shritastava ˆ 3,088 0,338   i iy x 0,195

Bartett ˆ 3,086 0,338   i iy x 0,195

Huber-M Algoritma ˆ 2,810 0,535   i iy x 0,356

Huber-M ˆ 2,841 0,508   i iy x 0,268

Hampel ˆ 2,827 0,524   i iy x 0,290

Andrews ˆ 2,806 0,537   i iy x 0,317

Tukey ˆ 2,794 0,544   i iy x 0,330

LMS ˆ 2,684 0,627  i iy x 0,453

R-Regresyonu ˆ 2,884 0,500   i iy x 0,210

Bu tablonun yukarıdaki tablodan ayrı olarak verilmesinin sebebi bunlara ait bir Monte Carlo simulasyon 

çalı masının yapılmamı  olması ve 2R de erlerine bakarak en etkin metodun belirlenememesidir. Bu 

tablonun verilmesindeki temel amaç ise uygulamada yaygın olarak kullanılan robust regresyon metodlarının

hepsini aynı çalı ma içinde tanıtmaktır.

Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir konu genelle tirilmi  lojistik da ılımının beklenen de erinin ekil

parametresi b ’ nin 1 oldu u durum hariç sıfırdan farklı olmasıdır. Bundan dolayı, ( ) ( )E e C b  olarak 

tanımlanır. Burada C  Euler sabiti ve ( )x  gama fonksiyonunun logaritmasının türevi olarak tanımlanır.

1̂ ’ nın beklenen de eri 1  olmasına ra men 0
ˆ ’ nın LS tahmin edicisinin beklenen de eri 0 ( )E e ’ dir. 

Bundan dolayı, 0
ˆ ’ nın MML tahmin edicisi dı ındaki di er tüm tahmin edicileri için beklenen de eri sıfır

yapmak amacıyla yansızlık düzeltmesi (bias correction) yapılır. MML tahmin edicisi için yansızlık

düzeltmesine gerek yoktur, yansızlık düzeltmesini tahmin edici kendisi yapar. 
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Bu çalı mada konunun özünden çok fazla sapmamak için yukarıda bahsedilen regresyon denklemlerinde 

yansızlık düzeltmesi yapılmamı tır. E er istenirse, yukarıda anlatıldı ı ekilde kolayca yapılabilir. 

4. SONUÇ 

Basit do rusal regresyon analizi yapılırken kullanılan geleneksel LS metodu sadece bazı varsayımlar altında
iyi sonuç verir, bu varsayımlar sa lanamadı ında ise alternatif regresyon metodlarının kullanılması önerilir. 
Verinin da ılımı normal de ilse yada veri setinde aykırı de er varsa alternatif regresyon metodlarını
kullanmak son derece yararlı olacaktır. Bu çalı mada gösterildi i gibi, verinin da ılımı genelle tirilmi
logistic da ılımına uyuyorsa MML metodu kullanılarak di er metodlara göre daha etkin parametre tahmin 
edicileri elde etmemiz ve 2R de erinde bir büyüme sa lamamız mümkündür , Mutan (2004).  
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ABSTRACT 

A DISCUSSION ON ROBUST REGRESSION METHODS 

The aim of this study is to introduce the researchers to the robust regression methods which give more 
efficient results than the Least Squares (LS) method when the basic assumptions of the normal theory are not 
satisfied. Our basic motivation for this study lies in thinking that when the researchers are analyzing a data 
set via regression analysis, they are not very careful about whether the usual model assumptions are satisfied 
or not. At the end of the study, the model parameters are estimated by using the alternative regression 
methods on a real data set.  

Key Words: Robust regression, non-normality, outliers, generalized logistic.
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1. Sosyo-Ekonomik Aktüeryal Modeller 

Sosyal güvenlik sistemleri uzun vadeli sosyal “vaadler”dir. Bu sistemlerin yapılandırılmasıyla
imdiki zamandan çok daha fazla “gelecek” biçimlendirildi inden, kurgulanan sistemin 

gelecek ku aklar üzerine yükleyece i sorumluluk ve yaratabilece i sıkıntılar çok iyi 
incelenmelidir.  

Milli gelirlerden, vergilerden ve sosyal güvenlik katkı paylarından elde edilen fonlar sosyal 
güvenlik sistemlerine aktarmaktadırlar. Ülke ekonomisinden sosyal güvenlik sistemini 
besleyen bu fonların do ru kullanımı ve dengelerinin do ru hesaplanması ekonomik veya 
finansal de i kenlere ba lı oldu u kadar ülkenin demografik yapısı ve nüfusun sosyal 
alı kanlıklarıyla da do rudan ili kilidir. Sosyal güvenlik sistemlerinin aktüeryal analizi de bu 
ba lamda demografik, ekonomik, finansal, hukuki ve organizasyonel bir sürü farklı bile enin 
karma ık ili kileri üzerine kurgulanmalıdır.

Sosyal Güvenlik sistemlerinin kurgulanmasında ve analizi için önceden kullanılan aktüeryal 
modeller a ırlıklı olarak çalı an grubunu kapsayan “i veren planlarının” (occupational 
schemes) demografik ve finansal sonuçları analiz edilerek geli tirilmi tir. Ancak bu planların
sınırlı ve göreceli olarak küçük grupları kapsıyor olmaları, demografik ve ekonomik verilerin 
tüm ülke ekonomisi bile enlerine, bütün nüfus demografi ine ve sosyal alı kanlıklarına
yansıtmaması sonucunu do urmakta, aktüeryal çalı maların yeterince do ru ve tatminkar 
sonuçlar do urmasını engellemektedir. Bu nedenle son yıllarda, istatistiki bilgileri aktüeryal 
varsayımlarla birle tirerek güvenilir, sosyal güvenli in amacı ve ülke gerçekleri arasındaki 
dengeyi kurabilen, ekonomik – demografik – mali -davranı sal de i kenlerini de dikkate alan 
aktüeryal modeller geli tirilmi tir. Sosyo-ekonomik aktüeryal modeller (SEA) diye 
adlandırılan bu modeller, sistemi olu turan tüm bu bile enlerin birbirleriyle ili kilerini 
öncelikli olarak ele alır.

2. Sistem Bile enlerinin Ba ıl li kileri ve Modelleme içindeki Yeri 

Tüm ülke nüfus ve dengelerinin dikkate alınmadı ı göreceli olarak küçük gruplarda ya da 
populasyonlarda (örn: özel sigorta irketlerinin sigortalıları) ekonomik de i kenler ve 
demografik e ilimler, belli varsayımlar paralelinde, birbirinden ba ımsız olarak ele 
alınabilmektedir.  Örne in tüm ülke genelinde i sizlik oranında artı  varken sigorta irketinin
sigortalı sayısının hızlı artması söz konusu olabilir. Bir hayat sigorta irketinin sigortalı
portföylerindeki mortalite oranları iyile irken, ülke genelinde aksine sonuçlarla kar ıla mak 
mümkün olabilmektedir. Yine farklı bir açıdan bakıldı ında bir i veren planında maa ların
enflasyonun üstünde bir oranda artması modellenirken ülke genelinde bu tür uzun bir 
ekonomik büyümeyi öngörmek do ru olmayacaktır.

Tüm ülkenin sosyal güvenlik sistemini biçimlendirecek modeller, alı ılagelmi  aktüeryal 
modelleme standartları çerçevesinde ba ımsız de i kenler mantı ı üzerine ve küçük 
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portföylerin büyük portföyün birebir parçası oldu u varsayımı ile kurgulandı ında birbirini 
etkileyen ve birbirinden etkilenen de i kenlerin arasındaki ba lantı gözardı edilmektedir: 

1. Demografik De i kenler

a. Sigortalı portföyün artı  oranı
b. Maluliyet oranları
c. Mortalite oranları
d. Çocukların ya  da ılımları

2. Ekonomik De i kenler

a. Ya  ve cinsiyete göre maa  skalaları
b. Sigortalı portföyün maa  artı  oranı
c. Enflasyon oranı
d. Uzun dönem faiz oranlarının geli imi
e. Katkı paylarının uzun dönemdeki yo unlu u

3. Sosyal ve Davranı sal De i kenler

a. Evlilik oranları
b. Karı koca arasındaki ya  farkları
c. Emeklilik oranları
d. Sisteme yeni girenlerin ya  da ılımları

Sosyal güvenlik sistemlerinin aktüeryal analizindeki birbiri ile karma ık bir ekilde etkile im 
içinde olan 4 bile en ve etkile meyi yaratan de i kenlerin bazıları a a ıdaki tabloda 
özetlenmi tir.

Mali De i kenler 

Ekonomik De i kenler 

Sosyal De i kenler 

Demografik  De i kenler 

Enflasyon 
Faiz 

Oranları

Ekomomik 
Büyüme sizlik 

Ücretler 
Verimlilik 

Do urganlık

Malullük 

Mortalite 
Göç 

Sosyal Güvenlik Planlarının
Finansal ve Aktüeryal durumu 

Emeklilik Tercihleri 

Evlilik 

gücüne 
Katılım

Bo anma 

Harcama Kısıtları

Devlet 
Memurları

Borçlanma  
htiyaçları

VergiSınırlarr 

ekil 1. Sosyoekonomik Aktüeryal Model Bile enleri
Kaynak: “Actuarial Practice in Social Security”, ILO/ISSA Publication 
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Demografik ve Sosyal De i kenler 

Sosyal güvenlik planlarının ba arısı ve gelece i içinde bulundu u toplumun geli imi ile 
yakından ilgilidir. Örne in ya am beklentisinin artması ve do urganlık hızının azalması
nedeni ile ortaya çıkan “ya lanan nüfus” problemi içine hem sa lık yardımlarını hem de 
emeklilik sistemlerini içine alacak ekilde, sosyal güvenlik sistemlerinin günümüzdeki en 
önemli sorunudur. Genel nüfusun geli imi sistem içine aktarım yapacak ve sistemden 
tazminat alacak katılımcı ve haksahipleri adetlerini belirlemektedir. 

Bir ülkenin demografik yapısını belirleyen nüfus, nüfus artı  oranı, nüfusun co rafi da ılımı,
ya  ve cinsiyet da ılımı, aile yapıları ve ya am beklentisi üç ana de i kenin; do urganlık,
ölüm oranları ve göçün fonksiyonları olarak kar ımıza çıkmaktadır. Bunlar içinde en dinamik 
de i ken do urganlık oranıdır.

Do urganlık gebe kalma ve hamilelik süresi vb biyolojik ve fizyolojik de i kenler tarafından
öncelikli olarak etkilenirken, sosyokültürel faktörler, sosyal yapı ve organizasyon do urganlık
oranının belirlenmesinde güçlük yaratan ana unsurlardır: Aile Planlaması kampanyaları,
kürtajın desteklenmesi, evlilik dı ı ya amın yaygın oldu u ülkelerde evlilikleirin geç ya lara 
kayması gibi bir çok sebep farklı farklı kültürlerde do urganlık oranını etkileyen ana sosyal 
faktörler arasında yer almaktadır.

Dünya Do urganlık Ara tırma Programı çerçevesinde (WFS programme) yapılan incelemeler 
sonucunda çe itli modeller geli tirilmi  ve e lerin e itim durumunlardan, çocukluk ve mevcut 
ya am alanlarının yakından ba lantılı oldu u da tespit edilmi tir.

Mortalite oranları ise ya , cinsiyet, alkol ve sigara kullanımı,meslek ve toplumun sa lık yapısı
gibi bildi imiz standart faktörlerden etkilenirken toplumun e itim düzeyi, gelir düzeyi, 
medeni hal, din, ırk ve etnik grup gibi sosyal de i kenlerin etkileri de yadsınamayacak 
düzeydedir.

Bu paralelde tüm SEA modelleri genel nüfusun geli imini belirleyen de i kenleri içinde 
barındırmalı ve modellemeler bu de i kenlerin birbiri ile etkile imini dikkate alacak ekilde 
yapılmalıdır. Bu de i kenlerin sistem içindeki di er bile enlere etkileri a a ıdaki ekilde 
sıralanabilir: 

Do urganlık
Do urganlı ın, belli bir zaman kayması ile  i gücü arzına direkt etkisi vardır. Zaman 
kayması ise yeni do anların i e ba lama süreçleri olarak dü ünülmelidir. 

gücü arzını ise sosyal güvenlik sistemi bünyesindeki haksahiplerinin/katılımcılarının
adedi belirleyecektir. 

Ya am beklentisinin artması
Ya am beklentisinin artması emeklilik sonrasında teminatların (emeklilik maa ı ve sa lık
yardımı gibi) verildi i süreyi etkilemektedir.

Ya lı nüfusun sa lık harcama beklentileri kesinlikle genç nüfustan daha fazla olacaktır.

Düzgün olu turulmu  sosyal güvenlik planları, ya lılıkta kar ıla ılabilecek yoksullukları
azaltacak, sa lık kalitesini arttıracaktır; bu da nüfusun ya am beklentisini uzatacaktır.

Göç
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Etkisi çok olmamakla birlikte, göçün yo unlu una, zamanına, göç eden nüfusun ya  ve 
cinsiyet detaylarına göre etkileri de i ebilecektir. Dı  göçlerin söz konusu oldu u
durumlarda ülkeler arası sosyal güvenlik anla maları da fazlası ile önem arzetmektedir. 
Örne in ülkenin aldı ı bir dı  göç var ise, ve gelenlerin ço unun emeklilikte ülkelerine 
geri dönmesi bekleniyorsa bunun sosyal güvenlik sistemine artı bir katkısı olabilecektir.  

Kentselle me
Kentle menin daha çok oldu u ülkelerde teminat düzeyleri daha yüksek olmaktadır.

TABLO 1: Demografik ve Sosyal Faktörlerin Sosyal Güvenlik Sistemleri ile Etkile imi
ETK LEYEN FAKTÖR ETK LENEN DE LENLER
Nüfus Yapısı ve Geli imi (mortalite, göç, 
do urganlık oranı)

Katılımcı Sayısı
Ba ımlı Sayısı

Sosyal Güvenlik Teminatları ve Düzeyleri Çocuk Sayısı (annelik teminatı ve cocuk 
yardımları..)
Ya lı Sayısı (sa lık yardımları ve azalan 
yoksul ya lı nüfus) 

gücü katılım oranları
gücü Katılım Oranları Katılımcı ve ba ımlı sayısı

Emeklilik Davranı ları Ba ımlı sayılası ve teminat tutarları
Evlilik ve Çocuk Sahibi Olma E ilimi Ba ımlı sayısı
Bo anmalar Ba ımlı sayısı

Ekonomik ve Mali De i kenler

Ekonomik ve mali faktörlerin Sosyal Güvenlik Sistemleri ile etkile iminin özeti a a ıdaki
tablo ile açıklanmaktadır.

TABLO 2: Ekonomik ve Mali Faktörlerin Sosyal Güvenlik Sistemleri ile Etkile imi
ETK LEYEN FAKTÖR ETK LENEN DE LENLER
stihdam Katılımcı sayısı

Ücretler Katkı payına baz te kil eden gelir 
Ücretlere endekslenmi  emeklilik aylıkları

Enflasyon Teminat endeksleri 
Faiz Oranları ve Finans piyasaları Yatırım gelirleri 
Devlet Memurları Planları Genel sistemdeki katılımcı ve ba ımlı sayıs
Harcama Kısıtları Kamu sübvansiyonu girdisi/geliri 
Vergi Sınırları Katkı payına baz te kil eden gelir 
Kamu Borçlanma htiyaçları Yatırım gelirleri 
Yıllık Nakit Akı ı Potansiyel kamu borçlanması

Gerekebilecek kamu sübvansiyonu 
Teminat Düzeyleri ve Yönetim Sosyal yardım altındaki kamu harcamaları
Katkı Payları Kullanılabilir gelir 

Ücretler
gücü Maliyetleri 

stihdam 
Üretkenlik

gücü Arzı
Teminat Düzeyleri Gelir Da ılımı

Tüketim 
Üretkenlik

Reservler Tasarruf 
Öz Sermaya ve sermaye büyümesi 
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3. Demografik ve Ekonomik Projeksiyonlar için Genel Yakla ımlar

Genel Nüfus Projeksiyonları:

Nüfus tahminleri, projeksiyonun yapıldı ı andaki demografik yapının varsayılan do urganlık,
mortalite ve göç oranları ile ötelenmesinden olu an modeller kanalı ile gerçekle tirilir.

Do urganlık, mortalite ve göç de i kenlerine ait varsayımlar tüm ulusun milli hesaplarındaki
tahminler ve beklentiler dikkate alınarak yapılır. Ancak ülkelerin ileriye dönük tahminleri 
genelllikle 15-20 yıl sınırlı oldu undan, SEA modellemesi üzerinde çalı an aktüerlerin bu 
süresi en azından 50 yıllık bir periyoda uzatabilmeleri gerekmektedir. 

Nüfus tahmini için kullanılan ana formül u ekilde özetlenebilir: 

)()
2
1(*)()( 1,

2
1

,
,1 tNtptLtL xs

xs
xssx (1)

(for x=0,1,2 ...99; t=0,1,2...; s= kadın, erkek) 

L xs , (t)   =  t senesinin ortasında s cinsiyetinde ve x ya ındaki ki ilerin sayısı

p
2
1,xs (t+

2
1 ) =  t senesinin ortasında x+1/2 ya ında olanların t+1 senesinin ortasında

x+1+1/2 ya ına kadar ya ama ihtimali 

N xs, (t)   = t senesinden t+1 senesine kadar net göç adedi 
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q xs, (t) =  t senesinin ba ında x ya ında olanların yıl içinde ölme ihtimali 

Yeni Do an sayısı:

49

15
, )()()(

x
xkadıax tLtftNB (3)

fx (t)  = x ya ındaki kadınların t yılının ortasından t+1 yılının ortasına kadar 
do urganlık oranı (do urganlık 15-49 ya  arası kabul edilmi tir)

Bu durumda 0 ya ındaki nüfusun sayısı:

)()(
2
11)()1( 0,0,0, tNtqtNBktL sss (4)

k = sr 1sr , e er s = erkek 
k = 1 1sr , e er s = kadın
sr = yeni do anların cinsiyet oranı (yenido an erkek/yenido ankadın)

Not: Bu formülasyonlarda mortalite oranı ve do urganlık oranı verilmi  kabul edilmektedir. 
Aksi taktirde, nüfus müdürlü ü vb kaynaklardan yayınlanan istatistikler vasıtası ile bu 
de erler için ilgili ablonlar hesaplanmalıdır.
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Finansal Projeksiyon
Sisteme katkı ödeyecek katılımcı sayısı,
Katılımcıların ortalama ücreti 
Toplam haksahibi sayısı
Ödenecek teminat tutarı (geçmi  kazançların indexlenerek projekte edilmesi ile) 
Reservlerin ortalama getiri oranı
Gelecekteki ekonomik durum varsayılmaları

Makroekonomik Projeksiyon
Ekonomik büyüme 
GSMH’nin kapital ve i gücü ba ına da ılımı

gücü satısı, i siz ve i  sahibi sayısı
Ücretler
Enflasyon
Faiz oranları

Örnek Model 2:
ABD Emeklilik Gelirleri Sisteminin Makroekonomik ve Demografik Modeli (MDM) 

Bu modeller bütünü, demografik grupları, sa lık harcamalarını ve tüketim e ilimlerini 
belirleyen makroekonomik-demografik esas modellin dengeleri ile ülkenin emeklilik 
sistemini belirleyen 5 alt emeklilik sistemininin dengelerini barındırmaktadır.Esas model de 3 
ana bile enden olu maktadır. Bu durumda yan modellerle birlikte sistem; 

Nüfus Modeli
Macroekonomik Büyüme Modeli 

gücü Piyasası Modeli 
Emeklilik Sistemleri Modeli 
o Sosyal Güvenlik Modeli (OASDI) 
o Özel Emeklilik Modeli 
o Devlet Memurları Emeklilik Modeli (SSI) 
o Tamamlayıcı Sosyal Güvenlik Gelir Modeli
Sa lık ve Tüketim Harcamaları Modeli
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Örnek Model 1: 
ABD Kongre Bütçe Dairesi(CBO)’ nin Sosyal Güvenlik Sistem Modelinde Girdilerin Modele 
Etkileri, 2001 

Kaynak: Uncertainty in Social Security's Long-Term Financs, 2001 

Benzer modelleri Avustralya ve Kanada’nın sosyal güvenlik sistemlerinde de incelemek 
mümkün olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Güvenlik, Sosyal Sigortalar, Aktüeryal Modelleme, Sosyo-
ekonomik Aktüeryal Model Bile enleri, Demografik Projeksiyon, Finansal Projeksiyon, 
Makroekonomik Projeksiyon 
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ABSTRACT 

INTERRELATIONSHIPS WITHIN SOCIO-ECONOMIC ACTUARIAL MODELS 

Social security schemes are long term social commitments. The actuarial analysis of social 
protection schemes requires to deal with complex demographic, economic, financial, 
institutional and legal aspects that all interact with each other.These analysis should be based 
upon collection reliable statistical information, developing formulae for prudent and safe and 
realistic, actuarial assumptions and the designing of sophisticated models to ensure 
consistency between the objectives and the means of the social protection scheme.These 
socioeconomic actuarial model (SEA,) should combine social, economic, demographic and 
actuarial knowledge to develep a longterm vision of economic and social transfer system. 
Uncertainties about the future development of the variables that determine the social security 
schemes and their complex interrelationship and interactions with the demographic, 
economic and fiscal environments make actuarial projections a difficult and complex 
undertaking. Within this study the interrelations and interactions of the above variables will 
be analysed in order to get a broad idea about their importance in SEA models.. 

Key Words: Social Security, Social Insurance, Actuarial Models,Variables in Socio-Economic 
Actuarial Modelling, Demographic Projections, Financial Projections, Makroekonomik 
Projections
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I. Risk ve Risk Yönetimi Tanımı

Risk, ileride olacak olayların belirsizli inden kaynaklanan,  bir i letmeye ili kin bir parasal 
kaybın ortaya çıkması veya bir giderin ya da zararın ortaya çıkması ile neticelenebilecek 
ekonomik faydanın azalma ihtimalidir. Risk Yönetimi ise i letmelerin karlılı ını olumsuz 
yönde etkileyecek risk faktörlerinin belirlenmesi, ölçülmesi ve en alt düzeye indirilmesi 
sürecidir. Risk yönetimi öncelikle bir olayı farketmek, o riski bilebilmek ve onun adını
koyabilmektir. Risk Yönetimi tüm finans irketleri düzeyinde uygulanmalı, farklı risk 
faktörlerinin birbirleri ile etkile imleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Bir irkette finansal risk yönetiminin ba arılı bir ekilde yapılabilmesi için, risk unsurlarının
rahatlıkla izlenebilece i parametrik bir “sistemin” kurulması gereklidir.Sistemin girdileri, 
irketin geleneksel metotlarla ifade edilebilen finansal büyüklükleri olabilece i gibi, risk 

olu um kriterlerinin kendileri de olabilir.Tüm girdiler, risk yönetimi sisteminden elde 
edilmesi beklenen sayısal ve somut çıktıların birer dı sal  parametresi niteli indedir. Herhangi 
bir irkette, riskin olu umunun finansal kaynakları ve riskin ortaya çıkı ını hazırlayan 
faktörlerden, riskin ölçülmesi, izlenmesi ve yönetimi için gerekli aksiyonların alınması ve 
sonuçların raporlanması sürecine kadar olan a amaların tümü bir sistem bütünlü ü ve akı ı
mantı ı çerçevesinde incelenip, bir risk yönetimi modeli geli tirilebilir.  Risk modeli 
geli tirirken dikkat edilmesi gereken en önemli hususlarından bir tanesi seçilen modelin 
sadece olu an kayıplara de il son anda önlenmi  ve bunun sunucunda kayıpla sonuçlanmamı
olayları da içine alması gereklili idir.  Hatta buna irketlerin risk yönetimi çalı ma grupları
tarafından belirlenmi , belki o anda veri elde edilmesi mümkün olmayan veya tanımı net bir 
ekilde yapılmamı  ama gelecekte çok önem ta ıyabilecek unsurları da eklemeleri gerekir.  

Böylece programı yürüten yöneticiler sadece risk yüzünden olu mu  kayıpları de il,
olu abilecek kayıpları da belirleme ve analiz etme fırsatına sahip olacaklardır.

Risk yönetiminde önemli hususlar a a ıdaki gibidir: 

Risk yönetiminden irket içinde herkes sorumludur. 

irketler anlamadıkları ürün ve faaliyetlerden kaçınmalıdır.

Sayısal hale getirilmi  ve getirilmemi  riskler e it bir biçimde dikkate alınmalıdır.

Münferit riskler azami önem gösterilerek tanımlanmalı, raporlanmalı ve ölçülmelidir. 

irket içi tüm performans ölçütleri irket çapında riske ayarlı kullanılmalıdır.

Risk yönetimi belirsizli i kabul etmeli ancak onu elimine etmemeli ve 

saklamamalıdır.
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Risk modeli olu turulurken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar a a ıdaki gibidir;

Risklerin Sınıflandırılması

Risk sınıflandırılması belirli bir hiyerarsik yapı içerisinde yapılmalıdır. Burada önemli olan 
nokta sadece imdiye kadar maddi açıdan kurumu zarara u ratmı  olan riskler de il, henüz bir 
zarara yol açmamı  ama ileride sorun yaratabilecek riskleri de sınıflandırmaya dahil etmektir. 
Bunun dı ında sınıflandırılmaya gidilen her risk için anahtar risk faktörleri belirlenmeli ve 
risklerin birbirleriyle olabildi ince örtü memesine dikkat edilmelidir. Di er dikkat edilmesi 
gereken nokta ise riskleri sınıflandırırken, devamlı sebep-sonuç ili kisi içerisinde dü ünmeli 
ve olu abilecek kayıpların hangi sebeplerden dolayı olabilece i iyice analiz edilmelidir. 

Risk Toleranslarının Belirlenmesi 

Risk sınıflandırılması yapıldıktan sonra, risk göstergelerinin bir veri tabanında tutulması ve 
her riske ili kin bir toleransın belirlenmesi gerekir. Tolerans seviyeleri genelde riskin çe idine 
ba lı olarak programı yöneten ki iler tarafından belirlenir. Burada dikkat edilecek nokta 
verilerin nasıl kullanılaca ı ve birden fazla risk göstergesinin toleranslarını a tı ında öncelik 
sırasına göre nasıl dizilece ine karar verilmesidir.  

Verilerin Toplanması ve Saklanması çin Gerekli Alt Yapının Belirlenmesi 

Operasyonel risk yönetiminin temeli belirlenmi  risklerin ve risk göstergelerinin gözlenmesi 
ve gerekli verileri toplayarak bu risklerin irket için kayıp haline gelmeden önlenmesidir. Bu 
yüzden gerekli verilerin toplanması, saklanması ve yedeklemenin yapılması çok onemlidir. 
Maalesef bazı durumlarda irketler seçimlerini iyi yapamamakta ve verilerin toplanması ve 
aklanması için tasarlanmı  altyapının kendisi bir risk ta ıdı ından bu durum tüm operasyonel 
risk programını da tehlikeye atmaktadır. Verimli bir ekilde çalı acak ve teknolojik 
geli melere açık bir altyapının hazır olması sa lam bir omurga görevi görecektir. 

Veri Analiz Tekniklerinin Seçilmesi 

Toplanan verilerin analizi sırasında pek çok teknik kullanılabilir. Genelde bu teknikler nitel 
(qualitative) ya da sayısal (quantitative) özelliklere sahiptirler. Maalesef pek çok irketin 
yaptı ı hata tek bir veri analizi tekni i seçerek, operasyonel risk modelini bu teknik etrafında
geli tirmektir. Oysa ki veri analizi tekni inin modelin sadece bir parçasi oldu unu
unutmamak, ve tek bir teknik yerine pek çok tekni i bir arada kullanmak daha faydalı
olacaktır. Nitel teknikler arasında, süreç haritasının çıkartılması, sebep-sonuç diagramlarının
belirlenmesini gösterebiliriz. Sayısal teknikler arasında istatistiksel hesaplamaları, yapay sinir 
a ı modellerini (artificial neural networks), nümerik simulasyon tekniklerini (örne in valueat- 
risk (VAR) ve Monte Carlo) gibi teknikler sayılabilir.  Burada gözönünde bulundurmamız bu 
tekniklerin herbirinin karar sürecinde bize yardımcı olabilece i ama sonunda kararın bize ait 
olması gerekti idir. 

Risk modeli gelistirirken yukarıda belirtilen noktalara dikkat edersek, operasyonel risk 
yönetimi programı içerisinde kar ılasaca ımız sorunlar da azalacaktır. Bir di er önemli nokta 
ise olu turulan risk modelinin kurumun her biriminde olu turulmu , ya da olu turulması
dü ünülen “mikro-risk modelleri” ile uyumlu çalı abilmesidir. Kurumlar genelde operasyonel 
risk yönetimi programlarını sistematik bir ekilde adapte etmekte zorlandıklarından dolayı,
pilot calısmalarla ya da bünyelerindeki birimlerde izole olmu  ve birbirinden ba ımsız, ufak 
çaplı operasyonel risk programlarıyla yetinmek zorunda kaldıklarından, daha sonra bu 
modelleri birle tirerek “kurumsal bir operasyonel risk modeli” olu turmak nerdeyse imkansız
hale gelmektedir. 
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II. Genel Risk Yönetimi ve Metodları

Risk yönetimi i letmeler için stratejik bir konudur. letmeler, güçlü risk yönetimi sayesinde 
bir yandan risklerini kontrol ederek kayıplarını azaltır, di er yandan da riske ayarlı karlılık
analizi ı ı ında daha karlı ürünlerde büyüyerek hissedara de er katarlar. letmeler her türlü 
riski ölçmek için Riske-Maruz De er, Beklenen/ Beklenmeyen Kayıp, Ekonomik Sermaye ve 
RAROC gibi analitik metodolojiler geli tirip, ölçümlerle riskleri izleyen ve raporlayan, kriz 
senaryolarında alınan riski sermaye kaynakları çerçevesinde de erlendiren ve de bunların yanı
sıra risk ölçümlerinin riski kontrol etmek ve yönetmek açısından kullanılabilmek amacıyla
i letme içinde gerekli organizasyonlar olu turulacaktır.

Risk yönetiminde çe itli noktalara odaklanmak mümkündür.  öyle ki; 

Risk Kontrolü Uygulamaları : Zarardan sakınılması üzerine odaklanılmaktadır.
Risk zlenmesi ve Raporlanması : Kurumsal yönetim ve raporlama üzerine odaklanılmaktadır.
Riske Maruz De er (RMD) : Riskin sayısal hale getirilmesi üzerine odaklanılmaktadır.
Amaçlara Yönetilmi  Risk Yönetimi : Stratejik amaçlar ile alınan riskin hizaya konulması
üzerine odaklanılmaktadır.
Kurum Çapında Risk Yönetimi, Performans Risk Yönetimi : Yönetiminin, performans ve 
sermaye verimlili i ile ba ının kurulması üzerine odaklanılmaktadır.
Entegre Risk ve De er Yönetimi : Risk yönetimi hissedar de eri üzerine odaklanılmaktadır.

Riske Maruz De er (RMD) 

Riske Maruz De er (RMD) belirli bir zaman aralı ında ve belirli bir güven düzeyinde ortaya 
çıkması beklenen kayıp olarak tanımlanmaktadır. Yani belirli bir zaman aralı ındaki kazanç 
ve kayıpların da ılımı için a güven düzeyi seçilmi se, RMD bu da ılımın ucundaki 1- a 'ya 
denk gelmektedir. 

RMD modellerini temel dört kategoriye ayırmak mümkündür:  

Parametrik Olmayan Yöntemler 

Parametrik olmayan yöntemler, getirilerin da ılımıyla ilgili hiçbir varsayımda bulunmadan, 
getirilerin zaman serisinden yararlanan, oldukça basit yöntemlerdir. Ancak ele alınan bu 
zaman serisinin uzunlu u ve sahip oldu u de i kenlik, sonuçların geçerlili i açısından önem 
ta ımaktadır.

Parametrik Yöntemler (Varyans- Kovaryans Yöntemleri) 

Parametrik yöntemler getirilerin normal da ıldı ını varsaydı ından bu yöntemlerin
uygulanması fazla zor olmasa da, temel aldıkları normal da ılım varsayımının gerçekçili inin 
zedelenece i durumlarla kar ıla mak mümkündür. Ayrıca, portföy geni ledikçe kovaryans 
hesaplamaları karma ık bir hal alacaktır.

Monte Carlo Yöntemleri 

RMD hesaplama metotlarından Monte Carlo (MC) yöntemleri olarak bilinen simülasyon 
yöntemlerinin temelindeki yapı; mümkün pek çok durumu kapsayan ve sahip oldu u olasılık
da ılımının bilindi i varsayılan, finansal de i kenlerin tekrarlı bir rasgele sürecinin 
simülasyonudur. Böylece simülasyonlar portföy de erlerinin tümü için yeniden bir da ılım
olu turur ve hedef seçilen belli bir tarihteki portföy de erini bulmak için fiyatların
davranı larını yakınla tırarak  rasgele fiyat rotaları olu turup, çe itli senaryolar üretirler. Bu 
senaryolar rasgele biçimde veya Tarihsel Benzetim yöntemindeki gibi tarihsel veriler ile ya da 
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çok daha de i ik sistematik yollarla üretilebilir. Portföyün RMD'i simülasyonla elde edilmi
portföy de erlerinden hesaplanmaktadır.

Ekstrem De er Teorisi 

RMD hesaplamada di er bir yakla ım, sıra dı ı zamanlarda ortaya çıkan ekstrem olaylara 
odaklanan ekstrem de er yakla ımıdır. Finans piyasalarında ekstrem fiyat hareketleri ola an
süre giden zamanlarda piyasada yapılan düzenlemeler, sıra dı ı zamanlarda meydana gelen 
borsa ve döviz krizleri gibi durumlara kar ılık gelmektedir. Çalı mamda Genelle tirilmi
Ekstrem De er (GED) ve Genelle tirilmi  Pareto Da ılımı (GPD) olmak üzere EDT modeline 
iki farklı yakla ım incelenmi tir.

Stres Testi 

Stres testi ola an dı ı kayıplara neden olabilecek durumların belirlenmesi ve yönetilmesi 
süreci olarak tanımlanabilir. Bu nedenle de Ekstrem De er Teorisiyle genellikle bir arada 
anılmaktadır. Bu yöntem, kural koyucular tarafından tek ba ına de il, RMD modellerine 
yardımcı olarak kullanılır çünkü normal piyasa ko ulları altında kullanı lı olan yöntemlerden 
farklı olarak stres testi ola an dı ı kayıplara neden olan durumları belirleyip, yönetmeyi 
içeren bir süreç olarak, potansiyel ekstrem kayıplara yöneliktir. 

Geriye Dönük Test 

Banka tarafından RMD hesabında kullanılan modelin do rulu unun test edilmesi sürecidir. 
E er gerçekle en RMD de eri hesaplanan RMD de erinden küçük veya e it ise amaca 
ula ılmı  demektir. E er gerçekle en RMD hesaplanan RMD den önemli miktarda büyük ise 
model sonuçlarında bir istisna kaydedilmi  olur. 

Yöntemlerin Kar ıla tırılması

Hesaplama hızı ve risk yo unluklarını tespit etme açısından Parametrik RMD yöntemi 
di er modellere göre daha kuvvetli olmakla birlikte lineer olmayan enstrümanlara olan 
uygunlu u daha zayıftır. 
Monte Carlo ve Tarihi Benzetme modelleri lineer enstrümanlar üzerindeki RMD’yi 
hesaplamada kuvvetlidir. 
Tarihi Benzetme modeli normal dı ı da ılımları modellemede di er yöntemlere göre 
daha ba arılıdır.
Büyük dalgalanmaları modelleme açısından Monte Carlo ve Tarihi Benzetme 
modelleri Parametrik RMD metoduna göre daha ba arılıdır.
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III. Sigorta Sektöründe Risk ve Risk Yönetimi 

Muhtemel hasarların meydana getirecegi ekonomik kayıpların karsılanması yoluyla 
sigortalının ekonomik güvenligi finansal koruma altına alınarak sigortacılık yapılır.  Sigorta 
satın almakla poliçe sahibi kendini risklere karsı korumakta, riskini sigorta sirketine transfer 
etmekte, risk yönetim islemi gerçeklestirmektedir. Bu açıdan sigortacılık faaliyeti risk 
yönetim hizmeti verdigi gibi, özünde kendisi risk ticaretidir. Sigortacı her ne kadar hasarları
karsılamada istekli olsa da elinde yeterince fon ve mali güce sahip degilse yüklenimini yerine 
getiremeyecektir. 

Çesitli risk sınıflandırma yaklasımları olmakla beraber Uluslararası Sigorta Denetçileri  
IAIS’in sınıflandırması sigorta denetiminde belirli bir standart saglanması amacıyla uygun 
olacaktır. Aktüerler Birligi’nin (IAA) esas aldıgı sınıflandırma ise sigortacılıgın teknik 
(aktüeryal) boyutu ile ilgilenenler için önemli bir sınıflandırma olarak görülmektedir. 
Sınıflandırma kapsamında bizim üzerinde durdugumuz ve ele aldıgımız husus, sirket 
düzeyinde karsılasılan riskler olup sirketi mali yetersizlik içine düsürebilecek unsurlar 
hakkındadır. 

Risk ticareti olan sigortacılıgın teorik altyapısı Aktüerya Bilimi vasıtasıyla sekillenirken, Risk 
Teorisi de Aktüerya Biliminin önemli bir alanı olmustur. Risk Teorisinin önemli konularından
olan “Ruin ( flas) Teorisi” faaliyet süresince maruz kalınan risklerin yaratacagı zararı
karsılayacak varlık (sermaye) ihtiyacını belirlemeyi amaçlamaktadır.  1960’lı yıllarda
baslayan, mali yetersizlik sebepleri ile risk sınıflandırılması çalısmaları birbirini etkilemis ve 
her iki alandaki çalısma digerini etkilemistir.  

Son yıllarda özellikle kaza aktüerlerinin risk teori çalısma grubu, dinamik finansal analiz 
çalısma grubu gibi grupların yapmıs oldukları teorik düzeydeki tartısmaları, risk, sigorta ve 
aktüerya alanındaki en kapsamlı kaynaklardan birisi olarak dikkat çekmektedir. Son dönemde 
ise ekonomik sermayenin ölçülmesinde risk entegrasyon metotlarının gelistirilmeye, risk 
modellerinin olusturuldugu ve uygulanmaya basladıgı gözlemlenmektedir. Finansal yeterliligi 
ölçmek için hazırlanan modellerle sigorta sirketlerinin üstlendikleri riski tasıyıp
tasıyamayacaklarına dair gelecege dönük tahminler gelistirilmekte, sirketin üstlendigi risk ile 
varlıkları arasında irtibat kurulmaktadır. Hangi model kullanılırsa kullanılsın sigorta 
denetiminin baslangıç noktası, sigorta sirketlerinin karsılastıgı risklerin tanımlanmasını,
sınıflandırılmasını gerektirmektedir. Bu sınıflandırmanın bir standart içinde olması bu 
alandaki ilgililerin aynı noktalara odaklanmasını saglayacaktır. Diger alanlarda oldugu gibi 
son yıllarda sigorta sirketlerinin  karsılasabilecegi riskler konusunda standart yaklasımlar 
gelistirilmek istenmekte, özellikle Aktüerler Birliklerinin (AAA, IAA) baslattıgı risk 
sınıflandırma çabasına son yıllarda denetim otoritelerinin ve IAIS (Uluslararası Sigorta 
Denetçileri Birligi)’nin de katkısı olmustur. 

Uluslararası Sigorta Denetçileri’nin (IAIS) Risk Sınıflandırması

Sigorta sirketinin karsılastıgı risklerin sınıflandırılması konusundaki IAIS yaklasımı; Sermaye 
Yeterliligi Temel Prensipleri, Mali Yeterlilik, Mali Yeterlilik Degerlendirmesi ve Aktüeryal 
Konular Rehber Çalısması gibi çesitli belgelerde dagınık olarak sınıflandırma yapılmıstır.
IAIS, genel olarak sigortacının karsılasacagı riskleri üç ana sınıfa ayırmıstır:

Teknik Riskler 
Yatırım Riskleri 
Teknik Olmayan Riskler 
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Teknik Risk  

Sigorta faaliyetinin sürdürülmesi sonucu ortaya çıkan riskler bu grupta addedilmektedir. 
Teknik riskler sigortacılı ın yapısından kaynaklanan risklerdir.

Tarife yetersizligi veya primin, riski karsılayamayacak sekilde yanlıs hesaplanması.
Sapma Riski, hasar frekansında ve/veya hasar tutarını dolayısıyla risk primini 
etkileyecek unsurlarda beklenenin dısında degisim olması.
Hata Riski, risk analizinde ve hesaplanmasında bilgi yetersizligi gibi sebeplerle temel 
hesaplarda ve riskin kalitesine yönelik hatalar. 
Degerleme Riski, teknik karsılıkların hatalı belirlenmesi. 
Reasürans Riski, yetersiz teminat alma veya koruma. 
Faaliyet Giderleri Riski, faaliyet giderlerinin öngörülen tutarın üzerinde 
gerçeklesmesi. 
Katasrofik Risk, kümül riskin olusması.
Asırı Büyüme Riski, hasar ve harcamaların asırı artmasına sebep olan bir büyüme. 
flas Riski, sigorta fonlarının sorumlulukları karsılamada yetersiz kalması durumu. 

Yatırım Riskleri 

Yatırım riskleri, sigorta sirketinin yatırım getirileri, likidite yapısı ve performansı ile ilgili 
hususlarlardır.  Bu riskler bilançonun aktif tarafı ve likiditesi ile borçlulugu ve mali 
yetersizligi konularında önemli etkiye sahiptir. Yatırım riskleri asagıdaki gibi 
sınıflandırılmıstır:

Deger Kaybı Riski, yatırımların degerinde çesitli nedenlerle meydana gelen azalma 
riski.
Likidite Riski, finansal borçlara göre likit varlıga sahip olmama riski. 
Karsılama Riski (matching risk), gelecekteki nakit akısı ile sorumlulukların
dengesizligi sonucu ortaya çıkan risk. 
Faiz Riski, yatırım araçlarının fiyatlarının düsmesine ve tekrar yatırım yapılması
maliyetine sebep olan faiz oranlarındaki artıstan kaynaklanan risk. 
Degerleme Riski, yüksek fiyattan degerleme durumunu ifade eder. 
Katılım Riski, grubun veya istiraklerin zor durumda kalmasından dolayı etkilenme 
durumu. 
Türev lemler Riski, kredi piyasasından ve bu ürünlerin likidite riskinden ortaya çıkan
risk.

Teknik Olmayan Riskler 

Solvency (Mali Yeterlilik) Prensipleri ve solvency için rehber çalısmalarında genel olarak 
yatırım,  teknik ve teknik olmayan risk sınıflandırması yapılmaktadır. Yönetimden, baglı
bulunulan gruptan, hukuki sebeplerden kaynaklanan, kapsamı genis olan is riskleri bu grupta 
ifade edilmektedir. 
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Uluslararası Aktüerler Birliginin (IAA) Risk Sınıflandırması

Aktüerler Birliginin raporuna göre sigorta sirketinin karsılasacagı riskler temelde 6 baslık
altında gruplandırılmıstır.

Teknik Risk  

Sigorta sirketlerinin kabul etmis oldugu sigorta sözlesmelerinden kaynaklanan risklerdir. Bu 
riskin kaynakları asagıdaki sebepler olabilir: 

Prim Yazım Süreci Riski: Sigortalanan riskin seçiminden ve onaylanmasından
kaynaklanan finansal kayıp riski. 
Fiyatlama Riski: Fiyatın riski karsılayacak düzeyde belirlenmemesi sonucu finansal 
kayıp riski. 
Ürün Dizayn Riski: Sigorta sirketinin, sigorta sözlesmesinin yanlıs veya hatalı içerigi 
nedeniyle karsı karsıya kalması muhtemel finansal kayıp riskini ifade eder. 
Hasar Riski (Her Bir Risk için): Söz konusu bransta beklenen hasar düzeyinin çok 
üstünde hasar gerçeklesmesi sonucu ortaya çıkan hasar riskidir. 
Ekonomik Çevre Riski: Sosyal ve ekonomik degisikliklerin sirket üzerinde yaratacagı
ters etki riskini ifade etmektedir. 
Net Konservasyon Riski: Konservasyona düsen hasar miktarının veya hasar 
konsantrasyonunun beklenin çok üzerinde olması riski. 
Sigortalı Davranıs Riski: Sigortalıların kendilerinden beklenenin dısında bir davranıs
içine girme riski. 
Rezerv Riski: Sigortalılara karsı olan sorumlulukları karsılamak amacıyla ayrılan
risklerin yetersiz olması nedeniyle finansal kaybın olusma riskini ifade eder. 

Kredi Riski  

Alacakların veya yatırım yapılan menkullerden olan alacak tutarının alınmasında risk ortaya 
çıkmasıdır.

Piyasa Riski

Aktif varlıkların fiyatlarında oynaklıktan kaynaklanan mali kayıp ihtimalini izah eder. Piyasa 
riskinden fiyatı piyasada belirlenen aktifler etkilenmektedir. 

Faaliyet Riski  

Faaliyet riski; dolandırıcılık, sistemin çökmesi ve hukuki süreçle ilgili sebeplerden dolayı
sirketin ugraması muhtemel mali kayıp ihtimalini ifade etmektedir. 

Likitide Riski

Likidite riski sirketin nakit ihtiyacının ortaya çıkması durumunda aktiflerin yeterli miktarda 
likide çevrilme imkanına sahip olmaması nedeniyle yükümlülüklerin zamanında 
arsılanamama ihtimali olarak ortaya çıkmaktadır. 
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Olay Riski

Olay riski isletmenin kontrolü dısında gelisen ve isletmeye oldukça negatif etkisi olan bir 
olaydan kaynaklanan risktir. 
Sigorta mevzuatında risk kavramı ve riskle sermaye arasında irtibat kuran ilk düzenleme 
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Sirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve 
Degerlendirilmesine  liskin Yönetmelik ile olmustur. Yönetmelik sirketlerin mevcut ve 
potansiyel riskleri nedeniyle olusabilecek zararlarına karsı yeterli miktarda öz sermaye 
bulundurmaları amacıyla çıkarılmıstır. Yönetmelige göre (riske göre) hesaplanan gerekli öz 
sermayenin mevcut öz sermayeyi asmaması gerekmektedir. Yönetmelikte gerekli öz sermaye 
rakamına ulasabilmek için iki yöntem öngörülmüstür. Buna göre dikkate alınacak olan gerekli 
öz sermaye tutarı iki yöntemden yüksek olanıdır. Birinci Yönteme göre hesaplanan öz 
sermaye daha önceden uygulanmakta olan ve AB ülkelerinde de kabul gören yöntemdir. 
kinci Yönteme göre gerekli öz sermayenin hesaplanmasında sirketlerin; aktif riski, reasürans 

riski, asırı prim artısı riski, muallak hasar karsılıgı riski, yazım riski ve faiz ile kur riski 
dikkate alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Risk, Risk Yönetimi, Risk Modeli, Operasyonel Risk, Yatırım Riski, 
Teknik Risk 
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ABSTRACT 

RISK MANAGEMENT 

Risk, is the possibility of decreasing of the economic profit because of financial loss or 
expense. Risk management is the process of the companies that defining the factors affects 
the profitability of the company negatively. 

To be successful in financial risk management, a system that ebales to follow risk factors 
should be established. This system should be systematic. Risk model should not only include 
losses but also should include the result of events prevented at the last minute. 

Risk bearing is at the core of the insurance business. Insurance underwriting risks are 
frequently referred to as technical risks. Investment risks include the potential loss in the 
value of investments made by the insurance firm and therefore include credit risk as well as 
market risk (and interest rate risk within that category) and liquidity risk. Non-technical risks 
include operational risks. 
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ÖZET 

Veri Zarflama Analizi’nde, karar verme birimleri ile girdiler ve çıktılara ait veriler do ru ve 
tam olarak ölçülmelidir. Ancak özellikle gerçek dünya problemlerinde verilerin tam bir de er
olarak ölçülmesi mümkün olmamaktadır. Bu tür kesin olmayan durumlar için Bulanık Teori 
kullanılarak, Bulanık Veri Zarflama Analizi önerilmi tir. Böylelikle daha do ru etkinlik 
skorları elde edilmekte ve kesinlik belirtmeyen durumlarda inceleme altına alınabilmektedir 
(Belman ve Zadeh 1970, Sengupta 1992). Bu çalı mada, Bulanık VZA teknikleri arasından
seçilen “aralık sayılarla Bulanık Veri Zarflama Analizi” yöntemi ile Türkiye’de Birinci 
Derece Kalkınma Öncelikli Yörelerin performansları analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Veri zarflama analizi, etkinlik, verimlilik, bulanık küme teorisi, bulanık
mantık, bulanık veri zarflama analizi, kalkınma öncelikli yöreler 

ABSTRACT 

MEASURING THE EFFICIENCIES OF THE PRIORITY DEVELOPMENT AREAS 
IN TURKIYE WITH THE TECHNIQUE OF FUZZY DATA ENVELOPMENT 
ANALYSIS 

In Data Envelopment Analysis, decision making units and inputs and outputs data must be 
measured rightly and precisely. But especially in real world problems, it is impossible that 
measuring the data precisely. For the imprecise cases, Fuzzy Data Envelopment Anaysis is 
recommended by using Fuzzy Theory. Thus, better efficiency scores is obtained and imprecise 
cases can be analysed. In this study, performances of the Priority Development Areas in 
Türkiye are analysed with the technique of “Fuzzy Data Envelopment Analysis with interval 
numbers” choosen among the Fuzzy Data Envelopment Analysis techniques.

Key Words: Data envelopment analysis, efficiency, productivity, fuzzy sets theory, fuzzy logic, 
fuzzy data envelopment analysis, priority development areas. 

1. Giri

Çalı manın amacı Bulanık Veri Zarflama Analizi teknikleri arasından seçilen “aralık sayılarla
Bulanık Veri Zarflama Analizi” yöntemi ile Türkiye’de Birinci Derece Kalkınma Öncelikli 
Yörelerin performanslarının ölçülmesidir.  

Bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, sermayeyi tabana yaymak, istihdamı artırmak, katma 
de eri yüksek ileri ve uygun teknolojilerin kullanılmasını sa lamak ve uluslar arası rekabet 
gücünü artırmak amacıyla yatırımların desteklenmesine yönelik yatırım te vikleri yıllardır
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uygulanmaktadır. Yatırımlarda Devlet Desteklerini düzenleyen te vik politikalarının
amaçlarından birisi, ekonomik ve sosyal açıdan geri kalmı  yörelerin kalkınması için bu 
yörelere ili kin özel te vik politikalarının uygulanması olmu tur. Bu çerçevede, Kalkınmada 
Öncelikli Yöreler belirlenerek bu yörelere yönelik özendirici politikalar devreye sokulmu tur
(Dinçer 2003). lk olarak 1968’de tespit edilen Kalkınmada Öncelikli Yöre kapsamı, 1990’lı
yıllarda geni letilerek, 2003 yılı itibariyle Çizelge 1.1’de görüldü ü gibi 49 il ve 2 ilçeye 
ula mı  bulunmaktadır.

     Çizelge 1.1. Türkiye’de Birinci Derece Kalkınma Öncelikli Yöreler 

I. Derecede Kalkınma Öncelikli Yöreler 
1. Adıyaman 11. Bitlis 21. Hakkari 31. Malatya 41. Sinop 
2. A rı 12. Çanakkale* 22. I dır 32. Mardin 42. Sivas 
3. Aksaray 13. Çankırı 23. K.Mara  33. Mu  43. anlıurfa 
4. Amasya 14. Çorum 24. Karabük 34. Nev ehir 44. ırnak
5. Ardahan 15. Diyarbakır 25. Karaman 35. Ni de 45. Tokat 
6. Artvin 16. Elazı  26. Kars 36. Ordu 46. Trabzon 
7. Bartın 17. Erzincan 27. Kastamonu 37. Osmaniye 47. Tunceli 
8. Batman 18. Erzurum 28. Kırıkkale 38. Rize 48. Van 
9. Bayburt 19. Giresun 29. Kır ehir 39. Samsun 49. Yozgat 
10. Bingöl 20. Gümü hane 30. Kilis 40. Siirt 50. Zonguldak

 * (Bozcaada ve Gökçeada lçeleri) – www.dpt.gov.tr

2. Bulanık Veri Zarflama Analizi Tekni i

Veri Zarflama Analizi, ilk kez Charnes, Cooper ve Rhodes tarafından 1978 yılında önerilmi
parametrik olmayan bir yöntemdir. Do rusal programlama prensiplerine dayanan ve 
literatürde “karar verme birimi” olarak anılan girdileri çıktılara dönü türmekten sorumlu 
organizasyonların göreli etkinli ini ölçmek için tasarlanmı  bir tekniktir. Veri Zarflama 
Analizi’nde, karar verme birimleri ile girdiler ve çıktılara ait veriler do ru ve tam olarak 
ölçülmelidir. Ancak özellikle gerçek dünya problemlerinde verilerin tam bir de er olarak 
ölçülmesi mümkün olmamaktadır. Bu tür kesin olmayan durumlar için Bulanık Teori 
kullanılarak, Bulanık Veri Zarflama Analizi önerilmi tir. Bu çalı mada etkinlik ölçümü için 
için -kesme yöntemi esas alınarak geli tirilen Aralık Veri Zarflama Analizi tekni i
kullanılacaktır.

stisnalar haricinde, tüm girdi ve çıktı verilerinin belirsizlik sebebiyle tam olarak elde 
edilemedi i bir durumda, bu de erlerin yalnızca 0L

ijx  ve 0L
rjy  olmak üzere  ve ],[ U

ij
L
ij xx

ve [ , ]L U
rj rjy y eklindeki aralıklarla gösterilen alt ve üst sınırlar arasında oldukları biliniyor 

olsun. Bu durumda, etkinlik ölçümü için Bulanık Veri Zarflama Analizi modeli   
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biçiminde tanımlanır. Burada, tüm KVB’ ler en iyi üretim sınırı içinde oldu u zaman, L
k  en 

iyi olası alt sınır göreli etkinli i gösterirken, U
k kKVB  tarafından ba arılan en iyi olası

göreli etkinli i gösterir. Bunlar olası en iyi göreli etkinlik aralı ını [ , ]L U
k k  olu turur (Kao 

and Liu 2000, Despotis and Simirlis 2002, Entani et al. 2002). 

Herhangi bir KVB’nin kKVB , en iyi olası üst sınırı etkinli i * 1U
k  ise bu KVB VZA 

etkindir denilir (Wang et al. 2005). 

Charnes et al. tarafından 1978 yılında önerildi i günden bu yana VZA’nın çe itli uzanımları
ara tırılmı tır. Bunlardan birisi de Banker, Charnes ve Cooper (1984) tarafından geli tirilen 
ve ölçe e göre de i ken getiri varsayımı altında KVB’ lerin etkinli ini ölçen BCC Modelidir. 
Ölçe e göre sabit getiri varsayımı altında CCR modeli ile bulunan teknik etkinli in ölçek 
etkinli iyle karı tı ı belirlenmi  ve teknik etkinlik, saf teknik etkinlik ve ölçek etkinli i olarak 
ayrı tırılmı tır. Bu nedenle ölçe e göre de i ken getiri varsayımı altında BCC modeli ile saf 
teknik etkinlik bulunmaktadır. CCR ve BCC modelleri arasındaki tek fark, zarflama modeline 
konvekslik kısıtının eklenmesidir (Banker et al. 1984).

Seiford ve Thrall (1990) ise, VZA modellerinin “girdi yönlü” ve “çıktı yönlü” olarak 
incelenmesini önermi tir. Girdi yönlü modellerde amaç, belirli bir çıktı bile imini üretmek 
için kullanılacak girdi miktarını mümkün olan en dü ük seviyeye indirmektir. Çıktı yönlü 
modellerde ise, belirli bir girdi bile imi ile mümkün oldu unca yüksek seviyede çıktı
miktarının elde edilmesi amaçtır.

Model (1) ve (2), girdi yönlü bulanık CCR (CCR-I) modelini ifade etmektedir. Bu modeller 
üzerinde, Charnes Cooper ve Rhodes (1978) tarafından belirtilen düzenlemeler yapılarak 
kolaylıkla çıktı yönlü bulanık CCR (CCR-O) modeli elde edilebilmektedir. Ayrıca, bu 
modellere, Banker, Charnes ve Cooper (1984) tarafından belirtilen konvekslik kısıtı eklenerek 
girdi yönlü ve çıktı yönlü bulanık BCC modelleri (BCC-I ve BCC-O) elde edilebilmektedir.  
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2.1. Aralık etkinliklerinin sıralanması ve kar ıla tırılması

Aralık etkinlik de erlendirmesinde, her KVB için final etkinlik skorları bir aralık ile 
karakterize edildi i için, farklı KVB’ lerin etkinliklerinin sıralanması ve kar ıla tırılması için 
basit ve pratik bir yakla ıma ihtiyaç duyulur. Aralık sayıları sıralamak için imdiye kadar 
birkaç yakla ım geli tirilmi tir. Bu çalı mada Wang et al. (2005) tarafından geli tirilen
pi manlık yakla ımı kullanılmı tır.

2.2. Kullanılan de i kenler

Bu ara tırmada de i kenler, Devlet Planlama Te kilatı’nın illerin sosyo-ekonomik geli mi lik 
düzeylerini belirlerken esas aldı ı de i kenler göz önünde tutularak belirlenmi tir. Çalı mada 
kullanılan girdi ve çıktı de i kenleri Çizelge 2.1’de görülmektedir. 

  Çizelge 2.1. Çalı mada Kullanılan De i kenler * 

Girdi De i kenleri Çıktı De i kenleri 
G1 Nüfus Yo unlu u C1 GSY H
G2 yeri Sayısı C2 ehirle me Oranı
G3 Te vik Belgeli Yatırım Sayısı C3 l stihdamının Ülke stihdamına Oranı
G4 Asfalt Yol Uzunlu u C4 lkö retim Mezunu Ki i Sayısı
G5 Okul Sayısı C5 Üniversite Bitirenlerin Okul Bitirenlere Oranı
G6 Elektrik Tüketim Miktarı C6 Yeterli çme Suyu Götürülen Nüfus Oranı

C7 Sinema, Tiyatro, Müze ve Kütüphane Sayısı
C8 Hastane Yatak Sayısı

  * (2000 yılı Ülke statistikleri) 

De i kenler seçilirken ve girdi ve çıktı de i kenleri belirlenirken daha önce yapılan
çalı malar ile Kalkınma Planları ile ilgili literatür dikkate alınmı tır. Toparlanan verilerin 
Normal Da ılıma uygunluk testi SPSS programı ile yapılmı  ve tüm verilerin Normal 
Da ılıma uygun oldu u tespit edilmi tir.

Çalı mada kullanılan veriler Türkiye’nin çe itli resmi kurumlarından temin edilmi tir. Ancak 
bunlar kesin veriler gibi görünmekle birlikte bu göstergelerin tespitinde çe itli hatalar, 
eksikler ve de i ikler olması söz konusudur. Örne in, kimi veriler 2000 yılı nüfus sayımlarına
göre belirlenmi tir. Bilindi i üzere ülkemizde nüfus sayımları hane hane gezilmek suretiyle, 
insanlarla birebir görü ülerek tespit edilmektedir. Bu sayım sırasında bazı hanelerin ziyareti 
mümkün olamamakta veya yanlı  bilgi temini gibi durumlar ortaya çıkmaktadır.

Verilerin aralık veriler eklinde ifade edilebilmesi için 14 de i kenin standart hatalarından
yararlanılmı tır. Her bir de i kenin verilerine standart hata eklenerek ve çıkarılarak  

 (Üst Sınır Verisi) = (Mevcut Veri) + (Standart Hata) 
 (Alt Sınır Verisi) = (Mevcut Veri) – (Standart Hata) 

biçiminde üst sınır ve alt sınır verisi hesaplanmı , böylelikle her bir veri aralık veri haline 
gelmi tir.
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3. Analiz Sonuçları

Model (1) ve (2)’de görüldü ü üzere; üst sınır etkinlik de eri ölçülürken, çıktı verilerinin üst 
sınır de erleri ve girdi verilerinin alt sınır de erleri kullanılmaktadır. Alt sınır etkinlik 
de erleri ölçülürken ise, çıktı verilerinin alt sınır de erleri ve girdi verilerinin üst sınır
de erleri kullanılmaktadır.

Model (1) ve (2)’de belirtilen girdi yönlü bulanık CCR modeline göre de erlendirilen 50 
yöreden 41 yörenin alt ve üst sınır etkinliklerinin her ikisi de 1 oldu u için tam teknik etkin 
bulunurken, 9 yörenin etkinlik skorları aralık sayılarla ifade edilen bulanık sayılar halinde 
ölçülmü tür. Bu 9 yörenin teknik etkinlik skorları,
Adıyaman : [0.7787 , 0.8887] 
Aksaray : [0.9637 , 0.9999] 
Amasya : [0.9046 , 0.9871] 
Bitlis : [0.9835 , 1.0000] 
Elazı  : [0.9486 , 1.0000] 
Malatya : [0.8750 , 0.9754] 
Ordu : [0.8697 , 0.9207] 
Siirt : [0.9849 , 0.9945] 
Sinop : [0.8771 , 1.0000] 

biçimindedir. Wang et al. (2005) tarafından önerilen pi manlık yakla ımı kullanılarak, teknik 
etkinlik skorları aralık sayılarla ifade edilen bu 9 yörenin teknik etkinlikleri, 

Siirt > Bitlis > Aksaray > Elazı  > Amasya > Sinop > Malatya > Ordu > Adıyaman 

biçiminde sıralanmı tır. Buna göre di er 41 yöre tam teknik etkindir ve en kötü teknik 
etkinlik skoruna sahip yöre ise Adıyaman ilidir.  

Benzer ekilde,  

Çıktı Yönlü Charnes Cooper Rhodes (CCR-I) 
Girdi Yönlü Banker Charnes Cooper (BCC-I) 
Çıktı Yönlü Banker Charnes Cooper (BCC-O) 

modellerine göre de yörelerin etkinlikleri incelenmi tir. Buna göre; de erlendirilen 50 yörenin 
girdi yönlü ve çıktı yönlü modellere göre elde edilen sonuçları sırasıyla Çizelge 3.1 ve 3.2’de 
özetlenmi tir. Buna göre  girdi yönlü modellerde, 41 yöre teknik etkin bulunurken, 49 yöre 
saf teknik etkin bulunmu tur. Girdi yönlü modellerde, en kötü teknik etkinli e [0.7787 , 
0.8887] skoruyla Adıyaman ili sahip iken en kötü saf teknik etkinli e [0.9390 , 0.9476] 
skoruyla Ordu ili sahiptir. 

  Çizelge 3.1  Girdi Yönlü Modeller le Elde Edilen Sonuçların De erlendirmesi 

CCR – I BCC – I 
Etkin Yöre Sayısı 41 49 
Etkin Olmayan Yöre Sayısı 9 1 
En Küçük Etkinlik Skoru [0.7787 , 0.8887] [0.9390 , 0.9476] 
En Büyük Etkinlik Skoru 1.0000 1.0000 
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Çıktı yönlü modeller incelendi inde, de erlendirilen 50 yöreden 41 yöre teknik etkin 
bulunurken, 49 yöre saf teknik etkin bulunmu tur. Çıktı yönlü modellerde, en kötü teknik 
etkinli e [1.2842 , 1.1252] skoruyla Adıyaman ili sahip iken en kötü saf teknik etkinli e
[1.0316 , 1.0290] skoruyla Ordu ili sahiptir. 

  Çizelge 3.2  Çıktı Yönlü Modeller le Elde Edilen Sonuçların De erlendirmesi 

CCR – O BCC – O 
Etkin Yöre Sayısı 41 49 
Etkin Olmayan Yöre Sayısı 9 1 
En Küçük Etkinlik Skoru [1.2842 , 1.1252] [1.0316 , 1.0290] 
En Büyük Etkinlik Skoru 1.0000 1.0000 

SONUÇ

Kesin olarak ölçülememi  veriler oldu unda, bir di er ifadeyle bazı gözlemler bulanık
oldu unda, klasik VZA tekni i ile yapılan etkinlik ölçümleri do ru olmaz. Bu durumda 
VZA’ya bulanık bir yakla ım getirilmesi, ba arılı sonuçlar elde edilmesini sa lamaktadır.
Veriler bulanık oldu unda, VZA modelinin amaç fonksiyonu ve kısıtları da bulanık hale 
gelmektedir. Bu nedenle klasik VZA metodu ile model çözülememektedir. Bu çalı mada, 
bulanık verilerin oldu u durumlarda, bu veriler aralık sayılar ile ifade edilerek, yeni bir çift 
Aralık VZA modeli ile etkinlik ölçümü yapılmaktadır.

VZA ile bulanık etkinlik ölçümü için çe itli çalı malar yapılmı tır. Bu çalı mada tercih edilen 
Aralık VZA modeli yakla ımı ise bazı avantajları da beraberinde getiren iyi bir tekniktir. 
Öncelikle herhangi bir ölçek dönü ümü ve de i ken de i imi gerektirmemektedir. kincisi,
klasik VZA modelinin de avantajlarına sahiptir ve ekstra yeni bir kısıta ihtiyaç 
duymamaktadır. Ayrıca bu yakla ım, tüm KVB’lerin etkinliklerinin ölçülmesinde tek ve sabit 
bir üretim sınırını referans almaktadır.

Aralık Veri Zarflama Analizi ile incelenen 50 yöreden 41 tanesi teknik etkin, 49 tanesi de saf 
teknik etkin bulunmu tur. Teknik etkin olmayan yöreler Adıyaman, Aksaray, Amasya, Bitlis, 
Elazı , Malatya, Ordu, Siirt ve Sinop illeridir ve etkinlik skorları aralık sayılar halindedir. 
Tam etkin olmayan bu yörelerin performanslarının pi manlık yakla ımı kullanılarak 
sıralanması sonucuna göre, Adıyaman ili en kötü teknik etkinlik skoruna sahip yöredir. Saf 
teknik etkin olmayan tek yöre ise Ordu ilidir.  
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ÖZET

Mutlak yakınsama analizi, Türkiye’de 67 ilin 1990-2001 döneminde yıllık
yakla ık %0.7 oranında yakınsadı ına i aret etmi tir. 1990-1995 alt dönemi için 
yapılan analizde iller arasında yakınsama bulgusuna ula ılamazken 1995-2001 
döneminde yıllık yakla ık %1.8 oranında bir yakınsama tespit edilmi tir. Bu 
ba lamda, 1990-2001 döneminde gerçekle en zayıf yakınsamanın temel nedeninin 
ikinci yarıda gerçekle en kuvvetli yakınsamanın oldu u sonucuna ula ılmaktadır. 
Çalı manın amacı do rultusunda, ller arasındaki yakınsamaya katkıda bulunaca ı
dü ünülen çe itli sosyo-ekonomik faktörler belirlenerek 67 il bazında ko ullu 
yakınsama analizi gerçekle tirilmi tir. Bu analizde kullanılan demografik 
göstergelerden nüfus artı  hızı ve net göç oranı; istihdam göstergelerinden sanayi 
i kolunda çalı anların toplam istihdama oranı ve i sizlik oranı, ekonomik 
göstergelerden ki i ba ına dü en hizmetler sektörü katma de eri, ki i ba ına dü en 
kamu yatırım harcamaları, ki i ba ına dü en ithalat ve ihracat de erleri, ki i ba ına
dü en genel bütçe gelirleri; sa lık göstergelerinden hekim ba ına dü en nüfus,  söz 
konusu dönemde iller arasında yakınsamaya katkıda bulundu u sonucuna 
ula ılmı tır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyo-Ekonomik Faktörler, Yakınsama, Yatay-kesit Analiz
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ABSTRACT

Absolute convergency analysis points out that, in the period of 1990-2001, 67 
provinces approximately converge to each other annually with a percentage of 0.7. 
For the period between 1990 and 1995, a significant convergency can not be 
detected, however for the period 1995-2001 an annual convergency approximately 
with a percentage of 1.8 was found. In this frame, it is decided that the major reason 
of the low convergency in 1990-2001 period was the strong convergency that 
realized in the second period. In the direction of this study aims, conditional 
convergence analysis is implemented within the base of 67 provinces of Turkey, by 
deciding the several socio-economical factors that are thought to be influential on 
the convergence between those cities. By the aid of variables that are used in this 
thesis it is found that, as an indicator of demographic variables;  population growth 
and net migration rate, as an indicator of employment; the proportion of number of 
workers in brunch of industry to the whole employment and unemployment rate; as 
an indicator of economic; added value of service sector per person, public 
investment expenditures per person, import per person, export per person and budget 
income per person,  as an indicator of health; population per doctor are contributing 
to the convergence between the provinces.   

Key Words: Socio-Economic Factors, Convergence, Cross-Section Analyzes
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I.G R

Bölgesel dengesizliklerin ülkenin ekonomik ve sosyal bütünle mesini önlemesi 
ve kalkınmayı engellemesi nedeniyle, bölgesel dengesizliklerin kapatılmasında etken 
rol oynayan sosyo-ekonomik faktörleri ara tırmak gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Bu 
nedenle bu çalı mada, sosyo-ekonomik faktörlerin Türkiye’de iller arasında yakınsama 
üzerine etkileri konu olarak belirlenmi tir. Bu çalı manın amacı, son yıllarda
ekonomik büyüme literatürünün en önemli ara tırma konularından biri olan yakınsama 
olgusunu kapsamlı bir ekilde incelemek ve bu olgunun iller itibariyle ülkemiz 
ekonomisi açısından geçerlili ini ara tırırken,  hangi sosyo-ekonomik faktörlerin 
yakınsama üzerine etkili oldu unu tespit etmektir. Daha önce gerçekle tirilen
yakınsama analizlerine kıyasla daha kapsamlı oldu u dü ünülen bu çalı manın
gelecekteki çalı malara yol gösterici olaca ı dü ünülmektedir.  

Geli mi lik farkları, ülkeler arasında geli mi , geli mekte olan ve azgeli mi
gibi tanımlamalarla ifade edilmektedir. Ancak bu fark yalnızca ülkeler arasında
olmamakta, aynı ülkenin farklı bölümlerinde de gözlenebilmektedir. Aynı ülke içinde 
yer alan bölgelerin farklı hızda büyümesi, farklı ekonomik yapıların do masına yol 
açmakta; bölgesel düzeyde farklı ekonomik yapılar da, geli me süreci içinde ülke 
ekonomisinin bütünle mesini engelleyerek, onun parçalı bir yapıya sahip olmasına
neden olmaktadır. Bununla birlikte geli me sürecine yön veren ekonomik ve sosyal 
faktörlerin ülke genelinde farklı yo unluklarda da ılımı, bölgelerarası geli mi lik
farklarını; yani bölgesel dengesizlik olgusunu kar ımıza çıkarmaktadır. Bölgelerarası
sosyo-ekonomik geli mi lik farklılıkları, tüm ülkelerde oldu u gibi ülkemizde de 
görülmektedir. Genel olarak, ülkenin batısında yer alan Marmara, Ege, ç Anadolu ve 
Akdeniz bölgeleri nispeten geli mi  olarak tanımlanırken Do u Anadolu, 
Karadeniz’in da lık bölgeleri, Güneydo u Anadolu’nun bazı yöreleri gelir, istihdam 
ve genel olarak refah bakımından Türkiye ortalamasının oldukça altında kalmaktadır. 

II. YAKINSAMA KONUSUNDA GERÇEKLE T R LEN
ÇALI MALAR

.

Gerek dünyada gerekse Türkiye’de dengesizlik sorununun giderek daha 
büyük bir sorun te kil etmeye ba laması ve bu dengesizli in ortaya çıkardı ı
sorunların ülke ekonomisine olumsuz yansımalarının artarak devam etmesi bu 
konudaki ara tırmaları yo unla tırmı tır. Bu çalı malar genellikle; ekonomik birlik 
içindeki ülkeler veya bölgeler, bir ülke içindeki bölgeler veya iller arasındaki ki i
ba ına gelir farklılıklarını ve gelir farklılıklarına etki eden sosyo-ekonomik faktörleri 
belirlemeye yönelik gerçekle tirilmi tir. Barro ve Martin’in (1991) çalı ması, bu 
ara tırmaların öncüsü olarak kabul edilmektedir. Barro ve Martin, 1950-1985 dönemi 
OECD ülkeleri için gerçekle tirdikleri çalı malarında ülkeler arasında yakınsama 
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olgusunu tespit etmi tir. Yine Barro (1991), 98 ülke arasında inceledi i 1960-1985 
döneminde söz konusu ülkeler arasında yakınsama gözlendi ini belirtmi tir.  Bunun 
yanında, Barro ve Sala-i Martin (1992a) 1980-1988 dönemi, Giertz ve Mertha (1996) 
1950-1993 dönemi ve Persson (1999) 1929-1990 dönemi için gerçekle tirdikleri 
analizlerde ise ABD eyaletleri arasında yakınsama gerçekle ti ini kanıtlamı lardır.
Barro ve Sala-i Martin (1992b), Shioji (1993) sırasıyla 1980-1988 ve 1960-1993 
dönemlerinde Japonya’da yakınsama bulgusuna ula mı lardır. Coulombe ve Lee 
(1993) 1961-1991 dönemi Kanada; Cashin (1995) 1981-1991 dönemi Avustralya; 
Fuente ve Vives (1995) 1981-1990 dönemi spanya; Bergström (1998) 1945-1990 
dönemi sveç; Fuente (1998) 1955-1993 dönemi spanya; Terrasi (1999) 1953-1993 
dönemi talya; Kangasharju (1998) 1934-1993 dönemi Finlandiya; Arena, Buton ve 
Lall (2000) 1975-1993 dönemi ngiltere için gerçekle tirdikleri analizlerde 
yakınsama bulgusuna ula mı lardır. Bunun yanında, Asterious (1998) 1971-1996 
dönemi Yunanistan; Yudong ve Weeks (2000) 1953-1997 dönemi Çin; Bishop, 
Formby ve Thistle (1994) 1969-1979 dönemi ABD için gerçekle tirdikleri 
analizlerde yakınsama bulgusuna ula amamı lardır. Bu çalı malardan görülen odur 
ki, ampirik analizlerden elde edilen sonuçlar seçilen dönem ve göstergelere ba lılık
göstermektedir. Avrupa Birli i’nde, yakınsama konusuna ilginin entegrasyon 
geni ledikçe ve derinle tikçe arttı ı görülmektedir. Birlik içinde, AB’ye üye ülkeler 
arasındaki gelir farklılıklarını azaltmak kadar üye ülkeler içindeki geli me 
farklılıklarının azaltmak öncelikli politika uygulama alanlarından biridir. Sala-i 
Martin (1998),  AB’de 104 bölgeyi 1978-1992 yılları arası için analiz etmi  ve 1950-
1990 arasındaki daha uzun dönemli çalı masına kıyasla daha yava  bir yakınsama 
hızıyla kar ıla mı tır. Bernard ve Durlauf (1995), 1900-1987 döneminde 15 AB 
ülkesi için gerçekle tirdi i analizinde ülkeler arasında yava  bir mutlak yakınsama
belirlemi tir. Barro ve Sala-i Martin (1992) de, 1960-1985 döneminde 20 AB ülkesi 
arasında mutlak ve ko ullu yakınsamanın varlı ını i aret etmi tir.

  Yakınsama hipotezini Türkiye’de iller ve bölgeler için ara tıran çalı malar, 
iktisadi büyüme literatüründe özellikle son on yıldır geni  bir yer kaplamaya 
ba lamı tır. Bu çalı malar genel olarak Türkiye’de yakınsamanın mevcut olmadı ı
sonucuna ula maktadır. Altınba , Do ruel ve Güne  (2002), 1987-1998 dönemi için 
yaptıkları çalı mada, on yıllık dönemde Türkiye’de bölgelerarası yakınsamanın
varlı ını yakınsama  ölçütünden faydalanarak incelemi lerdir. Çalı mada, ki i
ba ına gelire göre incelenen dönemde iller arasındaki farklıla manın arttı ı ve 
Türkiye’nin bölgesel politikalarını olu turan Kalkınmakta Olan Bölgelerin 
Desteklenmesi Politikasının bölgesel farklılıkların azaltılmasında olumlu bir etki 
yaratmadı ı sonucuna sonucuna ula ılmı tır. Do ruel ve Do ruel (2003), 

yakınsama  ve yakınsama  analizlerinden faydalanarak 67 il arasında
yakınsamanın varlı ını 1987-1999 dönemi için ara tırmı lardır. yakınsama
analizi sonuçları, söz konusu dönemde iller arasında mutlak ve ko ullu yakınsamanın
varlı ını i aret etmektedir. Ancak, di er bir ölçüt olarak bütün iller,  yüksek gelirli 
iller ve dü ük gelirli iller olmak üzere üç grup için hesaplanan yakınsama
de erlerine göre, yakınsama çok hafif biçimde sadece yüksek gelirli illerde 
görülmü tür. Sa ba  (2002), 1986-1997 dönemi için yaptı ı çalı mada 67 ilin 
verilerini kullanarak yakınsama  ve yakınsama  olgusunu test etmi tir. Bu 
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çalı mada illerin tümünün aynı grupta incelenmesinin yanı sıra, Dinçer’in (1996) 
DPT için hazırlanmı  oldu u illerin sosyo-ekonomik geli mi lik sıralaması verileri 
kullanılarak iller üç gruba ayrılarak ayrıca analiz edilmi tir. Sonuçlar, 1986-1997 
dönemi tüm iller ve her üç grup il için zayıf mutlak yakınsamayı i aret etmektedir. 
Sa ba  (2002), analizinde yakınsama ile ili kili olabilecek de i kenleri modele 
katmı  ancak bu de i kenlerden sadece net göç hızının yakınsama modelinde anlamlı
sonuçlar verdi ini gözlemlemi tir. Sa ba  (2002), di er bir çalı masında, kamu 
harcamalarının yakınsama üzerine etkisi olmadı ını tespit etmi tir. Karaca (2004), 
Türkiye’de bölgeler arası gelir farklılıklarını azaltma amacını güden politikaların
gelir farklılıklarını azaltma yönünde etki gösterip göstermedi ini yakınsama  ve 

yakınsama  ölçütlerinden yararlanarak, il bazında 1975-2000 dönemi verileriyle 
incelemi tir. yakınsama  ve yakınsama  ölçütlerinden yararlanılarak yapılan
ara tırmanın sonucunda, ele alınan dönemde iller arasındaki gelir farklılıklarında
azalma de il artı  bulgusuna ula ılmı tır. Erk, Ate  ve Direkçi (2000),  yukarıdaki
çalı malara benzer ekilde iller ve 7 co rafi bölge bazında 67 il verilerini kullanarak 
1979-1997 zaman aralı ı için yakınsama olgusunun varlı ını ara tırmı lardır. 1979-
1997 dönemi için iller arasında yakınsama   bulgusuna rastlanılmamı  aksine 
uzaksama söz konusu olmu tur. Ayrıca bu dönem için hesaplanan  yakınsama
de erleri de iller arasında uzaksama söz konusu oldu unu do rulamı tır. Gezici ve 
Hewings (2004), illere ve DPT’nin 1982 yılındaki çalı masında tanımlanan 16 
fonksiyonel bölgeye ait 1980-1997 dönemi verilerini kullanarak gerçekle tirdi i
yatay-kesit analizde mutlak ve ko ullu yakınsama bulgusuna ula amamı lardır. 

yakınsama  analizinin sonuçları da aynı dönemde iller ve bölgeler bazında
yakınsamanın olmadı ı sonucunu do rulamı tır. Gezici ve Hewings(2004), ki i
ba ına dü en gayrisafi milli hâsıla düzeyindeki mekansal ba ımlılı ın yakınsama 
tahminleri üzerinde ne derece etkili oldu unu incelemi ler ve kom u bölgede kamu 
yatırımlarının artmasının bölgenin kendi büyüme oranı üzerinde negatif etki yarattı ı
sonucuna ula mı lardır. Gezici ve Hewings (2003), 1980-1997 zaman aralı ı için 
gerçekle tirdikleri di er bir çalı mada ise bölgelerarası gelir farklılıklarını farklı bir 
düzeyde ve perspektifte Theil Endeksi’nden faydalanarak analiz etmek amacıyla,
co rafi bölgeler (7 bölge), fonksiyonel bölgeler (16 bölge) ve kıyı-iç bölgeler (2 
bölge) olarak üç alternatif bölümleme tanımlamı lardır. Theil Endeksi kullanılarak 
elde edilen de erlere göre, 1980-1997 döneminde bütün bölge ayrımları için bölgeler 
içi gelir farklılıklarındaki azalma e iliminin gözlenmesine kar ın bölgeler arası gelir 
farklılıklarının büyümesi yönünde bir artı  e ilimi gözlenmi tir. Filiztekin (1998), 
1975-1995 dönemi için Türkiye’de iller arasında yakınsamanın varlı ını yatay-kesit 
yöntemi aracılı ıyla ara tırmı tır. Filiztekin (1998), bu çalı mada iller arasında
mutlak yakınsamanın gerçekle medi ine ancak ko ullu yakınsamanın sözkonusu 
oldu una i aret etmi tir. Tansel ve Güngör (1997), 1975-1995 dönemi iller arası
yakınsama olgusunu Barro ve Martin (1992), Mankiw, Romer ve Weil (1992) ve 
Islam (1995)’ın çalı malarından yola çıkarak Türkiye için analiz eden ampirik 
çalı malarında iller arasında mutlak ve ko ullu yakınsama oldu u sonucuna 
ula mı lardır. Türkiye’de yakınsama hipotezini bölgeler bazında analiz eden di er
bir çalı ma ise Berber, Yamak ve Artan (2000)’ın, 1975-1997 dönemi için bölgeler 
itibariyle gerçekle tirdikleri çalı madır. Çalı mada, yakınsama  analizinden elde 
edilen sonuçlar Türkiye’de bölgeler itibariyle ki i ba ına dü en gelir düzeylerinin 
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birbirine yakınsamadı ı aksine uzaksamanın söz konusu oldu unu göstermi tir. 
Saraco lu ve Kırdar (2006), 1975-2000 döneminde gerçekle en iç göçün Türkiye’de 
iller arasındaki yakınsama hızı üzerindeki etkisini ara tırmı lardır. Yazarlar, iç göçün 
iller arası yakınsamada etkili olmadı ı sonucuna ula mı lardır. Yi idim ve 
Demir(2004), 1987-2001 dönemi için il bazında gerçekle tirdikleri çalı mada 
Türkiye’de iller itibariyle ki i ba ına dü en gelir düzeylerinde az da olsa bir mutlak 
yakınsama söz konusu oldu unu tespit etmi lerdir. Yazarlar, geli mi lik farklarının
azaltılması amacıyla uygulanan KÖY politikalarının ba arısız oldu u sonucuna 
ula mı lardır. Yıldırım, Öcal ve Özyıldırım’ın(2004), Türkiye’de bölgesel gelir 
da ılımı ve yakınsama dinamiklerini 1990-2001 dönemi için analiz etmi lerdir. 
Yazarlar, geri kalmı  bölgelere yatırım te vikleri ve öncelik sa layan be  yıllık
kalkınma planlarının Do u ve Güneydo u Anadolu bölgeleri açısından faydalı
sonuçlar do urdu u görü ünü savunmu lardır. Yıldırım (2005) çalı mada, 
kalkınmada öncelikli illere sa lanan kamu yatırım harcamalarının ve yatırım te vik
politikalarının büyüme üzerindeki etkilerini mekânsal boyutun hesaba katıldı ı
geleneksel yakınsama  ve Co rafi A ırlıklandırılmı  Regresyon analizi 
aracılı ıyla test etmi  ve uygulanan bölgesel politikaların yakınsama üzerinde etkisi 
oldu u sonucuna ula mı tır.1

 III. MODEL 

Neo-klasik Büyüme Modeli, göreli yoksul ülke ya da bölgelerin daha hızlı
büyüyeceklerini ve zamanla bu iki grubun ki i ba ına gelir düzeylerinin birbirine 
yakınsayaca ını öngörmektedir. -yakınsama, ekonomilerin ki i ba ına gelirlerinin 
büyüme oranları ile ba langıç yılına ait ki i ba ına gelir düzeyleri arasındaki ili kinin
ara tırılmasına dayanmakta ve mutlak yakınsama ve ko ullu yakınsama olmak üzere 
ikiye ayrılmaktadır. ller arasında yakınsama hızını hesaplamak amacıyla a a ıdaki 
denklem tahmin edilmi tir (Barro ve Sala-i Martin, 1995; 388): 

, , , ,1 1 ( )T
i t i t T i t T i tT Log y y a e T Log y u                                       (1) 

 Burada, 1 ( )Ta x e T Log y  ve x , dura an durum gelir düzeyinin 

büyüme hızını vermektedir.  T zaman aralı ını, ,i ty , t yılında ki i ba ına dü en gelir 
miktarını, ,i t Ty  ise ba langıç yılı gelir düzeylerini ifade etmektedir. , yakınsama 
hızını gösteren katsayıdır. Bu katsayının pozitif olması yakınsamayı, negatif olması

1 Yakınsama çalı maları ile ilgili ayrıntılı bilgi için bakınız: YAMANO LU, Bu ra K.(2007), Sosyo-
ekonomik Faktörlerin Türkiye’de Büyüme Üzerine Etkileri, Ankara: Gazi Üniversitesi 
(Yayınlanmamı  Yüksek Lisans Tezi).
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ise ıraksamayı göstermektedir. Her iki durumda da tahmin edilen katsayı istatistiksel 
olarak anlamlı olmalıdır. 0,i Tu , 0 ve T zaman aralı ında ortalama hata terimini ifade 
etmektedir. Aynı zamanda hata terimiyle ilgili a a ıdaki özellikler geçerlidir: 

,( ) 0i tE u ,
,

2 2( )
i tuE u                                                                                             (2) 

, katsayısı iki ekilde tahmin edilebilmektedir. lk olarak yukarıdaki
denklem katsayılarda do rusal forma dönü türülmektedir: 

, , , ,( ) ( )i t i i T i i T i tLog y y Log y u                                                                      (3)

 Burada,  katsayısının negatif ve pozitif de erler alması sırasıyla yakınsama 
katsayısının pozitif ve negatif de erler almasına yol açacaktır. Yakınsama katsayısı
a a ıdaki formül yardımıyla elde edilebilmektedir: 

1 Te
T

                                                                                                             (4) 

kinci alternatif yöntem ise denklemin Do rusal Olmayan En Küçük Kareler 
Yöntemiyle tahmin edilerek yakınsama katsayısının direkt olarak elde edilmesidir. 
Bu çalı mada ise (1) nolu denklem, Do rusal Olmayan En Küçük Kareler 
Yöntemiyle tahmin edilerek yakınsama katsayısının direkt olarak elde edilmesi yolu 
seçilecektir. 

 (1) nolu denklem ile elde edilen  katsayısı mutlak yakınsamayı
göstermektedir. Ancak, mutlak yakınsama, iller arasındaki yapısal farklılıkları
dikkate almamaktadır. Bu yapısal farklılıkların da dikkate alındı ı yakınsama ölçüsü 
ko ullu yakınsamadır. Dolayısıyla iller arasındaki yapısal farklılıkları kontrol altına
almak ve bu yapısal farklılıkların yakınsama katsayısı üzerindeki etkilerini 
inceleyebilmek amacıyla sosyo-ekonomik faktörler modele eklenerek tahmin 
edilecektir. Ko ullu yakınsama analizi a a ıdaki denklem yardımıyla
gerçekle tirilmi tir:

, , , , ,1 1 ( ) ( )T
i t i t T i t T j i t T i tT Log y y e T Log y Log X u       (5) 

Bu denklemde, ,i t TX , bir ilin denge büyüme oranını etkileyebilecek sosyo-
ekonomik faktörlerin ba langıç yılı de erlerini ifade etmektedir. 
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IV. EKONOMETR K YÖNTEM VE VER  SET

Çalı mada, 1990-1995, 1995-2001 ve 1990-2001 dönemleri için Türkiye’de 
67 il arasında mutlak yakınsamanın varlı ı (1) nolu model kullanılarak yatay-kesit 
analizi ile test edilecektir.                             

Ülke idari bölünü ünde son yıllarda çok sayıda mekansal de i iklik yapılmı tır.
1990 yıllının ba larında 67 olan il sayısı, 2000 yılına gelindi inde 81 ile çıkmı tır. 
Yeni kurulan illerle birlikte, mevcut il sınırlarında da de i iklikler olmu tur. 
Dolayısıyla, illerde zaman içerisinde meydana gelen geli meler ile de i ikliklerin 
izlenmesini sa layan ve geli me dinami ini yansıtan de i kenlerin, seri olarak elde 
edilmesi olana ı ortadan kalkmı  bulunmaktadır. Bu sorunun üstesinden gelmek 
amacıyla yeni il verileri ayrıldıkları illerin verilerine dâhil edilecek ve ülkemizde u
an 81 il mevcut oldu u halde ara tırma 67 il bazında gerçekle tirecektir2. Analizin 
1990-2001 dönemiyle sınırlanması ve yatay-kesit yönteminin kullanılmasında veri 
temininde kar ıla ılan güçlükler oldukça etkili olmu tur. Mutlak yakınsama 
katsayısını do rudan elde etmek amacıyla yukarıdaki model, Do rusal Olmayan En 
Küçük Kareler Yöntemiyle tahmin edilmi tir. Bu modelde mutlak yakınsamayı test 
etmek için 1987 yılına göre hesaplanmı  il bazında ki i ba ına dü en reel gayrisafi 
yurtiçi hâsıla verileri kullanılmı tır.

Mutlak yakınsama, iller arasındaki yapısal farklılıkları dikkate almamaktadır.
1990-2001 dönemi için Türkiye’de iller arasında ko ullu yakınsamanın varlı ı (5) 
nolu model kullanılarak yatay-kesit analizi ile test edilecektir. ller arasındaki yapısal
farklılıkları kontrol altına almak ve bu yapısal farklılıkların yakınsama katsayısı
üzerindeki etkilerini inceleyebilmek amacıyla sosyo-ekonomik faktörler modele 
eklenerek model Do rusal Olmayan En Küçük Kareler Yöntemiyle tahmin 
edilecektir.

Ko ullu yakınsama analizinde kullanılan demografik göstergelerin tümü 1990 
Genel Nüfus Sayımı (GNS) sonuçları esas alınarak, Türkiye statistik Kurumu’ndan 
(TÜ K) temin edilmi tir. 67 il için demografik göstergeleri olu turan de i kenler;
ehirle me oranı, do urganlık oranı, yıllık ortalama nüfus artı  oranı ve net göç oranı

olarak belirlenmi tir. ehirle me oranı; 1990 yılı itibariyle, toplam nüfus içinde il ve 
ilçe merkezinde ya ayan nüfusun yüzde oranını; do urganlık oranı, bir kadının
do urgan oldu u dönem boyunca(15-49 ya ları arasında) ya ayaca ı ve belirli ya a
özel do urganlık hızını takip edece i varsayımı altında ortalama do urabilece i canlı

                                                
2 Bu çerçevede 1990 yılında il olan Aksaray’ın bu yıldan sonraki verileri Ni de, Bayburt’un 
Gümü hane, Karaman’ın Konya, Kırıkkale’nin Ankara ile; 1991 yılında il olan Batman ve ırnak’ın
verileri Siirt ile; 1992 yılında il olan Bartın’ın verileri Zonguldak ile; 1993 yılında il olan Ardahan ve 
I dır’ın verileri Kars ile; 1996 yılında il olan Yalova’nın verileri stanbul, Karabük’ün verileri
Zonguldak, Kilis’in verileri Gaziantep ile, 1997 yılında il olan Osmaniye’nin verileri Adana ile; 2000 
yılında il olan Düzce’nin verileri Bolu ile birle tirilmi tir.   
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çocuk sayısını; net göç oranı, 1995-00 döneminde, her bin ki iye kar ılık, alınan veya 
verilen göç oranını, yıllık ortalama nüfus artı  oranı ise 1990-2001, 1990-1995, 
1995-2001 dönemleri için ayrı ayrı hesaplanmı  olan nüfusun ortalama artı  hızını
ifade etmektedir.

stihdam göstergelerini olu turan de i kenler, 1990 yılı itibariyle illerde; tarım, 
sanayi, ticaret i kolunda çalı anların ve i verenlerin, toplam istihdam içindeki yüzde 
paylarını; i gücüne katılma oranı 12 ve daha yukarı ya taki her 100 ki i içinde 
i gücünde olan ki i sayısını, i sizlik oranı ise i gücündeki her 100 ki i içinde i siz
olan ki i sayısını ifade etmektedir. Çalı mada kullanılan istihdam de i kenleri, 1990 
yılı GNS sonuçlarından alınmı tır. E itim göstergesi olarak okur-yazar nüfus 
oranının sosyokültürel geli mi lik düzeyini yansıtabilece i dü ünülmü tür.
Çalı mada kullanılan okur-yazar nüfus oranı, 1990 yılı itibariyle illerde 6 ve yukarı
ya taki her 100 ki i içinde okuma-yazma bilen sayısını göstermektedir. Okur-yazarlık
oranları 1990 yılı GNS sonuçlarından elde edilmi tir.

Ekonomik göstergeler adı altında toplanan de i kenler, bankacılık i lemleri ile 
ilgili olarak iller itibariyle olmak üzere fert ba ına dü en banka mevduatı ve 
kredileri; ki i ba ına dü en kamu yatırım harcamaları ve yatırım te vik tutarı; ki i
ba ına dü en belediye giderleri; ki i ba ına dü en genel bütçe gelirleri ile iller 
itibariyle ki i ba ına dü en tarım, hizmetler, sanayi sektörlerinin katma de erleri; ki i
ba ına dü en ithalat ve ihracat de erleri olarak belirlenmi tir. Bankacılık i lemleri ile 
ilgili de i kenler, 1990 ve 1995 yılları itibariyle, yurtiçinde faaliyet gösteren, kamu 
ve özel sektöre ait tüm ticari bankaları kapsamakta olup, Bankalar Birli i’nden cari 
fiyatlarla temin edilmi tir. Cari fiyatlarla ve il bazında Bankalar Birli i’nden elde 
edilen, toplam kredi ve mevduat de erleri, ilgili yılın nüfusuna bölünmü  ve 1987 
yılı baz alınarak reel hale dönü türülmü tür. Fert ba ına dü en bütçe gelirleri ile ilgili 
veriler, 1990 ve 1995 yılı itibariyle, Maliye Bakanlı ı’ndan cari fiyatlarla temin 
edilmi tir. Aynı ekilde sözkonusu de i ken, 1987 yılı baz alınarak reel hale 
dönü türülmü tür. Kamu yatırım harcamaları(1990 ve 1995 yılları itibariyle) ve 
yatırım te vik tutarı de i kenleri(1995 yılı itibariyle) için DPT verilerinden 
yararlanılmı  ve bu veriler düzenlenirken analiz sonuçlarını saptırabilece i dü üncesiyle 
birçok ili içine alan muhtelif illere yapılan kamu yatırım harcamaları ve te vik tutarları
analize dâhil edilmemi tir. DPT’den elde edilen toplam kamu yatırım harcamaları ve 
yatırım te vik tutarı verileri de ilgili yılların nüfusuna bölünerek ki i ba ı de erler elde 
edilmi  ve 1987 yılı fiyatlarına dönü türülmü tür. Ki i ba ına dü en sanayi, hizmetler, 
tarım sektörlerinin katma de erleri ve ki i ba ına dü en belediye giderleri, 1990 ve 1995 
yılları itibariyle, TÜ K’ten elde edilmi tir. Cari fiyatlarla elde edilen ki i ba ına dü en 
belediye giderleri verileri de aynı dönü türme i lemine tabi tutulmu tur. Son olarak, 
ekonomik göstergeler arasında yer alan, fert ba ına dü en ihracat ve ithalat rakamları ise, 
1990 ve 1995 yılları itibariyle Dı  Ticaret Müste arlı ı’ndan $ cinsinden temin edilmi tir. 
Bu rakamlar, ilk önce TCMB’den temin edilen ilgili yılların yıl sonu döviz kurlarıyla
çarpılarak TL’ye çevrilmi , daha sonra 1987 yılı fiyatları baz alınarak gerekli dönü türme 
i lemi yapılmı tır.
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Altyapı göstergesi olarak, illerde asfalt yol uzunlu u(metre/km2) de i keni
kullanılmı tır. Bu de i ken de erleri 1990 ve 1995 yılları itibariyle TÜ K’ten elde 
edilmi tir.

V. ANAL Z SONUÇLARI 

Do rusal Olmayan En Küçük Kareler Yöntemiyle gerçekle tirilen mutlak ve 
ko ullu yakınsama analizi 1990-1995, 1995-2001 ve 1990-2001 dönemleri için 
hesaplanmı , sonuçlar tablolar aracılı ıyla aktarılmı tır3. Tablo 2 ve 3’ten görüldü ü üzere 
elde edilen sonuçlar, 1995-2001 ve 1990-2001 dönemi için mutlak yakınsamanın varlı ını
ifade etmektedir. Buna kar ın Tablo 3’e göre, 1990-1995 döneminde iller arasında 
yakınsama veya ıraksama söz konusu olmamı tır. Tablolardan elde edilen sonuçlara göre, 
Türkiye’de iller arasında 1990-2001 döneminde yakla ık %0.7, 1995-2001 döneminde ise 
yakla ık %1.8 oranında yakınsama gerçekle mi tir. 1990-1995 döneminde ise yakınsama 
katsayısı negatif i aretli fakat istatistiksel bakımdan anlamsızdır. Ayrıca mutlak 
yakınsamanın varlı ını ara tırmaya yardımcı olmak amacıyla 1990-1995, 1995-2001 
ve 1990-2001 dönemleri ki i ba ına dü en reel gayrisafi yurtiçi hasılanın ortalama 
büyüme hızlarını ba langıç yılı logaritmik de erleriyle ili kilendiren serpilme 
diyagramlarından faydalanılmı tır. ekil 1, 1990-1995 dönemi ortalama büyüme 
hızıyla ba langıç yılı logaritmik de erleri arasında negatif bir ili kinin söz konusu 
olmadı ını göstermektedir. ekil 2’de ise 1995-2001 dönemi ortalama büyüme 
hızıyla ba langıç yılı logaritmik de erler arasındaki kuvvetli ili ki açıkça
görülebilmektedir. Bunun yanında ekil 3’ten görüldü ü üzere, 1990-2001 
döneminde, çok kuvvetli bir ili ki olmasa da negatif ili kiden açıkça söz 
edilebilmektedir. Bu olgular, regresyon analizi yardımıyla üç dönem için ula tı ımız
sonuçları do rular niteliktedir. Bu ba lamda, 1990-1995 döneminde yakınsama veya 
ıraksama olgusuna rastlanılmadı ı göz önünde bulundurulursa, 1990-2001 
döneminde görülen zayıf mutlak yakınsamanın özellikle 1995-2001 döneminde iller 
arasında gerçekle en kuvvetli yakınsamanın sonucu oldu u sonucuna ula ılabilir. 

                                                
3 Parantez içindeki sayılar standart hataları ifade etmektedir. 

*, %1 seviyesinde anlamlıdır.

**, %5 seviyesinde anlamlıdır.

***, %10 seviyesinde anlamlıdır.
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Tablo 1 Temel Denklem(1990-1995) 

Sabit  -0. 090700 
(0.063936) 

-0.007272 
(0.004464)

2R 0.037879
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ekil 1 1990-1995 Dönemi Serpilme Diyagramı
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Tablo 2 Temel Denklem(1995-2001) 

Sabit  0.244901* 
(0.048480) 

0.018037* 
(0.003894)

2R 0.269081

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

1995 Yılı Ki i Ba ına LogGSY H

19
95

-2
00

1 
O

rt
al

am
a 

B
üy

üm
e 

H
ız

ı

ekil 2 1995-2001 Dönemi Serpilme Diyagramı
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Tablo 3 Temel Denklem(1990-2001) 

Sabit  0.102253** 
(0.040679) 

0.006975** 
(0.003180)

2R 0.074071
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ekil 3 1990-2001 Dönemi Serpilme Diyagramı
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llerin yapısal farklılıklarını kontrol etmek amacıyla üç dönem için 
de i kenler, demografik, sa lık, istihdam, ekonomik ve altyapı de i kenleri olarak 5 
ana kategori eklinde ve tüm de i kenler ayrıma tabi olmaksızın modele dahil 
edilmi tir. Elde edilen sonuçlara istinaden üç dönem için de ko ullu yakınsama 
modelini en iyi ekilde açıklayan sosyo-ekonomik faktörler tespit edilmeye 
çalı ılmı tır. 

Tablo 4 Ko ullu Yakınsama Denklemi (1990-2001) 
    

Sabit  0.176473* 
(0.045786)

    
  0.039613* 

(0.011894)
    

Nüfus Artı  Oranı  -0.003328* 
(0.001134)

    
Sanayi kolunda

Çalı anların Toplam 
stihdama Oranı

 0.000788** 
(0.000311)

    
sizlik Oranı  -0.001782* 

(0.000687)
    

Ki i Ba ına Dü en
Hizmetler Sektörü 

Katma De eri

 0.019586** 
(0.007468)

    
Ki i Ba ına Dü en

Kamu Yatırım
Harcamaları

 0.004385** 
(0.002024)

    
2R  0.424504
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 Bu ba lamda, elde edilen sonuçlar yardımıyla ko ullu yakınsamaya katkıda
bulunan sosyo-ekonomik de i kenler tespit edilerek 1990-2001 dönemi için nihai 
ko ullu yakınsama modeli ortaya çıkarılmı  ve sonuçlar Tablo 4’de gösterilmi tir. 
1990-2001 döneminde Türkiye’de iller arasında ko ullu yakınsama 
gerçekle mektedir. Ko ullu yakınsamaya katkıda bulunan de i kenler, demografik 
de i kenlerden nüfus artı  oranı; istihdam de i kenlerinden sanayi i kolunda 
çalı anların toplam istihdama oranı ve i sizlik oranı; ekonomik de i kenlerden ise 
ki i ba ına dü en kamu yatırım harcamaları ve ki i ba ına dü en hizmet sektörü 
katma de eri olarak tespit edilmi tir. Modelde söz konusu de i kenlerin hepsi 
istatistiksel açıdan anlamlı sonuçlar vermektedir. Yatay-kesit verileri ile yapılan
çalı malarda 2R de erinin 0.5 civarında veya üzerinde çıkması iyi bir açıklama gücü 
olarak kabul edilebilmektedir. Di er bir deyi le bu de i kenler, söz konusu dönemde 
iller arası yapısal farklılıkları en iyi ekilde ortaya koymaktadır. De i kenlerin 
katsayıları da beklentilerimiz do rultusunda gerçekle mi tir. Yakınsama, nüfus artı
hızı ve i sizlik oranı ile negatif, ki i ba ına dü en kamu yatırım harcamaları,
hizmetler sektörü katma de eri, sanayi i kolunda çalı anların toplam istihdama oranı
ile pozitif yönde de i mektedir. Tablodan da görüldü ü üzere yakınsama hızı ele 
alınan dönemde yıllık yakla ık %3.9 oranında gerçekle mektedir.    
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Tablo 5 Ko ullu Yakınsama Denklemi (1995-2001) 
    
    

Sabit  0.315035* 
(0.111524)

    
  0.075714* 

(0.016753)
    

Nüfus Artı  Oranı  -0.008149* 
(0.001670)

    
Net Göç Oranı  0.000204* 

(0.00007)
    

Ki i Ba ına Dü en
thalat 

 0.007125* 
(0.002851)

    
Ki i Ba ına hracat  0.001915* 

(0.000569)
    

Ki i Ba ına Dü en
Hizmetler Sektörü 

Katma De eri

 0.020442** 
(0.011151)

    
Ki i Ba ına Dü en

Kamu Yatırım
Harcamaları

 0.008326* 
(0.002895)

    
Ki i Ba ına Dü en

Genel Bütçe Gelirleri 
 0.014454* 

(0.004423)
    

Hekim Ba ına Dü en
Nüfus

 0.018800** 
(0.007671)

2R  0.570234
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Aynı ekilde, ko ullu yakınsamaya katkıda bulunan sosyo-ekonomik 
de i kenler tespit edilerek 1995-2001 dönemi için nihai ko ullu yakınsama modeli 
ortaya çıkarılmı  ve sonuçlar tablo 3.5’te gösterilmi tir. Elde edilen sonuçlara göre, 
1995-2001 döneminde Türkiye’de iller arasında ko ullu yakınsama 
gerçekle mektedir. Ko ullu yakınsamaya katkıda bulunan de i kenler, demografik 
de i kenlerden nüfus artı  oranı ve net göç oranı; sa lık de i kenlerinden hekim 
ba ına dü en nüfus; ekonomik de i kenlerden ise ki i ba ına dü en kamu yatırım
harcamaları, hizmet sektörü katma de eri, ithalat, ihracat, genel bütçe gelirleri olarak 
tespit edilmi tir. Modelde söz konusu de i kenlerin hepsi katsayıların i areti ve 
istatistiksel açıdan anlamlı sonuçlar vermektedir. 2R de erinin yakla ık 0.57 olması
de i kenlerin modeli açıklama gücünün yüksek oldu unun bir göstergesidir. Dikkat 
edilirse nüfus artı  oranı, ki i ba ına dü en hizmet sektörü katma de eri, ki i ba ına
dü en kamu yatırım harcamaları de i kenleri hem 1990-2001 hem de 1995-2001 
dönemlerinde ko ullu yakınsamaya katkıda bulunmaktadır. Net göç oranı, ki i ba ına
dü en ithalat, ihracat ve genel bütçe gelirleri, hekim ba ına dü en nüfus 1990-2001 
döneminden farklı olarak ko ullu yakınsama modeline katkı sa lamaktadır.

1990-1995 döneminde ise ko ullu yakınsama modeli olu turulamamı tır. 
Demografik, sa lık, istihdam, altyapı ve ekonomik de i kenlerinin hiçbiri 
modellerde anlamlı sonuçlar vermemekte, di er bir deyi le iller arasında ko ullu 
yakınsama sa lanamamaktadır. Bu sonuç ise mutlak yakınsama analizinde ula ılan
“1990-2001 döneminde iller arasındaki ki i ba ına dü en gelir farklılıklarının
azalmasının temel nedeni 1995-2001 döneminde gerçekle en kuvvetli yakınsama 
olgusudur” sonucunu do rular niteliktedir. 

VI. SONUÇ ve DE ERLEND RME 

Do rusal Olmayan En Küçük Kareler Yöntemiyle hesaplanan mutlak ve ko ullu
yakınsama analizi 1990-1995, 1995-2001 ve 1990-2001 dönemleri için 
gerçekle tirilmi tir. Elde edilen sonuçlar, 1995-2001 ve 1990-2001 dönemi için mutlak ve 
ko ullu yakınsamanın varlı ını i aret etmektedir. Buna kar ın, 1990-1995 döneminde iller 
arasında yakınsama veya ıraksama sözkonusu olmamı tır. Mutlak yakınsama analizi 
sonuçlarına göre, Türkiye’de iller arasında 1990-2001 ve 1995-2001 döneminde sırasıyla
yıllık yakla ık %0.7 ve %1.8 oranında yakınsama gerçekle mi tir. ller arasındaki yapısal
farklılıkları kontrol etmek amacıyla modele eklenen sosyo-ekonomik faktörlerden nüfus 
artı  hızı, net göç oranı, i sizlik oranı, sanayi i kolunda çalı anların toplam istihdama oranı,
ki i ba ına dü en ithalat, ihracat, hizmetler sektörü katma de eri, kamu yatırım
harcamaları, genel bütçe gelirleri ve hekim ba ına dü en nüfus 1990-2001 ve 1995-2001 
dönemlerinde gerçekle en ko ullu yakınsamanın belirleyicileri olmu tur.
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Ülke geneline bakıldı ında, 1990-2001 dönemindeki ortalama yıllık büyüme 
hızı %2.5 iken hızlı nüfus artı ına ba lı olarak ki i ba ına büyüme hızı %0.6 
oranında gerçekle mi tir. l bazında gerçekle tirdi imiz analizde de 1990-2001 ve 
1995-2001 dönemlerinde nüfus artı  hızı de i keni modelde istatistiksel açıdan
anlamlı sonuçlar göstermi  ve katsayının i areti negatif olarak gerçekle mi tir. 
Katsayının i aretinin negatif olması nüfus artı  hızının iller arası yakınsama ile 
negatif bir ili kide oldu u, di er bir deyi le yakınsama hızını azalttı ı söylenebilir. 
Dengesizlikleri azaltma do rultusunda hükümet, yalnızca iktisadi rasyonellere de il,
aynı zamanda toplumsal rasyonellere de yön verme ihtiyacı duymalıdır. Türkiye, 
oldukça genç nüfusa sahip bir ülkedir. Dolayısıyla, hızlı nüfus artı  oranları
nedeniyle yakın gelecekte çalı abilir nüfusun toplam nüfusa oranında önemli bir artı
gerçekle ecektir. Bu do rultuda, çalı abilir nüfus artı ını çalı an haline getirmek 
amacıyla yeni istihdam olanakları yaratılmalıdır.  Nüfus artı ının orta ve uzun 
dönemde iktisadi büyüme üzerine olası olumlu etkileri, be eri sermayeye yapılacak 
yatırımlarla yakından ili kilidir. Dolayısıyla, e itim harcamalarının reel düzeyi 
arttırılarak büyük potansiyel olan genç nüfusun bilgi ve beceri düzeyi yükseltilmeli 
ve verimli bir ekilde kullanılmalıdır.  

Göreli olarak geli mi  ve geli mekte olan iller, ekonomik ve sosyal açıdan
sa ladıkları imkan ve kolaylıklar bakımından yo un ekilde göç çekmektedir. Bu 
özelli e sahip illerde görülen hızlı nüfus artı ı, kentsel nüfusta artı  meydana 
getirerek nüfus yo unlu unu da yükseltmektedir. Neoklasik teoriye göre i gücü,
azgeli mi  bölgelerden geli mi  bölgelere kayarak, ki i ba ına gelirin net iç göç alan 
bölgelerde zamanla azalıp, net iç göç veren bölgelerde ise zamanla artmasına yol 
açmaktadır. Dolayısıyla göç nedeniyle bölgeler arası yakınsama hızlandıran bir etki 
yaratacaktır.  Önemli bir demografik de i ken olan göç, 1950’li yılların ba ından bu 
yana ekonomik, sosyal ve politik açıdan ülkemizin temel sorunu olmaktadır.
Türkiye’de nüfus hareketlerine göre, örne in 1975 yılında toplam nüfus içinde kent 
nüfusunun payı %41.8 iken, bu oran 1985 yılında %53’e, 2000 yılında ise %69’a 
kadar çıktı ı belirtilmi tir. Bu nüfus hareketlerinde kırsal alanlardan kentlere göçün 
katkısı %50’nin üzerindedir(Ak it 1998’den aktaran Saraço lu ve Kırdar 2006) . 
çduygu ve Ünalan (1998), 1950’lerin ba ından 1960’ların sonuna kadar ülkemizde 

gözlemlenen iç göçün nedenini kırsal yörelerin iticili i ile açıklarken, 1960’lı yılların
sonu, 1970’li yıllar ve 1980’lerin ba ına kadar olan iç göç sürecini kentlerin 
çekicili i ile açıklamaktadır. 1980’li ve 1990’lı yıllarda ise göç olgusunun iletici 
nedenlerden kaynaklandı ı belirtilmektedir(Karaman, 2002’den aktaran Saraco lu ve 
Kırdar, 2006). Saraco lu ve Kırdar(2006), 1975-2000 döneminde gerçekle en iç 
göçün sebebinin a ırlıklı olarak iller ve bölgeler arası ki i ba ına gelir farklılıklarına
dayandı ını belirtmektedir. l bazında gerçekle tirdi imiz çalı mada, net göç oranı
1995-2001 dönemi için istatistiksel bakımdan anlamlı sonuçlar vermektedir. 
De i kenin katsayısının pozitif i aretli olması net göç oranının yakınsamaya olumlu 
katkısının göstergesidir. Neoklasik Büyüme Teorisinin “ekonomiler arası göç, 
sermayenin artan getirileri nedeniyle yakınsamaya pozitif katkıda bulunacaktır”
eklindeki öngörüsü söz konusu dönem için do rulanmaktadır. Barro ve Sala-i 

Martin(1991 ve 2004), ABD eyaletleri, Japonya ve Avrupa ülkeleri için 
gerçekle tirdikleri çalı malarda çok kuvvetli olmasa da iç göçün yakınsamayla 
pozitif ili kide oldu u sonucuna ula mı lardır.
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Azgeli mi  bölgelerde, do urganlık hızı yüksektir. Bu nedenle, do urganlık
hızı geli mi lik düzeyi ile ters orantılı bir ba lantıya sahip bulunmaktadır. 
Analizimizde do urganlık hızı de i keni, 1990-2001 ve 1995-2001 dönemlerinde 
ko ullu modelin açıklama gücü üzerinde herhangi bir etki yaratmamaktadır. 1990-
2001 ve 1995-2001 dönemlerinde de i kenin i areti negatif fakat istatistiksel olarak 
anlamsızdır. Nüfus artı  hızı ve do urganlık oranının yüksek düzeyde korelasyonlu 
olmasının modelde çoklu ba lantı sorununa yol açtı ı dü ünülerek sadece 
do urganlık hızının yer aldı ı model tahmin edilmi  ve her iki dönem içinde 
de i ken oldukça anlamlı sonuçlar vermi tir. Di er bir deyi le, do urganlık oranı ile 
yakınsama arasında negatif ve kuvvetli bir ili ki görülmü tür. Söz konusu sonuç, 
Neoklasik büyüme modellerindeki “do urganlık oranındaki artı ın ekonomideki 
yatırımların belli bir bölümünün ki i ba ına dü en sermaye miktarını arttırmak 
yerine, yeni i çilere sermaye sa lamak amacıyla kullanıldı ı” öngörüsünü do rular 
niteliktedir. Ayrıca, 1990-2001 döneminde, di er bir demografik de i ken olan 
ehirle me oranının iktisadi büyüme üzerinde olumlu etkide bulunması beklenirken, 

bu de i kenin modele eklenmesi yakınsama üzerine herhangi bir etki yaratmamakta 
ve katsayı istatistiksel olarak anlamsız çıkmaktadır.

stihdamın sektörel da ılımı, illerin temel ekonomik faaliyetlerinin yapısını
göstermesi bakımından önemli bir göstergedir. Sosyo-ekonomik geli meyle birlikte, 
toplam istihdam içinde, tarım sektörünün payı nisbi olarak gerilerken, sanayi ve 
hizmetler sektörlerinin payı artmaktadır. Bu anlamda, sanayile me sosyo-ekonomik 
geli me ya da kalkınmanın temel dinami ini olu turmakta ve do al olarak iller 
arasındaki geli mi lik farklarını azaltıcı etki yaratmaktadır. 1990-2001 dönemi 
ko ullu modelimizden elde edilen sonuç, toplam istihdam içinde sanayi sektörü 
payının yakınsama üzerinde olumlu sonuçlar yarattı ını göstermektedir. Bunun 
yanında, aynı dönem için toplam istihdam içinde tarım ve ticaret sektör payları
ko ullu modelde istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar vermemektedir. Bu ba lamda, 
azgeli mi  illerde yöresel potansiyeli de erlendirebilecek yeni sanayi dalları
olu turulması ve e itim politikasının sanayi sektöründe ihtiyaç duyulacak yeni 
i gücünü kar ılayacak biçimde ekillendirilmesi gerekti i söylenebilir.  Di er
istihdam de i kenlerinden, i verenlerin toplam istihdam içindeki payının ve i gücüne
katılım oranının artması ise, i  hacminin geni lemesi ve iktisadi faaliyetlere katılımın
yaygınlı ı anlamına gelmektedir. Ancak, analizimizde her iki de i keninde modelde 
istatistiksel anlamlılı a sahip olmadı ı, di er bir deyi le iller arasında ko ullu 
yakınsamaya katkı sa lamadı ı sonucuna ula ılmı tır. Özellikle geri kalmı  illerde, 
i veren üzerindeki vergisel yüklerin kaldırılması ve enerji maliyetlerinin azaltılması
yoluyla yatırım maliyetlerinin dü ürülmesi sa lanmalıdır. Bu ekilde, yatırımlar 
özendirilerek i verenlerin toplam istihdam içindeki payları ve dolayısıyla i gücüne
katılım oranı artırılabilecektir. Filiztekin(1998)’in çalı masında kadın i gücü
de i keninin yakınsama üzerinde anlamlı sonuçlar gösterdi i dü ünülürse i gücüne 
katılım oranının, özellikle kadın i gücünün payının yükseltilmesi vasıtasıyla
artırılması sa lanabilir. Böylece, bu de i kenlerin iller arası gelir farklarının
kapatılmasında pozitif bir katkı yaratması sa lanabilecektir. 
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Türkiye, uzun süredir yüksek oranlı i sizlik ya amaktadır. 1990-2001 dönemi 
i sizlik ortalaması yakla ık %7.7 dolayında gerçekle mi tir. Söz konusu dönemde 
stihdamda görülen artı a ra men ortaya çıkan yüksek i sizli in belli bir oranının

temel nedeninin tarım kesiminde ya anan dönü üm oldu u dü ünülmektedir. 1990 
yılı verilerine göre, tarım sektörü %17, hizmet sektörü %26, sanayi sektörü %56 
oranında hasıladan pay alırken 2001 yılına gelindi inde tarım sektörü %13, hizmetler 
sektörü %28 ve sanayi sektörü %58 oranında pay almaktadır. Yani tarım kesiminin 
hasılaya katkısı göreli olarak zamanla azalmaktadır. Tarım sektörünün hasılaya 
katkısı giderek azalmasıyla bu sektörde istihdam edilen nüfus i siz kategorisine 
girmektedir. Dolayısıyla, bu kesimden açı a çıkan i gücü sözkonusu olmaktadır.
1990 yılında tarımsal istihdamın toplam istihdama oranı %47 iken 2001 yılına
gelindi inde bu oran %38 düzeyine gerilemi tir. Analizimizde, i sizlik oranının
modele eklenmesi, 1990-2001 döneminde modelin açıklayıcılık gücünü arttırmakta 
ve de i kenin katsayısı istatistiksel açıdan anlamlılık göstermektedir. Görülmektedir 
ki, i sizlik oranı iller arasındaki geli mi lik farkını açıklayan önemli bir göstergedir. 

u ana kadar gerçekle tirilen ço u yakınsama analizinde bölgeler arasındaki yapısal
farklılıkları kontrol etmek amacıyla ki i ba ına dü en tarım, hizmet ve sanayi 
sektörlerinin katma de erlerini temsil eden de i kenler kullanılmı tır. Analizimizde, 
ki i ba ına dü en hizmet sektörü katma de eri hem 1990-2001 döneminde hem de 
1995-2001 döneminde yakınsama hızına katkıda bulunmaktadır. Söz konusu 
dönemlerde hizmet sektöründeki göreli artı , iller arasındaki sosyo-ekonomik 
geli meye olumlu katkı yaratarak gelir farklılıklarının azalmasında önemli rol 
oynamı tır. Bu ba lamda, i sizlik düzeyinin belli bir oranda azaltılması için 
ekonomideki yapısal dönü üme ba lı olarak ortaya çıkan atıl i gücünün di er
sektörlerde istihdam edilmesini sa layacak e itim politikalarının geli tirilmesi 
gerekmektedir. 

Ekonomik ve sosyal geli mi lik düzeyi ile toplumu olu turan fertlerin genel 
e itim seviyesi arasında güçlü bir ili ki bulunmaktadır. Nitekim, ki inin bilgi ve 
becerilerinin artırılması ile sosyal ya ama katılımın gere i olarak kabul edilen, okur-
yazarlık oranı de i keni, illerin genel e itim düzeyini göstermesi açısından önem 
ta ımaktadır. Mankiw, Romer ve Weil (1992), Solow Modeli’ne be eri sermayeyi 
ekleyerek, büyüme sürecini içsel bir yakla ımla açıklamaya çalı mı lardır. Böylece, 
ekonomilerin farklı e itim düzeyinde i gücüne sahip olmaları dolayısıyla üretim 
fonksiyonuna be eri sermayenin katılarak geni letilmesinin modeli daha duyarlı hale 
getirece i görü ünü savunmu lardır. Ko ullu yakınsama analizimizde okur-yazar 
oranı, modelin açıklama gücüne herhangi bir katkıda bulunmamı  ve katsayılar 
istatistiksel açıdan anlamlı sonuçlar vermemi tir. Kıt kaynakların etkin kullanımında
be eri sermayenin önemli rol oynaması insan kaynakları ve e itim politikalarına 
ba lı oldu undan, ekonomik ve teknolojik geli ime uygun olarak teknik insan 
gücünün yeti tirilmesi ve e itime ayrılan kaynakların arttırılması sa lanmalıdır. 
Böylece, söz konusu de i ken, iller arasındaki sosyo-ekonomik geli mi lik
farklarının azaltılmasına katkı sa layabilecektir. 

Bebek ölüm oranı ise, illerdeki sa lık hizmetlerinin yaygınlı ı, e itim ve kültür 
düzeyinin yüksekli i, ekonomik olanakların artması gibi çe itli sosyo-ekonomik 
unsurlarla yakından ilgilidir. Bebek ölüm oranı de i keni, sosyo-ekonomik 
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geli meyle beraber azaldı ından geli meyle negatif yönde bir ili kiye sahiptir. 
Ancak, 1990-2001 döneminde bu de i kenin modele katılması ko ullu yakınsama 
üzerinde herhangi bir katkı sa lamamaktadır. E itimli i gücü olarak da 
nitelendirilebilen sa lık personelinin geli mi  iller yönündeki tercihi, illerin sosyo-
ekonomik geli me düzeyiyle do rudan ili kilidir. Bu ba lamda, 1995-2001 dönemi 
için sa lık göstergesi olarak kullanılan hekim ba ına dü en ki i sayısı anlamlı
sonuçlar vermektedir. 

Yapılan çalı malar, iktisadi büyüme ile finansal yapının yakın ili kide
olduklarını ve bu iki de i ken arasında çift yönlü nedenselli in bulundu unu
belirtmektedir. Geli mi  ekonomilerde bankalar, ekonomik i lemler sırasında gelirin 
kullanılması ve saklanması ile borçlandırılmalarda yo un bir ekilde 
kullanılmaktadır. Ticari ve sınai faaliyetlerin finansmanı için bankalar tarafından
kullandırılan krediler, yatırım potansiyeli ve tasarrufların yatırıma dönü me 
e ilimiyle do rudan ili kilidir. Banka mevduatı ise, büyük ölçüde, gelir düzeyi, 
tasarruf e ilimi ve sermaye birikimine ba lı olarak de i mektedir. Bankacılık
i lemleri ile ilgili olarak; tasarruf hacmi, kullandırılan kredi düzeyi ve hizmetlerin 
yaygınlı ı gibi unsurlar, geli mi lik göstergeleri olarak ele alınmaktadır. Di er bir 
deyi le, para yaratma özelli ine sahip bankacılık sistemi, hasılanın büyümesini 
sa laması dolayısıyla geli mi lik farklarının azaltılmasında önemli bir görev 
üslenmektedir.  Analizimizde, bu göstergeleri olu turan; fert ba ına dü en banka 
mevduatı ve fert ba ına dü en banka kredisi de i kenleri her üç dönem için 
yakınsama modelinin açıklayıcılık gücüne katkıda bulunmamakta ve katsayılar
istatistiksel açıdan anlamlı sonuçlar vermemektedir. Özellikle, geri kalmı  illerde 
mali sistemin yeterince geli memi  oldu u anla ılmaktadır. Bu illerde banka ve 
bankadı ı finansal sistemin ve araçlarının geli tirilmesi ve mali sistemin 
güçlendirilmesinin yerinde olaca ı dü ünülmektedir. 

Büyük ölçüde altyapıya yönelik yatırımları kapsayan, kamu yatırım
harcamaları ve mahalli idareler tarafından yapılan harcamalar da, sosyo-ekonomik 
geli meyi hızlandıran unsurlar arasındadır. Analizimizde, bu de i kenlerden ki i
ba ına dü en kamu yatırım harcamaları de i keninin her iki dönem içinde iller arası
geli mi lik farklarının kapatılmasında önemli bir etkisi oldu u sonucuna ula ılmı tır.
Bununla birlikte, ki i ba ına dü en belediye giderleri söz konusu iki dönemde de 
yakınsamaya katkıda bulunmamaktadır. Ki isel gelir düzeyini yansıtan fert ba ına
dü en bütçe gelirleri, geli mi lik düzeyinin bir göstergesi olarak modele katılarak 
1995-2001 döneminde anlamlı sonuçlar elde edilmi  bunun yanında 1990-2001 
döneminde yakınsama modelinin açıklayıcılık gücünü arttırıcı bir etki 
göstermemi tir. Bu olgu, 1995-2001 döneminde geri kalmı  iller lehine bir kaynak 
transferi oldu unun göstergesi olarak kabul edilmektedir. Fert ba ına dü en te vik
belgeli yatırım tutarı de i keni, özel sektörün kalkınma faaliyetlerine katkısı,
giri imcilik potansiyeli ve yatırım dinamizmini göstermektedir. Bu de i ken 1995-
2001 dönemi için modele eklenmi  ancak yakınsama üzerinde etkisi olmadı ı tespit 
edilmi tir. Bu sonuçtan hareketle te vik politikasının etkin yönetilmedi i, parasal ve 
vergisel te viklerin yeniden yapılandırılması gerekti i dü ünülmektedir. Aynı
zamanda, tasarlanacak te vik sisteminin önemli bir unsurunun ise kontrol 
mekanizması olması gerekmektedir. Serbest dı  ticaretin ülkelere ticaret kazancı
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sa laması dolayısıyla ülkenin gelirini ve buna paralel olarak refah düzeyini 
yükseltece i dü ünülerek ki i ba ına ithalat ve ki i ba ına ihracat de i kenleri
analize dahil edilmi tir. Söz konusu iki de i ken 1995-2001 döneminde modele 
olumlu katkı yaparak iller arasındaki yakınsama hızının artmasına yardımcı
olmaktadır.

Altyapı göstergeleri, nüfusun ça da  hizmet ve olanaklardan yararlanma 
düzeyi kadar, sektörlerin geli mesi için de önem ta ımaktadır. Altyapı göstergesi olarak 
kullanılan illerin asfalt yol uzunlu u(metre/km2) de i keni, her iki dönem için anlamlı
sonuç vermemektedir. Geri kalmı  illerimizde kamunun ula tırmaya yönelik 
harcamalarının yetersiz oldu u ve bu tür harcamalara daha fazla a ırlık verilmesinin 
gerekti i dü ünülmektedir.       

Sözlü Sunumlar 144



KAYNAKÇA

               BARRO, Robert J. (1990), “Government Spending in a Simple Model of 

Endogenous Growth”, Journal of Political Economy, Vol.98:103-125. 

BARRO, Robert J. (1991), “Economic Growth in a Cross-Section of Countries”, 

Quarterly    Journal of Economics, Vol.106, No.2, Mayıs:407-444.

BARRO, Robert J. (1993), Macroeconomics. New York: Willey. 

                  BARRO, Robert J. (1998), Determinants of Economic Growth: Across Country 

Emprical Study. Cambridge: Mıt Press.

BARRO, Robert J. ve X. SALA-I MARTIN(1991), “Convergence Across States and 

Regions”, Brooking Papers on Economic Activity, No.1:107-182.

BARRO, Robert J. ve X. SALA-I MARTIN(1992a), “Public Finance in Models of 

Economic Growth”, Review of   Economic Studies, Vol.59:645-661.

BARRO, Robert J. ve X. SALA-I MARTIN(1992b), “Convergence”, Journal of 

Political Economy, Vol.100, No.2, Nisan:223-251.

BARRO, Robert J. ve X. SALA-I MARTIN(1995), Economic Growth. London: 

McGraw-Hill.  

BERBER, Metin, R. YAMAK ve S. ARTAN(2000), “Türkiye’de Yakınla ma 

Hipotezinin Bçlgesel Bazda Geçerlili i Üzerine Ampirik Bir Çalı ma: 1975-1997”, 

9. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, Ekim:51-59.  

BERNARD, A. ve S. DURLAUF(1995), “Convergence in International Output”, 

Journal of Applied Econometrics, Vol.10, No.2:97-108.

BERGSTRÖM, Fredrik (1998), “Regional Policy and Convergence of Real Per 

Capita Income Among Swedish Countries”, SSE/EFI Working Paper Series in 

Economics and Finance, No:284, Kasım.  

BISHOP, John A. , J.P. FORMBY ve P. D. THISTLE(2004), “Convergence and 

Divergence of Regional Income Distribution and Welfare”, The Review of 

Economics and Statistics, Vol.76, Mayıs:228-235.

Sözlü Sunumlar 145



CASHIN, Paul ve R. SAHAY(1996), “Regional Economic Growth and Convergence 

in India”, Finance and Development, Mart:49-56.

COULOMBE, S. Ve F. C. LEE(1995), “Convergence  Across Canadian Provinces: 

1961 to 1991”, Canadian Journal of Economics, No.4a:886-898. 

DE LA FUENTE, Angel(1997), “The Emprics of Growth and Convergence: A 

Selective Review”, Journal of Economic Dynamics and Control, Vol.21:23-73.

                  DE LA FUENTE, Angel (2003), “Convergence Equations and ncome Dynamics: 

The Sources of OECD Convergence, 1970-1995”, Economica, No.70:655-671.

D NÇER, Bülent, M. ÖZASLAN ve T. KAYASO LU(2003), llerin ve Bölgelerin 

Sosyo-Ekonomik Geli mi lik Sıralaması Ara tırması. No: 2671:250, Mayıs.

D NÇER, B., M. ÖZASLAN ve E. SATILMI (1996), llerin Sosto-Ekonomik 

Geli mi lik Ara tırması. DPT, Bölgesel Geli me ve  Yapısal Uyum Genel 

Müdürlü ü, No:2466, Ankara.

DO RUEL, Fatma ve A. S. DO RUEL(2003), “Türkiye’de Bölgesel Gelir 

Farklılıkları ve Büyüme”, Der. A. H. KÖSE, F. ENSES  ve E. YELDAN E., ktisat

Üzerine Yazılar-1, Küresel Düzen: Birikim, Devlet ve Sınıflar. stanbul.

DO RUEL, Fatma, S. ALTINBA  ve M. GÜNE (2002), “Türkiye’de Bölgesel

Yakınsama: Kalkınmada Öncelikli ller Politikası Ba arılımı? ”, ERC/ODTÜ

Uluslararası Ekonomi Konferansı VI, 11-14 Eylül, Ankara. 

ERK, N., S. ATE  ve T. D REKÇ (2000), “Convergence and Growth within GAP 

Region( South Eastern Anatolia Project) and Overall Turkey’s Regions”, IV. ODTÜ 

Uluslararası Ekonomi Kongresi, Ankara, Eylül.  

F L ZTEK N, A.  (1998), “Convergence Across Industries and Provinces in 

Turkey”, Working Paper, Koç Üniversitesi, No.1998/08. 

GEZ C , Ferhan ve G. J. D. HEW NGS(2003), “Spatial Analysis of Regional 

Inequalities in Turkey ”, 43rd Congress of European Regional Science, Finlandiya, 

A ustos.

                 GEZ C , Ferhan ve G. J. D. HEW NGS(2004), “Regional Convergence and The 

Economic Performance of Peripheral Areas in Turkey”, The Applied Regional 

Science Conference, Temmuz. 

Sözlü Sunumlar 146



ISLAM, Nazrul(1995), “ Growth Empirics: A Panel Data Approach”, The

Qouarterly Journal of Economics, Vol.110:1127-1170.

JONES, Charles I.(1995), “Time Series Tests of Endogenous Growth Models”, 

Quarterly Journal of Econometrics.

 JONES, Charles I.(1997), “Convergence Revisited”, Journal of Economic Growth,

Vol.2, Haziran:131-153.

 JONES, Charles I.(1998), Introduction to Economic Growth . W. W. Norton, New 

York.  

JONES, Charles I. ve A. B. BERNARD(1996), “Technology and Convergence”, The

Economic Journal, Vol.106, Haziran:1037-1044. 

KARACA, Orhan(2004), “Türkiye’de Bölgelerarası Gelir Farklılıkları: Yakınsama 

Var mı?” Türkiye Ekonomi Kurumu, Nisan.  

LALL, Somik V. ve S. YILMAZ(2001), “Regional Economic Convergence: Do 

Policy Instruments Make a  Difference”, The Annals of Regional Science,

Vol.35:153-166.

ROMER, D.(1996), Advanced Macroeconomics. New York: McGraw Hill.  

SALA-  MART N, Xavier(1996), “Regional Cohesion: Evidence and Theories of 

Regional Growth and Convergence”, European Economic Review, Vol.40, 

Aralık:1325-1352.

SA BA , sa(2002), “ ller Arası Gelir Farklılıkları ve Yakınsama”, ODTÜ 6. 

Uluslararası Ekonomi Konferansı, Ankara, Eylül.

                  SA BA , sa(2002)2002 “Kamu Harcamalarının Yakınsama Üzerindeki Etkisi”, 

Afyon Kocatepe Üniversitesi . .B.F. Dergisi, IV:137-148.

TANSEL, Aysit ve N. D. GÜNGÖR(1997), “Economic Growth and Convergence: 

An App ication to The Provinces of Turkey, 1975-1995”, First Annual ERC/ 

METU Conference on Economics, Eylül.

TERRAS , Marinella(1999), “Convergence and Divergence Across Italian Regions”, 

The Annals of Regional Science, Vol.33:491-510.

WEEKS, Melvyn ve J. Y. YAO(2002), “Provincial Conditional ncome Convergence 

in China, 1953-1997: A Panel Data Approach”, Econometric Reviews, Vol.22, 

No.1:59-77.

Sözlü Sunumlar 147



YAMANO LU, Bu ra K.(2007), Sosyo-ekonomik Faktörlerin Türkiye’de Büyüme 

Üzerine Etkileri, Ankara: Gazi Üniversitesi (Yayınlanmamı  Yüksek Lisans Tezi). 

YILDIRIM, Jülide(2005), “Regional Policy and Economic Convergence in Turkey: 

A Spatial Data Analysis”, 18th European Advanced Studies Institute of Regional 

Science.

YILDIRIM, Jülide, N. ÖCAL ve S. ÖZYILDIRIM(2004), “Income Inequality and 

Economic Convergence in Turkey: A Spatial Effect Analysis”, 17th ERSA Regional 

Science Summer Institute Conference Proceedings, Split-Croatia. 

Y D M, Arslan ve DEM R Ahmet(2004), “ Sürdürülebilir Kalkınma ve 

Türkiye’de Bölgesel Yakınsama    Analizi” , Bölgesel Geli me Stratejileri Tebli

Metinleri, 2004 Türkiye ktisat Kongresi.

Sözlü Sunumlar 148



IDENTIFICATION OF PERIODIC AUTOREGRESSIVE MOVING - 
AVERAGE(PARMA) PROCESSES 

Burçin AKGÜN        Prof. Dr. Taylan A. ULA
ODTÜ statistik Bölümü    Yeditepe Üniversitesi Sistem Mühendisli i Bölümü 
 ANKARA     STANBUL 
aburcin@metu.edu.tr    tayu@yeditepe.edu.tr

Abstract. In  this  study,  identification  of  periodically  varying  orders  of  univariate  Periodic  Autoregressive  
Moving-Average  (PARMA)  processes is  carried  out  by  generalizing  the  well-known  Box-Jenkins  
techniques  to  a  seasonwise  manner.  The  identification  of  pure  periodic  moving-average  (PMA)  and  pure  
periodic  autoregressive  (PAR)  models  are  considered  only.  For  PARMA  model  identification,  the  
Periodic Autocorrelation  Function  (PeACF)  and  Periodic  Partial  Autocorrelation  Function  (PePACF),  
which  play  the  same  role  as  their  ARMA  counterparts,  are  employed.  The  last  part  of  the  study  
demonstrates  application  of  identification  techniques  through  analysis  of  two  seasonal  hydrologic  time  
series,  which  consist  of  average  monthly  streamflows.  For  this  purpose,  computer  programs  were  
developed  specially  for  PARMA  model  identification.  

Keywords. PARMA  Process,  Periodic  Process,  Identification,  Autocorrelation  Function, Partial  
Autocorrelation  Function 

1. Introduction 

Most univariate time series models are developed under the most common and vital 

assumption of second-order stationarity. If  a  strong  and  stable  seasonal  component  causes  

a  series  to  be  nonstationary,  it  is  usually  passed  through  a  filter, seasonally adjusted  or  

an  appropriate  seasonal  differencing  is applied. However,  many  seasonal  time  series  

cannot  be  filtered,  standardized  or  differenced  to  achieve  second-order  stationarity  

because  the  series  exhibits  a  strong  seasonal  behaviour  such  that  the  entire  correlation  

structure  of  the  series  depends  on  the  season. For  instance,  in  a  river  where  high  

runoffs  occur  in  the  spring  and  low  flows  occur  in  the  summer,  the  streamflow  

correlations  between  spring  months  may  be  different  from  the  correlations  between  

summer  months  (Vecchia,  1985). A  more  realistic  family  of  models  characterizing  

those  kind  of  seasonal  time  series  is  the  Periodic  Autoregressive  Moving  Average

(PARMA)  models,  which  are  actually  extensions  of  ARMA  models  in  which  the  

model  orders  and  parameters  are  allowed  to  vary  among  seasons.  It  should  be  pointed  

out  that,  a  PARMA  model  is  again  of  PARMA  type  even  after  seasonal  differencing.  

Shortly,  it  can  be  said  that    PARMA  model  is  somewhat  a  periodic  version  of  the  

ordinary  ARMA  model. Being  completely  different  from  seasonal  ARIMA  models,  
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PARMA  is  a  more  realistic  but  complicated  class  of  models  which  are  fully  suited  to  

the  nature  of  sesonal  time  series. 

Literature  on  PARMA  models  is  scarce  compared  to  univariate  and  multivariate  

ARMA  models.  Tiao  and  Grupe  (1980)  explored  some  properties  of  the  periodic  

models  investigating  the  consequences  of  applying  standard  analysis  to  periodic  data  

and  stated  the  relationships  between  periodic  models  and  multiple  autoregressive  

moving  average  models.  Tiao  and  Grupe  (1980),  and  Salas, et  al.  (1982)  considered  

models  containing  both  periodic  autoregressive  and  moving  average  parts  and  

investigated  their  correlation  properties.  Gladyšev  (1961),  Vecchia  (1985),  Ula  (1990),  

and  Ula  and  Smadi  (1997)  investigated  the  various  aspects  of  periodic  stationarity  

conditions  for  PARMA  models.  Ula  and  Smadi  (1997)   showed  that  periodic  

covariance  stationarity  conditions  for  univariate  and  multivariate  PARMA  processes  can  

be  reduced  to  eigenvalue  problems  which  are  analytically  easier  to  deal  with.  PARMA  

processes  are  receiving  considerable  attention  in  many  different  fields.  For  instance,  

they  have  found  wide  applications  in  modeling  hydrological  time  series  (Delleur et  al.,

1976;  Salas et  al.,  1980;  Vecchia,  1985),  in  signal  processing  (Sakai,  1982),  and  in  

climatology  (Hannan,  1955;  Monin,  1963;  Jones  and  Brelsford,  1967). Anderson  and  

Vecchia  (1993)  developed  some  asymptotic  results  for  the  sample  periodic  

autocorrelation  function  of  univariate  PARMA  processes.  Sakai  (1982)  studied  partial  

autocorrelations  of  PAR  processes.  Smadi  (1994),  Smadi  and  Ula  (1998),  and  Ula  and  

Smadi  (2003a) studied  the  identification  of  periodic  moving-average  (PMA)  models  by  

using  PeACF.  Again  Ula  and  Smadi  (2003b)  considered  the  identification  of  PAR  

models  by  making  use  of  PePACF.  Authors  derived  some  useful  results  from                        

available  asymptotic  theory  for  obtaining  band  limits  on  sample  PeACF  and  sample  

PePACF. Jones  and  Brelsford  (1967)  considered  moment  estimation  for  periodic  

autoregressive  models.  Vecchia  (1985)  gave  an  overview  of  some  of  the  more  useful  

results  regarding  correlation  structure  and  parameter  estimation  presenting  some  

correlation  properties  of  PARMA  processes,  discussing  the  moment  estimation  and  

maximum  likelihood  estimation  and  also  demonstrated  an  application  of  those  

techniques.  Again  Vecchia  (1985)  developed  an  approximation  to  the  exact  likelihood  

for  Gaussian  PARMA  process,  and  a  straightforward  algorithm  for  its  maximization  is  

presented.  Lund  and  Basawa  (1998)  explored  recursive  prediction  and  likelihood  

evaluation  techniques  for  PARMA  and  developed  a  simple  recursive  scheme  for  
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computing  one-step-ahead  predictors  and  their  mean  squared  errors  using  the  

innovations  algorithm.  Anderson,  Meerschaert,  and  Vecchia  (1999)  developed  the  

innovations  algorithm  for  periodically  stationary  processes  and  showed  how  to  obtain  

estimates  for  the  parameters  of  the  PARMA  model.  Again,  Basawa  and  Lund  (1999)  

studied  the  asymptotic  properties  of  parameter  estimates  for  casual  and  invertible  

PARMA  models  and  derived  a  general  limit  result  for  PARMA  parameter  estimates   

with  a  moving  average  component . 

The  primary  aim  of  this  study  is  to  contribute  to  the  identification  of  the  seasonally  

varying  orders  of  the  PARMA  model  and  to  develop  a  practical  program  which  

decides  those  orders.  The  absence  of  a  real  life  application  to    the  model  

identification  process  of  a  periodically  stationary  PARMA  type  series  is  the  main  

motivation  behind  the study.

2. The Model 

The  univariate -period  PARMA  model  with varying  orders  (p(1),q(1); p(2),q(2); ... 

;p( ),q( )),  denoted  by  PARMA (p(v), q(v)),  is  defined  as

)(
)(
)(1

)(
1

)(
)(

)(1
)(

1

vqvk
v
vqvk

v
vk

vpvk
v

vpvk
v

vk

aaa

XXX

where v  is  the period  index  ( v = 1,...,  ), k  is  the  year  index  ( k=0,±1, ±2,…) 

and )(v
i    and )(v

i   are  the  autoregressive  and  moving-average  coefficients,  respectively,  

during  season v.  Further,  the  periodic  sequence vka   is  a  white  noise  process  with  

mean  zero  and  periodic  variance  )(2 va .  In  this  model,  it  is  assumed  that  

0)( vkXE .  If,  however,  0)( vvkXE ,  then  without  loss  of  generality vkX   is

replaced  by vvkX .  It  is  seen  appearently  that,  (1)  is  simply  an  extension  of  the  

standard  ARMA  difference  equation  with  orders  and  coefficients  varying  among  

seasons.   If  p(1)  =  ...  = p( )  =  0,  then  it  is  called  a  pure  periodic  moving-average  

model  and  denoted  by  PMA ( q(v) ),  and  if q(1)  =  ...  = q(( )  =  0,  then  it  becomes  a  

(1)
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pure  periodic  autoregressive  model  which  is  denoted  by  PAR ( p(v) ).  Furthermore,  if 

the  white  noise  terms  are  independently  and  normally  distributed,  then  (1.2)  is called  a  

Gaussian  PARMA  process. 

Writing  the  time  index  parameter  t   as   k   +  v gives  a  more  practical  understanding  

besides  displaying  the  periodicity  notationally.  For  example,  in  the  case  of  a  quarterly  

data  where =  4  and  say  (k  +  1)   and  v  represents  the  year  and  the  season,  (v =  1,

2,  ..., ) ,  respectively,  it  is  easily  understood  that  time  point  11  means  the  3rd  season  

of  year  3.  The  subscripts  in  (1),  must  be  between  1  and  .  So,  whenever )( lv   is  

less  than  or  equal  to  zero,  number  of  periods  is  added  to  the  subscript,  so  that  

when 0lv ,  this  time  point  in  fact  belongs  to  season  ,  and 1lv

belongs  to  season   -1  + ,  and  so  on.  Furthermore,   the  speciality  in  the  formula  (1)  

is  that  for  a  year,  k,  the  model  is  represented  by  a  number  of   equations,  such  that  

a  different  ARMA  model  is  presented  for  each  season  v  of  the  process. 

Any  PARMA  model  can  be  expressed  as  a  vector  ARMA  model  which  is  the  so-

called  “lumped”  vector  process,  whose  elements  are  the  seasonal  variables  for  all

periods.  Consider  a  periodic  process vkX ,  the  lumped  vector  process  is  then  

denoted  for  all  integers  k  by 

1k

k

k

X

X
Y

For  a  PARMA (p(v), q(v))  process  with  periodically  varying  orders,  it  is  known  that  

kY ,  which  is  referred  as  the  lumped-vector  process,  follows  a  -variate  ARMA ( p*,

q* )  process  (Tiao and Grupe, 1980),  where   

(2)
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1/)((max

1/))((max

*

*

vvqq

vvpp

v

v

where  [x]  denotes  the  integral  part  of  the x.

When  modeling  a  time  series  with  an  ordinary  ARMA  model,  recall  that  it  is  

necessary  to  assume  that  the  series  is  stationary,  and  if  not,  it  should  be  transformed  

into  stationary  type.  In  much  the  same  manner,  PARMA  models  requires  periodic

covariance  stationarity,  i.e.,  its  mean  and  autocovariance  function  are  periodic  

functions  of  time  with  period  :  that  is,  the  first  and second  order  moments  of  the  

process  do  depend  on  the  period  and  the  lag but  not  on  the  absolute  time,  and  hence  

it  imposes  some  constraints  on  AR  parameters  (Vecchia,  1985;  Ula,  1990;  Ula  and  

Smadi,  1997). If  it  is  shown  mathematically, 

),(),(),(

)()()(

ksktstXXCov

kttXE

st

t

 The  periodic  stationarity  conditions,  however,  are  not  easily  stated  in  terms  of  the  

PARMA  model  as  defined  by   (1)  but  can  be  deduced from  its  vector  ARMA  

counterpart.  Gladyšev  (1961)  proved  that  a  periodic  process  with  period is

periodically  stationary  if  and  only  if  the  -variate  vector  process  is  stationary.  As  a  

result,  the  periodic  stationarity  of  a  PARMA  process  is  equivalent  to  the  stationarity  

conditions  of  its  corresponding  lumped-vector  process  whose  stationarity  conditions  

depend  only  on  the  AR( p* )  part  and  are  readily  available. 

Analysis  of  PARMA  models  is  usually based  on  some  extension  of  Box-Jenkins  

approach  to  a  periodic  case.  Periodic  stationarity  of  the  PARMA  model  leads  to   a  

periodic  autocovariance  function  (PeACVF),  periodic  autocorrelation  function  (PeACF),  

(3)

(4)
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and periodic  partial  autocorrelation  function  (PePACF)  in  analogy  with  the  periodic  

versions  of  ordinary  ACVF,  ACF  and  PACF  of  a  sttaionary  process.  PeACF  and  

PePACF  functions  can  be  used  for  model  identification.   

3. Identification  of A PARMA Model 

The  identification  of  the  seasonally  varying  orders  of  PARMA  processes  making  use  

of  two  similar  functions,  namely  Periodic  Autocorrelation  Function  (PeACF)  and  

Periodic  Partial  Autocorrelation  Function  (PePACF).  The  choice  of  orders  of  the  MA  

and  AR  parts  requires  a  detailed  analysis  of  these functions,  respectively,  whose  shape  

and  value  determine  the  order  of  the  model. 

3.1. Periodic Autocorrelation Function(PeACF) 

For  the  univariate  periodic  stationary  PARMA  process vkX   defined  by  (1),  in  

which  the  white  noise  terms  vka   are  assumed  to  be  independent,  the periodic  

autocovariance  function ( PeACVF )  is  defined  as 

))((

),()(

lvlvkvvk

lvkvkl

XXE

XXCovv

for  season v  at  backward  lag l   0.  Then,   the   PeACF  for   season  v  at  backward  lag

l   0 is  defined  as   

0,
)()(

)(

,

)()(
)(

00

00

l
lvv

v

ZZE

lv
X

v
XEv

l

lvkvk

lvlvkvvk
l

(5)

(6)
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where )(0 v   is the variance  for  the vth  season  and vkZ   denotes  the  periodically  

standardized  time  series. 

A  delicate  point  is  that,  )(vl   is  defined  for  nonnegative  time  lags  only,  since  it  is  

not  symmetric  with  respect  to  time  lag  l,  that  is,  )()( vv ll .  This  is  because  the  

periodic  autocovariance  function  )(vl   is  not  strictly  equal  to  )(vl ,  unless l  is  a 

multiple  of  the  period  .  However,  it  can   be  shown  that  (Smadi,  1994;  p.29) 

)()( )( lvZZEZZEv lllvklvklvkvkl

Another  important  point  is  that  the  ordinary  ACF  of  a  stationary  series  goes  to  zero  

as  time  lag  increases.  A  similar  property  holds  also  for  )(vl   that,  for  a  univariate  

periodic  stationary  PARMA  process ,  )(lim vll   =  0  for  any  season  v  (Smadi,  1994;  

p.29).

From  the  point  of  identification,  an  important  property  of  the  PeACF  is  that,  for  a  

season  following  a  pure  PMA  (q(v))  process,  such  that  q(v)  >  0  and p(v)  =  0,  which  

is  given  by, 

)(
)(
)(1

)(
1 vqvk

v
vqvk

v
vkvk aaaX

then  )(vl   =  0  for  all  l  > q(v),   which  is  namely  the  cut-off  property  of  the  

autocorrelation  function  of  pure  MA  processes.  However,  in  applications  only  a  finite  

series  is  available  in  hand,  thus,  only  the  estimate  of  the  theoretical  PeACF  can  be  

obtained  and  used  as  a tool  to  check  whether  vth  season  follows  a  pure  PMA  or  not  

and  to  decide   its  order q(v).

Then, for a  series  of  size N   ( say, N  years  and   periods )  coming  from  a  periodic  

stationary  process vkX , the  sample  estimate  of  )(vl   is  called  as  the  sample

periodic  autocorrelation  function  and  it  is  given  by, 

(7)

(8)
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)(ˆ)(ˆ

)(ˆ
)(
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l
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l

where  )(ˆ vl   is  the sample  periodic  autocovariance  function  calculated  from 

,))((1)(ˆ
1

0

N

k
lvlvkvvkl XXXX

N
v

in  which

1

0

1 N

k
vkv X

N
X

is  the  sample  mean  for  season  v.  In  addition,  the  terms  in  (10)  are  set  to  zero  

whenever k   +  v  -  l  <  1.   If  it  is  assumed  that  the  white  noise  terms  follow a 

Gaussian process,  then  proved  by  Pagano  (1978),  )(ˆ vl   are  consistent,  asymptotically  

independent,  joint  normal  and  unbiased  estimates  and  converge  almost  surely to  )(vl .

Besides, vX   are  also  consistent  and  unbiased  estimates  of   v .  The  asymptotic  

properties  of  the  ordinary  sample  ACF  of  stationary  ARMA  processes,  have  been  

extensively  studied  in  the  literature,  Bartlett  (1946)  has  originally  derived  the  

asymptotic  normality  and  unbiasedness  of  the  sample  ACF  and  asymptotic  variance-

covariance  matrix  has  been  specified  by  Box  and  Jenkins  (1976; p. 35).  These  results  

were  then  generalized  to  periodic  stationary  processes  by  Anderson  and  Vecchia  

(1993).  The  sampling  properties  of  )(vrl   can  not  be  easily  obtained.  Even  the  

expected  value  of  )(vrl   is  difficult  to  find,  so  one  might  expect  that  the  variance  of  

the  estimated  PeACF  is  much  more  complicated  and  daunting. 

An  approximate  solution  for  the  first  and  second  order  moments  of   )(vrl   is  obtained  

by  Smadi  (1994),  pretending  that  the  sample  means, vX ,  and  variances, )(ˆ0 v ,  in  the  

formula  of  )(vrl   are  equal  to  their  population  counterparts, v   and  )(0 v ,

respectively.  Such  an  assumption  will  obviously  be  reasonable  for  large  samples  owing  

to  the  consistency  of  those  estimates  as  mentioned  before.  Moreover,  Smadi’s  result  is  

(9)

(10)

(11)
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somewhat  an  approximate  version  of  the  fairly  complicated  formula  of  Anderson  and  

Vecchia  (1993),   it  only  differs  in  terms  of  third  and  higher  orders,  which  are  usually  

negligible,  and  more  importantly,  Smadi  (1994)  showed  that  his  result  is  identical  with

that  of  Anderson  and  Vecchia  (1993)   for  pure  PMA  processes  and  as  applicable  as  

theirs.

Consequently, vkX   being  a  periodic  stationary  PARMA (p(v), q(v))  process,  if  an  

arbitrary  season v  follows  a  MA (q(v))  process  as  given  by  (2.4),  then  for  positive  

integers  l > q(v),  the  following   results  are  derived  for    )(vrVar l   (Smadi,  1994); 

(I) For   q(v)  <  ,

a. )(,)(11)( 2 vqlv
N

vrVar ll

b. )(,1)( vql
N

vrVar l

(II) For   k   q(v)  <  (k+1) ,  k=1,2,… 

a. if  kvql )(1

,)()()()(2)(11)(
1

2
k

m
lmlmmmll lvvlvvv

N
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d. and  if  )(vql

,)()(211)(
1

k

m
mml lvv

N
vrVar

Case (b)  of  part  I  and  (d)  of  part  II,  which  are  both  defined  for  )(vql ,  are  relevant  

to  the  assessment  of  the  cut-off  property  of  the  PeACF.  Thus,  these  two  cases  will  

lead  to  the  computation  of  band  limits  of  the  sample  periodic  autocorrelation  function.  

The  result  of  Anderson  and  Vecchia  (1993)  about  )(vrl   being  asymptotically  normal  

with  mean  )(vl   and  variance )(vrVar l   as  given  in  the  above  formula  is  applied  for  

identification  of  a  season  v  which  follows  a PMA (q(v))  process.  Hence,  the  large  

sample  distribution  of   )(vrl   is  normal  with  mean  zero  and  variance  (12) - I(b)   as  

long  as q(v)  <   and l  >  q(v),  so  that  the  approximate  95%  band  

NN /96.1,/96.1   is  applied  to  the  sample  PeACF  where  -1.96  and  1.96  are  the  

upper /2-point  and  lower /2-point  of  standard  normal  distribution  when  significance  

level   is  equal  to  0.05.  And,  as q(v) and l  > q(v),  (12) - II(d)  should  be  used,  

so,  the  approximate  95%  band  )((96.1,)((96.1 vrVarvrVar ll   should  be  applied  

with  unknown  periodic  autocorrelations  replaced  by  their  estimates.  Shortly,  for  a  

season v  which  follows  a  pure  PMA  process,  successive  values  for   q(v)  is  checked  

initially  with q(v) = 1  according  to  the  appropriate  band  limits.  Therefore,  the  final  lag  

of  which  the  value  of  sample  PeACF  falls  outside  the  band  limits  indicates  the  order  

of  the  MA  process  of  the  corresponding  season. 

3.2. Periodic Partial Autocorrelation Function(PePACF) 

In  time  series  analysis,  the  partial  autocorrelation  function  is  well  adapted  to  the  

identification  of  pure  AR  processes.  If  vth  season  of  a  univariate  PARMA (p(v), q(v))

process vkX   follows  pure  AR  process  such  that p(v)  >  0,  and q(v)  =  0,  given  by, 

vkvpvk
v

vpvk
v

vk aXXX )(
)(

)(1
)(

1 (13)
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then  this  equation  can  be  considered  as  a  classical  “regression”  equation,  in  which  the  

present  value  of  the  series, Xk +v   is  regressed  on    its  own   p   most  recent  past  

values Xk +v-1 ,..., Xk +v-p .

The periodic  partial  autocorrelation  function  ( PePACF ),  )(vll ,  is  pursued  as  a   

measure  of  the  exact  relationship  between   Xk +v   and  Xk +v-l ,  removing  the  effect  of  

the  intervening  observations  and it  is  defined  for  integers  l   1  as 

11 ,,,)( lvkvklvkvkll XXXXCorrv

It  was  mentioned  that  for  a  pure  PMA  process,  the  PeACF  is  zero  for  lags  beyond  

q(v)  and  the  order  of  the  process  can  be  decided  according  to  the  sample  PeACF.  

Likewise,  for  pure  PAR  processes,  the  PePACF  becomes  zero  for  lags  beyond  p(v),  so  

if  the  correct  order  is   p(v)  for  season v,  then  0)(vll   for  all  l  >  p(v).  This  is  the  

cut-off  property  of   periodic  partial   autocorrelation  function  for  PAR  processes. 

For  the  computation of  the  PePACF,  )(vll ,  Sakai’s  (1982)  algorithm  for  calculating  

)(vll   iteratively  is  used.  This  approach  is  as  follows:   

(1)  Initial   Conditions 

1)0,(
,1;,2,1,0

),()0()0( 0
22

p
vp

v

v

vv

(2)  Order  update  from  p  to  p+1  (p=0,1,2,…) 

i. Compute; 

p

m
vmpv mpmvp

0
1 ),()()(

(14)

(15)
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ii. Update;
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                   and  for  i  =  1,2,…,p, 

)1,()1,1(),(),1(
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iii. Calculate;
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p

v
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v
pp

where  )(vl   is  the  periodic  autocovariance  function  as  defined before  and  the  

subscript  v-l  =  0  is  always  replaced  by   again  as  mentioned  in  previous  chapter. 

The  sample  PePACF,  denoted  by  )(ˆ vll ,  is  a  valuable  identification  tool  and  can  

simply  be  obtained  from  (15)  by  replacing  the  periodic  autocovariances, )(vl ,  by   

their  corresponding  sample  estimates, )(ˆ vl .  Besides  developing  the  mentioned  

algorithm  for  the  calculation  of  PePACF,  Sakai  (1982)  also  derived  the  distribution  of   

)(ˆ vll :  If  a  season  v  follows  a  PAR (p(v))  process,  then  for  all  v  and l  >  p(v),   

)(ˆ vll   are  asymptotically  independent,  and  normally  distributed  with  zero  mean  and  

variance  1/N.    Therefore,  for  large  N,  for  order  identification,  the  approximate  95%  

Sözlü Sunumlar 160



band )/96.1,/96.1( NN   should  be  applied  for )(ˆ vll   for  all  l  >  p(v),  again  -1.96  

and  1.96  representing  the upper /2-point  and  lower /2-point  of  standard  normal  

distribution  when  significance  level   is  equal  to  0.05.  Hence,  the  final  lag  of  which  

the  value  of  sample  PePACF  falls  outside  the  band  limits  indicates  the  order  of  the  

AR  process  of  the  corresponding  season. 

As  being  a  sequence  of  uncorrelated  zero-mean  and  finite   variance  random  variables,  

white  noise  is  also  one  of  the  most  important  time  series  models  and  needs  an  

identification  rule  either.  Henceforth,  for  an  arbitrary  season v,  if  the  values  of  both  

sample  PeACF  and  sample  PePACF  all  lie  within  )/96.1,/96.1( NN   band  limits,  

then  that  season  is  said  to  follow  a  white  noise  process. 

4. An Application 

The  model  identification  is  applied  utilizing  developed  Visual Fortran programs  which 

compute  the  sample  PeACF  and PePACF with  corresponding  band  limits,  specify  the  

significant  lags  and  decide  the  suitable  PMA  or PAR model  for  each  season  of  the  

series.

      Figure 4.1. Time Plot of Nilüfer Creek 

A series consisting  of  average  monthly  streamflows  (in m3 / sec.)  are   obtained  from  

Book  of  Average  Monthly  Streamflow  of  EIE  which  is  available  in  Water  Resources  
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Division,  Dept.  Of  Civil  Eng.,  METU.  The  series  consists  of  average  monthly  

streamflow  (in m3 / sec.)  values  for  the  Nilüfer  Creek  in  Bursa,  Turkey  from  October  

1954  to  September  1995,  where  season  1  corresponds  to  October and  season  12  

corresponds  to  September.  The  number  of  observations  is  504,  and  since  observations  

are  recorded  monthly,  the  period    is  equal  to  12. 

In  Table  4.1,  the  sample  means  and  sample  variances are presented  for  each  of  12  

seasons.

 Table  4.1  Sample  statistics  for  seasons  of  Nilufer  Creek 

Season
v

Sample  Mean 
vX

Sample  Variance 
)(ˆ0 v

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

               4.75200 
               7.34255 
             17.28931 
             20.3324 
             22.54998 
             25.30845 
             31.16897 
             29.18558 
             14.86316 
               5.13607 
               2.59871 
               2.74981 

            10.49473 
            17.24455 
          182.38977 
          184.89177 
          148.53142 
            99.66177 
          141.49802 
          118.99061 
            37.61295 
              8.99974 
              3.41349 
              2.34262 

The  sample  PeACF  and  sample  PePACF  graphs  for  each  12  seasons  are  presented  in  

Figure 4.2. in  which  the  autocorrelation(in left columns)  and  partial  autocorrelation  

values(in right colums)  are  drawn  versus  time  lag.  Maximum  lag  number  is  taken  as  

16  in  these  graphs.

For  season  one,  the  PeACF  plot  shows  perfect  cut-off  after  1st  lag,  while  PePACF  

shows  cut-off  after  lag  5.  This  states  that  season  one  either  follows  an  MA(1)  or  an  

AR(5)  model.  Since  PeACF  shows  better  cut-off  and  suits  the rule  of  parsimony,  

MA(1)  is  more  preferable.
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    Figure 4.2.(a) Sample PeACFs for v=1-12         (b) Sample PePACFs for v=1-12
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For  season  two,  both  PeACF  and  PePACF  values  fall  inside  band  limits  after  1st  lag,  

which  indicates  that  this  season  may  be  an  MA(1)  or  an  AR(1). The  PePACF  shows  

better  cut-off  at  first  glance,  but  it  is  seen  that  its  late  lags  become  larger  again  while  

PeACF  keeps  cut-off.  Thus,  MA(1)  seems  the  suitable  model  for  season  two. 

For  season  three,  11th  lag  in  PeACF  and  9th  lag  in  PePACF  are  the  final  lags  which  

are  outside  the  bands.  This  indicates  that  the  process  may  be  an  MA(11)  or  an  

AR(9),  where  the  latter  one  is  more  plausible  with  its  better  cut-off  and  less  number  

of  order. 

In  the  PeACF  of  season  four,  values  fall  inside  band  limits  after  lag  10,  and  in  

PePACF  after  lag  13.  Neither  PeACF  nor  PePACF  show  satisfactory  cut-offs,  so  

MA(10)  or  AR(13)  are  both  suitable  candidates  for  season  four.  A  final  decision  

requires  diagnostic  checks. 

For  season  five,  the  PeACF  shows  perfect  cut-off  after  lag  2,  that  is,  this  season  may  

be  an  MA(2).  And  in  PePACF,  the  1st  and  16th  lags  are  significant,  16th  lag  is  a  sign  

that  the  cut-off  property  of  PePACF  is  ruined.  But  still,  AR(1)  may  be  considered  as  

another  suitable  model  for  this  season. 

For  season  six,  MA(13)  is  suspected  from  PeACF,  and  AR(16)  from  PePACF.  None  

of  this  models  seem  superior  to  other  just  by  looking  autocorrelation  plots,  that  the  

final  decision  on  specification  can  only  be  given  after  estimation  and  diagnostic  

checks.

For  season  seven,  PeACF  shows  cut-off  after  lag  4,  and  PePACF  shows  cut-off  after  

lag  1.  Though,  10th  and  15th  lags  of  PePACF  are  outside  the  limits,  note  that  they  are  

very  close  to  band  values  so  that  they  may  be  negligible.  Therefore,  among  MA(4)  

and  AR(1),  the  latter  seems  more  suitable  to  season  seven. 

 Analyzing  the  PeACF  &  PePACF  of  season  eight,  it  is  seen  that  PePACF  shows  nice  

cut-off  after  2nd  lag,  while  PeACF  does  not.  However,  10th-13th  lags  of  PePACF  fall  

outside  band  limits  ruining  the  cut-off.  Also,  for  this  season  the  suitable  AR  order  

should  be  decided  after  estimation  and  diagnostic  checks. 
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In  season  nine,  it  is  clear  that  the  PePACF  shows  perfect  cut-off  after  lag  1  while  

PeACF  rather  decays.  This  indicates  that  season  nine  almost  surely  follows  an  AR(1)  

model.

Season  ten  displays  a  decay  rather  than  cut-off  in PeACF,  but  it  can be  said  that  the

model  may  be  AR(16)  or  AR(10)  by  looking  PePACF,  AR(1)  may  be  a  choice, too.  

After  testing  these  choices  with  the  iterative  testing  procedure  the  most  suitable  model  

for  this  season  should  be  found. 

For  season  eleven,  MA(4)  is  the  most  suitable  with  the  cut-off  of  PeACF  after  lag  4,  

while  PePACF  insists  on  larger  values  than  the  band  limits. 

Season  twelve  may  follow  an  MA (8)  model  as  well  as  an  AR (8)  model,  since  both  

PeACF  and  PePACF  display  cut-off  after  lag  8.  MA(8)  is  more  suitable  with  a  better  

cut-off  in  PeACF.  

Table  4.2 Model  identification  for  Nilüfer  Creek  

Season
v

p(v) q(v) Model

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0
0
9
0
0
10
1
2
1
10
0
0

1
1
0
10
2
0
0
0
0
0
4
8

   MA(1) 
   MA(1) 
   AR(9) 
   MA(10) 
   MA(2) 
   AR(10) 
   AR(1) 
   AR(2) 
   AR(1) 
   AR(10) 
   MA(4) 
   MA(8) 

To  sum up,  the  recommended  models  are  summarized  in  Table  4.2.   Consequently,  the  

PARMA  model  representing  the  whole  process  for  Nilüfer  Creek  is  recommended  as  

PARMA12 ( 0,1;   0,1;  9,0;  0,10;  0,2;  10,0;  1,0;  2,0;  1,0;  10,0;  0,4;  0,8 ). 
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5. Conclusion 

Periodic  autoregressive  moving-average  (PARMA)  models  proved  to  be   useful  in  

practice  and  received  considerable  attention  in  many  fields.  They  become  popular  with  

seasonal  series  recently  as  the  techniques  for  their  analysis  develop. 

The  major  aim  of  this  study  is  the  PARMA  model  identification,  i.e.,  the  

determination  of  the  seasonally  varying  orders  of  the  PARMA  model,  and  to  develop  

a  practical  computer  program  which  performs  model  identification  for  any  given  actual  

periodic  stationary  series.  The  developed  programs,  which  are  implemented  with  Visual  

Fortran,  Professional  Edition  5.0A,  are  available upon request. For  PARMA  model  

identification, the  Box-Jenkins  methodology  for  the  identification  of  ordinary  ARMA  

processes  is  generalized  to  a  seasonwise  identification  procedure.  Similar to  

identification  of  standard  ARMA  models,  for  PARMA  processes,  the  periodic  

autocorrelation  function  (PeACF)  and  periodic  partial  autocorrelation  function  

(PePACF)  play  the  same  role. 

The  last  part  of  the  study  is  devoted  to application  on  an  actual  series  of  hydrologic  

process and the  final  general  model  representing   the  whole  series  is  found  as  

PARMA12 (0,1;   0,1;  9,0;  0,10;  0,2;  0,3;  1,0;  10,0;  0,4;  0,8). 

Since  PARMA  models  are  quite  new,  many  questions  about  them  are  still  unanswered  

and  need  further  studies.  Some  problems  faced  throughout  this  study  should  be  stated  

such  as  identification  of  mixed  PARMA  processes.   
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TÜRK YE’DE DÖV Z KURUNUN ENFLASYONA YANSIMASI: VAR 
MODELI

PASS-THROUGH OF EXCHANGE RATE TO INFLATION IN TURKEY: VAR 
MODEL

                                                                                                              Doç. Dr. Sayım I IK1                       

                                                                                                           Ar . Gör. Burcu BERKE2

                                                                                                          Doç. Dr. Cem KADILAR3

ÖZET 

Ekonomide fiyat istikrarının sa lanması ve ekonomik büyümenin artırılmasında önemli bir rol oynayan para 
politikası, uzun dönemde döviz kurunun temel belirleyicisidir. Uygulanan sıkı para politikası enflasyonu 
dü ürmekte ve uzun dönemde döviz kurunun artmasına neden olmaktadır. Para politikası, faiz oranının döviz 
kuruna etkisi üzerinden dı  ticaret ve milli geliri etkilemektedir. Para arzının artması faiz oranının dü mesine ve 
ulusal paranın de er kaybetmesine yol açmaktadır. Paranın de er kaybetmesi, dı  ticareti iyile tirmekte ve milli 
geliri arttırmaktadır.  Di er yandan, döviz kurunun de erlenmesi enflasyon üzerinde iki önemli etkiye sahiptir. 
Bunlardan ilk etki, yabancı malların ulusal mallara göre ucuzlaması, ithalatın artması ve ihracatın dü mesi 
sonucunda azalan toplam yurtiçi talebin enflasyon üzerindeki etkisiyle ili kilidir. kinci etki ise döviz kurunun 
ulusal malların fiyatları üzerindeki rekabetçi baskısının enflasyon üzerindeki etkisiyle ili kilidir. Sonuç olarak, 
yurtiçi fiyatlar üzerindeki rekabetçi baskı ve ucuzlayan ithal malları talebi nedeniyle döviz kurunun de erlenmesi 
enflasyonu dü ürmektedir. Bu teorik ili ki (döviz kuru kanalı), Türkiye’de enflasyonla mücadeleyi amaçlayan 
para politikasının uygulanmasında oldukça önem arz etmektedir. Bu çalı mada, döviz kurunun enflasyona 
yansıması 1994:01-2006:12 döneminde Türkiye için VAR Modeliyle analiz edilecektir.   

Anahtar Kelimeler: Para Politikası, Döviz Kuru Yansıması, Enflasyon, VAR Modeli 

ABSTRACT 

Monetary policy plays an important part for the exchange rate in the long term. Tighter monetary policy 
means lower inflation, which in the long run can be leads to a stronger exchange rate. Monetary policy affects 
net export and domestic income through the impact of the interest rate on the exchange rate. The lower interest 
rates weaken the domestic currency, while currency depreciation results in a rise in export and domestic income. 
On the other hand, an appreciation exchange rate has an impact on the economy in two main ways. First, foreign 
goods become cheaper compared with domestic goods. This leads to a rise in imports and a decline in exports. 
Lower demand for domestic goods contributes to a dampen inflationary pressure. Second, the exchange rate 
affects inflation through changes in the domestic prices of goods. Consequently, these effects of appreciation 
tend to lower the inflation rate, because of forcing competitive pressure on domestic prices and cheaper imported 
goods. In nowadays, this exchange rate channel on conduct of the monetary policy which aims to curb inflation 
is very important for Turkey. In this paper, pass-through  of exchange rate  to inflation will be analysed for 
Turkey with VAR models over the period 1994:01-2006:12. 

Key Words: Monetary Policy, Exchange Rate Pass-Through, Inflation, VAR Model 
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G R

Bretton Woods sisteminin yıkılmasından sonraki kısmen dalgalı döviz kuru rejimi ile 

fiyatlar arasında ili ki dikkat çekici ekilde geli mi tir (Billmeier ve Bonato, 2002:10). 

Geli mi  ülkelerin ço unda 1990’lardaki enflasyon, 1970 ve 1980’lerdeki enflasyonla 

kar ıla tırıldı ında oldukça dü ük oldu u görülmü tür. Kısmen dalgalı döviz kuru 

rejimlerinin uygulandı ı Bretton Woods sonrası dönemde, döviz kurunun enflasyona 

yansımasının (exchange rate pass-through) azaldı ının gözlenmesi, döviz kuru ile enflasyon 

arasındaki ili kinin hem teorik hem de ampirik olarak incelenmesinin önemini arttırmı tır.

Özellikle fiyat istikrarını temel hedef olarak belirleyen geli mi  ve geli mekte olan 

ülkelerdeki para politikası açısından bu yansıma etkisinin büyüklü ü ve hızı oldukça önemli 

hale gelmi tir. Ba ka bir ifade ile merkez bankaları için enflasyonun tahmini kadar döviz kuru 

yansımasının zamanlaması ve derecesine ili kin bilgi de önemlidir. Merkez bankasının fiyat 

istikrarını ba arması için döviz kurunun enflasyona yansıma hızı ve büyüklü ünün bilinmesi 

gerekmektedir. 

Parasal aktarma mekanizmasının döviz kuru kanalı, do rudan ve dolaylı olmak üzere 

iki alt kanaldan ulusal fiyatları etkilemektedir. “Do rudan” döviz kuru kanalında, döviz 

kurunun de i mesi, ithal edilen nihai mal ve hizmetlerin fiyatını ve ithal edilen ara girdilerin 

fiyatlarını (nihai mal ve hizmetlerin maliyetini) etkilemektedir. Fiyat alıcı olarak hareket eden 

küçük ekonomilerde döviz kurunun de er kazanması daha dü ük ithalat fiyatlarına (ulusal 

para cinsinden); döviz kurunun de er kaybetmesi ise daha yüksek ithalat fiyatlarına (yurtiçi 

para cinsinden) neden olmaktadır.  Döviz kurunun de er kaybetmesi, ithal edilen hammadde 

ve sermaye mallarının fiyatını artırarak marjinal maliyetleri ve dolayısıyla yurtiçinde üretilen 

malların fiyatlarını artırmaktadır. Döviz kurunun de er kazanması ise ithal edilen girdilerin 

fiyatlarını dü ürmekte ve yurtiçinde üretilen malların fiyatlarını ucuzlatmaktadır (Hyder ve 

Shah 2004:3-4). Bir ülkenin döviz kuru dalgalanmalarının ithalat fiyatlarına yansımasına

odaklanan “do rudan” kanala göre bir ülkenin ithalat payı yüksek iken döviz kuru ve ithalat 

fiyat dalgalanmalarının yurtiçi fiyatlara yansıması (pass-through) da daha yüksektir. Ayrıca,

bu kanalda, bu ithalat payı arttıkça döviz kurları ve ithalat fiyatlarının yansımasının fazla 

olması yurtiçi fiyat dalgalanmalarının açıklanmasında daha önemli hale gelmektedir 

(McCarthy, 2000:4). Di er yandan “dolaylı” döviz kuru kanalında ise döviz kurunun 

de i mesi sırasıyla net ihracatı ve dolayısıyla toplam talebin de i mesi üzerinden ulusal 

fiyatları etkilemektedir. Döviz kurunun de er kaybetmesi durumunda bir yandan ihracat talebi 
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artarken; di er yandan üretim maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle ithalata rakip (ikame) 

mallar ile ihraç malları ülke içinde pahalı hale gelmekte ve böylece ulusal fiyatlar yükselmeye 

ba lamaktadır4 (Hyder ve Shah, 2004:3-4).

  Döviz kuru yansımasını makro düzeyde etkileyen bir çok faktör vardır5. Bu faktörler;  

ülkenin büyüklü ü, dı a açıklık derecesi, döviz kuru oklarının oynaklı ı (de i kenli i) ve 

kalıcılı ı, toplam talep de i kenli i, enflasyon ve para politikası yapısı gibi faktörlerdir.  

Döviz kurundaki de i melerin yurtiçi fiyatlara yansıması ülkelerin büyüklü üne ba lıdır. 

Büyük ülkelerde, dı  talebin dü ük olması nedeniyle, dı  fiyatlarının dü mesi paranın de er

kaybının ulusal fiyatlara olan enflasyonist etkisini ters yönde de i tirebilmekte ve bu ise 

döviz kuru yansımasının dü mesine neden olmaktadır. Küçük ülkede ise paranın de er

kaybetmesinin dünya fiyatlarına etkisi olmadı ı için kur yansıması da tam (complete) 

olmaktadır. Dolayısıyla küçük ülkelerde kur yansıması büyük ülkelere göre daha yüksektir 

(McCarthy, 2000:3). Dı a açıklık derecesi de döviz kurunun yansımasını etkilemektedir. Dı a

açıklı ın büyük oldu u ülkelerde, döviz kuru yansıması daha yüksektir (Gueorguiev, 2003:5; 

An, 2006:7).

Döviz kurunun ulusal fiyatlara yansımasını etkileyebilen bir di er de i ken döviz 

kurunun oynaklı ıdır. Döviz kuru oynaklı ı yüksek olan ülkelerde döviz kuru yansıması

dü üktür. Çünkü, ithalatçıların de i ken fiyatlara kar ı daha duyarlı olması ve kar paylarını

ayarlama isteklerinin yüksek olması, döviz kurunun yansımasını dü ürmektedir.  Buna kar ın,

firmaların döviz kuru veya ithalat fiyat oklarının kalıcı olmasını bekledikleri durumda, 

bunların döviz kuru veya ithalat fiyatlarındaki de i melere tepki olarak kar paylarını intibak 

ettirmekten ziyade fiyatlarını de i tirebilmeleri sonucu kur yansıması artabilmektedir 

(McCarthy, 2000:4). Bu nedenle, kur yansıması döviz kuru ve ithalat fiyatlarının

dalgalanmasının nispeten kalıcı oldu u ülkelerde daha yüksek olma e ilimindedir. Sonuçta, 

döviz kuru okları de i ken iken yabancı ihracatçılar okun geçici oldu unu algılayıp

fiyatlarını de i tirmeye tereddüt edecekleri için döviz kuru yansıması dü ük olacaktır. Döviz 

4 Döviz kurundaki de i melerin yurtiçi fiyatlar üzerindeki etkisi ve hızı, piyasa yapısı, fiyatlandırma politikası,
genel enflasyonist ortam, ürün ikamesi, döviz  kuru politikası, ithalatın üretici ve tüketici fiyat endekslerinde 
nispi payı, ticaret konu olan malların payı, ticarete konu olmayan malların fiyatları ve ücretlerin yava  ayarlanma 
hızı gibi çe itli faktörlere ba lıdır (Hyder ve Shah 2004:3-4).

5 Çalı manın makro düzeyde sınırlandırılması nedeniyle, döviz kurunun yansımasını etkileyen mikro faktörler 
(mark-up duyarlılı ı, ölçe e göre getiri,  talep esnekli i gibi) ele alınmamı tır.  Ayrıntılı bilgi için bakınız: 
McCarthy(2000). 
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kuru oklarının kalıcı olması ise kur yansımasının daha yüksek olmasına neden olmaktadır

(An, 2006:23-24). 

Döviz kurunun yansımasını etkileyen faktörlerden birisi de toplam talep belirsizli idir. 

Aksak rekabetçi bir piyasada ihracatçıların toplam talebin döviz kuru de i melerine ba lı

olarak de i ti i durumda kar paylarını de i tirmeleri kur yansımasını azaltmaktadır. Bu 

nedenle, döviz kur yansıması toplam talebin daha de i ken oldu u ülkelerde daha “dü ük”

olmaktadır (McCarthy, 2000:5). Ülkenin enflasyon yapısı da döviz kurunun yansımasını

etkilemektedir. Fiyatların katı oldu u ve monopolistik rekabetin oldu u piyasalarda döviz 

kuru yansımasının enflasyondaki dü meye ba lı olarak azaldı ı ileri sürülmektedir (Taylor 

2000:1394-1397; Choudhri ve Hakura 2001:3-5). Bu, beklenen enflasyon ve döviz kuru 

de i melerinin iktisadi karar birimlerinin fiyat olu umuna etkisiyle açıklanmaktadır. Fiyatlar 

her dönemde yeniden düzenlenmedi i sürece döviz kuru yansımasının gelecek fiyat 

düzenlemesi kadar beklenen döviz kuru dinamiklerinin maliyet etkisini içerdi i

vurgulanmaktadır. Kısaca, enflasyonun artması beraberinde döviz kurunun daha hızlı bir 

de er kaybını ve daha yüksek de i kenli i getirmektedir. Yüksek döviz kuru yansıması

kronik olarak yüksek ve de i ken enflasyonla (ortalama olarak %32), dü ük döviz kuru 

yansıması ise dü ük enflasyonla (yakla ık %9) karakterize edilmektedir (Mwase, 2006:4-5).

Döviz kuru yansımasının bu teorik temellerinin yanı sıra McCarthy(2000)’nin 

geli tirmi  oldu u aktarım zincirinin farklı a amalarında döviz kuru yansımasıyla ilgili farklı

bir analiz bulunmaktadır. Bu analizde döviz kuru okları, önceki fiyat a amaları üzerinden 

hem do rudan hem de dolaylı olarak farklı fiyat a amalarındaki fiyatları etkileyebilmekte ve 

spesifik olarak döviz kuru hareketleri üç ayrı kanaldan üretici ve tüketici fiyatlarına

aktarılmaktadır: ilki, ithalatların “üretici” fiyat indeksindeki payı olarak yansıtılan ithal edilen 

tüketim mallarının fiyatları üzerinden, ikincisi, ithalatların “tüketici” fiyat indeksindeki payı

olarak yansıtılan ithal edilen tüketim mallarının fiyatları üzerinden ve son olarak, yurtiçinde 

üretilen malların fiyatları üzerinden i lemektedir. Böylece, döviz kurunun tüketici ve üretici 

fiyat indekslerine yansıma derecesi döviz kurunun ithalat fiyatlarına, ithalatların üretici ve 

tüketici fiyat indekslerindeki payına ve ayrıca, yurtiçinde üretilen malların döviz kurundaki 

hareketlerine olan tepkilerine ba lı hale gelmektedir (An, 2006:9). 

Bu çalı mada McCarthy(2000)’nin geli tirmi  oldu u aktarım zinciri kullanılarak 

Türkiye’de döviz kurunun yurtiçi enflasyona yansıması incelenmektedir. Çalı mada bu 
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yansıma etkisinin büyüklü ü ve hızı, T.C.Merkez Bankası’nın yönetimli döviz kuru sistemi 

uyguladı ı 1994-2001 dönemi ile dalgalı döviz kuru sistemine geçti i ve enflasyon 

hedeflemesi politikası izledi i 2001-2006 dönemi için ara tırılmaktadır. Bu amaçla ilk 

bölümde döviz kurunun yansımasını inceleyen ampirik çalı malar özetlenmektedir. kinci

bölümde döviz kurunun yansıma etkisi modellenmekte ve bu model, McCarthy(2000)’nin  

geli tirdi i aktarım zincirinden olu an fiyatlama davranı ı analizini  dikkate almaktadır.

Üçüncü bölümde ise döviz kurunun yurtiçi fiyatlara yansımasının ampirik sonuçları rapor 

edilmekte ve son olarak çalı manın genel bir de erlendirmesi yapılmaktadır.

 1. AMP R K L TERATÜR

Bu bölümde, döviz kurunun yurtiçi enflasyona yansımasını ampirik olarak inceleyen  

çalı malar özetlenecektir. McCarthy (2000:5-17), 1976:Q1-1998:Q4 döneminde dokuz 

geli mi  ülkede (ABD, Japonya, Almanya, Fransa, ngiltere, Belçika, Hollanda, sveç ve 

sviçre) döviz kuru ve ithalat fiyatlarının yurtiçi fiyatlara yansımasını inceledi i çalı masında

“a amalı”(recursive) VAR modelini kullanarak döviz kuru de erlenmesi ve ithalat fiyat 

deflasyonunun beraberinde yurtiçi enflasyon oranında dü meyi getirdi i sonucuna ula mı tır. 

Ayrıca, ithalat fiyatlarının tüketici fiyatları üzerinde daha güçlü bir etkiye sahip iken döviz 

kurunun bu fiyatlar üzerindeki etkisinin sınırlı oldu unu belirtmi tir.

Choudhri ve Hakura (2001:5-15), 1979-2000 döneminde 71 ülke üzerinde 

Taylor(2000)’un dü ük enflasyonlu bir çevrenin döviz kurunun yurtiçi fiyatlara yansımasının

dü ük olmasına neden oldu u hipotezini test etmek için bu yansımayı kısa, orta ve uzun 

vadeli olmak üzere üç dönemde incelemi  ve dönem uzunlu u arttıkça her ülke grubu için 

ortalama döviz kuru yansımasının arttı ı sonucuna ula mı lardır. Ayrıca, Taylor(2000)’un 

hipoteziyle tutarlı olarak enflasyon ve kur yansıması arasında pozitif yönlü bir ili ki

bulmu lar ve kur yansımasının dü ük enflasyonlu ülkeler için en dü ük ve yüksek enflasyonlu 

ülkeler için ise en yüksek oldu una dikkat çekmi lerdir.

Billmeier ve Bonato(2002:11-23), 1994:01-2001:05 döneminde Hırvatistan’da döviz 

kurunun yurtiçi fiyat seviyesine etkisini standart VAR yöntemini kullanarak analiz etmi  ve 

bu ülkede dolarizasyon derecesinin yüksek olmasının döviz kuru yansımasının büyüklü ünü

artıran önemli bir faktör oldu una dikkat çekmi tir. Buna kar ın, döviz kurunun yurtiçi 

fiyatlara yansımasının dü ük oldu u sonucuna ula mı tır.
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Bhundia (2002: 16-17)’ın 1980:01-2001:02 döneminde Güney Afrika için döviz 

kurundan enflasyona yansımasını VAR modeli kullanarak yaptı ı çalı mada döviz kurunun 

de er kaybının enflasyona olan etkisinin, üretimin ara a amalarında absorbe edilmesine 

kar ın, üretici fiyatlarına olan okların tüketici fiyatları üzerinde önemli etkiye sahip oldu unu

ileri sürmektedir. Bhundia nominal okların, standart döviz kuru yansımasının dinami ini

etkiledi ini ve nominal okların, Güney Afrika’da göreli fiyat dalgalanmalarını açıklamak için 

önemli oldu unu ileri sürmektedir. Buna kar ın, reel okların nominal döviz kuru de er

kaybına neden olması durumunda enflasyon üzerindeki etkisi daha dü ük kalmaktadır. Ba ka

bir deyi le, döviz kurunun enflasyona yansıması, reel oklardan daha çok nominal oklarda

daha yüksektir. Bu çalı manın bir ba ka önemli sonucu ise Güney Afrika’da kurun enflasyona 

yansımasının (pass-through) dü ük olmasıdır.

Choudhri, Faruqee ve Hakura (2002) yedi geli mi  ülke (ABD dı ında) için VAR 

modeli kullanarak farklı yeni açık makroekonomik modellerin performansını,  yurtiçi ve 

yurtdı ı fiyatları da kapsayan geni  bir fiyat endeksi yoluyla döviz kurunun enflasyona 

yansımasını ara tırmı lardır. Çalı malarında kur yansımasının öngörülmesinde fiyatların,

üretici veya ulusal para ile fiyatlandırılmasının önemli politika etkilerine sahip oldu unu ileri 

sürülmü lerdir. Yazarlar, üretici parasıyla ve yerel parayla fiyatlandırmanın bir karı ımıyla 

birlikte yapı kan mal fiyatları, yapı kan ücretler ve ithalat için da ıtım maliyetlerinin 

(distribution costs of imports) en uygun modelin kurulmasında önemli oldu unu ileri 

sürmektedir.      

Belaisch (2003:7-16), 1999:07-2002:12 döneminde Brezilya’da döviz kurunun yurtiçi 

fiyatlara yansımasının analiz etmek için “a amalı” VAR modeli kullanarak kur yansımasının

tüketici fiyatlarına etkisinin dü ük oldu u sonucuna ula mı tır.

Gueorguiev (2003:6-10), 1997:06-2003:01 döneminde Romanya’da döviz kurunun 

üretici ve tüketici fiyatlarına yansımasını belirlemek için “a amalı” VAR modelini kullanarak 

döviz kurunun yurtiçi fiyatlara yansımasının büyük ve nispeten hızı oldu u, spesifik olarak 

döviz kurunun tüketici fiyatlarına göre üretici fiyatlarının dalgalanmasını etkileyen önemli bir 

faktör oldu u sonucuna ula mı tır. Ayrıca, Taylor(2000) ve Choudhri ve Hakura(2001)’nın

bulgularıyla tutarlı olarak döviz kuru ve enflasyon oranının aynı yönde hareket etti ine dikkat 

çekmi tir.
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Hyder ve Shah(2004:7-14), 1988:01-2003:11 döneminde Pakistan’da döviz kuru 

de i melerinin yurtiçi fiyatlara olan etkisini “a amalı” VAR modeli kullanarak analiz etmi

ve döviz kurunun yurtiçi fiyatlar üzerinde ılımlı etkilere sahip oldu u; döviz kuru 

yansımasının tüketici fiyat indeksiyle kar ıla tırıldı ında üretici fiyat indekslerinde ticareti 

yapılabilir malların payının daha fazla olması nedeniyle daha uzun vadeli etkilere sahip 

oldu u sonucuna ula mı lardır. Nihai olarak, döviz kurunun yurtiçi fiyatlara yansımasının

dü ük oldu una i aret etmi ler ve bunun para politikasının uygulanması açısından önemli bir 

implikasyona sahip oldu unu göstermi lerdir. Dü ük döviz kuru yansımasının özellikle 

enflasyon hedeflemesi rejimi üzerinden ba ımsız para politikası izleme açısından daha fazla 

serbestlik sa ladı ına da dikkat çekmi lerdir.

Mwase(2006:10-24), 1990:01-2005:01 döneminde Tanzanya’da döviz kuru 

de i melerinin “tüketici” fiyatlarına etkilerini incelemek amacıyla yapısal VAR modelini 

kullanarak bu ülkede döviz kuru yansımasının “eksik” ve azalan oldu u sonucuna ula mı tır. 

Ba ka bir deyi le, döviz kuru de erlenmesinin (pozitif bir döviz kuru oku) enflasyonda 

azalmayla sonuçlandı ını vurgulamı tır.

An(2006:13-27), 1976:01-2005:08 döneminde sekiz geli mi  ülkede (ABD, Japonya, 

Kanada, talya, ngiltere, Finlandiya, sveç ve spanya) döviz kurunun ithalat, üretici ve 

tüketici fiyatlarına yansımasını i aret kısıtlı VAR modeli çerçevesinde analiz etmi tir. 

Çalı masında, kur yansımasının büyüklü ü ve hızının da ıtım zinciri boyunca yava ladı ını;

yüksek ithalat paylı, büyüklük olarak küçük, daha kalıcı ve daha az de i ken döviz kurları,

daha de i ken parasal oklar, yüksek enflasyon oranları ve daha az de i ken GSY H’nın

beraberinde daha yüksek bir kur yansıması getirdi i sonucuna ula mı tır. Bununla birlikte, 

nadiren tam kur yansımasına rastlamakla birlikte ülkelerinin büyük bir kısmı için yansımanın

eksik oldu una dikkat çekmi tir.

Stulz(2006:6-20), 1976:02-2004:12 döneminde sviçre’de döviz kuru ve ithalat fiyat 

oklarının yurtiçi fiyatlara yansımasını incelemek amacıyla VAR modeli kullanmı  ve 

çalı masında döviz kurunun ithalat fiyatlarına yansımasının eksik olmasına kar ın önemli 

oldu unu ve toplam tüketici fiyatlarına yansımanın ise ılımlı oldu unu kanıtlamı tır. Ayrıca, 

döviz kurunun tüketici fiyatlarına yansımasının yıllar boyunca azalan oldu unu ve bu 

azalmanın daha dü ük ve istikrarlı tüketici fiyat enflasyonuna do ru bir kaymayla aynı

döneme rastladı ına dikkat çekmi tir.
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1.1. Türkiye’de Kur Yansımasının Ampirik Literatürü:

Leigh ve Rossi (2002:7-11)’nin Türkiye için 1994:01-2001:04 dönemi kapsayan 

çalı malarında VAR yakla ımını (petrol fiyatları, reel üretim, döviz kuru, tüfe, tefe 

de i kenlerini kapsayan) kullanarak döviz kurunun enflasyona yansımasını tahmin 

etmi lerdir. Uygulanan VAR analizinde Türkiye için döviz kurunda meydana gelen bir okun

yurtiçi fiyatlarda yakla ık olarak bir yıl içinde etkisinin görüldü ü ve etkinin önemli bir 

kısmının ilk dört ayda ortaya çıktı ı ileri sürülmektedir. Çalı mada döviz kurundan toptan 

fiyat endeksine olan yansıma, tüketici fiyat endeksine göre daha yüksek bulunmu tur. ubat

2001 sonrası döviz kuru okundan kaynaklanan toptan e ya fiyatları ve tüketici fiyatlarındaki

kümülatif artı  (izleyen yıl üzerinde)  sırasıyla %17 ve % 12 olarak tahmin edilmi tir.

 Apalaçi vd. (2003:6) benzer ekilde Türkiye için yaptı ı döviz kurundan enflasyona 

yönelik yansıma çalı masında yansımanın özellikle dalgalı döviz kuruna geçildikten sonra 

azalma gösterdi i sonucuna ula mı lardır. Bu çalı maya göre geçi kenlik oranı, ubat 2001’ 

de %20’den %14’e dü erken, ubat 2001’den sonra bu geçi kenlik oranı  %14 ile %16 ve 

2002’den 2003’in ikinci yarı kadar ise %13-%14 de i me gösterdi i tahmin edilmi tir.  

Kara vd. (2005:40-43) Türkiye için 1995:01-2004:06 döneminde döviz kurunun 

enflasyona yansımasını tahmin ettikleri çalı malarında (zaman de i kenli parametre analiz ve 

ili kisiz regresyon analizi yöntemiyle)6, yukarıdaki çalı malarla uyumlu olarak yansımanın

dalgalı kur rejiminden sonra önemli ölçüde azaldı ı tahmin edilmi tir. Bu çalı mada u

önemli bulgular elde edilmi tir: Döviz kurunun enflasyona yansıma katsayısı, dört aylık bir 

dönemde alt sektörler itibariyle enerji için %27, i lenmi  gıda için %24, ticarete konu olan 

mallar için %15 ve ticarete konu olmayan mallar için %8’dir. Ticarete konu olan mallar için 

yansımadaki azalma çok daha güçlüdür. Ticarete konu olan mallarda döviz kurunun 

enflasyona yansıması azalmasına kar ın, hala yüksek ve nominal döviz kuru de i melerinin 

enflasyon üzerindeki etkisi dalgalı kur rejimi döneminde daha yüksektir. Döviz kurunun 

enflasyona yansıması ulusal paranın de er kazandı ı dönemden ziyade de er kaybetti i

dönemde daha yüksektir.      

6 Çalı mada döviz kurunun enflasyona yansımasının tahmini için tüketici ve üretici fiyat endeksi ile onların alt 
sektörleri itibariyle çok sayıda fiyat endeksi kullanılmı tır. Ayrıntılı bilgi için bkz: Kara vd. (2005).  
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Kara ve Ö ün (2005:6-15) tarafından Türkiye için 1995:02-2004:09 döneminde VAR 

yakla ımı kullanılarak (üretim açı ı, ithalat fiyatlarındaki de i me, tüfe ve tefe de i kenlerini

kapsayan) döviz kurunun enflasyona yansımasının tahmin edildi i çalı mada, Leigh ve Rossi 

(2002)’in bulgularıyla uyumlu olarak, dalgalı kur rejimi öncesinde yansımanın ilk dört ayda 

tamamlandı ını ve dalgalı kur rejiminden sonra ise yansımanın yakla ık bir yılda 

tamamlandı ını ileri sürmektedirler. Yine bu çalı ma, dalgalı kur rejiminden sonra uzun 

dönemde yansımanın önemli ölçüde azaldı ı tahmin edilmi tir. Di er yandan yansımadaki 

azalmanın büyüklü ünün seçilen enflasyon endekslerine göre de i ti i ve bu azalmanın

tüketici fiyat endeksinde toptan fiyat endeksine göre daha belirgin oldu u ileri sürülmektedir. 

Çalı mada Türkiye için genel olarak yansımanın azalmasına kar ın hala önemini korudu u ve 

dolayısıyla döviz kuru ve ithalat fiyatlarının enflasyon dinami i için önemini korudu unu ileri 

sürülmektedir.      

Mihaljek ve Klau (2001)’un Türkiye’nin de içinde bulundu u 13 ülke için döviz kuru 

yansıma katsayılarını tahmin etti i çalı malarında di er ülkelerle kar ıla tırıldı ında Türkiye 

için dalgalı döviz kuru öncesinde yansıma etkisini hem yüksek (%56) hem de hızlı (2-3 ay) 

bulmu tur.

2. MODEL (VAR ANAL Z )

Döviz kurunun enflasyona yansımasının modellenmesi için kullanılan ekonometrik 

teknikler dört kısma ayrılmaktadır: lki, tek denklemli ekonometrik yöntemler, ikincisi, VAR 

modelleri, üçüncüsü, yapısal ekonometrik modeller ve dördüncüsü ise dinamik stokastik genel 

denge modelleridir. Ancak, çok sayıda çalı mada döviz kuru oklarının belirlenmesi için 

a amalı (recursive) bir VAR çerçevesi kullanılarak fiyatlama zinciri boyunca dı sal

(exogenous) okların etkileri analiz edilmektedir(Mwase, 2006:9).  

McCarthy(2000)’nin öncülü ünü yaptı ı “a amalı” VAR çerçevesi fiyatlamanın aktarım

zinciri boyunca analizini yapmaktadır. VAR modelinin tek denkleme dayanan yöntemlere 

göre bazı avantajları vardır: ilki, tek denkleme dayanan yöntemlerdeki içsellik (endogenous) 

problemini çözmesidir. kincisi, fiyatları bir aktarım zinciri boyunca modellemesidir. A amalı

VAR analizi, fiyatlama zinciri boyunca döviz kurunun fiyat setine yansımasını ara tırarak

fiyatlardaki a a ı ve yukarı hareketlerdeki yansımayı hem nispi hem de mutlak olarak 

karakterize etmektedir. Üçüncüsü, tahmin edilen etki-tepki fonksiyonları VAR yapısı
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üzerinden bir içsel de i kene olan okun di er de i kenler üzerindeki etkilerinin analizine 

imkan tanımakta ve bu, sadece belli bir dönemdeki yansımayı de il zaman boyunca yansıma 

dinamiklerini vermektedir. Bu nedenlerle, bu tür bir VAR yöntemi döviz kuru yansımasının

parametrelerinin derecesi ve hızının kullanı lı bir ölçüsüdür (An, 2006:12).

Çalı mamızda döviz kurunun yurtiçi fiyatlara yansımasını analiz etmek için McCarthy 

(2000)’in önerdi i “a amalı” (VAR) yakla ımı kullanılacaktır.   Model, izlenen sıra içinde altı

(içsel) de i kene dayanmaktadır: Petrol fiyat enflasyonu (YTL olarak), üretim açı ı, nominal 

döviz kurundaki de i me, ithalat fiyatları, üretici fiyatları ve tüketici fiyatları. Model 

a a ıdaki gibi gösterilebilir:

oil  = t-1[ oil] + t
oil                          (1)

yt = t-1[ yt] + 1 t
oil + t

y          (2)

et = t-1[ et] + 1 t
oil + 2 t

y + t
e            (3)

IMPI = t-1[ IMPI] + 1 t
oil +  2 t

y +  3 t
e + t

IMPI          (4)
WPI = t-1[ t

WPI] + 1 t
oil + 2 t

y + 3 t
e + 4 t

IMPI + t
WPI        (5)

CPI = t-1[ t
CPI] + 1 t

oil + 2 t
y + 3 t

e + 4 t
IMPI + 5 t

WPI + t
CPI        (6)

Modelde oil, petrol fiyat enflasyonu; yt, sanayi üretim endeksindeki de i me (üretim açı ı), 

et, nominal döviz kurundaki de i me; IMPI, WPI  ve CPI, sırasıyla ithalat fiyatları endeksi, 

üretici fiyatları endeksi ve tüketici fiyatları endeksi enflasyonudur. t, dönemleri 

göstermektedir. Son olarak, t-1[], t-1'inci dönemdeki mevcut bilgiye dayalı olarak  bir 

de i kenin alaca ı beklenen de erini göstermektedir. (1)-(6) numaralı e itliklerdeki beklenen 

de erler yerine, yedi içsel de i kenin gecikmelerine dayanan do rusal kestirimlerin 

kullanıldı ı varsayılmaktadır.

Modelde uluslararası arz okları (yurtiçi fiyatlar üzerindeki etkisi); (1) numaralı

e itlikte gösterilen petrol fiyatlarıyla;  talep okları (yurtiçi fiyatlar üzerindeki etkisi); (2)  

numaralı e itlikte sanayi üretim endeksiyle (üretim açı ı); nominal döviz kuru okları

(enflasyon üzerinde) (3) numaralı e itlikte nominal döviz kurlarındaki de i meyle; aktarım

zincirinin farklı a amalarına atfedilen ardıl enflasyon okları ise (4) - ,(6) numaralı e itliklerle 

gösterilmektedir. Bu modelde bir döviz kuru okunun, aktarım zinciri içinde fiyatlar (ithalat, 

üretici veya tüketici fiyatları) üzerindeki dinamik etkinin izlenmesine olanak vermektedir.  
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Veriler

Çalı ma,  1994:01- 2006:12 dönemini kapsamaktadır. Çalı mada model, 1994-2006 dönemini 

dalgalı döviz kuru rejimi öncesi (1994-2001) ve sonrası (2001-2006) dönem olmak üzere iki 

farklı alt döneme ayırarak tahmin edilmektedir. Burada amaç, iki farklı politika rejimlerinde 

döviz kurundan enflasyona yansımayı tahmin etmektir. Çalı mada kullanılan de i kenler:

Ham petrol fiyat endeksi- O L- (1994=100); sanayi üretim açı ı- y- (1997=100)7;  nominal 

döviz kuru- e-(YTL/$); ithalat fiyat endeksi-IMPI-(1994=100); üretici fiyat endeksi-WPI- 

(1994=100); tüketici fiyat endeksi-CPI-(1994=100). De i kenlere ait veriler; T.C.Merkez 

Bankası Elektronik Veri Da ıtım Sistemi, IFS ve TÜ K’den elde edilmi tir.

 Türkiye’de 1994-2006 dönemi ve iki alt döneminde yedi temel de i kenin ortalaması

ve de i kenli i Tablo 1’de verilmektedir. Tablo 1’de açıkça dalgalı döviz kuru öncesi ve 

sonrası olarak ayrılan iki alt dönem kar ıla tırıldı ında, özellikle üretici ve tüketici fiyat 

enflasyonu ve de i kenlikleri, dalgalı döviz kurunun uygulandı ı 2. alt dönemde yönetimli 

döviz kurun uygulandı ı 1.alt döneme göre büyük oranda azaldı ı görülmektedir. Benzer 

ekilde döviz kurudaki de i me ve de i kenlik 2. alt dönemde 1. alt döneme göre azalma 

göstermi tir. Di er yandan GSY H’nın gösterge (proxy) de i keni olarak alınan sanayi 

üretimi açı ı 1. alt dönemde 2. alt döneme göre daha yüksek gerçekle mi tir. Sanayi üretimi 

ise 2. alt dönemde 1. alt döneme göre hem hızlı büyümü  hem de de i kenli i dü mü tür.

Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da, 1. alt dönemle kar ıla tırıldı ında döviz 

kurunun daha az arttı ı, yurtiçi fiyatların hızla dü tü ü, 2.alt dönemde sanayi üretiminin hızla

arttı ı ve üretim açı ının hızla dü tü ü görülmü tür. Ba ka bir ifadeyle, ekonomide kapasite 

kullanım oranı yükselmi tir.

7  Sanayi üretim açı ı, sanayi üretiminin bir potansiyel düzey etrafında dalgalanaca ı varsayımı altında Hodrick-
Prescott (HP) filtresi kullanılarak hesaplanmı tır. HP filtresi; üretimi, üretimin düzle tirilmi  trendini (a 
smoothened trend) olu turan sürekli ve geçici unsurlarına ayrı tırmaktadır (Mwase 2006:13). Düzle tirilmi
seriler, tahmin edilen potansiyel üretimdir.  
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Tablo 1:Modeldeki De i kenlerin Ortalama Büyüme Oranı ve De i kenli i
             1994:1-2006:12 

 Petrol 
Fiyatları

Üretim 
Açı ı

Döviz
Kuru

thalat 
Fiyatları

Üretici 
Fiyatları

Tüketici 
Fiyatları

Sanayi
Üretimi 

Ortalama 
Büyüme
Tüm Dönem 4,43 -0,85 3,16 0.36 3,37 3,45 0.48 
1994:1-2001:2 6,18 -1,47 5,14 0.18 4,68 4,88 0.17 
2001:3-2006:12 2,25 -0,082 0,69 0.59 1,74 1,67 0.86 
De i kenlik1

Tüm Dönem 10,43 8,89 6,62 2.64 3,29 2,81 5.22 
1994:1-2001:2 11,27 11,92 6,98 3.11 3,32 2,67 5.71 
2001:3-2006:12 8,88 0,32 5,21 1.90 2,44 1,78 4.55 
        
1 De i kenlik, de i kenlerin büyüme oranlarının standart sapması olarak tanımlanmaktadır.

3. Ampirik Sonuçlar

3.1. Birim Kök Test Sonuçları

Serilerin dura an olup olmadı ına yönelik olarak Geni letilmi  Dickey-Fuller (ADF) 

birim kök testleri yapılmı tır. Birim kök testleri, üretim açı ı de i keni dı ındaki tüm 

de i kenlerin logaritmik düzeylerine uygulanmı tır. Test sonuçlarına göre tüketici fiyat 

endeksi dı ındaki tüm serilerin 1.derece farklarında dura an oldu u görülmü tür. Ba ka bir 

ifade ile bu seriler, birinci farkları dura an oldu undan, fark dura an seriler ve birinci 

dereceden bütünle ik (integrated) I(1) serileridir. Tüketici fiyat endeksi ise 2.derece farkında

dura an hale gelmi tir. Dolayısıyla yapılan testler sonucunda tüm serilerin aynı düzeyde 

dura an olmadı ı sonucuna varılmı tır. ADF test sonuçları a a ıda Tablo 2‘de verilmi tir.

              Tablo 2: ADF Birim Kök Testi Sonuçları

Seri Adı ADF De eri
DLNOIL -8.080776* (2)
DY -5.308511* (3)
DLNE -5.282653* (3)
DLNIMPI -4.970631* (4)
DLNWPI -2.750677** (6)
DDLNCPI -6.987020* (10)
D, serilerin 1.derece; DD ikinci derece farklarının alındı ını göstermektedir.  *,** serilerin sırasıyla %1 ve 
%10 düzeyinde dura an oldu unu göstermektedir. () Parantez içindeki sayılar gecikme uzunlu unu 
göstermektedir.  
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VAR modelini tahmin etmek için kullanılan gecikme uzunlu u, AIC (Akaiki bilgi kriteri) 

istatistiklerine göre 4 olarak belirlenmi tir. Bu modelde Breusch-Godfrey LM Testine göre 

otokorelasyon (%1 yanılma düzeyinde) ve  White Testine göre de i ken varyanslılık sorunu 

yoktur.

3.2. Dövizden Yurtiçi Fiyatlara Yansıma Katsayılarının Tahmini

Tahmin edilen VAR modeli üzerinde yapılan etki-tepki analizinde döviz kuru 

de i keninin hata terimlerine verilen bir standart sapmalık oka üretici fiyatlarının (WPI) ve 

tüketici fiyatlarının (CPI) tepkisi incelenmi tir8. (Etki-tepki sınamasıyla döviz kuruna 

uygulanan oklar kar ısında üretici ve tüketici fiyatların tepkileri ekteki tablolarda 

verilmektedir).   

Etki-tepki analizinden hareketle kümülatif yansıma katsayıları tahmin edilmi tir. 

Kümülatif yansıma katsayısı a a ıdaki gibi tanımlanmaktadır:

jttttjtt EPPT ,,,, /

jttPT , , t ve t+j ayları arasındaki fiyat düzeyindeki kümülatif de i me; jttE , , t ve t+j 

dönemleri arasındaki döviz kurundaki kümülatif de i me. Dolayısıyla yansıma katsayıları,

yurtiçi fiyatların döviz kurundaki de i meye modelin öngördü ü ayarlamayı göstermektedir.

  Çalı mamızda tüm dönem, 1. ve 2. alt dönem için tahmin edilmi  kümülatif yansıma 

katsayıları Tablo 3 ve 4’te gösterilmektedir. Bu tablolardan, Ek'teki grafiklerden ve ekil (1)-

(3)'den a a ıdaki sonuçlara ula ılabilir:

* Tüm dönem için genel bir yorum yaptı ımızda; döviz kurunun WPI ve CPI 

üzerindeki etkisi, WPI için bir yılın üzerinde ve CPI için bir yıldan daha az sürede 

tamamlanmasına kar ın, bu etkinin büyük bir kısmı WPI için 6 ay ve CPI için 4 ayda 

tamamlanmaktadır. Yansıma katsayıları WPI için 6 ay, CPI için 4 aydan sonra çok az de i me 

göstermektedir. Bu unu göstermektedir: Döviz kuru WPI ve CPI üzerinde göreli olarak çok 

hızlı bir etkiye sahiptir. Di er yandan döviz kurunun WPI ve CPI üzerindeki etkisini 

8  Döviz kurunda meydana gelen bir (Cholesky) standart sapmalık (hatalık) okun, üretici ve tüketici fiyatları
üzerinde meydana getirdi i etkileri göstermektedir. 
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kar ıla tırdı ımızda ise bu etki WPI üzerinde çok daha büyüktür. Döviz kurundaki bir oktan

sonraki ilk ayın sonunda WPI %16.8 ve CPI %6.4 artmaktadır.  

 * 1.alt dönemde döviz kurunun WPI üzerindeki etkisi ilk üç ayda ortaya çıkmaktadır.

3.ayda kümülatif yansıma katsayısı %52’dir. Döviz kurunun CPI üzerindeki etkisi ise daha 

dü üktür. CPI için 3.ayda kümülatif yansıma katsayısı  %16.8’dir. Döviz kurundaki bir ok

sonrasında WPI’daki artı , 12 aydan daha fazla bir sürede artamaya devam etmekte ve 12 

ayda döviz kurunun %67’si WPI’ya yansımaktadır. CPI üzerindeki etkisi ise  WPI’dan daha 

çok daha uzun süre devam etmekte 12 ayda döviz kurunun sadece %24’ü CPI’ya 

yansımaktadır.

 * 2.alt dönemde döviz kurunun WPI üzerindeki etkisinin önemli bir kısmı 6 ayda 

tamamlanmaktadır. lk altı aydaki WPI kümülatif yansıma katsayısı %42’dir. CPI kümülatif 

katsayısı ise yıl boyunca %15 gibi oldukça dü ük düzeydedir. Döviz kurundaki bir ok

sonrasında WPI’daki artı , 1.alt döneme göre çok daha uzun süre devam etmektedir. 12 ayda 

döviz kurunun sadece %44’ü WPI’ya yansımaktadır. Benzer ekilde, döviz kurunun CPI 

üzerindeki etkisi ise 1.alt döneme göre daha uzun süre devam etmekte ve 12 aylık dönemde 

döviz kurunun sadece  %15.3’ü CPI’ya yansımaktadır.

* Genel olarak 1. alt dönemi dalgalı döviz kuru rejimi öncesi dönem ve 2.alt dönemi 

ise dalgalı döviz kuru rejimi sonrası olarak tanımlarsak, döviz kurunun WPI ve CPI 

üzerindeki etkinin büyüklü ü dalgalı döviz kuru rejiminde, önceki rejime göre daha dü ük;

di er yandan bu etkinin hızı dalgalı döviz kuru rejimi öncesinde çok daha büyük oldu u

görülmektedir. 
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TAHM N ED LM  KÜMÜLAT F YANSIMA KATSAYISI
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ekil 1. 1994:01-2006:12 Döneminde Döviz Kurunun WPI ve CPI üzerindeki  
              Kümülatif Yansıma Katsayıları

TAHM N ED LM  KÜMÜLAT F YANSIMA KATSAYILARI(1)
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ekil 2. 1994:01-2001:02 Döneminde Döviz Kurunun WPI ve CPI üzerindeki 
               Kümülatif Yansıma Katsayıları
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TAHM N ED LM  KÜMÜLAT F YANSIMA KATSAYILARI(2)
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ekil 3. 2001:03-2006:12 Döneminde Döviz Kurunun WPI ve CPI üzerindeki 
 Kümülatif Yansıma Katsayıları

Tablo 3: Yansıma Katsayıları Bulguları (1) 

HIZ: Kümülatif Yansıma Katsayısı %44 Oldu unda Geçen Süre (ay)
            Dalgalı  Kur Öncesi          Dalgalı  Kur Sonrası
   Tüm Dönem       1.Ara Dönem               2.Ara Dönem 

WPI 6 2                       12 

HIZ: Kümülatif Yansıma Katsayısı %15 Oldu unda Geçen Süre (ay)
            Dalgalı  Kur Öncesi          Dalgalı  Kur Sonrası
    Tüm Dönem       1. Ara Dönem               2. Ara Dönem 

CPI               4                 2                       12 

Tablo 4: Yansıma Katsayıları Bulguları (2) 

Büyüklük: 12 Sonu tibariyle Kümülatif Yansıma Katsayısı (%)   
            Dalgalı Kur Öncesi          Dalgalı Kur Sonrası
   Tüm Dönem       1.Ara Dönem               2.Ara Dönem 

WPI 56             67                        44

Büyüklük: 12 Sonu tibariyle Kümülatif Yansıma Katsayısı (%)   
            Dalgalı Kur Öncesi          Dalgalı Kur Sonrası
    Tüm Dönem      1.Ara Dönem               2.Ara Dönem 

CPI               15.6              24                         15.3 

 Döviz kurundan enflasyona yansıma katsayıları, döviz kurunun WPI ve CPI’nın

düzeyleri üzerindeki etkisi hakkında bilgi vermesine kar ın, döviz kuru oklarının WPI ve 

CPI’daki dalgalanmalarda ne kadar önemli oldu unu göstermemektedir. Varyans ayrı tırması
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WPI ve CPI’daki de i melerin açıklanmasında döviz kurunun oklarının önemini analiz 

etmemize olanak vermektedir. Varyans ayrı tırması, WPI ve CPI enflasyonlarındaki

de i meleri VAR içindeki içsel de i kenlerin oklarına ayrı tırmaktadır9. Tablo 5, WPI ve 

CPI için 2 alt dönem itibariyle varyans ayrı tırmasını göstermektedir. Varyans ayrı tırma 

sonuçları, 1. alt dönemde döviz oklarının WPI enflasyonundaki dalgalanmaları açıklamada 

önemli oldu un göstermektedir. Bu dönemde döviz okları, WPI enflasyon varyansının

yakla ık %25’ini açıklamaktadır. WPI enflasyonu büyük ölçüde kendisi tarafından

açıklanmaktadır. Döviz okları CPI enflasyon varyansının ise yakla ık %7’sini 

açıklamaktadır. CPI enflasyonu ise büyük ölçüde WPI ve kendisi tarafından açıklanmaktadır.

2. alt dönemde ise döviz okları, WPI enflasyon varyansının yakla ık %35’ini açıklamaktadır. 

Di er yandan döviz okları, CPI enflasyon varyansının yakla ık olarak %15’ini 

açıklamaktadır.

 Dalgalı döviz kuru rejimi öncesinde (1.alt dönem) genel olarak döviz kurları tek yönlü 

olarak de er kaybetmesi nedeniyle döviz kuru ve ithalat fiyatlarındaki de i me bu dönemdeki 

üretici fiyatları enflasyonunu yakla ık olarak %40 ve tüketici fiyatlarının yakla ık olarak 

%20’sini açıklamaktadır. Dalgalı döviz kuru rejiminde ise döviz kurları genel olarak de er

kazanması nedeniyle döviz kuru ve ithalat fiyatlarındaki de i meler WPI enflasyonunun 

yakla ık %50’sini ve CPI enflasyonunun %24’ünü açıklamaktadır. Dalgalı döviz kur 

rejiminde yurtiçi enflasyon oranlarının dü tü ü dikkate alınırsa, döviz kurunun bundaki 

etkisinin oldukça önemli oldu u görülmektedir. Di er yandan dalgalı kur rejiminde 

enflasyonun hedeflemesi nedeniyle gelecekle ilgili enflasyon bekleyi lerinin geçmi

enflasyona de il gelecek enflasyon beklentilerine dayanması sonucu yurtiçi enflasyon 

oranlarının, kendi enflasyon oranlarıyla açıklanma güçleri azalmı tır.

9  Varyans ayrı tırmada, önce VAR kullanılarak çe itli tahmin dönemleri için WPI ve CPI enflasyonlarının
tahmini yapılır. Daha sonra her bir dönem için tahmin hatalarının varyansı hesaplanır. Sonunda da her bir dönem 
için tahmin hatasının varyansı VAR içindeki 6  içsel de i kene oklara ayrı tırılır. Örne in e er döviz kuru gibi 
bir de i ken tahmin hata varyansının önemli bir bölümünü açıklıyor ise o zaman döviz kuru enflasyon 
de i melerini açıklamada önemlidir (Leigh ve Rossi, 2002).  
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Tablo 5. Dönemlere Göre Varyans Ayrı tırması Sonuçları

WPI ENFLASYONUNUN VARYANS AYRI TIRMASI (1.ALT DÖNEM) 

Dönem Petrol Fiyatları Üretim Açı ı Döviz Kuru IMPI WPI CPI 

 1  6.608580  1.042794  4.661128  0.709065  86.97843  0.000000 
 4  4.984593  3.356750  27.24717  12.79069  50.73651  0.884293 
 8  4.685510  9.323810  24.67012  17.54218  42.48712  1.291262 

 12  5.476024  9.263500  24.50743  17.41248  41.99322  1.347343 
 16  5.532633  9.329104  24.47623  17.45374  41.85649  1.351803 

CPI ENFLASYONUNUN VARYANS AYRI TIRMASI(1.ALT DÖNEM) 
 Dönem Petrol Fiyatları Üretim Açı ı Döviz Kuru IMPI WPI CPI 

 1  4.905992  0.000593  0.097903  1.336064  59.40285  34.25660 
 4  5.739732  0.578212  6.089005  11.20205  49.22556  27.16543 
 8  6.709597  2.160059  7.365237  14.06343  43.99096  25.71072 

 12  7.689274  2.384364  7.334212  13.84220  43.21247  25.53747 
 16  7.775674  2.388346  7.326134  13.88254  43.11213  25.51517 

 WPI ENFLASYONUNUN VARYANS AYRI TIRMASI (2.ALT DÖNEM) 
 Dönem Petrol Fiyatları Üretim Açı ı Döviz Kuru IMPI WPI CPI 

 1  10.69385  4.798477  12.83063  9.505250  62.17179  0.000000 
 4  9.972277  6.058467  31.65529  14.42560  33.40912  4.479251 
 8  10.51446  5.702942  36.73656  12.50148  30.15706  4.387489 

 12  10.79710  5.731392  37.85919  11.90138  28.85223  4.858711 
 16  10.85522  5.709322  37.85739  11.78457  28.76410  5.029400 

CPI ENFLASYONUNUN VARYANS AYRI TIRMASI(2.ALT DÖNEM) 
       
 Dönem Petrol Fiyatları Üretim Açı ı Döviz Kuru IMPI WPI CPI 

 1  0.008434  1.797554  9.267082  2.233431  24.09560  62.59790 
 4  0.319496  10.08076  16.06045  6.943057  18.27112  48.32511 
 8  0.757648  10.24973  15.05649  9.275029  18.79346  45.86764 

 12  1.774273  10.37561  14.77204  9.071076  19.03300  44.97400 
 16  2.049126  10.33752  14.68653  9.010781  19.22221  44.69383 

NOT : Bu de erlerler % de erlerdir. 

SONUÇ

 Ampirik çalı mada elde edilen bulgular, döviz kurunun yurtiçi enflasyona 

yansımasının Türkiye’de dalgalı döviz kuru rejimine geçildikten sonra zayıfladı ını

göstermektedir. Dalgalı döviz kuru rejimi öncesi dönemde döviz kurunun yurtiçi enflasyonlar 

üzerindeki yansımasının önemli bir kısmı ilk iki-üç ayda ortaya çıkarken, dalgalı döviz kuru 
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rejimi sonrasında 6-12 ayda ortaya çıkmaktadır. Bu ampirik bulgular Türkiye için yapılan 

Leigh ve Rossi (2002), Kara ve Ö ünç (2005), Kara vd. (2005), Apalaçi vd. (2003)   

çalı malarının bulguları ile uyumludur. Döviz kurunun üretici ve tüketici fiyatlarına

yansımasını iki dönem itibariyle kar ıla tırdı ımızda ise bu yansımanın her iki dönemde de 

üretici fiyatlarına etkisinin, tüketici fiyatlarına olan etkisine göre çok daha büyük oldu u

görülmektedir. Bunun temel nedenlerinden birisi, tüketici fiyat endeksi sepetindeki mallar 

içinde ticarete konu olan malların oranının, üretici fiyat endeksindeki sepete göre daha dü ük

olmasıdır.

  Döviz kurunun yansıma etkisi, dalgalı döviz kuru rejiminde daha gecikmeli olarak 

ortaya çıkmaktadır. Burada vurgulanması gereken önemli bir konuda; dalgalı döviz kuru 

rejimine geçildikten sonra yansıma katsayısı azalmasına kar ın, yansıma etkisinin 

tamamlanması hala zamana yayılmaktadır. Dolayısıyla para politikası açısından enflasyon 

hedeflemesinde döviz kurunun enflasyon üzerindeki bu gecikmeli etkisinin varlı ı dikkate 

alınmalıdır.

 Üretici ve tüketici fiyatları enflasyonunun varyans ayrı tırmaları döviz kurunun bu 

enflasyonları açıklamada dalgalı döviz kuru rejiminde, yönetimli döviz kuru rejimine göre 

daha etkili oldu unu göstermektedir. Döviz kurunun yanında petrol fiyatları ve ithalat fiyatları

da etkili olmu tur.

 Sonuç olarak merkez bankasının fiyat istikrarını temel amaç olarak belirledi i Türkiye 

gibi küçük ve dı a açık bir ekonomide döviz kuru ve onun yurtiçi fiyatlara yansıma etkisinin 

bilinmesi oldukça önemlidir.  Merkez bankasının gelecekteki enflasyonu öngörme ve politika 

önlemleri almada döviz kuru yansımasını büyüklü ü ve hızının bilinmesinin fiyat istikrarının

sa lanmasına önemli katkıda bulunaca ı açıktır.

Sözlü Sunumlar 189



KAYNAKÇA

An, L. (2006), “Exchange Rate Pass-Through: Evidence Based on Vector Autoregression 
with Sign Restrictions”, Munich Personel Repec Archive, Paper no:527. [http://mpra.ub.uni-
muenchen.de/527/] Eri im Tarihi:06/04/2007. 

Apalaçi, S., F. Belma., Y. Yelda.,(2003), “Changes in Inflation Dynamics Following The 
Floating Exchange Rate Regime” Yapı Kredi Bankası Research Department’s Special Focus 
Notes, s.1-7. http://www.ykb.com/english/eco_reports/special_focus_notes.html

Belaisch, A. (2003), “Exchange Rate Pass-Through in Brazil”, IMF Working Paper, 03/141, 
pp.1-18.

Billmeier, A.; L. Bonato (2002), “Exchange Rate Pass-Through and Monetary Policy in 
Croatia”, IMF Working Paper, 02/109, pp.1-34.

Bhundia, A. (2002), "An Empirical Investigation of Exchange Rate Pass-Through in South 
Africa," IMF Working Papers 02/165. 

Choudhri, E. U.; D. S. Hakura (2001), “Exchange Rate Pass-Through to Domestic Prices: 
Does the Inflationary Environment Matter?”, IMF Working Paper, No:194, pp.1-35. 

Choudhri, E. U., H. Faruquee; D. Hakura (2002), “Explaining the Exchange Rate Pass-
Through on Different Prices”, IMF Working Paper, No:02/224. 

Dornbusch, R. (1987), “Exchange Rates and Prices”, American Economic Review, Vol:77, 
pp.93-106.

Feinberg, R. (1986), “The Interaction of Foreign Exchange and Market Power Effects on 
German Domestic Prices”, Journal of Industrial Economic, 35(1), pp.61-70. 

Feinberg, R. (1989), “The Effects of Foreign Exchange Movements on U.S. Dmonestic 
Prices”, Review of Economics and Statistics, 71(3), pp.505-11. 

Goldberg, P.;  M. Knetter, (1997), “Goods Prices and Exchange Rates: What Have We 
Learned?”, Journal of Economic Literatüre, Vol:35, pp.1243-92. 

Gueorguiev, N. (2003), “Exchange Rate Pass-Through in Romania”, IMF Working Paper, 3-
130, pp.1-29. 

Hyder, Z.; S. Shah (2004), “Exchange Rate Pass-Through to Domesic Prices in Pakistan”, 
State Bank of Pakistan  Working Papers, No:5, pp.1-19. 

Kara H, K.Tu er , Ü.Özlale, B.Tu er, D.Yavuz, E. M. Yücel (2005),  Exchange Rate Pass-
Through in Turkey: Has t Changed And To What Extent? T.C.M.B. Working Paper No. 
05/04, February.

Sözlü Sunumlar 190



Kara, H.; Ö ünç, F. (2005),  Exchange Rate Pass-Through in Turkey: It is Slow, but is it 
Really Low?, Turkish Experience With Implicit Inflation Targeting, T.C.M.B. Working Paper
No. 05/10, April 2005) 

Lam, J.P., (2003), "Alternative Targeting Regimes, Transmission Lags, and the Exchange 
Rate ChAnel", Bank of Canada Working Paper No. 2003-39.

McCarthy, J. (2000), “Pass-Through of Exchange Rates and Import Prices to Domestic 
Inflation in Some Industrialized Economies”, [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? 
abstract_id=249576] Eri im Tarihi:9 Nisan 2007. 

Mihaljek, D.; Marc Klau (2001), “A Note On The Pass-Through From Exchange Rate And 
Foreign Price Changes To nflation n Selected Emerging Market Economies”, BIS Papers No 
8, pp.69-81).

Mwase, N. (2006), “An Empirical Investigation of the Exchange Rate Pass-Through to 
Inflation in Tanzania”, IMF Working Paper, 06/150, pp.1-31. 

Stulz, J. (2006), “Exchange Rate Pass-Through in Switzerland: Evidence from Vector 
Autoregressions”, [http://www.sgvs.ire.eco.unisi.ch/papers/Stulz_SGVS06.pdf] Eri im Tarihi: 
20/04/2007.

Taylor, J. B. (2000), “Low Inflation, Pass-Trough and the Pricing Power of Firms”, European
Economic Review, Vol:44, pp.1389-1408. 

Sözlü Sunumlar 191



EK: TABLOLAR ETK  TEPK  GRAF KLER

TÜM DÖNEM WPI ve CPI’NIN        1.ALT DÖNEM WPI ve CPI’NIN 
DÖV Z KURUNA TEPK S                      DÖV Z KURANA TEPK S

.000

.004

.008

.012

2 4 6 8 10 12 14 16

Response of DLNWPI to DLNE

-.004

-.002

.000

.002

.004

.006

2 4 6 8 10 12 14 16

Response of DDLNCPI to DLNE

Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E.

-.008

-.004

.000

.004

.008

.012

2 4 6 8 10 12 14 16

Response of DLNWPI to DLNE

-.008

-.004

.000

.004

.008

2 4 6 8 10 12 14 16

Response of DDLNCPI to DLNE

Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E.

Sözlü Sunumlar 192



2. ARA DÖNEM WPI ve CPI’NIN DÖV Z KURUNA TEPK S
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Gamma Da ılımlarının Karmalarında Parametre Tahmini 
Parameter Estimation in Mixtures of Gamma Distributions 

Özet 

Bu çalı mada Gamma da ılımlarının sonlu karmasında,karma oranları ve 

bile en da ılımların parametrelerinin tahmininde momentler yöntemi ve en çok 

olabilirlik yöntemi irdelenmi tir.

Anahtar Kelimeler : Sonlu karma da ılımlar, Momentler yöntemi,EM algoritması

ABSTRACT 

PARAMETER ESTIMATION IN MIXTURES OF GAMMA DISTRIBUTION 

This study examines the method of moments and the method of maximum likelihood for 

estimating the parameters of the component distributions and their mixing proportions 

in finite mixture of Gamma distributions. 

Key Words : Finite mixture distributions, Method of moments EM algorithm 

1.G R

 Karma da ılımlarda parametre tahmini ilk defa 1894 yılında Pearson tarafından

ele alınmı tır. Pearson, bir boyutlu iki normal karma da ılımın parametrelerini 

momentler yöntemini kullanarak tahmin etmi tir. Rao (1948), aynı varyanslı iki normal 

karma da ılımın parametrelerini ilk defa en çok olabilirlik yöntemiyle tahmin 

etmi tir(Everit..). Bilgisayarların geli mesiyle, en çok olabilirlik yöntemi daha yaygın

olarak kullanılmaya ba lanmı , özellikle EM algoritmasının Dempster et al. (1977), 
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tarafından ortaya atılmasından sonra bu algoritmaya dayalı olarak en çok olabilirlik 

tahminlerinin sayısal çözümlemesi üzerine olan ilgi artmı tır ve EM algoritması karma 

modellerdeki parametre tahmininde vazgeçilmez bir araç haline gelmi tir ( Everitt 1984, 

Rubin 1991, McLachlan ve Krishnan 1997, Nityasuddhi ve Böhning 2003).

ki Gamma da ılımının karmasının olasılık yo unluk fonksiyonu, 

1 1 2 2

1 2

1 1
1 2 1 2

1 1 2 2

1 1( ; , , , , ) (1 )
( ) ( )

i ix x

i if x p p x e p x e         (1) 

biçimindedir. Da ılımda 1 1 2 2[0,1] , , , , (0, )p olmak üzere, be  parametre 

vardır. Olasılık yo unluk fonksiyonunun grafi i .1, 1, 3, 6, 41 1 2 2p  için  

a a ıdaki gibidir. 

 Karma da ılımlarda parametre tahmin edicileri için açık ifadeler elde etmek 

genel olarak mümkün de ildir. Bazı özel hallerde momentler yötemi ile açık ifadeli 

tahmin ediciler elde edilebilir. Moment e itliklerinin olu turdu u denklem sistemi 

parametrelere göre lineer olmayan denklem sistemi olup, sayısal çözümlemedeki zayıf

ko ulluluk problemi kendini parametre tahmininde göstermektedir. Bilindi i gibi, 

Gamma da ılımlarında en çok olabilirlik yöntemini uygulamakta zordur. Bu zorluk, 

Gamma da ılımlarının karmalarında daha da artmaktadır. ki bile enli bir Gamma 

karması için logaritmik olabilirlik fonksiyonu, 

1 1 2 2

1 2

1 1
1 1 2 2

1 1 1 2 2

1 1ln ( , , , , ) ln (1 )
( ) ( )

i ix xn

i i
i

L p p x e p x e     (2)

dır. Fonksiyonun biçimi yanında, 1 2, parametrelerinin Gamma fonksiyonunun altında

bulunmaları en büyükleme problemini zorla tırmaktadır. Olabilirlik fonksiyonunun en 
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büyüklenmesi klasik optimizasyon algoritmaları ile yapıldı ı gibi EM algoritması ile de 

yapılmaktadır.

 Bu çalı mada Gamma Karma Da ılımlarında, momentler yöntemindeki lineer 

olmayan denklem sistemlerinin çözümü ve en çok olabilirlik yöntemindeki EM 

algoritmasında ortaya çıkan sorunlar ile bunların paremetre tahminleri üzerindeki 

yansımaları ele elınacaktır.

2. Gamma Karma Da ılımları

 Bir boyutlu k-bile enli Gamma karma da ılımın  olasılık yo unluk fonksiyonu, 

1

1 1

exp( )
( , ) ( ; )

( )

j

j

k k
j

j j j j
j j j j

xx
f x p f x p   , x>0  , 0j  , j >0                   (3) 

eklindedir.Burada  j
j

j
       ,     j=1,2,...,k        dır.

2.1. Momentler Yöntemi 

- ekil parametresi bilinen ve aynı olan iki bile enli bir Gamma karma 

da ılımın olasılık yo unluk fonksiyonu, 

)(
)exp()1(

)(
)exp(),,,;(

2

2
1

1

1
1

21
xxpxxppxf

biçiminde olmak üzere, 210   olsun. Amaç 21,   ve  p  parametrelerini tahmin 

etmektir. Bu nedenle ilk üç moment gereklidir: 
11...1 cmcc              , 3,2,1c

olmak üzere, ilk üç moment  

211 )1( pp
2
2

2
12 )1( pp

3
2

3
13 )1( pp

olur. Yeniden düzenlenerek, 
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1 2 1 2( )p

2
22
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2

2
1 )(p

3
23

3
2

3
1 )(p

son iki e itlikten,

221211 )(

3212121
2

211 )()(

ve

221121 )(

den,

3 1 2
1 2 2

2 1

elde edilir. 0 1 2b  ve 1 1 2b  olmak üzere  

2
12

2
231

21

2 1 1 0 0b b

olup, iki ölçek parametresi için,  

2
4ˆ 0

2
11

2,1

bbb

ve karma oranı  için, 

1 2

1 2

ˆ
ˆ ˆp

tahmin edicileri elde edilir (Sum ve Oommen 1995). 

2.2 En Çok Olabilirlik Yöntemi 

Bir boyutlu iki bile enli bir Gamma Karma Da ılımın o.y.f. (1) e itli indeki

gibidir.  Olabilirlik fonksiyonunun logaritması
n

i

n

i
iii xfpxpfxfLLn

1 1
21 )()1()(ln()(ln)(ln)(
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n

j j

jii
j j

j xx
p

1

2

1

1

)(

)exp(
ln                               (4) 

dır. En çok olabilirlik tahmin edicileri için açık analitik ifadeler elde etmek mümkün 

görünmemektedir. Optimizasyon yöntemlerinden birisine ba vurulabilir. Burada EM 

algoritması ele alınacaktır.

Bir boyutlu iki bile enli bir Gamma karma da ılımının parametreleri için EM 

algoritası a a adaki gibi verilir. 

(4) e itli i ile verilen  logaritmik olabilirlik fonksiyonunu maksimize edebilmek 

için Lagrange çarpanından yararlanmak suretiyle 
n
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)1();(ln),(                                                (5) 

yazılabilir. Olabilirlik fonksiyonunun logaritmasının jp  , j   ve j ’ye göre türevleri 

alınır ve sıfıra e itlenir. Böylece,
k

j
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1
1  olmak üzere ,  Lagrange çarpanı

k

j
jp

1
)1(  olarak  alınır. Da ılımın karma oranını tahmin etmek için  (5) e itli inin
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olarak elde edilir. Burada, c bir sabit ve 
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bulunur. (5) e itli i kullanılarak jp , ,j j ’ye göre türevleri alınır ve (9) e itli inde 
yerine konur. Böylece en çok olabilirlik tahmin edicileri elde edilir.  
p  karma oranı parametresi için bir  tahmin edici 

1

1 ( | )
n

ij
i

p P j x
n

 ve j  parametresi için bir tahmin edici 

1
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olarak bulunur. 
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        EM algoritması, gerçekte gradiyente dayalı bir algoritmadır, yani her iterasyonda 

parametre artı ı sistem parametrelerine göre olabilirlik fonksiyonunun gradiyenti 

üzerinde pozitif izdü ümüdür. Dolayısıyla, onun gradiyenti do rultusunda(yönünde) j

güncellenir. ma  bir adım uzunlu u ölçüsü ve

( )
( ) ( , , )( , )

j

m
m

j

Q XG X
n

( ) ( )
( )

1

1 1log( ) log( ) ( ) ( | , )
n

m m
i j im

i j

x P j x
n

olmak üzere, j  parametresi için bir tahmin edici 

( 1) ( ) ( )( , )
j

m m m
j j ma G X                                                                             (10) 

dir. (10) e itli i ( )m   nin negatif olmayaca ını garanti edemez. Çok küçük olmayan 

reel de erler için, örne in 2’den büyük reel de erlerde fonksiyonu

2

1 1log
2 124

2

G

ve

lim
( ) ( ) 0G

dır.Dolayısıyla 2   oldu unda,
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1
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                   ( , )
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a m

G X x G P j x
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G X

olmak üzere (10) e itli i
( 1) ( ) ( )( , )

j

m m a m
j j ma G X      (11) 

(11) e itli i ile yer de i tirir(Liu etc.2006). 
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3. Simülasyon De erlendirmesi

Bu çalı mada iki simülasyon çalı ması yapılmı tır. Birinci simülasyon 

çalı masında parametre de erleri 1 20.9, 2, 2p 1 20.2, 0.8  olan 

da ılımdan 100 birimlik rasgele 1000 adet örnek alınmı  ve 1 2 2  olarak bilindi i

kabul edilerek di er parametreler 1 2, ,p  için  EM algoritması ve momentler yöntemi 

kullanılarak parametre tahminleri elde edilmi tir ve tahmin yöntemleri Simülasyon Hata 

Kareler Ortalamaları (SHKO) ölçütüne göre de erlendirilmi tir. 1 2, ,p

parametrelerinin en çok olabilirlik tahmin edicileri sırası ile 1 2, ,p  ve momentler 

yöntemi tahmin edicileri 1 2, ,p  olmak üzere parametrelerin  tahmin edicilerine ait 

bireysel Simülasyon Hata Kareler Ortalamarı
1000 2

1

1000

j
j

p p
SHKO p

1000 2

11
1

1 1000

j
jSHKO

1000 2

22
1

2 1000

j
jSHKO

ve
1000 2

1

1000

j
j

p p
SHKO p

1000 2

11
1

1 1000

j
jSHKO

1000 2

22
1

2 1000

j
jSHKO

dır. Tablo 1 de görüldü ü gibi  en çok olabilirlik yönteminde EM algoritması yöntemi 

SHKO ölçütüne göre daha iyi görünmektedir. 
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Tablo 1

En çok olabilirlik tahmini Momentler tahmini 

 Parametreler 
Parametrenin 
Gerçek 
De eri

Tahmin
De erlerine
Ait Ortalama SHKO 

Tahmin
De erlerine 
Ait Ortalama SHKO 

1 0,2 0,199891 0,00045681 0,196692 0,00010261 

2 0,8 0,802664 0,00993145 0,776980 0,01899418 1 2 2
p 0,9 0,897599 0,00042836 0,884563 0,00134564 

kinci simülasyon çalı masında 1 1 2 20.8, 2, 3, 4, 4p   ve 

1 1 2 20.8, 10, 2, 20, 20p   olan da ılımlardan ayrı ayrı 200’er  birimlik 

rasgele 50’ er  adet örnek alınmı  ve  EM algoritması kullanılarak en çok olabilirlik 

tahmin edicileri elde edilmi tir. Tablo 2 de  görüldü ü gibi parametre de erleri

birbirinden daha uzak olan da ılımlarda  tahmin sonuçları SHKO ölçütüne göre daha  

iyi olmaktadır.

Tablo 2
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Özet 

Bu çalı mada iki düzeyli lojit ve probit modellerde parametre tahminlerini elde etmek için 
Albert ve Chib (1993) tarafından önerilen Bayesci bir yöntem tanıtılmı , bu modellerde 
artıkların klasik ve Bayesci çözümlemesi üzerinde durularak iki yöntem kar ıla tırılmı tır.
Lojit ve probit modellerin klasik çözümlemesinde parametre tahminlerini elde etmek için 
kullanılan En Çok Olabilirlik (ML) yöntemi genel olarak asimtotik kurama dayandı ından
küçük örneklemlerde güvenilir tahminler elde edilemeyebilir. Bu durumda örneklem 
büyüklü ü için bir kısıt gerektirmeyen Bayesci yöntemler tercih edilir. Bunun yanısıra, iki 
düzeyli verinin klasik çözümlemesinde, artıklar yalnızca iki de er aldı ından tanımlanması ve 
yorumlanması zordur. Artıkların Bayesci çözümlemesinde ise artıklar, belli bir aralıkta sürekli 
bir sonsal da ılıma sahip oldu undan daha ayrıntılı olarak incelenebilir. 

Anahtar Kelimeler: ki düzeyli lojit model, iki düzeyli probit model, Bayesci çözümleme, 
Albert ve Chib yakla ımı, veri geni letme algoritması, Gibbs örnekleme algoritması, t ba
fonksiyonu, Bayesci artık çözümlemesi. 

1. ki Düzeyli Lojit ve Probit Modellerde Parametrelerin Bayesci Tahmini 

ki düzeyli ba ımlı de i ken 1 ny , , yy  biçiminde tanımlansın. Burada her bir iy ,
1yPp ii   ba arı olasılı ı ile Bernoulli da ılımı gösterir. Ba arı olasılı ı ile sürekli ya da 

kesikli ba ımsız de i kenler arasındaki ili ki ba  fonksiyonu 1H0  yardımıyla
kurulur. ki düzeyli regresyon modeli genel olarak a a ıdaki gibi gösterilir [1].

i ip H x , i 1, , n                                                                                                            (1) 

Ba  fonksiyonu standart normal da ılım fonksiyonunun tersi olarak alınırsa probit model, 
lojistik da ılım fonksiyonu olarak alınırsa lojit model elde edilir . Lojit ve probit modelde
parametre vektörünün sonsal da ılımının hesaplanması zordur. Albert ve Chib (1993), probit 
regresyon modelinde ’nın sonsal da ılımının hesaplanması için benzetim tabanlı bir yöntem 
önermi tir. Bu yöntem, normal da ılımlı bir gizli de i kenin modele eklendi i veri geni letme 
algoritmasına dayanır. Veri geni letme algoritması, Gibbs örnekleme algoritması ile birlikte 
kullanılarak ’nın sonsal da ılımından örneklem çekilebilir [2] [3]. 

Probit modelde n tane gizli de i ken 1 nz ,..., z  modele eklendi inde a a ıdaki tanımlamalar 
yapılabilir.  

i
i i i i

i

1, z 0 ise
y z ,

0, z 0 ise ix ~ N 0,1 , ~ p                                              (2)                         
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Burada iz ’ler ba ımsız ve N ,1ix  da ılımlı raslantı de i kenleridir.
y gözlemi verildi inde bilinmeyen  parametre vektörü ve gizli de i ken vektörü z’nin
bile ik sonsal olasılık yo unluk fonksiyonu a a ıdaki gibi elde edilir. 

n

i i i i i
i 1

p p I z 0 I y 1 I z 0 I y 0 z ; ,1i, z y x                             (3) 

Bu bile ik sonsal da ılımın normalle tirilmesi ve do rudan örneklem çekilmesi zordur. 
Bununla birlikte, Gibbs örnekleme algoritmasını kullanarak ’nın marjinal sonsal da ılımının
hesaplanması için yalnızca z bilindi inde ’nın ve  bilindi inde z’nin sonsal da ılımlarına
ihtiyaç vardır ve bu tam ko ullu da ılımlar standart biçimlere sahiptir. z bilindi inde ’nın
sonsal da ılımı a a ıdaki gibi elde edilir.

n

i
i 1

p p z ; ,1iy, z x                                                                                               (4) 

E itlik (4)’teki tam ko ullu da ılım, z x  do rusal regresyon modelindeki regresyon 
parametresinin sonsal da ılımıdır. Do rusal model sonuçları kullanılarak  için düz (flat) bir 
önsel da ılım alındı ında a a ıdaki sonsal da ılım elde edilir [2][4]. 

y, z ~ 1
k Z

ˆN , x x   , 1
Z

ˆ x x x z                                                                            (5) 

E itlik (3)’ten yararlanarak hesaplanan  bilindi inde z’nin sonsal da ılımı basit bir biçime 
sahiptir. Burada, 1 nz ,..., z , a a ıdaki da ılımlara sahip ba ımsız raslantı de i kenleridir. 

iz y, ~ iN ,1 , y 1 ise, soldan 0 ile budanmı ,ix                                                          (6) 

iz y, ~ iN ,1 , y 0 ise, sa dan 0 ile budanmı .ix

Uygulamada, genellikle  için düz bir önsel da ılım alınır. için bir ba langıç de eri
verildi inde Gibbs örnekleme algoritmasının bir döngüsü ile E itlik (6) ve E itlik (5) ile 
belirtilen da ılımlardan sırasıyla z ve  üretilir. Bu da ılımlardan örneklem çekmek kolaydır.

’nın ba langıç de eri En Küçük Kareler (LS) tahmin edicisi olarak alınabilir [2]. 

Albert ve Chib (1993) tarafından probit model için geli tirilen bu yöntem, gizli veriyi 
modellemek için  karma normal da ılımlar kullanarak daha ayrıntılı çözümlemeler 
yapılmasını sa lar. Ba  fonksiyonunun t da ılımları ailesi olarak seçilmesiyle probit ba
fonksiyonu genelle tirilebilir. Bu genelle tirme, ba  fonksiyonunun seçimine göre tahminlerin 
duyarlılıklarının kar ıla tırılmasına ve verinin hangi serbestlik derecesine sahip t da ılımına 
daha çok uyum gösterdi inin belirlenmesine olanak sa lar. Albert ve Chib (1993), bu 
yöntemde serbestlik derecesinin de tahmin sürecinin bir parçasını olu turdu u bir t da ılımı
önermi lerdir. Lojistik da ılım fonksiyonu, 7 serbestlik derecesi ile bir t da ılımı gösterirken, 
probit modelin elde edilmesini sa layan normal da ılım fonksiyonu 100 gibi büyük bir 
serbestlik derecesi ile t da ılımı gösterir [5][6].  
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Lojit modelde ba  fonksiyonu lojistik da ılım olarak alınır. ki düzeyli ba ımlı de i ken için 
lojit ve probit modelin benzer sonuçlar vermesine kar ın, lojit model logaritmik odds 
de erlerinin de yorumlanabilmesinden dolayı daha çok tercih edilir. Ba  fonksiyonu t 
da ılımları ailesi olarak alınıp serbestlik derecesi 7 olarak belirlendi inde lojit modele ili kin
parametre tahminlerinin elde edilebilece i daha önce belirtilmi ti. Bununla birlikte, Albert ve 
Chib (1993) tarafından önerilen yöntem lojit modele Groenewald ve Mokgatlhe (2004) ile 
Holmes ve Held (2006) tarafından iki farklı ekilde uygulanmı tır [6].

2. ki Düzeyli Lojit ve Probit Modellerde Artık Çözümlemesi 

ki düzeyli regresyon modellerinde, artıkların klasik çözümlenmesinde en çok kullanılan
yakla ım, iki düzeyli artıkların normal da ılmasını sa layacak ekilde bir dönü üm
uygulamak ve bu dönü türülmü  artıkları normal teoriye uygun olarak çözümlemektir. Bu 
dönü ümlerle elde edilen ve en çok kullanılan artık türleri, “Pearson”, “sapma (deviance)” ve 
“düzeltilmi  sapma (adjusted deviance)” artıklarıdır. Dönü ümler, deneme sayısının 5’ten 
fazla oldu u Binom da ılımına sahip gözlemlerle çalı ıldı ında uygun sonuçlar verirken, 
5’ten küçük oldu unda (örne in Bernoulli da ılımına sahip gözlemlerle çalı ıldı ında)
artıklar normalle tirilemedi inden klasik artıklar normal da ılım göstermez ve böylece uygun 
sonuçlar elde edilemez. Bu durumda artıkların çözümlenmesinde klasik yöntemler yerine 
Bayesci yöntemler tercih edilir. Bayesci artık çözümlemesinde her bir artık için sonsal 
da ılım elde edilir ve sonsal da ılımları sıfır noktasını içermeyen bir aralıkta olan artıkların
belirlenmesi amaçlanır.

2.1 Artıkların Klasik Çözümlemesi 

Bu bölümde klasik çözümlemede en çok kullanılan iki artık türü olan Pearson ve sapma 
artıkları üzerinde durulacaktır. ki düzeyli regresyon modelleri için Pearson artıkları a a ıdaki
gibi yazılabilir.  

i i
i,P

i i i

ˆy yr
ˆ ˆn p 1 p

                                                                                                                   (7)

Klasik artık çözümlenmesinde çok kullanılan di er bir artık türü olan sapma artıkları, D,ir
a a ıdaki gibi tanımlanır.

21

ii

ii
ii

i

i
iiiD,i ŷn

ynlogyn
ŷ
ylogy2ŷysignr                                                (8) 

5n i  ya da 3p1nve3pn iiii   oldu unda klasik artıklar yakla ık olarak standart 
normal da ılıma sahip olur. Bu durumda, mutlak de eri 2 ya da 3’ten büyük olan  artıklar
aykırı de erlere kar ılık gelir [7]. 

2.2 Artıkların Bayesci Çözümlemesi 

Bu bölümde Bayesci çözümlemede en çok kullanılan iki artık türü olan “Bayesci artıklar” ve 
“Bayesci gizli artıklar” (Bayesian latent residuals)  üzerinde durulacaktır.
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Klasik artık çözümlemesinin tersine Bayesci artık çözümlemesi, do rudan gözlenen oranlar 
ile tahmin edilen oranlar arasındaki farkın olasılık da ılımına dayanır. ki düzeyli regresyon 
modelleri için Bayesci artıklar a a ıdaki gibi tanımlanır.

i,B i i i iˆr y n p p H ix                                                                                                    (9) 

Burada ip̂ , i’inci gözlem için gözlenen ba arı olasılı ıdır. E itlik (9)’da bir tek  parametre 
vektörü rasgele de er aldı ı için ’nın sonsal da ılımının B,ir artı ının sonsal da ılımını
belirledi i söylenebilir. Bayesci artık çözümlemesinde deneme sayısı küçük de olsa artıkların
da ılımı elde edilebilir ve asimtotik ifadelere gerek duymaksızın anlamlı bir ekilde 
yorumlanabilir. B,ir  artıklarının sonsal da ılımları analitik olarak elde edilemez ancak bu 
da ılımların histogram tahminleri  parametre vektörünün sonsal da ılımından çekilen bir 
MCMC örneklemiyle elde edilebilir [7][8].   

Di er bir Bayesci artık türü olan “Bayesci gizli artıklar”, 1 nz , , z  gizli de i kenlerinden
yararlanarak hesaplanır. Bayesci artıkların, bazı durumlarda yorumlanması zor olabilir. Bu 
artıkların yorumlanmasında ortaya çıkan bir problem, sıralı artıkların marjinal da ılımlarının
farklı olmasından kaynaklanır. Bu durum, her bir da ılımın ne kadar a ırı de er aldı ının
belirlenmesinde, dolayısıyla incelenmesi gereken, en büyük de eri alan artıkların
belirlenmesinde zorluk yaratır. Gizli artıkların sonsal olasılık yo unluk fonksiyonları bu 
probleme bir çözüm getirir. 1 nz , , z  gizli de i kenlerinden yararlanarak Bayesci gizli artıklar 

i,L ir Z ix  e itli i yardımıyla hesaplanır. L,nL,1 r,,r , H da ılımından çekilen rasgele bir 
örneklemdir. Lojit model ile çalı ılması durumunda bu artıklar önsel olarak ba ımsızdır ve 
standart lojistik da ılıma sahiptir.  Gizli artıkların bile ik sonsal da ılımını incelemek için 
uygun bir araç lojistik skorlar grafi idir. Lojistik skorlar grafi i, gizli artıkların sıralı
örneklem de erleri ile ba  fonksiyonunun sıralı istatistiklerinin beklenen de erlerinin 
kar ıla tırılmasında kullanılır. Böylece büyük artık de erlerinin verilen örneklem büyüklü ü
için gerçekten a ırı bir de er olup olmadı ı de erlendirilebilir [7]. 

3. Uygulama 

Bu bölümde, iki örnek tartı ılacaktır. lk örnekte, verilen veri kümesi için iki düzeyli lojit ve 
probit model üzerinden klasik ve Bayesci yöntemle parametre tahminleri yapılacak, elde 
edilen sonuçlar kar ıla tırılacaktır. kinci örnekte ise, klasik ve Bayesci yöntemle artıklar 
incelenecek ve sonuçlar kar ıla tırılacaktır.

Örnek 1. Bu örnekte, biri iki düzeyli nitel, ikisi sürekli nicel olmak üzere 3 tane ba ımsız
de i ken ve iki düzeyli nitel bir ba ımlı de i kenin yer aldı ı 32 birimlik bir örneklem 
üzerinde çözümlemeler yapılmı tır. Veri kümesi LeSage (1999)’dan alınmı tır.

Lojit ve probit modelin klasik çözümlemesinde kullanılan ML yöntemi ve Albert ve Chib 
(1993) tarafından önerilen Bayesci yöntem ile elde edilen parametre tahminleri Çizelge 1’de 
verilmi tir. Bu çizelgedeki parametre tahminleri incelenirse hem klasik hem de Bayesci 
yöntemle lojit ve probit modeller için elde edilen tahminlerin birbirine çok yakın oldu u
görülür. Lojit ve probit modeller için her iki yöntemle elde edilen sonuçların yakın olmasının
nedeni iki düzeyli ba ımlı de i ken ile çalı ıldı ında lojit ve probit modellerin benzer 
sonuçlar vermesidir. Her iki modelde, ML ve Bayesci yönteme ili kin sonuçlar arasında
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önemli farklılıklar olmamasının nedeni ise Bayesci yöntem uygulanırken parametrelere ili kin
önsel da ılımın bilgi içermeyen önsel da ılım olarak alınmasıdır. Bu durumda, küçük 
örneklemlerde normallik varsayımının sa lanmamasından dolayı tercih edilmeyen ML 
yöntemi yerine Bayesci yöntemin kullanılabilece i söylenebilir. 

Çizelge 1. ML ve Bayesci yöntem ile elde edilen parametre tahminleri. 
Lojit Model Probit Model

 ML Bayesci  ML Bayesci 

McFadden R2 0.3740 0.3700 McFadden R2   

 Tahmin p Tahmin p  Tahmin p Tahmin p 

0 -13.0214 0.01 -6.3616 0.00 0 -7.4523 0.01 -8.1602 0.00 

1 2.3787 0.04 1.1715 0.01 1 1.4263 0.02 1.5685 0.01 

2 0.0952 0.51 0.0444 0.27 2 0.0517 0.54 0.0586 0.26 

3 2.8261 0.03 1.3952 0.01 3 1.6258 0.03 1.7669 0.00 

Parametre zincirlerinin yakınsama durumları, grafiklerinden yararlanılarak incelenebilir. 1

parametresi için bu grafikler ekil 1 ve ekil 2’de gösterilmi tir. Grafiklerden, her iki 
modelde 1  parametresine ili kin zincirlerin ba langıç de erlerinin etkilerinden kurtuldu u,
dura anla tı ı ve yakınsama problemi ya amadıkları görülmektedir. Tüm parametrelere 
ili kin grafikler incelendi inde, tüm parametre zincirlerinin dura anlı a ula tı ı ve iyi bir 
yakınsama gösterdi i söylenebilir.  

Örnek 2. Bu örnekte, Johnson ve Albert (1999)’dan alınan, iki düzeyli bir ba ımlı de i ken 
ve sürekli nicel bir ba ımsız de i kenin yer aldı ı 30 birimlik örneklemde  klasik ve Bayesci 
artık ölçütlerine ili kin artık grafikleri çizdirilecek, elde edilen sonuçlar kar ıla tırılacaktır.
Lojit ve probit model için çok yakın sonuçlar elde edildi inden bu örnekte yalnızca lojit 
modele ili kin sonuçlar üzerinde durulmu tur. Lojit model için parametre tahminleri elde 
edildikten sonra yapılan artık çözümlemesine ili kin grafikler a a ıdaki gibidir.

ekil 3 ile verilen klasik artık grafi inde üstteki e ri, ba arılı (dersten geçenler) gözlemlere 
ili kin artıkları gösterirken, alttaki e ri ba arısız gözlemlere (dersten kalanlar)  ili kin artıkları
göstermektedir. Burada ikisi a a ıda, biri yukarıda olmak üzere üç tane gözlemin aykırı de er 
oldu u söylenebilir. Bununla birlikte, artıklar normal da ılmadı ından, bu artıkların
büyüklü ünü belirlemek zordur. ekil 4 ile verilen Bayesci artık grafi inde ise, yuvarlak 
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i aretleri her bir artı a ait sonsal da ılımın medyanını gösterirken, çizgiler, bu sonsal 
da ılımların 5’inci ve 95’inci yüzde de erlerini göstermektedir. Sonsal da ılımları sıfır
noktasında çizilen do rudan uzakta olan artıklar aykırı de erleri gösterir. Dolayısıyla ekil
4’ten negatif artıklardan ikisinin pozitif artıklardan da birinin aykırı de erlere kar ılık geldi i
görülmektedir. 

ekil 3 ve 4 incelendi inde en büyük sapma gösteren artı ın 4. gözleme ait artık oldu u
görülmektedir. Bununla birlikte klasik ve Bayeci artıklarda, a ırı de er aldı ı dü ünülen
artı ın gerçekten a ırı de er alıp almadı ının belirlenmesi zor olabilir. Bayesci gizli artıklar
kullanılarak bu sorun çözülebilir. Bayesci gizli artıklara ait grafik ekil 5’de verilmi tir.
Klasik ve Bayesci artık grafikleriyle belirlenen 4. gözleme ait artık de erinin gerçekten büyük 
olup olmadı ını belirlemek için Gibbs örnekleme algoritması kullanılarak her bir gözlem için 
5000 tane gizli artık üretilmi tir. Her bir iterasyonda elde edilen gizli artıklar sıralanıp, tüm 
iterasyonlar üzerinden bu sıralı gizli artıkların ortalaması alınarak sonsal ortalamalar elde 
edilir. Bu sonsal ortalamaların yorumlanmasında ortaya çıkan bir zorluk, her bir iterasyonda 
en küçük gizli artı a ili kin gözlemin farklı olmasından dolayı, ortalamalar alınırken hangi 
artı ın hangi gözleme ait oldu unun belirlenememesidir.  

      ekil 5. Lojit model için Bayesci gizli artık grafi i.

ekil 5’te 45 derecelik do runun altına dü en 
iki tane nokta vardır. Bununla birlikte 
benzetim yapılırken en küçük artık de eri tek 
bir gözleme kar ılık gelmez. Grafikten 4. 
gözleme ili kin art ın iterasyonların
%61’inde en küçük de ere, %25’inde de en 
küçük ikinci de ere sahip oldu u, dolayısıyla
0.86 olasılıkla 4. gözlemin en küçük ya da en 
küçük ikinci artı a sahip oldu u söylenebilir. 
Her iki nokta 45 derecelik do runun altında
kaldı ı için 4. gözlem aykırı de erdir. 
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4. Sonuç ve De erlendirme

Bu çalı mada tanıtılan, Albert ve Chib (1993) tarafından parametre tahmini için önerilen 
yöntemin en önemli özelli i gizli verinin modele eklenmesiyle ba ımlı de i kenin iki düzeyli 
oldu u lojit ve probit regresyon modellerinin, ba ımlı de i kenin sürekli gizli veri olarak 
alındı ı do rusal regresyon modeline kar ılık gelmesidir. Böylece, parametrelerin sonsal 
da ılımı do rusal modeller için geli tirilen sonuçlardan yararlanarak hesaplanabilir. Bu 
yöntemin bir üstünlü ü, küçük örneklemlerde, asimtotik kurama dayanan ML yöntemine 
tercih edililmesidir. kinci bir üstünlü ü ise, Gibbs örnekleme algoritmasının kullanıldı ı bu 
yöntemde bilinen da ılımlardan benzetim yapılması ve böylece birçok istatistiksel bilgisayar 
programında kolayca uygulanabilmesidir. Di er bir üstünlük, ilk olarak probit model için 
geli tirilen yöntemin, ba  fonksiyonunun t da ılımları ailesi olarak seçilmesiyle 
genelle tirilebilmesi ve farklı serbestlik derecelerinde elde edilen t da ılımlarının farklı
modellerin elde edilmesine neden olmasıdır. Böylece, ba  fonksiyonunun seçimine göre 
tahminlerin duyarlılıkları kar ıla tırılabilir ve verinin hangi serbestlik dercesine sahip t 
da ılımına uyum gösterdi ine karar verilebilir.  

ki düzeyli lojit ve probit modellerde artıklara dönü üm uygulanarak normal da ılım
göstermeleri sa lanır. Bununla birlikte deneme sayısı 5’ten küçük olan Binom da ılımına
sahip örneklemlerle çalı ıldı ında  klasik artıklar normalle tirilemez ve böylece artıklar için 
uygun sonuçlar elde edilemez. Bayesci çözümlemede artıklar belirli bir aralıkta sürekli bir 
da ılıma sahip olur. Böylece aykırı de erlerin belirlenmesinde Bayesci yakla ım klasik 
yakla ıma göre daha çok bilgi sa lar. Bununla birlikte hem klasik hem de Bayesci artıklarla
çalı ıldı ında kar ıla ılan bir zorluk artıkların büyüklüklerinin do ru olarak elde edilmesinde 
ortaya çıkar. Gizli verinin modele eklenmesiyle elde edilen Bayesci gizli artıklarda bu sorun 
ortadan kalkar ve aykırı de erler do ru bir ekilde belirlenebilir.  
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YETK NL K ENVANTER  YAKLA IMI LE PERFORMANS DE ERLEND RME

Erim HISIM      Yrd. Doç. Dr. Dicle CENG Z

1.G R
 Bir organizasyonda, performansın hedeflenen ölçülerde olabilmesi ancak çalı anların bireysel 
ya da takım performanslarının istenilen ölçülerde olabilmesi ile mümkündür. Bu nedenle 
yöneticiler, çalı anlarından bekledikleri performansı öngörebilmek isteyeceklerdir. Böylece 
sahip olunan ekip daha i e alım a amasında ileride yüksek performans gösterecek bireylerden 
olu turulabilecektir. Genellikle i e alım sürecinde yapılan mülakatlarda kullanılan teknikler 
sayesinde yöneticiler veya insan kaynakları uzmanları sezgisel de olsa yüksek performans 
beklenen çalı anları sübjektif olarak tahmin edebilirler. Bu sübjektiflik ve sezgiye dayalı
öngörünün yanıltıcı sonuçlar do urma olasılı ı çok yüksek olacaktır. Oysa tahminlerde 
objektif kriterlerin kullanılmasının daha sa lıklı sonuçlar verece i kaçınılmazdır. Di er
taraftan verimli organizasyonlar yaratabilmek, uygun nitelikte çalı anları barındırmayı
zorunlu kılmı tır. Bu nedenle organizasyonlar ancak gerekli yetkinliklerde olan bireylerin 
olu turdu u takımlarla ba arıya ula abileceklerinin farkına varmı lardır. Sonuçta ise ki ilerin 
yetkinlikleri ile performansları arasında bir ili ki var olması durumunda, yöneticilerin veya 
insan kaynakları uzmanlarının i e alım esnasında ki inin yetkinliklerinden beklenen 
performansını tahmin edebilmesi de mümkün olabilecektir. O halde bu a amada adayların ve 
dolayısı ile çalı anların yetkinliklerini ölçüyor olmak, ilerideki olası performanslarını
öngörmemizi sa lar ise daha i in hemen ba ında yüksek performanslı takım yaratma 
konusunda çok önemli bir adım atıyor olaca ız.

2.YETK NL N TANIMI ve KULLANIM ALANLARI 
Yetkinlikler; kurumsal ba arı, üstün ki isel performans ve i  sonuçlarına katkının ortaya 
çıkması için gereken, gözlemlenebilen, ölçümlenebilen, geli tirilebilen yetenek, bilgi ve 
davranı lardır1.Yetkinlikler, insan kaynaklarında, i e alım, performans de erlendirme, e itim
ihtiyaçlarının belirlenmesi ve terfi gibi önemli süreçlerde belirleyici kriter olarak kullanılır
olmu tur.

Yetkinlikler sayesinde, kurumsal strateji ile nsan Kaynakları Yönetimi’nin bütünle mesi 
mümkün olmaktadır. nsan kaynakları fonksiyonları standart hale gelmektedir. Kurumsal 
ba arı ve verimlilik için, grup ve birey performansının birlikte de erlendirilmesi tutarlı
sonuçlara ula ılmasını sa lamaktadır.

Yetkinlikler irket gereksinimleri ve kullanım amaçları do rultusunda farklı kategorilerde ele 
alınabilmektedir(Price Waterhouse Coopers Human Resource Services) . Bu 
kategoriler;1)Temel yetkinlikler, 2)Fonksiyonel yetkinlikler,3)Yönetsel yetkinliklerdir 

Yetkinliklerin kullanım alanları ise; performans yönetimi kariyer yönetimi e itim ve geli im 
yönetimi, ücret yönetimi eklinde sıralanabilir.

3)UYGULAMA ve AMAÇ 
Bu çalı mada, bir ilaç firması çalı anları ( represantlar) üzerinde öncelikle ki ilerin kendi 
profesyonelliklerine ili kin yetkinliklerinin ölçülmesine yönelik bir envanter olu turulmaya 

1 www.ikportal.com 
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çalı ılmı , daha sonra bu envanter ile performans arasında bir ili kinin var olup olmadı ı
istatistiksel olarak incelenmi  ve envanterin performans üzerindeki açıklayıcılı ı üzerinde 
durulmaya çalı ılmı tır. Performans sistemlerinde geleneksel yakla ım, ki inin 
performansının de erlendirilmesinde, somut kriterlerin yanında, yöneticilerinin ve i
arkada larının kanaatlerinin dikkate alınmasıdır?. Bu çalı ma ile geleneksel bu bakı  açısına
ek olarak, ki ilerin kendileri ile ilgili görü lerinden olu an bir envanter yaratarak, bu 
envanterin performanslarının de erlendirmesinde belirleyicili inin ara tırılması
amaçlanmaktadır.

Ele alınan yetkinlikler: 
Bu çalı mada firma yöneticileri için nispeten önemli bulunan ba lıca 4 yetkinlik ele 
alınmı tır. Bu yetkinlikler; 
1. Yetkinlik: Ekip çalı masına yatkınlık
2. Yetkinlik: Planlama ve organizasyon 
3. Yetkinlik: Zaman yönetimi 
4. Yetkinlik: Problem çözme / Karar verme 
Bu dört yetkinli in ölçülebilmesi için konunun profesyonelleri ve uzmanları tarafından ortak 
bir çalı ma yapılarak 63 soruluk bir soru formu olu turulmu , ve bu formdaki hangi soruların
hangi yetkinlikleri ne ölçüde açıklayabilece ine yönelik ki isel görü leri alınmı tır.

Daha önce de bahsi geçen “beklenen performansı” önceden yetkinlik bazlı envanter (keys) 
yardımı ile tahmin etmek için ele aldı ımız uygulama çalı mamızda, kurumun uyguladı ı
performans kriterleri de a a ıda Tablo 1’de verilmi tir.

Tablo1: Performans kriterleri 
Performans Kriterleri 
Tanıtım Bütçesinin Efektif Kullanımı
Ziyaret Programı Planlama Becerisi 
Aylık Çalı ma Programına Uygunluk 
Satı  Teknikleri Uygulama 
Ürün Bilgileri 
Rakip Ürün Bilgisi Ve Faaliyet Takibi 
Grup E itim Planlama Ve Uygulama 
dari Sorumlulukları Yerine Getirme (Raporlama, Yazı malar ) 

Genel Görünüm Ve Konu maya Gösterilen Özen 
Araç Bakımı Ve Düzeni 
Firma Malzemelerine Verilen Önem 
Proaktiflik Ve Pozitiflik 
leti im Becerisi 

Bölgesel Veya Ulusal Toplantılarda Katılımcılık
Ims Verileri 

Böylece ele alınan 4 yetkinlik ile periyodik olarak de erlendirilen performans kriterleri 
arasında ili ki kurulmaya çalı ılacaktır. E er bu ili ki belirlenebilirse, beklenen performansı
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sa layacak elemanların, yetkinliklerinin ölçümü aracılı ı ile sa lıklı bir biçimde belirlenmesi 
(seçilmesi) mümkün olacaktır.

3.1.UYGULANAN METOD 

laç firması çalı anlarının 4 farklı yetkinlikleri ölçülmek üzere, 63 sorudan olu an bir envanter 
uygulanmı tır. Envanterde bulunan sorular, de i ik a ırlıklar ile yetkinlikler üzerinde 
etkilidir. Soruların yetkinlikler üzerindeki a ırlıklandırma i lemi konu ile ilgili profesyoneller 
ve uzmanlarca belirlenmi  ve 4 yetkinlik için toplam puanlar elde edilmi tir. Ancak bu 
yakla ım istatistiksel olmaması, yalnızca konu ile ilgili ki ilerin profesyonel yakla ımlarına
dayandı ı için subjektif olarak de erlendirilmektedir. Bu çalı mada alternatif bir yakla ım
olarak yetkinlikler için soruların a ırlıklarının faktör analizi ile belirlenmesi kullanılmı tır. 
Di er taraftan kullanılan envanterin geçerlilik çalı maları için aynı gruba uygulanan ve somut 
kriterler içeren performans ölçümleri ile ili kili olması beklenmektedir.  

63 soru ile ölçülmeye çalı ılan 4 yetkinli in aynı zamanda bu ki ilerin performans ölçümleri 
ile ili kili olması envanterin geçerlili i açısından önemlidir. Bu amaçla yetkinlikler öncelikle 
teker teker ele alınmı  ve performans ile ili ki durumları incelenmi tir.

Birinci yetkinlik envanterdeki 20 soru tarafından açıklanmaktadır. Ancak bu soruların her 
birisinin de i ik a ırlıkları söz konusudur. 20 de i ken için hem soru sayısını indirgemek 
hem de soruların yetkinlik üzerindeki a ırlıklarını ortaya çıkarmak amacıyla Faktör Analizi 
uygulanmı tır. Uygulanan döndürme yöntemleri de de erlendirilerek faktörle medeki en iyi 
sonucu Quartimaks döndürme yöntemi sonucunda elde edilmi tir. Bu ekilde elde edilen 8 
faktör %73’lük açıklama oranı ile uygun faktörle meyi göstermektedir. Elde edilen 8 faktör 
ile ki ilerin performansları arasındaki ili ki pearson korelasyon katsayısı ile ölçülmü  ve 
yalnızca 5. ve 8. faktörlerde ili ki istatistiksel açıdan önemli bulunmu tur. 5. faktör ile 
Performans arasındaki ili ki 0,251; 8. faktör ile performans arasında ise 0,278 olarak 
hesaplanmı tır. statistiksel olarak 1. faktör, de i kenler arasındaki ili kiye dayalı olarak 
de i imi en iyi açıklayan faktördür. Dolayısı ile 1. yetkinli in en iyi açıklandı ı faktör’ün 1. 
faktör oldu u söylenebilir. Ancak di er taraftan yeni olu turulan bu envanterde, 5. ve 8. 
faktörlerin performans ile ili kilerinin yüksek, di erlerinin dü ük olması, bu faktörlerde yüklü 
olan de i kenlerin performans ile ili kili olarak 1. yetkinlikte önemli oldukları söylenebilir. 
Dolayısıyla bu faktörlerde yüklü olan de i kenler performanstan etkilenmekte ve dolaylı
olarak 1. yetkinlik üzerinde etkilerini gösterebilmektedir. Bir ba ka ifade ile bu de i kenler ile 
ölçülen 1. yetkinlik aynı zamanda performans için de belirleyici olabilecektir. Bu faktörler 
incelendi inde 5. faktörde soru28, soru29 ve soru44; 8. faktörde ise soru26 ve soru61 yüklü 
olarak bulunmaktadır. Bu a amada soruların faktör üzerindeki yükleri soruların 1. yetkinlik 
üzerinde beklenen i aretleri ile uyumlu olarak gözlenmi tir.

Benzer i lemler 2., 3. ve 4. yetkinlikler içim de yapılmı  ve sonuçlar a a ıdaki tabloda 
özetlenmi tir.
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Tablo2: Yetkinlik Türlerine göre Faktör Analizi Sonuçları
soru
sayısı

faktör 
sayısı açıklama oranı döndürme Performans ile ili kili faktorler 

1.
yetkinlik 20 8 0,73 quartimax 5.faktör yükü 8. faktör yükü 

    soru28 -0,75 soru26 0,8 
    soru29 0,61 soru61 0,51 
        soru44 0,57     

2.
yetkinlik 48 16 0,76 quartimax 2. faktör yükü 15. faktör yükü 

    soru 60 0,65 soru25 0,63 
    soru34 0,64     
        soru42 0,64     

3.
yetkinlik 42 14 0,76 yok 8. faktör yükü     

    soru45 0,4     
        soru41 0,4     

4.
yetkinlik 12 4 0,58 quartimax 2.faktor yükü     

    soru33 0,68     
        soru3 0,66     

Her bir yetkinlik için performans ile ili kili faktorleri ve dolayısıyla uygun sorular 
belirlendikten sonra bu soruların ve yetkinliklerin performans üzerindeki açıklayıcılıklarının
belirlenmesi için Çoklu Regresyon analizi uygulanmı tır. Denenen çe itli modeller sonucunda 
istatistiksel anlamlılık açısından en iyi olan modelde R=0,50 olarak elde edilmi  ve bulgular 
Tablo3 ve Tablo4’te verilmi tir

Tablo 3: Regresyon Modelinin anlamlılı ı
 ANOVA 

KT sd KO F p.
regresyon 1140,888 3 380,296 7,033 ,000(a)
Artık 3406,724 63 54,075 
Toplam 4547,612 66

Tablo4: Model Katsayıları ve anlamlılıkları

 MODEL B Std. Error t p VIF
Sabit 66,284 ,898 73,781 ,000
y2f2 -2,738 ,905 -,330 -3,024 ,004 1,000
y2f15 2,330 ,920 ,281 2,532 ,014 1,034
y3f8 1,693 ,920 ,204 1,839 ,071 1,034
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Modeller incelendi inde Sonuç olarak 2. yetkinli e ait 2. faktor ve 15. faktorün, 3. yetkinli e
ait 8. faktorun regresyon modelinde katsayılarının anlamlı oldu u ve modelin de 0,05 anlam 
düzeyinde anlamlı oldu u görülmü tür.

Modelin katsayı i aretleri incelendi inde ise 2. yetkinli in 2. faktorünün katsayısı eksi 
di erleri pozitif çıkmı tır. 2. yetkinli in 2. faktöründe yüklü olan sorular incelendi inde bu 
soruların 2. yetkinlik açısından ters sorular oldu u yani, katsayının negatif çıkmasının anlamlı
oldu u görülmektedir. Di er taraftan, 2. yetkinli e ait 15. faktör ve 3. yetkinli e ait 8. faktör 
ise üzerlerinde yüklü olan de i kenler açısından incelendi inde katsayı i aretinin pozitif 
olmasının anlamlı oldu u gözlenmi tir. Dolayısıyla, kurulan model katsayı i aretleri açısından
da anlamlı bir modeldir.  , 

4.DE ERLEND RME ve SONUÇ 

Her bir yetkinlik için uygulanan faktör analizleri sonucunda her yetkinlik için belirlenen 
de i kenler arasındaki grupla malar ve soruların bu yetkinlikler üzerindeki a ırlıkları ortaya 
çıkarılmaya çalı ılmı tır. Burada asıl amaç yeni olu turulmaya çalı ılan yetkinlik envanterinin 
geçerlili inin de sınanmasıdır. Bu açıdan bakıldı ında olu turulan envantere göre yetkin olan 
bir ki inin aynı zamanda iyi performans vermesi de beklenmelidir. Dolayısıyla yetkinlikler ile 
performans arasında istatistiksel olarak anlamlı ili kinin çıkması sorulan soruların da 
geçerlilik çalı ması açısından yeterli oldu u sonucunu verecektir.

Bu amaçlarla yapılan faktör analizlerinde her bir yetkinlik için hangi faktördeki 
a ırlıklandırmanın performans üzerinde daha etkin oldu u ortaya çıkmı tır. Bu etkinlikler 1. 
yetkinlik için 5.ve 8. faktör; 2. yetkinlik için 2. ve 15. faktör; 3. yetkinlik için 8. faktör ve 4. 
yetkinlik için 2. faktör olarak belirlenmi tir. Dolayısıyla bu faktörlerde yüklü olan 
de i kenlerin de 63 de i ken arasında yetkinliklerin yanında performansı da açıklayabilmek 
için en önemli de i kenler olabilecekleri dü ünülebilir.

Bu a amada elde edilen faktörlerin performans üzerindeki açıklayıcılıklarının ortaya 
çıkarılabilmesi için uygulanan çoklu regresyon analizi sonucunda ise elde edilen en iyi 
modele göre 2. yetkinli e ili kin iki faktör ve 3. yetkinli e ili kin tek faktör anlamlı çıkmı tır. 
Dolayısıyla bu faktörlerde yüklü olan de i kenlerin performans üzerindeki açıklayıcılıkları
önemli bulunmu tur. Bunların arasında ise katsayısı en büyük olan 2. yetkinli in 2. faktörü 
performans üzerinde en fazla açıklayıcılı ı olan de i kendir. Bu faktör üzerinde yüklü olan 
soru60, soru34 ve soru42’nin ise performans ile ili kileri yüksek en iyi yetkinlik belirten 
de i kenler oldukları söylenebilir. Benzer yorumlar, regresyon analizinde anlamlı olarak 
bulunan di er iki faktör için de dü ünüldü ünde, soru 25, soru 45 ve soru 41 envanterdeki 
performans ile ili kili üzerinde durulması gereken sorulardır. 

Elde edilen bulgular toparlandı ında a a ıdaki sonuçlara ula ılmaktadır. 
1) Yeni yaratılan envanterde kullanılan 63 soru ile ölçülmeye çalı ılan yetkinliklerin, 

performansla, özellikle birinci faktörlerinde yüksek ili kili çıkmamalarından dolayı,
kullanılan soruların geçerlilikleri ile ilgili bir problem oldu u dü ünülebilir. Bu 
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durumda ele alınan soruların konunun uzmanları tarafından tekrar gözden geçirilmesi 
gerekecektir. Faktör analizi sonucu elde edilen faktörle meler ve faktör yükleri bu 
konuda üzerinde durulması gereken de i kenlerin belirlenmesi açısından 
kullanılabilecektir. Di er taraftan regresyon analizi sonucunda ortaya çıkan soruların
üzerinde daha fazla yo unla mak da performans ile daha ili kilendirilebilecek
yetkinliklerin olu masını sa layabilir. Uygulamada kullanılan faktörler ve regresyon 
sonuçlarının sorular bazında de erlendirildi inde kavramsal anlamlılıklarının olması
63 soruluk envanterin de daha kısaltılarak uygulanabilece inin göstergesi olarak kabul 
edilebilir. Ancak bu durumda faktor analizi ile yükleri yüksek olarak hesaplanan 
soruların bulundu u daha kısa bir envanterin tekrar gözlem kümesine uygulanması ve 
sonuçların kar ıla tırmalı olarak de erlendirilmesi gerekecektir. 

2) Yetkinlikler ile performans arasında istatistiksel olarak beklenenin altında bir ili ki 
bulunmu  olması, uygulanan gözlem kümesinde envanterdeki sorulara fazla önem 
verilmeden cevaplanmı  olunabilece ini dü ündürebilir. Dolayısıyla aralarında yüksek 
ili kili bulunulması beklenen sorular kontrol edilebilir. Ya da cronbach alfa katsayısı
ile anket iç tutarlılı ı incelenebilir. Bu amaçla hesaplanan cronbach alfa katsayısı, 1. 
yetkinlik için 0,27; 2. yetkinlik için 0,71; 3. yetkinlik için 0,75; 4. yetkinlik için 0.29 
olarak hesaplanmı tır. Buradan çıkan sonuçlara göre 2. ve 3. yetkinliklerin alfa 
katsayılarının 1’ daha yakın olması bu yetkinliklerde iç tutarlılı ın yüksek oldu unun;
di erlerinde ise %50nin altında olmasının iç tutarlılı ın dü ük oldu unun bir 
göstergesidir. Dolayısıyla 1. ve 4. yetkinliklere ait soruların yanıtlanmasında tutarlılık
bozulmu tur. Burada özellikle bu yetkinliklere ait soruların yanıtlayıcılar tarafından 
iyi anla ılıp anla ılmadı ının gibi konuların tekrar gözden geçirilmesinde yara vardır.
Di er taraftan aynı ekilde gözlem kümesinden kaynaklanan bir sorunun olup 
olmadı ının incelenmesi için tekrar testlerin uygulanması ve sonuçların
de erlendirilmesi uygun olacaktır.

3)  Yetkinlikler ile performans arasında istatistiksel olarak beklenenin altında bir ili ki 
bulunmu  olması, performans ölçümünde ki ilerin üstlerinin ki isel kararlarının daha 
etkili oldu unu ortaya çıkarabilir. Bu durumda performans de erlendirmelerinin 
objektifli i söz konusu olmayacaktır. Ancak bunun söylenebilmesi için öncelikle daha 
önceki sonuçlardan kaynaklanan problemlerin ortadan kalkması gerekir. Bir ba ka
ifade ile, envanterin geçerlilik ve güvenilirlik sürecinin bitmi  olması gerekir.

Özetle, ele alınan 63 soruluk envanterin, 4 yetkinli i ölçebilmesi için geçerlilik ve 
güvenilirli i ileriki dönemlerde elde edilen bulgular do rultusunda sa landı ı taktirde, 
performans ölçümlerinin de objektifli i konusunda belirleyici bir kriter olarak 
kullanılması söz konusu olabilecektir.  

Öte yandan bu çalı manın yürütüldü ü kurumda uygulanan performans sistemi, klasik 
olarak adlandırabilece imiz üstlerin astları de erlendirdi i bir sistemdir. Oysa son 
dönemde yaygın olarak kullanılan performans sistemleri çoklukla 360 derece olarak 
adlandırılan üstlerin, astların ve e  pozisyondakilerin de erlendirme sürecinde yer aldı ı
ça da  yöntemlerdir. Envanter çalı ması ile 360 derece sisteminin birlikte analiz 
edilebilece i ileri çalı maların bu çalı maya katacakları sonuçlar olabilece i
beklenmektedir.  
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ÖZET 

Kararlı da ılımlar, kalın kuyruklu da ılıma sahip de i kenlerin modellenmesinde yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Kararlı da ılımların parametrelerinin tahmininde farklı yöntemler mevcuttur. Bu çalı mada, 
parametreler için Bayes tahmin yöntemi ayrıntılı olarak tanıtılmı tır. Metropolis rastgele yürüyü  zinciri 
kullanılarak (Tsionas, 2000) Bayesci yakla ım uygulanmı  ve parametrelerin sonsal da ılımları üretilmi tir.
Bayesci tahmin yöntemi için gerekli olan olabilirlik fonksiyonu Nolan (1997) tarafından tanıtılmı  bir program 
ile hesaplanmı tır. Simulasyon çalı ması ile yöntemin performansı analiz edilmi  ve bu  yöntem günlük dolar 
kuru de i imlerinin üzerinde gösterilmi tir.

Anahtar Sözcükler: Kararlı Da ılım, Karakteristik Çarpan, Parametre Tahmini, Metropolis-Hastings 
Algoritması, Sonsal Da ılım.

ABSTRACT 

BAYESIAN PARAMETER ESTIMATION OF STABLE DISTRIBUTIONS 

Stable distributions are widely used in modeling heavy tailed data. There are different estimation methods for 
the parameters of stable distributions. Bayesian estimation method for the parameters are introduced in this 
paper comprehensively. The Bayesian approaches using Metropolis random walk chain (Tsionas, 2000) are 
employed and the posterior distributions of the parameters are produced. The likelihood function required for 
Bayesian estimation is computed by the program described by Nolan (1997). The performance of the method is 
investigated by simulation and the method is applied on the daily US dollar exchange rate changes.    

Key Words: Stable Distribution, Characteristic Exponent, Parameter Estimation,  Metropolis-Hastings 
Algorithm, Posterior Distribution.

1. G R

Kararlı da ılımlar, çarpıklık ve kalın kuyruklara izin veren olasılık da ılımları olup fizik, 
biyoloji, sosyoloji ve ekonomi gibi alanlardaki karma ık sistemleri açıklamak için 
kullanılmaktadırlar [13].

Gerçek hayatta kar ıla ılan verilerde, geni  de i kenlik ve sapmalar bulunmakta ve Normal 
da ılım bu tip de i kenliklerin modellenmesinde kullanı lı olmamaktadır. Bu gibi durumlarda 
Normal da ılım yerine Kararlı da ılımların kullanılması uygun olmaktadır.

Kararlı da ılımların açık biçimi yoktur ve karakteristik fonksiyon ile ifade edilirler.

Karakteristik fonksiyon, 

),t(w)tsgn(i1cttiexpeE)t( itx
x (1)
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1,tln)/2(

1,
2

tan
)w(t, (2)

- <t< , 0< 2, min( ,1- ), c>0, - < <
olarak verilebilir.

Kararlı da ılımın , ,  ve  = c   olmak üzere dört parametresi vardır.  parametresi 
(0< 2) karakteristik çarpan olarak tanımlanır. Ayrıca  basıklık,  çarpıklık parametresidir. 
 herhangi bir gerçel sayı olacak ekilde Kararlı da ılımın konum parametresi, c ise ölçek 

parametresidir.  = 0 ise da ılım x=   etrafında simetriktir.   

 = 2 iken Kararlı da ılım  ortalama ve 2c2 varyansı ile normal da ılıma e it olur ve bu 
durumda iki ve daha yüksek dereceden mutlak momentleri mevcuttur.  < 2 ise, da ılım kalın
kuyruklara sahiptir ve  de erinden daha az dereceli mutlak momentleri mevcuttur.  1 ise 
ortalama yoktur. =1 ise Kararlı da ılım Cauchy da ılımı olur.

2. OLASILIK YO UNLUK FONKS YONUNUN ELDE ED LMES Ç N
KULLANILAN YÖNTEMLER 

Kararlı da ılımın olasılık yo unluk fonksiyonunu bulmak için önerilen yöntemlerin en 
ba ında Zolotarev [13]’in olasılık yo unluk fonksiyonunu entegral gösterimine dayandırdı ı
yakla ım gelmektedir. Nolan [8] bu entegralleri geli tirmi tir. Ayrıca, karakteristik 
fonksiyonuna ters Fourier dönü ümü uygulanması sonucunda olasılık yo unluk fonksiyonu 
elde edilebilmektedir [3].  

2.1. Nolan'ın olasılık yo unluk fonksiyonu için önerdi i yöntem  

Nolan [8], Kararlı da ılım olasılık yo unluk fonksiyonunu entegraller yardımı ile bulmayı
amaçlamı  ve bu çözümü önermeden önce Kararlı da ılımın farklı ekillerde 
parametrelenmesi üzerinde durmu tur.

(2) nolu denklemdeki fonksiyon yerine (3) denkleminde belirtilen fonksiyonu, karakteristik
fonksiyonun ve birikimli da ılım fonksiyonunun  ve  parametrelerine göre sürekli 
olmasından dolayı önermi tir.

1,]tln)tsgn()/2(i1[t

1,])1t()tsgn()2/(tani1[t
)t(ln

1

Z (3)

Nolan [8], (3)’deki denklem üzerinde bazı parametreleme i lemleri gerçekle tirmi  ve buna 
göre olasılık yo unluk fonksiyonlarını (8)-(11) denklemlerindeki gibi elde etmi tir. 
Parametrelemeler (4)-(7) denklemlerinde verilmi tir.

1,0

1,
2

tan
),( (4)
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1,
2

1),
2

tan(tan1

),(

1

00 (5)

1,1
1,0

1,)
2

(1

),(c

0

1 (6)

0,1,tan
2

1exp
cos

22

1,
cos

)1(cos
)(sin

coscos

),;(V

0
)1/(

0

)1/(1
0

(7)

Buna göre olasılık yo unluk fonksiyonu, 1 ve x>  için: 

d),;(V)x(exp),;(V
1

)x(),;x(f
2/ )1/(

)1/(1

0
(8)

 1 ve x =  için: 

)2/1(2
0

)1(
cos)/1(1),;(f  (9)

 1 ve x<  için: 

f(x; , ) = f(-x; ,- ) (10)
                    

 = 1 için: 

0,
)x1(

1

0,d),1;(Veexp),1;(Ve
2

1

),1;x(f

2

2/

2/
)2/x()2/x(

(11)

olarak verilir. 

2.2. Fourier  dönü ümü ile olasılık yo unluk fonksiyonu bulunması

(1) ve (2) denklemlerinde belirtilen karakteristik fonksiyona Fourier dönü ümü uygulayarak 
olasılık yo unluk fonksiyonu elde edilmi tir [3]. Kararlı da ılımın olasılık yo unluk
fonksiyonu, Fourier dönü ümü yardımıyla a a ıdaki gibi verilebilir: 

dt)t(e
2
1),c,,;x(f x

ixt (12)
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Standartla tırma i lemi uygulanırsa (
c

xz ), (12) denklemi 

dt)t(e
2
1),c,,;z(f z

izt (13)

olarak elde edilir. Burada ),t(w)tsgn(i1texpeE)t( itz
z olarak ifade edilir. 

(12) denklemindeki entegral, h mesafesinde N e it nokta üzerinde uygulanır. Bir ba ka deyi le
bu aralıklar

h
2
N1kzk ,             k=1,...,N

olarak verilebilir. t = 2 w olarak alınırsa (13) denklemi 

dw)w2(e)z(p z
wz2i

k k

olarak ifade edilir.

Bu entegral ise yakla ık olarak bulunmak istendi inde, s aralı ındaki N nokta için dikdörtgen 

kuralı ile knzw2i
N

1i
nzk e)w2(s)z(p  olarak verilebilir. Burada s

2
N1nw n

de erine e ittir. 1)Nh(s  olarak alınırsa 

N
)1k)(1n(2iN

1n
nz

1n2/N1k
k e)w2()1()1(s)z(p , n=1,2,3,...,N (14)

(14) denkleminde verilen toplam, )w2()1( nz
1n dizisine Fourier dönü ümü uygulayarak 

elde edilir. 

3. KARARLI DA ILIMLARIN PARAMETRE TAHM N YÖNTEMLER

Kararlı da ılım parametrelerini tahmin etmede kullanılan çe itli yöntemler mevcuttur. Bu 
yöntemler; örneklem karakteristik fonksiyonunu ve birikimli da ılım fonksiyonunu, ya da 
sayısal entegrasyon yakla ımını kullanmakta ve parametre tahminini elde etmeye 
çalı maktadır. Bu tahmin yöntemlerinin ba ında birikimli da ılım fonksiyonu, momentler, 
regresyon ve en çok olabilirlik yöntemi gelmektedir. Bayesci tahmin yöntemi ise 4. Bölümde 
detaylı olarak anlatılacaktır.

4. PARAMETRE TAHM N NDE BAYESC  YÖNTEM 

Kararlı da ılımların olasılık yo unluk fonksiyonları kapalı olarak belirtilemedi i için 
olabilirlik fonksiyonları da kullanı lı ve analitik bir biçimde de ildir. Bu sebeple, Buckle [2], 
Kararlı da ılımların parametre tahminlerinde, MCMC (Markov Chain Monte Carlo) 
metodunu, özellikle Gibbs örneklemesini kullanarak Bayesci bir yöntem önermi tir.

Bayesci yöntemde önsel parametre bilgisi kullanılarak sonsal yo unlu a ula ılmaktadır.
Sonsal olasılık a a ıdaki ekilde verilebilir: 

( |x)  f(x| ) ( )
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X’in da ılımının kapalı biçimi bilinmiyor fakat f(x,y| ) mevcut ise sonsal yo unlu u bulmak 
için entegral alınır. Bu durumda sonsal olasılık

( |x)  f(x,y| ) ( ) dy  

olur. Bu bilgiler do rultusunda, n tane gözlem içeren vektör 
~
x  ve önsel yo unluk )c,,,(

verilsin. Kararlı da ılımın sonsal yo unlu u a a ıdaki ekilde ifade edilir: 

)c,,,()c,,,|x(L)x|c,,,(
~~

dy)c,,,()c,,,|y,x(L)x|c,,,(
~~~

Bütün bu gösterimler için MCMC simulasyonunun kullanılması gerekmektedir. Buckle [2] 
çalı masında Gibbs örneklemesi metodu kullanarak parametrelerin önsel yo unlu unu
bulmu tur.

)x|c,,,(
~

 bulunması için, öncelikle her xi gözlemi için yi türetmek gereklidir. yi,

)x,c,,,|y(f ii ’den türetilir. yi türetildikten sonra Gibbs örneklemi aracılı ıyla
)y,x,c,,|(

~~
, )y,x,c,,|(

~~
, )y,x,c,,|(

~~
 ve )y,x,,,|c(

~~
’den rastlantı de i keni 

türetilir.  

Tsionas [11], Buckle [2]’ın uyguladı ı Bayes yöntemine farklı bir açıdan bakarak daha etkin 
bir çözüm sunmu tur. Buckle [2]’ın yönteminde parametreler sıralı olarak güncellenirken 
yardımcı de i ken kullanılması yüksek korelasyona neden olmaktadır. Bu korelasyonu 
azaltmak amacıyla Tsionas [11], parametre vektörünün bütün bile enlerini aynı anda 
güncelleyen ve korelasyonun azalmasını sa layan Metropolis örneklemesini ele almı  ve 
hataları Kararlı da ılım gösteren regresyon modellerinde uygulamı tır. Ayrıca, yardımcı
de i ken kullanmak yerine Fourier  dönü ümü ile olasılık yo unluk fonksiyonu bulma yoluna 
gitmi tir. Detaylı olarak açıklamak gerekirse,  

y = (y1…yn)  ve xi = (xi1…xin), i=1,…,n vektörler ise regresyon modeli; 

yi = g(xi; )+ ui , i=1,…,n 

olarak gösterilir. Burada g bir fonksiyon,  parametre vektörü,  ölçek parametresi ve ui
standart Kararlı da ılıma sahip rastlantı de i kenidir.

 [ , , , ]  olsun. Olabilirlik fonksiyonu ve ’nın sonsal da ılımı,

L( ;x,y) = -n
n

1i

ii ,|)|x(gyf  ve      f( |x,y)  L( ;x,y) ( )

ˆ , ’nın en çok olabilirlik tahmin edicisi ise  

))(V,0(N)ˆ(n  ve V( ) = 12 /)y,x;(LE

olur.

Sözlü Sunumlar 222



))ˆ(Vc,|(h 2  ortalaması , ölçek matrisi )ˆ(Vc2  olan sabit bir yo unluk olsun (c>0). 
Metropolis-Hastings zinciri, herhangi bir h ve c için da ılımda f( |x,y)/ f( |x,y)d  de erine 
yakınsayan (i), i=1,…,m dizisini olu turur. Zincirin (i) durumu için bir sonraki adım ( (i+1))
a a ıdaki ekilde ifade edilebilir: 

~ , ))ˆ(Vc,|(h 2)i(

fonksiyonundan türetilmi  olsun.

( , ~ ) = min[1,f( ~ |x,y)/f( (i)|x,y)] olasılı ı ile (i+1) = ~  veya 1- ( , ~ ) olasılı ı ile
(i+1) = (i) olur. 

4. Simulasyon Çalı ması

Bu çalı mada Tsionas [11]’ın Bayesci yöntemi ile Nolan [8]’ın olasılık yo unluk
fonksiyonunu bulmak için kullandı ı sayısal entegrasyon yakla ımı birlikte ele alınmı  ve 
etkin bir Bayesci yöntem önerilmi tir. Önerilen Bayes tahmin yönteminin etkinli ini 
ara tırmak amacıyla simulasyon çalı ması uygulanmı tır.

Bayesci tahmine geçmeden önce, Nolan [8]’ın olasılık yo unluk fonksiyonunu bulmak için 
önerdi i yönteme ili kin yazdı ı STABLE bilgisayar programı uygulanarak olasılık yo unluk
fonksiyonu, en çok olabilirlik tahminleri ve tahmin edicilerin kovaryans matrisleri  elde 
edilmi tir. Yazılan S-PLUS programı içerisinde olabilirlik fonksiyonunun hesabı için 
STABLE programı kullanılmı tır. Planlanan simulasyon çalı ması için S-PLUS kodları
olu turulmu tur.

=[1.3,0.5]  parametresine sahip standart Kararlı rastlantı de i keninden 25, 50, 75, 100, 500 
ve 1000 birimlik rastgele örneklem simulasyon yöntemiyle elde edilmi tir. 

’nın önsel olasılık da ılımı olarak Tekdüze da ılım alınmı tır. Programda olabilirlik 
fonksiyonu hesaplanırken 0.4 kısıtı olmasından dolayı önsel da ılım

),()( )1,1(*)2,4.0(  olarak verilmi tir ( ),()1,1(*)2,4.0(  gösterge fonksiyonudur).

Ba langıç de eri olarak en çok olabilirlik tahmin de erinin yanı sıra iki farklı ba langıç de eri 
daha dü ünülmü tür. Bu iki farklı ba langıç de erlerinin gerçek  ve  ( =1.3, =0.5)
de erlerinden farklı olmasına dikkat edilmi tir: ( 0=1.5; 0=0.2), ( 0=0.5; 0=0.8) seçilmi tir.
Örneklem büyüklü ü n=25, 50, 75, 100, 500 ve 1000 olacak ekilde 1000., 3000., 5000. ve 
10000. iterasyondaki tahmin de erleri elde edilmi tir. Bu denemeler 50 kez tekrarlanmı tır. 
Böylece her biri için 50 gözlem elde edilmi tir. Sonuçlar Çizelge 1’de verilmi tir.

Sonuçlar incelendi inde, örneklem büyüklü ü arttıkça tahmin de erlerinin gerçek de erlere
yakla tı ı görülmektedir. Ayrıca, 3 faktörün (örneklem büyüklü ü, iterasyon sayısı ve 
ba langıç de eri) tahmin de erlerine etkisini test etmek amacıyla Varyans Çözümlemesi 
tablosu Çizelge 2 ve 3’de olu turulmu tur. Bu analiz sonucuna göre, yüzde 99 güvenilirlik 
düzeyinde iterasyon sayısı ve ba langıç de erinin parametre tahmin de erlerine herhangi bir 
etkisinin olmadı ı, örneklem büyüklü ünün ise tahmin de erleri üzerinde etkili oldu u
söylenebilir. Dolayısıyla bundan sonraki a amada, iterasyon sayısı ve ba langıç de erleri
arasında önemli bir farklılık olmadı ından 1000. iterasyon sayısı ve ba langıç de erinden
herhangi biri kullanılabilecektir.
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Çizelge 1. Farklı örneklem büyüklükleri, ba langıç de erleri ve iterasyon sayılarına göre 
Bayes tahmin de erleri

terasyon Sayıları
    1000 3000 5000 10000 

n
Ba langıç
de erleri ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ

0=0.5, 0=0.8  1.4050 0.0495 1.3185 -0.0451 1.4001 0.0632 1.3827 0.0240 
0=1.5, 0=0.2  1.4096 0.1439 1.3823 0.1326 1.4158 0.0950 1.3451 0.0993 25

0=1.36, 0=0.10  1.4192 0.0791 1.4503 0.0475 1.4537 0.0128 1.3451 -0.0073 
0=0.5, 0=0.8  1.1310 0.2157 1.1561 0.2405 1.1756 0.1948 1.1174 0.2164 
0=1.5, 0=0.2  1.0962 0.2092 1.1244 0.2103 1.1802 0.2664 1.1324 0.1998 50

0=1.12, 0=0.25  1.1165 0.1914 1.1429 0.2262 1.1420 0.1690 1.1202 0.1400 
0=0.5, 0=0.8  1.2185 0.5833 1.1934 0.5508 1.2248 0.5557 1.2465 0.5612 
0=1.5, 0=0.2  1.2247 0.5754 1.2174 0.5700 1.2476 0.5756 1.2654 0.5934 75

0=1.22, 0=0.61  1.2506 0.5864 1.2265 0.5449 1.2354 0.5583 1.2431 0.6173 
0=0.5, 0=0.8  1.2416 0.4064 1.2241 0.3730 1.2076 0.3845 1.2142 0.3856 
0=1.5, 0=0.2  1.2093 0.3837 1.1895 0.3568 1.2164 0.3557 1.2357 0.4106 100

0=1.21, 0=0.39  1.2319 0.3544 1.2494 0.3598 1.2305 0.3828 1.2085 0.3368 
0=0.5, 0=0.8  1.3223 0.4303 1.3163 0.4334 1.3108 0.4289 1.3083 0.4136 
0=1.5, 0=0.2  1.3205 0.4204 1.3124 0.4253 1.3094 0.4175 1.3211 0.4060 500

0=1.31, 0=0.42  1.3095 0.4272 1.3287 0.4216 1.3099 0.4346 1.3153 0.4231 
0=0.5, 0=0.8  1.2807 0.5160 1.3031 0.5474 1.2832 0.5462 1.2862 0.5406 
0=1.5, 0=0.2  1.2913 0.5390 1.2899 0.5551 1.2913 0.5305 1.2824 0.5516 1000

0=1.28, 0=0.55  1.2851 0.5443 1.2813 0.5422 1.2828 0.5470 1.2827 0.5331 

Çizelge 2.  için varyans çözümlemesi tablosu  

Varyasyon Kayna ı
Kareler 
Toplamı

Serbestlik
derecesi

Kareler Ortalaması F Önem 
düzeyi

Örneklem Büyüklü ü 0.4700 5 0.09393 185.704* 0.000 
Ba langıç De eri 0.0008 2 0.00043 0.848 0.433 
terasyon Sayısı 0.0022 3 0.00072 1.431 0.243 

Hata 0.0309 61 0.00051   
Toplam 0.5040 71    

* % 5 düzeyinde anlamlıdır.

Çizelge 3.  için varyans çözümlemesi tablosu 

Varyasyon Kayna ı
Kareler 
Toplamı

Serbestlik
derecesi

Kareler Ortalaması F Önem 
düzeyi
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Örneklem Büyüklü ü 2.3640 5 0.47300 574.555* 0.000
Ba langıç De eri 0.0068 2 0.00340 4.131* 0.021
terasyon Sayısı 0.0014 3 0.00045 0.551 0.649 

Hata 0.0521 61 0.00082   
Toplam 2.4230 71    

* % 5 düzeyinde anlamlıdır.

Nolan [9], en çok olabilirlik tahmin edicisinden asimtotik olarak daha etkin ba ka bir tahmin 
edicinin olmadı ını belirtmi tir. Dolayısıyla, Bayes tahmini ve en çok olabilirlik tahmin 
edicisi arasındaki farklılıkları görmek için  =[1.3,0.5]  parametresine sahip standart Kararlı
rastlantı de i keninden 50 tane 25, 50, 75, 100, 500 ve 1000 birimlik rastgele örneklem 
simulasyon yöntemiyle elde edilmi tir. Bayes tahmini için, ba langıç de erleri 0=0.5, 0=0.8
olacak ekilde alınarak 1000. iterasyondaki tahmin de erleri bulunmu tur. Kar ıla tırmalar 
Çizelge 4’de görülmektedir. Buna göre, Bayes tahmininin hata kareler ortalamasının en çok 
olabilirlik tahminine göre oldukça yakın ancak biraz daha dü ük oldu u görülmektedir. 
Bununla birlikte, her iki tahminin hata kareler ortalamasının örneklem büyüklü ü arttıkça
azaldı ı dikkat çekmektedir.  

Çizelge 4. De i ik örneklem büyüklüklerinde önerilen yöntemin Bayes tahmini ve en çok 
olabilirlik tahmini kar ıla tırılması

Bayes
Tahmini 

En Çok Olabilirlik 
Tahmini 

n ˆ ˆ ˆ ˆ

ortalama 1.1670 0.1903 1.1447 0.2506 
yan -0.1330 -0.3097 -0.1553 -0.2494 25
ortalama kare hata 0.0464 0.1715 0.0630 0.1997 
ortalama 1.2780 0.4008 1.2665 0.4683 
yan -0.0220 -0.0992 -0.0335 -0.0317 50
ortalama kare hata 0.0280 0.0737 0.0335 0.1001 
ortalama 1.2798 0.3882 1.2711 0.4313 
yan -0.0202 -0.1118 -0.0289 -0.0687 75
ortalama kare hata 0.0192 0.0696 0.0226 0.0745 
ortalama 1.2987 0.4179 1.2938 0.4649 
yan -0.0013 -0.0821 -0.0062 -0.0351 100
ortalama kare hata 0.0211 0.0684 0.0244 0.0791 
ortalama 1.3139 0.5005 1.3115 0.5092 
yan 0.0139 0.0005 0.0115 0.0092 500
ortalama kare hata 0.0035 0.0109 0.0033 0.0108 
ortalama 1.3042 0.4861 1.3035 0.4929 
yan 0.0042 -0.0140 0.0035 -0.0072 1000
ortalama kare hata 0.0024 0.0047 0.0025 0.0044 

5. Sayısal  Örnek 

Menkul kıymetlerin getirilerinin istatistiksel da ılımları literatürde çok geni  yer bulmu tur.
Yapılan ilk çalı malarda, temel inanç, getirilerin Normal da ılım göstermesi yönünde olmu ,
ancak zaman içinde, getirilerin da ılımının basıklı ının Normal da ılımınkine göre daha 
yüksek oldu u yani da ılımın kuyruk kısmının Normal da ılıma göre daha kalın oldu u
gözlenmi tir.  
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Mandelbrot [7], Kararlı da ılımların, gelirler ve fiyatlar gibi çe itli ekonomik de i kenlerin
analizlerinde kullanılabilece ini göstermi tir. Fama [4], Amerika menkul kıymet piyasası
üzerinde istatistiksel analizler yapmı , otuz menkul kıymetin günlük fiyat de i iminin 
logaritmasını incelemi , risk modellemesi için Kararlı da ılımın Normal da ılıma kıyasla 
daha uygun oldu unu belirtmi tir. Roll [10], altı aydan az vadesi olan Hazine bonolarının
getiri e rilerinin haftalık de i imini incelemi , vadesi üç aya kadar olanların basıklık
parametresinin tahmininin 1.12 ile 1.53 arasında, daha uzun vadeli bonoların ise 1 de erine 
yakın ve dü ük de erli oldu unu bulmu tur [12]. Getirilerin da ılımlarının farklı örneklem 
büyüklü ünde basıklık katsayılarının kıyaslanması amacıyla Hazine bonosu ve Devlet tahvili 
ile Alman Markı, sviçre Frangı, ngiliz Sterlini ve Japon Yeninin getirileri incelenmi tir. 
Sonuçlara göre, Hazine bonosu ve Devlet tahvilinin getirilerinin basıklık katsayılarının
örneklem büyüklü ü geni ledikçe artı  gösterdi i ancak 2’ye yakla madı ı bulunmu tur.
Di er serilerin getirilerinin basıklık katsayılarının ise, örneklem büyüklü ü arttıkça 2 de erine 
yakla tı ı görülmü tür [6].  

Ara tırmalar, hisse senedinin getirisinin sıklıkla simetrik olmayan Kararlı da ılıma sahip 
oldu unu ve modelleme yapılırken simetrik olmayan Kararlı da ılımı kullanmanın uygun 
oldu unu göstermi tir [5]. Bu dü ünce do rultusunda, Akgiray ve Booth [1], bilinen 20 hisse 
senedinin günlük, haftalık ve aylık getiri serilerini incelemi , günlükten haftalı a, haftalıktan 
aylı a zaman frekansı azaldıkça basıklık parametresinin tahmininde 2 de erine yakla ma 
e ilimi, çarpıklık parametresinin tahmininde ise azalı  e ilimi görmü tür.

Önerilen Bayes tahmin yönteminin gerçek bir veri üzerinde uygulanması amacıyla döviz 
kurlarından nominal olarak ABD doları ele alınmı  ve 23.02.2001-30.04.2007 tarihleri 
(Dalgalı Kur politikasının uygulanmaya ba landı ı günden bu yana) arasındaki de erlerin 
logaritmik farkları hesaplanarak günlük getiri serisi hesaplanmı tır. Getiri serisinin Kararlı
da ılım göstermesi varsayımında Kararlı da ılımın parametrelerinin Bayes tahminleri elde 
edilmi tir.

Bayes tahminlerinin hesaplanmasından önce,  (konum) ve c (ölçek) parametrelerinin en çok 
olabilirlik tahminleri elde edilmi  ve getiri serisi bu tahminlere göre standartla tırılmı tır. Bu 
yeni seri üzerinde önerilen yöntem uygulanmı ,  ve  için Bayes tahminleri 
sırasıyla ˆ =1.525 ve ˆ =0.321 olarak bulunmu tur. Buna göre, da ılımın Kalın kuyruklu 
oldu u söylenebilir. Getiri serisinin da ılımı ekil 1’de verilmi tir. Da ılımın Normal 
da ılıma göre daha dik oldu u görülmektedir. 
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ekil 1. Dolar Kuru Getirisinin Histogramı
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ÖZET 

Bu çalı manın amacı, hipertansiyon ve ona etki eden açıklayıcı de i kenler (ya , boy, kilo, vücut-kütle 
indeksi,...) arasındaki do rusal ili kiyi modellemede kullanılan çoklu do rusal regresyon, temel bile enler
regresyonu ve kısmi en küçük kareler regresyonu metotlarının hata kareler ortalama de erleri açısından 
kar ıla tırılması ve kısmi en küçük kareler regresyonu sonucunda elde edilen hata kareler ortalama de erinin en 
küçük oldu unun gösterilmesidir. 

Anahtar kelimeler: Çoklu do rusal ba lantı, temel bile enler analiz, temel bile enler regresyonu, kısmi en 
küçük kareler 

ABSTRACT 

COMPARISON OF PRINCIPLE COMPONENT REGRESSION AND PARTIAL LEAST SQUARES 
REGRESSION 

The aim of this study is to compare multiple linear regression, principal component regression and partial least 
squares regression according to MSE value criterion by regressing some independent variables (age, length, 
weight, body- mass index,...) on hypertansion, and then to show that the MSE value for partial least squares 
regression is smaller than the other methods. 

 Keywords: Multicollinearity, principal component analysis, principal component regression, partial least 
squares

1. G R

Birden çok açıklayıcı de i kenle çalı an çoklu do rusal regresyon modeli (MLR) birçok 
varsayım gerektirmektedir. Bu varsayımlardan biri ba ımsız de i kenler arasında ili ki yani 
çoklu do rusal ba lantı durumunun olmamasıdır. Çoklu do rusal ba lantı oldu u durumda 
tahminin varyansı büyüdü ünden parametre tahminleri do ru olmayan sonuçlar 
verebilmektedir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için kullanılan çe itli metotlar vardır. Temel 
bile enler regresyonu (PCR) ve kısmi en küçük kareler regresyonu (PLSR) bu metotlardan 
ikisidir. 

Temel bile enler regresyonu iki a amalı çok de i kenli bir metottur. Bu a amalar, temel 
bile enler analizi ile çoklu do rusal regresyondan olu maktadır. Temel bile enler analizinde 
boyut indirgemesi yapılarak yeni bile enler elde edilmekte ve çoklu ba lantı ortadan 
kaldırılmaktadır. Regresyon a amasında ise elde edilen bile enlere çoklu do rusal regresyon 
analizi uygulanmaktadır. 

Kısmi en küçük kareler regresyonunda, kısmi en küçük kareler (PLS) yöntemi ile yeni 
bile enler elde edilmekte ve ikinci adımda da bu bile enlere regresyon analizi 
uygulanmaktadır. Kısmi en küçük kareler çok sayıda ba ımlı de i ken ile çok sayıda
açıklayıcı de i ken arasında ili kiyi modellemeye izin veren çok de i kenli istatistiksel bir 
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metot olup boyut indirgemesi ve modelleme araçlarını kapsayan çok geni  bir metotlar 
sınıfıdır.

Bu çalı manın amacı, çoklu do rusal regresyon, temel bile enler regresyonu ve kısmi en 
küçük kareler regresyonunu kullanarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesinden elde edilen veriler ile çe itli de i kenlerin hipertansiyona etkisini modellemek 
ve ba ımsız de i kenler arasındaki çoklu do rusal ba lantı problemine dayanarak analizler 
sonucunda elde edilen de erleri kar ıla tırarak PLSR yönteminin en küçük hata kareler 
ortalaması de erine sahip oldu unu göstermektir. 

Çalı mada sırasıyla temel bile enler regresyonu ve kısmi en küçük kareler regresyonu 
yöntemleri bir sonraki bölümde incelenerek analizlerin sonucunda elde edilen de erler
uygulama ba lı ı altında verilecektir. Çalı manın bundan sonraki bölümünde matrisler büyük 
ve kalın puntoda vektörler ise küçük ve kalın puntoda yazılacaktır.

2. TEMEL B LE ENLER REGRESYONU VE KISM  EN KÜÇÜK KARELER 
REGRESYONU 

2.1. Temel Bile enler Regresyonu 

Temel bile enler regresyonun amacı ba ımsız de i kenlerde boyut indirgeme ve elde edilen 
yeni de i kenlerle ba ımlı de i ken arasındaki ili kiyi çoklu do rusal regresyon metodu ile 
modellemektir. 

 Ba ımsız de i kenlerin arasında tam ya da yüksek derecede do rusal ili ki olması ba ımsız
de i kenlerin ba ımlı de i ken üzerindeki etkilerini yorumlamada zorlanmamıza neden 
olacaktır. Bu durum ayrıca en küçük kareler kestiricileri üzerinde oldukça olumsuz sonuçlar 
yarataca ından kestiricilerin güvenirlili inden üphe duyulacaktır. Orijinal de i kenler yerine, 
temel bile enler analizinden elde edilen temel bile enleri kullanarak çoklu do rusal regresyon 
modeli uygulamak bu sorunlara bir çözüm olmaktadır.

2.1.1. Temel Bile enler Analizi 

Temel bile enler analizinde amaç, k  tane açıklayıcı de i kenden olu an veri kümesini, bu k
tane de i kendeki de i imin büyük bir kısmını açıklayacak, daha az sayıda m  tane bile en ya 
da faktörden olu an veri kümesine indirgemektir. Elde edilen bile enler, orijinal de i kenlerin
lineer kombinasyonu olup, birbirlerinden ba ımsızdır.

XPT (1)

T  matrisi mn  boyutlu skor matrisi, X  matrisi kn  boyutlu ba ımsız de i kenler matrisi 
ve P matrisi ise mk  boyutlu yük matrisidir. Yük matrisi elde edilen bile enler için ba ımsız
de i kendeki de i imi açıklayan de erlerden  olu maktadır.

Bu bile enler tek de er ayrı tırması (SVD Singular Value Decomposition) ve do rusal
olmayan yinelemeli en küçük kareler (NIPALS Nonlinear Iterative Partial Least Squares) 
algoritması yardımıyla bulunur. Uygulama sırasında kullanılan paket program bu analizin 
çözümlemesini NIPALS algoritmasına dayanarak yaptı ından burada sadece bu algoritmadan 
bahsedilecektir. Ancak, bu amaçla kullanılan SIMPLS, Kernel, PLS-SB algoritmalarıda
literatürde yer almaktadır.
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NIPALS algoritması Herman Wold tarafından geli tirilmi tir. Bu algoritma temel bile enler 
analizinde ve kısmi en küçük kareler analizinde kullanılmaktadır.

Temel bile enler analizinde NIPALS algoritması, kk boyutlu XX  kovaryans matrisinin 
temel bile enlerini bulmayı sa lar. X  matrisi kn  boyutlu ba ımsız de i kenler matrisidir. 

Algoritma, XX l  alınarak a a ıdaki adımlarla devam eder. 
1. lt  bile enenini X  nin herhangi bir kolonu olarak seç. 

2.
ll

ll
l tX

tX
p  yükleri hesapla. 

3. lll pXt  yeni skor de erini hesapla. 
4. E er adım 3 de hesaplanan lt  adım 2 de kullanılan lt ’ye e itse algoritmaya devam et aksi 
durumda adım 2 ye geri dön. 
5. llll ptXX 1  artık de eri hesapla. 
6. 1ll  al ve 1 den 6 ya kadar olan adımları lX  yerine 1lX  artıklarını kullanarak tekrar 
et.

NIPALS algoritmasında tüm temel bile enler tek seferde hesaplanmamaktadır. Algoritma ilk 
olarak X  açıklayıcı de i ken matrisinden 1t  ve 1p  de erlerini hesaplayarak elde edilen 11 pt
matrisini X  matrisinden çıkartıp, X  matrisi tarafından açıklanamayan de i imi yani artık
de eri bulmaktadır. Bu artık de er 2t  ve 2p  sütun vektörlerini bulmakta kullanılmaktadır. Bu 
algoritma X  matrisi sıfır matrisi olana kadar devam eder. Burada ilk olu turulan bile en k
tane açıklayıcı de i ken arasındaki varyansı en çok açıklayan bile endir.

Temel bile enler regresyonu adımında bu bile enler yeni açıklayıcı de i kenler olarak 
alınarak ETBY  modeli olu turulmaktadır. Çalı mada Y  matrisi 1n  boyutlu 
oldu undan ve E  hata vektörünün boyutu 1n  olup B  parametre vektörünün tahmini 1m
boyutlu olarak a a ıdaki ekilde hesaplanmaktadır.

YTTTB 1ˆ (2)

Temel bile enler analizi sadece açıklayıcı de i kenlerin varyansları ile ilgilendi inden
ba ımlı de i kendeki de i imi hesaba katmamaktadır.

2.2. Kısmi En Küçük Kareler Regresyonu 

Kısmi en küçük kareler regresyonu, temel bile enler analizi ve çoklu do rusal regresyon 
analizlerinin özelliklerinden faydalanarak geli tirilmi  bir tekniktir. lk olarak 60’lı yıllarda 
Herman Wold tarafından ortaya çıkartılmı tır. Takip eden yıllarda o lu Swante Wold 
tarafından ilk uygulamalara kimya alanında ba lanmı tır. Kısmi en küçük kareler 
regresyonunda, regresyon a amasına geçmeden önce kısmi en küçük kareler analizi 
uygulanmaktadır. Burada amaç, ihtiyaç duyulan en az sayıda yeni açıklayıcı de i ken
(bile en) ile YX  kovaryans matrisini maksimize etmektir. Kısmi en küçük kareler analizi 
gözlemden daha fazla sayıdaki açıklayıcı de i kenle ve aynı zamanda bir veya çok sayıda
ba ımlı de i kenle çalı abilme kolaylı ı sa lar.
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Kısmi en küçük kareler analizi de NIPALS algoritması ile çözümlenebilmektedir. Temel 
bile enler analizindeki algoritmadan farklı olarak ba ımlı de i kendeki de i imi de hesaba 
kattı ından elde edilen bile enler tahminleme de daha güvenilir sonuçlar vermektedir. 
Algoritma için ba langıç noktası X  ve Y  de i ken matrisleridir. Bu matrislerin boyutları için 
herhangi bir sınırlama yoktur fakat analize ba lamadan önce ölçümden kaynaklanan 
de i kenli i ortadan kaldırmak için de i kenler sıfır ortalama ve birim varyansa sahip olacak 
ekilde standartla tırılır. 

X  matrisi kn , Y  matrisi ise pn  boyutlu oldu unda kısmi en küçük kareler için NIPALS 
algoritması a a ıdaki gibidir [2]. XXl  ve YYl  alınarak algoritma a a ıdaki adımlarla 
devam eder. 
1. lu  vektörünü Y  matrisinin ilk kolonu olarak al. 

2.
ll

ll
l uu

uXw   , X  matrisi için a ırlıklar.

3. lw  vektörünü uzunlu u 1 olacak ekilde ölçeklendir. 
4. lll wXt

5.
ll

ll
l tt

tYc   ,Y  matrisi için a ırlıklar.

6. lc  vektörünü uzunlu u 1 olacak ekilde ölçeklendir. 

7.
ll

ll
yeni cc

cYu

8. E er adım 7 de hesaplanan yeniu  vektörü bir önceki adım 1’de ki  lu  de erine yakınsıyorsa 
algoritmayı durdur aksi durumda adım 2 ye dön. 

9.
ll

ll
l tt

tXp   , X  matrisi için yükler. 

10.
ll

ll
l uu

uYq  , Y  matrisi için yükler. 

11.
ll

ll

tt
tub     , u  skor vektörünün t  skor vektörüne regresyonundan elde edilen bilinen 

beta de eri. 
12. llll ptXX 1 llll cbtYY 1  , artık de erler.

Bir sonraki yinelemede, adım 12’ de hesaplandı ı gibi bir önceki yineleme sırasında
kullanılan X  ve Y  matrislerinin açıklayamadı ı de i im olan ve artık olarak adlandırılan 
yeni X ve Y  matrisleri kullanılır. Yinelemeler X  matrisi sıfır matris olana kadar devam 
eder.

1k  boyutlu w  de erleri algoritmanın ikinci adımında da görüldü ü gibi, X  de i kenleri ile 
Y  ye ait ilgili bile eni arasındaki kovaryansa e ittir. Bir ba ka ifade ile w  vektörü X
de i kenlerinin Y  nin ilgili bile eni üzerindeki a ırlıklarından olu maktadır. Aynı ekilde 

1p  boyutlu c  vektörü de Y  matrisinde yer alan de i kenlerin her birinin X  matrisinin 
ilgili bile eni üzerindeki a ırlık de erlerinden olu maktadır. w  ve c  de erlerinin algoritmada 
verildi i ekilde hesaplanmasının amacı elde edilen yeni bile enlerin X  ve Y de i kenleri 
arasındaki kovaryansı en iyi açıklayacak bile enler olmasını sa lamaktır. 9. adımda elde 
edilen 1k  boyutlu p  vektörü elde edilen skorun X  deki de i imi açıklama de eridir. Aynı

Sözlü Sunumlar 231



ekilde 1p  boyutlu q  vektörü de ba ımlı de i ken için yük de erlerini verir. Kısmi en 
küçük kareler analizi ba ımlı ve ba ımsız de i kenlerin her biri için bir dı  ili ki tanımlarken, 
skorlar arasında tu b  do rusal modelini kurarak u  ve t  arasında içsel bir ili kide
tanımlamaktadır. Bu iç ili ki tahminleme de büyük önem ta ımaktadır.

Çalı mada ba ımlı de i ken sayısı 1 oldu unda (p=1) algoritmadaki 1n  boyutlu u  vektörü 
Y  ba ımlı de i ken matrisinin kendisi olacak ve yineleme bir adımda tamamlanacaktır. Bir 
tane ba ımlı de i kenle kısmi en küçük kareler analizi PLS1 olarak adlandırılmaktadır

ekil 1. Dı  ili ki 

ekil 2. ç ili ki

3. UYGULAMA 

Bu çalı mada kullanılan veriler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden 
elde edilmi tir. Ara tırmada 75 hasta için hipertansiyon ölçümleri ve ya , boy, kilo, bmi 
(vücut-kütle indeksi), bç (bel çevresi), kç (kalça çevresi), bko (bel kalça oranı), diaskb (dü ük
kan basıncı), lpa (lipo protein a), trigliserid (kandaki ya  miktarı) (mg/dl), totkol (toplam 
kolestrol) (mg/dl), ldl (mg/dl), hdl (mg/dl), glikoz (mg/dl), insülin (ulU/ml), homo (mg/dl) 
de i ken de erleri yer almaktadır.

Çalı manın amacı kısmi en küçük kareler regresyonu için elde edilen hata kareler 
ortalamasının PCR ve MLR analizleri sonucunda elde edilen de erden daha dü ük oldu unu
göstermektir.  

Çoklu lineer regresyon ve temel bile enler regresyonu analizinde SPSS paket programı, kısmi 
en küçük kareler regresyonu analizinde MINITAB paket programı kullanılmı tır.

X t u Y

w q

X t u Y

w q
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3.1. Çoklu do rusal regresyon

lk olarak orijinal veriye regresyon analizi uygulandı ve varyans i irme faktör (VIF) de erleri
hesaplandı. Çoklu do rusal ba lantıyı saptamada kullanılan ölçütlerden birisi olan VIF de eri
10 a e it veya büyük de erleri çoklu do rusal ba lantı probleminin göstergesidir. 

Tablo 1. Orijinal de i kenleri kullanarak olu turulan regresyon modeline ait ANOVA 
sonuçları.

Model Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması  F p-de eri
Regresyon 
Hata
Toplam 

30871,833 
7060,167 

37932,000 

16
58
74

1929,490 
121,727 

15,851 ,000 

Tablo 2. Orijinal de i kenler için katsayı tahmin ve varyans i irme faktör de erleri.

Standartla tırılmamı
Katsayılar

Standartla tırılmı
Katsayılar

Çoklu do rusal 
statistikleri 

B Standart 
hata 

Beta

t test 
istatisti i

p-de eri

Tolerans VIF

Sabit 
yas
boy 
kilo 
bmi 
bç
kç
bko 
diaskb 
lpa 
triglsd 
totkol 
ldl 
hdl 
glkz 
insln 
homo 

162,905 
,229 

-,177 
,394 

-,214 
,518 

-,663 
-148,236 

1,027 
-,117 
,180 

-,739 
,756 
,694 
,196 

1,415 
-4,990 

173,366 
,145 
,678 
,576 

1,494 
1,301 
1,125 

164,271 
,119 
,070 
,091 
,451 
,452 
,451 
,201 

1,152 
4,810 

,113 
-,056 
,471 
-,105 
,498 
-,650 
-,380 
,677 
-,108 
,987 

-1,533 
1,325 
,511 
,122 
,529 
-,472 

,940 
1,575 
-,261 
,684 
-,143 
,398 
-,589 
-,902 
8,611 
-1,683 
1,977 
-1,636 
1,672 
1,539 
,972 
1,228 
-1,038 

,351 
,121 
,795 
,496 
,886 
,692 
,558 
,371 
,000 
,098 
,053 
,107 
,100 
,129 
,335 
,224 
,304 

,625 
,071 
,007 
,006 
,002 
,003 
,018 
,519 
,776 
,013 
,004 
,005 
,029 
,202 
,017 
,016 

1,599 
14,156 

147,413 
167,887 
488,401 
379,415 

55,354 
1,925 
1,289 

77,632 
273,529 
195,589 

34,366 
4,948 

57,753 
64,370 

Tablo 1 ile verilen ANOVA sonuçlarına göre olu turulan regresyon modelinin uygun oldu u
sonucuna varılmaktadır. Ancak Tablo 2’de de i kenlerin her biri için varyans i irme 
faktörlerine bakıldı ında boy, kilo, bmi, bç, kç, bko, triglsd, totkol, ldl, hdl, insln0 ve homo 
de i kenleri için de erin çok yüksek oldu u görülür. Ayrıca %5 anlamlılık düzeyinde 
modelin anlamlı olmasına ra men katsayılar tablosu incelendi inde diaskb de i keni dı ında
kalan de i kenlerin kısmi t testine göre anlamlı olmaması da çoklu do rusal ba lantı
probleminin bir göstergesidir. 

Tablo 2 de erlerine bakılarak bç, kç, totkol, bmi ve homo de i kenleri çıkartılıp kalan 
de i kenlere regresyon analizi uygulandı ında a a ıdaki sonuçlar elde edilmi tir.

R 2R Düzeltilmi 2R  Tahminin standart hatası
   ,902 ,814 ,763 11,03300 
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Tablo 3. Seçilen orijinal de i kenler için olu turulan regresyon modeline ait ANOVA 
sonuçları.

Model Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması F p-de eri
 Regresyon 
 Hata 
 Toplam 

30395,798 
7536,202 

37932,000 

11
63
74

2763,254 
119,622 

23,100 ,000 

     R        2R  Düzeltilmi 2R     Tahminin standart hatası
    ,895       ,801               ,767                10,93720 

Tablo 4. Seçilen orijinal de i kenler katsayı tahmin ve varyans i irme faktör de erleri. 

Standartla tırılmamı
Katsayılar

Standartla tırılmı
Katsayılar

Çoklu do rusal 
statistikleri 

B Standart 
hata 

Beta

t test 
istatisti i

p-de eri

Tolerans VIF

Constant 
yas
boy 
kilo 
bko 
diaskb 
ldl 
hdl 
insln 
lpa 
triglsd 
glkz 

62,141 
,195 
,089 
,131 

-71,299 
1,037 
,023 

-,012 
,280 

-,135 
,032 

-,013 

41,486 
,141 
,193 
,071 

27,586 
,113 
,035 
,106 
,215 
,067 
,012 
,113 

,096 
,028 
,157 
-,183 
,683 
,041 
-,009 
,105 
-,125 
,172 
-,008 

1,498 
1,383 
,460 
1,848 
-2,585 
9,141 
,672 
-,113 
1,299 
-2,027 
2,569 
-,116 

,139 
,171 
,647 
,069 
,012 
,000 
,504 
,911 
,199 
,047 
,013 
,908 

,655 
,856 
,437 
,630 
,564 
,847 
,517 
,487 
,835 
,700 
,634 

1,527 
1,168 
2,289 
1,588 
1,772 
1,180 
1,934 
2,055 
1,198 
1,429 
1,577 

Tablo 4 ile verilen p de erlerine ve VIF de erlerine göre bç, kç, totkol, bmi ve homo 
de i kenleri çıkarıldı ında çoklu do rusal ba lantı probleminin ortadan kalktı ını
söyleyebiliriz. Ayrıca, analiz sonuçlarından bko, diaskb, lpa ve triglsd de i kenlerinin 0.05 
anlamlılık düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlı oldukları söylenebilmektedir. Bu modele ait 
hata kareler ortalaması da Tablo 3’ de görüldü ü gibi 119,622 olarak hesaplanmı tır.

3.2. Temel bile enler regresyonu 

Bazı de i kenlerin ölçü birimlerinin farklı olmasından dolayı orijinal veriye temel bile enler
analizini uygularken korelasyon matrisini kullanılmı tır.

Tablo 5. Korelasyon matrisinin özde erleri.

Özde er  6,2301   2,2791   1,3988   1,1977   1,1350   0,9136   0,8424   0,7011 
Oran     0,389     0,142     0,087     0,075     0,071     0,057     0,053     0,044 
Birikimli 0,389     0,532     0,619     0,694     0,765     0,822     0,875     0,919 

Özde er  0,5214   0,4060   0,3252   0,0348   0,0085   0,0035   0,0017   0,0011 
Oran     0,033     0,025     0,020     0,002     0,001     0,000     0,000     0,000 
Birikimli 0,951     0,977     0,997     0,999     1,000     1,000     1,000     1,000 
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Yukarıdaki tablodan ilk temel bile enin varyansının 6.2301 oldu u ve toplam de i imin %39 
unu açıkladı ı söylenebilmektedir. Tablo 5’ den ilk 11 bile enin ba ımsız de i kendeki
de i imin %99,7 sini açıkladı ı görülmektedir. Bu durum a a ıda verilen scree plot grafi i ile 
de desteklenmektedir.  

Bilesen sayisi

Ö
zd

eg
er

16151413121110987654321

7

6

5
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3

2

1

0

 yas; boy;kilo;...; homo

ekil 3. Scree plot 

A a ıdaki tabloda ilk 7 temel bile en skorları için orijinal de i kenler ve temel bile enler
arasındaki korelasyon verilmi tir. Bu korelasyonlar aynı zamanda temel bile en yükleri olarak 
isimlendirilmektedir.  

Tablo 6. Temel bile en yükleri. 

De i ken      TB1   TB2   TB3 TB4   TB5  TB6    TB7 
yas         -0,054 0,348 0,447    -0,086  -0,423  0,042    0,011 
boy           0,065   -0,322      -0,196  0,124 -0,088 0,723  -0,237 
kilo        -0,369   -0,046     0,065 0,122  0,209 0,059  -0,147    
bmi         -0,370 0,056 0,123 0,075  0,237   -0,148  -0,072    
bç         -0,378 0,017 0,133    -0,058  0,125   -0,042  -0,035    
kç          -0,366 0,011 0,094 0,120  0,222   -0,089  -0,196    
bko        -0,213 0,017 0,158    -0,497 -0,209 0,118   0,408    
diaskb     -0,263 0,031 0,029    -0,089 -0,044 0,094  -0,499   
lpa          0,043 0,165    -0,512 0,094 -0,271  -0,517  -0,221    
triglsd    -0,153 0,091    -0,357    -0,650 -0,069 0,083  -0,258   
totkol   -0,107 0,557    -0,312    -0,023  0,053 0,267   0,046 
ldl        -0,116 0,466    -0,232  0,297  0,206 0,243   0,364   
hdl           0,219 0,307 0,197  0,194 -0,217 0,092  -0,350    
glkz     -0,231 0,076 0,135  0,256 -0,477 0,066  -0,084   
insln     -0,294  -0,243    -0,232  0,144 -0,277  -0,025   0,209   
homo       -0,300  -0,215    -0,195  0,200 -0,357  -0,010   0,196 

Temel bile enler analizi birbiri ile ili kili olmayan temel bile enler seçer. Bu yüzden her bir 
temel bile en için VIF de eri 1 dir.   

Bu 11 bile enden hangilerinin anlamlı oldu unu anlamak için ilk 11 temel bile en üzerine 
adımsal regresyon uygulanarak hangi bile enlerin istatistiksel olarak anlamlı oldu u
saptanmı tır. Elde edilen de erler a a ıda yer almaktadır.
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Tablo 7. Seçilen temel bile enler için adımsal regresyon sonuçları.

Tahmin edici          Katsayı Katsayının Standart hatası             t test istatisti i     p-de eri           VIF 
Sabit           126,800                    1,253                         101,19       0,000 
TB1                  -6,0742                  0,5054                       -12,02       0,000 1,0 
TB7                   -9,510                   1,374                                   -6,92       0,000 1,0 
TB8                    9,676            1,507                                 6,42                    0,000 1,0 
TB10                    6,287            1,980                                 3,18                     0,002 1,0 
TB6                      3,631            1,320                                   2,75                     0,008 1,0 
TB9                     2,967            1,747                                   1,70                     0,094 1,0 

Sonraki adımda bu bile enler üzerine çoklu do rusal regresyon analizi uygulanarak model 
için 2R  ve düzeltilmi 2R de erleri sırası ile %78,9 ve %77 olarak hesaplanmı tır. Bu model 
için ANOVA tablosu Tablo 8 ile verilmektedir.

Tablo 8.Temel bile enler regresyonuna ait ANOVA sonuçları.

Model            sd       Kareler Toplamı        Kareler Ortalaması      F          p-de eri
Regresyon          7           29924,2           4987,4           42,35         0,000 
Hata      67               8007,8                117,4 
Toplam                74             37932,0 

Kaynak     sd      Ardı ık Kareler Toplamı
TB1           1         17009,8 
TB7           1            5638,3 
TB8           1            4857,6 
TB10         1            1187,5 
TB6           1               891,3 
TB9           1                339,7 

Temel bile enler analizi ile ba ımsız de i kenler arasındaki çoklu ba lantı durumu ortadan 
kaldırılmı  ve daha sonra uygulanan regresyon analizi sonucunda ise modele ait MSE 
de erinin çoklu do rusal regresyon sonucunda elde edilen de erden küçük olup, düzeltilmi

2R  de erinin ise büyük oldu u gösterilmi tir.

3.3. Kısmi en küçük kareler regresyonu 

MINITAB programı ile yapılan kısmi en küçük kareler analizi sonucunda bile en sayısı 10 
olarak belirlenmi tir. Ancak bu bile enlerden hangilerinin modelde kalması gerekti ine karar 
vermek gerekmektedir. Çapraz geçerlilik bu yöntemlerden birisidir. Çapraz geçerlilik (cross-
validation) potansiyel modellerin tahminleme gücünü hesaplayarak modelde bulundurulacak 
uygun sayıda bile eni saptamada kullanılmaktadır. Bu yöntemde her adımda bir gözlem 
çıkarılarak geri kalan de erler üzerinden regresyon modelleri olu turulmaktadır. Daha sonra 
her bir model için tahmin hata kareler toplamı (PRESS) hesaplanılarak PRESS de eri küçük 
ve 2R  de eri yüksek olan model seçilerek bu modeldeki bile enlerde en uygun bile enler
olarak belirlenmektedir.  

Tablo 9. Kısmi en küçük kareler regresyonuna ait ANOVA sonuçları.

Model                sd             Kareler Toplamı         Kareler Ortalaması          F           p-de eri 
Regresyon             4                  30327,1        7581,79         69,79          0,000 
Hata      70                    7604,9           108,64 
Toplam                74                   37932,0 
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Tablo 10. Model seçimi ve geçerlilik  

Bile en           Varyans X   Hata kareler toplamı         2R           PRESS      Tahmin 2R
 1               0,385417            17811,3            0,530442        19204,8               0,493705 
 2               0,440136               8096,9            0,786541        11507,5           0,696627 
 3               0,546845              7778,9           0,794925        10786,4          0,715639 
 4               0,619780              7604,9            0,799513        10291,1           0,728696 
 5                            7565,0            0,800563        10418,2           0,725345 
 6                            7543,1            0,801141        10482,9           0,723640 
 7                            7468,3           0,803113        10717,2          0,717463 
 8                           7433,4            0,804034        10730,9           0,717102 
 9                            7412,6            0,804582        10804,0           0,715174 
 10                            7405,0            0,804783        10749,1           0,716623 

Tablo 9 ile verilen analiz sonuçlarına göre Y deki de i imin yakla ık %80 nini açıklamaya 
dört tane bile enin yeterli oldu u sonucuna varılmaktadır. Bu bile enler üzerine çoklu 
do rusal regresyon modeli uygulandıktan sonra elde edilen ANOVA sonuçlarına göre modele 
ait MSE de eri 108,64 olarak belirlenmi tir.

4. SONUÇ 

Çalı mada çoklu do rusal regresyon, temel bile enler regresyonu ve kısmi en küçük kareler 
regresyonu analizleri yapılmı tır. Elde edilen de erlere bakılınca kısmi en küçük kareler 
regresyonu sonucunda elde edilen hata kareler ortalaması de erinin di er analizler sonucunda 
elde edilen de erlerden dü ük oldu u görülmektedir. Yine bu regresyon sonucunda sadece 4 
de i kenin ba ımlı de i kendeki de i imin %80 ini açıkladı ı yukarıdaki tabloda 
gösterilmektedir. Sonuç olarak çoklu do rusal ba lantı oldu u durumda kullanılan 
metotlardan kısmi en küçük kareler regresyonu di er regresyon yöntemleri ile kıyaslandı ında
daha az sayıda de i ken ve en yüksek 2R  de eri ile en küçük hata kareler ortalamasını
vermektedir. 
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ABSTRACT 

In this study, we investigate the PM schedules for a system subject to failure. Our concern is to find the optimal 
intervals between the PM activities. We assume that the operating cost of the system linearly increases 
dependent on the cumulative failure rate of the system since the last PM. The expected cost of repair (the 
maintenance cost when failure occurs) and PM (the cost of scheduled maintenance) are different from one 
another. The durations of these activities are also different. We assume a fixed duration for PM, whereas the 
duration of repair is dependent on the cumulative failure rate. Whenever the system reliability reaches the 
threshold R, an imperfect PM is performed which leads a gradual decrease in maintenance intervals. We 
formulate the problem of finding the maintenance intervals, iT , until the system is replaced. We provide the 
optimal solution based on analysis of the problem using the reliability threshold value. 

Key Words: Maintenance Scheduling, Reliability, Optimization. 

ÖZET

Bakım Çizelgelemesi yöneylem ara tırmasının tanımlı ve üzerinde çok çalı ılmı  bir konusudur. Bu çalı mada 
bir önleyici bakım çizelgeleme problemi ele alınmı tır. Önleyici bakım bu faaliyetlerin periyodik olarak 
planlanmasına dayanan bir modeldir. Bakımlar arasındaki zaman dilimlerinin optimal olarak belirlenebilmesi 
için matematiksel bir model önerilmi tir. Modelde sistemin güvenilirli i için bir alt limit belirlenmi  ve optimal 
çözüm sistemin bozulma fonksiyonu ve güvenilirlik alt limitine göre bulunmu tur.  

Anahtar kelimeler: Bakım Çizelgelemesi, Güvenilirlik, Optimizasyon.

1. Introduction 

     In practice, all systems are subject to failure. If a company is to remain competitive, it is therefore 
necessary that any system downtime resulting from these failures be kept to an absolute minimum. 
Besides, reducing only the repair time is not sufficient because it is a reactive policy—i.e., the repair 
actions take place only after a failure. An effective strategy should also take steps to reduce the 
probability of failures from occurring in the first place by performing maintenance. 

     Maintenance scheduling is a well-defined and well-studied area in Operations Research. There are 
two maintenance schemes in general: Corrective maintenance (CM) and preventive maintenance 
(PM). CM performs a repair only when a failure occurs, whereas PM executes maintenance 
periodically, and after failures. In other words, preventive maintenance (PM) is the name given to 
those tasks which are performed to keep a fully operational system running. PM tasks do involve 
maintenance activities, but they are not performed because something is not working. Rather, they are 
performed before a failure is likely to occur. A nice example to PM is to change the engine oil of an 
automobile periodically. The oil is changed not because something has failed; it is changed to ensure 
the engine is adequately lubricated to reduce deterioration. 

     The nature of the PM tasks depends on the system under consideration, but typical tasks contain 
replacing worn parts, changing lubricants, running diagnostics and re-calibrating adjustable 
subsystems (Quan et al., 2007). The planning and scheduling of PM activities is critical for the cost-
effectiveness of production environments. The maintenance is expected to reduce equipment faults, 
and to extend equipment life. Also in service organizations such as medical facilities or governmental 
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institutions, PM is deemed as an important activity. It has been known for some time that a 
comprehensive PM program can effectively improve system availability (McCall, 1965, Pierskalla et 
al., 1976).  

     The costs associated with PM can be significant. PM tasks are usually very labor intensive and the 
labor pool that performs those tasks is highly skilled. Hence, the labor costs can be high. Besides this 
immediate cost, two types of costs should be taken into account during the maintenance: Costs 
involved with the maintenance itself and the costs of production losses during the maintenance. The 
increasing nature of the operating cost of the system should also be considered between any two 
maintenance activities. 

     There is a huge amount of literature available on preventive maintenance. Very few papers handle 
the problem as a deterministic problem, where the cyclic scheduling of maintenance activities under a 
certain given cost-structure with a fixed cycle length is of concern (See Wagner et al., 1964, for an 
early reference, and Grigoriev et al., 2006 for a recent study). However, the majority of the approaches 
are of a stochastic nature where a probability distribution is used to describe the failure properties of a 
machine, which is deemed more realistic. We provide the related literature in the next section. 

     In this study, we consider the problem in a stochastic setting. Namely, we investigate the PM 
schedules for a system subject to failure. Our concern is to find the optimal intervals between the PM 
activities. We formulate the problem of finding the maintenance intervals until the system is replaced. 
We provide the optimal solution based on analysis of the problem using the reliability threshold value. 
In the next section, we state the problem, and review the related literature. The following section 
includes the optimal solution of the problem. Finally in Section 4, we present the conclusions and 
future research directions.   

2. The PM Models 

     Scheduling the PM activities for an unreliable system has been a popular research topic. After 
Barlow and Hunter (1960) developed the minimal repair model, a number of optimal PM strategies 
have been constructed and executed for improving system reliability, preventing system failures and 
reducing maintenance costs.  

     Conventional PM activities are scheduled periodically on the basis of technician’s experience, and 
the time between any two maintenance activities (T) is considered as fixed, as in Nakagawa (1984). 
However, PM is generally imperfect and the effect of PM cannot be equivalent to the effect generated 
by replacing the system. Hence, the policy where the Ts are equal unavoidably decreases the reliability 
of the system at each PM action, and the system is subject to degradation due to this imperfect 
maintenance effect. 

     Based on the above fact, policies have been studied where the maintenance activities are done at a 
decreasing sequence of intervals. This kind of a policy is more realistic since most systems need more 
frequent maintenance with increased usage and aging. One method for dealing with the imperfect PM 
problem is the improvement factor method. Two types of improvement factors exist in literature. 
Malik (1979) introduces the concept of age reduction factor. Let iT and ( )ir t for (0, )it T  be the time 
between two PMs and the failure rate function of the system prior to the ith PM, respectively. The 
failure rate function after the ith PM becomes ( )i i ir t a T  for 1(0, )it T , where 0 1ia  is the age 
reduction factor due to the imperfect PM action. This formulation implies that each imperfect PM 
changes the initial failure rate value right after the PM to ( )i i ir a T , but not to as good as new.  

     Nakagawa (1988) proposes another model based on the failure rate increase factor. The failure rate 
function becomes ( )i ib r t after the ith PM, where 1ib  is the failure rate increase factor. This indicates 
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that each PM resets the failure rate function value to zero (new), and makes the failure rate function 
steeper.

     The function of the failure rate curve ( )ir t is hard to obtain, and it is still attracting researchers. 
Some well-known modes like Weibull (Lie and Chun, 1986) are used in the existing imperfect PM 
models, however these may be inaccurate in practice. 

     Zhou et al. (2007) considers a simple hybrid of the above two models for the failure rate function. 
Namely, the authors combine the age reduction method and the failure rate increase method for a 
continuously monitored system subject to degradation. Their failure rate function before and after the 
ith PM is defined as 1( ) ( )i i i i ir t b r t a T for 1(0, )it T , where 0 1ia  and 1ib .

3. Model Formulation and Optimization

     We consider a system subject to degradation that is monitored continuously. Whenever the system 
reliability reaches the threshold R, an imperfect PM is performed which leads a gradual decrease in 
maintenance intervals. In order to predict the evolution of the system reliability in different 
maintenance cycles, a hybrid failure rate is adopted as in Zhou et al. (2007) with many additional 
considerations. The optimal reliability threshold R is determined with an aim of minimizing the 
cumulative maintenance cost per unit time in the residual life of the system. 

     Next, we provide the notation and the formulation of our PM Model. 

3.1. Notation 

i   ordinal of PM cycles, i = 1,…,N,
N   PM cycle number, 

( )ir t   system failure rate function prior to the ith PM, 
Ti   time interval for PM prior to the ith PM, 
R   system reliability threshold for scheduled PM, 
ECF   expected cost rate for repair, 
ECP   expected cost rate for scheduled PM, 
ECR   expected cost of replacement, 
MTP   duration of PM,  
MTF   duration of repair, 

( )iOC t  expected operating cost per unit time for the system in cycle i,

iTEC   expected cost per unit time of the system in maintenance cycle i,
TEC   expected cost per unit time of the system in its residual life. 

3.2. Model and Optimization 

     We consider two kinds of maintenance activities. The first is the scheduled PM action that is 
performed whenever the system reliability reaches the threshold. The second is the unscheduled PM 
action (repair), which is performed whenever the system fails before the scheduled PM. A 
maintenance cycle is defined by the time between two consecutive maintenance actions, be it 
scheduled or unscheduled PM.  

     We assume that the unscheduled PM action has the same imperfect effect as the scheduled one. 
After maintenance is performed on the system, because of the imperfect maintenance effect, the 
system’s lifetime begins a new decreasing process. We further assume that the environmental 
conditions remain the same throughout the life of the system, and the system failure rate is a known 
function.
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     From the descriptions of imperfect maintenance models, it can be seen that the age reduction 
method has the advantage of determining the initial failure rate value right after a PM, and the hazard 
rate increase method has the advantage of allowing the increase rate of the hazard rate function to be 
higher after each PM. Therefore, we use the following hybrid failure rate evolution rule by Zhou et al. 
(2007) to define the relationship between the failure rate functions before and after the ith PM: 

1( ) ( )i i i i ir t b r t a T for 1(0, )it T , where 0 1ia  and 1ib .       (1) 

     This hybrid recursion rule makes it possible to predict the evolution of the system reliability in 
different maintenance cycles. 

     In our model, a scheduled PM is performed whenever the system reliability reaches the reliability 
threshold R. Based on this policy, a reliability equation can be written as: 

1

1
0

exp ( )
T

r t dt =
2

2
0

exp ( )
T

r t dt =…=
0

exp ( )
NT

Nr t dt = R        (2) 

This equation can be rewritten as: 

1

1
0

( )
T

r t dt =
2

2
0

( )
T

r t dt =…=
0

( )
NT

Nr t dt = ln R .          (3) 

where
0

( )
iT

ir t dt represents the cumulative failure risk in maintenance cycle i. This means that the 

cumulative risk of system failure in each maintenance cycle is equal to ln R . Since only one 
maintenance is performed in one maintenance cycle, Eq. (3) also indicates that the probability to 
implement a scheduled PM action is equal to1 ln R .

     The expected cost of repair (the maintenance cost when failure occurs) and PM (the cost of 
scheduled maintenance) are different from one another. The durations of these activities are also 
different. We assume a fixed duration for PM, whereas the duration of repair is dependent on the 
cumulative failure rate. We explain the difference below. 

     When a scheduled PM is performed on the system, a unit-time maintenance cost of ECP is incurred. 
We assume that the durations of the scheduled PM activities are fixed. This is a realistic assumption, 
since these activities generally include the same components like replacing worn parts or changing 
lubricants. Therefore, if a scheduled PM is carried out in a maintenance cycle, the maintenance cost 
becomes ECP(MTP).

     When an unscheduled PM is performed on the system, a unit-time repair cost of ECF is incurred. 
One of our contributions lies in the fact that, we assume that the duration of a repair activity is linearly 
dependent on the cumulative failure rate of the system, since activities are fixed. In other words, the 
cumulative failure of the system at the time of repair determines how much repair time is needed. The 
duration of repair therefore becomes: 

, 1 1 1
0

( ) ln
iT

F i iMT k r t dt k R .           (4) 
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     In Eq. (4), k1 is the linear factor that specifies how much maintenance time is needed. Hence, if a 
scheduled PM is carried out in a maintenance cycle, the maintenance cost 
becomes , 1 1( ) ( ) lnR F i REC MT k EC R .

     Another contribution of our study is that we include the operating cost of the system in our model. 
We assume that the operating cost of the system linearly increases dependent on the cumulative failure 
rate of the system since the last PM. We define a second linear factor k2 to specify the dependency 
between the operating cost and the cumulative failure rate. The expected total operating cost of the 
system in cycle i is defined below.

2
0 0

( ) ( )
i iT T

i iOC t dt k r t dt             (5) 

Utilizing the relationship in Eq.s (2) and (3), Eq. (5) can be rewritten as: 

2
0

( ) ln
iT

iOC t dt k R                  (6) 

Based on the above definitions, the expected cost per unit time for maintenance cycle i can be 
evaluated as: 

1 2

1

( )( ln )( ln ) ( )( )(1 ln ) ln
( ln )( ln ) ( )(1 ln )

F P P
i

i P

EC k R R EC MT R k RTEC
T k R R MT R

       (7) 

Then, the expected cumulative cost per unit time for the system in the residual life cycle is: 

1 2
1

1
1

( )( ln )( ln ) ( )( )(1 ln ) ln

( ln )( ln ) ( )(1 ln )

N

F P P
i

N

i P
i

EC k R R EC MT R k R
TEC

T k R R MT R
      (8) 

     Assuming that the system is replaced just at the Nth PM action and the duration for replacement is 
equal to the duration for PM, Eq. (8) can be rewritten as: 

2
1 2

2
1

1

( ) (ln ) ( )( )(1 ln ) ln

(ln ) ( )(1 ln )

F P P R
N

i P
i

N EC k R EC MT R k R EC
TEC

T N k R MT R
      (9) 

where ECR is the additional expected cost for replacement. Optimal Ti can be obtained from Eq. (9) 
and it is a function of R. By minimizing TEC, the optimal system reliability threshold for scheduled 
PM can be determined. Simulation methods can be utilized for finding the optimal maintenance 
intervals.

4. Conclusions and Future Research Directions

     In this study, we investigate the PM schedules for a system subject to failure. Our concern is to find 
the optimal intervals between the PM activities. We assume that the operating cost of the system 
linearly increases dependent on the cumulative failure rate of the system since the last PM. The 
expected cost of repair (the maintenance cost when failure occurs) and PM (the cost of scheduled 
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maintenance) are different from one another. The durations of these activities are also different. We 
assume a fixed duration for PM, whereas the duration of repair is dependent on the cumulative failure 
rate. Whenever the system reliability reaches the threshold R, an imperfect PM is performed which 
leads a gradual decrease in maintenance intervals. We formulate the problem of finding the 
maintenance intervals, iT , until the system is replaced. We provide the optimal solution based on 
analysis of the problem using the reliability threshold value. 

     The nominal value of (N, Ti) can be decided which should be helpful for preparing the scheduled 
PM activities. (N, Ti) may change if failure occurs during the scheduled PM cycle.  

     In order to make a computational analysis, the optimal reliability threshold R can be found by 
minimizing the cumulative maintenance cost per unit time in the residual life of the system, which is 
based on simulation. This analysis may show how the optimal schedule depends on different cost 
parameters. 
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ÖZET 

Bu çalı mada, bu mineralleri do rulukla sınıflayabilmek için bir veritabanı olu turmak 
amacıyla, demir ve alüminyum parçacıkları içeren 100 görüntü ele alınmı tır. Söz konusu 
maden görüntülerinin i lenmesine dayanarak elde edilen RGB de erlerini ve Haralick 
parametrelerini kullanarak bir yapay sinir a ı tasarlanmı tır. Tasarlanan yapay sinir a ının
analizinde RBF ve lojistik regresyon analizi kullanılmı tır. Sonuç olarak, tasarlanan a ın
mineralleri etkin ekilde sınıflayabildi i belirlenmi tir.

Anahtar Kelimeler: Görüntü i leme; Görüntü sınıflama; Mineral ayrı ımı; Yapay sinir a ;
Haralick parametreleri 

1. G R

Büyük yapıdaki madenleri minerallerine ayırabilmek için, madeni sınıflandırmak 
oldukça önem ta ır. Maden sınıflandırması ise ancak görüntü i leme tekniklerinin istatistiksel 
sınıflama teknikleri ile birlikte kullanılması sonucunda gerçekle mektedir. Görüntü i leme, 
mineral parçacıklarını ke fetmek için madenin görsel yapı özelliklerine dayanarak yapılır. 
Haralick v.d. görüntü içindeki yo unluk da ılımına dayanarak görüntünün yapı özelliklerini 
sayıla tırmı tır [3]. Bu sayısalla tırma, uzay ara tırmaları, sinema ve medikal endüstrisi 
alanlarında çe itli uygulamalara sahip bir geli en teknolojidir [6; 9; 10]. Görüntü i leme 
uygulamalarına dayalı yapılar mineral i leme endüstrisinde sınırlıdır. Bunun sebebi ise 
anlamlı ve gözlenebilir özelliklerin soyut hesaplamasına ili kin zorluklardır. Görüntü i leme
kullanılarak yapılan pek çok maden yapı ara tırmaları ortalama parçacık büyüklü ünü tahmin 
etmek ve maden endüstrisinde maden tiplerini ayırt edebilmek için uygulanmı tır [1; 4; 8; 9]. 
Lin v.d [7] parçacık büyüklü ü analizcisi geli tirmek için çalı mı lardır ve dijital görüntü 
i leme teknikleri kullanarak kaya ayrı ımını analiz etmi lerdir [2; 7]. 
Buradan yola çıkarak bu çalı mada, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlü ü (MTA)’den 
alınan maden parçacıkları görüntülerinin (Demir ve Aliminyum) görsel yapısının görüntü 
i leme teknikleri ile incelenmi tir. Madenin görsel yapısı mineral içeri ine göre de i ir. Bu 
nedenle RGB renkli uzayda görüntü i leme teknikleri ve birinci ile ikinci dereceden 
istatistiksel analiz kullanarak bu sınıflama gerçekle tirilmi tir. En sık kullanılan Haralick’in 
yapı özellikleri hesaplanmı tır ve istatistiksel analizde de i kenler olarak kullanılabilmesi için 
görüntüden alınan 256 256  piksel büyüklüklerine kar ılık gelen kırmızı, ye il ve mavi renk 
de erleri elde edilmi tir. Bu de i kenler do rultusunda istatistiksel sınıflama yöntemlerinden 
logistik regresyon ve yapay sinir a ları kullanılarak madenlerin sınıflandırılması yapılmı tır.

2.HARALICK PARAMETRELER

Bu bölümde, çalı mada tasarlanması amaçlanan yapay sinir a ının girdi de erlerinden
Haralick parametresi olarak adlandırılan ölçümler tanıtılmı tır.
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 (1) Entropi 

Entropi=
i

d
j

d jiPjiP ,log,                        (1) 

Entropi görüntünün karma ıklı ının bir ölçümünü verir. Karma ık yapılar yüksek entropi 
de erine sahiptir. Tüm yo unluklar e it frekansla ortaya çıktı ında entropi Z2log ye e it olur 
ki bu maksimum de eridir ve düzgün  (uniform) da ılıma kar ılık gelir.  Tüm pixeller aynı
yo unlu a sahip oldu unda entropi minimum de erini 0’da alır.

(2) Kontrast

Kontrast=
i j

d jiPji ,2                        (2) 

Kontrast özelli i, bir görüntüdeki yerel de i im miktarının bir ölçümüdür. Görüntüde ne 
kadar keskin yapısal de i im varsa o kadar yüksek kontrast de eri vardır. 

(3) Enerji 

Enerji=
i j

d jiP 2,                         (3) 

Enerji bir görüntüdeki homojenli in bir ölçümüdür. Böylece, yapıdaki düzensizli i bulmak 
için uygun bir ölçümdür. Homojen olmayan yapılara göre homojen olanlar dü ük enerjiye 
sahiptir.

(4) Homojenlik 

Homojenlik=
i j

d jiP
ji

,
1

1
2                        (4) 

3. UYGULAMA 

Bu çalı mada kullanılan madenler iki tip mineral çe idi içermektedir. Yapay sinir a  modeli 
için alınan maden resimlerinde demir parçacıkları var ise 0, alüminyum parçacıklar içeriyor 
ise 1 olarak sınıf de erleri çıktı olarak verilmektedir.  

(0) demir parçacıkları

ekil 1. Demir içeren görüntülerin RGB de erleri histogramı
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(1) alüminyum parçacıkları

ekil 2. Alüminyum içeren görüntülerin RGB de erleri histogramı

RGB renk uzayındaki kırmızı, ye il ve mavinin ortalama de erleri ve Haralick’in 
parametreleri (enerji, entropi, kontrast ve homojeniti) ise girdi olarak verilmi tir. Ba ka bir 
deyi le, söz konusu yapay sinir a ı için 7 girdi ve 2 çıktı tanıtılmı tır. Bu bilgiler 
do rultusunda söz konusu yapay sinir a ı ekil 1’de ifade edilmektedir. 

E itim veri setini olu tururken derlenen resimler 256 256  pixellik alanda incelenmi tir. 
Görüntü i leme teknikleri ve istatistiksel sınıflama için Matlab 7.0 kullanılmı tır. Sonuç 
olarak, radyal tabanlı fonksiyon %87.99’ demir, %83.2’si  alüminyum alanları do ru sınıfta 
sınıflanmı tır. Lojistik regresyon ise %82 do ru sınıflama oranına sahiptir. Sonuçlar, önerilen 
yakla ımın madenlerden minerali ayırt edebilmek için kullanılabilirli ini do rulamaktadır.

4. SONUÇ 

Mineral çe itlerinin iki farklı tipinin görsel yapı analizi, bu mineral çe itlerini ayırt edebilmek 
ve bu mineral bile enlerini do rulukla sınıflamak üzere sinir a ı için bir veritabanı
üretebilmek için yeterli miktarda bilgi sa lamaktadır. Haralick parametreleri için görüntü  
analizinde parçaları ayırt etmek için uygun de il ancak bu bilgi radyal tabanlı fonksiyon sinir 
a ı e itmek için kullanılabilir. Radyal tabanlı sinir a ı, eski görüntülerden oldu u kadar yeni 
görüntülerden seçilen çe itli tipteki alanlarını etkili bir ekilde sınıflayabilir. 
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STATISTICAL IMAGE PROCESSING AND AN APPLICATION ON 
CLASSIFICATION 

ABSTRACT 

In this study, random images of ore particles (iron and aluminium) collected from MTA [11] 
are examined by image processing techniques. Image textures change due to its mineral 
content. Hence, image processing techniques on RGB color space and first-second degree 
statistical analysis are used in order to maket he classification. Mostly used Haralick’s 
texture properties  are calculated. Then, in order to use them as variables, the values of red, 
blue and green of an image of 5x5 pixel are obtained. By using these variables statistical 
classification techniques as logistic regression and neural network are applied and 
classifications are performed. The results supports that the proposed approximations to 
distinguish the ore are useful. Image processing techniques and statistical analysis are made 
based on MATLAB 7.0.

Keywords: Image processing; Image classification; Ore discrimination; Artificial Neural 
Network; Haralick’s parameter.
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ÖZET 

Çalı mada, tahmin, sınıflandırma, kümeleme vb. problemlerde istatistik metotlara bir alternatif 
olan yapay sinir a ı (YSA) algoritmalarından momentumlu geriye yayılım (backpropagation) ele 
alınmı tır. Önce kuadratik performans fonksiyonu için momentumlu geriye yayılım (BPM) 
sürecinin hızlı yakınsamasını gerçekle tiren etkin ö renme oranı ve momentum katsayısı a a ıda 
verilen formüller yardımıyla belirlenir. Bu parametreler, önerilen formüllerle, kare formun Hessian 
matrisinin en büyük ve en küçük özde erlerinin yardımıyla hesaplanır [5]. 

Genel durumda; yani hata kareler toplamının, a ırlıkların herhangi do rusal olmayan fonksiyonu 
oldu u durumda momentumlu geriye yayılım algoritması öyle geli tirilir. Her adımda olu an 
a ırlık vektöründe hata fonksiyonu onun lokal – kuadratik yakla ımı ile de i tirilerek uygun 
kuadratik fonksiyon için etkin ö renme ve momentum parametreleri algoritmada uygulanır.

ABSTRACT 

IMPROVEMENT OF BACKPROPAGATION BY CHOOSING EFFECTIVE 
LEARNING PARAMETERS AT EACH STEP 

In this study, backpropagation, an alternative to statistical methods in forecasting, classification, 
clustering and etc problems, is examined. Effective learning rate and momentum coefficient which 
provides faster convergence of BPM learning process are determined for quadratic performance 
function. These parameters are calculated by proposed formulas with the help of maximum and 
minimum eigenvalues of the Hessian of the quadratic form [2].  

In the general case, sum of squared errors is a nonlinear function of weights and BPM can be 
improved as this way: The error function which is formed at every occurring weight point is 
replaced by its local quadratic approximation. Then effective learning rate and momentum 
coefficient for the appropriate quadratic function are applied to the BPM.  

1. G R

Yapay Sinir A ları, tahmin ve sınıflandırma problemlerinde istatistik yöntemlere 
alternatif olarak önerilmektedir. Geri yayılım algoritması yapay sinir a larında sıkça
kullanılan popüler bir ö renme algoritmasıdır çünkü kavramsal olarak basittir, hesapsal 
olarak verimlidir ve genelde ba arılı bir ekilde çalı ır. Bununla birlikte, bir sinir a ını
tasarlarken ve geri yayılım algoritmasıyla e itirken gizli katman sayısı, gizli katmandaki 
nöron sayısı, transfer fonksiyonu, e itim ve test veri kümesi, ö renme oranı ve 
momentum faktörü gibi keyfi seçimlerin yapılması gerekir. Bu seçimler kritik olabilir 
çünkü bu seçimlerin yapılabilmesi için kesin bir yöntem veya teori yoktur.  

Bu nedenle yapay sinir a ları üzerindeki en yo un çalı malar bu a ların e itilmesi 
konusunda olmaktadır. Zira etkin bir algoritma ile e itilebilen, yani ö renebilen a lar, 
yeni ekilleri tanıyabilmekte ( ekil tanıma) veya verilen bir girdinin hangi sınıfa ait 
oldu una karar verebilmektedir (sınıflandırma).
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leri beslemeli yapay sinir a larının e itimi için geri yayılım BP (backpropagation) 
algoritması zor problemlerde bile güçlü oldu unu göstermi tir. Ama, BP’ nin yüksek 
performansına, a  parametrelerini düzenlemek için gerekli olan uzun e itim zamanı
maliyetinde eri ilir ki bu gerçek uygulamalarda caydırıcı olabilir. Oldukça basit 
problemlerde bile, standart BP sıkça e itim örneklerinin tamamının yüzlerce veya 
binlerce kez i lendi i uzun e itim süreci gerektirir. Bu süreci hızlandırmak için 
literatürde birçok çalı ma yapılmı tır.

Qian, sürekli zaman limitinde momentum parametresinin, tutucu bir kuvvet alanı içinde 
yapı kan bir ortamda hareket eden Newton partikülleri kümesine benzer oldu unu
göstermi tir [7]. Lokal minimum civarında sistemin davranı ının, bir e li ve 
sönümlendirilmi  harmonik dalgalanıcılara denk oldu u belirtilmi tir. 

Torii ve Hagan, kuadratik performans fonksiyonları için dik ini  e itiminde momentum 
faktörünün etkisini analiz etmi . Momentum katsayısının de erinin algoritmanın
yakınsama özelliklerini nasıl de i tirdi ini göstermi tir [8]. 

Bhaya ve Kaszkurewicz, kuadratik hata fonksiyonu için ö renme oranı ve momentum 
parametrelerinin özel seçimiyle, momentumlu gradyan dü ümü algoritmasının e lenik 
gradyan algoritması gibi çalı abilece ini göstermi tir [4]. 

Geri yayılım, sinir a ının a ırlıklarının fonksiyonu olan hata kareler toplamının
minimumunun bulunmasına yönelik gradyan azalan optimizasyon metodudur. 
Momentumlu geri yayılım algoritmasının kararlılı ı ve yakınsama hızı gibi önemli 
özellikleri, ö renme ve momentum katsayılarının seçimine ba lı olarak de i im 
göstermektedir [1], [2], [4], [6], [7]. Momentum katsayısının gradyan dü üm 
algoritmasına dahil edilmesi, algoritmanın bu özelliklerini geli tirmektedir ama bunun 
yanında bizim seçmemizi gerektiren yeni bir parametre ortaya çıkarır. Bu parametrelerin 
seçimi problemi de kendi ba ına bir optimizasyon problemidir ve de i ik yakla ımlar 
literatürde mevcuttur. 

2. KUADRAT K HATA FONKS YONU Ç N MOMENTUMLU GRADYAN  
       DÜ ÜMÜ ALGOR TMASI

Momentumlu gradyan azalan probleminde minimize edilen hata fonksiyonunun x  a ırlık
vektörünün kuadratik bir fonksiyonu oldu unu varsayalım: 

1( )
2

T TF x x Ax b x c . (1)

A n n  boyutlu simetrik pozitif tanımlı matris, B n  boyutlu vektör, c  verilmi  bir 
sabittir. F  fonksiyonunun x  noktasındaki gradyanı ( )F x Ax b  olur. Ax b
do rusal denkleminin çözümü açısından b Ax r  artık olarak dü ünülebilir ve 

( )F x r  olur. (1) ile verilen fonksiyonun minimum de erini veren x  a ırlık
vektörü,

Ax b (2)

do rusal denkleminin çözüm vektörüdür. Böylece, (1) ile verilen fonksiyonunun 
minimumunu bulan bir iteratif süreç, (2)’ de verilen denklemin çözümü için de bir iteratif 
süreç olarak kabul edilebilir. Standart geri yayılım algoritması,

1 ( )k k k kx x F x r (3)
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eklindedir. Bu algoritma  ö renme oranı ile A  matrisinin en büyük özde erinin 
çarpımı, 2’ den küçük oldu unda kararlıdır [8]. 
(3) ile verilen algoritmaya momentum terimi eklendi inde algoritma a a ıdaki gibi 
yazılabilir;

1 1( ) (1 ) ( )k k k k kx x x x F x , (4)

( )F x Ax b  ifadesini göz önüne alındı ında, (4) ile verilen algoritma a a ıdaki 
ekilde yazabilir; 

1 1[(1 ) (1 ) ] (1 )k k kx I A x x b . (5)

(5) ile verilen e itlik 1k
k

k

x
x

x
, 2n  boyutlu bir vektör gibi dü ünülerek a a ıdaki 

ekilde gösterilebilir; 

1k kx Qx q , (6)

0
(1 ) (1 )

I
Q

I I A
2 2n n  boyutlu bir matris, 

0
(1 )

q
b

2n

boyutlu bir vektördür. (6) ile verilen do rusal dinamik denklem, (5) denklemi ile 
k kx x denkli inin birle tirilmesidir. Böylece, (6) ile verilen do rusal dinamik denklem, 

BPM algoritmasının de i ik bir ekilde yazılmasıdır.
(6) ile verilen do rusal dinamik sistemi, Q matrisinin özde erlerinin büyüklü ü (modu) 
bir’ den küçük oldu unda kararlı olur [8]. Böylece (4) BPM algoritmasının kararlılı ı
problemi ile A (Hessian) matrisinin özde erlerinin incelenmesi problemi haline gelir.  
Özde er ve özvektör tanımına göre, Qz z  veya 

1 1

2 2

0
(1 ) (1 )

z zI
z zI I A (7)

yazılabilir. Burada 1 2,z z n  boyutlu vektörler, 1

2

z
z

z
2 n  boyutlu vektördür ve 

0z ’dır.  sayısı özde er, z  ise  uygun özvektördür. Di er yandan A  matrisi için, 
özde er – özvektör tanımına göre , 

2 2Az z , 2 0z (8)

yazılabilir. Burada  sayısı A  mastrisinin 2z  özvektörüne uygun bir özde eridir.  (7) ve 
(8) ifadelerini kullanarak Q  matrisinin  özde erinin  bulunması için; 

2 [(1 ) (1 ) ] 0 (9)

kare denklemini elde ediyoruz. ,A n n  pozitif tanımlı bir matris oldu undan, n  sayıda 
pozitif 1 2, ,..., n  özde ere sahiptir. Her bir i .’ye ( 1,2,..., )i n  kar ılık, e itlik (9) 
ile verilen denklemin iki kökü (gerçek veya kompleks) vardır. Böylece 2 2n nQ  matrisinin 
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2n  sayıda özde eri olur. E itlik (2) ile verilen momentumlu gradyan dü ümü 
algoritmasının kararlılı ı problemi e itlik (9) ile verilen denklemin incelenmesi problemi 
haline gelir. (9) denkleminin kökleri a a ıdaki gibi hesaplanabilir: 

2[(1 ) (1 ) ] [(1 ) (1 ) ] 4
2

. (10)

2 2 2 2 2( ) (1 ) 2(1 ) (1 )D , (11)

(9)’un diskriminantıdır. ( )D  fonksiyonunun diskriminantı,

0 , ( ) 1
( ) 0 , 1 ( )

0 , 1 ( )

S
D veya S

veya S
,

2

2

(1 )( )
(1 )

S .

3. YAKINSAMA HIZI

Torii ve Hagan algoritmanın yakınsama hızının  özde erlerinin büyüklü üne ba lı
oldu unu belirtmi ti.  özde erleri kompleks oldu unda, özde erlerin büyüklükleri ne 
kadar küçük olursa yakınsama o kadar hızlı oluyordu [1]. Yani verilen bir ö renme oranı

için,
2

2

(1 )max max ( )
(1 )

i
ii i

i

S  seçimi iyi bir yakınsama sa lar. Aslında,

ö renme oranı ’ nın da daha iyi bir seçimi  özde erlerinin büyüklü ünü daha da 
küçültecektir. Buradan hareketle 0  ‘ı a a ıdaki minimax probleminden seçmeyi 
öneriyoruz: 

0 2 2

0 2 20

(1 ) (1 )max min max
(1 ) (1 )

i i

i i
i i

Simetrik pozitif tanımlı A  matrisinin özde erlerinin a a ıdaki ekilde sıralandı ını
dü ünürsek:

1 2 10 ...n n ,

n  en küçük ve 1  de en büyük özde er olacak ekilde. Bu durumda, 
2

2

(1 )( )
(1 )

i
i

i

S , 1, 2,...,i n  fonksiyonlarının  göre grafi i ekil 1 de gösterilmi tir

(örn. 5n  için). 
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ekil 1.

2

20

(1 )min max
(1 )

i

i
i

 probleminin çözüm noktası ve buna uygun momentum katsayısı

a a ıdaki gibi kolayca bulunabilir: 

0

1

1

n
(10)

0

2

1

2

1

1

1

n

n

(11)

4. DENEYLER 

Yukarıdaki fikri temel alarak, momentumlu geri yayılım algoritmasını her adımda etkin 
ö renme oranı ve momentum katsayısı ile çalı acak ekilde belirli bir yakla ımla 
düzenlersek a a ıdaki algoritmayı elde ederiz. 

Geli tirilmi  momentumlu geri yayılım algoritması (GBPM) 

1. Ba langıç a ırlık vektörünü seç 0x .
2. lk iterasyon: 

0( )E x  ve 0( )xE x ’ ı hesapla, 
ba langıç arama yönünü negatif gradyan yönü olarak ayarla 0 0( )xdx E x ,
ba langıç hessian matrisini birim matris olarak al. 

3. lk iterasyondan sonra: 
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Yeni gradyanı hesapla ( )x tE x ,
gradyandaki de i imi hesapla, 1( ) ( )x t x tv E x E x ,
yeni Hessian tahminini hesapla, 
etkin ö renme oranını ve momentumu hesapla, 
yeni arama yönünü belirle 

4. Arama yönünün azalan bir yön olup olmadı ını kontrol et. 
E er azalan yön de ilse:

Hessian’ı birim matrise olarak ata, 
Arama yönünü negatif gradyan olarak ata, 

Son (e er)
5. A ırlıkları güncelle. 
6. Durma kriterini kontrol et. E er sa lanmı sa dur sa lanmamı sa 3-6 adımlarını
tekrarla. 

Tablo 1. Deneysel Sonuçlar 

BFG GBPM SCG GDX 

terasyon 506 3580 3324 10000 
ki Spiral 

Zaman(sn.) 8.24 60.84 42.04 72.21 

terasyon 25 57 41 500 
L-T

Zaman(sn.) 0.24 0.52 0.33 2 

terasyon 13 49 18 110 
3-Bit Parity 

Zaman(sn.) 0.14 0.56 0.16 0.55 

Deneysel çalı malarda, geli tirilen GBPM algoritması, adaptif ö renme oranlı ve 
momentumlu gradyan azalan (GDX), ölçeklendirilmi  e lenik gradyan ve quasi-newton 
(BFGS) algoritmaları ile kar ıla tırılmı tır (Tablo 1). GBPM algoritması özellikle GDX 
algoritması ile kar ıla tırıldı ında iyi performans gösterdi i söylenebilir. SCG, BFGS 
gibi ikinci düzey algoritmalarla kar ıla tırıldı ında ise performansı çok kötü de ildir. Bu 
çalı mada temel olarak momentumlu geri yayılım algoritmasının yakınsama performansı
iyile tirilerek geli tirilmeye çalı ılmı tır. Hata fonksiyonunun lokal kuadratik yakla ımı
optimuma yakın ö renme parametrelerini belirlememize olanak sa lar. Deneysel 
çalı malarda GBPM algoritması küçük boyutlu problemlerde gradyan azalan 
algoritmaların tümüne üstünlük sa ladı ı görülmü tür. Büyük boyutlu problemlerde ise 
bu söylenemez. Sonuç olarak, GBPM algoritmasında de i ik yakla ımlar kullanarak 
GBPM algoritması büyük problemlerde de verimli bir ekilde çalı acak duruma 
getirilebilir. Bu konudaki çalı malar devam etmektedir. 
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Özet 

Günümüzde artan rekabetçi baskılar, globalle me, teknolojik yenilikler, mü teri ihtiyaçlarının
daha derinlemesine anla ılması ve ihtiyaçların mü teri tarafından daha net bir biçimde 
kurulu a aktarılması kurulu ları ürettikleri ürünlerin güvenilirli i konusunda yönetim 
sistemlerine entegre uygulamalar geli tirmeye yönlendirmektedir. 

Ürün geli tirmede güvenilirlik kavramı dü ünüldü ünde ürünün tasarımı öne çıkan önemli 
faktörlerdendir. Ürün ancak; kalite ve güvenilirlik hedeflerinin, saha analizlerinin, kullanıcı
bilgileri ve profilinin, mü terinin sesinin (VOC) ve çevresel faktörlerin iyi bir biçimde 
anla ılması ve ürün geli tirme sürecine aktarılması sonucunda beklenen performans düzeyine 
ula ılabilir.

ISO/TS 16949:2002 kalite yönetim sistemi otomotiv endüstrisine özel bir teknik artnamedir. 
Otomotiv endüstrisinin gerekliliklerine cevap verme amacında olan firmaların benimsedi i bu 
artname, bir ürün veya proses tasarımının çıktıları arasında güvenilirlik verileri ve 

sonuçlarını belirtti i gibi tasarım öncesi güvenilirlik hedefleri konulmasını da önermektedir. 

Bu çalı mada ürün geli tirmede güvenilirlik uygulamaları ve ürün performansına
güvenilirli in etkisi üzerinde durulmu  ve otomotiv endüstrisinde bu konuda yapılan 
uygulamalar incelenmi tir. Otomotiv Endüstrisinde ürün geli tirme süreci ve güvenilirlik 
güvencesi geli tirme adımları kar ıla tırmalı olarak incelenmi , süreç adımlarında
kullanılabilecek güvenilirlik metotları üzerinde durulmu tur.

Anahtar Kelimeler: Güvenilirlik, Ürün Tasarımı, Ürün Geli tirme, Otomotiv Endüstrisi, 
ISO/TS 16949:2002 

1.Giri

Ürün kalitesinin iyile tirilmesinin en önemli parçalarından biri ürün güvenilirli inin 
iyile tirilmesidir. Güvenilirlik bir kalite karakteristi i olarak bir ürün fonksiyonunun belli bir 
zaman periyodundaki performansıyla ilgilidir. Kalite, ihtiyaçlara uygunluk eklinde
tanımlanırken, güvenilirlik mü terinin kullandı ı tüm ürünlerin bozulmama veya kusursuzluk 
performansı olarak tanımlanabilir. Kalite ile kar ıla tırıldı ında güvenilirlik, ürün odaklı bir 
tanımlamaya sahiptir ve ürün fonksiyonlarının performanslarının sürekli iyile tirilmesini 
gerektirir. (Ahmed J. U., 1996) 

BS 4778 güvenilirli i bir bile enin belli bir zaman aralı ında belli ko ullar altında istenen 
fonksiyonu yerine getirme performansı olarak tanımlar.
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Güvenilirlik güvencesi programının etkin olarak i lemesi için a a ıdaki faktörlerin 
incelenmesi gerekmektedir. Bunlar: 

Güvenilirlik fonksiyonunun yönetimi 
Tasarım ve geli tirme basamaklarında güvenilirlik de erlendirmesi 
Saha hata verilerinin elde edilmesi ve teknik ve istatistiksel analizlerinin yapılması
Üretim ve montajın tutarlılı ın kontrolü 
Etkili yönetim ve mühendislik de i ikliklerinin kontrolü(Ahmed J. U., 1996) 

2.Ürün Geli tirme Süreci ve Güvenilirlik Gereksinimlerinin Tanımlanması

Geli tirme, ara tırma sonuçlarının ve di er bilgilerin bir plan veya tasarım dahilinde, yeni 
ürünlerin, hizmetlerin veya süreçlerin olu turulması veya mevcut ürün, süreç ve hizmetlerin 
yeniden de erlendirilerek iyile tirilmesi amacıyla gerçekle tirilen dönü üm i idir. (Juran, J. 
M., Godfrey A. B., 2000) 

Bu faaliyet, kavramsal formülasyonu, tasarımı, alternatiflerin test edilmesini, prototip 
üretimini ve ba langıç veya pilot sistemin olu turulmasını içerir. Ürün tasarımı ve geli tirme 
için önerilen pek çok sistematik bulunmaktadır. Burada hedeflenen çıktının niteli ine ba lı
olarak bu sistematiklerden biri veya birkaçı beraber kullanılabilir.  

Otomotiv endüstrisinde en yaygın olarak kullanılan ve özellikle mü teri bakı  açısıyla tercih 
sebebi olan sistematik leri Ürün Kalite Planlaması(APQP) olarak anılır. APQP, geleneksel 
ürün geli tirme sürecine (Product Development Process(PDP)) pek çok yönden benzer 
özelliklere sahiptir.

Ürün geli tirme süreci (PDP) yeni ürünlerin üretilme a amalarını sistematik olarak 
emalamak amacıyla kullanılan bir kılavuzdur. Bir fikrin ortaya çıkmasından o fikrin 

gerçekle tirilmesine kadar geçen süreyi kapsar. (Ouden E. D.ve di erleri, 2005) A a ıdaki
ekilde bir ürün geli tirme sürecinin temel yapısı görülmektedir. 

ekil 2.1. Ürün geli tirme süreci (PDP) 

APQP süreci, PDP’den ayrı olarak özellikle üretime kadar olan basamakların etkin bir 
biçimde gerçekle tirilmesi ve mü teri memnuniyetine do rudan etki eden bu adımların
belirtilen özel teknikler yardımıyla gerçekle tirilmesini önerir. A a ıdaki ekil APQP 
sürecinin adımlarını göstermektedir. APQP ürün geli tirme sürecinde hem ürün hem de sistem 
güvenilirli ine önem veren özel bir geli tirme sürecidir. 

Strateji ve 
planlama

Geli tirme

Satın Alma Üretim 

Mühendislik 

Satı
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ekil 2.2. APQP Süreç Akı  Diyagramı (APQP Klavuzu’ndan alınmı tır.)

APQP sürecinin birinci a amasında, kaliteli bir ürün projesinin tanımlanması ve planlanması
için mü teri ihtiyaç ve beklentilerinin nasıl belirlenmesi gerekti i belirtilmektedir. Ürün kalite 
planlaması prosesinin ilk a aması mü teri ihtiyaç ve beklentilerinin iyi anla ıldı ını garanti 
altına alacak ekilde tasarlanmaktadır. Bu a amanın, en önemli çıktıları Ürün Tasarım
Hedefleri, Ba langıç Ürün A acı Listeleri, lk Proses Akı emaları, Özel Ürün ve Proses 
Karakteristiklerinin lk Listeleri ve Güvenilirlik ve Kalite Hedefleridir. Yani planlama 
a amasında, ürüne ait tüm karakteristik ve hedefler belirlenmektedir. 

kinci a ama mühendislik gereksinimlerini ve di er ilgili teknik bilgiyi kapsamlı ve detaylı
olarak gözden geçirmek üzere tasarlanmı tır. Prosesin bu a amasında, üretim sırasında ortaya 
çıkabilecek olası problemleri de erlendirmek üzere bir ön fizibilite analizi yapılır. Bu adımın
en önemli çıktıları, Tasarım Hata Türleri ve Etkileri Analizi (DFMEA), Tasarımın
Do rulanması, Tasarımın Gözden Geçirilmesi, Prototip Yapımı - Kontrol Planı, Teknik 
Çizimler (Matematiksel Veriler Dahil) ve artnameler ve Malzeme artnameleridir. Bu 
adımda güvenilirlik karakteristiklerinin son halini alması ve hedeflerinin izlenmeye 
ba lanması beklenmektedir. 

APQP sürecinin 3. a amasında malat sistemi mü teri gereksinimlerini, ihtiyaçlarını ve 
beklentilerini kar ılamayı garanti etti ine dair delillerin bulunması gerekmektedir. Bu 
a amada üretim sisteminin güvenilirli inin garanti altına alınması önemlidir. Bu nedenle 
özellikle Proses Yeterlilik-Ön Yeterlilik Çalı maları, Proses Hata Türü ve Etkileri 
Analizi(PFMEA), Ölçüm Sistemleri Analizi(MSA) ve gerekli Operasyonel Talimatlar bu 
a amada olu turulmaktadır.

APQP’nin bir sonraki a amasında, onaylanmı  imalat sürecinin çıktılarının istenen 
güvenilirlik unsurlarını ne denli uygun biçimde kar ıladı ı test edilir. Deneme Üretimleri, 
Hızlandırılmı  Ya am Testleri, Yeterlilik Analizlerinin Tekrarı bu a amada gerçekle tirilir ve 
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seri üretim onayının verilmesi için ön seri üretimden alınan bilgiler ile mü teriye sunum 
yapılır.

Tüm bu a amaların yanında, ba arılı bir güvenilirlik güvencesi programının yürütülebilmesi 
için oldukça önemli bir sorun olan geri bildirimlerin alınarak de erlendirilmesi faaliyeti 
düzeltici ve önleyici faaliyetler yardımıyla tüm a amalarda gerçekle tirilebilmektedir. 
Mü terinin, güvenilirlik unsurlarına ve analiz sonuçlarına dair görü  ve önertilerini bu geri 
besleme sistemi yardımıyla geli tirme sürecine dahil etmek kolayla maktadır.

Ürün geli tirme sürecinde güvenilirlik uygulamaları konusunda otomotiv endüstrisinde 
yaygın olarak kullanılan bir standart olan ISO/TS 16949:2002 Kalite Yönetim Sistemi 

artlarında da atıflar bulunmaktadır. ISO 9001:2000 Kalite Güvence Sistemi’nin otomotiv 
endüstrisi için uyarlanmı  bir versiyonu olan standardın artları özellikle ürün geli tirme 
konusunda ISO 9001:2000’ de bulunmayan bazı ek artlar da içermektedir. Standart artlarına
göre, ürün tasarım girdileri arasında kalite ve maliyet girdileri yanında, ya am da ılımları,
güvenilirlik, bakım yapılabilirlik ve uzun ömürlülük gibi karakteristikler ve hedefleri de yer 
almalıdır.  Benzer biçimde Madde 7.3.3.1’e göre tasarım faaliyetinin ba ta gelen çıktılarından
biri güvenilirlik sonuçlarıdır. Standart üretim süreçlerinin sadece kalite verisi de il aynı
zamanda güvenilirlik, bakım yapılabilirlik verisi de sa layacak biçimde tasarlanması
gereklili ini vurgular. ISO/TS 16949 artları izlem ölçme ile ilgili bölümünde, üretim 
sürecinin izlenmesinde kullanılacak dokümantasyonun güvenilirlik, bakım yapılabilirlik ve 
elde edilebilirlik ile ilgili hedefleri de kalite hedefleri gibi içermesi gerekti ini savunmaktadır.

Otomotiv endüstrisinin tabi oldu u artlar, sadece kalite metriklerinin bulunmasının yeterli 
olmadı ını bunun yanında özelikle güvenilirlik, bakım yapılabilirlik, uzun ömürlülük ve elde 
edilebilirlik gibi zaman temelli metriklerin ürün ve süreç geli tirme süreçlerinde bulunması ve 
izlenmesi gereklili ini vurgulamaktadır.

Mü teri talepleri ve global pazarın sundu u geni  mü teri profiline kar ın yarattı ı a ırı
rekabetçi piyasa ko ulları APQP sürecinin kalite ve güvenilirlik hedeflerini gerçekle tirme
konusunda desteklenmesi gereklili ini ortaya çıkarmı tır. Mü terilerin daha uzun ömürlü ve 
daha kaliteli ürün talebi son yıllarda yaygın olarak kullanılan bir metodolojinin ürün tasarımı
ve geli tirme süreçlerinde de kullanılmasını sa lamı tır. Altı sigma performans hedefine sahip 
ürünler tasarlamak için Tasarım’da Altı Sigma veya Design for Six Sigma (DFSS) 
metodolojisi kullanılmaktadır.

Tennant (2002) tarafından DFSS, yeni ürünlerin veya hizmetlerin tasarımında teslim 
zamanlarını ve geli tirme maliyetlerini azaltan, aynı zamanda ürün veya hizmetin mü teri
memnuniyeti yaratacak biçimde etkinli ini arttıran bir yakla ım olarak tanımlanmı tır. DFSS 
ile altı sigma performansında ürünler ve süreçler elde etmek için DMADV, IDOV, DMEDI 
ve DCCDI (Tennant G., 2002) olarak kısaltılan döngüler ileri istatistik araçları kullanılarak
tasarım ve geli tirmede uygulanmaktadır.

DFSS, otomotiv endüstrisinde, kurulu ların üretim süreçleri, organizasyonel yapıları ve 
kurumsal kültürleri nedeniyle farklı yakla ımlar ile kullanılmaktadır. Fakat tüm yakla ımlarda 
amaç, tasarım ve geli tirme faaliyetlerinin disiplinli olarak ve hedeflere ula mayı sa layacak 
biçimde gerçekle tirilmesine yardımcı olmaktır.
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Tablo 2.1. DMADV, IDOV ve DMEDI 

DMADV IDOV DMEDI 

Define-Tanımlama Identify-Tanımlama Design-Tasarım

Measure-Ölçme Design-Tasarım Measure-Ölçme 

Analyze-Analiz Optimize-Optimizasyon Explore-Ke if 

Design-Tasarım Develop-Geli tirme

Verify-Do rulama 

Validate-Geçerli Kılma 

Implement-Uygulama 

Mü terinin ürünün güvenilirlik ko ullarını sa ladı ı ile ilgili inancı, mevcut sistemde bozulma 
ile ilgili verilerin tutuluyor ve bu verilerin do ru bir biçimde yorumlanıyor olmasına ve ürün 
ve hizmet tasarımında spesifikasyonların belirlenmesi için disiplinli bir yakla ım bulunuyor 
olmasına göre ekillenmektedir. Çe itli geli tirme ve tasarım yakla ımları güvenilirlik 
hedeflerine ula ılması ve güvenilirlik güvencesinin olu ması için yaygın olarak 
kullanılmaktadır.

3.Ürün Geli tirme Sürecinde Yapılmı  Bazı Güvenilirlik Çalı malarının
De erlendirilmesi

Günümüzde ürün geli tirme sürecinde güvenilirlik kavramı ve uygulamaları üzerinde pek çok 
ara tırmacı çalı malar yapmaktadır. Bu çalı malarda ürün güvenilirli i yanı sıra üretim 
sistemlerinin güvenilirli i, güvenilirli in farklı uygulama alanları ve mü teri bakı  açısıyla
güvenilirlik uygulamaları üzerinde durulmaktadır.

S.Chakraborty ve B.Ankiah,1989 yılında yaptıkları çalı mada üretim sistemi güvenirli inin 
dü ük oldu u endüstrilerde hammadde maliyetlerinin, toplam üretim maliyetinin büyük bir 
kısmını olu turdu u üzerinde durmaktadır. Bu çalı mada üretim sistemi güvenirli inin belirli 
bir seviyede tutulabilmesi için önemli olan makine kullanım seviyesi, araçların kullanım
seviyesi, araçların dü ük performansla çalı tı ı süreler, her araca dü en ortalama üretim oranı
gibi faktörler de göz önüne alınmı tır. Ayrıca simülasyonla elde edilen sonuçlara hassasiyet 
analizi uygulanmı tır.

J.U.Ahmed, 1996 yılındaki çalı masında güvenilirlik güvencesi sa lamada kullanılabilecek 
istatistiksel araçları sınıflandırarak tanıtmı tır. Yazar, ürün geli tirme sürecinde özellikle 
tasarım ve üretim a amalarında güvenilirlik tekniklerinin yaygın olarak kullanılmasının kritik 
ba arı faktörü oldu una ve veri analizine dikkat çekmi tir.

R.R.Meyer ve di erleri (1997), tek basamaklı bir üretim depolama sisteminin güvenilirli i
bilinen bir talep analiz edilerek incelemi  ve envanter seviyesinin tahmininde olasılıksal 
bozulma ve tamir parametrelerini kullanmı tır.

Y.Lu ve di erleri 1999 yılında yaptıkları çalı mada, zaman kısıtlı bir ürün geli tirme süreci 
(PDP)’nde kalite ve güvenilirli in nasıl yönetildi ini göstermek amacıyla bir vaka çalı ması
gerçekle tirmi lerdir.

Güvenilirlik teorisinin sistem dü üncesi ve örgütsel ö renme süreçleri ile ili kisi 2000 yılında
A.B.Jambekar tarafından, bakım, operasyon ve ürün kalitesi ile birlikte incelenmi tir.
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Günümüzde karma ık fonksiyonlara sahip ve yüksek derecede yenilik sunan ürünlere 
ihtiyacın artması ürün geli tirme süreçlerinin de bu ihtiyaca cevap verir hale gelmesini 
sa lamaktadır.  Benzer ürünlerin tasarımından elde edilen bilgi yeni tasarlanacak olan 
ürünlerin pazara daha kısa sürede sunulmasını sa lar. J.Boersma ve di erleri 2004 yılında
yaptıkları çalı mada servis ve ça rı merkezlerindeki bilgi modellerini güvenilirlik olgunluk 
indeksinin (MIR) hesaplanmasında kullanılmı tır. ekil 3.1’de ürün geli tirme sürecindeki 
bilgi akı ı gösterilmektedir. 

E.D.Ouden ve di erleri 2006 yılındaki çalı malarında, elektronik endüstrisinde artan mü teri 
ikâyetlerinin nedenlerinin ara tırılmasında kalite ve güvenilirlik karakteristikleri üzerinde 

durmu tur. Kalite ve güvenilirlik açısından bakıldı ında mü terilerin sadece teknik 
spesifikasyonların yerine getirilmedi i durumda de il aynı zamanda beklentileri ile 
uyu madı ı durumda da ikâyet ettikleri görülmü tür.

ekil 3.1. Ürün geli tirme sürecinde bilgi akı ı (J.Boersma ve di erleri, 2004) 

4.Uygulama

Çalı manın bu bölümünde, otomotiv endüstrisinde bu konuda yapılan uygulamalar 
incelenmi tir. Otomotiv Endüstrisinde ürün geli tirme süreci ve güvenilirlik güvencesi 
geli tirme adımları kar ıla tırmalı olarak incelenmi tir. Uygulama örnekleri için Türkiye’nin 
en büyük 500 irketi arasında bulunan bir firmada incelemeler yapılmı tır.

Uygulama örneklerinin incelendi i firma, TS 16949:2002 belgesi yanında Ford’un 
tedarikçilerine performansları göz önüne alınarak verdi i Q1 belgesine de sahiptir. Firma, 
ürün geli tirme süreçlerinde yeni projelerin devreye alınması söz konusu oldu unda,
olu turulan yeni ürün devreye alma prosedürüne, mü teri istekleri ve yasal artlara uygun 
olarak güvenilirlik uygulamaları gerçekle tirmektedir. 

Pazarlama 

Tasarım ve 
Geli tirrne 

Mühendislik

Satın Alma Üretim Satı

Satı
Sonrası
Hizmetler 

Mü teri

Sözlü Sunumlar 260



Öncelikli olarak ürünün APQP sürecinin son a aması olan seri üretime geçebilmesi için bir 
planlama yapılmaktadır. Bir “yeni ürün devreye alma planı” örne i ekil 4.1’ de 
gösterilmi tir.

ekil 4.1. Ürün Geli tirme Plan Örne i

Yukarıda bulunan plan ile mü terinin talep etti i ve kurulu ta gerçekle tirilecek hızlandırılmı
ya am testlerinin uygulama tarihleri, kaç hafta sürece i ve sorumlu bölümler belirtilmi tir. Bu 
proje için kurulu  ürünün prototip üretimi sonrasında, “yorulma” ve “side skid” testlerini 
gerçekle tirmekte ve sonuçlarını kontrol raporlarına i lemektedir. Testlerle ilgili görüntüler 

ekil 4.2’de verilmi tir.

ekil 4.2. Side Skid ve Yorulma Testlerinden Görüntüler 
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Test sonuçları, prototipin istenen güvenilirlik karakteristikleri bakımından geçerlili ini 
güvence altına almakta ve mü teriye beyan edilmektedir. ekil 4.3’de bir kontrol raporu 
örne i bulunmaktadır.

 TAR H   :  1.05.2007
              Date           

 NO         :  LAB  1201 / 2007
 Number               
SAYFA  :    1/2

 Page             

PARÇA NO / Part Number:

PARÇA  ADI / Part  Name:

1- Title
 Axle Housing Vertical Fatigue Test. 

2- Objectives
The Axle Housing Vertical Fatigue Test is used to determine,
* The fatigue life and failure location of an axle housing and for verification of engineering design.
* The strength of the axle housing at variable cycles.
* Max. loads for a determined fatigue life.
* Effects of nonconformities during production.
* Verification of materials selected during design.

3- Test Parameters
Track (Spec ) (mm) 1831,8

Test Load (Kg) 27.210 (13.605 X 2)
Spring Centres (mm)            1028,7
Test Frequency (Hz) 1

4- Test Specification
Test Type: Fatigue strength under pulsating bending stresses test.

Test Criteria: TP 101

5- Test Samples Datas
Part  No
Housing  material:  B 105-10   
Material Heat nr. C
Traceability: EGH07 237249

  Kontrol eden yalnızca KABUL veya RED etmekle yetkilidir. Kontrol sonuçlarına göre yapılacak uygulamanın kararı
  P 0.5' e göre verilir. Karar veren(ler) i bu formu imzalar.
  Controllers are just authorized bu "Accept" or "Reject". According to the control results; action decision is made according
  to the P 0.5 This form will be signed by the people, who made the decision.

  KABUL RED
Accepted Rejected

KONTROL ONAYI S M/ MZAMALATÇI  F RMA

GÖVDE MALZEME KALINLIK VER F KASYON ÇALI MASI  Spec:14.3 +-0.38  Bulgu:13.92-14.02

Control Approved by Name/Sign
KONT.ED.PART  . KONT. EDL. ADET 

KONTROL RAPORU

CONTROL REPORT

       YEN  ÜRÜN                 K.G. PLANLI                 LK AYAR
         New Part                        Q.A.Plan                         Setup

       YEN  KAYNAK            SER MALAT               PROTOT P
         New Source                    Mass Prod.                      Prototype

Controlled by Name/Sign
KONTROL EDEN iS M/ MZA

Kabul Eden mza

Tasfiye Talebinde

Sample SizeBatch size Supplier
- 1

      Sapma/Deviation        Tashih/Rework        Iskarta/Scrap        ade/Return

Accepted by

Name / Sign

Purification required by

Bulunan 

sim / mza

A1 3121 D 1486

DECISION / EXPLANATIONS / SIGN (S)
UYGULAMA KARARI AÇIKLAMA VE MZA (LAR)

OPERATÖR   Operator

LABORATUAR  
Laboratory
GKK                                  
Incoming Control
F NAL                                
Finish 

x

*

ekil 4.3. Yorulma Testi ile lgili Bir Kontrol Raporu 

Yapılan kontroller ve testler ve verilen güvenilirlik hedefleri (Kontrol raporu bulunan örnek 
için 500.000 çevrimdir.) ile kar ıla tırmalar, kurulu un üretmeyi taahhüt etti i ürün ile ilgili 
istenen güvenilirlik düzeyinde oldu unu güvence altına almaktadır.
5.Sonuçlar

Sözlü Sunumlar 262



Bu çalı mada ürün geli tirme süreçlerinde güvenilirlik uygulamaları otomotiv endüstrisi 
örne inden yola çıkılarak incelenmi tir. Özellikle, kullanıcı güvenli inin ön planda oldu u
endüstrilerin ba ında gelen otomotiv endüstrisi, güvenilirlik karakteristiklerinin kontrolü ve 
takibi konusunda iyi uygulama örnekleri içermektedir.  

Mü teriler tedarikçilerinden APQP sürecinin ilk a amasında güvenilirlik hedeflerinin 
belirlenmesini ve iyi bir biçimde anla ılmasını bekledikleri gibi, özellikle proses ve ürün 
tasarımının do rulandı ı ileriki a amalarda testler yoluyla güvenilirlik karakteristiklerinin 
kontrol edilmesini talep etmektedir. Bunun yanında belirlenen güvenilirlik karakteristikleri 
bakımından tedarikçilerin mü teri ile mutabık kalacakları bir zaman periyodunda güvenilirlik 
karakteristiklerinin durumunu takip etmeleri ve mü terilerine raporlamaları gerekmektedir. 
APQP sürecinin güvenilirlik uygulamaları ile ilgili sonuçlarının satın alma, satı  ve 
pazarlama, üretim gibi kurulu un temel süreçleri ile ili kilendirilmesi hayati önem 
ta ımaktadır.

ncelenen uygulamalarda hızlandırılmı  ya am testleri yardımıyla güvenilirlik 
karakteristiklerinin kontrol ve takibinin yapıldı ı fakat bu karakteristiklerin tespitinde kalite 
iyile tirme tekniklerinden yeterince yararlanılmadı ı görülmü tür. Özellikle, FMEA ve Süreç 
Kontrol ve Yeterlilik çalı malarının güvenilirlik uygulamaları ile ili kilendirilmesi 
önerilmektedir. 

Bunun yanında, güvenilirlik karakteristiklerin ya am da ılımlarının belirlenmesi ve da ılım
karakteristiklerinin incelenmesi de kurulu ların ürün geli tirme süreçlerine katkı
sa layacaktır. Saha verilerinin, kurulu ta yapılan test ve uygulamalarının ve mü teride yapılan 
test ve uygulamaların verilerinin birlikte incelenmesi güvenilirlik karakteristiklerinin 
yapılarının daha do ru bir biçimde ortaya çıkarılmasını sa layacaktır.

Yeni ürün devreye alma süreçlerinin ve tasarım sürçlerinin, istatistiksel tekniklerin yo un
olarak kullanıldı ı DFSS metodolojisi ile ili kilendirilmesi güvenilirlik büyümesinin 
sa lanmasında kurulu lara destek sa layacaktır. 
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ABSTRACT 

A STUDY ON RELIABILITY IMPLEMENTATIONS ON PRODUCT 
DEVELOPMENT IN AUTOMOTIVE INDUSTRY  

Recently; increasing competitive pressures, global economy, technological advances, 
profound understanding of the needs of customer and clear definitions of the needs declared 
from the customer directs the organizations to construct integrated management systems to 
develop implementations on reliability issues.  

The product is able to achieve the targeted performance level only if the organization analyzes 
the reliability and quality objectives, field data, customer profile, voice of the customer 
(VOC) and the environmental factors. 

In this study, the reliability applications in product development and the effect of reliability to 
product performance are focused. The product development process (PDP), development of 
reliability assurance, and the reliability methods to use in PDP are examined for automotive 
industry.

Key Words: Reliability, Product Design, Product Development, Automotive Industry, ISO/TS 
16949:2002
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ÖZET 

Regresyon modelinin bilinmeyen parametrelerinin tahmininde kullanılabilen 
uyarlamalı a lar bulanık E er- se kuralları ve bulanık çıkarsama sistemine dayanır.
Regresyon çözümlemesinde veri analizi oldukça önemlidir. Çünkü tek bir gözlem bile 
regresyon modelindeki parametre tahminleri üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Veri 
kümesinde aykırı de er olması durumunda, parametre tahminlerinde M yöntemi (Huber, 
Hampel, Andrews ve Tukey), En küçük medyan kare (LMS), En küçük medyan kareye 
dayanan yeniden a ırlıklandırılmı  en küçük kareler (RLS) yöntemleri yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Bu çalı mada, ba ımsız de i kenlerin normal da ılımdan gelmesi 
durumunda switching regresyon modelinin parametrelerinin belirlenmesi için bir yöntem ve 
bu yönteme ili kin algoritma önerildi. Önerilen yöntemde izlenen süreç sezgiselli e izin 
vermedi i için ve ba ımsız de i kenlerde var olabilecek aykırı gözlemlerden etkilenmedi i
için robust bir yöntem özelli i ta ımaktadır. Bu nedenle önerilen yöntem, robust yöntemlerle 
kar ıla tırılacak ve bu yöntemlere göre etkinli i test edilecektir. 
Anahtar Kelimeler: Bulanık uyarlamalı a , robust regresyon, switching regresyon 

ABSTRACT 

PARAMETRE EST MAT ON BY FUZZY ADAPT VE NETWORK AND 
COMPARE W TH ROBUST REGRESS ON METHODS 

Fuzzy adaptive network used for estimating the unknown parameters of regression model is based on 
fuzzy if-then rules and fuzzy inference system. In regression analysis, data analysis is very 
important. Because, every observation may be has large influence on the parameters 
estimates in regression model. When data set has outlier, robust methods which M method 
(Huber, Hampel, Andrews and Tukey), Least Median of Squares (LMS) and Reweighted Least 
Squares Based on the LMS (RLS) are used parameters estimates. In this study, a method and 
an algorithm has been suggested to define the parameters of switching regression model in 
case that independent variables are obtained from normal distribution. The proposed method 
has robust method’s properties because of the process is not to give permission the intuitional 
and not to be affected the outliers which are to exist in independent variable. The aim of this 
study is, to compare the proposed method with the robust methods which are mentioned 
above.
Key Words: Fuzzy adaptive network, robust regression, switching regression. 

1. G R

Regresyon analizinde veri kümesinin birden fazla sınıftan elde edilen gözlemlerin bir araya 
getirilmesi ile meydana gelmi  olması durumda, her sınıf bir if  fonksiyonuyla ifade 
edildi inde olu turulacak regresyon modeli, switching regresyon modeli olarak da 
adlandırılmaktadır. Uyarlamalı a lardan faydalanılarak switching regresyon modellerinin 
belirlenmesi ve bu modellerin birle tirilmesi ile sonuç tahminlerinin elde edilmesinde, 
parametreler iki farklı ba lık altında ele alınmaktadır. Bunlardan ilki, sonuç ya da sonsal 
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(consequence) parametreler olarak adlandırılan do rusal regresyon modellerinin 
katsayılarıdır. Di er parametreler ise önsel (premise) parametreler olarak adlandırılırlar. 
Bunlar girdi de i kenlerinin ait oldukları da ılıma ba lı ve bu da ılıma ili kin üyelik 
fonksiyonunu karakterize eden parametrelerdir. Regresyon modellerini olu turacak 
katsayıların belirlenmesi için önerilecek algoritmanın amacı, hatası en küçük tahminlere 
ula maktır [7,8,10].

Regresyon modelini olu turacak katsayıların belirlenmesinde her bir gözlemin rolüne önem 
verilmelidir. Çünkü elde edilen parametre tahminleri sadece bir gözleme bile ba lı olabilir ve 
bu gözlemin veri setinden çıkartılması analiz sonucunu ciddi bir ekilde de i tirebilir. Aykırı
de er olması durumunda regresyon model tahmininde aykırı de erden En küçük kareler 
yöntemine göre daha az etkilenen robust yöntemler kullanılır.

2. ROBUST REGRESYON YÖNTEMLER

Veri kümesinde aykırı de er olması durumda, elde edilen regresyon modeli aykırı de erin
etkisiyle aykırı de er dı ındaki gözlemlerden uzakla ır. Aykırı de er dı ındaki gözlemlerin 
artıkları büyür. Robust çözümlemede, bu sapmaların algoritmanın performansını çok 
etkilemedi i varsayılır. Robust regresyon çözümlemesi ile aykırı de er olması durumunda 
regresyon model tahmininde EKK yöntemine göre daha az etkilenen parametre tahminleri 
elde edilir. Bu kesimde literatürde sıklıkla kullanılan Robust yöntemlerden M, LMS ve RLS 
yöntemleri için tanımlar verilecektir.  

2.1. M Yöntemi 
M yöntemi artıkların kareleri toplamını minimum yapmaktan çok artıkların fonksiyonunu 
minimum yapar. Regresyon katsayıları

1 1
ˆ( ) /

pn
i ij j

i j
y x d                                                                   (1) 

toplamı minimum yapılarak elde edilir. E itlik (1)’in ˆ
j ’ya göre türevi alınıp sıfıra e itlenirse 

1 1
ˆ( ) / 0 1,...,

pn
ij i ij j

i j
x y x d j p          

p denklem sistemi için regresyon katsayıları elde edilir. Huber’in  fonksiyonu 
2

2
2( )

2

z z k
z

kk z z k
                                            (2) 

/iz r d
/ 0.6745i id median r median r

biçiminde tanımlanır. Burada k ifadesi tuning sabiti (ayar sabiti) olarak ifade edilir ve k=1.5 
de erini alır. d’nin payı genellikle mutlak sapmaların medyanı (MAD) olarak tanımlanır. 

Ayrıca
1

ˆ
p

i i ij j
j

r y x ’dir. E itlik (2)’nin  türevi alınırsa 

( )
k z k

z z z k
k z k

                                              (3) 
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fonksiyonu elde edilir.  fonksiyonu ’nun türevidir. E itlik (2)’de aykırı de ere genellikle 
sıfır ya da sıfıra çok yakın  a ırlıkları verilir. Bu nedenle  “sıfıra geri azalan” 
(redescending to zero) olarak nitelendirilir.
Hampel  fonksiyonu 

0

( )

0

z

z

z z a
a sgn a z b

z c z
a sgn b z c

c b

c z

 , 
1, 0

( ) 0 , 0
1, 0

z
sgn z z

z

                 (4)

biçiminde tanımlanır. Genellikle sabitlerin de erleri a=1.7, b=3.4 ve c=8.5 olarak seçilir. 
Andrews (sinüs tahmini) ise  fonksiyonunu 

sin( / )
( )

0
z k z k

z
z k

            (5) 

olarak tanımlamı tır, burada k=1.5 ya da k=2.1 alınır.

Tukey’in iki a ırlıklı tahmini için  fonksiyonu ise 
2 2(1 ( / ) )

( )
0
z z k z k

z
z k

           (6) 

biçiminde tanımlanır. k, 5 ya da 6 olarak seçilir [2,3,4,5] 

2.2. En Küçük Medyan Kare (LMS) 
Hata karelerinin medyanını en küçük yapmayı amaçlayan bu yöntemde amaç fonksiyonu, 

2
ˆ

min i
i

med r               (7) 

biçiminde tanımlanır. Burada ir  i’inci gözlem hatası, ˆ  tahmin biçiminde tanımlanır. En 
küçük medyan kare yönteminde i’inci gözlemin a ırlı ı

0

0

1 / 2,5

0 / 2,5
i

i
i

r s

r s
w                        (8) 

biçiminde hesaplanır. Burada n  toplam gözlem sayısı, p de i ken sayısı olmak üzere  
2

0
51, 4826 1 i

i
med r

n p
s  olarak tanımlanır. LMS yöntemi, Rousseuw ve Leroy 

(1987) tarafından verilen yeniden örnekleme algoritması ile hesaplanır [9]. 

2.3. LMS’ye Dayanan Yeniden A ırlıklandırılmı  EKK (RLS) 
A ırlıklandırılmı  hata kare toplamını minimum yapmaya çalı an RLS yönteminde amaç 
fonksiyonu

2min i i
i

w r                          (9) 

biçiminde tanımlanır. RLS yönteminde a ırlıklar 
ˆ1 / 2,5
ˆ0 / 2,5

i
i

i

r

r
w                      (10) 

eklinde hesaplanır. Burada 
2

ˆ i i

i

w r
w p  olarak tanımlanır [9]. 
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3. BULANIK UYARLAMALI A LE A T PARAMETRE TAHM N

Bulanık uyarlamalı a  (Fuzzy Adaptive Network), bulanık regresyon analizi için, çıkarsama 
sisteminin i leyi ine imkan veren bir yapıdır. Uyarlamalı a , çok tabakalı, ileri beslemeli bir 
sinir a ıdır. Her sinir girdi sinyalleri üzerinde özel fonksiyonlar gösterir. Sinir fonksiyonları
için formülasyonlar sinirden sinire de i iklik gösterir ve her sinir fonksiyonunun seçimi, tüm 
a ın girdilerine ve çıktılarına dayanır. Bulanık sinir a ları için geli tirilen ö renme 
algoritmaları ve güncelleme yakla ımları ile regresyon fonksiyonuna iyi bir yakla ım elde 
edilebilir. Hedeflenen çıktı ile tahmin edilen çıktı arasındaki fark ile verilen hata ölçüsünün en 
küçüklenmesi prensibine dayanarak parametrelerin tahmini, farklı da ılım parametrelerine 
sahip verilere ili kin regresyon modellerinin olu turulması ve bu regresyon modellerine 
dayanan ortak bir tahmin setinin elde edilmesi sürecinde bulanık uyarlamalı a lardan 
faydalanılmaktadır [1,6]. 

Uyarlamalı a  ile parametre tahmini, hata ölçütünün en küçüklenmesi prensibine dayanır.
Regresyon modellerine ait tahmin setinin elde edilmesi süreci iki önemli adımdan 
olu maktadır. Bunlardan birincisi, verilerin geldi i sınıfı karakterize eden önsel parametre 
setinin belirlenmesi ve bu parametrelerin süreç içinde güncellenmesi, ikincisi ise sonsal 
parametre setinin tahmin edilmesidir. Switching regresyon modelinin parametrelerinin 
belirlenmesi süreci ba ımsız de i kenlerin sınıf ya da düzey sayılarının ve önsel 
parametrelerin belirlenmesi ile ba lar. Ba ımsız de i kenlerin normal da ılımdan gelmesi 
durumunda switching regresyon modelinin parametrelerinin belirlenmesi için önerilen 
yönteme ili kin algoritma a a ıdaki gibi tanımlandı.

ADIM 0: Ba ımsız de i kenlere ait veri kümesine ili kin optimal sınıf sayıları belirlenir. 
Sınıf sayısını ifade eden c’nin alabilece i tüm de erler (c=2, c=3,..., c=max) için S
fonksiyonunun farklı de erleri,

2

1 1
2

1

min

c n m

ij i j
i j

k

i ji j

u v x
n

S
v v

1,...,k c       (11) 

ile elde edilir ve kS de erlerinden en küçü ünün hesaplanmasında kullanılan c, optimal sınıf
sayısı olarak belirlenir.

ADIM 1: Önsel parametreler belirlenir. Yayılımlar, girdi de i kenlerinin de er aldı ı aralı a
ve de i kenlerin düzey sayılarına göre sezgisel olarak belirlenir. Merkez parametreleri de 
de i kenlerin de er aldı ı aralı a ve düzey sayısına ba lıdır ve 

max( ) min( )min( ) *( 1)
( 1)
i i

i i
X Xv X i

c
1,...,i p                            (12) 

ile belirlenir. Burada c Adım 1’de belirlenen de i kenlere ili kin optimal sınıf sayısını, p ise 
ba ımsız de i ken sayısını göstermektedir. 
ADIM 2: Sonsal parametre setinin hesaplanmasında kullanılacak olan B matrisinin 
olu turulmasında kullanılan Lw a ırlıkları ba ımsız de i kenin ait oldu u da ılım ailesine 
dair üyelik fonksiyonlarından yararlanılarak hesaplanır. Ba ımsız de i ken sayısı p ile 
gösterildi inde her bir de i kene ait düzey sayısı ( 1,..., )il i p  ile ifade edilirse, bulanık
kural sayısı

1

p

i
i

L l

ile hesaplanır.
Uyarlamalı a ın birinci tabakasındaki sinir fonksiyonları ba ımsız de i kenlerin geldi i
da ılıma ait üyelik fonksiyonları ile,Sözlü Sunumlar 268



1, ( )
hh F if x                (13) 

biçminde tanımlanır. hF  için üyelik fonksiyonu uygun bir çok fonksiyon olabilir. Burada 

önsel parametre seti ,h hv  olan Normal Da ılım fonksiyonu dü ünüldü ünde, üyelik 
fonksiyonları;

2

( ) exp
h

i h
F i

h

x vx                     (14) 

biçiminde tanımlanır. Tanımlanan üyelik fonksiyonundan, ba ımsız de i kenler için, bu 
de i kenlerin ait oldu u her bir sınıfa ait üyelik dereceleri belirlenir. Bu üyelik derecelerinin 
ba ımsız de i ken sayısına ve bu de i kenlerin düzey (sınıf) sayılarına ba lı miktarda 
kar ılıklı çarpımlarından Lw  a ırlıkları

( ). ( )
L L

L
F i F jw x x           (15) 

ile ifade edilir. Lw  a ırlıkları Lw  ile belirtilen a ırlıkların normalizasyonudur ve, 

1

L
L

m
L

L

ww
w

            (16) 

ile hesaplanır.
ADIM 3: Ba ımsız de i kenlerin bulanık, ba ımlı de i kenin kesin sayılardan olu tu u
durumda, sonsal parametre seti ,L L L

i i ic a b , L L
i ic a  (i=1,...,p) biçiminde kesin sayılar 

olarak elde edilir. Bu durumda sonsal parametre setinin saptanması için, 
1( )T TZ B B B Y              (17) 

e itli i kullanılır.   Burada, 
1 1 1
1 1 1 11 1 11 1 1 1 1

1 1 1
1 1

, , , , , , , , ,

, , , , , , , ,

m m m
p p

l
k jk

m m m
n n n n n n n pn n pn

w w w x w x w x w x
B w x

w w w x w x w x w x

 , 

1 2, ,..., T
nY y y y   , 1 1 1

0 0 1 1,..., , ,..., , ,...,
Tm m m

p pZ a a a a a a       (18) 

biçiminde tanımlanır.
ADIM 4: Adım 3’de elde edilen sonsal parametre seti ,L L L

i i ic a b  kullanılarak,

0 1 1 2 2 ...L L L L L
p pY c c x c x c x          (19) 

biçiminde ifade edilen switching regresyon modelleri olu turulur. Kurulan modellerden ve  
Adım 2’de belirlenen a ırlıklardan yararlanılarak tahmin de erleri,

1

ˆ
m

L L

L
Y w Y             (20) 

ifadesi ile elde edilir. 
ADIM 5: Her bir gözleme ili kin hata 

ˆ{ }k k kY Y    k=1,...,n                                         (21) 

biçiminde verildi inde, modele ili kin hata 2

1

ˆ
n

k k
k

Y Y  biçiminde hesaplanır.

E er  ise ula ılan sonsal parametre, kurulacak olan regresyon modellerinin 
parametreleri olarak elde edilmi tir, sürece son verilir. E er   ise adım 6’ya geçilir.   
Burada, , karar verici tarafından belirlenen küçük sabit bir de er,
              {-}, ba ımlı de i kenin de bulanık olması durumunda fark operatörüdür.  Sözlü Sunumlar 269



ADIM 6: Adım 1’de belirlenen merkezi önsel parametreler, en küçük de erden en büyük 
de ere do ru  artacak, en büyük de erden en küçük de ere do ru azalacak ekilde, '

i iv v t
ile güncellenir.  Burada, 

max( ) min( )
1,..., 1,...,ji jix x

t j n i p
a

                             (22) 

ile hesaplanan adım büyüklü üdür. Burada a , adım büyüklü ü (t)’yi ve dolayısıyla iterasyon 
sayısını belirleyen de i mez bir de erdir.
ADIM 7: De i im ile elde edilen her önsel parametre için tahminler ve bu tahminlere ili kin 
hata ölçütleri hesaplanır. Hesaplanan hata ölçütlerinden en küçük olanı belirlenir. Belirlenen 
en küçük hatayı veren önsel parametreler ve bu parametrelere ili kin modellerden elde edilen  
tahmin çıktı olarak alınır.  

Önerilen bu algoritmada, bulanık uyarlamalı a  ile olu turulan modellerden elde edilen 
tahmin de erleri, ba ımsız de i kenlerin a ırlıklandırılmı  biçimlerinden elde edildi i için 
ba ımsız de i kenlerde var olabilecek aykırı gözlemlerden etkilenmemektedir. Bu anlamda 
robust bir yöntem özelli i ta ıdı ı dü üncesi ile literatürde yer alan ve sık kullanılan robust 
yöntemlerle kar ıla tırılmasına uygulama kısmında yer verilmi tir. . 

4. UYGULAMA 
Uygulamada kullanılan veri seti literatürde yer alan veri setlerinden seçilmi tir. ki ba ımsız
ve bir ba ımlı de i kenden olu an ve 30 gözlemden olu an veri seti Tablo 1’ de verilmi tir.

Çizelge 1: ki ba ımsız ve bir ba ımlı de i kenden olu an veri seti 

Gözlemler üzerinde yapılan artık analizi sonucu 5., 14.  ve 21. gözlemin aykırı gözlem oldu u
görülmü tür. Veri seti için MATLAB da yazılan ve bulanık çıkarsama sistemine ve bulanık
kümelemeye dayalı uyarlamalı (adaptive) a ın i leyi inin modellendi i programda i letilerek 
switching regresyon modelleri a a ıdaki  gibi elde edilmi tir.  

1 1 2

2 1 2

3 1 2

4 1 2

5 1 2

6 1 2

7 1 2

8 1 2

9 1 2

ŷ =556 +133x -1x
ŷ =-1143-273x +100x
ŷ =624+563x +132x
ŷ =-2662+376x -304x
ŷ =6875-788x -911x
ŷ =781+1665x -617x
ŷ =-263+213x +614x
ŷ =-2056-460x +1947x
ŷ =-2813.1+1026x +1282x

              (23) 

Gözlem 
No X1 X2 Y

Gözlem 
No X1 X2 Y

1 6.859 9.688 4.992 16 6.134 2.824 4.273 
2 7.215 0.617 4.849 17 8.976 1.165 5.160 
3 3.199 2.898 5.256 18 2.316 7.121 5.310 
4 0.260 9.151 4.994 19 0.080 2.127 5.036 
5 5.528 7.114 3.275 20 2.937 1.300 4.755 
6 3.539 2.766 4.837 21 5.408 1.343 6.047 
7 9.476 8.443 5.042 22 6.512 6.041 5.163 
8 5.968 9.446 5.276 23 3.504 5.534 5.409 
9 7.562 2.678 5.384 24 9.319 1.516 5.075 
10 5.103 3.324 4.379 25 6.879 2.906 5.318 
11 2.802 6.101 4.208 26 6.793 0.142 5.035 
12 2.831 6.492 4.887 27 8.325 2.432 4.904 
13 8.287 6.081 5.167 28 0.539 8.211 5.012 
14 5.479 2.999 3.382 29 1.544 6.900 4.863 
15 0.423 0.885 5.033 30 9.298 2.566 4.826 
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Robust regresyon yöntemleri kullanılarak elde edilen Regresyon Model Tahminleri ise 
Çizelge 2’de yer almaktadır.

Çizelge 2: Regresyon parametreleri tahmin de erleri
Regresyon Model Tahmini

Yöntem Sabit
1

ˆ
2

ˆ
EKK 4.9323 0,0039 -0,0109 
Huber 4,9313 0,0086 0,0064 
Hampel 4,9315 0,0100 0,0104 
Tukey 4,9198 0,0095 0,0131 
Andrews 4,9238 0,0109 0,0087 
LMS 5.04227 0.02375 -0.00659 
RLS 4.97338 0.00817 0.01139 

Regresyon modellerinin tahminlerinde kullanılan herbir yöntem için veri setinde yer alan 
gözlemlere ili kin a ırlıklara Çizelge 3’de yer verilmi tir. Robust yöntemler için elde edilen 
a ırlıklar, verilerin elde edilen tek bir modele dahil edilme a ırlıklarını ifade etmektedir. 
Di er yandan a dan elde edilen a ırlıklar verilerin (23) e itli i ile de i ken sayısına göre 
çe itlilik gösterebilen modellere aitliklerini göstermektedir. Bu açıdan a ırlıklar arasında fark 
olması do aldır.

Çizelge 3: Tüm yöntemlere için gözlemlere ili kin a ırlıklar

E itlik (23)’de verilen switching regresyon modellerin a ırlıklı ortalamalarından elde edilen 
tahmin de erlerine dayanarak belirlenen artık de erleri ve robust regresyon yöntemleri 
kullanılarak olu turulan modellerden elde edilen tahminlerin artıkları ise Çizelge 4’de yer 
almaktadır. Bu çalı mada önerilen algoritma MATLAB’da yazılan bir program ile i letildi. 
Adımsal i letim a amasında bu çalı ma için, aykırı gözlemlerinde mevcut oldu u iki ba ımsız
de i kene sahip veri seti ele alındı. Tanımlanan robust regresyon yöntemlerinden M 
yöntemleri için MATLAB’da yazılan programlar ve LMS, LRS yöntemleri için Rousseeuw 
ve Leroy tarafından yazılan Progress paket programı aynı veri seti için i letilerek elde edilen 
sonuçlar kar ıla tırıldı. Yapılan kar ıla tırmalardan, uyarlamalı a dan elde edilen modellerin 
en küçük hatayı veren tahmin de erlerine ula tıkları görüldü. 

Gözlem 
EKK
a ırlık

Huber 
A ırlık

Hampel 
A ırlık

Tukey 
A ırlık

Andrews 
A ırlık

RLS
A ırlık

A
A ırlık

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
0,2006 
1
1
1
0,9481 
0,5683 
0,4462 
1
1
0,2172 
1
0,4813 
1
1
1
1
0,3310 
1
0,8524 
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
0,005 
1
1
1
1
0,5680 
0,4080 
1
1
0,0361 
1
0,4729 
1
1
1
1
0,2435 
1
0,9419 
1
1
1
1
1
1
1

0,9783 
0,9673 
0,8943 
0,9965 
0
0,9650 
0,9906 
0,9538 
0,8161 
0,4851 
0,2427 
0,9685 
0,9881 
0
0,9856 
0,3395 
0,9708 
0,8888 
0,9884 
0,9344 
0,0231 
0,9843 
0,7897 
0,9967 
0,8728 
0,9964 
0,9757 
0,9994 
0,9607 
0,9306 

0,4733 
0,4674 
0,4507 
0,4761 
0
0,4684 
0,4750 
0,4617 
0,4334 
0,3492 
0,2820 
0,4708 
0,4727 
0
0,4729 
0,3056 
0,4704 
0,4456 
0,4732 
0,4606 
0,1729 
0,4715 
0,4225 
0,4757 
0,4465 
0,4757 
0,4702 
0,4762 
0,4696 
0,4592 

1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.2099 
    0.2646 
    0.7055 
    0.1105 
    0.7242 
    0.7236 
    0.1359 
    0.2820 
    0.4942 
    0.8759 
    0.7324 
    0.6917 
    0.4508 
    0.8063 
    0.1426 
    0.7185 
    0.1718 
    0.5292 
    0.1889 
    0.4127 
    0.4970 
    0.7744 
    0.8876 
    0.1657 
    0.6305 
    0.2331 
    0.3517 
    0.1900 
    0.4342 
    0.2319 
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Çizelge 4: Tüm yöntemler için gözlemlere ili kin artıklar

Gözlem No EKK 
Artık

Huber
Artık

Hampel 
Artık

Tukey 
Artık

Andrews 
Artık

LMS
Artık

RLS
Artık

A
Artık

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

0.1381 
-0,1048 
0,3427 
0,1601 
-1,6016 
-0,0791 
0,1644 
0,4230 
0,4512 
-0,5372 
-0,6690 
0,0141 
0,2684 
-1,5392 
0,1086 
-0,6526 
0,2052 
0,4460 
0,1265 
-0,1747 
1,1081 
0,2709 
0,5231 
0,1227 
0,3904 
0,0777 
-0,0344 
0,1668 
-0,0004 
-0,1148 

-0,0609 
-0,1485 
0,2784 
0,0015 
-1,7498 
-0,1426 
-0,0254 
0,2324 
0,3703 
-0,6177 
-0,7868 
-0,1106 
0,1251 
-1,6159 
0,0923 
-0,7294 
0,1438 
0,3128 
0,0903 
-0,2100 
1,0604 
0,1366 
0,4118 
0,0536 
0,3087 
0,0442 
-0,1147 
0,0231 
-0,1261 
-0,2020 

-0,1090 
-0,1612 
0,2623 
-0,0352 
-1,7859 
-0,1587 
-0,0723 
0,1865 
0,3489 
-0,6382 
-0,8150 
-0,1404 
0,0892 
-1,6356 
0,0881 
-0,7493 
0,1264 
0,2813 
0,0816 
-0,2194 
1,0474 
0,1034 
0,3849 
0,0344 
0,2874 
0,0340 
-0,1362 
-0,0103 
-0,1557 
-0,2254 

-0,1200 
-0,1476 
0,2678 
-0,0481 
-1,7906 
-0,1527 
-0,0786 
0,1757 
0,3571 
-0,6329 
-0,8184 
-0,1448 
0,0886 
-1,6293 
0,0976 
-0,7422 
0,1394 
0,2749 
0,0876 
-0,2098 
1,0581 
0,1021 
0,3834 
0,0465 
0,2946 
0,0486 
-0,1270 
-0,0204 
-0,1618 
-0,2160 

-0,0910 
-0,1586 
0,2721 
-0,0126 
-1,7710 
-0,1494 
-0,0586 
0,2048 
0,3546 
-0,6293 
-0,7996 
-0,1243 
0,1000 
-1,6275 
0,0969 
-0,7421 
0,1285 
0,2988 
0,0928 
-0,2121 
1,0527 
0,1156 
0,3988 
0,0367 
0,2941 
0,0362 
-0,1315 
0,0106 
-0,1379 
-0,2212 

-0,1494 
-0,3606 
0,1568 
0,0058 
-1,8517 
-0,2711 
-0,1697 
0,1542 
0,1798 
-0,7626 
-0,8606 
-0,1798 
-0,0321 
-1,7707 
-0,0135 
-0,8964 
-0,0878 
0,2596 
0,0058 
-0,3485 
0,8851 
0,0058 
0,3200 
-0,1787 
0,1315 
-0,1677 
-0,3200 
0,0110 
-0,1705 
-0,4202 

-0,1477 
-0,1904 
0,2235 
-0,0857 
-1,8246 
-0,1968 
-0,1050 
0,1463 
0,3183 
-0,6739 
-0,8578 
-0,1834 
0,0567 
-1,6703 
0,0461 
-0,7827 
0,0999 
0,2366 
0,0377 
-0,2572 
1,0141 
0,0676 
0,3440 
0,0082 
0,2553 
0,0045 
-0,1651 
-0,0593 
-0,2016 
-0,2526 

   -0.0014 
    0.0477 
    0.0281 
   -0.0023 

0.0003 
   -0.0569 
    0.0008 
    0.0012 
    0.0816 
   -0.0967 
    0.0861 
   -0.0389 
   -0.0038 
    0.3627 
   -0.0011 
   -0.3480 
   -0.0464 
    0.0073 
    0.0009 
    0.0065 
   -0.0063 
    0.0052 
   -0.0443 
    0.0429 
    0.0632 
   -0.0212 
   -0.0465 
    0.0076 
   -0.0228 
   -0.0054 

HKT 8,8473 9.2113 9.4119 9.4228 9.3219 10.5267 9.7334 0.2972 
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TÜRK YE’DE EMEK P YASASI DURUMLARININ ÇEYREK 
DÖNEMLER  ARASINDAK  GEÇ  OLASILIKLARI VE LOG T

MODELLERLE BEL RLENMES

                       Erengül ÖZKÖK*         M. Tekin SÖZER

ÖZET 
sizlik gerek sosyal gerekse ekonomik yönden yarattı ı olumsuz etkiler nedeniyle 

ülkelerin kar ıla tı ı en önemli problemlerden biridir. sizlik probleminin incelenmesi 
gereken yönlerinden biri de emek piyasası durumları (labor market states) arasındaki 
geçi lerdir. Bu çalı mada öncelikle 2003 yılının ilk iki çeyre i arasındaki geçi
olasılıkları hesaplanmakta daha sonra 2003 yılının birinci çeyre inde SSK’ ya ba lı
olarak çalı an ki ilerin istihdamdan i sizli e geçmelerini etkileyen etmenler kadınlar ve 
erkekler için ayrı ayrı ara tırılarak, aktüeryal sonuçları i sizlik sigortası primleri açısından 
tartı ılamaktadır. Çalı mada TÜ K’ten alınan 2003 yılı Hanehalkı gücü Anketi panel 
verisi kullanılmı tır.  

Anahtar Kelimeler: Panel Veri, Geçi  Olasılıkları, Logit Modeller, sizlik Sigortası
Primi.

ABSTRACT 
Unemployment is one of the most important issues for the countries because of its 

negative social and economic effects. In this study, the transition probabilities between 

the first two quarters in the Turkish Labor Market are calculated by using the Household 

Labor Force Survey (HLFS) panel data of 2003. Then, with using logit models, the 

determinants of transitions from employment to unemployment are determined. In these 

models, only the men and women who are working under Social Insurance Institution 

(SSK) in the first quarter of 2003 are considered. Results are discussed in respect of 

unemployment insurance premiums. 

Key Words: Panel Data, Transition Probabilities, Logit Models, Unemployment 

Insurance Premium. 
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1. Geçi  Olasılıkları

Bu bölümde emek piyasasındaki durumlar arsındaki (labor market states) geçi ler kesikli 
zamanlı stokastik süreçler yardımıyla incelenecektir. Burada çalı ılacak tüm süreçler 
Markov zincirleri olarak da adlandırılabilirler. Zaman t ile gösterildi inde [0,t) geçmi i,
(t, ] gelece i ifade eder. Markov Süreci u ekildedir: 

jktt PjXkX )|Pr( 1    (1)  
      
Burada jkP  bir adım geçi  olasılı ıdır. j ve k ise istihdam (e), i sizlik (u), ve i  gücü 
dı ına çıkma (o) durumlarını göstermektedirler. Bu olasılıklar , 

ooouoe

uouuue

eoeuee

PPP
PPP
PPP

P

matrisi ile gösterilebilir. P matrisinin her bir ögesi t ile t+1 zamanları arasında geçi
olasılıklarını göstermektedir [1]. Örne in euP  t anında istihdamda olan bir ki inin t+1 
anında i siz kalma olasılı ını göstermektedir [2]. Geçi  matrisindeki her bir satırın
toplamı 1’e e it olmak zorunda oldu undan, tüm olasılıkların hesaplanmasına gerek 
yoktur. Dolayısıyla hesaplanacak 9 olasılıktan 6’sı ba ımsızdır[2].  

TÜ K’ten alınan 2003 yılı Hanehalkı gücü Anketi sonuçları kullanılarak yılın ilk iki  
çeyre i arasındaki geçi  olasılıkları hesaplanmı tır [3]. Buna göre, 2003‘ün birinci 
döneminden ikinci dönemine istihdamda kalma olasılı ı ( eeP )  %87.9 ‘dir. Aynı olasılık
2000 yılının ilk çeyre inden 2001 yılının ilk çeyre ine hesaplandı ında  %79,4 olarak 
bulunmu tur [1]. 

Kadınlar ve erkekler arasında istihdamda kalma olasılı ı açısından oldukça büyük bir fark 
vardır. 2003’ün ilk iki çeyre inde istihdamda kalma olasılı ı erkekler için %90,8 iken, 
kadınlar için aynı olasılık %80,0 ‘dir. Dolayısıyla kadınların i lerini kaybetmeleri 
olasılı ı erkeklere oranla daha yüksektir. sizlik durumundan i gücü dı ına çıkma 
olasılıklarına bakıldı ında, yine kadınlarla erkekler arasında oldukça büyük bir farklılık
oldu u görülmektedir. Erkekler için %22,5 olan bu olasılık kadınlar için %47,6 olarak 
hesaplanmı tır. Sonuç olarak kadınların i  arama konusunda erkeklere oranla daha 
cesaretsiz oldukları söylenebilir. 

Kırsal alanda i ini kaybeden insanların i  bulma umudunu kaybederek i  gücü dı ına 
çıkması olasılı ı ( eoP ), kentsel alanda i ini kaybeden ki ilere oranla daha yüksektir. 
Kentsel alanda ya ayan bir ki i bir kere i gücü dı ına çıktı ında bir daha i  araması veya 
i  bulması olasılı ı oldukça dü üktür.  

Medeni durum göz önüne alındı ında, 2003 yılında evli ki ilerin istihdamda kalma 
olasılı ı %90,0 iken, evli olmayan ki ilerde bu olasılık %80,9’da kalmı tır.  
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Ya  gruplarına göre istihdamda kalma olasılı ı da de i mektedir. 45 ya a kadar 
istihdamda kalma olasılı ı düzgün bir ekilde artmakta, daha sonra dü mektedir. 15-19 
ya  grubu istihdamda kalma olasılı ı en dü ük gruptur. Bunun nedeni bu gruptaki 
ki ilerin e itim seviyelerinin ve deneyimlerinin di er ya  gruplarından daha az olmasıdır.
Daha fazla tecrübesi olan 35-44 ya  grubundaki ki iler ise i lerini kaybetme konusunda 
en az riske sahip olan gruptur. 

Beklendi i gibi e itim seviyesi arttıkça i  kaybı olasılı ı azalmaktadır. 2003 yılının ilk iki 
çeyre inde hiç bir okuldan mezun olmayan ki ilerin istihdamda kalmaları olasılı ı %78 
iken, aynı olasılık dört yıllık üniversite mezunları için %96,4 gibi yüksek bir olasılı a
ula maktadır. gücü dı ında kalma olasılı ı en yüksek e itim grubu ise ortaokul 
mezunlarıdır.

3. Logit Model  

Durumlar arası geçi i hangi de i kenlerin etkiledi ini incelemek için regresyon 
çözümlemesinden yararlanılabilir. Ancak ba ımlı de i ken olan geçi  verilerinin nitel 
veri olması nedeniyle ikili logit model kullanılarak çözümleme yapılmı tır. Ba ımlı
de i kenleri olu turmak için önce 2003 yılına ait gözlemler 1. ve 2. çeyrekler için 
birle tirilmi , daha sonra örne in istihdamdan i sizli e geçi i gösteren eu ba ımlı
de i keni, e er ki i 1.dönemde istihdamda, 2. dönemde i siz ise 1; de il ise 0 de erini 
alacak ekilde olu turulmu tur. Kent/kır, medeni durum, ya  grubu, e itim grubu 
de i kenleri tüm modellerde ba ımsız de i ken olarak kullanılmı tır. 

Logit model  

)2(
1

ln uX
Y

Y

e itli i ile yazılabilir. E .(2)’de; Y, 0 ile 1 de erlerini alan ba ımlı de i keni 
göstermektedir [4]. Regresyon katsayıları iteratif en çok olabilirlik yöntemi ile tahmin 
edilmi tir. Logit model çözümlemesinden elde edilen katsayıları do rudan yorumlamak 
oldukça güçtür [5]. Bu nedenle ’ları do rudan yorumlamak yerine odds oranı olarak 
adlandırılan )exp( ’lar kullanılarak yorum yapılabilir. E er, 

odds oranı bire e itse, ba ımsız de i kenin ba ımlı de i ken üzerinde etkisi 
yoktur,  
odds oranı birden küçükse ba ımsız de i ken, ba ımlı de i kenin bir de erini 
alması olabilirli ini odds oranı kadar dü ürür.
Aynı ekilde odds oranının birden büyük olması, ba ımsız de i kendeki 
de i imin ba ımlı de i kenin bir de erini alması olabilirli ini arttırır. Odds oranı
ile bir arasındaki fark arttıkça ba ımsız de i ken ile ba ımlı de i ken arasındaki 
ili ki de güçlenir [6]. 
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sizlik Sigortası primlerinin ki ilerin i siz kalma olasılıklarına göre alınması daha uygun 
bir yakla ımdır. Bu nedenle 2003 yılının birinci çeyre inde SSK’ya ba lı olarak 
çalı anlar incelenecektir. Böyle bir ayrıma gidilmesinin nedeni Türkiye’de i sizlik 
sigortasından sadece SSK’ya ba lı çalı an i çilerin yararlanabilmesidir. Bu ki ilerin 
istihdamdan i sizli e geçmelerini etkileyen etmenler kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı
ara tırılacak ve aktüeryal sonuçları tartı ılacaktır. 2003 yılının birinci çeyre inde SSK’ya 
ba lı çalı an, ancak  ikinci çeyre inde i siz olan erkeklere ve kadınlara ili kin logit model 
kullanılarak yapılan çözümleme sonuçları sırasıyla Tablo.1 ve Tablo.2’de verilmi tir. 

Tablo.1: 2003 Yılının Birinci Çeyre inde stihdamdan sizli e Geçi  (SSK-Erkek)

S.E. Wald sd p-de eri Exp( )
kent ,794 ,560 2,011 1 ,156 2,212
Evli -,081 ,451 ,032 1 ,858 ,923
YasGrubu 8,147 5 ,148
20_24 -,719 ,582 1,527 1 ,217 ,487
25_34 -1,487 ,611 5,924 1 ,015 ,226
35_44 -1,854 ,675 7,543 1 ,006 ,157
45_54 -1,675 ,740 5,120 1 ,024 ,187
55+ -19,464 6118,754 ,000 1 ,997 ,000
EgitimGrubu 28,168 6 ,000
lkokul -2,528 ,612 17,061 1 ,000 ,080

Ortaokul -2,955 ,680 18,904 1 ,000 ,052
Lise -2,780 ,663 17,601 1 ,000 ,062
Teknik Lise -3,799 ,762 24,857 1 ,000 ,022
ki Yıllık Uni. -20,565 5511,411 ,000 1 ,997 ,000

Dört Yıllık Uni+ -2,943 ,843 12,191 1 ,000 ,053

Pseudo R2 0,915
Wald Test of Chi2 2291,213
Prob>Chi2 0,000
Number of transitions 51
Observations 1927

SSK’ya ba lı çalı an erkekler incelendi inde, istihdamdan i sizli e geçi  üzerinde, en 
çok ya  ve e itim de i kenlerinin etkili oldu u görülmektedir. statistiksel olarak anlamlı
bulunan de i kenlere bakıldı ında, SSK’ya ba lı olarak çalı an 25 ile 55 ya ları
arasındaki bir erke in istihdamdan i sizli e geçi  olasılı ının 15–19 ya  grubundan daha 
dü ük oldu u görülmektedir. Dolayısıyla, i siz kalma olasılıkları daha yüksek 
oldu undan, 15-19 ya  grubundan alınan i sizlik sigortası primi, 25 ile 55 ya ları arasında 
alınan i sizlik sigortası priminden daha yüksek olmalıdır.

Aynı ekilde, e itim grupları incelendi inde herhangi bir okuldan mezun olan SSK’lı
erkek i çilerin i siz kalmaları olasılı ının, hiçbir okuldan mezun olmamı  ki ilere göre 
daha dü ük oldu u görülmü tür. Bu nedenle, ki inin herhangi bir okuldan mezun olup 
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olmamasına göre i sizlik sigortası primi belirlenecekse, hiçbir okuldan mezun olmayan 
erkeklerden daha çok prim alınmalıdır. 

Tablo.2: 2003 Yılının Birinci Çeyre inde stihdamdan sizli e Geçi  (SSK-Kadın) 

S.E. Wald sd p-de eri Exp( )
kent -,461 ,832 ,306 1 ,580 ,631
Evli -1,101 ,663 2,755 1 ,097 ,332
YasGrubu 4,182 5 ,524
20_24 -,276 ,973 ,081 1 ,777 ,759
25_34 1,117 ,888 1,583 1 ,208 3,056
35_44 -17,137 3848,197 ,000 1 ,996 ,000
45_54 -17,544 7716,350 ,000 1 ,998 ,000
55+ -18,381 40192,970 ,000 1 1,000 ,000
EgitimGrubu 10,143 6 ,119
lkokul -2,362 1,034 5,219 1 ,022 ,094

Ortaokul -20,294 5096,703 ,000 1 ,997 ,000
Lise -3,246 1,075 9,111 1 ,003 ,039
Teknik Lise -2,412 1,043 5,346 1 ,021 ,090
ki Yıllık Uni. -3,138 1,459 4,625 1 ,032 ,043

Dört Yıllık Uni+ -3,427 1,256 7,438 1 ,006 ,032

Pseudo R2 0,907
Wald Test of Chi2 531,557
Prob>Chi2 0,000
Number of transitions 15
Observations 450

SSK’ya ba lı çalı an kadınlara bakıldı ında ise, e itim durumunun ve medeni durumun 
%10 yanılma düzeyinde anlamlı oldu u görülmü tür. Buna göre, SSK’ya ba lı çalı an 
evli kadınların istihdamdan i sizli e geçmesi olasılı ı, evli olmayan SSK’lı kadınlardan 
daha azdır. Evli olmayan kadınların i sizli e geçi  olasılı ı daha yüksek oldu undan, bu 
ki ilerden daha fazla i sizlik sigortası primi alınabilir. 

E itim düzeylerine göre prim belirlemesi yapılacak olursa, ilkokul, lise, teknik lise, iki 
yıllık üniversite ya da dört yıllık üniversiteden mezun olanların i sizli e geçmeleri 
olasılı ı, hiçbir okuldan mezun olmayan SSK’lı kadınlardan daha azdır. Dolayısıyla, hiç 
bir okuldan mezun olmayan kadınlardan, di er gruplara oranla, daha çok i sizlik sigortası
primi alınabilir.    
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ÖZET 

 Son yıllarda uzun dönem ba ımlı zaman serilerinin incelendi i çalı malar literatürde 

yo un biçimde yer almaktadır. Uzun dönem ba ımlı süreclerde fark parametresinin tahminin 

edilmesinde önerilen de i ik yöntemlerden en çok kullanılan üç yöntem R/S istatisti i, 

logaritmik periogodram regresyonu ve Whittle’ın en çok olabilirlik yöntemidir. Bu makalede 

bu üç yöntem bir benzetimçalı masıyla kar ıla tırılmı  ve sonuçlar tartı ılmı tır.

Anahtar Kelimeler: Uzun dönem ba ımlılık, kesirli fark parametresi, benzetim. 

1. G R

Zaman serileri analizinde uzun dönem  ba ımlılı ın  belirlenmesi  için  fraksiyonel fark 

parametresinin tahmin edilmesi çok önemlidir. Fraksiyonel fark parametresinin tahmini için 

literatürde birçok yöntem vardır. Uzun dönem ba ımlılık durumunu  ilk kez Hurst (1951) de 

Nil Nehrinin akı ının düzenlenmesi konusunda çalı ırken bulmu tur. Hurst daha yaptı ı

çalı malar ile uzun dönem ba ımlılı ın tahmini için R/S istatisti ini geli tirmi tir Beran 

(1994). Fraksiyonel fark parametresinin tahmininde bir ba ka kuramsal olmayan yöntem 

Geweke ve Porter- Hudak (1983) tarafından geli tirilmi tir. Geweke ve Porter- Hudak (1983) 

çalı masında önerilen yöntem logaritmik periodograma dayalı bir regresyon yöntemidir. 

Fraksiyonel fark parametresinin tahminindeki kuramsal yöntemler ise Li ve McLeod (1986), 

Sowell (1992) ve Beran(1994) tarafından geli tirilmi tir. Beran (1994)’de Whittle’ın yakla ık

en çok olabilirlik fonksiyonu verilmi tir. Tam olabilirli in hesaplamalarda ortaya çıkardı ı

zorluklar Whittle’ın yakla ık en çok olabilirlik tahmin yöntemi ile giderilmi tir. Bu çalı mada 

R/S istatisti i, logaritmik pediyogram regresyonu ve Whittle’ın yakla ık en çok olabilirlik 

tahmini yöntemleri bir benzetim çalı masıyla kar ıla tırılmı tır.

kinci bölümde uzun dönem ba ımlı süreçlerin genel tanımı özellikleri ve kesirli 

normal akgürültü süreci incelendi. Üçüncü bölümde uzun dönem ba ımlılık parametresinin 

tahmininde kullanılan üç yöntem  R/S istatisti i, logaritmik periodogram regresyonu ve 
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Whittle’ın yakla ık en çok olabilirlik tahmini yöntemi verildi. Dördüncü bölümde R/S 

istatisti i, logaritmik periodogram regresyonu ve Whittle’ın yakla ık en çok olabilirlik 

tahmini yöntemi örnek büyüklü ü ve farklı parametre de erleri için  kar ıla tırıldı. Son 

bölümde ise sonuçlar yorumlandı.

2. KES RL  NORMAL AKGÜRÜLTÜ SÜREC

tX   kesirli normal akgürültü süreci ( ARFIMA )0,,0( d  ) için d uzun dönem ba ımlılık

parametresi olmak üzere model denklemi öyle yazılabilir.

5.00,),0(~,)1( 2 dNBX tt
d

t                                                                    (1) 

Kesirli fark parametresi 5.0d  oldu unda (1) modelinin dura an olmadı ı Beran (1994)’de 

belirtilmi tir. Uzun dönem ba ımlı normal akgürültü süreci için kuramsal otokovaryans, 

otokorelasyon katsayısı Hosking (1981)’de 

2

)1()1(
)21()1()(

dkdk
dk

k

                       (2)                         

)1()(
)()1()(

dkd
dkdk                                                                                                           (3) 

formülleri ile verilmektedir. tX  zaman serisinin n birimlik gözlemi nXX ,...,1X  olsun. ,

nXX ,...,1  lerin otokovaryans matrisini göstersin. Buna göre nXX ,...,1  lerin olabilirlik 

fonksiyonu ),0(~ 2Nt  oldu undan,

XX 1
2

2/12/2 '
2

1exp)2();( nXdL                                                      (4) 

e itli i ile verilir. 

3. UZUN DÖNEM BA IMLILIK PARAMETRES N N TAHM N

ARFIMA modellerinde parametre tahmini üzerine 1951 yılından ba layarak 

günümüze kadar bir çok çalı ma yapılmı tır. Literatürde lk olarak ARFIMA )0,,0( d

modelinde parametre tahmini üzerinde yo unla ılmı tır.  Hurst(1951)’de uzun dönem ba ımlı

zaman serilerinin tahmini için önerilen R/S istatisti i yöntemi ARFIMA )0,,0( d  modelinde 

te ’nin da ılımının bilindi i durumlarda kesirli fark parametresinin (d) tahmini için 
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kullanılabilmektedir. Bu istatistik daha sonra Lo (1991)’de geli tirilmi tir. ARFIMA )0,,0( d

modelinin tahmininde Geweke ve Porter-Hudak (1983)’de logaritmik periodograma dayalı bir 

yöntem önermi tir. Robinson (1994)’de yine periodograma dayalı bir yöntem önermi tir. Son 

yıllarda yine ARFIMA )0,,0( d ’ın tahmininde periodograma dayalı tahmin yöntemleri 

geli tirilmeye devam etmektedir. Periodograma dayalı tahmin yöntemlerinde 

ARFIMA )0,,0( d ’ın spektral yo unluk fonksiyonunundan hareket edilmektedir. Spektral 

yo unlukla aynı bilgiyi ta ıyan otokorelasyonlara dayalı tahmin yöntemi Robinson (1990) ve 

Tieslau vd. (1996)’da önerilmi tir. Önerilen bu yöntemlerde otokorelasyonlara dayalı

tahminlerin çok güvenilir olmadı ı sonucuna varılmı tır. Baillie (1996)’da otkorelasyonlara 

dayalı tahmin yöntemlerinin geli tirilmesi ile  güvenilir tahmin sonuçlarının elde 

edilebilece ini vurgulamı tır. ARFIMA )0,,0( d  modelinde tam en çok olabilirlik yöntemi ile 

de parametrelerin tahmin edilmesi mümkündür. Buraya kadar söz edilen parametre tahmin 

yöntemleri yarı parametrik tahmin yöntemleridir ve sadece te ’nin da ılımının bilindi i

durumlarda kesirli fark parametresinin (d) tahmini için kullanılabilmektedir. Hosking 

(1981)’de  ARFIMA ),,( qdp  modelinin tahmin için yukarıda söz edilen yöntemlere ve Box-

Jenkins yakla ımına dayalı iki a amalı bir tahmin yöntemi önermi tir. Bu çalı mada 

kar ıla tırılan üç yöntem a a ıda özetlenmi tir.

3.1. Yinelenmi  Ölçekli Düzeltilmi  Aralık statisti i Yöntemi 

Uzun dönem ba ımlı zaman serilerinde parametre tahmini için önerilen ilk yöntem 

Hurst(1951)’de önerilen yinelenmi  ölçekli düzeltilmi  aralık (R/S, adjusted rescaled range 

statistics) istatisti i yöntemidir. Hurst (1951)   çalı masında    Nil   nehrinin   akı ının    nasıl

düzenlenece ini

ara tırmı tır. Çalı masında ; 

:iX  i zamanındaki içeriye akı

:jY  j zamanına kadar içeriye toplam akı

j

i
ij XY

1

deal kapasite ise,  

)(min)(),(
00 tkttitkitkttitki

YY
k
iYYYY

k
iYYmaksktR
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olmaktadır. ),( ktR ’ya düzeltilmi  aralık (adjusted range) denir. ),( ktR  a a ıdaki gibi 

standartla tırılmı tır:

kt

ti
kti XXkktS

1

2
,

1 )(),(

Burada
kt

ti
ikt XkX

1

1
,   dir. Son olarak R/S istatisti i,

),(
),(/

ktS
ktRSR                                                                                 (5) 

eklindedir. R/S oranına yinelenmi  ölçekli düzeltilmi  aralık adı verilir. Hurst k’nın birkaç 

de erine kar ı R/S’nin logaritmasının grafi ini çizmi tir. Bu grafikten k’nın büyük de erleri

için  log(R/S)’nin 1/2’yi a mı  de erli bir e im ile düz bir çizgi yöresinde yayıldı ını fark 

etmi tir.  Olasılık kuramında  bunun anlamı yeterince büyük k’lar için,

2/1,log/log HkHaSRE                                                        (6) 

olmasıdır. Kısa dönem ba ımlı herhangi bir dura an süreç için  R/S istatisti i asimtotik olarak  
2/1k  çarpanı ile bir sabite yakla ır. Hurst, Nil Nehri verilerinde R/S istatisti i bazı

2/1H ’ler  için  Hk  çarpanı ile  bir sabite yakla tı ını fark etmi tir. Bu literatürde Hurst 

etkisi olarak bilinir. Hurst (1951) ve Mandelbrot (1972) çalı maları Hurst etkisinin kesirli 

normal akgürültü ile )1,2/1(H  olmak üzere modellenebilece ini göstermi tir.  R/S isatisti i

Lo (1991) tarafından geli tirilerek daha etkin bir hale getirilmi tir.

R/S istatisti ine gösterim kolaylı ı için Q denilsin. Uzun dönem ba ımlı bir süreç için 

k’nın de erine kar ı logQ’nun grafi i 2/1H  e imi ile bir düz çizgi etrafında rasgele olarak 

saçılmı tır.

Bu bilgi ı ı ında R/S yöntemi öyle özetlenebilir: 

a) Mümkün tüm t ve k de erleri için Q’lar hesaplanır.

b) kbaY log  modelinden b tahmin edilir. bH  ‘dır.

2
1Hd   e itli inden  d  parametresinin tahmini H tahmininden elde edilir. 

3.2. Logaritmik Periodogram Regresyonu (LPR) Yöntemi 
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Uzun dönem ba ımlılık parametresinin tahmini için farklı bir yöntem de Geweke  ve 

Porter-Hudak (1983) tarafından geli tirilmi tir. Bu çalı mada sıfır yöresinde spektral 

yo unluk fonksiyonu incelenmi tir. Sıfıra yakın frekanslar  kullanılarak, frekansların

logaritması üzerine logaritmik periodogramın regresyonu yapılmı  ve e imin tahmini uzun 

dönem ba ımlılık parametresinin tahmini olarak alınmı tır. Geweke  ve Porter-Hudak (1983) 

çalı masından bazı önemli noktalar a a ıdaki gibi verilebilir. 

tX ’nin T büyüklü ünde bir örnekleminin verildi ini varsayalım. Buna göre  

T
j

Tj
2

,   ,  1,...,0 Tj

yazılabilir. Burada Tj ,  harmonik  ordinatları ve )( ,TjI  bu ordinatlardaki periodogramı

göstersin. Buna göre, 

)(/)(ln)0(/)(ln)2/(sin4ln2/)0(ln)(ln ,,,,
22

, TjTjTjTjTj fIffdfI

olur. Logaritmik periodogramın yukarıda verilen e itli ine do rusal regresyon denklemi 

gözüyle bakılarak d’nin tahmini elde edilebilir. Burada )(ln ,TjI   ba ımlı de i ken ,  

)(sin4ln ,
2

Tj  ba ımsız de i ken, -d e im parametresidir. Öte yandan   )0(/)(ln , ff Tj

terimi harmonik frekanslar sıfıra yakın oldu undan ihmal edilebilir ve  2/)0(ln 2 f  ve  

)(/)(ln ,, TjTj fI ’nin  ortalamasına sabit terim gözüyle bakılabilir. 

Teorem. tX  , 0d uzun dönem ba ımlı süreç ve )( ,TjI , TjTj /,  harmonik 

frekanslarda tX ’nin periodogramını göstersin. Tb ,1  ve )(ˆ 1braV  , (3.3) regresyon 

denkleminden 1 ’in ve )var( 1b  en küçük kareler tahmini olsun. )(lim Tg
T

   ve  

0/)(lim TTg
T

  özelli ine sahip bir )(Tg  fonksiyonu için, )(Tgn  , dbp 1lim  ve 

0)(/)(lnlim 2 TgT
T

 ise   )1,0())(ˆ/()( 2/1
11 NbraVdb D  olur.

njI TjTjTj ,...,2,1,)2/(sin4ln)(ln ,,
2

10,                               (7)       

De i tirilmi  logaritmik priodogram regresyonu tahmin edicisi Künsch (1987)’de 

önerilmi tir. Bu tahmin edici daha sonra Robinson (1995)’de ara tırılmı  ve geli tirilmi tir.
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Literatürde Robinson tahmin edicisi olarak bilinen yöntem logaritmik periodogram 

regresyonu yönteminin de i tirilmi  halidir. 

3.3. Whittle Yakla ık  En Çok Olabilirlik Yöntemi 

Whittle(1951) de önerilen yakla ık olabilirlik yöntemi Beran (1994)’de a a ıdaki gibi  

özetlenmi tir.

tX dura an normal  uzun dönem ba ımlı akgürültü  süreci olsun.  ),...,( 1 nXXX  ‘lerin 

ortak yo unluk fonksiyonu,

XX)X ))((
2
1exp)2(),( 12/12/ Tnp (

ve buna ba lı olarak tam logaritmik olabilirlik fonksiyonu, 

XXXX ))((
2
1)(log

2
12log

2
)(log),( 1t

n
npL ,                                    (8) 

eklindedir. (8) olabilirlik fonksiyonunda ’ye ba lı iki terim vardır. Bunlar )(log   ve   

XX ))(( 1t   ifadeleridir. Bu ifadelerin yerine a a ıda verilen yakla ık ifadeler kullanarak 

Whittle’nin yakla ık olabilirlik fonksiyonu elde edilir. Grenander ve Szegö (1958) de 

df
nn

),(log
2
1)(log1lim                                                        (9) 

oldu unu göstermi tir. XX ))(( 1t  ifadesinde )(1 ’nın elemanları a a ıda verilen 

hesaplanması kolay matrisin elemanları ile yer de i tirebilir. 

njljA ,...,2,1,)()(                                                                (10) 

Burada,

de
f

lj lji )(2

);(
1)2()(

olmaktadır. )(A   matrisi asimtotik olarak )(1  matrisine denktir. (8) ve (9)‘u  (10) da  

yerine yazarak ve ’ye ba lı olmayan terimler ihmal edilerek Whittle’nin yakla ık olabilirlik 

fonksiyonu a a ıdaki gibi elde edilir. 
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XX                                                      (11) 

4. BENZET M ÇALI MASI

 2. bölümde bahsedilen 3 yöntemin uzun dönem ba ımlılık parametresini tahmin 

etmedeki ba arısı farklı örnek büyüklü üne ve uzun dönem ba ımlılık parametresi de erlerini 

baz alarak çok sayıda benzetim ile elde edilmi  uzun dönem ba ımlı normal akgürültü süreci 

kullanılarak kar ıla tırılmı tır.

Öncelikle R/S istatisti inin tek ba ına performansı ara tırıldı. n=50,100,500 örnek 

büyüklükleri için ve  d=0.25,0.35,0.45 için 200 tane kesirli bütünle ik normal akgürültü süreci 

benzetim ile elde edildi.  

R/S istatisti i ile elde edilen parametre tahminleri için hesaplanan hata kareler 

ortalaması karekök (RMSE) de erleri a a ıda tablolanmı tır. RMSE de erleri

200/)ˆ(
200

1

2

i
i ddRMSE               (12) 

formülü ile elde edilmi tir.

Tablo 1. R/S statisti i için RMSE De erleri

d n=50 n=100 n=500 

0.25 0,103475 0,055329 0,035348 
0.35 0,136588 0,110171 0,08906 
0.45 0,191696 0,16624 0,144565 

R/S istatisti inin en iyi performansı n=500 için ve özellikle d=0.25 için sergiledi i

gözükmektedir. Dura anlık sınırına yakla tıkça R/S istatisti inin tahmindeki performansının

dü tü ü de tablodan açıkça görülmektedir. 

LPR yöntemi ile elde edilen parametre tahminleri için hesaplanan RMSE de erleri a a ıda 

verilmi tir.

Tablo 2. LPR Yöntemi için RMSE De erleri
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d n=50 n=100 n=500 

0.25 0,261987 0,290837 0,175505 
0.35 0,280062 0,290463 0,17534 
0.45 0,267863 0,295668 0,17591 

Tablo incelendi inde LPR yönteminin 50 ve 100 örnek büyüklü ündeki

performansları denk gibi görülmektedir. Ancak 500 örnek büyüklü ü için LPR yöntemi en iyi 

performansını sergilemektedir. Dura anlık sınırına yakın de erler içinde iyi bir performans 

sergiledi ini tablodan görebiliriz.

Whittle yöntemi ile elde edilen parametre tahminleri için hesaplanan RMSE de erleri

ise a a ıda tablolanmı tır.

Tablo 3. Whittle Yöntemi için RMSE De erleri

d n=50 n=100 n=500 

0.25 0,186624 0,111582 0,041334 
0.35 0,186873 0,110082 0,043255 
0.45 0,166999 0,108444 0,038471 

Whittle yöntemi di er yöntemlere göre daha küçük RMSE de erleri vermi tir. Ancak 

yöntemler aynı zaman serileri üzerinden kar ıla tırılarak hangisinin daha dü ük RMSE de eri

verdi i daha açık olarak görülebilir. 

Üç tahmin yöntemini en iyi performans sergiledikleri 500 örnek büyüklü ü için 

kar ıla tırıldı. Parametre tahminleri için hesaplanan sapmaların kareler toplamı a a ıda

tablolanmı tır.

Tablo 4. Tahmin  Yöntemleri çin RMSE De erleri

d LPR Whittle R/S 

0.25 0,164091 0,042895 0,03743 
0.35 0,168984 0,043749 0,090305 
0.45 0,156954 0,037616 0,147253 
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Tablo incelendi inde en iyi tahmin yöntemi Whittle’nın yöntemi oldu u

görülmektedir. Ayrıca R/S istatisti inin d=0.25 için en iyi performansı sergiledi ini ancak bu 

performansını dura anlık sınırlarına yakın de erler için gösteremedi ini görmekteyiz. 

5. SONUÇLAR 

R/S istatisti i, kesirli fark parametresi dura anlık sınırlarının alt ve üst sınırına yakın

olmayan de erleri ve seri uzunlu unun yeterince büyük oldu u durumlarda güvenilir tahmin 

sonuçları vermektedir. Logaritmik periodogram regresyonu seri uzunlu unun yeterince büyük 

oldu u durumlarda uzun dönem ba ımlılık parametresinin dura anlık sınırına yakın olup 

olmadı ı gözetilmeksizin kullanılabilir. Whittle’ın yönteminin örnek büyüklü ünün artı ıyla 

orantılı olarak performansınında arttı ı görülmektedir. R/S istatisti i ve LPR yöntemine göre 

daha iyi sonuçlar vermektedir. Üç tahmin yöntemi en iyi performans sergiledikleri 500 örnek 

büyüklü ü için aynı serilerden elde edilen tahminler kar ıla tırıldı ında en iyi tahmin 

sonucunu R/S istatisti inin d=0.25 için verdi ini ancak d’nin dura anlık sınırları içinde tüm 

de erleri göz önüne aldı ında en güvenilir yöntemin  Whittle’ın  yöntemi oldu u

görülmektedir. 
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A SIMULATION STUDY ON ESTIMATION OF FRACTIONALLY DIFFERENCE 

PARAMETER METHODS 

ABSTRACT 

In recent years, there are many studies on long range dependent time series. Various 

methods proposed for estimation of fractionally difference parameter in the literature. R/S 

statistics, logarithmic periodogram regression and Whittle method are most used methods. 

Those three methods are compared with a simulation study and the results are discussed.

Key Words: Long range dependent, fractionally difference parameter, simulation study.
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Özet

Fosil kaynaklı yakıtlarım ömürlerinin tükenmekte olması ve do al çevreyi olumsuz etkilemeleri dikkatleri 
rüzgar,güne  gibi tükenmeyen temiz enerjilere yöneltmi tir. Rüzgar ve Güne  enerjisinden elektrik enerjisi 
üretiminin maliyetinin yüksek olması bu tür sistemlerin iyi bir fizibilite çalı masından sonra tesis edilmesini 
gerektirir. statistik bu tür çalı malarda oldukça önemlidir. Yapılan bu çalı mada Anadolu Üniversitesi 
tarafından desteklenen bir bilimsel ara tırma projesi kapsamında tesis edilen rüzgar-güne  gözlem istasyonundan 
2006 yılı Ocak ayında ölçülerek kaydedilen saatlik rüzgar hızı, güne ı ınım iddeti ve rüzgar yönü verileri 
istatistiksel olarak analiz edilmi tir. Aynı bilimsel ara tırma projesi kapsamında kurulan yakla ık 1.5kw lık bir 
hibrit(Rüzgar-Güne ) enerji üretim sisteminin ele alınan ayda üretmesi muhtemel enerji rüzgar hızı ve güne
ı ınım iddetlerinin rassal de i ken olarak de erlendirilmesiyle bir olasılık problemine dönü türülmü  ve 
olu turulan bu olasılık probleminin çözülmesi suretiyle tahmin edilmi tir. Ayrıca yapılan bu çalı mada kurulan 
sistemde kullanılan rüzgar türbini ve güne  panellerinin özellikleri de dikkate alınarak sistemin enerji üretimi 
matematiksel olarak modellenmi tir.

ABSTRACT 

Since life of fuels consisted from fossils is almost at the end and their unfavorable effects to the environment the 
use of renewable sources such as sun and wind energy are attracted more attention. The cost of electricity 
generation from such sources is more expensive so a well performed feasibility study is very important before 
construction of such systems. The statistic is very important for such studies. In this paper for January 2006 wind 
speed, wind direction and solar radiation data that are obtained from wind and solar observation station which is 
constructed on the coverage of a scientific project that is supported by Anadolu University is studied.  The solar 
radiation and wind speed is assumed to be random variables and the energy generations from a 1.5kw hybrid 
(Wind-Solar) system is forecasted. Also considering properties of solar panels and wind turbine the electricity 
generation of the system is mathematically modeled.       

Key Words: Random variables, probability, renewable energy, hybrid (wind-photovoltaic) systems 

1. G R

Günümüzde bilim adamlarının üzerinde en fazla çalı ma yapmakta oldukları konulardan birisi de Enerji 
konusudur. Fosil yakıtlı kaynaklar giderek tükenmektedir. Bu kaynaklara alternative yeni kaynakların
kullanılması yakın gelecekte zorunlu hale gelecektir. Fosil yakıtlı kaynaklara alternetif kendini yenileyebilen 
kaynaklara yenilenebilir enerji kaynakları adı verilir. Yenilenebilir enerji kaynkalarının en sık kullanılanları
sürekli rüzgar ve güne  enerjisidir. Rüzgar enerjisi, aslında insano lunun M.Ö. 2800 ’lerden beri kullandı ı en 
eski enerji kaynaklarından biridir [1-3].  Rüzgar enerjisi, son yıllara kadar daha çok su pompalama ve kırsal
alanda elektrik enerjisi elde etme amaçları ile kullanım alanı bulmu tur. Günümüzde ise artık alternatif bir enerji 
üretim kayna ı olarak enerji sektöründe yerini almı tır. Bu enerjinin kullanılabilmesi, rüzgar rejimine, rüzgar 
milinin yerle tirildi i yüksekli e ve enerji üretim sisteminin boyutlarına ba lıdır. Güne  enerjisinden elektrik 
üretimi foton ı ıması prensibiyle çalı an fotovoltaik paneller sayesinde gerçekle tirilmektedir. Rüzgar hızlarının
ve güne ı ınım iddetlerinin gün içinde de i ken olması bu tür sistemlerden üretilen enerjinin gün içinde 
de i ken olaca ı anlamına gelir. Yapılan çalı malar bu sistemlerin hibrit kullanımlarının enerji güvenilirli ini 
arttırdı ını göstermektedir. Günümüzde gerek rüzgardan gerekse güne ten enerji üretmenin maliyetinin oldukça 
yüksek olması bu sistemlerin tesis edilmelerinden evvel yörenin güne  ve rüzgar verilerinin analiz edilmesini 
gerektirir. Bu analizlerde geçmi  yıllardaki veriler kullanılarak kurulması dü ünülen sistemin ne kadar enerji 
üretebilece inin belirlenmesi devreye girer. Bu a amada verilerin istati i ve bu istatistik üzerinde yapılacak olan 
analizlerin do ru olması kurulacak sistemden istenilen üretimin gerçekle ebilmesi için oldukça önemlidir. Bu 
çalı mada Eski ehir Anadolu Universitesi ki Eylul Kampusune tesis edilmi  olan yakla ık 1.5 kW toplam 
kurulu güce sahip Rüzgar-Güne  enerji üretim sistemini modelinin Ocak ayında üretebilece i toplam enerji 
miktarı 2006 yılı Ocak ayında bölgeden ölçülüp kaydedilmi  olan satlik rüzgar hızları ve güne ı ınım iddetleri 
verileri üzerinde yapılan olasılıksal çalı ma ile elde edilmi tir. Ayrıca yapılan bu çalı mada kurulan sistemde 
kullanılan rüzgar türbini ve güne  panellerinin özellikleri de dikkate alınarak sistemin enerji üretimi 
matematiksel olarak modellenmi tir.
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2. Hibrit(Rüzgar Gunes) Enerji Üretim Sistemi 

ekil 1. Hibrit sistemin blok eması

Sistemde 1 adet whisper marka rüzgar türbini bulunmaktadır bu türbinin karakteristikleri tablo-1 de  verilmi tir. 
Tablodanda anla ılaca ı gibi sistem rüzgar hızının 3.1 m/s ‘den dü ük de erlerinde enerji üretememektedir. Ve 
max enerji üretimini  12.5m/s rizgar hızında gerçekle tirebilmektedir. 

ekil 2. Sistemde bulunan rüzgar türbininin rüzgar hızı-güç üretimi e risi

Tablo 1. Rüzgar Türbini Karakteristikleri 

Rotor Çapı: 10' (3.0 meters) 

A ırlı ı: 65 lbs (30 kg) 

Enerji Üretimine Ba laması çin Gereken Min Hız : 7.0 mph (3.1 m/s) 

Voltaj: 24,VDC, 230VAC 

Max.Güç: 1000 Watt @ 24 mph (12.5 m/s) 

ekil 3. Rüzgar Turbini 

Tablo 2. BP 85W Fotovoltaik Panel Karakteristikleri [3] 

Max.Çıkı  Gücü Gerilimi : 18.5 vdc 

Max.Kısa Devre Akımı : 5.2 amps 

Boyutları : 46.77 x 20.87 x 1.52 inc 

A ırlı ı : 17.64 lbs (8.14kg) 

Verim : 0.16-0.18 

Tablo-2 de karakteristikleri verilen panellerden 4 er tanesi kendi aralarında seri, bu dorderli iki gurupta kendi 
aralarında paralel ba lanmı tır. Sistemdeki rüzgar türbini ve fotovoltaik paneller Dryfit A 400 marka lidyum asit  
4 adet aku gurubunu arj etmektedir. Sistemden istenilirse direk 12V Dc çıkı  alınabilmekte veya Tablo-3 de 
karakteristikleri verilen invertorun çıkı ından tam sinus Ac çıkı  alınarak Ac yükler beslenebilmektedir. 
Sistemde bulunan arj kontrol ünitesi akulerin a ırı arj olmasını veya derin de arjlara ma ruz kalmasını
önlemektedir 

Sözlü Sunumlar 290



Tablo 3. AJ 400-S nvertor Karakteristikleri 

Giri  Gerilimi : 10.5-16.0 VDC (21-32 VDC) 

Çıkı  Gerilimi 230 Vac (+/- 5%) 

Çıkı  Frekansı 50Hz +/- 0.5%, tam sinüs 

Uyku durumunda harcanan güç < 1W 

Max. verim : 0.93 

Sistem Anadolu Üniversitesi ki Eylül Kampusundeki ufak bir binanın aydınlatma gibi ufak enerji 
gereksinimlerini kar ılamaktadır. Bina aynı zamanda istenirse ebekeden de beslenebilmektedir. leriki 
çalı malarda sistemin ebekeye ba lanması sonucu olu abilecek durumlar incelenecektir. 

3. Temel Olasılık Kavramları

Rassal de i ken bir deneyin örnek uzayındaki her bir noktaya bir de er atayan bir fonksiyon ile tanımlanır. 
Burada ele alınan deneyin örnek uzayı rüzgar ve güne ı ınımı verilerinden olu maktadır. Rassal de i kenler ise 
rüzgar hızı ve güne ı ınım iddetidir. Her hangi bir deney için üzerinde çalı ılan x rassal de i kenin deneysel 
de erinin herhangi bir de er alma olasılı ı eklinde ifade edilir. Sürekli de erli bir de i ken icin olasılık
yo unluk fonksiyonu (1) e itli i ile ifade edilir. 

x
dyyfxXPxF )()()(              (1) 

4. Sonuçlar

2006 yılı ocak ayına ait saatlik olarak ölçülüp kaydedilmi  olan güne ı ınım iddeti ve rüzgar hızları verileri 
ekil 1 de verilmi tir. Bu çalı mada rüzgar türbininden ele alınan ayda üretilebilecek olan enerjinin 

hesaplanabilmesi için rüzgar hızlarının 2006 yılı ocak ayındaki dilimlere gore de i imleri belirlenmi  ve bu 
de i imler kullanularak rüzgarların bu dilimlerden esme olasılıkları belirlenmi tir.  
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ekil 4. 2006 yılı ocak ayına ait rüzgar hızlarının ve güne ı ınım iddetlerinin saatlik de i imi 

Dilimlere gore rüzgar hızlarının esme olasılıkları taboda verilmi tir. 
Tablo 4.  Rüzgar hızlarının esme olasılıkları

Dilimler(m/s) Olasılıklar 
0-1    0.1505 
1-2     0.1680 
2-3     0.1761 
3-4     0.2124 
4-5     0.1384 
5-6     0.0860 
6-7     0.0470 
7-8     0.0188 
8-9     0.0027 
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9-10          0 

Rüzgar hızları üzarinde yapılan çalı malarda en sık kullanılan yöntem bu olasılıkları Weibull olasılık yo unluk 
fonksiyonuna uydurarak Weibull olasılık yo unluk fonksiyonunun parametrelerini saptamak ve bu parametreleri 
kullanarak sistemi modellemektir [4,5]. Genellikle olasılık yo unluk fonksiyonunun kullanılmasının sebebi 
bölgelerin enerji yo unluklarını saptayabilmektir. Bunun ötesinde yine olasılık yo unluk fonksiyonu 
kullanılarak  bölgede kurulacak olan olası rüzgar türbininin üretece i enerji modellenmektedir. Rüzgar 
türbinlerinin hız-güç karakteristikleri üretici firmalar tarafından verilmektedir [6]. Bu çalı ma için kullanılan
türbin karakteristik e ri ekil 4 te verilmi tir. Bu ekil incelendi inde türbinin 3m/s den sonra üretime 
ba layabildi i anla ılmaktadır. Bu nedenle aslında sistemin sadece üretimde olaca ı hızlar le ilgili bir analiz 
yapmak daha anlamlı olacaktır.  Rüzgar hızlarının olasılıkları genel e itlik 2 de verilmi  olan Gaussian 
da ılımına uydurulmu  ve böylece olasılıklar modellenmi tir. 
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ekil 4. Rüzgar esi  olasılıklarının de i imi ve Gaussian da ılıma uydurulması

a1 , b1 ve c1 katsayıları sırasıyla  0.2969, -1.195 ve 3.741 olarak bulunmu tur. Burada e itlikte verilen Gaussian 
fonksiyonu x de i keninin kesikli 1,2,3,4,5,6 ve 7 de erleri için tanımlıdır.
Dilimlere dü en hızların olasılıkları bu ekilde modellendikten sonra rüzgardan elde edilecek gücün 
hesaplanması için a a ıdaki e itlik önerilmi tir.

7

1
31 24 ( ) ( )

x
RE v x p x                (3) 

Burada vi ve pi sırasıyla rüzgar hızının x.dilime dü mü  olma olasılı ını ve x. rüzgar diliminde rüzgar türbininin 
üretti i gücü göstemektedir. Yapılan hesaplama sonucunda ele alınan ayda sistemden üretilen toplam enerji 
32000Wsaat olarak elde edilmi tir.

Güne ı ınım iddetlerinin saatlik de i imleri incelendi inde verilerin saatlik olarak modellenmesinin kolay 
olmayaca ı anla ılabilir bu nedenle bu saatlik ölçümler kullanılarak günlük toplamlar elde edilmi tir. Güne
ı ınım iddetleri kullanılarak sistemde bulunan güne  panellerinin üretece i toplam enerji e itlik (4) ten 
hesaplanabilir [7]. 

m m f pcGE A P I                 (4) 

Burada Am sistemde bulunan fotovoltaik panellerin toplam yüzey alanlarını, m panellerin verimini pc modullerin 
referans verimlerini I panellerin üzerine dü en aylık ortalama günlük güne ı ınım iddetlerini ve Pf  ise 
paketleme faktörünü ifade etmektedir..  
Yapılan hesaplamalar sonucunda ele alınan ayda sistemde bulunan güne  modüllerinden elde edilebilecek 
toplam enerji 5200Wh olarak elde edilmi tir. 

Ayrica Sistemden üretilebilecek toplam enerji u ekilde modellenebilir; 

TE n GE m RE                 (5) 
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Burada n ve m sırasıyla sistemde bulunan güne  modüllerinin ve rüzgar türbinlerinin sayısını ifade etmektedir.  
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ÖZET 

Anakütlenin hiyerar ik yapıda olması birimlerin ba ımsız ve aynı da ılımdan gelmesi 
varsayımını bozmaktadır. E itim ara tırmalarında ö rencilerin, sınıfların ve okulların;
sosyolojik ara tırmalarda ise aile bireyleri ve ailelerin hiyerar ik yapıda olması gibi, Türkiye’ 
deki ilçeler de co rafi özelliklerine göre illerde gruplanmı  olup, illere ba lı ilçeler eklinde
hiyerar ik bir yapı sergilediklerinden, ilgili verilerle yapılacak istatistik analizlerde 
gözlemlerin ba ımsızlı ı varsayımı bozulmakta, çok a amalı modellerin kullanılması daha 
uygun olmaktadır. Di er taraftan ilçeler veya iller için geli mi lik indeksleri olu turulmasında
genellikle açıklayıcı faktör analizi kullanılmaktadır. Anılan bu yöntemde bütün 
de i kenlerden bütün faktörlere yükler bulunmaktadır. Ayrıca yine açıklayıcı faktör analizi ile 
sadece bütün faktörlerin korelasyonlu veya korelasyonsuz olmalarına izin verilebilmektedir. 
Bu durum da bulunacak faktör skorlarının geli mi lik indeksi olarak kullanılmasında sorun 
te kil etmektedir. Do rulayıcı faktör analizinin ise, açıklayıcı faktör analizinde bulunmayan 
çok esnek bir yapısı vardır. lgili yöntemde hangi de i kenin hangi faktörde yüklenecekleri, 
hangi faktörler arasında korelasyona izin verilece i veya verilemeyece i ve hatta hangi 
de i kenlerin faktör modelindeki hataları arasında korelasyon olaca ı veya olmayaca ı
belirlenebilmektedir. Son olarak Do rulayıcı Faktör Analizinde modelin veriye uyumunu 
ara tırmak için kullanılan çok sayıda ölçütün yanı sıra istatistiksel testler de bulunmaktadır.
Bu çalı manın amacı çok a amalı do rulayıcı faktör analizi kullanılarak Türkiye’deki ilçeler 
için geli mi lik indekslerinin olu turulmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Çok a amalı do rulayıcı faktör analizi, iller, ilçeler, geli mi lik
indeksleri

1. G R

Türk planlama sisteminin temel amaçlarından bir tanesi ulusal kaynakların en yüksek 
ekonomik ve sosyal faydayı sa layacak ekilde geli tirilmesi ve bölgeler arası
dengesizliklerin en aza indirilmesidir. Ülkemizin de i ik co rafi bölgelerinde yer alan illerin 
dengeli bir biçimde geli mesinin sa lanabilmesi, ülke genelinde etkili bir kalkınma 
politikasının izlenebilmesi ile mümkün olabilir. Kalkınma planlarımızda ve bölgesel geli me 
politikalarının uygulanmasında; sürdürülebilirlik, bölgeler arası bütünle me, sosyal ve 
ekonomik dengelerin sa lanması, ya am kalitesinin iyile tirilmesi, fırsat e itli i, kültürel 
geli me ve katılımcılık ilkelerinin esas alınaca ı önemle belirtilmi tir. Dengeli geli iminin 
sa lanabilmesi mevcut kaynakların istenilen düzeyde kullanılabilmesini gerekli kılmaktadır.
Ayrıca olu turulacak kamu yatırımları, alınabilecek vergi ve uygulanacak olan te vik
politikaları bu geli imin önünü açabilecek olguları olu turmaktadır. l ve ilçe geli me 
stratejilerinin olu turulmasında ilk adım, do al olarak il ve ilçelerin ekonomik ve sosyal 
sektörler itibarıyla yapısal durumunu saptamak ve potansiyellerini ortaya çıkarmaktır. Bu 
kapsamda özellikle DPT (Devlet Planlama Te kilatı) tarafından, yerel ve ulusal ölçekte 
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kalkınma plan ve programlarına veri sa lama amacıyla, yakla ık be  yıllık aralıklarla, ayrı
ayrı veya birlikte, ilçelerin, illerin ve bölgelerin Sosyo-Ekonomik Geli mi lik Endekslerini 
(SEGE) belirleyen çalı malar yapılmaktadır. SEGE çalı malarında, ekonomik ve sosyal 
alanlardan seçilen ve geli mi lik düzeylerini en iyi biçimde yansıtabilecek çok sayıda
de i ken kullanılmaktadır. Bu çalı malar, ilçelerin, illerin ve çe itli ölçekte bölgelerin 
ekonomik ve sosyal açılardan yapısal niteliklerini belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Ayrıca,
söz konusu çalı malar; demografi, istihdam, e itim, sa lık, sanayi, tarım, in aat, mali ve di er 
refah göstergeleri olarak sınıflandırılan de i kenlerin bile ik endeksine dayanmaktadır.
Ara tırma sonuçları kullanılarak farklı geli mi lik seviyesi gösteren yerle me gruplarını
saptanmakta, bölge ve alt bölgeleri analiz edilmekte ve homojen bölgeler belirlenmektedir 
(Dincer ve Özaslan, 2004). 

SEGE çalı malarında, sosyal ve ekonomik alanlardan seçilen çok sayıda de i keni içeren bir 
veri seti kullanılmaktadır. Sözgelimi 1996 ve 2003 yıllarında tamamlanan ller ve Bölgeler 
tibarıyla SEGE çalı malarında 58 adet de i ken kullanılmı tır. Benzer ekilde en son 1996 

yılında tamamlanan ilçeler bazındaki SEGE çalı masıyla, bu çalı mada da 32 adet de i ken
içeren aynı veri seti kullanılmı tır. Son iki dönemde (iller ve bölgeler bazında 1996 ve 2003, 
ilçeler bazında ise 1996 ve 2004) yapılan endeks çalı malarında kullanılan veri setlerinde aynı
de i kenler yer almaktadır (Dincer ve Özaslan, 2004). 

Genellikle akademisyenler veya TUIK tarafından yapılmı  olan di er SEGE çalı malarda da 
benzer de i kenler kullanılmı tır.

Bu kapsamda iller veya ilçeler için yapılmı  olan SEGE çalı malarında (Dincer ve Özaslan, 
2004; Dincer ve di erleri, 2003; Dincer ve di erleri, 1996; Dincer, 1996; Dincer, 1993; DPT, 
1981, 1985; DIE, 1997; Özmen, 1998) geli mi lik indeksinin olu turulmasında Temel 
Bile enler Analizi (Principal Component Analysis) kullanılmı tır. Yapılan bütün 
çalı malarda, birinci temel bile enin; yüksek açıklama oranıyla beraber, her bir de i kenin bu 
bile ende aldıkları a ırlıklar ve yüksek korelasyon katsayıları dikkate alınarak, illerin veya 
ilçelerin geli mi lik seviyelerini yansıtıcı oldu u varsayılan ve geli mi lik nedensel faktörü 
etkisi altında kalan sosyo-ekonomik de i kenleri temsil edebilece i dü ünülmü tür. Birinci 
temel bile en, de i kenlerin tümüne e  zamanlı ve ortak tesir eden veya de i kenler
tarafından etkilenen, genel faktör olarak kabul edilmi tir. Bu nedenle, ilgili literatürde birinci 
temel bile en, ilçelerin sosyo-ekonomik geli mi li ini tanımlayabilen “geli mi lik nedensel 
faktörü” olarak de erlendirilmi tir (Dincer ve Özaslan, 2004). 

Bu çalı mada, daha önceki çalı malarda tanımlanan “geli mi lik nedensel faktörü” nün 
do rulanmasına veya do rulanabilen ba ka bir geli mi lik yapısının ortaya çıkarılmasına
çalı ılacaktır. Bu amaçla kullanılabilecek en uygun yöntem de, Yapısal E itlik Modellerinin 
(Structural Equation Modeling) özel bir hali olan Do rulayıcı Faktör Analizi (Confirmatory 
Factor Analysis) olmaktadır.

Di er taraftan, Türkiye’deki iller co rafi, ekonomik, stratejik ve siyasi özelliklerine göre 
farklılık göstermektedir. Bu durumda bir ile ba lı ilçelerden elde edilen gözlemlerin de 
birbiriyle korelasyonlu olması olasıdır. Anakütlenin hiyerar ik yapıda olması, di er bir 
deyi le ilçelerin iller içinde gruplanmı  olması, birimlerin ba ımsız ve aynı da ılımdan 
gelmesi varsayımını bozmaktadır. Bu bakımdan, gruplanmı  yapı ihmal edilip, ilçelerin 
illerden ba ımsız oldukları varsayıldı ında istatistiksel çıkarsamalara güvenilemez.  
Birimlerin bu ekilde gruplanmı  veya yuvalanmı  oldu u durumlarda, Çok A amalı
Modellerin (Multilevel Modeling) kullanılması en uygun yakla ım olmaktadır.
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Bu çalı mada, Do rulayıcı Faktör Analizinin ve Çok A amalı Modellerin (Multilevel 
Modeling) sentezi olan Çok A amalı Do rulayıcı Faktör Analizi (Multilevel Confirmatory 
Factor Amalysis) yakla ımıyla, ilçeler için geli mi lik indeksleri olu turulması amaçlanmı tır.

2. ÇOK A AMALI YAPISAL E TL K MODELLER

Sosyal bilimlerde yapılan çalı malarda genellikle, hiyerar ik ya da kümelenmi  yapıya sahip 
veriler kullanılmaktadır. Çok a amalı modeller, özellikle hiyerar ik ya da kümelenmi  yapıya
sahip verilerin istatistiksel analizinde kullanılırlar. Farklı okullardaki ve sınıflardaki
ö renciler üzerinde yapılan e itim çalı maları, irketlerin farklı birimlerinde çalı an personel 
üzerinde yapılan performans çalı maları ve hastanelerin farklı kliniklerindeki hastalar 
üzerinde yapılan sa lık çalı maları gibi kümelenmi  veri seti üzerinde yapılan çalı malar çok 
a amalı modellere örnek olu turulabilir. Hiyerar ik yapıya sahip verilerde, standart 
istatistiksel testler için gerekli olan gözlemlerin birbirinden ba ımsızlı ı varsayımı
bozuldu undan çok a amalı regresyon modellerine ba vurulur.  (Hox,1993).

Hiyerar ik yapıya sahip verilerin analizinde da ıtım (disaggregation) birle tirme
(aggregation), ve çok a amalı modeller olmak üzere üç yakla ım kullanılabilir. (Muthén & 
Satorra, 1989). Bu yakla ımların grafiksel gösterimi ekil 1’de verilmektedir 
(Stapleton,2006).

ekil 1: Gruplanmı  veride analiz yakla ımları

Birinci yakla ım olan da ıtım da, tüm birimler gruplanmı  veya hiyerar ik yapının varlı ı göz 
ardı edilerek analiz edilir. Hiyerar ik yapıya sahip veri setinde, gruplardaki birimlerin benzer 
karakteristiklere sahip olmaları  (çevre, deneyim, demografi özellikler vb.), bu gruplardan 
elde edilen gözlemlerin birbirleriyle korelasyonlu olmasına  (Lee,1990) ve böylece birçok 
istatistiksel yöntem için gerekli olan gözlemlerin birbirinden ba ımsızlı ı varsayımının
bozulmasına neden olur. (Hox, 1993) Bu nedenle, da ıtım yapılan veri üzerinde yapılan 
analizlerde tahminlerin standart hataları küçülürken test istatistikleri ve I.tip hata ( alfa hatası)
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büyür  (Raudenbush & Bryk, 2002). Hiyerar ik yapıya sahip verilerde açıklanan bu 
nedenlerden dolayı da ıtma yöntemi uygun de ildir. (Cheung & Au, 2005). 

Verilerin birle tirilmesi durumunda ise, veri sayısı grup sayısı kadar olaca ı için büyük bir 
veri kaybı söz konusu olacaktır. Grup ortalamalarından hareket edildi inde gruplar içindeki 
de i kenlik göz ardı edilir ve grup a amasından birey a aması için çıkarsamalar yapmak 
hatalı olur (Hofmann, 1997). B. O. Muthén 1994 yılında yaptı ı çalı masında birle tirilmi
veriden elde edilen yapısal e itlik modelinin veya ba ka bir ifadeyle kovaryans yapısı
analizinin yanıltıcı oldu unu göstermi tir.

Üçüncü yakla ım ise çok a amalı modellerdir. Bu modeller hem birim hem de grup 
a amasındaki verileri birlikte ele alırken, grup ve birim a amasındaki etkiler ayrı tırılmaktadır
(Raudenbush and Bryk, 2002).

Yapısal E itlik Modelleri (Structural Equation Modeling, SEM), ilgilenilen de i ken
do rudan gözlemlenemedi i veya ölçülemedi i durumlarda kullanılır. SEM, her biri bir 
kavrama kar ılık gelen latent de i kenlerin ölçülmesi ve yapılar arasındaki ili kilerin tahmin 
edilmesi i levlerini e  anlı olarak yapan bir analiz yöntemidir (Rabe-Hesketh, S., Skrondal, A. 
and Zheng, X., 2007). Çok A amalı Yapısal E itlik Modelleri (Multilevel Structural Equation 
Modeling, MSEM), SEM’in çok a amalı veri için geli tirilmi  özel bir halidir ( Cheung and  
Au, 2005). 

MSEM, birimlerin gruplar içinde yuvalanmı ekilde bulundu u hiyerar ik yapıdaki veri için, 
ilgilenilen latent de i kenin veya de i kenlerin do rudan ölçülemeyip genellikle birden çok 
gösterge de i ken aracılı ıyla ölçülebildi i durumlarda kullanılan, çok a amalı modellerin ve 
yapısal e itlik modellerinin bir sentezidir. Çok a amalı veri seti ile beraber  latent kavram 
veya soyut yapılar için sadece bir ölçme modeli kurulacaksa Çok A amalı Do rulayıcı Faktör 
Analizi ( Multilevel Confirmatory Factor Analysis, MCFA), soyut kavram veya de i kenlerin
ölçülmesinin yanı sıra birbirleri arasındaki e anlı da olabilen ili kilerle de ilgileniliyorsa 
MSEM kullanılması uygun olmaktadır (Rabe-Hesketh, vd., 2007). SEM ve çok a amalı
modellerin tıp, sosyal bilimler ve davranı  bilimlerinde kullanımı oldukça yaygındır.

MSEM için iki farlı tahmin yöntemi mevcuttur. Bunlardan birincisi çoklu grup SEM’in çok 
a amalı modeller için modifiye edilmi  hali olan MUML ( Muthen’s ML) tahmin yöntemidir. 
Muthén (1989,1990), çoklu grup SEM için kullanılan paket programların MSEM-ML 
tahminleri için modifiye edilerek, basit çoklu grup SEM paket programının MSEM için de 
kullanılabilece ini göstermi tir. .Bu tahmin yöntemi gruplar minimum yapılan fark 
fonksiyonunda gruplar arası ve gruplar içi örnek kovaryans matrisini, her biri bir 
anakütleymi  gibi, iki grup SEM’e benzer ekilde kullanmaktadır. MUML, ikinci tahmin 
yöntemi olan ve aynı sayıda birimli grupları temel alan Tam Bilgi En Çok Olabilirlik (Full 
Information Maximum Likelihood, FIML) yöntemine göre daha az bilgi kullanmasına ra men 
her iki yöntemden de benzer sonuçlar elde edilmektedir (Muthén,1994). 

G gruptan meydana gelen iki a amalı modellerde, en çok olabilirlik G tane çok de i kenli 
normal gözlem vektörü için formüle edilmektedir. g. gruptaki birim sayısı Ng ve toplam örnek 
büyüklü ü ise gN N ’dir. Geleneksel yöntemlerden farklı olarak N gözlemin birbirinden 
ba ımsızlı ı varsayımı geçerli de ildir. Klasik SEM gibi yalnızca p p  ( gözlenen de i ken 
sayısı) örnek kovaryans matrisini kullanmaz. Dengeli (gruplardaki birim sayıları e it) veri söz 
konusu olu unda, gruplar arası ve gruplar içi örnek kovaryans matrisleri ML yöntemi için 
gerekli bilgiyi sa larken, dengesiz veri söz konusu oldu unda bu matrislere ek olarak her grup 
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ortalama vektöründen sa lanan bilgiye de ihtiyaç duyulmaktadır. ML tahminlerinden, B  ve  

W ’ye göre kurulan modelleri test etmek için büyük örneklerde yakla ık 2  da ılan test 
istatistikleri kullanılmaktadır. MSEM’de p de i ken ve serbestçe tahmin edilecek r parametre 
için serbestlik derecesi p(p 1) r ’dir. B ’yi 0 olarak alan klasik SEM’de ise serbestlik 
derecesi ise p(p 1) / 2 r ’dir (Muthén,1994). 

Çok a amalı analizde, birim a amasında (a ama 1) gözlenen skorlar, giy ’ler, gruplar arası
bile en gy  ve gruplar içi bile en wy  olmak üzere iki bile ene ayrı tırılır. gy , grup 
ortalamalarının toplamı, wy  ise gözlemlerin onlara kar ılık gelen grup ortalamalarından
farkına e ittir (Cheung & Au, 2005). 

gi g wy y y   or         (1) 

gi g .. gi gy y (y y ) (y y )  or       (2) 

gi B Bg Bg W Wgi Wgiy  (3) 

Burada y   genel ortalama, gy  grup ortalaması,  ölçme sabiti vektörü, Bg ve Wgi  tesadüfi 
faktör bile enleri, B  ve W  faktör yükleri vektörleri, B  ve W  ise sırasıyla grup ve birim 
a amasındaki kalıntı vektörleridir.

gy  ve  wy  arasında korelasyon olmadı ı varsayımıyla, toplam kovaryans matrisi ( T ) gruplar 
arası ( B ) ve gruplar içi ( W ) kovaryans matrisi olmak üzere iki bile ene ayrı tırılabilir.

T B W            (4) 
Bunlara ait tahminciler olan ,T BS S  ve PWS  ise a a ıda verilmi tir.

1

1 1
( 1) ( )( )

gNG

T gi gi
g i

S N y y y y        (5) 

1

1
( 1) ( )( )

G

B g g g
g

S G N y y y y        (6) 

1

1 1

( ) ( )( )
gNG

PW gi gi
g i

S N G y y y y        (7) 

Burada TS  da ıtılmı  veriden elde edilen örnek kovaryans matrisi, BS  gruplar arası örnek 
kovaryans matrisi ve PWS ’de havuzlanmı  grup içi (Pooled Within, PW) kovaryans matrisleri 
olup, G grup sayısını, N ise toplam örnek büyüklü ünü ifade etmektedir (Muthén,1994). 

Klasik SEM modellerinde sadece TS  kullanılmaktadır, MSEM’de ise TS , B W ’den 
meydana gelen toplam kovaryans matrisinin tutarlı bir tahmincisi olmaktadır.

BS  ise B ’nin de il

w Bc ’nin           (8) 
nin tutarlı ve sapmasız tahmincisidir. Burada grup geni li ini ifade eden c ise, 
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12 2

1
( 1)

G

g
g

c N N N G         (9) 

denkleminden elde edilmektedir. Dengeli veri için c, genel grup geni li idir. Dengesiz veri ve 
çok fazla sayıda grup söz konusu oldu unda ise c grup geni liklerinin ortalamasıdır.

BS , grup geni likleri ile a ırlıklandırılmı  grup ortalamaları gy ’ilerin kovaryans matrisidir. 
(8) nolu e itlik BS ’nin yalnızca B ’nin de il W ’nin de bir fonksiyonu oldu unu
göstermektedir. W ’nin ML tahmincisi PWS  iken, B ’nin ML tahmincisi (Muthén,1990) 

1 ( )B PWc S S           (10) 

denkleminden elde edilmektedir. 

MUML tahmincisi (Muthén 1989,1990) 

1

1

ln ( ) ln

( ) ln ( ln

W B W B B B

W W PW PW

G c trace c S S p

n G trace S S p
      (11) 

MUML fark fonksiyonunu minimize etmektedir. 

(11) nolu e itlikte, G grup sayısı, c (9) nolu e itlikte tanımlanan grup geni li i, p de i ken
sayısı,  N toplam gözlem sayısı olup BS ve PWS de  (6) ve  (7) formülleriyle verilen gruplar 
arası ve gruplar içi örnek kovaryans matrisleridir. Bu fonksiyon, normallik varsayımı altında
iki grup SEM’in ML fark fonksiyonuna benzemektedir. Burada birinci örnek G gözlemden, 
ikinci örnek ise N-G gözlemden olu maktadır. BS ve PWS  ise bu anakütlelere kar ılık gelen 
örnek matrisleridir. Buradan MSEM modellerinin parametre tahmini için kullanılan MUML 
yönteminin, çoklu grup SEM için kullanılan paket programları ile çözülebilece i de 
gösterilmi  olmaktadır. MUML’den elde edilen standart hatalar ve ki-kare de erleri gerçek 
de erlere oldukça yakla maktadır.

MSEM’de kullanılan di er tahmin yöntemi olan  FIML  (Muthén,1990, p.16) ise 

1

ln ( ( )( ) )
D

d zz d zz
d Bd d d d

d d yz W d B d yz W d B

N symmetric N symmetric
G trace S N v v

N N N N

1( ) ln W W PWN G trace S         (12) 

fonksiyonunu minimize etmektedir. (12) fonksiyonunda D grup sayısını, Nd d. grup 
geni li ini,  Gd d. grup geni li ine sahip grup sayısını ve dv ’de z grup a aması de i kenlerine 
ve d kategorisindeki y gözlemlerine ait ortalama vektörünü göstermektedir.  FIML, (11)’deki 
MUML fark fonksiyonuna benzemekle beraber farklı geni likteki grupların sayısı arttıkça 
FIML fonksiyonuna da terim eklenece inden, özellikle grup geni likleri çok dengesiz 
oldu unda MUML yöntemine göre çok daha a ır hesaplama maliyeti olması yanında 
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uygulamada her iki yöntemden elde edilen sonuçlar ki-kare de erleri haricinde birbirine 
oldukça yakındır1.

MSEM,  Muthén (1989) tarafından belirtildi i gibi; TS  için klasik yapısal e itlik modelinin 
kurulması, gruplar arası varyansın tahmini, gruplar içi yapının tahmini, gruplar arası  yapının
tahmini ve son olarak ta MSEM modelinin tahmini eklinde be  adımdan olu an oldukça  
karma ık bir analizdir (Muthén, 1994). TS , PWS  ve BS  örnek kovaryans matrisleri de 
standart istatistiksel paket programlarından dolaylı olarak veya MSEM için yazılan
programlardan do rudan elde edilebilmektedir2.

1. adım: TS  için klasik yapısal e itlik modeli: Bu adımda verilerin çok a amalı veya 
gruplanmı  yapısı göz ardı edilerek, klasik SEM uygulanmaktadır. Bu adımın amacı, önerilen 
modeldeki belirleme hatalarını saptayarak, modelin veriye uyumunun kaba bir ölçümünü 
yapmaktır. E er önerilen model veriye uymazsa model de i tirilmeli, bu ekilde de yine 
iyile me sa lanmıyorsa veriye uyan ba kaca modeller de denenmelidir. Bu adımda özellikle 
“sınıflar içi korelasyonlar (Intraclass Correlation, ICC)” ve grup geni likleri büyük, 
de i kenler arasındaki korelasyonlar da yüksekse, elde edilen ki-kare test istatisti ine ve 
tahminlerin standart hatalarına güvenilemez.

2. adım: Gruplar arası varyans tahmini: Gruplar arası varyans 0B  oldu unda, MSEM, 
klasik SEM’e dönü türülmelidir. Bu durumdaki veri için klasik SEM yeterli olup MSEM 
uygulanmasına gerek yoktur. 0B  olup olmadı ının yani her bir de i ken için gruplar arası
de i kenli in büyüklü ünün tahmin edilmesinin en basit yolu, 

2

2 2
B

B W

            (13) 

ICC(1) olarak adlandırılan, (13) denklemindeki sınıflar içi korelasyan katsayısı ’nun tahmin 
edilmesidir (Muthén 1994). (13) denkleminde 2

B  ve 2
W  sırasıyla gruplar arası ve gruplar içi 

anakütle varyanslarıdır. (13) denklemindeki anakütle de erleri yerine örnek tahminleri 
kullanılarak veya (14) denklemindeki ANOVA bile enlerinden yararlanarak da ICC(1) 
de erleri tahmin edilebilmektedir. 

ˆ
( 1)

B W

B W

MS MS
MS c MS

         (14) 

De i kenler için ICC(1)’ler yeterince büyük de ilse, verilerin gruplanmı  veya yuvalanmı
olmasından dolayı gözlemlerin ba ımsızlı ı varsayımı bozulmayaca ından, klasik SEM 
analizleri kullanılabilmekte ve çok a amalı modellemeye de gerek kalmamaktadır
(Julian,2001).

                                                
1 LISREL 8.54 (du Toit & du Toit, 2001) ve EQS 6 beta versiyonu  (Bentler,2001), MSEM için FIML tahmin 
yöntemini, Mplus 2.14 (Muthén & Muthén, 2001, p.380)  ise MUML tahmin yöntemini kullanmaktadır (Cheung 
& Au, 2005). 
2 EQS 6, LISREL 8.54 ve Mplus 1 (veya daha sonraki versiyonları) gruplar arası ve gruplar içi kovaryans 
matrislerini do rudan hesaplamaktadır. LISREL yalnızca PWS and ˆ

B ’yi çıktısında gösterirken, Mplus  tüm 

kovaryans matrislerinin ( PWS , BS and ˆ
B  )  yanı sıra ICC’leri de çıktısında göstermektedir.  
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3. adım: Gruplar içi yapının tahmini: PWS , W ’nin sapmasız bir tahmincisi oldu u için 
( )W = W  kovaryans yapısı hipotezinin testi ve gruplar içi yapının tahmininde 

kullanılabilmektedir. Bu adımda PWS ’den elde edilen uyum iyili i ölçütlerinin birinci adımda 

TS  için bulunanlardan daha iyi olması ve uyum iyili inin de artması beklenilmelidir.  

4. adım: Gruplar arası yapının tahmini: Klein and Kozlowski (2000), and B. O. Muthén 
(1994) vd. tarafından da belirtildi i gibi birle tirilmi  veriden elde edilen de i kenler, birinci 
a amadaki birimlere ait de i kenlerden farklı anlamda ve yapıda olduklarından, gruplar arası
yapının grup içi yapıyla tamamiyle aynı olması ba ka bir ifadeyle aynı modelin gruplar arası
kovaryans matrisi için de sa lanması gerekmemektedir. (8) denkleminden  

B ’nin MUML tahmincisi   

1 2 2( )B PWc S S           (15) 

bulunmakta ve ço unlukla da pozitif tanımlı olmamaktadır. B. O. Muthén (1994)’de yaptı ı
çalı mayla, BS ’nin ve e itlik (15) ile elde edilen B ’nin tahmincisinin analizin benzer 

sonuçlar verdi ini ortaya koydu undan, ˆ
B  yerine BS  kullanılarak ta gruplar arası yapının

tahmin edilebilece ini göstermi tir.

5.adım: Çok a amalı yapısal denklem modelleri: Daha önceki adımın sonuçları kullanılarak, 
grup içi ve gruplar arası modellerdeki öne sürülen hipotezler birle tirilerek MSEM  modeli 
kurulmakta ve iki grup SEM modeli’ne benzer bir yakla ımla MUML ile veya FIML ile 
model tahmin edilmektedir.  

Daha önceki adımlarda BS  ve PWS ’nin Kovaryans yapısı analizleri yapılarak modeller 
kurulmakta ve parametreleri tahmin edilmektedir. Bu a amalarda klasik SEM analizler 
uygulanabilmektedir. MSEM a amasında da daha önceki a amalara benzer ekilde standart 
SEM için geli tirilmi  olan model uyum ölçütlerinden yararlanılmaktadır. 

ÇYDEM oldukça yeni bir yöntemdir ve uygun örnek büyüklü ünün ne olması gerekti i ile 
ilgili çalı malar devam etmektedir. Hox and Maas (2001) geni likleri  e it olamayan gruplar 
ve küçük örnekler için simülasyon çalı ması yapmı lar ve MUML tahmincilerinin robustness 
özelliklerini ara tırmı lardır. Grup sayısının az olup, grupların geni liklerinin de oldukça 
farklı oldu u durumlarda tahminlerin sorunlu oldu unu ve en az 100 tane grupla 
çalı ıldı ında MUML tahminin iyi sonuçlar verdi ini bulmu lardır (Cheung and Au, 2005). 

3. UYGULAMA 

Çalı mada Türkiye’deki 81 ilin toplam 875 ilçesi için Tablo 1’de gösterilen de i kenlere ait 
2000 yılı DIE-Genel Nüfus Sayımı verileri kullanılmı tır. Geli mi lik indekslerinin 
hesaplanmasında kullanılacak katsayıların bulunmasında Muthén’in be  adım kuralı
uygulanmı  ve ara tırmanın son a amasında MSEM modeli kurulup, bu modelden elde edilen 
sonuçlar, daha önceki adımlardan elde edilen sonuçlar kar ıla tırılmı tır. Verilerin analizinde 
Mplus 3.0 ve LISREL 8.80 kullanılmı tır. Model uyumlarının de erlendirilmesi klasik SEM 
analizlerinde kullanılan uyum iyili i testleri ve ölçütleri ile yapılmı tır. Burada veriye iyi 
uyum gösteren modeller için ki-kare test istatisti inin mümkün oldu unca küçük ve 
dolayısıyla kar ılık gelen p-de erinin mümkün oldu unca büyük olmasının yanı sıra
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Kar ıla tırmalı Uyum ndeksi (Comparative Fit Index, CFI) ve Tucker-Levis Indeksi (TLI) 
de erlerinin 0.90’dan büyük, Yakla ım Hatasının Kareli Ortalamasının Karekökü (Root Mean 
Square Error of Approximation, RMSEA) de erinin 0.05’ten küçük (kabul edilebilir modeller 
için 0.07’den küçük ayrıca RMSEA<0.05 hipotezinin kabulu) ve Standartla tırılmı  Kalıntı
Kareleri Ortalamasının Karekökü (SRMR)’nün de 0.05’ten küçük olması gerekmektedir. 

Tablo 1: Ara tırmada Kullanılan lçe Düzeyinde De i kenler ve lçelerin Ba lı
Oldukları llere Göre Sınıflar çi Korelasyon Katsayıları (ICC(1)) 

De i ken 
no

De i ken 
Etiketi De i kenler ICC(1) 

  DEMOGRAF K GÖSTERGELER  
1 nufus Toplam Nüfus 0.071 
2 sehoran ehirle me Oranı 0.018 
3 nufart Yıllık Ortalama Nüfus Artı  Hızı 0.311 
4 snufart ehirsel Nüfus artı  oranı 0.146 
5 yogun Nüfus Yo unlu u 0.293 
6 bagimli Nüfus Ba ımlılık Oranı 0.711 
7 orthane Ortalama Hanehalkı Büyüklü ü 0.759 

ST HDAM GÖSTERGELER
8 ISSANAYI Sanayi kolunda Çalı anların Toplam stihdama Oranı 0.339
9 ISTICARE Ticaret kolunda Çalı anların Toplam stihdama Oranı 0.226
10 ISULAST Ula tırma kolunda Çalı . Top. stih. Oranı 0.154
11 ISINSAT n aat kolunda Çalı anların Toplam stihdama Oranı 0.222
12 ISMALI Mali Kurumlar kolunda Çalı anların Toplam stihdama Oranı 0.231
13 ISHIZMT Hizmet kolunda Çalı anların Toplam stihdama Oranı 0.367
14 ucretli Ücretli Çalı anların Toplam stihdama Oranı 0.209 
15 kucretli Ücretli Çalı an Kadınların Toplam stihdama Oranı 0.359 
16 isveren verenlerin Toplam stihdama Oranı 0.257 
17 issiz sizlik oranı 0.278 
18 isziraat Ziraat sektöründe çalı anların toplam istihdama oranı 0.211 

E T M GÖSTERGELER
19 okuryaz Okur-Yazar Nüfus Oranı 0.700 
20 kokuryaz Okur-Yazar Kadın Nüfus Oranı 0.737 
21 yuksekok Üniversite Bitirenlerin 23+ Ya  Nüfusa Oranı 0.178 

D ER REFAH GÖSTERGELER
22 boruic Borulu Su Tesisatı Bulunan Konut Oranı  0.566 
23 kiraci Kiracı Oranı 0.128 
24 evsahip Evsahibi Oranı 0.205 

1. adım: TS  için klasik do rulayıcı faktör modeli: Bu adımda öncelikle ilçelerin iller içinde 
gruplanmı  yapısı ihmal edilerek, 875 ilçenin gözlemlerinden elde edilen toplam kovaryans 
matrisi TS ’den hareketle, ilgili literatürde daha önce tanımlanmı  olan ve çalı manın birinci 
bölümünde de sözü edilen “geli mi lik nedensel faktörü”nün do rulanmasına çalı ılmı tır.
lgili kavramdan (faktörden veya latent de i kenden) bütün de i kenlere pathlar tanımlanarak 

tek faktörlü model kurulmu  fakat bütün uyum iyili i ölçütleri bu modelin, tamamiyle kabul 
edilemez ve do rulanamaz bir model oldu unu göstermi tir. Daha sonra bütün de i kenlerin
yine bu tek bir geli mi lik nedensel faktöründen etkilenen kendi ba ına faktörler oldu u ikinci 
mertebe do rulayıcı faktör modeli kurulmu  fakat bu modelde bütünüyle kabul edilemez 
bulunmu  ve do rulanamamı tır. Daha sonra demografik, istihdam, e itim ve refah 
göstergelerinin ilgili kavramları temsil ettikleri eklinde bir model önerilmi  ve anılan 
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kavramlarla ayrı ayrı çalı ılmı tır. Bu modeller de do rulanamamı tır. Burada yine ikinci 
mertebe faktör modelleri de denenmi tir.

Teorik olarak ta açıklanabilen bütün bu model ara tırmaları sonucunda; sanayi sektöründe 
çalı anların toplam istihdama oranı, in aat sektöründe çalı anların toplam istihdama oranı,
ticaret sektöründe çalı anların toplam istihdama oranı, ula tırma sektöründe çalı anların
toplam istihdama oranı, mali sektörde çalı anların toplam istihdama oranı ve hizmet 
sektöründe çalı anların toplam istihdama oranı göstergelerine sahip, tarım dı ı istihdam 
faktörü olarak tanımlanabilen ve Tablo 2’deki katsayıları ve model uyum ölçütleri ile beraber 
de erlendirildi inde, kavramsal anlamlılı ı da sa lanmı  olan “TARIM DI I ST HDAM 
(TD )” do rulanabilmi tir. TS  için önerilen ilgili tek faktörlü modelin path diyagramı ekil
2’de gösterilmektedir. Path diyagramında ISSANAYI göstergesine ait path katsayısı faktörün 
ölçeklenmesi amacıyla 1.00 ile sabitlenmi tir. Bu modele göre TD  faktöründe en yüksek 
yüklere sahip göstergeler sırasıyla ISHIZMT, ISSANAYI ve ISTICARE iken en dü ük
katsayılar sırasıyla ISMALI, ISULAST ve ISINSAAT göstergelerine aittir. Ayrıca bu 
modelde ISSANAYI ve ISHIZMT göstergelerine ve ISTICARE ve ISHIZMT göstergelerine 
ait hata varyanslarının korelasyonlu olmasına izin verilmi tir.  

ekil 2: TS  için Tek Faktörlü Modelin (Tarım Dı ı stihdam Faktörü) Path Diyagramı
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2. adım: Gruplar arası varyans tahmini: MSEM’in gereklili inin sınanması için gerekli olan 
bu adımda ilçeler arası de i kenli in bir ölçüsü olan Sınıflar çi Korelasyon katsayıları
tahminleri Tablo 1’in son sütununda verilmi lerdir. Uygulamada genellikle ICC’lerin 0.05’ten 
büyük olması durumunda çok a amalı modellerin kullanılması önerilmektedir. Tablo 1 
incelendi inde bütün de i kenlerin ICC de erlerinin 0.05’ten oldukça büyük oldukları
görülmektedir. Bu durumda analize devam edilerek üçüncü adıma geçilmesine karar 
verilmi tir. Tablo 1’den önerilen tek faktörlü modeldeki göstergelere ait ICC de erlerinin 
0.154 ile 0.367 aralı ında oldu u görülmektedir. BAGIMLI, OKURYAZ ve KOKURYAZ 
göstergelerine ili kin ICC de erlerinin ise 0.70’den büyük oldukları görülmektedir. Bu 
durumda bu de i kenlerdeki de i kenli in büyük kısmının iller arasındaki farklılıklardan
kaynaklandı ı söylenebilmektedir. Buradan ilgili de i kenlerle il bazında çalı manın daha 
uygun oldu u da ortaya çıkmaktadır. 

3. adım: Gruplar içi yapının tahmini: Bu adımda, PWS kovaryans matrisinden hareketle 
birinci adımda önerilen tek faktörlü modelin (TD  faktörünün) tahmini ve testi 
gerçekle tirilmi tir. PWS matrisi örnek kovaryans matrisi olarak kullanılarak yapılan, klasik 
SEM analizi için örnek büyüklü ü ise n-G (= 875-81=794) olarak alınmaktadır. Path 
diyagramı ekil 3’te, katsayıları ile beraber model uyum ölçüleri de Tablo 2’de verilen 
modelin, katsayılarının tümünün anlamlı olmasının yanı sıra model uyumu ölçütleri de ki-kare 
testi de dahil olmak üzere veriye mükemmel uyum gösteren bir modele sahip oldu umuzu 
göstermektedir. Tablo 2’deki TS ve PWS  için model uyum ölçütleri kar ıla tırıldı ında, 
model uyumunun oldukça iyile ti i de görülmektedir. Bu sonuç ta çok a amalı modelin 
gereklili ini gösterir bir i aret olmaktadır. Grup içi kovaryans yapısının tahmini için PWS ’den
hareketle kurulan bu modelde ekil 3’te de gösterildi i gibi, ISSANAYI ve ISULAST 
göstergelerinin ve ISMALI ve ISHIZMT göstergelerinin hata varyansları arasında korelasyon 
olmasına izin verilmi tir. lgili pathlar istatistik olarak anlamlı olup teorik olarak ta 
açıklanabilmektedirler. öyle ki ISSANAYI ve ISULAST göstergelerinin TD  faktörü ile 
açıklanamayan varyansları arasında ili ki mevcuttur. Ba ka bir ifadeyle, ilgili de i kenler bu 
latent yapının göstergesi olmaları dolayısıyla ili ki içinde olmalarının yanı sıra, kendi 
aralarında da ili kilidirler. Bu iki de i kenin fonksiyonel olarak ili kili oldukları da zaten 
açıktır. Bir ilçede sanayi geli mi se, dolayısıyla üretilen bu sanayi mallarının da ula ımının
sa lanması gerekecektir. Böylece hata varyansları arasındaki kovaryans ta pozitif ve anlamlı
olabilecektir. Önerilen modelde de hata kovaryanslarının i areti pozitiftir. Benzer yorumlar 

ekil 3’te gösterilmi  olan ISMALI ve ISHIZMT göstergelerinin hata varyansları arasındaki
pozitif ili ki için de yapılabilmektedir. 
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ekil 3: PWS  için Tek Faktörlü Modelin (Tarım Dı ı stihdam Faktörü, TD ) Path 
Diyagramı

4. adım: Gruplar arası yapının tahmini: Gruplar arası modelin tahmini için BS kovaryans
matrisi kullanılmı  ve örnek büyüklü ü de grup (il) sayısı olan 81 olarak alınmı tır. Aslında
gruplar arası model tahmini ve testi için bu örnek büyüklü ü yeterli olmasa da, kar ıla tırma 
ve elde edilen bulguları son adımda kullanma amacıyla analiz gerçekle tirilmi tir. Analiz 
sonucunda, üçüncü adımda gruplar içi için önerilen 6 göstergeli model, gruplar arası
kovaryans matrisi BS için do rulanamamı tır. lgili kabul edilemez uyum ölçütlerine sahip 
modelde ISHIZMT göstergesinin güvenilirli i (R2 de eri sıfıra yakın olup, kar ılık gelen path 
katsayısı da istatistiki olarak anlamsız bulundu undan, ISHIZMT göstergesi, gruplar arası için 
önerilen tek faktörlü modelden çıkarılmı tır. Bu durumda gruplar arası yapıda Tarım ve 
Hizmet Dı ı stihdam (THD ) olarak adlandırılabilen tek faktörlü bir model elde edilmektedir. 
Ba ka bir ifadeyle, ilçe düzeyinde ISZIRAAT de i keni di er bütün istihdam 
göstergelerinden farklı bir yapı gösteren ve genel istihdam geli mi li i olarak ta 
yorumlanabilen TD  faktörünün bir göstergesi de ilken, il bazında ISZIRAAT ve ISHIZMT 
de i kenleri, il bazında istihdam geli mi li i olarak adlandırılabilen THD  faktörünün 
göstergeleri de illerdir. ekil 4’teki path diyagramında da gösterildi i gibi il bazında istihdam 
geli mi li i veya THD  sırasıyla ISSANAYI, ISTICARE, ISINSAAT, ISMALI ve ISULAST 
göstergeleri ile yansıtılmaktadır.
ller arası model için path katsayıları ve model uyum ölçüleri Tablo 2’de verilmi tir.
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ekil 4: BS  için Tek Faktörlü Modelin (Tarım ve Hizmet Dı ı stihdam Faktörü, THD )
Path Diyagramı

5.adım: Çok a amalı do rulayıcı faktör modeli: Üçüncü adımda PWS  ve dördüncü adımda

BS için önerilen modellerden hareketle, ilgili modeller birle tirilerek çok a amalı do rulayıcı
faktör modeli tahmin edilmi  ve model test edilmi tir. Öne sürülen modelin uyum ölçüleri ile 
beraber path katsayıları tahminleri ise Tablo 3’te verilmektedir. ekil 5’te path diyagramı
gösterilen modelin tahmininde kar ıla tırma amacı ile Mplus’ın MUML yöntemi ve 
LISREL’in FIML tahmin yöntemleri kullanılmı tır. Her iki tahmin yönteminden elde edilen 
path katsayıları tahminleri aynı olmasına ra men, ki-kare de erleri ve uyum iyili i indeksleri 
farklıla maktadır. Bununla beraber, her iki tahmin yöntemi de aynı sonuca i aret etmektedir. 
Model uyum iyili i testi ve uyum indekslerine göre grup içi model do rulanmakta fakat 
gruplar arası model do rulanamamaktadır. Bu durum uygulamada oldukça sık kar ıla ılan bir 
durum olmakla beraber, iller düzeyinde herhangi bir modeli do rulama imkanı da 
bulunmamaktadır. Çünkü klasik SEM analizleri için gerekli olan en küçük örnek büyüklü ü
200 olup, dolayısıyla 81 il’e ait verilerle anılan analizler yapılamamaktadır. MSEM 
analizlerinin odak noktası ise grup içi modelin (ilçe a aması modeli) tahmini ve testidir. Bu 
çalı mada ilçe a amasında tek faktörlü model do rulanmaktadır. Buna göre Tablo 3’teki 
katsayı tahminlerine göre sırasıyla hizmet, ticaret, sanayi, in aat, ula tırma ve mali sektördeki 
istihdam oranları ile yansıtılan ve Tarım Dı ı stihdam (TD ) olarak adlandırılabilen bir latent 
yapı vardır. Tablodaki güvenilirlikler, kar ılık gelen gösterge de i kenlerin ilgili latent 
de i ken tarafından açıklanma oranlarını ifade etmektedir. Buna göre TD  faktörü, 
ISTICARE de i kenindeki toplam de i kenli in %78’ini açıklarken, ISSANAYI 
de i kenindeki toplam de i kenli in %26’sını açıklayabilmektedir. Bununla beraber bütün bu 
de i kenler TD  faktörünün göstergeleridirler. Çünkü tek bir gösterge bile modelden 
çıkarıldı ında bütün yapı bütünüyle bozulmakta, uyum iyili i ölçütleri de kabul edilemez bir 
model oldu una i aret etmektedirler. Tablo’daki tahminler birinci adımda elde edilen ve 
Tablo 3’te kar ılık gelen de erler ile kar ıla tırıldıklarında, çok a amalı modelleme ile 
modelde önemli bir iyile me oldu u görülmekle beraber, tahminler de oldukça 
farklıla maktadır. Bu durumda da çok a amalı yapının ihmal edilmesi durumunda elde edilen 
sonuçlara güvenilemeyece i sonucunu do urmaktadır.
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Tablo 3: Çok A amalı Do rulayıcı Faktör Modelinin Katsayıları ve Uyum yili i
Ölçüleri

Grup çi Model ( lçe A aması) Gruplar Arası Model ( l A aması)

Gösterge Katsayı
tahmini 

Tahminin 
Standart 
Hatası

t Güvenirlik Katsayı
Tahmini 

Tahminin 
Standart 
Hatası

t Güvenirlik 

ISSANAYI 1* - - 0.26 1* - - 0.53 

ISINSAAT 0.39 0.034 11.44 0.27 0.31 0.06 5.09 0.55 

ISTICARE 1.08 0.07 14.94 0.78 0.59 0.09 6.02 0.70 

ISULAST 0.32 0.02 14.40 0.47 0.14 0.02 4.88 0.54 

ISMALI 0.26 0.01 14.88 0.75 0.17 0.02 7.03 1 

ISHIZMT 1.50 0.12 12.04 0.34 0 - - - 

Ölçme Hatalarının Kovaryansları (standart hataları  ve t de erleri ) 

Katsayı
tahmini 

Tahminin 
Standart 
Hatası

t Katsayı
tahmini 

Tahminin 
Standart 
Hatası

t

ISSANAYI
ile

ISULAST
0.61 0.18 3.26 

ISMALI ile 
ISHIZMT 0.68 0.14 4.82 

-

Latent De i ken Varyansları

TD THD

8.42 7.61 

Model Uyum Ölçüleri 

MUML FIML 

Ki-Kare 34.68 15.86 

sd 18 18 

p-de eri 0.0104 0.60 

CFI 0.99 1.00 

TLI 0.99 1.00 

RMSEA 0.03 0.00 

P(RMSEA
<0.05) 0.96 0.99 

SRMR
Grup içi=0.014 

Gruplar arası=0.066

Grup içi=0.014 

Gruplar arası=0.11 
* Ölçekleme amacıyla 1’e sabitlenmi tir.
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ekil 5: Önerilen Modelin Path Diyagramı
ki A amalı Do rulayıcı Faktör Modeli için path katsayıları, hata varyansları ve kovaryansları
ekil 5’teki path diyagramında gösterilmektedir. ekil de üst taraf il a aması modeli, alt taraf 

ise ilçe a aması modelini göstermektedir. ekildeki 10.78  ise (9) formülünden elde edilen 
ortalama grup geni li inin kareköküdür. ekil 5 grup içi (ilçe seviyesi) modelde TD  faktörü, 
gruplar arası modelde ise THD  faktörü bulunmaktadır. lçeler için TD  faktörü do rulanmı
fakat il a amasındaki önerilen model do rulanamamı tır. Dolayısıyla istihdamdaki 
geli mi li i yansıtması dü ünülen bir indeks olu turulması istendi inde, il düzeyinde de il
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ilçe düzeyinde toplanmı  veriler ve Tablo 3’teki grup içi modeldeki de i kenler ve katsayıları
kullanılmalıdır.

4. SONUÇ ve TARTI MA

1958’den beri Türkiye’de her sayım sonrasında elde edilen verilerle özellikle iller ve daha 
sonraki yıllar ise ilçeler için sosyo-ekonomik geli mi lik indeksi hesaplanmı  ve devlet 
tarafından verilen yatırım te vikleri gibi çok önemli kararlarda da bu indekslerden 
yararlanılmı tır.

Bu çalı mada daha önceki çalı malarda tanımlanan ve geli mi lik indeksi olarak kullanılan 
“geli mi lik nedensel faktörünün” çok a amalı do rulayıcı faktör analizi ile do rulanmasına
çalı ılmı tır. lçeler iller içinde gruplanmı  olduklarından ve ilgili de i kenlerin yeterli 
miktardaki kısmı illerdeki sosyo-ekonomik, kültürel ve co rafi farklıklardan 
kaynaklandı ından dolayı çok a amalı modellerin kullanılması uygun bulunmu tur.

Yapılan analizler sonunda geli mi lik nedensel faktörü do rulanamamı tır. Bu durumda bütün 
sosyo-ekonomik göstergelerin altında yatan bir geli mi lik faktörünün skorlarına dayanarak 
elde edilen indeks de erlerine güvenilemeyece i ortaya çıkmaktadır.

lçeler bazında toplanan DIE 2000 Genel Nüfus Sayımı verileri ve Tablo 1’de gösterilen 24 
de i ken ile teorik olarak açıklanabilen modeller denenmi  ve model ara tırması sonucunda 
sanayi sektöründe çalı anların toplam istihdama oranı, in aat sektöründe çalı anların toplam 
istihdama oranı, ticaret sektöründe çalı anların toplam istihdama oranı, ula tırma sektöründe 
çalı anların toplam istihdama oranı, mali sektörde çalı anların toplam istihdama oranı ve 
hizmet sektöründe çalı anların toplam istihdama oranı göstergelerine sahip, tarım dı ı
istihdam faktörü olarak tanımlanabilen tek faktörlü model do rulanmı tır. Bu faktörden 
tahmin edilen faktör skorları tarım dı ı istihdam  faktörü indeksi olarak kullanıldı ında ilk 10 
ve son 10 sıradaki ilçeler a a ıdaki tabloda verilmektedir. 

lk 10 Son 10 
ller lçeler ller lçeler

ANKARA Büyük ehir KARS Arpaçay 
ANTALYA Kemer ERZURUM Tekman 
STANBUL Büyük ehir K L S Musabeyli 

ZM R Büyük ehir K L S Polateli 
AYDIN Ku adası VAN Bahçesaray 
ZM R Çe me OSMAN YE Sumbas 

ANTALYA Merkez MALATYA Pötürge 
MU LA Marmaris B TL S Mutki 

KOCAEL  Derince S NOP Dikmen 
MU LA Bodrum ANLIURFA Harran 

 Bu tip çalı malarda ula ılması ya da do rulanması dü ünülen yapı ise tarım, e itim, sa lık,
sanayi, turizm, madencilik vs. eklinde tanımlanabilen geli mi lik indekslerinin 
olu turulmasıdır. Böyle bir analizi gerçekle tirmek için çok fazla sayıda ve detaylı
de i kenlere ihtiyaç vardır. Mevcut durumda ilçeler bazında ula ılabilecek de i ken sayısı ise 
oldukça kısıtlıdır. lçeler için geli mi li i yansıtabilecek indeksler olu turulmak isteniyorsa 
de i kenlere ait verilerin toplanması ve ula ılabilir olması gerekmektedir. 
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MULTILEVEL CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS APPROACH 
TO CONSTRUCT DEVELOPMENT INDICES OF DISTRICTS 

ABSTRACT 

Social science often studies systems that possess a hierarchical structure. Naturally, 
such systems can be observed at different hierarchical levels. A familiar example is 
educational research data with its hierarchy of pupils within classes within schools; 
with family members within families, and other social structures where individuals are 
grouped in larger organizational or geographical groups. This point of view the 
districts of Turkey have a hierarchical structure with cities and regions. On the other 
hand, Expletory Factor Analysis (EFA) have often been used for constructing 
development indexes. However, EFA has a lot of drawbacks comparing to 
Confirmatory Factor Analysis (CFA) such as non-zero loadings to all factors, only one 
of options that are correlations or independence at all factors and lack of model fit 
indices.

The aim of this study is to generate development indices for the districts of Turkey 
through Multilevel Confirmatory Factor Analysis. 

Key Words: Multilevel confirmatory factor analysis, cities, districts, development index 
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ÖZET 

Hasar kar ılıkları, sigorta irketinin finansal istikrarı için çok önemli bir kavramdır. Bu 
nedenle aktüeryal literatürde, hasar kar ılıklarının tespit edilebilmesi için istatistiksel 
analizlere dayalı birçok deterministik yöntem kullanılmaktadır. Fakat sigorta ortamının
de i ken ve belirsiz yapısı; hesaplamalarda, geni  bir veri tabanı kullanılmasına olanak 
vermemektedir ve bu da istatistiksel yöntemlerin güvenilirli inde önemli düzeyde kayba yol 
açmaktadır. Bu nedenle, birçok aktüeryal ve finansal problemin do asında var olan belirsizlik 
durumunda; uygun ve güvenilir veriler elde olmadı ı zaman daha gerçe e yakın sonuçlar elde 
etmek için bulanık küme teorisi etkili bir araç haline gelmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Muallak hasar kar ılı ı, IBNR rezervleri, bulanık sayılar, melez bulanık
regresyon analizi. 

ABSTRACT 

FUZZY REGRESSION APPROACH TO CALCULATING INSURANCE CLAIM RESERVES 

Claim provisions are crucial for the financal stability of insurance companies. This is why 
actuarial literature has proposed several claim reserving methods, which are usually based 
on statistical concepts. However, the mutant and uncertain behaviour of insurance 
environments does not make advisable to use a wide data-base when calculating claim 
reserves. This involves a considerable loss in reliability of statistical methods so, the use of 
Fuzzy Set Theory becomes very attractive. 

Key Words: Outstanding claim reserve, IBNR reserves, fuzzy numbers, hybrid fuzzy 
regression analysis.

1. G R

Bulanık mantık; insanların dü üncelerindeki bulanıklıklardan bahseden, Aristo mantı ına
kar ı geli tirilen ve uygulamada ortaya çıkan olayların hangi oranlarda gerçekle ti ini 
belirlemeye çalı an bir çoklu mantık sistemidir. Ba lıca yardımı belirsiz bilgiyi temsil 
edebilme yetene idir. Bulanık teori, uygun ve güvenilir veriler elde olmadı ı zaman pratiklik 
sa lar.

Rasgelelik ve bulanıklık, regresyon analizinde ortaya çıkan iki çe it belirsizlik durumudur. 
Bulanık regresyon ile basit regresyon arasındaki esas fark: bulanık regresyonda, bulanıklı a
ba lı belirsizlik durumundaki veri modellenir ve hatalar bulanık de i kenler eklinde ele 
alınırken; basit regresyonda, rasgeleli e ba lı belirsizlik durumundaki veri modellenir ve 
hatalar rasgele artıklar eklinde ele alınır. Hem rasgelelikten hem de bulanıklıktan
kaynaklanan belirsizli i bir regresyon modelinde birle tirmek için melez bulanık en küçük 
kareler regresyon analizi ileri sürülmü tür. Bu yöntem, regresyon model tahminlerini 
geli tirmek için, a ırlıklı bulanık aritmeti i ve en küçük kareler uygunluk kriterini kullanarak, 
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bulanık veriye, kesin (crisp) veriye ve bunların birle imine uygun bir model olu turulmasına 
olanak verir. 
Bu çalı mada, olasılık, istatistik ve risk kuramı gibi matematiksel disiplinlerin, gerçek 
ya amın gelecekteki belirsizliklerine ili kin finansal problemlerine uygulanması ile ilgili 
aktüeryal modellemede, melez bulanık regresyon yöntemi kullanılacaktır. Elde edilen melez 
bulanık regresyon modeli; sigorta irketlerinin henüz ödenmemi  hasarlar ile meydana gelmi
ancak sigorta ve reasürans irketinin bilgisi dahilinde olmayan hasarlar için ayrılması gereken 
kar ılıkların hesaplanmasında alternatif bir yakla ım olarak kullanılacaktır. 

2. BULANIK AR TMET K VE BULANIK REGRESYON 

2.1. Bulanık Küme Teorisi ve Bulanık Sayılar 

Bir çe it çok de erli küme kuramı olan bulanık küme kuramı, belirsizli in bir çe it
formülle tirilmesidir. Fakat i lemleri, di er küme kuramlarından farklılıklar gösterir. 
Kümedeki her bir birey, klasik çift de erli küme kuramlarında oldu u gibi üye ya da üye de il
olarak de il, bir dereceye kadar üye olarak görülür.  

Bulanık kümelerde üyelik dereceleri arasındaki geçi  yumu ak ve sürekli bir ekilde 
olmaktadır. Ö eler bulanık kümeye kısmi derecede aittir. Bulanık kümelerde; klasik 
kümelerdeki karakteristik fonksiyon, 1,0: XA , yerini üyelik fonksiyonuna bırakır. Bu 
da; 1,0: XA eklinde gösterilir.

-kesim: A bulanık kümesinin üyelik dereceleri ’ya e it veya büyük elemanlardan 
olu turulan klasik kümeye -kesim ( -düzey) kümesi denir. Yani, )(xXxA A

eklindedir.  

Yükseklik: A bulanık kümesinin yüksekli i en büyük üyelik derecesine sahip olan de er
Yük(A) = enb μ A (X)  ,  x X   biçiminde tanımlanır. 

Normallik: A bulanık kümesinin yüksekli i 1 ise A bulanık kümesine normaldir denir. Di er
bir ifade ile enb μ A (X) = 1  ise A bulanık kümesi normaldir. Aksi halde “altnormaldir” 
(subnormal) denir. Verilen bir bulanık küme bo  de ilse (A ) tüm elemanlar yüksekli e
bölünerek normalle tirilir.

Çok sayıda üyelik fonksiyonu tipi olmakla beraber, pratikte en fazla kullanılanlar üçgensel 
üyelik fonksiyonlarıdır. Üçgensel bulanık sayıların üyelik fonksiyonları, normal ve konveks 

fonksiyon olması gerekir. am  merkez, Lac ,  sol geni lik, Rac ,  sa  geni lik olmak üzere 
~

A

asimetrik üçgensel bulanık sayısı RaLaa ccmA ,, ,,~ eklinde tanımlanır. Asimetrik üçgensel 
bir bulanık sayının üyelik fonksiyonu; 

LaaRaa

Raaa
Ra

a

aLaa
La

a

A

cmxveyacmx

cmxm
c

mx

mxcm
c

xm

x

,,

,
,

,
,

,0

,1

,1

)( (1)

eklindedir.Güven aralı ı  seviyesinde tanımlandı ında asimetrik üçgensel bulanık sayı,
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)1(),1()(),( ,,
21

RaaLaa cmcmAAA    olarak ifade edilir.

Aynı ekilde, A~ =(ma, ca) simetrik üçgensel bulanık sayısının üyelik fonksiyonu; 

aaaa

aaaa
a

a

A

cmxveyacmx

cmxcm
c

xm

x
,0

,1

)( (2)

ve )1(),1()(),( 21
aaaa cmcmAAA   olarak tanımlanır.

Üçgensel bulanık sayılar ile aritmetik i lemlerde bir takım önemli özellikler bulunmaktadır.
Simetrik üçgensel bulanık sayılar arasındaki bazı aritmetik i lem sonuçları yine simetrik 
üçgensel bulanık sayı olur. Örne in, A~ =(ma, ca) bulanık sayısının k gibi bir sabit ile 
çarpılması sonucunda AkB ~~  için ),(),(~

aabb ckkmcmB elde edilir. Aynı ekilde iki 
simetrik üçgensel bulanık sayının toplamı da simetrik üçgensel bulanık sayıdır.

BAC ~~~ için ),(),()(),(~
, bababbaacc ccmmcmcmcmC (3)

Fakat simetrik üçgensel bulanık sayılar ile lineer olmayan i lemler sonucunda elde edilen 
de er, simetrik üçgensel bulanık sayı olmayabilir. Ancak bu i lemlerin sonuçları simetrik 
üçgensel bulanık sayılara yakınsatılabilir. Örne in, iki simetrik bulanık sayının çarpımı
yakla ık olarak a a ıdaki ekilde elde edilebilir.[7]

),(~
aa cmA ve ),(~

bb cmB  olmak üzere  

BAC ~.~~ için ),(),(~
abbabacc cmcmmmcmC (4)

2.2. Melez Bulanık En küçük Kareler Regresyon Analizi 

Asimetrik (veya simetrik) üçgensel üyelik fonksiyonları ile tanımlanan bulanık sayılar için iki 
de i kenli regresyon modeli a a ıdaki ekilde gösterilebilir. 

(5)

Her bir tahmin de eri, a a ıdaki ekilde asimetrik üçgensel bulanık sayı olarak gösterilir. 

(6)

Benzer olarak her bir gözlem de eri RiLiii eeYY ,, ,,~  için LiY ,
ˆ ve

RiY ,
ˆ ,  üyelik 

derecesinde iŶ  tahmin de erleri için sa  ve sol sınırdır. Bununla birlikte 
LiY ,

~ ve
RiY ,

~  ise 

 üyelik derecesinde iY~  gözlem de erleri için sa  ve sol sınırlardır. O halde; 
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(7)

(8)

A ırlıklı bulanık aritmetik kullanılarak, iŶ  tahmin de erleri ve iY~  gözlem de erleri arasındaki
hata kareler toplamını minimize edilmesiyle RLRL ccccaa ,1,1,0,010 ,,,,,  regresyon 
katsayıları için a a ıdaki normal denklem sistemi elde edilir.[3]

(9)

(10)

(11)

E er regresyon modelinde simetrik üçgensel bulanık sayılar kullanılır ise, 0,0,0 ccc RL  ve 

1,1,1 ccc RL  olaca ından, yukarıda verilen e anlı denklem sistemi iki kümeye 
indirgenebilir.  

3. HASAR KAR ILIKLARI VE IBNR 

Sigorta irketleri mü terilerine, yani poliçe sahiplerine, mevcut veya gelecekte ortaya 
çıkabilecek talepleri için ödeme taahhüdünde bulunurlar ve mü teriler de bu taahhütlerin 
zamanında ve düzgün ekilde kar ılanmasını beklerler. Ancak sigortacılık temelde bir risk isi 
oldu u için, önceden öngörülemeyen risklerin ortaya çıkması durumunda irketlerin 
kaynakları yükümlülüklerini kar ılamada yetersiz kalabilmektedir. te bu nedenle, poliçe 
sahiplerinin menfaatlerini korumak amacıyla, sigorta irketlerinin mali yapılarının yeterince 
güçlü olması gerekmektedir.[1]

Hesap döneminin sonunda, sigorta irketinin portföyünde bulunan poliçeler kapsamı içinde, 
meydana gelmi  birtakım hasarlar söz konusu olmakta; ancak bu hasarların varlı ı ve maliyeti 
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konusunda sigorta irketinin herhangi bir bilgisi bulunmamaktadır. Primlerin ödenmesi 
sürecinde bir sürü alternatifler olmasına ra men genellikle prim ödeme süreci hasarların
ödeme sürecinden çok önce biter. Bu a amada sigorta irketinin gerçekle mesini bekledi i
risklere ait hasarları ödemek için belli kar ılıklar tutması ve bunları finansal tablolarına da 
yansıtması gerekmektedir.  

Sigorta irketlerinin, henüz ödenmemi  hasarlar ile meydana gelmi  ancak sigorta ve 
reasürans irketinin bilgisi dahilinde olmayan hasarlar için ayrılması gereken kar ılıklar, 
irket bilançosunun pasif bölümünde yer alır ve irketin gideri olarak i lem görür. Bu 

durumda sigorta irketi, geçmi  yıllardaki deneyimlerine dayanarak, belli bir miktarı Muallak 
Hasar Kar ılı ı (Outstanding Claim Reserve) olarak ayırmaktadır.[6]

Muallak Hasar Kar ılı ı, sigorta irketi tarafından dönem sonu itibariyle henüz tasfiye 
edilmemi , ancak eldeki bilgilere göre ödenmesi olası hasar miktarını, yakla ık olarak 
yansıtacak ekilde ayrılmı  kar ılıktır. Sigortacılık tekni inde muallak hasar kar ılı ı ile ilgili 
olan bir ba ka kavram ise IBNR (Incured But Not Reported) hasarlardır. Bu hasarlar bir mali 
yıl içerisinde gerçekle mesine kar ın ihbarı yapılmamı  hasarlardır.[6]

3.1 Hasar Kar ılıklarının Hesaplanması

Hasar kar ılıkları, sigorta irketinin finansal istikrarı için çok önemli bir kavramdır. Bazı
hasarların sigorta süresinin bitiminden çok seneler sonra dahi ihbar edilebilmesi ve irkete bir 
yükümlülük olarak yansıması, hasarların ödeme zamanlarındaki sosyo-ekonomik ko ulların
poliçenin üretildi i ko ullardan çok farklı olabilmesi irketlerin hasarlar için ayırdıkları
kar ılıkların hesaplamasında çok dikkatli olmaları gereklili ini do urmu tur.[10]

Aktüeryal literatürde, hasar kar ılıklarının tespit edilebilmesi için istatistiksel analizlere dayalı
birçok deterministik yöntem (Chain Ladder Metodu, London Chain Ladder Metodu, London 
Pivot Metodu, Cape-Cod vb) kullanılmaktadır.

Fakat sigorta ortamının de i ken ve belirsiz yapısı; hesaplamalarda, geni  bir veri tabanı
kullanılmasına olanak vermemektedir ve bu da istatistiksel metotların güvenilirli inde önemli 
düzeyde kayba yol açmaktadır. Bu nedenle, birçok aktüeryal ve finansal problemin do asında
var olan belirsizlik durumunda; uygun ve güvenilir veriler elde olmadı ı zaman daha gerçe e
yakın sonuçlar elde etmek için bulanık küme teorisi etkili bir araç haline gelmektedir.  

Ayrılacak rezerv tahmini için En Küçük Kareler Regresyonunu kullanan London Chain 
Ladder (LCL) metodunun; melez bulanık en küçük kareler regresyon analizi kullanılarak 
geni letilmesi, veri üçgeni ile sa lanan tüm bilginin daha etkin kullanılmasına olanak 
verecektir.  

Hasar kar ılıkları hesabı için Tablo 1 ile verilen ve periyot izlenmesi açısından ayrıntılı bilgi 
içeren Birikimli Hasar Tutarları Üçgeninden yararlanılır. Tabloda jiZ ,  de eri, i. nci periyotta 
meydana gelmi  ve j periyot sonra gözlenen birikimli hasar tutarını göstermektedir. Tablonun 
alt üçgeni (bo  kalan kısmı) ise gelecekte ödenmesi ve tahmin edilmesi gereken hasar tutar 
de erlerini verir.  

Tablo 1. Birikimli Hasar Tutarları Üçgeni 

Baz Olan Periyodu Takip Eden Periyotlar (yıl)
 0  1 …  j …  n-1  n 

Baz Olan Periyot (yıl)   0 
0,0Z 1,0Z … jZ ,0 … 1,0 nZ nZ ,0

  1 
0,1Z 1,1Z … jZ ,1 … 1,1 nZ

Sözlü Sunumlar 318



i.nci yılda meydana gelmi  ve j yıl sonra gözlenen birikimli hasar tutarı ile j+1 yıl sonra 
gözlenen birikimli hasar tutarı arasında jijjji ZcbZ ,1,

~~~ eklinde bir bulanık do rusal 
ili kinin bulundu u varsayımı altında; melez bulanık regresyon analizi yardımıyla tahmin 
edilecek, ),(~

jRjCj bbb  ve ),(~
jRjCj ccc  simetrik üçgensel bulanık regresyon 

katsayıları için, 1,
~

jiZ  a a ıdaki ekilde ifade edilebilir.  

),(

),(),(),(~

,,

,)1,()1,(1,

jijRjRjijCjC

jijRjCjRjCRjiCjiji

ZcbZcb
ZccbbZZZ

(12)

jb~  ve jc~  katsayılarının tahminleri sırasıyla )ˆ,ˆ(~̂
jRjcj bbb ve )ˆ,ˆ(~̂

jRjcj ccc  olmak üzere, i 

yılında gerçekle mi  hasarlar için ödenecek son hasar tutarının tahmini niZ ,
~̂ , bulanık aritmetik 

kullanılarak a a ıdaki ekilde elde edilir. 

iiiiiiiinnni ZcbcbcbcbZ ,112211,
~̂~̂~̂~̂~̂~̂...~̂~̂~̂

(13)

Burada, niZ ,
~̂ ’in simetrik üçgensel bulanık sayı olamayaca ı açıktır. Fakat iki simetrik 

üçgensel bulanık sayının çarpımının, (4)’deki formül kullanılarak yakla ık simetrik üçgensel 
bir bulanık sayı olarak elde edilebilece i dü üncesiyle )ˆ,ˆ(~̂

),(),(),( Rnicnini ZZZ olarak belirlenir. 

Son olarak, i.nci yılda meydana gelmi  hasarlar için ayrılması gereken bulanık rezerv 
miktarı, iRici RRR ,~  için, 

)ˆ,ˆ(~̂~
),(,),(,, RniiiCniiinii ZZZZZR (14)

olarak belirlenir.  

Sonuç olarak, toplam bulanık hasar kar ılı ı ),(~
RC RRR ,

n

i

n

i
iR

n

i
iCi RRRR

1 11

),(~~
(15)

eklinde elde edilir. 

4. UYGULAMA 

Tablo 2 ile sunulan örnek veri üçgeni kapsamında, sigorta irketinin ayırması gereken hasar 
kar ılı ı tutarının belirlenmesi için en küçük kareler regresyonunu kullanan London Chain 

… … … …

   i 
0,iZ 1,iZ … jiZ ,

… … …

  n-1 
0,1nZ 1,1nZ

  n 
0,nZ
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Ladder yöntemine alternatif olarak melez bulanık en küçük kareler yöntemi uygulanacaktır.
Bu ba lamda; tabloda bulunan bo  gözelerdeki tahminler belirlendikten sonra, her yıla ait 
bulunan fark de erlerinin toplamı sigorta irketinin ayırması gereken hasar kar ılı ı tutarını
verecektir.  

Tablo 2. Örnek Birikimli Hasar Tutarları Üçgeni 

Melez bulanık regresyon modeli göz önüne alındı ında, ba ımlı de i kene ili kin her bir 
verinin bulanıkla tırılarak (fuzzification), bulanık de er olarak modelde yer alması amacıyla;
ba ımlı de i kenin aldı ı de erlere kar ılık gelen üyelik fonksiyonu, güven aralıkları
tanımından yola çıkarak belirlenir.  

Ba ımlı de i kenin Y0 gibi bir özel de eri için; (1- )100% güven aralı ı a a ıdaki ekilde 
tanımlanır.

0000
ˆ

2
0ˆ

2
0

ˆ,ˆ
YYYY StYStY (16)

 üyelik derecesini göstermek üzere,  =  alınarak, 0.01 1 için (n-2) serbestlik dereceli t 
da ılımının tablo de erleri kullanılarak, Y0 için üyelik fonksiyonu ekil 1’de gösterildi i gibi 
elde edilmi  olur. -kesim de eri arttıkça Y0 için olu turulan bulanık aralık daralacak, =1
için bulanıklık ortadan kalkarak Y0’ın gerçek de erine kar ılık gelecektir.[2]

ekil 1. Ba ımlı de i kenin Y0 gibi bir de eri için üyelik fonksiyonu 

Baz Olan Periyodu Takip Eden Periyotlar (yıl)
 0  1 2 3 4  5 

Baz Olan Periyot (yıl)   0 125 211 340 490 613 613 
  1 140 232 374 449 539
  2 150 258 392 549   
  3 150 252 413    
  4       125 213     
  5 130      

Y0

Üyelik de eri 

   1 
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i.nci yıl meydana gelmi  ve aynı yıl (j=0) ödenen hasar tutarı ile 1 yıl sonra (j=1) gözlenen 
birikimli hasar tutarı arasında 0,001,

~~~
ii ZcbZ eklinde bir bulanık do rusal ili kinin

bulundu u varsayımı altında, melez bulanık en küçük kareler regresyon analizi kullanılarak, 
bulanık katsayı tahminleri a a ıdaki ekilde elde edilir. Burada  = 0.5 üyelik derecesinde 

1,iZ  ba ımlı de i keninin aldı ı her bir de ere ili kin güven aralı ı kullanılmı tır.

),(
),(),(),(~

0,000,00

0,000)1,()1,(1,

iRRiCC

iRCoRCRiCii

ZcbZcb
ZccbbZZZ

Melez bulanık regresyon katsayı tahminleri için a a ıda verilen normal denklem sistemleri 
çözülür.

ciicici

cicic

ZZcZbZ

ZcZbn

)1,(0,0
2

0,00,

)1,(00,0

...

..
cb0  ve cc0  için çözülebilir. 

RiiRiRi

RiRiR

ZZcZbZ

ZcZbn

)1,(0,0
2

0,00,

)1,(00,0

...

..
Rb0  ve Rc0  için çözülebilir. 

Belirlenen regresyon katsayı tahminleri sonucunda; i.nci yıl meydana gelmi  ve aynı yıl (j=0) 
ödenen hasar tutarı ile 1 yıl sonra (j=1) gözlenen birikimli hasar tutarı için melez bulanık
regresyon modeli  μ=0.0 üyelik derecesinde a a ıdaki ekilde bulunmu tur.

0,1, )003.0,702.1()980.3,619.1(~̂
ii ZZ

Regresyon modelinde bulanık katsayılar için merkez de erleri, basit do rusal regresyon 
katsayıları ile aynıdır. Her μ üyelik derecesinde geni likler simetrik üçgensel üyelik 
fonksiyonlarına göre hesaplanılabilir. Örne in, μ=0.7 için melez regresyon denklemi: 

0,1, )0009.0,702.1()194.1,619.1(~̂
ii ZZ

eklinde elde edilir.

Di er regresyon denklemleri de aynı ekilde elde edildi inde; tabloda bulunan bo
gözelerdeki tahminler belirlendikten sonra, her yıla ait bulunan fark de erlerinin toplamı
sigorta irketinin ayırması gereken hasar kar ılı ı tutarını verecektir.

Tablo 3. μ=0.0 için Bulanık Rezerv Miktarı

μ=0.0 Regresyon Modeli Ayrılacak Rezerv Miktarı
Takip Eden 
Periyot (Yıl)

j jb̂~ jĉ~
Hasar

Gerçekle me
Yılı (i) iR~

1 (-1.619, 3.980) (1.702, -0.003) 0 0
Sözlü Sunumlar 321



2 (61.398, 20.924) (1,336, -0.026) 1 0
3 (189.894, 131,559) (0.830, -0.133) 2 (123.93, 0) 
4 (-44.743, 14.845) (1.317, 0.01) 3 (243.80, 121.09) 
5 (0, 0) (1, 0) 4 (370.53, 149.11) 

5 (463.23, 152.68) 
R~ (1201.49, 422.88) 

Tablo 4. μ=0.7 için Bulanık Rezerv Miktarı

μ=0.7 Regresyon Modeli Ayrılacak Rezerv Miktarı
Takip Eden 
Periyot (Yıl)

j jb̂~ jĉ~
Hasar

Gerçekle me
Yılı (i) iR~

1 (-1.619, 1.194) (1.702, -0.0009) 0 0
2 (61.398, 6.277) (1,336, -0.0078) 1 0
3 (189.894, 39.468) (0.830, -0.0399) 2 (123.93, 0) 
4 (-44.743, 4.453) (1.317, 0.003) 3 (243.80, 36.33) 
5 (0, 0) (1, 0) 4 (370.53, 48.37) 

5 (463.23, 45.80) 
R~ (1201.49, 130.50) 

Her yıla ait bulanık rezerv miktarlarının toplamı: μ=0.0 kesimi için (1201.49, 422.88) ve μ=0.7 
kesimi için (1201.49, 130.50) olarak bulunmu tur. Bu de erler, sigorta irketinin bilançosunun pasif 
kısmına yazması gereken IBNR için bulunan muallak hasar kar ılı ının tahmini bulanık de eridir.

5. SONUÇ 

Bu çalı mada melez bulanık en küçük kareler regresyon çözümlemesi, hasar kar ılı ı
hesaplamaları için alternatif bir yöntem olarak kullanılmı tır. Örnekten elde edilen sonuçlara 
dayalı olarak, kullanılan yöntem a a ıdaki önemli noktalara ula ılmasını sa lar.

1. Melez bulanık regresyon denklemi için önerilen metot ile verilerin bulanıklı ı
azaldı ında, melez regresyon denklemine ili kin katsayılar basit regresyon sonuçlarına
yakla maktadır. Tüm veriler kesin sayı oldu unda ise melez regresyon, basit 
regresyon ile aynı sonuçlara ula maktadır.  Ayrıca, elde edilen bulanık hasar kar ılı ı
tutarının merkezinde bulunan de er, London Chain Ladder yöntemi ile bulunan kesin 
(crisp) de er ile aynıdır.

2.  Klasik yöntemler ile tahmin edilen tek bir kesin (crisp) rezerv miktarının tam gerçe i
yansıtmayabilece i ve finansal tablolardaki ihtiyacı gideremeyebilece i durumu göz 
önünde bulundurulursa, bir bulanık aralık olarak belirlenen hasar kar ılıkları tutarı,
yükümlülüklerin tespiti için bir avantaj sa layacaktır.
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Özet  

Bu çalı mada 1991Q1–2006Q2 dönemine ait Türkiye turizm talep analizleri yapısal zaman serisi 

modeli çerçevesinde incelenmi tir. Turizm talebini açıklamak için yapısal zaman serisi modeline fiyat ve gelir 

de i kenlerine ilaveten stokastik trend, stokastik mevsimsel ve devresel hareket bile enleri de dahil edilmi tir.

Elde edilen sonuçlara göre turizm talebi üzerinde gelir ve fiyat de i kenlerinin istatistiksel olarak anlamlı bir 

etkiye sahip oldukları görülmü tür. Ayrıca, yapısal zaman serisi modeliyle birlikte alternatif dört modelin (Holt-

Winters üstel düzgünle tirme, mevsimsel ortalamalar, Kosinüs Trend ve Mevsimsel ARIMA) öngörü 

performansları kar ıla tırılmı tır. En ba arılı öngörü Mevsimsel ARIMA ve yapısal zaman serisi modelinin 

birle tirilmesi ile elde edilmi tir.   

Anahtar Kelimeler: Turizm talebi, Yapısal zaman serisi modeli, Stokastik trend

Abstract  

In this paper,  tourism demand analysis in Turkey is examined within the framework of Structural Time 

Series Models in the period of 1991Q1-2006Q2.  To explain tourism demand, structural time series model is 

included stochastic trend, stochastic seasonal and cycle components in addition to income and price variables. 

The results show that income and price variables are statistically significant on tourism demand. Also, 

forecasting performance of the estimated structural model compares with the forecasting performance of four 

alternative models, the seasonal autoregressive-moving average, Holt-Winter exponential smoothing, cosine 

trends and seasonal means model. According to forecasting performance results, the combined seasonal 

autoregressive-moving average and structural time series models seems to be the best method for forecasting 

accuracy.

Keywords: Tourism demand, Structural time series models, Stochastic Trend 

1. Giri

Emek yo un olması nedeniyle turizm sektörü istihdam sa layıcı olma özelli ine

sahiptir. Ayrıca cari açı ın kapatılmasında da önemli bir gelir unsuru olması dikkate 

alındı ında turizm sektörünün Türkiye ekonomisi için önemi bir kat daha artmaktadır.

Ülkemiz turizm gelirlerinin gayri safi yurt içi hâsıla (GSY H) içindeki payı 1990 yılında %2.4 

seviyesinde iken ilerleyen yıllarda bu pay genel olarak artma e iliminde olmu  ve 2005 yılnda 

%5.0 seviyesi ula mı  iken 2006 yılı itibariyle de %4.1 seviyesine gerilemi tir.  Turizm 

gelirlerinin toplam ihracat içindeki oranı ise yıllık ortalama %24 civarındadır. 2004 yılı

itibariyle bu oran %25.2 iken 2006 yılında %19.7 olarak gerçekle mi tir. Ayrıca toplam sabit 
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sermaye yatırımları içinde turizm sektörünün payı 1990 yılında %3.8 düzeyinde küçük bir 

paya sahip iken ilerleyen yıllarda bu pay artmı  ve 2005 yılında %6.0, 2006 yılında ise %5.7 

seviyesine kadar çıkmı tır. Ülkemiz turizm sektöründe son yıllarda ya anan geli meler, bu 

sektörün ülkemiz ekonomisi için önemli bir sektör oldu una i aret etmektedir. 

Turizm sektörü için ekonometrik boyutta yapılan ampirik çalı malar, turizm iti li

büyüme, talep analizi ve öngörü eklinde gruplandırılabilir. Turizme dayalı ekonomik 

büyüme hipotezini ele alan ampirik çalı malar, bu hipotezi destekleyen veya reddeden 

bulgular vermi tir. (Gündüz ve Hatemi, 2005, Chi-Ok Oh, 2005, Dritsakis, 2004). Turizm 

talep analizlerinde geleneksel ekonometrik modeller vasıtasıyla yapısal analizlerin yanı sıra

e -bütünle me ve hata düzeltme modelleri çerçevesinde uzun ve kısa dönem ili kilerin 

ara tırılmasına yönelik çalı malar yapılmı tır (Uysal ve Crompton 1984, Seddighi ve Shearing 

1997, Icoz, Var ve Kozak, 1998, Akı , 1998, Venagas ve Croes, 2000, Dritsakis, 2004 vb.). 

Verilere uygun ya da yapısal zaman serileri ba lamında olu turulan modeller kullanılarak 

ülkeye gelen yabancı turist sayısının öngörülmesi çalı maları oldukça geni  bir literatüre 

sahiptir. Uluslararası turizm talebi öngörüsünde alternatif modeller arasından en iyi öngörü 

performansına sahip modellerin belirlenmesi yakla ımı benimsenmi  olup, bu konu üzerine 

son yıllarda yapılan çalı malardan bazıları, Gonzalez ve Moral (1995), Smeral ve Weber  

(2000), Greenidge (2001), Burger ve di erleri (2001), Lim ve McAleer (2002), Kulendran ve 

Witt (2003), Preez ve Witt (2003), Cho (2003), Li, Song ve Witt (2006) eklinde sıralanabilir.

Türkiye turizm talebinde gelir/fiyat faktörlerin etkisini ara tıran ekonometrik bir 

çalı ma uygun politikaların olu turulmasına ı ık tutması bakımından önemlidir. Ayrıca, 

Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısının öngörülmesi; Turizm planlama sürecine katkısı ve 

ayrıca sektörün etkili oldu u istihdam ve ödemeler dengesine ili kin makroekonomik 

tahminlere dair bulgular içermesi nedenleriyle önem arz etmektedir. Bu çalı mada, 

Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı için yapısal zaman serisi modeli vasıtasıyla turizm 

talebinde fiyat/gelir esneklikleri tahmin edilmi tir. Ayrıca, Türkiye’ye gelen yabancı turist 

sayısının öngörülmesinde yapısal zaman serisi modeli ile bu modele alternatif olarak Holt-

Winters Üstel Düzgünle tirme, Mevsimsel ortalamalar, Kosinüs Trend ve mevsimsel 

otoregressif-hareketli ortalama (SARIMA) modelleri ele alınmı  ve modellerin öngörü 

performansları de erlendirilmi tir.

  Çalı manın organizasyonu u ekilde planlanmı tır: kinci bölümde turizm talebini 

ölçmekte kullanılan toplam turist sayısı de i kenine ili kin zaman serisi özellikleri verilmi tir.

Yapısal zaman serisi modeli üçüncü, toplam turist sayısını öngörmek için kullanılacak 

alternatif modeller ise dördüncü bölümde incelenmi tir. Yapısal zaman serisi modeline ili kin 
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tahmin sonuçları ve bu modelle birlikte alternatif modellerin öngörü performanslarına ili kin

kar ıla tırmalar be inci bölümde sunulmu tur. Altıncı bölüm, öngörü ba arısı yüksek olan 

modellerin birle tirilmesi yöntemiyle, öngörü performansının arttırılmasına yönelik bilgileri 

içermektedir. Çalı ma elde edilen bulguların de erlendirilmesi ile son bulmaktadır.

2. Toplam Turist Sayısı De i kenine li kin Zaman Serisi Özellikleri  

 Türkiye turizm talebi için toplam turist sayısı de i keni kullanılmı tır. Veriler 1991–

2006 dönemlerini kapsayan üçer aylık gözlemlerden olu maktadır. Toplam turist sayısı

verileri T.C. Kültür ve Turizm Bakanlı ı Turizm statistikleri Yıllı ından derlenmi tir. Bu 

de i kenin zamana göre grafi i ekil 1 de verilmi tir.

ekil 1. Türkiye’ye ait Toplam Turist Sayısı (Milyon) 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Toplam Turist Sayısı (Milyon)

ekilden de görüldü ü gibi toplam turist sayısı de i keni trend ve mevsimsel 

dalgalanmaları içermektedir. Bu de i kene ili kin zaman serisi bile enlerinin (trend, 

mevsimsel de i im, devresel hareketler, düzensiz hareketler) incelenmesi talep denklemine 

dahil edilecek bile enlerin belirlenmesinde yol gösterici olacaktır. Ayrıca, bu bile enlerin

deterministik ya da stokastik yapıda mı oldu unun ayırt edilmesi yapısal zaman serisi 

modelinin tanımlanması bakımından önem arz etmektedir. Toplam turist sayısı de i keninin

mevsimsel ve mevsimsel olmayan birim köklere sahip olup olmadı ına karar verebilmek 

amacıyla mevsimsel de i imden arındırılmı  turist sayısı için Geni letilmi  Dickey Fuller 

(ADF, 1981) birim kök testi, düzeyde turist sayısı için de Dickey Hazsa Fuller (DHF, 1984) 

ve Hylleberg-Engle-Granger-Yoo (HEGY, 1990) mevsimsel birim kök testleri 

gerçekle tirilmi tir. Tablo 1 de verilen ADF birim kök testi sonucuna göre mevsimsellikten 
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arındırılmı  serinin birim kök içerdi i sonucuna varılmı tır. Elde edilen bu bulgu serideki 

trendin stokastik yapıda oldu una i aret etmektedir.  

Tablo 1. Mevsimsellikten Arındırılmı  LTS serisi için ADF sonuçları
De i ken Düzeyde 1. Sıra fark 

k Test istatisti i k Test istatisti i
LTSSA

0 -1,1940 1 -6.9103* 

*: 0.01 anlamlılık düzeyinde birim kök içermemektedir.   
ADF e itli i deterministik bile enlerden sadece sabit terimi içermektedir. Maksimum gecikme 10 olmak üzere 
uygun gecikme yapısı (k) Schwarz kriteri ile belirlenmi tir. 

Ayrıca toplam turist sayısının mevsimsel dalgalanmalar sergiledi i göz önüne alınarak 

serinin dura anlı ı için yapılan DHF testi sonuçları Tablo 2 de verilmi tir.

Tablo 2. LTS serisi için DHF sonuçları
t4tdt LTS~LTS

0.999917n

1i

2
4t

2
t

n

1i
4tt

d

LTSLTS

LTSLTS2
~

n( d
~ -1)=62 (0.9999–1)= -0.00498 

Kritik De er: n=60, 05.0  için -11.73 

Logaritmik seriye ait DHF testi bulgularına göre LTS serisi 05.0 anlamlılık

düzeyinde mevsimsel birim kök içermektedir. Ancak bu test birim kökün hangi frekansta 

oldu u hakkında bilgi vermemektedir. Bu eksikli i gidermek amacıyla, üçer aylık serinin 

frekansını dikkate alan HEGY testi uygulanmı tır (Hylleberb ve di erleri, 1990; Türe ve 

Akdi, 2006). Logaritmik toplam turist sayısına sıfır, altı aylık ve yıllık frekanslarda uygulanan 

HEGY testi1 sonuçları Tablo 3 de sunulmu tur.

Tablo 3. LTS serisi için HEGY Sonuçları
t_istatisti i t_istatisti i t_istatisti i t_istatisti i F_istatisti i

De i ken Deterministik
Kısım Gecikmea 01 02 03 04 043

LTS Sabit terim 1,4 0,6940 -1,9322 -0,0721 -0,2924 0,0453 

a. ba ımlı de i kenin gecikmeleri %5 de anlamlı bulunan p de erlerine göre seçilmi tir

1 HEGY denklemi : t1t,342t,331t,221t,110t,4 eYYYYY
Bu e itlikte 3t2t1ttt,1 YYYYY , 3t2t1ttt,2 YYYYY , 2ttt,3 YYY  ve 4ttt,4 YYY

olarak hesaplanır.  
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Elde edilen sonuçlara göre toplam turist sayısı % 5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel 

olarak sıfırıncı frekansta, altı aylık ve yıllık frekanslarda mevsimsel birim köke sahiptir. 

Serinin sıfırıncı frekansta birim köke sahip olması toplam turist sayısının stokastik bir trende 

sahip oldu unun kanıtıdır. Ayrıca altı aylık ve yıllık frekanslarda mevsimsel birim kök olması

serideki mevsimsel yapının stokastik oldu una i aret etmektedir.  

Zaman serisi bile enlerinden bir di eri olan devresel hareketin toplam turist sayısında 

var olup olmadı ını anlamak amacıyla birinci sıra farkı ve mevsimsel farkı alınmı  serinin 

spektrum grafi i ekil 2 de verilmi  ve incelenmi tir.

ekil 2. Birinci sıra ve mevsimsel farkı alınmı  LTS serisinin Spektrum grafi i

Grafikten de görüldü ü gibi LTS serisi iki tepe noktasına sahiptir. Bir tepe 

noktasından di er tepe noktasına bir devresel hareket mevcuttur ve bu hareketin boyu 

ortalama 11–12 dönemdir.  

3. Yapısal Zaman Serisi Modeli 

Çalı mada yapısal zaman serisi (YZS) modeli çerçevesinde turizm sektörü için talep 

analizleri gerçekle tirilmi tir. YZS modeli a a ıdaki gibi ifade edilmi tir:

tt2t1tttt GFTS      t=1,2…..,T, t ~
2,0NID                              (1) 

Burada,

tTS : t anında Türkiye’ye gelen toplam yabancı turist sayısı
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tF : t anında Türkiye’ye en fazla turist gelen Avrupa Birli i ülkeleri (Almanya, ngiltere, 

Hollanda, Fransa, Yunanistan, Avusturya ve Belçika) ile Türkiye arasındaki nispi fiyat. Bu 

de i ken a a ıdaki gibi hesaplanmı tır.

7

1i t,it,i

t,TR
t,it DK

1
CPI

CPI
aF              (2) 

Burada,

i    : Almanya, ngiltere, Hollanda, Fransa, Yunanistan, Avusturya ve Belçika 

t,TRCPI : Türkiye için Tüketici fiyat endeksi (2000=100) 

t,iCPI     : i-inci ülke için Tüketici fiyat endeksi (2000=100) 

t,iDK : Türkiye ile i-inci ülke arasındaki döviz kuru2 (YTL/Euro) 

t,in ,  t zamanında i-inci ülkeden Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı, tN  ise yukarıda

verilen ülkelerden gelen toplam turist sayısı olmak üzere ai,t a ırlıkları
t

t,i
t,i N

n
a eklinde 

hesaplanmı tır. Böylece her t dönemi için 
7

1i
t,i 1a  olmaktadır.

tG : t zamanında Türkiye’ye en fazla turist gelen Avrupa Birli i ülkeleri (Almanya, ngiltere, 

Hollanda, Fransa, Yunanistan, Avusturya ve Belçika) için reel GSY H de i kenidir. Bu 

de i ken hesabında,
7

1i
t,it,it YaG e itli i kullanılmı tır. Bu e itlikteki t,ia  a ırlıkları

yukarıda tanımlandı ı gibidir. t,iY  ise i-inci ülkeye ait t anındaki mevsimsellikten arındırılmı

$ cinsinden reel GSY H de i kenidir.

 Turizm talebinde fiyat ve gelir de i kenlerinin yanı sıra, ki ilerin tercihleri de önemli 

bir faktördür. Tercih de i keni gözlenemedi inden yerine vekil de i ken olarak zaman trendi 

alınmı tır. Modele deterministik yapıda trend de i keninin katılması tercihlerin zaman 

içerisinde sabit kaldı ı anlamına gelecektir ve böyle bir varsayım gerçekçi de ildir. Ki ilerin

tercihleri zaman içerisinde de i iklik gösterebilmektedir. ADF ve HEGY testi sonuçlarının da 

destekledi i gibi trend bile eni stokastik olarak alınmı  ve trend modeli Harvey ve di erleri

(1986) çalı masındaki gibi tanımlanmı tır.

tt1t1tt , ~ 2,0NID          (3) 

tt1tt , ~ 2,0NID

2 Döviz kuru de i keni için 1999:Q1 e kadar YTL/ECU serisi, 1999:Q1’den sonra YTL/Euro serisi 
kullanılmı tır.
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burada t  ve t  sırasıyla trendin düzeyini ve e imini ifade etmektedir. Düzey denkleminin 

hata terimi t  ve e im denkleminin hata terimi t  sıfır ortalamalı ve 2 ve 2  varyanslı

normal da ılıma sahip beyaz gürültü sürecidir. Aynı zamanda t , t  ve t  hata terimleri 

bütün zaman periyotlarında birbirlerinden ba ımsızdır. 022 oldu unda model 

do rusal deterministik trend modelidir. 

Türkiye’de gelen toplam turist sayısı de i keni daha önce belirtildi i gibi güçlü bir 

mevsimsel yapı sergilemektedir. Bu mevsimsel yapı sadece fiyat ve gelir de i kenleri ile 

açıklanamamaktadır. Bu yüzden  (1) nolu denklemde verilen yapısal zaman serisi modeline 

mevsimsel bile en t  katılmasına ihtiyaç duyulmu tur. Literatürde turizm talebi ile ilgili 

yapılan çalı malarda mevsimsel bile en genellikle deterministik olarak modele alınmaktadır.

Ancak, bu bile enin deterministik kabul edilmesi mevsimsel etkilerin zaman içinde 

de i medi i anlamına gelmektedir. Oysa ki terör, ülkelerde ya anan ekonomik krizler vb. 

etkilerden dolayı bu mevsimsel etkinin stokastik olabilece i söylenebilir. Mevsimselli in

stokastik yapıda oldu u HEGY testi sonuçlarıyla da tutarlıdır. Dolayısıyla (1) nolu 

denklemdeki mevsimsel bile eni t  trigonometrik biçimde tanımlanan kukla de i kenler ile 

ifade etmek mümkündür. s, bir yıl içindeki mevsimsel frekans sayısı olmak üzere, çift oldu u

zaman 
2
s

2
s ; tek oldu u zaman  

2
1s

2
s

 de erine sahiptir. Mevsimsel kuklalar ise 

a a ıdaki gibidir:

t1st1tt ...    t ~ 2,0NID        (4) 

Trigonometrik mevsimsel eklinde ifade edilecek olursa 
2/s

1j
t,jt

burada her bir t,j ;

*
t,j

t,j
*

1t,j

1t,j

jj

jj
*

t,j

t,j

CosSin
SinCos

, j=1,…, 12/s ,  t=1,…,T     (5) 

t,jj1t,jt,j cos , j=s/2          (6) 

s/j2j  frekanstır. Ayrıca *
tt ve , birbirleri ile e zamanlı korelasyonsuz ve ortalaması

sıfır ortak varyansları 2  olan normal da ılıma sahip de i kenlerdir. E er 2 =0 ise 
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mevsimsellik stokastik yapıda de ildir. Son olarak seride var olan devresel hareketi gösteren 

t ,

*
t

t
*

1t

1t

cc

cc
*
t

t

CosSin
SinCos

,  t=1,…,T     (7) 

olarak tanımlanmaktadır. Burada , 10 aralı ında de i en azaltma (damping) 

faktördür, c radyandaki frekans olup c0  aralı ına sahiptir ve ayrıca *
tt ile

birbirleri ile e zamanlı korelasyonsuz ve ortalaması sıfır ortak varyansları 2  olan normal 

da ılıma sahip de i kenlerdir. Çevrimin periyotu c/2  dir (Koopman ve di erleri, 2000).

4. Alternatif Öngörü Modelleri

 Toplam turizm talebini ölçmek için yapısal zaman serisi (YZS) modeline alternatif 

olarak Holt-Winters Üstel Düzgünle tirme (HW) modeli, Mevsimsel ortalamalar (MO) 

modeli, Kosinüs Trend (CT) modeli ve Mevsimsel ARIMA (SARIMA) modeli incelenmi tir.

Veri mevsimsel oldu u zaman mevsimselli i modele dahil etmenin en kolay yolu 

mevsimsel kukla de i kenler ilave etmektir. Bu model mevsimsel ortalamalar (MO) modeli 

olarak adlandırılır. MO modeli

t

1s

1i
iti10t SDtLTS  t=1,……..,T         (8) 

biçiminde tanımlanır. Burada iSD ’ler mevsimsel kukla de i kenleri, s ise mevsimsel frekans 

sayısını göstermektedir.  

Mevsimsel ortalamalar modeli, mevsimsel trendin biçimini dikkate almamaktadır. 

Bazı durumlarda mevsimsel trendler, mevsimselli i koruyarak bir periyoddan bir sonraki 

periyoda beklenen düzgün de i imi yakalayan kosinüs e rileri ile modellenebilir (Cryer, 

1986:33). Kosinüs Trend (CT) modeli a a ıdaki ekilde tanımlanır:

t3t22t110t tXXLTS   t=1,……..,T                     (9) 

Burada,
s

t2cosX t1  ve 
s

t2sinX t2  olarak tanımlanmı  trigonometrik de i kenlerdir.

Box-Jenkins’ in çarpımsal mevsimsel ARIMA modeli ARIMA(p,d,q)x(P,D,Q)s

notasyonu ile gösterilir. Çarpımsal modelin ilk kısmında p, otoregressif parametre sayısını, d, 

fark sayısını ve q, hareketli ortalama parametre sayısını ifade etmektedir. kinci kısımda ise P, 

mevsimsel otoregresif terimin sayısını, D, mevsimsel fark sayısını ve Q, mevsimsel hareketli 

ortalama teriminin sayısını göstermektedir.  
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ARIMA (p,d,q)x(P,D,Q)s  kapalı formda a a ıdaki gibi yazılır;

t
s

t
Dsds eBBLTSB1B1BB        (10) 

Burada,
p

p
2

21 BBB1B ,
q

q
2

21 BBB1B ,
Ps

P
s2

2
s

1
s BBB1B ,

Qs
Q

s2
2

s
1

s BBB1B

olarak tanımlanır. (10) nolu denklemde, te  beyaz gürültü sürecine sahip hata terimini, B ise 

geri ta ıma operatörünü göstermektedir.  

 Holt-Winters üstel düzgünle tirme yöntemi, do rusal zaman trendine ve mevsimlik 

de i ime sahip zaman serileri için uygun bir metoddur. Düzgünle tirilmi  seri tST̂L

s1tctbtatST̂L 1t1t          (11) 

ile gösterilir. Burada, )t(ST̂L 1t  bir dönem sonrası için öngörü de eri, )t(a  ve )t(b  t zaman 

periyodunda sırasıyla düzey ve e im için düzgünle tirilmi  tahmini ve tc  ise çarpımsal yapıda

mevsimsel faktörü göstermektedir. Bu üç katsayıda a a ıdaki denklemlerle tanımlanır.  

1tb1ta1
stc

LTSta
t

t

1tb11tatatb            (12) 

stc1
ta

LTStc t
t

1t

Bu e itliklerde ve,  düzgünle tirme katsayıları olup 1,,0  aralı ında

de i mektedir.  

5. Model Tahmini ve Öngörü Performansları

Çift-logaritmik modelin katsayıları sabit esnekliklere kar ılık geldi inden, arz/talep 

fonksiyonu tahminlerinde bu formülasyon çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalı mada 

da turizm talep regresyon e itli i çift-logaritmik formda ifade edilmi tir. Bu bölümde ilk 

olarak, (1) nolu e itlikte verilen YZS modelinin parametrelerine ili kin tahmin sonuçları

sunulmu tur. Parametre tahminleri 1991:Q1–2006:Q2 dönemi verileri kullanılarak 

gerçekle tirilmi  olup çalı mada kullanılan turizm verileri T.C. Kültür ve Turizm Bakanlı ı

Turizm statistikleri Yıllıklarından elde edilmi tir. Di er makroekonomik de i kenler ise IFS3

(International Financial Statistics) veri tabanından sa lanmı tır. STAMP 6.2 istatistiksel paket 
                                                
3 http://ifs.apdi.net/imf/
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programıyla gerçekle tirilen (1) nolu YZS modeline ili kin en çok olabilirlik yöntemi 

parametre tahmin sonuçları a a ıdaki gibidir:

)142.0()183.0(
LF331.0LG455.0ˆˆˆST̂L 4tttttt                                                  (13) 

000.02 52 10x0011.1 52 10x957.8 0.0039682

H(17)=0.6470 010.0~ 2         N = 1.3694              Q(12, 6) = 8.1342
DW= 1.7440      r(1)= 0.10221    r(12)= 0.01682                                                                   

Parantez içindeki de erler parametre tahminlerinin asimptotik standart hatalarını

göstermektedir. Sonuçlar incelendi inde, toplam turist sayısını anlık gelir ile bir yıl önceki 

fiyatların açıkladı ı görülmektedir. Açıklayıcı de i kenler için gecikme uzunlu u yapısının

belirlenmesinde, maksimum gecikme yapısı 4 olmak üzere genelden-özele yakla ımı

kullanılmı tır. Sonuçta en uygun modelin (13) nolu e itlikteki dinamik model oldu una karar 

verilmi tir. Tahmin sonuçlarına göre, hem gelir (G) hem de fiyat (F) de i keninin % 5 

düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı oldu u görülmektedir. Aynı zamanda her iki de i kenin

katsayılarının i aretleri iktisadi beklentilere uygundur. Arz/talep ili kilerinin tahmininde en 

yaygın olarak sorgulanan durum arz/talebin fiyat ve gelire göre esnekliklerinin ne oldu udur.

Model çift logaritmik olarak tanımlandı ı için fiyat ve gelir de i kenlerinin katsayıları turizm 

talebinin fiyat ve gelir esnekliklerine kar ılık gelmektedir. Fiyat de i keninin katsayısı -0.331 

olarak tahmin edilmi tir. Nispi fiyat de i kenine ait katsayının negatif i arete sahip olması

ekonomik beklentiler ile uyumludur. Bu durum göstemektedir ki di er her ey sabitken nispi 

fiyatındaki %1’lik artı  toplam yabancı turist sayısını yakla ık olarak %0.33 azaltacaktır.

Talep için fiyat esnekli i yakla ık %33 olup bu durum turizm talebinin fiyata göre esnek 

olmadı ına i aret etmektedir. Talep denkleminde gelir de i keninin katsayısı ise 0.455 olarak 

tahmin edilmi tir. Katsayının pozitif olması iktisadi beklentiler ile uyumludur.  Ayrıca, gelirin 

katsayısı %5 anlamlılık seviyesinde istatistiksel olarak 1’den daha küçüktür. Bu durumda, 

Türkiye turizm talebinin dı  gelire göre esnek olmadı ını söyleyebiliriz. 

    (13) nolu modelde artıklara ili kin test sonuçları da oldukça tatmin edici bulunmu tur.
2~ , öngörü hata varyansını vermektedir. De i en varyans test istatisti i, H(17), son 17 artı ın

kareleri toplamının ilk 17 artı ın kareleri toplamına oranı olup (17 de eri yakla ık T/3 

de erine e ittir) (17,17) serbestlik dereceli F da ılımına sahiptir. N artıkların normalli ini test 

etmek için kullanılan 2 serbestlik dereceli ki-kare da ılımına sahip Jarque-Berra istatisti ini

göstermektedir. Hata terimindeki seri korelasyonu test etmek için 3 test istatisti i verilmi tir.
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Birincisi, Box-Ljung Q istatisti i, Q(12,6), ilk 12 artıktaki otokorelasyonu 6 serbestlik 

dereceli ki-kare da ılımı ile test etmektedir. kincisi, r(1) ve r(12)  1. ve 12. gecikmedeki 

otokorelasyon katsayılarını belirtmektedir. Üçüncüsü ise klasik Durbin Watson istatisti idir.

Artıklara ili kin tüm istatistikler incelendi inde, artıkların otokorelasyon ve de i en varyans 

içermedi i, aynı zamanda normal da ılıma sahip oldu u sonucuna varılmı tır.

  Turizm talebi üzerinde YZS modeli ile birlikte alternatif modellerin (MO, SARIMA, 

HW ve CT) öngörüleri kar ıla tırılarak hangi modelin daha iyi öngörü performansına sahip 

oldu u incelenmi tir. Tüm modeller için tahmin dönemi 1991:Q1–2003:Q4 olarak seçilmi  ve 

2004:Q1–2006:Q2 dönemindeki dönem dı ı öngörü performansları Karekök Ortalama Hata 

Kare (RMSE) kriteri ile ara tırılmı tır. RMSE için a a ıdaki e itlik kullanılmı tır:  

10

1t

2

tt LTSST̂L
10
1RMSE

 Toplam turist sayısının öngörülmesinde kullanılan modellere ili kin tahmin sonuçları

ve RMSE de erleri Tablo 4 de verilmi tir. Logaritmik toplam turist sayısının birinci ve 

mevsimsel farkları alındıktan sonra elde edilen zaman serisinin otokorelasyon ve kısmi 

otokorelasyon fonksiyonları incelenmi  ve uygun SARIMA modelinin SARIMA 

40,1,04,1,2 x  oldu u kararına varılmı tır. RMSE kriterine göre, turizm talebinin 

öngörüsünde SARIMA modelinin en iyi performansa sahip oldu u görülmü tür. YZS ile HW 

modellerinin birbirlerine yakın performanslar ile ikinci en iyi model oldukları gözlenmi tir.

Tablo 4. Modellere ili kin öngörü performansları
 Modeller RMSE 
SARIMA 40,1,0x4,1,2 ; 

)4(MA8798.0)2(AR313.00023.0ST̂LB1B1 t
4

                                   (0.0044)    (0.1568)**           (0.043)*

0.0751

YZS 0.1413 
HW 0,72.0 0.1460
CT Modeli;

t2t1t X5893.0X1438.0t0163.091.13ST̂L
            (0.0483)* (0.0012)*  (0.026)*      (0.026)*

0.2864

MO Modeli; 

t3t2t1t SD6795.0SD3156.0SD4924.0t0162.0786.13ST̂L
             (0.0579)*  (0.0011)*  (0.0508)*       (0.0507)*        (0.0507)*

0.2870

Parantez içindeki de erler standart hataları göstermektedir.  
*: %1 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı **: %1 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
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6. Öngörülerin Birle tirilmesi 

Bu bölümde, öngörülerin birle tirilmesinin bireysel modellerin öngörü performansını

iyile tirmede önemli bir rol oynayıp oynamadı ı incelenmi tir. Öngörülerin birle tirilmesinde 

kullanılan yakla ım, öngörü de erlerinin açıklayıcı de i ken olarak kullanıldı ı regresyon 

yakla ımıdır.

tt2t10t 2F1FLTS           (14) 

Bu regresyon denkleminde F(1) ve F(2) de i kenleri bireysel modellerden elde edilen öngörü 

de erleridir. 2004:Q1–2006:Q2 olarak seçilen dönem dı ı için gerçekle en (LTS) ve 

çalı mada kullanılan yakla ımlar ile öngörülen 12 veri kullanılarak (14) nolu regresyon 

denkleminin parametreleri En Küçük Kareler Yöntemi ile tahmin edilmi tir.  Tablo 5 de 

birle tirilmi  öngörüler için RMSE de erleri verilmi tir.

Tablo 5. Birle tirilmi  modellere ili kin öngörü performansları
RMSE

SARIMA – YZS 0.0520 
HW – SARIMA 0.0573 
MO – SARIMA 0.0576 
HW – YZS 0.0600 
CT – SARIMA 0.0610 
MO – YZS 0.0610 
CT – YZS 0.0630 
HW – MO 0.0653 
HW – CT 0.0669 
CT – MO 0.0682 

Birle tirilmi  modellerden elde edilen öngörü sonuçlarının,  bireysel modellerden elde 

edilen öngörü sonuçlarından çok daha iyi performanslar sergiledikleri görülmektedir. Bireysel 

öngörü modellerine göre en iyi performansı veren SARIMA modeli birle tirilmi  öngörülerde 

de üstün bir performansa sahiptir. SARIMA ile YZS modellerinin kombinasyonundan elde 

edilen öngörü ba arısı 0.052 ile en iyi öngörü ba arısını vermektedir. Bu iki model bireysel 

öngörülerde de en iyi ba arıyı sa layan iki model oldu undan elde edilen sonuçlar tutarlı

görülmektedir. Bireysel modellerde RMSE de erine göre yakla ık 0.28 ba arı gösteren MO 

ve CT modellerinin birle tirilmi  öngörü ba arısının önemli derecede yükseldi i ve buradan 

da birle tirilmi  modellerin öngörü ba arısını arttırdı ı sonucuna varılmı tır.

7. Sonuç

Bu çalı mada Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olan Turizm sektörü için 

talep analizleri iki kısımda gerçekle tirilmi tir: lk olarak, 1991:Q1–2006:Q2 dönemi için 
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turizm talebi yapısal zaman serisi (YZS) modeli çerçevesinde incelenmi tir. Turizm talebini 

ölçmede vekil de i ken olarak toplam turist sayısı de i keni kullanılmı  ve bu de i ken trend 

ve mevsimsel etkiler içerdi inden, YZS modeline gelir ve fiyat de i kenlerinin yanı sıra bu 

etkiler de stokastik yapıda dahil edilmi tir. Elde edilen sonuçlara göre turizm talebi üzerinde 

gelir ve fiyat de i kenlerinin istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip oldukları

görülmü tür. Ayrıca, turizm talebi için fiyat ve gelir esnekliklerinin 1’den küçük bulunması,

talebin hem fiyata hem de gelire göre esnek olmadı ı yönünde bir kanıt olarak dikkate 

alınabilir.

Çalı manın ikinci kısmında, YZS modeliyle birlikte alternatif dört modelin (SARIMA, 

HW, CT, MO) öngörü performansları kar ıla tırılmı tır. Tüm modeller için tahmin dönemi 

1991:Q1–2003:Q4 olarak seçilmi  ve 2004:Q1–2006:Q2 arasındaki üçer aylık periyotlar için 

dönem dı ı öngörüler bulunmu tur ve bu öngörü de erlerine ili kin Karekök Ortalama Hata 

Kare (RMSE) ölçütü hesaplanmı tır. RMSE de erlerine göre en iyi öngörü ba arısına sahip 

modelin Box-Jenkins’in SARIMA modeli oldu u belirlenmi tir. SARIMA modelinden sonra 

YZS ile HW modelinin birbirlerine çok yakın öngörü ba arısı gösterdi i sonucuna varılmı tır.  

Ayrıca, di er modellere kıyasla CT ve MO modellerinin öngörü ba arıları oldukça dü ük

bulunmu tur.

 Çalı mada son olarak be  modele ili kin dönem dı ı öngörü de erleri kullanılarak 

modeller ikili olarak birle tirilmi  ve birle tirilmi  öngörü performansları kar ıla tırılmı tır.

Birle tirilmi  öngörü ba arılarının bireysel öngörü ba arılarından oldukça iyi sonuçlar verdi i

görülmü tür. ktisat teorisinden hareketle kurulan yapısal zaman serisi modeli ile verilere 

uygun modelleme yakla ımlarından SARIMA öngörülerinin birle tirilmesi öngörü 

performansını oldukça arttırmı tır. Bu durum,  modeller arasından bir seçim yapma yerine, 

alternatif yakla ımından elde edilen öngörülerin birle tirilmesinin daha iyi sonuçlar 

verebilece ine i aret etmektedir.
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Vektör optimizasyonu teorisinin temel problemi, çözümleri karakterize eden birden fazla 
ölçütlerin (yani kriter fonksiyonların) aynı anda minimum veya maksimum çözümünü 
bulmaktır. Matematiksel olarak bu problem, kısmi sıralı uzayda verilen kümelerin koniye 
göre minimal noktalarının incelenmesi (karakterize edilmesi) problemine dönü mektedir. 
E er kısmi sıralı uzayda verilen küme konveks küme ise bu kümenin minimal noktalarını
karakterize etmek için klasik ayırma teoremleri uygulanabilir. Ancak küme konveks de il ise 
kümenin minimal noktalarını belirlemek için klasik ayırma teoremini kullanmak uygun 
de ildir. Bu ve benzeri olarak optimizasyonun di er problemleri lineer olmayan ayırma 
teoremlerinin geli mesinde öncü olmu tur.

Bu çalı mada pratik açıdan öneme sahip ve çok kriterli optimizasyon teorisinin temel 
problemlerinden biri olan asıl (proper) minimal çözümlerin karakterizasyonu için lineer 
olmayan ayırma teoremlerinin uygulanması gösterilmi tir.

Anahtar Kelimeler: Konveks analiz, çok kriterli optimizasyon, lineer olmayan ayırma, asıl
minimal nokta. 

1. Klasik Ayırma Teoremi 

nE  n-boyutlu Öklid uzayı olsun. nE ’de 1A  ve 2A  kümeleri verilsin.  

Tanım 1. Sıfırdan farklı bir * ny E  için 

* *
1 2 1 1 2 2y , y y , y y A , y A                                       (1) 

ise 1A  ve 2A  kümelerine ayrılabilir kümeler denir.  

A a ıdaki teorem kesi meyen iki konveks kümenin ayrılabilir küme olduklarını gösteren 
klasik teoremdir. 

Teorem 1. 1A  ve 2A , nE ’de kesi meyen konveks kümeler olsun. O halde bir *y 0
vektörü için (1) do rudur.

Bu teorem ile buna benzer olan ayırma teoremleri, optimizasyon teorisinde optimallik 
ko ullarının ispat edilmesinde ve dualite teorisinde uygulanmaktadır.

Tanım 2. * ny E  vektörü, *y 0  ve R  sayısı verilsin.
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n *H y E y , y (2)

kümesine hiperdüzlem denir.  

n *H y E y , y

ve

n *H y E y , y

kümelerine H hiperdüzleminin olu turdu u yarı uzaylar denir.

(1) e itsizli inden göründü ü gibi, 1A  ve 2A  ayrılabilir kümeler ise uygun bir  sayısı için 

1 2A H , A H  olacaktır; yani H hiperdüzlemi bu iki kümeyi ayırmaktadır:

                                                
ekil 1. Hiperdüzlem ile Konveks Kümelerin Ayrılması

2. Lineer Olmayan Ayırma Teoremleri ve Konveks Olmayan Kümelerin Ayrılabilirli i

nE Öklid uzayında, konveks kapalı K konisi verilsin: K ( K) 0  ve int K  oldu unu

varsayalım. nE  uzayında K konisini kullanarak kısmi sıralama olu turalım: n
1 2y , y E  için 

1 2y y K  ve 1 2y y int K  ise bunu sırası ile 1 2 1 2y y , y y eklinde yazalım.  

Tanım 3. ng : E R  fonksiyonu verilsin. E er 1 2y y  e itsizli ini sa layan n
1 2y , y E

vektörleri için

1 2g(y ) g(y )                                      (3) 

ise g fonksiyonuna K-monoton fonksiyon denir.  

E er 1 2y y , 1 2y y  için (3) sa lanıyorsa, g fonksiyonuna kesin (strictly) K-monoton 
fonksiyon denir. 

1A

2A

H

H

H
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0G nE ’ de verilen  konveks, K-monoton, sürekli olan ve g(0)=0 ko ulunu sa layan tüm 

fonksiyonların kümesi olsun. Sıfırdan farklı * *y K  için *y y , y  fonksiyonları 0G ’ın

elemanlarıdır, burada *K , K konisinin e lenik konisidir: * * n *K y E y , y 0 y K .

0sG  ise 0G ’daki kesin K-monoton fonksiyonlar kümesi olsun.  

Tanım 4. 1A , 2A  kümeleri nE ’de  bo  olmayan kümeler olsun. E er ng : E R
fonksiyonu için 1 2g(y ) g(y ) 1 1 2 2y A , y A  ise g fonksiyonu 1A  ve 2A  kümelerini 
ayırıyor denir.

Teorem 2. ( [2] ) n
1 2A ,A E  bo  olmayan kümeler olsun. E er 1A K  konveks bir küme ve 

1 2int (A K) A  ise bu durumda 1A K  ve 2A  kümelerini ayıran bir 0g G
fonksiyonu mevcuttur.

                                                                                                     
ekil 2. Hiperdüzlem ile Ayrılamayan Kümeler 

ekil 2’deki 1A  ve 2A  kümelerini klasik ayırma yöntemi ile (yani hiperdüzlem ile) ayırmak 
mümkün de ildir. Ancak bu kümeleri  Teorem 2’deki 0G  fonksiyonlar kümesinin bir elemanı
ile ayırmak mümkündür. 

3. wmin ve pmin Çözümlerin Karakterizasyonu  

2. Bölümde bahsedildi i gibi nE  kısmi sıralanmı  Öklid uzayı olsun. nA E  kümesi 
verilsin.

Tanım 5. y A olsun. E er y y, y y (y y)  ko ulunu sa layan y A  elemanı mevcut 
de ilse y A elemanına A kümesinin minimal (zayıf minimal) noktası denir. A kümesinin 
minimal (zayıf minimal) noktaları kümesi min A  ( w min A ) eklinde gösterilir. 

A a ıdakiler kolaylıkla gösterile bilinir: 

min A y A (A y) ( K) 0            (4) 

w min A y A (A y) ( int K)                                                                               (5) 

Tanım 6. ( [3] ) y A verilsin. E er

1A

2A

2
1A R
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K \ 0 int N, (A y) ( N) 0 , N ( N) 0                                                           (6) 
ko ullarını sa layan konveks kapalı N konisi mevcut ise y noktasına A kümesinin asıl
(proper) minimal noktası denir. A kümesinin asıl minimal noktaları kümesini p min A
eklinde gösterece iz.

Literatürde asıl minimal noktanın bir ba ka tanımı da mevcuttur: 

Tanım 7. ( [1] ) y A verilsin. E er

cl cone(A K y) ( K) 0               (7) 

ise y noktasına A kümesinin asıl minimal noktası denir. 

[1]’de  bu iki tanımın e  de erlili i ispat edilmi tir.

A a ıdaki teorem, nE ’de verilen bir kümenin zayıf minimal noktalarını karakterize 
etmektedir. 

Teorem 3. ( [2] ) A, nE ’de verilmi  bir küme olsun. 0y A  vektörünün zayıf minimal 
olması için gerek ve yeter ko ul öyle 0g G  olmasıdır ki, her y A  için 0g(y ) g(y)  olsun. 

A a ıdaki teoremde kümenin asıl minimal  noktaları için gerek ko ul verilmi tir.

Teorem 4. ( [2] ) A, nE ’de verilmi  bir küme olsun. 0y A  asıl minimal nokta ise öyle 

0sg G  vardır ki her y A  için 

0g(y ) g(y)                           (8) 

Bu teoremde verilen (8) ko ulu 0y A  noktasının asıl minimal olması için yeter ko ul
de ildir. (8) ko ulunun yeter olması için ilave ko ullara ihtiyaç vardır. Öncelikle konveks 
analiz teorisinden bazı kavramlara de inelim. [ bk. 7].

nC E  bo  olmayan konveks bir küme olsun.  

n0 C y E x y C, x C, 0

kümesine C’nin recessive konisi denir.

ekil.3 Recessive Koni 
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0 C y C y C               (9) 

oldu u [7]’de gösterilmi tir.

L.S Pontryagin A * B y y B A  kümesini A ve B’nin geometrik farkı olarak 
adlandırmı tır ve lineer diferansiyel oyunlar teorisinde bu kavramdan yararlanmı tır. Bu 
tanımı göz önüne alarak (9)’u 0 C C * C eklinde yazabiliriz.  

nf : E R  konveks fonksiyon olsun. C epif kümesi bilindi i gibi konveks bir 

kümedir. Bu kümenin recessive konisi olan 0 (epif ) kümesi  [7]’de gösterildi i gibi bir 

fonksiyonun epigrafıdır. Bu fonksiyona f’in recessive fonksiyonu denir ve f 0 eklinde
yazılır. Demek ki tanıma göre 

epi(f 0 ) 0 (epif ) .

imdi bu çalı manın esas teoremini yazabiliriz: 

Teorem 5. nA E  bir küme olsun. 0y A  noktası verilsin. E er bir 0sg G  için

K int y (g0 )(y) 0                           (10) 

ko ulu sa lanıyorsa, (8) e itsizli i 0y  noktasının asıl minimal nokta olması için yeter 
ko uldur.

spat 0sg G  için (8) ve (10)’un do ru oldu unu varsayalım. 0y p min A  oldu unu ispat 

edelim. n
1g : E R  fonksiyonunu 1 0 0g (y) g(y y ) g(y ) eklinde belirleyelim. 
n

1 1G y E g (y) 0  olsun. [7]’den 1g 0 g0  ve 1 10 G y (g 0 )(y) 0  elde 

edilmektedir. Demek ki, (10) 

1K int 0 G                                              (11) 

eklinde yazılabilir. 0cone(A K y ) ( K) 0  oldu u kolayca gösterile bilinir.Teoremin 
ispatı için  

0cl cone(A K y ) ( K) 0                       (12) 

oldu u gösterilmelidir. Tersini dü ünelim: (12) do ru olmasın. O halde sıfırdan farklı bir 
k K  için

0k cl cone(A K y )            (13) 
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1g ( k) 0  oldu u a ikardır ve 1g  sürekli oldu undan 1k int G ’dir. Ayrıca (11)’den  

1k int 0 G  elde edilir. Buradan (13)’ü göz önüne alırsak

1 1ˆ ˆy 0 G , y int G                                   (14) 

ko ulunu sa layan bir 0ŷ cone(A K y )  vektörünün mevcut oldu unu söyleyebiliriz.

10 G  ve 1G  konveks küme oldu undan (14)’ten her (0,1]  için 1ŷ int G  elde edilir. 

Buradan, [7]’de Teorem 8.3’ü göz önüne alırsak, 1ŷ 0 G ’den

1ˆ ˆy y int G , 0  ve 0 1                                          (15) 

elde edilir. Buradan 

1 ˆg (( )y) 0, 0  ve 0 1          (16) 

elde edilir. 

0ŷ cone(A K y )  oldu undan 0ˆry A K y ’ı sa layan bir r 0  sayısı vardır.

1 ˆg (ry) 0                                    (17) 

oldu u kolaylıkla gösterile bilinir.  

r 0 için r  ko ulunu sa layan 0  ve 0  sayılarını alalım. O halde (16) ve 
(17)’den

1 ˆg (ry) 0  ve 1 ˆg (ry) 0

elde edilir.  

Bu çeli ki (12)’nin do ru oldu unu gösterir. Böylece teorem ispat edilmi  olunur. 
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ABSTRACT 

A NONLINEAR SEPARATION THEOREM AND CHARACTERIZATION OF 
PROPER MINIMAL POINTS 

In this study, we investigate proper minimal points of arbitrary sets. We show that the proper 
minimal points of the sets can be characterized by the level sets of convex monotone 
functions. We find a relation between recession function of separation function and the cone 
which provides order in space. Then, we show that in the event of the relation, given point is 
the proper minimal point of the set.

Key Words: Convex analysis, multicriteria optimization, nonlinear separation,  proper 
minimal point.
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ABSTRACT 

The Exponentiated Weibull family is suitable for modeling data that indicate nonmonotone hazard rates. This 
family is an extension of the Weibull family obtained by adding an additional shape parameter. This distribution 
is quite adequate for modeling monotone as well as non-monotone failure rates which are quite common in 
reliability and biological studies. In this paper, we consider the mean residual life (MRL) function of a k-out-of-n
system consisting of n components having independent and nonidentically distributed lifetimes. The MRL 
function of this kind of system consisting of components having Exponentiated Weibull distributed lifetimes is 
presented. We study the effect of various parameters on the mean residual life of the system. 

Key words: Exponentiated Weibull distribution, Mean residual life function, k-out-of-n system 

ÖZET 

Üsselle tirilmi  Weibull ailesi monoton olmayan bozulma oranlarına sahip verileri modellemek için kullanılır.
Weibull ailesinin bir ekil parametresi eklenerek elde edilen geni letilmi  halidir. Bu da ılım biyolojik 
çalı malarda ve güvenilirlikte çok sık rastlanan monoton ve monoton olmayan bozulma oranlarını modellemek 
için oldukça uygundur. Bu çalı mada n tane ba ımsız ve benzer olmayan üsselle tirilmi  Weibull da ılan
bile enlerin olu turdu u n-taneden-k-tane sisteminin ortalama geriye kalan ya am fonksiyonu incelenmi tir.
De i ik parametrelerin sistemin ortalama geriye kalan ya amı üzerindeki etkisi ara tırılmı tır.

Anahtar Kelimeler: Üsselle tirilmi  Weibull da ılımı, Ortalama geriye kalan ya am fonksiyonu, n-taneden-k-
tane sistemi.

1. Introduction 

     Let X be a random variable representing the life length. Then, X is a nonnegative continuous 
random variable, and F(x) is the cumulative distribution function of X. The reliability function and 
failure rate (FR) function are: 

)(xF =1-F(x),
)(
)()(

tF
tfth ,                                       (1) 

let )(xf = )(' xF  be the density function.  . 

     The random variable 0X  is a continuous random variable with the reliability function )(xF ,
and finite expectation . The mean residual life function )(t  of a component, with life distribution 
function F pertaining to a life length X, is defined by the following conditional expectation of X-t
given tX :

)()( tXtXEt                                 (2) 

     This means that )(t  is the expected remaining life given survival at age t. The MRL function can 
be expressed as: 
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)(t = dxxF
tF t

)(
)(

1
.                      (3) 

     Both FR and MRL functions can uniquely determine the underlying lifetime distribution as pointed 
out in Barlow and Proschan (1981): 

x

dtthxF
0

)(exp)( =
x

dt
tx 0 )(

1exp
)(
)0(

             (4) 

There also exists relationship between FR and MRL as: 

 IFR(DFR) DMRL(IMRL)

     Weibull family is commonly used for modeling systems with monotone failure rates. However, in 
reliability analysis, data can involve high initial failure rates and eventual high failure rates due to 
aging and wear-out, indicating a bathtube failure rate. Relationship between the FR function and mean 
MRL function of BFR distribution has been investigated by several authors. Xie and et. al have 
studied associations between the mean residual life and failure rate function of bathtube-shaped 
distributions, especially with respect to their changing points.  

     Applicable system configurations may include combinations of series, parallel and k-out-of-n. A k-
out-of-n system is working if at least k of its n components are operating. The system breaks down at 
the time of the (n-k+1)th component failure. Important particular cases of k-out-of-n system are 
parallel and series systems corresponding to k=1 and k=n, respectively. The individual components are 
assumed to fail independently of one another and the lifetimes of the components are continuous. A 
three-engined airplane which can say in the air if and only if at least two of its three engines are 
functioning is an example of a 2-out-of-3 structure.  

     Although MRL of a component is studied in many papers, few deal with the system in association 
with components. In this paper, the mean residual life of a k-out-of-n system consisting of n
components having independent and nonidentically exponentiated Weibull distributed lifetimes is 
examined. The MRL function of this kind of system is presented and effect of various parameters on 
the mean residual life of the system and the relation between the mean residual life for the system and 
the mean residual life of its components is investigated.  

2. The Exponentiated Weibull Family 

     The exponentiated Weibull family is a generalization of the commonly known Weibull distribution. 
The Cdf and the pdf of this family are given by (Mudholkar and Srivastava, 1993) 

)/(exp(1)( ttF t0                 (5) 

11 )/)()/(exp()/(exp(1)/()( ttttf          (6) 

where >0, >0 and >0;  is the true scale parameter.  

Denote the exponentiated Weibull model with =1, which has the cdf given as

)exp(1)( ttF ,
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as the standard exponentiated Weibull family model.  

The failure rate function and the MRL function are as follows 

)/(exp(11
)/)()/(exp())/(exp(1)(

11

t
tttth ,          (7) 

)/(exp(11

)/(exp(11
)(

x

dxx
t t .                 (8) 

     Different combinations of the parameters yield a broad variety of unimodal, bathtube and 
monotone failure rates.  

     Mudholkar, Srivastava and Freimer indicate that the hazard fuction is (a) monotone increasing for  
1 and 1 , (b) monotone decreasing for 1 and 1 , (c) bathtube-shaped for 1

and 1  and (d) unimodal for 1 and 1 .

Figure 1 and 2 show some typical curves of the failure rate function and mean residual life function. 
Note that the mean residual life function is (a) monotone decreasing for 1 and 1 , (b) 
monotone increasing for 1 and 1 , (c) unimodal for 1 and 1  and (d) bathtube-
shaped for 1 and 1.

                                             Figure1. Typical FR curves 

               
I 0.5 2.0 5.0 
II 2.0 2.0 50.0  
III 0.55 4.0 5.0 
IV 4.0 0.15 150.0   

I

II

III 

IV
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                                        Figure2. Typical MRL curves 

3. The Mean Residual Life Function of a k-out-of-n System 

     The mean residual life (MRL) function of the k -out-of- n  system under the condition that at time 
t  all the components are working, i.e. tX n:1 , was introduced by Asadi and Bayramoglu (2006). 

Definition 1 The mean residual life function of the k -out-of- n  system under the condition that all 
components alive at time ,t  is

.,,2,1),|()( :1:)( nktXtXEtH nnk
k
n                 (9) 

     The following theorem on the MRL function of the k -out-of- n  system was proved by Gürler and 
Bayramo lu (2006), assuming that nXXX ,,, 21  are independent but nonidentically distributed 

random variables with distribution function iF  and survival function ii FF 1 . Let also 

nnnn XXX ::2:1  be the ordered lifetimes of the components. nkX : , k = 2,1 ,…, ,n  represents 
the lifetime of ( 1kn )-out-of- n  system.

Theorem 1 If )()( tH k
n  is the MRL of the parallel system defined as Definition 1, then for ,0)(tF

k=1,2, …, n and t>0
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1

1
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)( .             (10) 

The permanent admits a Laplace expansion along any row or column of the matrix.  

4. MRL of a k-out-of-n System for Exponentiated Weibull Distribution 

     In this section we introduce an example for a 2-out-of-3 system consisting of exponentiated 
Weibull distributed components. Also we investigate the relation between the mean residual life for 
the system and the mean residual life of its components.  
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     The exponentiated Weibull distribution is a BFR distribution with three parameters. BFR 
distributions are important in reliability applications and study.  and  are referred to as the shape 
parameter. If  is equal to 1, the distribution is said to be Weibull distribution. The scale parameter 

 will not determine the shapes of the FR and MRL curves 

     The mean residual life function of the 2-out-of-3 system under the condition that all components 
alive at time 0t  is

.111
11!3
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e
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tx

tt
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Figure 3a shows the mean residual life function of this system with different shape parameter i  and 

i , i=1, 2, 3 of lifetime distribution of components when: 
I. All components have a linear increasing mean residual life function i.e. i <1 and ii 1.
II. All components have a linear decreasing mean residual life function i.e. i >1 and ii 1.
III. The first component has a increasing mean residual life function while the rest two components 

have an decreasing mean residual life function. 
IV. The first and second components have a increasing mean residual life function while the third 

one has an decreasing mean residual life function. 

It can be seen from Figure 3a that either all components have linear increasing mean residual life 
function (I), or two components have linear increasing mean residual life function (IV), the system has 
increasing mean residual life function. When either all components have a linear decreasing mean 
residual life function (II), or two components have linear decreasing mean residual life function (III), 
the system has a linear decreasing.

Based on the Figure 3b, the following conclusions are possible. When either all components have 
unimodel mean residual life function (I), or two components have unimodal mean residual life 
function (IV), the system has unimodal mean residual life function. When either all components have 
bathtube-shape mean residual life function (II), or two components have bathtube-shape mean residual 
life function (III), the system has bathtube-shape.

(a)

     1 2 3 1 2 3
I 0.5 0.8 0.9 0.4 0.5 0.8  
II 1.2 1.5 2.0 1.0 2.0 3.0 
III 0.1 1.5 2.0 0.2 0.4 2.0 
IV 0.4 0.6 2.0 0.6 0.9 3.0 
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                                                                   (b) 

                                                                   (c) 
                     Figure 3. The MRL curves of the 2-out-of-3 system  
               with  exponentiated Weibull distributed components ( =100).

From Figure 3c, we can see that when either one component has unimodel mean residual life function 
and other components have decreasing mean residual life function (I), or two components have 
unimodal mean residual life function (II), the system has decreasing mean residual life function. When 
either one component has bathtube-shaped mean residual life function and other components have 
increasing mean residual life function (III), or two components have bathtube-shaped mean residual 
life function (IV), the system has increasing mean residual life function. 

5. Conclusions 

     In this paper, we have provided the MRL function for a 2-out-of-3 system consisting of 
nonidentically exponentiated Weibull distributed components. The relation between the mean 
residual life for the system and the mean residual life of its components is investigated. The 
mean residual life of a k-out-of-n system depends on its components aging behavior.       
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Abstract 

For estimation and hypothesis testing procedures, it is generally assumed that the 
underlying bivariate distribution is normal. This assumption is not realistic in real life 
applications. The estimators based on bivariate normality can be highly inefficient in 
most of the situations. Moreover, the tests based on these estimators in testing 
parameters belonging to the bivariate distribution can result in big losses in power. 
Maximum Likelihood (ML) Methodology which has optimal properties is very 
problematic for non-normal distributions and Least Squares (LS) estimators are not 
efficient under nonnormality. Instead of ML Methodology, Modified Maximum Likelihood 
(MML) Methodology is used. MML estimators are asymptotically fully efficient since they 
are asymptotically equivalent to ML estimators but they are highly efficient also for small 
sample sizes. MML estimators are also robust to data anomalies. Naturally, the tests 
based on MML estimators are very powerful and robust. 

Key Words: Bivariate Distributions, Maximum Likelihood, Modified Maximum 
Likelihood, nonnormality, robustness. 

1. Introduction 

In the estimation and hypothesis testing procedures for bivariate data, it is generally 
assumed that we have a bivariate normal distribution. We know that this assumption is 
not realistic in most of the situations. In the situations when the underlying distribution is 
not bivariate normal, the estimators based on bivariate normality assumption will be 
highly inefficient and the hypothesis testing procedures under this assumption will result 
in big losses in power. Thus, it is very essential to find the true underlying distribution 
and develop procedures based on this distribution. We generally prefer to use Maximum 
Likelihood (ML) Methodology since it has optimal properties but it is very problematic 
for non-normal distributions. Least squares (LS) estimators are also used very frequently 
but they are efficient only in situations when we have bivariate normality although this 
methodology is not based on normal distribution assumption. Instead of ML 
Methodology, Modified Maximum Likelihood (MML) Methodology can be used which 
is initially found by Tiku [3]. MML estimators are known to be asymptotically fully 
efficient since they are asymptotically equivalent to ML estimators but they are highly 
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efficient also for small sample sizes (Vaughan and Tiku [5]).  We will also support these 
facts by simulations. MML estimators are also robust to data anomalies (Tiku and 
Balakrishnan [4]). Additionally, the tests based on MML estimators are very powerful 
and robust (Sazak et al. [1]). 

2. Methodology 

If the underlying bivariate distribution is ),( yxf , then, this distribution can always be 
written as the product of the marginal distribution )(xg  and the conditional distribution 

xyh  which is xyhxgyxf )(),( . Here, instead of normality, it is assumed that the 
underlying distribution is generalized logistic with the shape parameters 1b for the 
marginal and 2b for the conditional part but for any location-scale distribution, the results 
will be very similar.  

Then X has the generalized logistic distribution with shape parameter 1b  given as 

1
11

11

1

1
1)(exp1

)(exp)( bx
xbxf                                        (2.1) 

and the conditional distribution of Y given xX  is again Generalized Logistic with 
shape parameter 2b  is 
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xyh                 (2.2) 

where  x , y , 21 , , 0, 21 , 11 , 0, 21 bb .   

For 11b , )(xf  is negatively skewed. For 11b , it is positively skewed. For 11b , it 
is the well-known logistic distribution which is s symmetric distribution. This is also 
valid for )( xyh  with 2b .

Given a random sample ),( ii yx , we can write the likelihood function as  XYX LLL .
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If we write 11 /)( ii xz , 1.2iii xye , 121.2 , )1( 22
2

2
1.2

and 
1

2 , the loglikelihood function is 
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The likelihood equations for estimating 1 , 1 , 1.2 , 1.2  and  are 
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Because of the functions 
i
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i e
ezg
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)(1  and 
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eag

1
)(2 , )( 1.2ii ea , the 

equations (2.4)-(2.5) and (2.6)-(2.8), respectively, are almost impossible to solve. Hence, 

we use the MML method to solve the equations (2.4)-(2.5) and (2.6)-(2.8). To find the 

MML estimators, we define iii xyw . We order the values ix  and iw  (for a given 

), ni1 , in ascending order of magnitude as 
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                nxxx ...21                    (2.9) 

                           

        nwww ...21 .                 (2.10) 

Then 1.2ii we  has the same order with iw  since 1.2  is a constant and 

11 )( ii xz  has the same order with ix  since 1  is a constant and 1  is 
positive. Now for iii xyw ; ),( ii yx  and 11 /)( ii xz  are the 
concomitants of iw . Since complete sums are invariant to ordering, the likelihood 
equations can be written as 
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Now we linearize the functions )(1 izg  and )(2 iag  by using the first two terms of Taylor 
expansions around ii tzE 1)(  and ii taE 2)( , respectively, to get 

iiii zzg 111 )(   and  iiii aag 222 )( , ni1      (2.16) 
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),( 22 ii  are exactly the same as (2.17) with it1  replaced by it 2 . By replacing )(1 izg

and )(2 iag  with iii z11  and iii a22 , we obtain the MML equations 

0ln 1
*L , 0ln 1

*L , 0ln 1.2
*L , 0ln 1.2

*L  and 

0ln *L . Solving the MML equations gives the following MML estimators  
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Since for small n )15( , 1ˆ , 1ˆ  and 1.2ˆ  has some bias, the bias corrected estimators 
are given by 
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Replacing 1  by 1ˆ  and 1  by 1ˆ  in 0ln 2
*L , 0ln 2

*L  and 

0ln *L  and solving for equations, the MMLE of 2 , 2  and  are obtained 
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Computations: The computations are done in two iterations. First, the LS estimator of 
is used to order ie ’s and to find the concomitants. In the second iteration, the MML 
estimator of  is used. 

The shape parameters: Generally, the shape parameters 1b  and 2b  are not known but 
plausible values of 1b  and 2b  can be found by examining the Q-Q plots of ix  and iw
values. To obtain iii xyw  values, in the first place the LS estimator of  can be 
used to construct the Q-Q plot of iw  to obtain a plausible value of 2b . Then, 

iii xyw ˆ  can be calculated for some 2b values around it to find the most plausible 
one.  

The Least Squares estimators: The Least Squares estimators are obtained by 

minimizing 
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Under generalized logistic distribution with shape parameters 1b 2b , the bias corrected 
LS estimators are (other than ~  which does not need a bias correction) 

))1()((~~
111 bx , ))1()((~
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The numerical values of the psi-function )(b  and its derivative )(b  are given in 
Sazak [2] for several values of shape parameter b. In order to compare the efficiencies of 
the MML estimators and the LS estimators, a Monte Carlo simulation study is conducted. 
The simulations are based on 10,000 turns for 5.0 . For other values of , the results 
are very similar. Without loss of generality, 1 , 1 , 2  and 2  are taken as 0, 1, 0 and 
1, respectively. The other parameters take values from the relations 12 ,

121.2  and 2
21.2 1 . From these relations, 1.2 , 1.2  and  take the 

values 0, 0.866 and 0.5, respectively. The simulations are done for some selected values 
of 1b  and 2b  with the sample sizes 30n  and 100. The simulated values are given in 
Table 1-4. In these tables, the values of the simulated means, square of biases, variances 
and mean square errors (mse) of the MML and LS estimators are given. In order to be 
able to compare the values of bias squares, variances and mean square errors for different 
sample sizes, these values multiplied by the sample size n  (n*bias2, n*variance, n*mse)
are shown. We also give the relative efficiencies of the LS estimators compared to the 
MML estimators, w.r.t. variance and mse which are )~var()ˆvar(*100  and 

)~()ˆ(*100 msemse , respectively. It is obviously seen that MML estimators are 
enormously highly efficient than the LS estimators, see Table 1-4. Furthermore, because 
of the asymptotical optimal properties of the MML estimators, they get more efficient as 
the sample size increases. In Sazak [2], it is also shown by simulations that the MML 
estimators are robust to deviations from the assumed model. The results are not given 
here for conciseness. 

Now we will show how close the variances of the MML estimators to the asymptotic 
Minimum Variance Bounds (MVB) of the estimators which is found by taking the 
inverse of the Fisher Information Matrices ,,,, 2211

1I  and  
,,,, 1.21.211

1I , see Sazak [2] for details. We give the asymptotic MVB values 
of the estimators for some selected values of 1b  and 2b  in Table 5. It is seen that the  
simulated values of the MML estimators are very close to the ideal values and as the 
sample size increases they are almost same. This illustrates how efficient MML 
estimators are. The reason that a few simulated values are a little smaller than the 
corresponding values in Table 5 is apparently due to simulation errors. 
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Table 1. Simulated values for 501 .b  and 502 .b .

n=30 1 1 2 2 12. 12. 1
MML   mean:         0.029  1.011  -0.002  1.027  -0.016   0.877     0.503   0.492 
      n*bias2:      0.026  0.004   0.000  0.022   0.008   0.003     0.000   0.002 
      n*variance:   5.240  0.811   6.542  0.688   5.331   0.635     0.738   0.618 
      n*mse:        5.266  0.814   6.542  0.711   5.339   0.638     0.739   0.619 

LS    mean:        -0.025  0.983  -0.035  1.001  -0.022   0.853     0.499   0.488 
      n*bias        0.018  0.009   0.036  0.000   0.015   0.005     0.000   0.004 
      n*variance:   5.653  1.035   7.156  0.843   5.965   0.782     0.879   0.738 
      n*mse:        5.671  1.043   7.192  0.843   5.980   0.788     0.879   0.742 

      effvar:        92.7   78.3    91.4   81.7    89.4    81.1      84.0    83.7 
      effmse:        92.9   78.0    91.0   84.3    89.3    81.0      84.0    83.5 

n=100 1 1 2 2 12. 12. 1
MML   mean:         0.011  1.005  -0.002  1.007  -0.007   0.870     0.499   0.497 
      n*bias2:      0.012  0.003   0.000  0.005   0.005   0.001     0.000   0.001 
      n*variance:   5.086  0.773   6.307  0.631   5.063   0.580     0.596   0.539 
      n*mse:        5.097  0.776   6.308  0.637   5.068   0.581     0.597   0.540 

LS    mean:        -0.007  0.997  -0.014  1.000  -0.010   0.863     0.498   0.495   
      n*bias        0.005  0.001   0.019  0.000   0.010   0.001     0.001   0.002   
      n*variance:   5.528  1.047   7.078  0.850   5.743   0.805     0.772   0.722   
      n*mse:        5.533  1.048   7.097  0.850   5.753   0.806     0.772   0.724   

      effvar:        92.0   73.9    89.1   74.3    88.2    72.0      77.3    74.7 
      effmse:        92.1   74.0    88.9   74.9    88.1    72.1      77.3    74.6 

Table 2. Simulated values for 501 .b  and 0.62b .

n=30 1 1 2 2 12. 12. 1
MML   mean:         0.041  1.013   0.056  1.006   0.036   0.863     0.498   0.503 
      n*bias2:      0.051  0.005   0.094  0.001   0.039   0.000     0.000   0.000 
      n*variance:   5.211  0.814   3.739  0.487   2.448   0.515     0.192   0.302 
      n*mse:        5.262  0.819   3.834  0.488   2.487   0.516     0.192   0.303 

LS    mean:        -0.015  0.985   0.026  0.993   0.033   0.851     0.501   0.499 
      n*bias        0.006  0.007   0.020  0.002   0.033   0.006     0.000   0.000 
      n*variance:   5.584  1.023   4.749  0.672   3.386   0.720     0.248   0.387 
      n*mse:        5.591  1.030   4.768  0.674   3.419   0.726     0.248   0.387 

      effvar:        93.3   79.5    78.7   72.5    72.3    71.6      77.5    78.1 
      effmse:        94.1   79.5    80.4   72.5    72.7    71.0      77.5    78.2 

n=100 1 1 2 2 12. 12. 1
MML   mean:         0.011  1.003   0.016  1.001   0.010   0.865     0.499   0.500 
      n*bias2:      0.013  0.001   0.025  0.000   0.010   0.000     0.000   0.000 
      n*variance:   5.133  0.764   3.648  0.443   2.313   0.472     0.164   0.283 
      n*mse:        5.146  0.765   3.672  0.443   2.323   0.473     0.164   0.283 

LS    mean:        -0.006  0.994   0.006  0.998   0.009   0.862     0.500   0.499 
      n*bias        0.004  0.003   0.004  0.000   0.009   0.002     0.000   0.000 
      n*variance:   5.578  1.068   4.853  0.675   3.403   0.736     0.219   0.397 
      n*mse:        5.582  1.071   4.856  0.675   3.412   0.737     0.219   0.397 

      effvar:        92.0   71.6    75.2   65.6    68.0    64.2      74.5    71.4 
      effmse:        92.2   71.4    75.6   65.6    68.1    64.1      74.6    71.4 
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Table 3. Simulated values for 0.61b  and 5.02b .

n=30 1 1 2 2 12. 12. 1
MML   mean:        -0.018  1.000  -0.029  1.041  -0.021   0.874     0.500   0.461 
      n*bias2:      0.010  0.000   0.026  0.051   0.013   0.002     0.000   0.046 
      n*variance:   2.823  0.653  16.936  1.070  16.775   0.616     2.564   1.601 
      n*mse:        2.833  0.653  16.962  1.121  16.789   0.618     2.564   1.647 

LS    mean:         0.034  0.986  -0.027  1.029  -0.048   0.851     0.511   0.466  
      n*bias        0.036  0.006   0.023  0.025   0.070   0.007     0.004   0.034  
      n*variance:   3.778  0.918  19.311  1.299  20.150   0.751     3.171   1.933  
      n*mse:        3.814  0.924  19.334  1.324  20.221   0.758     3.174   1.967  

      effvar:        74.7   71.1    87.7   82.4    83.2    82.1      80.8    82.8 
      effmse:        74.3   70.6    87.7   84.7    83.0    81.6      80.8    83.7 

n=100 1 1 2 2 12. 12. 1
MML   mean:        -0.011  1.000  -0.007  1.011  -0.002   0.869     0.498   0.487 
      n*bias2:      0.011  0.000   0.005  0.012   0.000   0.001     0.000   0.018 
      n*variance:   2.703  0.621  16.250  1.010  15.643   0.588     2.228   1.465 
      n*mse:        2.715  0.621  16.255  1.021  15.643   0.588     2.229   1.482 

LS    mean:         0.009  0.996  -0.001  1.007  -0.005   0.861     0.499   0.486 
      n*bias        0.009  0.002   0.000  0.005   0.003   0.002     0.000   0.019 
      n*variance:   3.843  0.940  19.647  1.324  19.265   0.815     2.869   1.917 
      n*mse:        3.851  0.942  19.647  1.329  19.268   0.817     2.869   1.935 

      effvar:        70.4   66.1    82.7   76.2    81.2    72.1      77.7    76.4 
      effmse:        70.5   65.9    82.7   76.9    81.2    72.0      77.7    76.6 

Table 4. Simulated values for 0.61b  and 0.62b .

n=30 1 1 2 2 12. 12. 1
MML   mean:        -0.024  0.999   0.013  1.013   0.026   0.865     0.505   0.494 
      n*bias2:      0.017  0.000   0.005  0.005   0.020   0.000     0.001   0.001 
      n*variance:   2.801  0.641   6.186  0.589   5.552   0.514     0.676   0.536 
      n*mse:        2.818  0.641   6.192  0.594   5.573   0.514     0.677   0.537 

LS    mean:         0.030  0.984   0.045  1.001   0.031   0.854     0.499   0.487  
      n*bias        0.027  0.008   0.061  0.000   0.029   0.004     0.000   0.005  
      n*variance:   3.806  0.927   7.915  0.805   7.323   0.715     0.896   0.708 
      n*mse:        3.833  0.935   7.976  0.805   7.352   0.719     0.896   0.713 

      effvar:        73.6   69.2    78.2   73.2    75.8    71.9      75.4    75.7 
      effmse:        73.5   68.6    77.6   73.8    75.8    71.5      75.5    75.3 

n=100 1 1 2 2 12. 12. 1

MML   mean:        -0.010  1.000  -0.002  1.005   0.002   0.866     0.503   0.500 
      n*bias2:      0.009  0.000   0.000  0.003   0.001   0.000     0.001   0.000 
      n*variance:   2.767  0.634   5.487  0.524   4.861   0.463     0.572   0.490 
      n*mse:        2.776  0.634   5.487  0.526   4.862   0.463     0.573   0.490 

LS    mean:         0.011  0.995   0.013  1.000   0.007   0.862     0.502   0.498 
      n*bias        0.012  0.003   0.017  0.000   0.005   0.002     0.000   0.001 
      n*variance:   3.954  0.955   7.658  0.779   6.811   0.705     0.774   0.683 
      n*mse:        3.965  0.958   7.675  0.779   6.816   0.707     0.774   0.683 

      effvar:        70.0   66.4    71.6   67.2    71.4    65.6      73.8    71.7 
      effmse:        70.0   66.2    71.5   67.6    71.3    65.5      74.0    71.7 
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Table 5. Values of n Asymptotic Variance for 5.0 .

),( 21 bb
  (0.5,0.5) (0.5,6.0)  (6.0,0.5) (6.0,6.0)
1  5.11 5.11  2.65 2.65 

1  0.76 0.76  0.63 0.63 

2  6.21 3.56  15.20 5.50 

2  0.62 0.44  0.98 0.53 

1.2  4.93 2.28  14.54 4.84 

1.2  0.57 0.47  0.57 0.47 

1  0.59 0.15  2.05 0.55 
 0.53 0.28  1.35 0.48 

3. Hypothesis Testing 

We can conduct tests based on any MML estimator by using the asymptotic variances 
since MML estimators are asymptotically equivalent to ML estimators but testing the 
correlation coefficient is of paramount interest. To test the null hypothesis 0:0H ,
we can use  

VT 22 ˆ                      (3.1) 

which has asymptotically a chi-square distribution with 1 degree of freedom. For small 
sample sizes )60(n , we use the simulated variance of ˆ  under the null hypothesis. We 
can also define the statistic based on 1

~  which is  

1
2

1
2
1

~ Vt           (3.2) 

where 1V  is the variance of 1
~  but it is very difficult to find the variance of 1

~  so we use 
the simulated variance of 1

~  under the null hypothesis. We use chi-square distribution 
with 1 degree of freedom to obtain the Type I errors of 2

1t . We also know that under 
bivariate normality, very frequently used test statistic  

   222 ~1~)2(nt          (3.3) 

has F distribution with (1,n-2) degrees of freedom. The simulation results show that F
distribution also works well to find the simulated probabilities for generalized logistic 
distribution. In Sazak et al. [1], the simulated Type I errors of 2T , 2

1t  and 2t  against 
0:1H  for several values of 1b  and 2b  are given. Sazak et al. [1] note that the power 

values of 2
1t  and 2t  are almost same, so they compare the power of 2T  with 2

1t  which is 
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based on the unbiased estimator, 1
~ .  They report that 2T  has higher power than 2

1t . It is 
also possible to test 0:0H  against 0:1H  by using the test statistics 

      VT ˆ           (3.4) 

      and  

11
~ Vt .          (3.5) 

We compare them with the percentages of standard normal distribution to calculate the 
simulated power values which are given in Table 6-7. We use the simulated variances to 
calculate T  but the values based on the asymptotic variances are almost the same for 
large sample sizes.  It is obvious that T is more powerful than 1t . In Sazak [2], it is also 
shown that the test statistics based on MML estimators are robust to deviations from the 
assumed model, thus giving more stable Type I error and higher power compared to the 
test statistics based on LS estimators. 

Table 6. The simulated power of T and 1t  against 0:1H  for 30n .

5.01b
5.02b

5.01b
0.62b

0.61b
5.02b

0.61b
0.62b

T t1 T t1 T t1 T t1
0.00 0.052 0.051  0.045 0.049 0.045 0.044 0.058 0.056 
0.05 0.095 0.089  0.127 0.126 0.063 0.060 0.095 0.084 
0.10 0.154 0.136  0.306 0.281 0.084 0.081 0.150 0.138 
0.15 0.226 0.207  0.508 0.463 0.104 0.100 0.233 0.201 
0.20 0.328 0.291  0.715 0.654 0.146 0.137 0.330 0.273 
0.25 0.448 0.394  0.868 0.800 0.184 0.174 0.461 0.389 
0.30 0.571 0.506  0.942 0.893 0.230 0.221 0.591 0.507 
0.35 0.691 0.617  0.976 0.951 0.291 0.272 0.710 0.609 
0.40 0.798 0.728  0.992 0.979 0.356 0.332 0.811 0.719 
0.45 0.880 0.820  0.999 0.994 0.441 0.408 0.891 0.822 
0.50 0.929 0.880  1.000 0.998 0.538 0.495 0.946 0.883 
0.55 0.967 0.933  1.000 0.999 0.618 0.562 0.973 0.934 
0.60 0.984 0.966  1.000 1.000 0.703 0.650 0.991 0.968 
0.65 0.996 0.986  1.000 1.000 0.789 0.739 0.997 0.988 
0.70 0.999 0.995  1.000 1.000 0.877 0.826 0.999 0.997 
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Table 7. The simulated power of T and 1t  against 0:1H  for 60n .

5.01b
5.02b

5.01b
0.62b

0.61b
5.02b

0.61b
0.62b

T t1 T t1 T t1 T t1
0.00 0.051 0.053  0.047 0.047 0.048 0.051 0.054 0.049 
0.05 0.111 0.106  0.191 0.183 0.075 0.076 0.119 0.108 
0.10 0.214 0.185  0.500 0.440 0.110 0.105 0.220 0.190 
0.15 0.361 0.313  0.786 0.704 0.166 0.152 0.373 0.301 
0.20 0.536 0.459  0.942 0.887 0.225 0.209 0.545 0.452 
0.25 0.694 0.614  0.988 0.961 0.305 0.274 0.717 0.604 
0.30 0.838 0.761  0.999 0.992 0.397 0.358 0.854 0.755 
0.35 0.923 0.86  1.000 0.999 0.513 0.451 0.935 0.858 
0.40 0.972 0.935  1.000 1.000 0.617 0.551 0.974 0.926 
0.45 0.989 0.968  1.000 1.000 0.719 0.637 0.994 0.975 
0.50 0.997 0.99  1.000 1.000 0.814 0.743 0.998 0.991 

4. Conclusion 

We have shown that under the assumed nonnormal bivariate distribution, the MML 
estimators are highly efficient even for small samples. Here, we use generalized logistic 
distribution for illustration but the results will be very similar for any location scale 
family distribution. We also showed that  the test statistic based on the MML estimator of 
the correlation coefficient is very powerful. Because of the robustness property of the 
MML estimators, the tests based on them are naturally also robust. The results given here 
can be extended to p-variate distributions.  
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ÖZET 

Bu çalı manın amacı Lee-Carter ölüm oranı projeksiyon yöntemini incelemek ve Türkiye verilerine 2020 yılına
kadar bir uygulamasını yapmaktır. Uygulamada uzun dönemli mevcut zaman serisi kullanılmı tır. Türkiye 
statistik Kurumu’nun derledi i ya  ve cinsiyet bazında 1970-2000 ölüm ve nüfus sayım istatistiklerinden elde 

edilen ölüm oranlarına Lee-Carter projeksiyon yöntemi uygulanmı tır. Modelde bulunan parametrelerin 
tahmininde Excel de hazırlanmı  bir Makro program, Matlab ve ARIMA tahmin edicisi kullanılmı tır. Sonuçlar 
tartı ılmı  ve de erlendirmeler sunulmu tur. 

Anahtar Kelimeler: Ölüm oranı, tahmin, projeksiyon, Lee-Carter 

ABSTRACT 
LEE-CARTER MORTALITY FORECASTING  

TO TURKISH POPULATION 

The aim of this study is to discuss the Lee-Carter method of mortality forecasting and apply it to Turkish data for 
forecasting mortality to 2020. In implementing the Lee-Carter method, we make use of the longest available time 
series of data. Turkish 1970-2000 mortality and census population statistics by age and gender compiled by the 
Turkish Statistics Institution are used for the application. A program prepared by using Microsoft Excel, Matlab 
and ARIMA time series forecasting is used in order to estimate the parameters in the model. The application 
results are discussed and interpreted.  

Key Words: Mortality Rate, Forecasting, Projection, Lee-Carter   

1. Giri
Ölüm oranı projeksiyonu, sigorta piyasasının etkin bir ekilde i leyi inde, emeklilik fonlarının finansal 
açıdan sürdürülebilirli inin sa lanmasında, medikal çalı malarda, kamu sa lı ı alanında alınacak 
kararlarda ve devletin belirleyece i politikalarda önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle son yıllarda 
insanların beklenen ya am süresi ile ilgili olarak literatürde çok sayıda çalı ma yapılmı tır. Tarihsel 
olarak bakıldı ı zaman, ya am süresinde bir artı  gözlenmekte, bu da nüfusun ya lanmasını
beraberinde getirmektedir. Bu nedenle ölüm oranının tahmin edilmesi ile ilgili çalı malar güncelli ini
korumakta ve önem kazanmaktadır. Bu çalı manın amacı, Lee-Carter Ölüm Oranı projeksiyon 
yöntemini incelemek ve mevcut Türkiye verileri ile bir uygulamasını yapmaktır. Uygulamada Türkiye 
statistik Kurumu tarafından derlenen ya  ve cinsiyet bazında 1970, 1975, 1980, 1985, 1990 ve 2000 

sayım yılları il ve ilçe merkezleri nüfus ve 1970-2000 yılları arası ölüm sayıları kullanılacaktır.

2. Lee-Carter Projeksiyon Yöntemi 
Lee ve Carter (1992), ölüm oranlarının projeksiyonuna x (ya ) ve t (takvim zamanı) de i kenleri ile 
do rusal yapıda bir yakla ım önermi lerdir. Bu yakla ım, ölüm oranlarının projeksiyonunda en çok 
ba vurulan yöntemlerden biridir. Önerilen modelde ölüm oranının gelecekteki tahmin de eri, uzun 
dönem geçmi  zaman serisi verisine dayandırılmaktadır. Lee-Carter modeli, genel olarak a a ıdaki
biçimde ifade edilir. 

tx,txxtx, kba)ln(m  , x = 0, 1, 2, …, n     ,   t  = 1, 2, 3, …, T
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Burada,
tx,m   :   t zamanında x ya ında merkezi ölüm oranını,

xa     :  x ya  t zamanındaki tx,m  ölüm oranının logaritmasının ortalamasını,

xb     :  ölüm oranındaki de i ikli inin ya a özel örüntüsünü,  

tk      : t zamanında ölüm oranındaki de i ikli i ve

tx,   : hata terimini  

göstermektedir.  

Lee ve Carter (1992) tx,m  ya a özel ölüm oranları matrisini tahmin etmek için Tekil De er Ayrı tırma 
(Singular Value Decomposition) yakla ımını önermi lerdir. Bu çalı mada bu yakla ıma çok benzeyen 
bir yöntem olan En Küçük Kareler kullanılmı tır (Haberman ve Russolillo, 2005). Çünkü Tekil De er
Ayrı tırma yakla ımı çok dü ük merkezi ölüm oranlarının olması durumunda logaritmanın tanımsız
olması nedeniyle yetersiz kalmaktadır (Koissi, Shapiro ve Högnäs, 2006). Tek çözüme ula mak için 

xb  de erlerinin toplamı bir ve tk  de erlerinin toplamı sıfır alınmı tır. Burada xa , tx,lnm ’nin 
zamana göre bir ortalama de erini göstermektedir. Modeldeki kısıtlar öyledir (Lee ve Carter, 1992): 

1b
n

1x
x   ve 0k

T

1t
t       

Lee-Carter (1992) modelinde yer alan xa ve xb  parametreleri a a ıdaki gibi tanımlanmı tır:
m

t1t

h
1

xt

m

t1t
xtx mlnlnm

h
1a ve            

tn

t1t

(1)
t

tn

t1t
xxt

(1)
tx

2
k / )a(lnmkb

xb ’in tahmin de eri, en küçük kareler yöntemi kullanılarak 2(1)
txxxt )kba(lnm

fonksiyonunun minimize edilmesi ile bulunur.

Lee-Carter(1992) modelinin önerilmesinden sonra bu modeli geli tirmek için birçok çalı ma 
yapılmı tır. Lee ve Miller (2001), Lee-Carter modelinin uygulanabilirli ini incelemi ler ve modelde 
bulunan ya  bile eninin zaman kar ısında de i mez oldu u varsayımına dikkat çekmi lerdir. Aslında 
ya  bile eninin ölümlülük örüntüsü zamanla de i ken bir yapıdadır. Buna ili kin bir ba ka çalı ma
yapan Horiuchi ve Wilmoth (1995) son yıllarda ileri ya lardaki ölümlülü ün dü ük ya lara göre daha 
hızla azaldı ını ülke örnekleri ile kanıtlamı lardır. Lee ve Miller (2001), bu probleme çözüm olarak 
yarım asırlık veri ile çalı mayı önermi lerdir. Aslında incelemeye alınan dönem ne olursa olsun ya
bazında ölümlülük yapısı zaman ilerledikçe de i mektedir, bu nedenle de modele yansıtılması
gerekmektedir. Lee-Carter modeline ili kin di er bir yakla ım Booth, Maindonald ve Smith (2002) 
tarafından geli tirilmi tir. Lee-Carter modelinde ya  örüntüsünün zamana kar ı de i mez olması
problemine çözüm olarak ya  ve zamanın etkile imli oldu u bir model geli tirmi ler ve Avustralya 
verisi ile bir uygulamasını yapmı lardır.

Bunlardan farklı olarak, Renshaw ve Haberman (2002) ve (2003a) çalı malarında, genelle tirilmi
do rusal modele dayalı ölüm oranı indirgeme faktörünün ölüm oranı tahmininde kullanılan Lee- 
Carter yakla ımına nasıl uyarlanabilece ini incelemi ler ve söz konusu modelin esnek olmayan ya
bile enine kar ı çözüm arayı ında bulunmu lardır. Yine Renshaw ve Haberman (2003b), Lee-Carter 
modelininin ölüm oranı indirgeme faktörünün projeksiyonuna uygulanabilirli ini incelemi lerdir. Jong 
ve Tickle (2005) çalı malarında, en küçük kareler ve en çok olabilirlik tahmin edicilerine ek olarak 
Kalman süzgeç modelini incelemi ler ve di er yöntemlerle kar ıla tırmasını yapmı lardır. Yine 
Haberman ve Russolillo (2005), Lee-Carter ölüm oranı projeksiyon yönetiminin talya nüfusu ile bir 
çalı masını yapmı lardır. Aynı zamanda son zamanlarda bu yöntem tüm ölüm nedenlerine ve nedene 
özel ölümlülük verilerine de uygulanmaktadır (Girosi ve Gary, 2005). 
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3. Uygulamada Kullanılan Veriler ve Lee-Carter Modelinde Yer Alan xa , xb ve tk
Parametrelerinin Tahmini 
Lee-Carter modelinde tahmin edilecek xa  ve xb  parametreleri ve bilinmeyen tk  indeks parametresi 
yer aldı ından bu modelin regresyon yakla ımı ile bir çözümü elde edilemez. Lee ve Carter (1992), 
parametrelerin en küçük kareler tahminini bulmak için Tekil De er Ayrı tırma yöntemini ya a özel 
ölüm oranlarına uygulamı lardır.

Uygulamada, Türkiye statistik Kurumu tarafından derlenen 1970, 1975, 1980, 1985, 1990 ve 2000 
sayım yılları cinsiyete göre 5’erli ya  grubunda düzenlenmi  il ve ilçe merkezleri nüfus istatistikleri 
kullanılmı tır. 1970-2000 dönemi her yıl için tek ya lardaki ölüm istatistikleri 5’erli ya  grubunda 
düzenlenmi tir. Bu dönemde her yıla ili kin ölüm oranını bulabilmek için yıllık nüfus bilgisine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Ancak nüfus bilgisi sadece sayım yılları için elde edilebildi inden ara yıllar için nüfus 
istatistikleri, sayım yılları istatistikleri kullanılarak do rusal bir artı  ile elde edilmi tir. Aslında ya a
özel ölüm oranı bulunurken, yıl ortası nüfusun (1 Temmuz) hesaplanması gerekmektedir. Bu da nüfus 
sayım yılları arası büyüme oranı dikkate alınarak elde edilebilir. Ancak, do rusal artı  ile elde edilen 
Lee-Carter projeksiyon sonuçlarının, yıl ortası nüfus sayılarından elde edilen sonuçlardan daha iyi 
oldu u gözlenmi tir. Bu nedenle ara yıl nüfus hesabında, yılların do rusal bir artı  izledi i varsayımı
tercih edilmi tir.

Türkiye nüfusunun yıllar itibariyle geli imi nüfus piramidi grafikleri ile açıkça görülebilir. Nüfus 
yapısının ya lar itibariyle büyüdü ü ve genç nüfusun yo unla tı ı ekil 1.’deki grafiklerle 
açıklanabilir.
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ekil 1. 1970 - 1985 - 2000 Yılları Nüfus Piramitleri 

Lee-Carter modelinde bulunan xa , xb  parametrelerinin ve tk  indeks parametresinin tahmininde 
de i ik yöntemler kullanılmaktadır. Lee ve Carter (1992) iki a amalı bir tahmin yöntemi 
önermi lerdir. Wilmoth (1993) a ırlıklı Tekil De er Ayrı tırma yöntemini ve en çok olabilirlik tahmin 
yöntemini uygulamı lardır (Carter ve Prskawetz, 2001). Lee-Carter modelinde bulunan xa , xb
parametrelerinin ve tk  indeks parametresinin tahmininde Excel de hazırlanmı  bir makro program 
kullanılmı tır. Elde edilen sonuçlar incelendi inde kadın verilerinin erkek verilerinden daha güvenilir 
oldu u gözlenmi tir. Erkek verilerinde xb  de erleri bazı ileri ya lar için negatif çıkmı tır. Modeldeki 

xb  de erleri, ölüm oranlarının ne ekilde de i ti ini göstermektedir. Uygulama sonucu, xb  de erleri
bazı ya lar için negatif çıkabilmektedir. Bu durum, ölümlülü ün di er ya lar azalma e iliminde iken 
bu ya larda artma e iliminde oldu unu göstermektedir. Uygulamada, uzun dönemde bu sonuç ortaya 
çıkmamaktadır (Lee ve Carter, 1992). Yöntemde verinin kalitesi önemlidir. Sosyal Güvenlik 
Kurumu’nda 6-21 Aralık 2006 tarihleri arasında Türkiye için bir ya am tablosu olu turulması konulu 
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AB projesi gerçekle tirilmi tir. Bu proje kapsamında Türkiye’nin ölüm ve nüfus istatistikleri 
incelenmi  ve mevcut veri ile ya am tablosu olu turulmu tur. Bu çalı mada, ölüm sayılarını
denetlemek için eksik olan ölüm verilerinin tamamlanmasında kullanılan Bennet-Hourichi yöntemi 
uygulanmı tır. Yöntemde iki sayım yılı nüfus istatistikleri ve ölüm sayıları dikkate alınmaktadır.
Yöntemin uygulanması sonucunda, Türkiye’de ölüm sayılarının yakla ık %50 eksik oldu u di er bir 
ifade ile kayıtlı olmadı ı saptanmı tır (Gjonca, 2006). Türkiye’de ölüm kayıtları sadece il ve ilçe 
merkezleri için derlenebilmektedir dolayısıyla %50 oranının büyük kısmı kapsamda olmayan 
kayıtlardan kaynaklanmaktadır ancak mevcut il ve ilçe merkezlerine ili kin ölüm kayıtlarının da eksik 
oldu u söylenebilir. Buradan, uygulamada bazı ya lara ili kin xb  de erlerinin negatif çıkmasının
verilerden kaynaklandı ı sonucuna varılabilir.    

Lee-Carter modelindeki kadın ve erkek için xa ve xb  parametrelerinin kadın ve erkek için tahmin 
de erleri Excel kullanılarak bulunmu tur. Grafikler ekil 2. ve ekil 3.’de verilmi tir.
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ekil 2. Tahmin Edilen Kadın ve Erkek için xa De erleri
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ekil 3. Tahmin Edilen Kadın ve Erkek için xb  De erleri

ekil 3.’te verilen xb  de erlerinin grafi i incelendi inde, zamana kar ı xb  de erlerinde a ırı
dalgalanmalar oldu u gözlenmi tir. Ölüm oranlarının ileriye dönük tahmininde xb  de erleri
kullanıldı ı için bu de erlere düzeltme (graduation) yapılmasının, sonuçları nasıl etkileyece i
ara tırmasına gidilmi tir. Lee-Carter modelindeki xb  de erleri, ölüm oranlarına uygulanan Whittaker 
düzeltme yöntemi kullanılarak düzeltilmi tir (Tuzgöl ve Günay, 2004). Böylece ölüm oranlarının
ileriye dönük tahmininde daha düzgün xb  de erleri serisi elde edilmi tir.   
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Lee-Carter modelinde yer alan xa , xb  parametreleri ve tk  indeks parametresinin tahmininden sonra 
ikinci a ama, elde bulunan tk  indeks parametre de erlerini daha duyarlı hale getirmek için bu 
de erlerinin yeniden tahmin edilmesi sürecidir. Modelde tk  de erleri yeniden tahmin edilmektedir 
çünkü logaritmik dönü üm yapılmı  de erler düzeltildi inde, genç ya taki ki ilere ili kin dü ük ölüm 
oranları ileri ya taki ki ilerin yüksek ölüm oranı ile aynı a ırlı ı almaktadır. Bununla beraber nüfus 
ya  grup geni likleri arasındaki farklar, tk ’nin ikinci kez tahmini ile farklı a ırlıklar almaktadır (Lee 
ve Carter, 1992). Haberman ve Russolillo (2005) çalı malarında tk  de erlerinin yeniden tahmin 
edilmesine ili kin algoritmayı vermi lerdir. Bu algoritma kullanılarak Matlab’da bir program 
hazırlanmı tır. Yeniden tahmin edilen tk  indeks parametre de erleri iteratif bir yöntem uygulanarak 
bulunmu tur. Uygulamada küçük bir de er olan d ve algoritma iterasyon sayısı, bu konuda çalı ma
yapan uygulayıcıların deneyimlerden yararlanarak, sırasıyla 0,05 ve 1000 alınmı tır (Haberman ve 
Russolillo, 2005).
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ekil 4. Yeniden Tahmin Edilen tk ndeks Parametre De erleri 

ekil 4. incelendi i zaman, yeniden tahmin edilen tk  indeks parametre de erlerinin zamanla özellikle 
kadınlarda belirli bir biçimde azaldı ı görülmektedir. Ancak erkek verileri için ilk on be  yılda 
ölümlülük yapısının geli imi son on be  yıla göre daha düzensizdir. Kadınlarda ise azalı ın daha 
düzgün oldu u görülmektedir. Sonuç olarak bu iki grafikten 1970 yılından bu yana Türkiye’de 
ölümlülü ün geli ti i söylenebilir.   

Lee-Carter modelinde tk  indeks parametre de erlerinin yeniden tahmin edilmesinden sonraki a ama, 
bu de erlere ARIMA zaman serisi incelemesinin yapılmasıdır. Zamana ba lı tk  indeks parametresi 
stokastik bir süreç olarak tahmin edilebilir. Bu, Box-Jenkins yöntemi kullanılarak en uygun 
ARIMA(p,d,q) modelinin belirlenmesi ile yapılmaktadır. Birçok uygulama sonucunda, ARIMA 
(0,1,0), t1tt ekk , rasgele yürüyü  modelinin en uygun model oldu u gözlenmi tir (Lee, 
2000). Yeniden tahmin edilen kadın ve erkek tk  indeks parametre de erlerinin zaman serisi 
çözümlemesi SPSS’de yapılmı tır. Zaman serisi çözümlemesi bulguları Çizelge 1.’de verilmi tir. 
ARIMA(p,d,q) incelemesi yapıldı ı zaman kadın ve erkek için p ve q de erlerinin 0, d fark alma 
derecesinin de 1 oldu u saptanmı tır.

Çizelge 1. Kadın ve Erkek ARIMA (0,1,0) Sonuçları
ARIMA(0,1,0) t1tt ekk

  De i ken Katsayı
Standart 

Hata t-istatisti i Olasılık

Kadın       -0,5614 0,1928 -2,9122 0,0070 

Erkek       -0,4613 0,2025 -2,2779 0,0306 
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Çizelge 1.’de verilen olasılık de erleri dikkatle incelenirse,  sabit de erinin ve modelin her iki 
cinsiyet içinde anlamlı oldu u görülmektedir. Çözümleme sonucunda, kadın ve erkek tk  indeks 
parametre de erlerinin rasgele yürüyü  modeline uygun oldu u saptanmı  ve yeniden tahmin edilen 

tk  indeks parametre de erlerlerinin rasgele yürüyü  modeli ile ileriye dönük kadın ve erkek için yirmi 
yıl tahmini yapılmı tır. Elde edilen son parametre tahmin de erleri ve a a ıda verilen e itlik ile kadın
ve erkek için 2000 sonrası yirmi yıla ait 5’erli ya  grubunda ya a özel ölüm oranı tahminleri 
bulunmu tur.

2000s2000
0

xx,2000sx,2000
0

k̂kˆüstelm̂m

Burada, cinsiyete göre 2001-2020 yılları 5’erli ya  grubunda ya a özel ölüm oranı projeksiyon 
de erlerini bulmak için öncelikle s2000k  (s = 1,2, …, 20) indeks de erlerinin projeksiyon de erleri 
bulunmu  ve yukarıda verilen formülde yerine konulmu tur. Projeksiyon de erleri gözlenen en son yıl
olan 2000 yılı, x,2000m̂ , ya a özel ölüm oranına dayandırılmı tır. Ya a özel ölüm oranı tahminleri 
yapıldıktan sonra kadın ve erkek için 2020 yılına kadar do u ta beklenen ya am süreleri projeksiyon 
de erleri elde edilmi tir.

4. Sonuç ve De erlendirme 
1970-2000 Türkiye geneli ile ve ilçe merkezleri nüfus ve ölüm istatistiklerinden elde edilen ya a özel 
ölüm oranlarına Lee-Carter modelini uygulayarak bulunan 2001-2020 yılları do u ta beklenen ya am 
sürelerine ili kin sonuçlar çizelge 2.’de sunulmu tur. Çizelge 2. incelenirse, geriye dönük 2001-2006 
yılları için de projeksiyon de erlerinin elde edildi i görülmektedir. E er Türkiye’nin 2001-2006 
dönemine ait nüfus bilgileri mevcut olsa idi, bu durumda bu döneme ait projeksiyon sonuçları
gözlenen ölüm oranları ile kar ıla tırılabilir ve yöntemin Türkiye verilerine uygulanabilirli i
ölçülebilirdi. Bu konuda bir çalı ma Koissi, Shapiro, ve Högnäs (2006) tarafından geli tirilmi tir.
Koissi, Shapiro, ve Högnäs (2006) çalı malarında Lee-Carter modelinin uyumunu dönem sonu (ex-
post) uygulama yaparak test etmi ler ve uzun dönemli zaman serisi ile çalı ılması durumunda Lee-
Carter modeli tahmin sonuçlarının gözlenen de erlere yakın oldu u sonucuna ula mı larıdır. Çizelge 
2. incelendi inde 2020 yılında do u ta beklenen tahmini ya am süresinin kadın için 81,49 ve erkek 
için 73,01 oldu u görülmektedir.   

Çizelge 2. 1970-2000 Veri Kümesi ile Tahmin Edilen 2001-2020 Yılları Türkiye* Do u ta 
Beklenen Ya am Süreleri 

Yıllar Kadın xe  Erkek xe
2001 76,89 71,14 
2002 77,18 71,30 
2003 77,45 71,46 
2004 77,72 71,60 
2005 77,99 71,74 
2006 78,25 71,87 
2007 78,51 71,99 
2008 78,76 72,10 
2009 79,00 72,21 
2010 79,25 72,31 

Yıllar Kadın xe  Erkek xe
2011 79,49 72,40
2012 79,72 72,49
2013 79,95 72,57
2014 80,18 72,65
2015 80,41 72,72
2016 80,63 72,79
2017 80,85 72,85
2018 81,06 72,91
2019 81,28 72,96
2020 81,49 73,01

* Türkiye Geneli l ve lçe Merkezleri 

Çizelge 2.’de verilen sonuçlar, xb  de erlerine Whittaker düzeltmesi uygulanması sonucu elde edilen 
do u ta beklenen ya am süreleridir. xb  de erlerinin düzeltilmesi, beklenen ya amın çok az oranda 
daha yüksek çıkmasına yol açmı tır. Verideki düzensizliklerin giderilmesinin daha sa lıklı sonuçlar 
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verece i dü ünülerek Whittaker düzeltmesi uygulanmı  ve ileriye dönük tahmin sürecinde bu de erler 
kullanılmı tır.

ekil 5.’de kadın ve erkekte 1970-2000 yılları gözlenen ve 2001-2020 yılları Lee-Carter projeksiyonu 
ile elde edilen do u ta beklenen ya am süreleri tahminine ili kin grafik verilmi tir.  
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ekil 5. 1970-2000 Gözlenen ve 2001-2020 Do u ta Beklenen Ya am Süreleri Tahmini 

Lee-Carter ölüm oranı projeksiyon modeli uygulayıcıya, uzun dönemli geriye dönük zaman serisi ile 
çalı mayı sa lamaktadır. Ancak son dönemde bazı çalı malar Lee-Carter (1992) modelindeki ya
örüntüsünün zamanın kar ısında de i mez oldu u varsayımına dikkat çekmektedirler. Yine de 
uygulaması kolay bir model olması nedeniyle tercih edilen yöntemdir. Ayrıca modeldeki 
parametrelerin tahmin süreçlerine yönelik farklı yakla ımlarla yöntem yeniden gözden geçirilmekte ve 
geli tirilmektedir.  

Türkiye statistik Kurumu’nun derledi i ölüm ve nüfus istatistiklerine Lee-Carter modelinin iyi sonuç 
verdi i söylenebilir. Ancak erkek verisi ile yapılan uygulamada bazı ya  grupları için xb  de erlerinin
negatif çıktı ı gözlenmi tir. Çe itli farklı yakla ımlarda da benzer ekilde negatif de erlerin ortaya 
çıkması ile bu durumun verilerden kaynaklandı ı sonucuna varılmı tır. Lee-Carter modelinin sa lıklı
sonuçlar verebilmesi için uygulamada kullanılan verilerin mümkün oldu unca hatasız ve geriye dönük 
olması son derece önemlidir. Türkiye’de bulunan mevcut verinin, özellikle ölüm istatistiklerinin 
iyile tirilmesi ve kapsam eksikli inin giderilmesi ile uygulamanın tekrar gözden geçirilmesi faydalı
olacaktır.
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Ekonomik faliyetlerdeki de i imlerin takip edilmesi ve mali ba arısızlı ı tetikleyen 
faktörlerin saptanması, hem ülke ekonomisi hem de firmaların ahsi durumlarını
de erlendirmesi açısından  önemlidir. Bu çalı mada, stanbul Menkul Kıymetler Borsası’ndan 
alınan sektör bilançoları incelenmi , zaman içinde tekrarlı ölçümlerden olu an bu kompleks 
yapıdaki verilerin analizi için çok seviyeli istatistiksel modeller kullanılmı tır. Bu modellerle, 
her irketin mali ba arı olasılıkları hesaplanmı , farklı alt gruplardaki irketlerin ba arıları
kar ıla tırılmı  ve zaman içindeki de i imler gözlemlenmi tir.

1. Giri

Panel veri, aynı bireyden birden fazla zamanda alınan ölçümlerden olu ur. Korelasyon yapısı,
kayıp verilerin sıklı ı gibi nedenlerle kompleks yapıya sahip olan bu tip verilerin istatistiksel 
analizi zordur. Panel veriler, di er bir çok bilim alanın yanında, Ekonomi alanında da çok sık
kar ımıza çıkar. Örne in, irketlerin mali ba arısızlı ının tahmini bu irketlerden zaman 
içinde alınan tekrarlı verilerle yapılabilir.    

Mali ba arısızlı ın modellenmesi konusunda yayın taraması yapıldı ı zaman, çoklu regresyon 
modeli, çoklu diskriminant analizi ve lojistik modellerle kar ıla ılır (örne in, Altman (1968), 
Ohlson (1980), Akta  (1997)). Akta  (1997) modellerde ba ımsız de i ken olarak kullanılan 
mali oranların normal da ılım varsayımına genelde uymadı ını belirtmi  ve lojistik 
regresyonun bu durumlarda di er önerilen metotlara üstünlük sa ladı ını vurgulamı tır (sayfa 
55 ve 77).

Akta ’ın (1997) da vurguladı ı gibi (sayfa 149), Türkiye’deki sektör bilançolarının
istatistiksel modellenmesine hala büyük ihtiyaç vardır. Bu amaç için u ana kadar kullanılan
istatistiki modellerin hepsi tek seviyeden olu maktadır. Halbuki, modellerin, çok seviyeli 
olması verilerin  komplike yapısını dikkate alacak ve hesaplanan mali ba arı olasılı ı çok 
daha güvenilir olacaktır. Ayrıca, Türkiye’de u ana kadar bu amaçla yapılan çalı malar panel 
veri yerine kesitsel veri bakı  açısıyla yürütülmü tür.

Bu çalı mada, stanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın (IMKB) web sayfasından toplanan 
panel verilerin istatistiksel analizleri çok seviyeli modeller uygulanarak irketlerin ba arı
tahminleri yapılmı tır.

2. Yöntem 
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Bu çalı mada, hizmetler sektöründe halka açık verisi bulunan 20 irketten 1999-2002 yılları
arasında toplanan veriler incelenmi tir. Bu 20 irket, elektrik, ula ım, ticaret ve turizm alt 
sektörlerine ba lı irketlerdir. Türkiye’de iflas kavramı olmadı ı için bu çalı mada 
ba arısızlık tanımı De Andres vd. (2005) lerinin çalı masını takiben u ekilde yapılmı tır: Bir 
irketin yıllık kar oranı, o alt sektördeki tüm irketlerin medyan karı ile kar ıla tırılmı ,
irketin oranı bu medyandan büyük ise irket ba arılı, de il ise ba arısız olarak 

dü ünülmü tür. Elimizdeki verilerden 5 kar oranı (Özsermaye Karlılı ı Oranı, Aktif Karlılık
Oranı,  Brüt Kar Marjı Oranı, Net Kar Marjı Oranı, Pay Ba ına Kar) hesaplanmı tır. Bu 
oranlardan bazıları, di er kar oranları ile çok yüksek korelasyon katsayıları göstermi lerdir.
Kullanılan istatistiki modeller yüksek korelasyonla ba a çıkabilecek yapıda olsalar da, 0.96 
lara varan korelasyon katsayıları bu oranların di er oranlar tarafından açıklanabilece ini 
gösterdi i için modelden çıkarılmı tır. Özsermaye Karlılı ı Oranı ve Net Kar Marjı
Oranından elde edilen ba arı indikatörleri ba ımlı de i kenler olarak kullanılmı tır. Ba ımsız
de i kenler olarak 11 rasyo de eri (Nakit Oran, Aktif Büyüme Hızı vb.) ve ba ımlı de i ken
indikatörü kullanılmı tır. Ba ımsız de i kenlerden likidite oranı, cari oran ve nakit oran 
arasında yüksek korelasyon problemi gözlendi i için bunlardan ikisi çalı madan çıkarılmı tır.

Bu ve benzeri türde panel veri setlerinin barındırdı ı ba lıca zorluklar kompleks korelasyon 
yapısı, kayıp veriler ve veri setinin boyutudur. Birey içi korelasyon ve birden fazla ba ımlı
de i kenle ilgilendi imiz için bunlar arasında gözlemlenen korelasyon vardır. Birey içi 
ba ımlılı a örnek olarak, Ak Enerji’nin 2000 yılındaki ba arısının 1999 yılındaki ba arısına
ba ımlı olması gösterilebilir. Ba ımlı de i kenler arasındaki korelasyona ise, herhangi bir yıl
içinde gözlemlenen özsermaye karı ile net kar marjının ba ımlı olması örnek gösterilebilir. 
Uzun zaman sürecinde toplanması nedeniyle çok sık kar ıla ılan eksik verileri ele almak 
panel verilerin genel bir zorlu udur. Buna ek olarak, bu çalı mada, kanuni de i iklikler
nedeniyle raporlamanın ve hesaplamaların sık sık de i mesi bazı yıllarda yüksek oranda 
kayıp veri olmasına yol açmı tır. Bu sıkıntıların a ılması için, bu çalı mada sadece 4 yıllık
(1999-2002) veri kullanılmı tır. Bu 4 yıl içindeki kayıp veriler ise, a a ıda bahsedilen metod 
kullanılarak uygun de erlerle de i tirilmi tir. Veri setinin küçüklü ü nedeniyle modele bazı
ba ımsız de i kenler eklenememi tir. Genel olarak, kullanılan lojistik regresyon 
modellerindeki parametrelerin tahminleri sırasında yakınsamama problemleri ya anabilir.
Lojistik regresyon ve benzeri modellerde kullanılan do rusal olmayan denklemlerin açık
çözümleri olmadı ı için, denklemler tekrarlı yöntemler aracılı ıyla çözümlenir. Olabilirlik 
fonksiyonu yatay olan verilerde, bu tekrarlı yöntemler çözüm bulmakta zorlanır veya 
bulamaz. Bu tür problemler, küçük örneklem kümelerinde daha sık ya anır.

Rasyoların aynı ölçekte olmaması nedeniyle, veriler önce standardize edilip daha sonra 
modele sokulmu tur. Yani, her bir gözlemden, o rasyonun ortalaması çıkarılıp standart 
sapmasına bölünmü ür.

Kayıp veri içeren de i kenlerin birle ik da ılımı artlı da ılımların çarpımı olarak yazılarak
uygun regresyon metodlarıyla tahmin edilmi tir. Bu sayede, sürekli ve kesikli da ılımdan 
gelen de i kenlerin birle ik ve çoklu da ılımlarını dikkate almak mümkündür (Ibrahim vd., 
2002).

irketlerin ba arı tahminleri için basit ve pratikte sık kullanılan lojistik modeller ve daha 
komplike olan “Marginalized Transition Random Effects Models” (MTREM) adı verilen 
modeller (Ilk, 2004; Ilk ve Daniels, 2007) kullanılmı tır. MTREM üç seviyeden olu an ve  üç 
ana konuda yorum yapmamızı sa layan bir modeldir. Bu üç ana konu, alt grupların ba arı
olasılıklarının kar ıla tırılması, zaman içindeki de i imin gözlenmesi, ve bireysel farklılıkları
dikkate alarak ba arı olasılıklarının hesaplanmasıdır.

MTREM u üç seviyeden olu maktadır:
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logit P(Y itj =1)= X itj (1)

logitP(Y itj =1|y jti ,1, ,...,y jpti ,, , X itj )= itj + jmti

p

m
mitj y ,,

1
, (2)

logitP(Y itj =1|y jti ,1, ,...,y jpti ,, ,X itj ,b it )= *
itj + j b it (3)

Burada Y itj , i bireyi için (i=1, ... ,n) t zamanında alınan (t=1, ... ,T) j inci (j=1, ... ,J) ba ımlı
de i kendir, ve X itj  aynı ölçüme tekabül eden ba ımsız de i ken vektörüdür. 

Görüldü ü üzere, modelin birinci seviyesi lojistik regresyondan ibarettir ve alt grupların
ba arı olasılıklarını kar ıla tırma amacına yöneliktir. kinci seviye, zaman içindeki de i imi 
ölçen AR (autoregressive) modelidir. Modelin, üçüncü seviyesi ise aynı zaman içinde, aynı
bireyden alınan birden fazla ba ımlı de i keni birbirine ba lar. Bu seviyedeki, 
b it de i kenlerinin normal da ılımdan geldikleri varsayılır, b it ~ N(0, 2

t ). Aynı terim, b it =

t z i , z i ~ N(0,1), eklinde de yazılabilir. Bu terim ölçülememi  veya gözlenemeyen 
faktörleri açıklamak için kullanılır. Saptanılabilirlik için 1 =1 olarak tanımlanır.

Bu modeldeki parametre tahminleri, Bayes metotlar kullanılarak gerçekle tirilmi tir. “Markov 
Chain Monte Carlo” metotları (Brooks, 1998) kompleks istatistiki modellerde son zamanlarda 
çok sık kullanılan metotlardan biridir. Daha spesifik konu mak gerekirse, bu modelde 
parametreler “Gibbs sampling” (Geman ve Geman, 1984) ve “Hybrid MC” (Neal 1996) 
metotları kullanılarak olu turulan bir algoritma sayesinde tahmin edilmi tir ( lk, 2004).

3. Bulgular 

Modele elimizdeki bazı ba ımsız de i kenler eklenememi tir. Bunun nedeni az sayıda veriyle 
çok sayıda de i kenin tahmin edilememesidir. Elimizdeki ba ımsız de i kenlerin hepsinin 
hizmetler sektöründe kullanılması demek, ilk yıldaki lojistik modelleri için, 20 gözlemi 
kullanarak 11 parametrenin tahminini yapmaya çabalamak demektir.  

Yakınsama sa lanarak parametre tahminleri elde edilen modeller arasından sonuçları Tablo 1-
3’de verilen seçilmi tir. Bu seçim yapılırken, AIC (Akaike Bilgi Ölçütü) de erleri ve 
parametre tahminlerinin standart hatalarının mümkün oldu unca küçük olması ve do ru 
klasifikasyon oranlarının yüksek olması dikkate alınmı tır.

Bu tablolardan görülece i üzere, hizmetler sektöründeki irketlerin ba arısını açıklamak 
amaçlı kullanılan ba ımsız de i kenlerin hiçbiri istatistiksel olarak anlamlı de ildir. Yine de, 
Tablo 4 ve 5 den görülece i üzere, modelin ba arısı ve do ru klasifikasyon ba arıları özellikle 
bu boyuttaki bir veri seti için hiç fena de ildir. Posterior tahmin edici kontroller (Gelman vd., 
2003) dördüncü zamanda, iki ba ımlı de i ken arasındaki korelasyon (Y.41,Y.42 ) dı ındaki
korelasyonların tatminkar boyutta modellendi ini belirtmektedir (Tablo 4). Bu metoddaki ana 
fikir, e er model iyi ise, gözlemlenen veri, elimizdeki modelle üretilen suni verilere benzerlik 
gösterecektir. Bu amaçla, kurdu umuz MTREM modeliyle 1000 adet suni veri seti üretilmi ,
her biri gerçek veriyle kar ıla tırılmı tır. Modelin 2. ve 3. seviyelerini kontrol etmek amacıyla
16 adet istatistik tanımlanmı tır (bknz. Tablo 4). Bunlar farklı ba ımlı de i kenler arasındaki 
LOO (logaritmik odds oranı) de erini hesaplar. Her istatistik için, 1000 adet suni veriden 
gelen ve bir adet gerçek veriden gelen LOOlar hesaplanır. Suni olanlardan yüzde kaçının
gerçek verininkinden daha büyük oldu u hesaplanır ve p-de eri olarak verilir. P-de erleri
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0.01’den küçük veya 0.99’dan büyük olan istatistiklerde modelin ba arısını artırmak için çaba 
harcanabilir. Do ru klasifikasyon tabloları ise (Tablo 5), MTREM’in 70 % ile 95 % arasında
do ru sınıflandırma yapabildi ini göstermektedir. MTREM en az lojistik modeller kadar iyi 
ve genelde daha iyi sonuçlar vermi tir. Lojistik modellerin bir yılda özsermaye karı için 40% 
kadar dü ük do ru klasifikasyon vermesi çok ciddi bir sorunu gösterir. Bir bozuk para atılarak 
yazı geldi i zaman irketin ba arılı, tura geldi i zaman ba arısız kabul edilmesi (veya tam 
tersi) durumunda bile ve bu deneyin uzun süre tekrarlanması sonucunda 50% ba arı getirmesi 
beklenir. Kimse rasgele seçimden bile ba arısız olan bir modeli uygulama zahmetine girmek 
istemez. 

Tablo 1. Hizmetler sektörü 1999 yılı verileri için MTREM ve ba ımsız lojistik regresyon 
modellerinin parametre tahminleri.  

  MTREM   LOJISTIK LOJISTIK 
    posterior Özsermaye Karı Net Kar Marjı
Yıl=1999 2.5% 50% 97.5% Ort. SH  Katsayı SH Katsayı SH
Sabit -0.53 0.9 2.38 0.9 0.74 2.36 1.65 0.54 0.83
Likidite -0.93 1.08 3.19 1.13 1.06 1.59 1.91 2 1.41
Kaldıraç -1.56 -0.19 1.08 -0.2 0.68 -2.32 1.71 1.56 1.33
KVBTBO -1.88 -0.73 0.43 -0.73 0.59 -1.35 0.91 -0.23 0.7
Aktif BH -3.15 -0.64 1.54 -0.7 1.21 -2.76 2.5 -0.65 1.36
SBH -0.81 0.46 1.71 0.45 0.66 3.14 2.08 -1.01 0.93
ÖBH -4.47 -1.57 1.05 -1.63 1.39 -1.92 2.09 -0.89 1.77
De i ken -0.57 0.01 0.58 0.01 0.29  

2
1log( ) 1.56 1.57 1.61 1.58 0.01  

*
2 0.79 0.8 0.84 0.81 0.01     

Ort.: Ortalama, SH: standart hata, Likidite: Likidite oranı, Kaldıraç: Kaldıraç oranı, KVBTBO: Kısa Vadeli 
Borçların Toplam Borca Oranı, Aktif BH: Aktif Büyüme Hızı, SBH: Satı ların Büyüme Hızı, ÖBH: Özsermaye 
Büyüme Hızı, De i ken: Ba ımlı de i ken indikatörü (1 = özsermaye karı, 0 = net kar marjı)

Tablo 2. Hizmetler sektörü 2000 yılı verileri için MTREM ve ba ımsız lojistik regresyon 
modellerinin parametre tahminleri. 

  MTREM   LOJISTIK LOJISTIK 

    posterior 
Özsermaye 

Karı
Net Kar Marjı

Yıl=2000 2.5% 50% 97.5% Ort. SH Katsayı SH Katsayı SH
Sabit -2.42 -0.66 1.08 -0.66 0.99 0.18 0.58 0.22 0.53
Likidite -0.36 1.29 3.44 1.4 0.95 1.72 1.27 0.71 0.83
Kaldıraç -2.77 0.61 2.23 0.34 1.29 0.67 1 0.46 0.93
KVBTBO -1.81 1.53 7.33 1.66 2.27 0.49 0.88 -0.14 0.74
Aktif BH -1.63 -0.29 3.52 0.09 1.32 -0.91 0.66 -0.35 0.55
SBH -5.52 1.04 2.91 -0.03 2.42 1.36 0.97 0.78 0.81
ÖBH -4.9 -0.58 2.25 -0.98 2.08 -1.1 0.82 -1.22 1.07
De i ken -0.81 0.07 0.8 0.06 0.4  

2 -1.39 0.67 2.8 0.66 1.07      
2
2log( ) 1.27 1.4 1.43 1.38 0.05   

2 1 1.05 1.07 1.04 0.02      
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Ort.: Ortalama, SH: standart hata, Likidite: Likidite oranı, Kaldıraç: Kaldıraç oranı, KVBTBO: Kısa Vadeli 
Borçların Toplam Borca Oranı, Aktif BH: Aktif Büyüme Hızı, SBH: Satı ların Büyüme Hızı, ÖBH: Özsermaye 
Büyüme Hızı, De i ken: Ba ımlı de i ken indikatörü (1 = özsermaye karı, 0 = net kar marjı)

Tablo 3. Hizmetler sektörü 2001 ve 2002 yılı verileri için MTREM ve ba ımsız lojistik 
regresyon modellerinin parametre tahminleri.  

  MTREM   LOJISTIK LOJISTIK 

    posterior  
Özsermaye 

Karı
Net Kar Marjı

YIL>2000 2.5% 50% 97.5% Ort. SH  Katsayı SH  Katsayı    SH
Sabit -0.45 0.2 1.04 0.22 0.37  0.54 0.44 -0.41 0.52
Likidite -1.84 -0.16 0.89 -0.26 0.67  -0.15 0.59 -0.76 0.63
Kaldıraç -1.38 -0.14 0.57 -0.2 0.48  -0.24 0.47 -0.65 0.6
KVBTBO -0.61 0.19 1.04 0.19 0.4  0.49 0.4 -0.3 0.39
Aktif BH -0.64 0.21 1.07 0.22 0.44  0.34 0.64 0.84 0.7
SBH -0.5 0.16 0.95 0.19 0.38  0.38 0.45 -0.14 0.41
ÖBH -1.4 -0.2 0.9 -0.23 0.6  0.76 0.83 -3.18 2.03
De i ken -0.47 -0.06 0.39 -0.05 0.22   

31 -0.68 0.98 2.71 0.99 0.87     
32 -0.22 1.11 2.65 1.15 0.74    
41 0.29 1.85 4.15 1.94 0.99    
42 -3.23 -0.41 1.58 -0.55 1.24     

2
3log( ) 1.02 1.05 1.06 1.05 0.01    
2
4log( ) 0.74 0.78 0.82 0.78 0.02    

2 1.79 1.83 1.88 1.83 0.03      
Ort.: Ortalama, SH: standart hata, Likidite: Likidite oranı, Kaldıraç: Kaldıraç oranı, KVBTBO: Kısa Vadeli 
Borçların Toplam Borca Oranı, Aktif BH: Aktif Büyüme Hızı, SBH: Satı ların Büyüme Hızı, ÖBH: Özsermaye 
Büyüme Hızı, De i ken: Ba ımlı de i ken indikatörü (1 = özsermaye karı, 0 = net kar marjı)

Tablo 4. Hizmetler sektörü için model ba arısının ölçümü.  

Istatistik LOO( Y.tj , Y.t'j' ) p-de erleri
T1 Y.11,Y.21 0.54
T2 Y.21,Y.31 0.069 
T3 Y.31,Y.41 0.398 
T4 Y.12,Y.22 0.03 
T5 Y.22,Y.32 0.416 
T6 Y.32,Y.42 0.071 
T7 Y.11,Y.31 0.453 
T8 Y.12,Y.32 0.026 
T9 Y.21,Y.41 0.86 
T10 Y.22,Y.42 0.543 
T11 Y.11,Y.41 0.227 
T12 Y.12,Y.42 0.016 
T13 Y.11,Y.12 0.911 
T14 Y.21,Y.22 0.581 
T15 Y.31,Y.32 0.804 
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T16 Y.41,Y.42 1
LOO: logaritmik odds oranı   

Ba langıç noktasındaki (1999 yılındaki) veriler kullanarak tek seviyeli lojistik regresyon 
modelleri ve üç seviyeli MTREM modelleri olu turulmu , bu modellerden elde edilen 
parametre tahminleri Tablo 1 de verilmi tir. Bu tabloda, MTREM modeli altında her bir 
parametre için 95% lik güven aralıkları, Bayes metodu ile elde edilen parametre örnekleminin 
medyanı, ortalaması ve standart hatası verilmi tir. Lojistik regresyonlar için de parametre 
tahminleri ve standart hatalar verilmi tir.

Lojistik modeller tek ba ımlı de i ken üzerine kuruldu u için özsermaye karı ve net kar marjı
için ba ımsız ayrı modeller kurulmu tur. MTREM ise çoklu de i kenler için geli tirildi i
için, bu iki de i keni aynı anda modeller.  

Özsermaye karı için 1999 yılı verileriyle kurulan lojistik regresyon model denklemi  
logit P̂ (Y itj =1)= 2.36 +1.59 Likidite - 2.32 Kaldıraç - 1.35 KVBTBO -2.76 Aktif BH +3.14 
SBH - 1.92 ÖBH
olarak verilir.  

Net kar marjı denklemi ise  
logit P̂ (Y itj =1)= 0.54 + 2.00 Likidite + 1.56 Kaldıraç - 0.23 KVBTBO -0.65 Aktif BH - 1.01 
SBH - 0.89 ÖBH olarak bulunmu tur.

MTREM modelinin 1. seviyesindeki denklem 
logit P̂ (Y itj =1)= 0.9 +1.08 Likidite - 0.19 Kaldıraç - 0.73 KVBTBO -0.64 Aktif BH + 0.46 
SBH - 1.57 ÖBH + 0.01 De i ken olarak verilir.

Modeller arasında, parametre tahminlerinde ciddi farklar oldu u gözlenmektedir. Örne in, 
MTREM’le, kaldıraç oranının bir standart sapma boyutunda artması durumunda ba arı
odds’unun exp(-0.19)= 0.83 birim azalaca ını söylerken, net kar marjının lojistik regresyonla 
modellenmesi, bu odds’un exp(1.56)= 4.76 birim artaca ını söylemektedir.  

MTREM modelinin denklemine dikkat edilirse, ba ımsız lojistik modellerinden farklı olarak 
bir ‘De i ken’ terimi vardır. Bu terim 0 veya 1 de erlerini alan bir indikatördür. Sıfır de erini 
aldı ı zaman, yani net kar marjına tekabül eden ba ımlı de i kenle ilgileniyorken, MTREM 
denklemindeki katsayı 0.9 olarak kalır. Bir de erini aldı ı zaman,  yani özsermaye karındaki 
ba arıyı tahmin etmeye çalı ıyorken, katsayı 0.9 + 0.01 = 0.91 de erini alır. Ba ka bir deyi le, 
bu MTREM modelinde her iki ba ımlı de i ken için iki farklı kesi im noktaları
varsayılmı tır. Benzer ekilde, enteraksiyon terimleri aracılı ıyla iki farklı e im varsaymakta 
mümkündür. Örne in, kaldıraç oranının özsermaye ve net kar marjı için oldukça farklı
parametre tahminleri verdi i görülmektedir (-2.32 ve 1.56). MTREM modeline 
Kaldıraç*De i ken terimi eklenirse kaldıraçın net kar marjı  ve özsermaye karı için farklı
etkisi oldu u dikkate alınır. Ne varki, veri setinin küçüklü ü nedeniyle bu enteraksiyon terimi 
de eklenmemi tir.

Modellerde az sayıda veri kullanılması nedeniyle, bu tablolarda, katsayıların standart 
hatalarının da büyük oldu u görülebilir. Genelde, MTREM ile elde edilen standart hataların
lojistik modellerden elde edilenlerden daha küçük oldu u dikkat çekicidir. Çoklu ba ımlı
de i keni kullanması nedeniyle verileri birle tiren MTREM daha fazla parametre tahmin etse 
de, daha fazla veri kullanır.
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Tablo 2’deki 2 , çalı manın ikinci yılındaki ba ımlı de i kenin birinci yıldakilere 
ba ımlılı ını ölçer. Ba ımsız lojistik modeller ve/veya kesitsel veri bakı  açısı bu ba ımlılı ı
dikkate almaz. Tablo 3’deki, 31  ve 32  üçüncü zamandaki ba ımlı de i kenin sırasıyla bir 
ve iki önceki yıllardaki ba ımlı de i kenlerle ili kisini ölçer. Ba ka bir deyi le, 31 , 2001 
yılındaki verinin 2000 yılındaki veriyle ba lantısını; 32  ise 2001 yılındaki verinin 1999 
yılındaki veriyle ba lantısını ölçer. Benzer bir ekilde, 41  ve 42  2002 yılındaki ba ımlı
de i kenlerin sırasıyla 2001 ve 2000 yıllarındaki ba ımlı de i kenlerle ili kilerine ı ık tutar. 
Tablodan 41  dı ındaki parametrelerin istatistiksel olarak anlamlı olmadıkları görülsede bu 
yine küçük veriden kaynaklanan bir sonuç olabilir. Bu parametrenin, 41 , tahmininin pozitif 
olması, önceki yılla bu yıldaki de i ken arasındaki ili kinin pozitif oldu unu gösterir. Yani, 
bir irketin önceki yılda ba arılı olması bu yılda da ba arılı olma olasılı ının yüksek oldu unu
gösterir ki, bu beklenen bir durumdur. Örne in, 2001 yılında ba arılı olan bir irketin 
ba arısız olana kıyasla, 2002 yılında ba arılı olma oddsu exp(1.85) = 6.36 kat daha yüksektir.

Tablo 1-3’de görülen yüksek 2 de erleri, irketler arası yüksek varyasyonlar / sapmalar 
oldu unu gösterir. Zaman içinde azalan sapmalar ( 2

4
2
3

2
2

2
1 ), bu veride de oldu u

gibi, panel veride sık görülen bir özelliktir. Bu sapmaları, MTREM modelinin 3. seviyesiyle 
ölçebildi imiz için, tek seviyeli lojistik modeller bu bilgiyi bize veremez.  

Modelin üçüncü seviyesi kullanılarak, her bir yılda, her irket için ba arı olasılıkları
hesaplanabilir. Örne in, 2002 yılında (t=4) Ak Enerji irketinin (i=1) özsermaye karı (j=1)
bazında ba arılı olma olasılı ı (özsermaye karının ba lı oldu u  alt sektör medyan karından
yüksek olması olasılı ı)

)exp(1/()exp( 141141141141 bb =
0515.0))74.0(17.2exp(1/())74.0(17.2exp(

olarak bulunmu tur (Bu veri için n*T*J = 20*4*2 = 160 adet *  ve n*T = 20*4 = 80 adet b
hesaplandı ı için * ve b de erleri raporlanmamı tır). Aynı irketin, net kar marjı (j=2) için 
ba arı olasılı ı ise

)exp(1/()exp( 142142142142 bb =
0122.0))74.0(*83.104.3exp(1/())74.0(*83.104.3exp( olarak bulunur.  

irketin bu yıldaki gözlenen ve tahmin edilen de erleri iki ba arı ölçümüne göre de 
ba arısızdır. Bu olasılıklar aracılı ıyla, her irketin yıllar içindeki de i imi incelenebilece i
gibi, aynı yıl içinde iki farklı irketin durumları da kar ıla tırılabilir.

Tablo 5. Hizmetler sektöründe özsermaye karı (j=1) ve net kar marjının (j=2) lojistik 
regresyonla ve MTREM ile modellenmesi sonucu elde edilen klasifikasyon ba arıları (%)

 MODEL YIL = 1999 YIL = 2000 YIL = 2001 YIL = 2002 
MTREM(2) 90 95 75 80j = 1 Lojistik 90 70 40 75 
MTREM(2) 70 85 90 95j = 2 Lojistik 70 65 60 50 

4. Sonuç 
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Kesitsel veri yerine panel veri analizi geçmi  bilgilerden güç aldı ı için daha güçlü sonuçlar 
do urur. Birden fazla ba ımlı de i kenin kullanılması ve çok seviyeli modeller de sonuçları
güçlendirmektedir.  

Lojistik modeller sonucunda, farklı yıllarda ve farklı ba arısızlık tanımları için de i en, 40% 
ila 90% arasında do ru klasifikasyon oranları elde edilmi tir. MTREM sonucunda ise bu 
oranlar 70% ila 95% arasında de i mi tir. Dü ük klasifikasyon oranları, veri setinin 
küçüklü ü nedeniyle bazı ba ımsız de i kenlerin modelde kullanılamamasının do urdu u bir 
sonuçtur. Daha çok sayıda irket içeren sanayi sektörü için tekrarlanan analizler net kar marjı
için her yılda 100% do ru sınıflandırma vermi tir. Bu sonuçlar, MTREM’in lojistik modellere 
üstünlü ünü küçük verilerde bile korudu unu göstermektedir.  

Bu çalı mada, istatistiksel analizler, R ve Fortran kullanılarak yapılmı tır. R internetten 
ücretsiz indirilebilir (http://www.r-project.org/). MTREM için gerekli Fortran kodu ilk 
yazardan temin edilebilir.   

* Bu proje, TÜB TAK (SOBAG-105K048) tarafından desteklenmi tir.

Anahtar Kelimeler: irket rasyoları, panel veriler, hiyerar ik istatistiki modeller  
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ABSTRACT 

STATISTICAL MODELING OF FINANCIAL STATEMENTS 

Observing the economical changes and determining the factors related to financial failure are 
important for both the economical development of the country and for the self - evaluation of 
individual firms. In this study, financial stataments that are collected from Istanbul Stock 
Exchange are investigated, and multilevel statistical models are used for analysing this 
complex structured data which consists of repeated measurements in time. By these models, 
financial success probabilities for each company are calculated, success of companies in 
different subgroups are compared, and changes in time are observed. 

Key Words: Financial statements of sectors, panel data, hierarchical statistical models. 
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TÜRK YE’ DE KAMU – ÖZEL SEKTÖR ÜCRET FARKLILI I

Özet
Farklı ülkelerde farklı ekonometrik yöntemler kullanılarak yapılan birçok çalı mada ilgi 
çekici bir konu olan ücret da ılımı ara tırılmı  ve ço unlukla normal da ılıma sahip 
olmadı ı gösterilmi tir. Serilerin normal da ılıma sahip olmaması durumunda Sıradan En 
Küçük Kareler Yöntemi güvenli sonuçlar vermeyebilir. Bu nedenle ülkeler için ücret 
farklılı ını açıklamak için robust regresyon modelleri kullanılabilir. Özellikle Kantil 
Regresyon uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kamu ve özel sektör arasındaki istihdam ve kazanç durumunun her ülkede farklılık
gösterdi i bilinmektedir. Bu çalı manın amacı, Türkiye’ deki ücret farklılı ını ara tırarak, 
kamu ve özel sektör arasındaki ücret da ılımını analiz etmektir. Bu amaçla Türkiye’ de 
sektörler arasındaki ücret da ılımı, Türkiye statistik Kurumu’ ndan sa lanan Hanehalkı

gücü Anketi verileri kullanılarak incelenmi tir. Herbir sektör için de i kenlerin artlı
ücret da ılımının farklı noktalarındaki etkileri Kantil Regresyon kullanılarak analiz 
edilmi tir. Ücret denklemlerini tahmin etmek için ikinci bir yakla ım olarak M Regresyon 
kullanılmı tır. Normal da ılım olmaması durumunda Sıradan En Küçük Kareler Yöntemi 
güvenilir sonuçlar vermese de çalı mada logaritmik ücretlerle demografik de i kenler 
arasındaki ili ki Sıradan En Küçük Kareler Yöntemi ile de tahmin edilerek di er 
yöntemlerle tahmin edilen katsayılar arasındaki farklar gösterilmi tir.  

Anahtar Kelimeler: Ücret Da ılımı, Mincer Denklemi, Kantil Regresyon, M Regresyon 

I. Giri

Kamu ve özel sektör arasındaki ücretler her ülkede farklılık göstermektedir. Genelde 
kamu sektöründe ücretler yüksekse bu durumda devlet harcamaları ve buna ba lı olarak 
da vergiler artmaktadır. Özel sektörde ücretlerin yüksek olması durumunda ise kamu 
sektöründe çalı anlar bu sektörde çalı mak istemeyecek ve varolan kalifiye çalı anlar 
elde tutulamayacaktır. Her iki durum devlet hizmetlerinin kalitesinde bozulmaya yol 
açacaktır. Ücret farklılıklarının olması, özel ve kamu sektöründeki i verenlerin kalifiye 
eleman seçebilmek için yarı  haline girmesi neticesinde i gücü piyasaları da zarar 
görebilecektir.

Sektörler arasındaki ücret farklılı ın belirlenmesinin iktisadi kararların alınmasında 
önemli olması nedeni ile de bu konu çalı malarda ilgi çekici olmu tur. Birçok çalı mada 
ücret farklılı ının incelenmesinde Mincer (1974)’in be eri sermaye kazanç 
fonksiyonunun ele alındı ı görülmektedir. Bu fonksiyon ile ücretlerin do al logaritması
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e itim durumu, tecrübe, ya , cinsiyet, medeni hal, ırk, çalı an sayısı, firma büyüklü ü
gibi gelir farklılıklarını etkileyen de i kenler arasındaki ili ki incelenmektedir. Kreuger 
(1988) yatay kesit verileri ile Mincer be eri sermaye modelini tahmin etmi  ve sonuçta 
kamu sektöründeki ücret farklılı ının özel sektördekinden daha az oldu u sonucuna 
ula mı tır. Moulton (1990) daha önce yapılan çalı malardan farklı olarak çalı anların
karakteristik özelliklerini de incelemi  ve 1974-79 döneminden sonra Amerika’ da ücret 
farklılı ının azaldı ını bulmu tur. 

Türkiye’yi ele aldı ımızda kamu sektörünün istihdamın büyük bir kısmını kar ıladı ı
görülmektedir1. Kamu harcamalarında ücretler büyük yer tutmaktadır. Bu da devletin 
yerine getirmesi gereken önemli bir mali yükümlülüktür. Ekonomik kriz ve 24 Ocak 
1980 kararlarından sonra kamu istihdamı daha ilgi çekici bir konu haline gelmi tir. Kamu 
ücretlerinin azalması bütçe kısıtlamalarının da azalması anlamına gelmektedir. 1980’lerin 
sonunda kamu iktisadi te ebbüslerinin özelle tirilmesi ivme kazanmı  ve bunun 
neticesinde birçok ki i i ten çıkarılmı tır. Kamu iktisadi te ebbüs reformunun 
tamamlanabilmesinin önündeki en büyük engelin ise kamu sektörü ile özel sektör 
arasındaki ücret farklılı ına dayandı ı görü ü yer almaktadır.

Bu çalı manın amacı, Türkiye’deki ücret farklılı ını ara tırarak, kamu ve özel sektör 
arasındaki ücret da ılımını incelemektir. Bu amaçla ücret farklılıklarını incelemek için 
Mincer ücret denklemleri robust ekonometrik tahmin yöntemleri ile tahmin edilmi tir. 
Son yıllarda birçok ülkede kamu ve özel sektör arasındaki ücret farklılı ı farklı
ekonometrik yöntemler kullanılarak ara tırılmı  ve ücretlerin da ılımının ço unlukla 
normal da ılıma sahip olmadı ı belirlenmi tir. Ücretlerin normal da ılıma sahip 
olmaması durumunda ücret farklılıklarının incelenmesinde ilk zamanlar yaygın olarak 
kullanılan sıradan En Küçük Kareler Yöntemi’ nin güvenli sonuçlar vermedi i
görülmektedir.  Bu nedenle ülkelerin ücret farklılı ını açıklamak için robust regresyon 
modelleri kullanılabilir. Özellikle M Regresyon ve Kantil Regresyon modellerinin 
uygulamada yaygın olarak tercih edildi i görülmektedir. Örne in, Poterba ve Rueben 
(1994) En Küçük Kareler Yöntemi’ nin yanında Kantil regresyon ile de sektörler arası
ücret farklılı ını analiz etmi tir. Buchinsky (1994), çalı masında Kantil regresyon 
modellerini kullanarak hemen hemen tüm kantillerde e itimin getirisinin dü ük oldu una 
de inmi tir. Disney ve Gosling (1998) ise kamu sektörü ücret farklılı ının yüksek 
kantillere göre dü ük kantillerde daha çok oldu unu göstermi tir.   

Be  bölümden olu an bu çalı mada, giri  bölümünden sonra ikinci bölümde mincer ücret 
denkleminin incelenmesinde kullanılan M regresyon ve Kantil Regresyon modelleri ele 
alınmı tır. Üçüncü ve dördüncü bölümde sırası ile çalı mada kullanılan veriler ve tahmin 
sonuçlarının yorumları yeralmaktadır. Çalı ma sonuç bölümü ile tamamlanmı tır.  

1 Aysit Tansel, “Public-Private Employment Choice, Wage Differentials and Gender in Turkey”, August 
2004, IZA DP No.1262, sf1. 

Sözlü Sunumlar 383



II. Ekonometrik Model  

Ücret farklılıklarının belirlenmesinde ilk çalı malarda yaygın olarak kullanılan En Küçük 
Kareler yöntemi verilerde a ırı de erler olmaması durumunda iyi sonuçlar verebilmekte; 
ancak tesadüfi hataların da ılımı normal olmadı ında robust tahminler elde 
edilememektedir. Bu durumda robust tahminler elde edebilmek için robust tahminciler 
olarak adlandırılan farklı tahmin yöntemleri önerilmi tir. Bu yöntemlerden biri Huber 
(1964) tarafından önerilen M-Regresyon tahmin yöntemidir. En küçük kareler parametre 
tahminleri artık kareler toplamının ( 2

ie ) minimizasyonu ile elde edilirken, M-

Regresyonda parametre tahminleri ( )ie ’nin minimizasyonuna dayanmaktadır.
Burada, ( )ie  artıkların toplam fonksiyonudur ve her hata teriminin amaç fonksiyonuna 
katkısını gösterir. M tahminleri, 

0 1
ˆ ˆ( ( ))i iY X

gösterimini minimize eden de erlerdir.  

A ırı de erlerin bulundu u, normallik varsayımının geçerli olmadı ı ve de i en 
varyansın varlı ında önerilen di er bir yöntem de Koenker ve Basset (1978) tarafından 
önerilen Kantil regresyon modelidir. Kantil Regresyon, 

: :

1min (1 )
i i

i i
i y i y

y y
n

ifadesinin minimizasyonuna dayanmaktadır. Bu do rusal regresyon modeli, 

'
i i iy x e

için genelle tirildi inde, bu durumda .’ cı kantil regresyon (0 1) ,

' '

' '

: :

1min (1 )
i i i i

i i i i
i y x i y x

y x y x
n

'

1

1min ( )
n

i ib i
y x

n

minimizasyon ile tahmin edilir ve y’ nin .’ cı kantili olarak da adlandırılabilir. Burada 
'
ix , ba ımsız de i ken vektörüdür.  ie  ba ımsız, sıfır etrafında simetrik ve F da ılımına 

sahiptir. Kantil regresyonun bu ekildeki gösterimi do rusal programlama gösterimidir. 

EKK ve Medyan Regresyon y’ nin artlı da ılımının ortası hakkında bilgi vermekte, 
Kantil Regresyon ise farklı kantil de erleri için y’ nin x’ e göre artlı da ılımının tümü 
hakkında bilgi vermektedir. Kantil regresyonda farklı kantillerde farklı sonuçların ortaya 

Sözlü Sunumlar 384



çıkması, ba ımlı de i kenin; artlı da ılımının farklı noktalarındaki açıklayıcı
de i kenlerdeki de i ikliklere farklı tepki vermesi olarak yorumlanabilir. 

III.Veri  

Bu çalı mada Türkiye’de sektörler arasındaki ücret da ılımı Türkiye statistik
Kurumu’na ait 2003 yılı III. Dönem Hanehalkı gücü Anketi verileri kullanılarak analiz 
edilmi tir. Anketteki 5742 bireyin 4714’ü (%82,09) erkek, 1028’i (%17,9) kadın, 4574’ü 
(%79,65) özel sektör, 1168’i (%20,34) kamu sektörü çalı anıdır.

Çalı mada kamu ve özel sektör kazanç farklılıklarını analiz etmek için Mincer (1974) 
tarafından geli tirilen be eri sermaye kazanç fonksiyonuna dayanan Mincer ücret 
denklemleri temel alınarak Standart Mincer Denklemi ve kukla de i kenleri farklı
ekillerde olu turulmu  iki geni letilmi  Mincer Denklemleri olmak üzere toplam üç 

model hem kamu hem de özel sektör için ayrı ayrı ele alınmı tır.

Standart Mincer denklemi Model 1 olarak adlandırılmı  ve, 

14
2

321 iiiii uOYSTCRTCRLUCRT

olarak kurulmu tur. Burada, iLUCRT ; bireylerin saat ücretlerinin logaritmik de eri,

iTCR ; bitirilen ya  de erinden okunulan yıl sayısı ve okula ba lama ya ı olan 6’nın
çıkarılması ile elde  edilen tecrübe de i keni, 2

iTCR ; tecrübe de i keninin karesi, iOYS ;
e itim alınan yıl sayısını ifade eden de i kenlerdir. 

Bu Standart Mincer Denklemine bireysel özelliklerin logaritmik ücretler üzerindeki 
etkisini görebilmek amacı ile kukla de i kenler eklenerek Model 1 geni letilmi  ve
Model 2,

287654
2

321 iiiiiiiii uSGKDEDCNSOYSTCRTCRLUCRT

 olarak kurulmu tur. Bu modelde iCNS ; cinsiyet için olu turulan kukla de i ken, iED ;
e itim durumu için olu turulan kukla de i ken, iKD ; çalı ılan kurumdaki durumu ifade 
eden kukla de i ken, iSG ; ise sosyal güvenlik kurulu una kayıt durumunu ifade eden 
kukla de i kendir.  

Model 2’ de KDED,  ve SG  kukla de i kenleri ikiden fazla de er alan kukla de i ken 
eklinde olu turulmu tur. Bundan dolayı bu de i kenlerdeki durumların ayrıntılı etkisini 

görebilmek için, durum sayısı-1 sayıda kukla de i ken olu turularak Model 3 , 

31413121110

987654
2

321

11765
4321

i

iiiiiiii

uSGKDEDEDED
EDEDEDEDCNSOYSTCRTCRLUCRT

Sözlü Sunumlar 385



olarak kurulmu tur. De i ken tanımlamaları a a ıdaki tabloda verilmi tir. 

Tablo 1.  De i ken Tanımlamaları
De i kenler  

LUCRT Bireylerin saat ücretlerinin logaritmik de eri 
TCR (Ya  - okunulan yıl sayısı - 6) 

2TCR Tecrübe de i keninin karesi 
OYS E itim alınan yıl sayısı

kiden Fazla De er Alan Kukla De i kenler 

ED

Okul bitirmedi =1 
Ilkokul mezunu =2 
Ilkö retim mezunu=3 
Genel ortaokul mezunu=4 
Mesleki ortaokul mezunu=5 
Genel lise mezunu=6 
Mesleki lise mezunu=7 
2 yıllık ön lisans =8 
3 yıllık lisans mezunu=9 
4 yıllık lisans mezunu=10 
Master,doktora mezunu=11 

KD

Düzenli ücretli (maa lı) = 1 
Yevmiyeli (mevsimlik, arızi, geçici) = 2 
Ücretli ev i çisi =3 

veren =4 
Kendi hesabına=5 
Ücretsiz aile i çisi=6 

SG

Sosyal Sigortalar Kurumu =1 
Emekli sandı ı=2 
Ba -kur=3 
Kayıtlı de il=4 
Di er durum=5 

ki De er Alan Kukla De i kenler 
CNS Erkek=1,  Kadın=0 

1ED lkokul Mezunu=1, di er durum=0 
2ED Genel ortaokul mezunu=1, di er durum=0 
3ED Genel lise mezunu=1, di er durum=0 
4ED Mesleki lise mezunu=1, di er durum=0 
5ED 2 yıllık ön lisans mezunu=1, di er durum=0 
6ED 3 yıllık lisans mezunu=1, di er durum=0 
7ED 4 yıllık lisans mezunu=1, di er durum=0 
1KD Düzenli ücretli (maa lı) = 1, di er durum=0 
1SG Sosyal Sigortalar Kurumu=1, di er durum=0
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IV. Tahmin Sonuçları

Sektörler arası ücret farklılı ını belirlemek için ele aldı ımız Standart Mincer Ücret 
denklemi olan Model 1’in hem kamu hem de özel sektör için hangi yöntem ile tahmin 
edilece ini belirlemek amacı ile bu modelde yer alan temel de i kenlerin tanımlayıcı
istatistikleri incelenmi  ve elde edilen bulgular Tablo 2’ de özetlenmi tir.  

Tablo 2. Tanımlayıcı statistikler

Çalı mada 1168 kamu sektörü çalı anının saatlik ortalama ücretleri 4,109 YTL, 4574 
özel sektör çalı anının saatlik ortalama ücretleri 2,959 YTL’dir.  Tanımlayıcı istatistiklere 
bakıldı ında de i kenlerin Jarque-Bera Testi sonucunda normal da ılmadı ı
görülmektedir. Tablo incelendi inde kamu ve özel sektör için logaritmik ücret 
de i keninin standart sapmalarına bakıldı ında, özel sektördeki ücret de i kenli inin 
beklenildi i gibi daha fazla oldu u görülmektedir.    

Çalı mada ikinci adım olarak a ırı de erlerin varlı ı ara tırılmı tır. Kamu ve özel sektör 
için Model 1 önce En Küçük Kareler Yöntemi ile tahmin edilmi tir. Modelde a ırı
de erlerin belirlenmesi için DFFITS, COOKSD testleri ile yine seri de erlerinde a ırı
de erlerin belirlenmesi için standartla tırılmı  ve studentized artıklar ile HAT Matrisin 

De i kenler UCRT LUCRT TCR TCR2 OYS 
Kamu Sektörü 

Ortalama 4108529.  15.15031 20.95205 533.1404  11.28510
Medyan 3828125.  15.15788 21.00000 441.0000  11.00000

Std. Sapma 1853270.  0.401417 9.707342 447.0463  3.739373
Skewness 4.833480 -0.574077 0.221140 1.788480 -0.328480
Kurtosis 57.88198  6.645731 2.965290 11.08737  2.450962

Jarque-Bera 151133.4  711.0012 9.578365 3805.745  35.67456
Prob. 0.00  0.00 0.008319 0.00  0.00 

Gözlem Sayısı 1168 1168 1168 1168 1168 
Özel Sektör 

Ortalama 2958979.  14.55150 22.82510 699.4893  7.356143
Medyan 1875000.  14.44412 21.00000 441.0000  5.000000

Std. Sapma 4064631.  0.798824 13.36201 757.4110  3.511776
Skewness 10.21983 -0.058998 0.616922 2.001854  0.633184
Kurtosis 178.5872  5.115706 3.109709 8.257433  2.963315

Jarque-Bera 5955474.  855.7445 292.4326 8322.828  305.8925
Prob. 0.00  0.00 0.00 0.00  0.00 

Gözlem Sayısı 4574 4574 4574 4574 4574 
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kö egen de erleri hesaplanmı  ve sonuçta a ırı de erlerin oldu u görülmü tür (sonuçlara 
burada yer verilmemi tir, istenildi inde yazarlardan temin edilebilir2.)

Yapılan testler do rultusunda regresyon modelinin normal da ılıma uymadı ı ve a ırı
de erlerin oldu u gözlemlenmi tir,  Bu nedenle Alternatif Regresyon Yöntemleri’nden 
M- Regresyon ve Kantil Regresyon ile model tahmin edilmi tir. Her iki sektör için 
Standart Mincer Denklemi’ ni ifade eden Model 1’in EKK Yöntemi ve M Regresyon ile 
tahmin sonuçları Tablo 3’ te yeralmaktadır.  

Tablo 3. Kamu ve Özel Sektör için EKK ve M Regresyon sonuçları

Ba ımlı De i ken : log(ucrt) KAMU SEKTÖRÜ ÖZEL SEKTÖR 
De i kenler EKK M REGRESYON EKK M REGRESYON 

TCR 0,0223 
[0,0037] 

0,0162 
[0,0032] 

0,0559 
[0,0025] 

0,0566 
[0,0022] 

2TCR -0,0002 
[0,00008] 

-0,0002 
[0,00007] 

-0,0008 
[0,00004] 

-0,0008 
[0,00004] 

OYS 0,0575 
[0,0033] 

0,0449 
[0,0029] 

0,1170 
[0,0033] 

0,1051 
[0,0028] 

sabit 14,1578 
[0,0634] 

14,3958 
[0,0553] 

12,9575 
[0,0465] 

13,0689 
[0,0396] 

2R 0,2166  0,2473  
                                      F 107,25 84,99 500,41 594,73 

Bu tablonun ilk sütununda Model 1’ de incelenen de i kenler, ikinci ve üçüncü sütunda 
sırası ile kamu sektörü için EKK ve M regresyon parametre tahminleri, dördüncü ve 
be inci sütunda ise özel sektör için EKK ve M regresyon parametre tahminleri 
yeralmaktadır.

EKK sonuçlarına bakıldı ında hem kamu sektöründe hem de özel sektörde katsayıların
istatistiksel olarak anlamlı; ancak belirlilik katsayısının oldukça dü ük oldu u
görülmektedir. M Regresyon sonuçlarına bakıldı ında EKK Yöntemi’ ne göre robust 
sonuçlar elde edilmi tir ve yine tüm katsayıların istatistiksel olarak anlamlı oldu u
görülmektedir. Kamu ve özel sektörde, tek bir modelle yüksek ve dü ük ücret 
düzeylerindeki farklılı ı görebilmek için Kantil Regresyon ile Model 1 tahmin edilmi ,
bireysel özelliklerin logaritmik ücretler üzerine etkisini görebilmek amacı ile kurulan 
Model 2 ve Model 3 de Kantil Regresyon ile tahmin edilerek  10,25,50,75 ve 90’ıncı
kantillerdeki parametre tahmin sonuçları Tablo 4’te verilmi tir.

                                                
2 Testler ile ilgili ayrıntılı bilgi için bakınız: Belsley, Kuh ve Welsch (1980), Dubbelman (1978) ve Cook, 
Weisberg (1982).  
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Tablo 4. Kamu ve Özel Sektör için Model 1, Model 2 ve Model 3’ ün Kantil Regresyon Sonuçları

Ba ımlı De i ken: 
log(UCRT) KAMU SEKTÖRÜ ÖZEL SEKTÖR 

Kantiller De i kenler Model 1 Model 2 Model 3 Model 1 Model 2 Model 3 

0,10 TCR 0,0393* 
[0,0048] 

0,0180* 
[0,0046] 

0,0156* 
[0,0038] 

0,0553* 
[0,0055] 

0,0539* 
[0,0033] 

0,0436* 
[0,0039] 

0,25 TCR 0,0104* 
[0,0027] 

0,0087* 
[0,0032] 

0,0086* 
[0,0032] 

0,0544* 
[0,0029] 

0,0486* 
[0,0025] 

0,0464* 
[0,0035] 

0,50 TCR 0,0159* 
[0,0024] 

0,0148* 
[0,0036] 

0,0132* 
[0,0037] 

0,0549* 
[0,0032] 

0,0490* 
[0,0025] 

0,0474* 
[0,0029] 

0,75 TCR 0,0202* 
[0,0042] 

0,0152* 
[0,0035] 

0,0189* 
[0,0039] 

0,0632* 
[0,0025] 

0,0453* 
[0,0027] 

0,0486* 
[0,0025] 

0,90 TCR 0,0215* 
[0,0057] 

0,0088 
[0,0055] 

0,0154* 
[0,0056] 

0,0744* 
[0,0044] 

0,0477* 
[0,0038] 

0,0589* 
[0,0047] 

0,10 2TCR -0,0007* 
[0,0001] 

-0,0003* 
[0,00009] 

-0,0002* 
[0,00007] 

-0,0010* 
[0,00009] 

-0,0009* 
[0,00005] 

-0,0007* 
[0,0039] 

0,25 2TCR -0,00002 
[0,00006] 

-0,00002 
[0,00007] 

-0,00003 
[0,00007] 

-0,0009* 
[0,00005] 

-0,0008* 
[0,00004] 

-0,0007* 
[0,00006] 

0,50 2TCR -0,00013* 
[0,00005] 

-0,0001** 
[0,00008] 

-0,00009 
[0,00008] 

-0,0008* 
[0,00005] 

-0,0008* 
[0,00004] 

-0,0007* 
[0,00005] 

0,75 2TCR -0,0003* 
[0,0009] 

-0,0002* 
[0,00008] 

-0,0003* 
[0,00008] 

-0,0008* 
[0,00005] 

-0,0006* 
[0,00005] 

-0,0007* 
[0,00004] 

0,90 2TCR -0,0003* 
[0,0001] 

-0,00002 
[0,0001] 

-0,0002** 
[0,0001] 

-0,0009* 
[0,00008] 

-0,0006* 
[0,00007] 

-0,0008* 
[0,00009] 

0,10 OYS 0,0878* 
[0,0054] 

0,0420* 
[0,0184] 

0,0363* 
[0,0045] 

0,1177* 
[0,0066] 

-0,0016 
[0,0179] 

-0,0108 
[0,0087] 

0,25 OYS 0,0669* 
[0,0027] 

0,0489* 
[0,0142] 

0,0593* 
[0,0056] 

0,0949* 
[0,0036] 

0,0161 
[0,0130] 

0,0471* 
[0,0083] 

0,50 OYS 0,0445* 
[0,0023] 

0,0569* 
[0,0157] 

0,0403* 
[0,0093] 

0,1044* 
[0,0041] 

0,0285* 
[0,0132] 

0,0963* 
[0,0085] 

0,75 OYS 0,0282* 
[0,0043] 

0,0611* 
[0,0145] 

0,0443* 
[0,0071] 

0,1148* 
[0,0035] 

0,0498* 
[0,0152] 

0,1043* 
[0,0083] 

0,90 OYS 0,0425* 
[0,0055] 

0,0633* 
[0,0259] 

0,0597* 
[0,0065] 

0,1343* 
[0,0066] 

0,0302 
[0,0245] 

0,1174* 
[0,0174] 

0,10 CNS - -0,0750* 
[0,0349] 

-0,0747* 
[0,0291] - -0,7197* 

[0,0379] 
-0,8039* 
[0,0433] 

0,25 CNS - -0,0549* 
[0,0244] 

-0,0648* 
[0,0246] - -0,4023* 

[0,0270] 
-0,4138* 
[0,0366] 

0,50 CNS - -0,0609* 
[0,0257] 

-0,0667* 
[0,0264] - -0,3005* 

[0,0269] 
-0,3178* 
[0,0295] 

0,75 CNS - -0,1015* 
[0,0224] 

-0,1053* 
[0,0303] - -0,2599* 

[0,0288] 
-0,2794* 
[0,0240] 

0,90 CNS - -0,0913* 
[0,0365] 

-0,0645** 
[0,0345] - -0,2503* 

[0,0405] 
-0,2741* 
[0,0440] 

0,10 ED - 0,0231 
[0,0250]  - 0,1203* 

[0,0245] -

0,25 ED - 0,0073  - 0,1015* - 
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[0,0184] [0,0177] 

0,50 ED - -0,0099 
[0,0205]  - 0,0924* 

[0,0179] -

0,75 ED - -0,0335** 
[0,0187]  - 0,0749* 

[0,0206] -

0,90 ED - -0,0169 
[0,0323]  - 0,1279* 

[0,0328] -

0,10 1ED - - -0,1859* 
[0,0520] - - 0,2779* 

[0,0724] 

0,25 1ED - - 0,1539* 
[0,0676] - - 0,0608 

[0,0646] 

0,50 1ED - - -0,1586 
[0,1239] - - -0,13411* 

[0,0549] 

0,75 1ED - - -0,0999 
[0,0871] - - -0,1388* 

[0,0470] 

0,90 1ED - - -0,0775 
[0,0698] - - -0,2273* 

[0,0913] 

0,10 2ED - - -0,2732* 
[0,0519] - - 0,4966* 

[0,0870] 

0,25 2ED - - 0,0106 
[0,0612] - - 0,1113 

[0,0778] 

0,50 2ED - - -0,2137* 
[0,1030] - - -0,2043* 

[0,0689] 

0,75 2ED - - -0,2342* 
[0,0793] - - -0,1684* 

[0,0611] 

0,90 2ED - - -0,1735* 
[0,0698] - - -0,2621* 

[0,1188] 

0,10 3ED - - -0,2749* 
[0,0475] - - 0,7399* 

[0,0991] 

0,25 3ED - - -0,0144 
[0,0508] - - 0,2719* 

[0,0906] 

0,50 3ED  - -0,1675* 
[0,0802] - - -0,2112* 

[0,0843] 

0,75 3ED  - -0,2363* 
[0,0659] - - -0,2018* 

[0,0768] 

0,90 3ED - - -0,2396* 
[0,0629] - - -0,2082 

[0,1527] 

0,10 4ED - - -0,2279* 
[0,0482] - - 0,7162* 

[0,1005] 

0,25 4ED - - 0,0118 
[0,0512] - - 0,2284* 

[0,0923] 

0,50 4ED - - -0,1704* 
[0,0809] - - -0,2228* 

[0,0855] 

0,75 4ED - - -0,2448* 
[0,0671] - - -0,2304* 

[0,0778] 

0,90 4ED - - -0,2371* 
[0,0649] - - -0,2562** 

[0,1537] 

0,10 5ED - - -0,1569* 
[0,0558] - - 1,0646* 

[0,1393] 
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0,25 5ED - - 0,0457 
[0,0526] - - 0,3666* 

[0,1260] 

0,50 5ED - - -0,0849 
[0,0734] - - -0,1435 

[0,1156] 

0,75 5ED - - -0,2867* 
[0,0689] - - -0,1947** 

[0,1043] 

0,90 5ED - - -0,3248* 
[0,0723] - - -0,1833 

[0,2058] 

0,10 6ED - - -0,2310* 
[0,0630] - - 1,8829* 

[0,1986] 

0,25 6ED - - 0,0145 
[0,1157] - - 0,7265* 

[0,2689] 

0,50 6ED - - -0,2198 
[0,1430] - - 0,0595 

[0,3754] 

0,75 6ED - - -0,4782* 
[0,1494] - - -0,3886* 

[0,2002] 

0,90 6ED - - -0,4224* 
[0,0825] - - -0,9171* 

[0,2704] 

0,10 7ED - - -0,1645* 
[0,0491] - - 1,5165* 

[0,1279] 

0,25 7ED - - -0,0037 
[0,0454] - - 0,7909* 

[0,1189] 

0,50 7ED - - -0,1124* 
[0,0594] - - 0,1545 

[0,1149] 

0,75 7ED - - -0,2679* 
[0,0598] - - 0,1859** 

[0,1075] 

0,90 7ED - - -0,2527* 
[0,0629] - - 0,0805 

[0,2171] 

0,10 KD - -0,8047* 
[0,0615] - - -0,0392* 

[0,0084] -

0,25 KD - -0,3664* 
[0,0981] - - 0,0283* 

[0,0064] -

0,50 KD - -0,1899** 
[0,1219] - - 0,0739* 

[0,0069] -

0,75 KD - -0,2049** 
[0,0928] - - 0,1086* 

[0,0077] -

0,90 KD - -0,1324* 
[0,0634] - - 0,1551* 

[0,0108] -

0,10 1KD - - 0,6939* 
[0,0502] - - 0,2276* 

[0,0406] 

0,25 1KD - -
0,4234* 
[0,0972] - - 0,0865* 

[0,0364] 

0,50 1KD - - 0,1527 
[0,1236] - - -0,1219* 

[0,0312] 

0,75 1KD - - 0,2569* 
[0,1249] - - -0,2838* 

[0,0258] 

0,90 1KD - - 0,1252* 
[0,0634] - - -0,4069* 

[0,0469] 

0,10 SG - 0,3150* 
[0,0402] - - -0,1398* 

[0,0106] -
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0,25 SG - 0,1921* 
[0,0237] - - -0,1113* 

[0,0082] -

0,50 SG - -0,0851* 
[0,0251] - - -0,0893* 

[0,0087] -

0,75 SG - -0,1008* 
[0,0209] - - -0,0954* 

[0,0094] -

0,90 SG - -0,1320* 
[0,0369] - - -0,1039* 

[0,0128] -

0,10 1SG - - -0,5127* 
[0,0264] - - 0,2689* 

[0,0385] 

0,25 1SG - - -0,2442* 
[0,0233] - - 0,1536* 

[0,0356] 

0,50 1SG - - 0,0650* 
[0,0272] - - 0,1438* 

[0,0312] 

0,75 1SG - - 0,0675* 
[0,0304] - - 0,1848* 

[0,0258] 

0,90 1SG - - 0,1007* 
[0,0360] - - 0,1675* 

[0,0469] 

0,10 sabit 13,2737* 
[0,1055] 

14,1760* 
[0,1365] 

13,8108* 
[0,0944] 

12,3667*
[0,1007] 

13,3193* 
[0,0729] 

12,8159* 
[0,0974] 

0,25 sabit 13,9907* 
[0,0518] 

14,2202* 
[0,1242] 

13,7453* 
[0,1418] 

12,8692*
[0,0528] 

13,4169* 
[0,0549] 

13,0986* 
[0,0831] 

0,50 sabit 14,3805* 
[0,0442] 

14,6859* 
[0,1476] 

14,4499* 
[0,2135] 

13,0738*
[0,0579] 

13,5011* 
[0,0569] 

13,4493* 
[0,0704] 

0,75 sabit 14,7606* 
[0,0763] 

15,0989* 
[0,1190] 

14,5833* 
[0,1803] 

13,2400*
[0,0467] 

13,6921* 
[0,0625] 

13,7675* 
[0,0597] 

0,90 sabit 14,7675* 
[0,0763] 

15,1406* 
[0,1425] 

14,7262* 
[0,1333] 

13,2778* 
[0,0833] 

13,8514* 
[0,0876] 

14,0107* 
[0,0061] 

* 0,05 hata payına göre istatistiksel olarak anlamlıdır.  

**0,10 hata payına göre istatistiksel olarak anlamlıdır.

Standart Mincer Denklemi’ni ifade eden Model 1’in sonuçlarına bakıldı ında; Tecrübe 
( )TCR  de i keninin ücretler üzerine yüzde etkisi, di er bir ifadeyle tecrübenin getirisi 
kamu sektöründe 10. kantilden ba layarak % 3.93 , % 1.04, % 1.59, % 2.02, % 2.15 
olmaktadır. Görüldü ü gibi çok yüksek kantillerde yani ücretlerin yüksek oldu u
durumlarda ve çok dü ük kantillerde tecrübe de i keninin ücretlere % etkisi artmaktadır.
Özel sektöre bakıldı ında, tecrübenin ücretler üzerine % etkisi,  10. kantilden ba layarak 
% 5.53, % 5.44, % 5.49, % 6.32, % 7.44 olmaktadır. Bu durumda yüksek kantillerde yani 
ücretlerin yüksek oldu u durumlarda tecrübe de i keninin ücretlere % etkisi gittikçe 
artmakta ve kamu sektörü ile kar ıla tırıldı ında özel sektörde tecrübenin ücretler üzerine 
yüzde etkisinin daha fazla oldu u ekil-1 ‘ den de görülmektedir. 

E itimin ( )OYS ücretler üzerine % etkisine di er bir deyi le e itimin getirisine 
bakıldı ında kamu sektörü için ücretler 10. kantilden ba layarak % 8.78, % 6.69, % 4.45, 
% 2.82, % 4.25  etkilenmekteyken, özel sektörde yine 10. kantilden ba layarak ücretler % 
11.77, % 9.49, % 10.44, % 11.48, % 13.43  etkilenmektedir. Görüldü ü gibi kamu 
sektöründe yüksek ücret düzeylerine çıkıldıkça e itimin getirisi gittikçe azalmakta 90. 

Sözlü Sunumlar 392



kantilde artı  göstermektedir, özel sektörde ise yüksek ücret düzeylerine çıkıldıkça artı
göstermektedir. Bu durum ekil-2 ‘ den de görülmektedir. 

kiden fazla de er alan kukla de i kenlerin dahil edildi i Model 2’ ye bakıldı ında, 
e itim durumunu ifade eden ED  kukla de i keni birçok durumu temsil etti inden kamu 
sektöründe sadece 75.’ci kantilde anlamlı iken, özel sektörde tüm kantillerde anlamlıdır.

E itim durumunun ayrıntılı etkisini görmek için Model 3’ e bakıldı ında, kamu 
sektöründe dü ük ücret düzeylerinde, ilkokul mezunlarını ifade eden kukla de i ken 
anlamlı iken, özel sektörde bu de i ken 25.’ci kantil dı ında tüm kantillerde anlamlıdır.
Üniversite mezunlarını ifade eden kukla de i ken katsayısına bakıldı ında ise, kamu 
sektöründe 25.’ci kantil dı ında tüm kantillerde anlamlı iken, özel sektörde yüksek ücret 
düzeyini ifade eden 90.’ cı kantilde üniversite mezunu olmanın bir etkisi olmamakta bu 
de i kenin katsayısı anlamsız çıkmaktadır.

Yine aynı modele bakıldı ında cinsiyet de i keninin ücretler üzerine yüzde etkisi hem 
kamu sektöründe hem de özel sektörde negatiftir; ancak de erlerine bakıldı ında kamu 
sektörü için ücretler 10. kantilden ba layarak % -7.19, % -6.28, % -6.45, % -9.99,% -6.25  
etkilenmekteyken, özel sektörde yine 10. kantilden ba layarak ücretler % -55.24, % -
33.89, %-27.23, % -24.38, % -23.97  etkilenmektedir. Görüldü ü gibi yüzde de erlerine 
bakıldı ında özel sektörde cinsiyetin ücretlere % etkisi kamu sektöründen çok daha 
fazladır.   

Kurumdaki durumu ifade eden 1KD  kukla de i keninin ücretler üzerine yüzde etkisi 
kamu sektöründe, 10. kantilden ba layarak % 100.15, %52.71, % 16.49, % 29.29, 
%13.33 iken, özel sektörde %25.56, % 9,035, %-11.48, %-24.71, %-0.33 olmaktadır.
De erlere bakıldı ında düzenli(ücretli) maa lı olmanın ücretlere % etkisi dü ük ücret 
düzeylerinde daha fazladır. Sosyal güvenlik kurumuna kayıt durumunu ifade eden kukla  
de i kenin hem kamu sektöründe hem de özel sektörde ücretler üzerine anlamlı etkisinin 
oldu u görülmektedir.    
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VI. SONUÇ 

Kamu ve özel sektör ücret farklılı ını incelemek amacı ile Türkiye statistik Kurumu’na 
ait 2003 yılı III. Dönem Hanehalkı gücü Anketi verileri kullanılarak mincer ücret 
denklemleri incelenmi tir. Çalı mada yapılan analizler sonucunda de i kenlerin normal 
da ılıma uymaması ve a ırı de erlerin bulunması nedeni ile en küçük kareler yöntemi 
yanında bu durumlarda robust sonuçlar veren  M Regresyon ve Kantil Regresyon 
modelleri ile tahminler yapılmı tır.

Bu yöntemler kar ıla tırıldı ında, beklentilerimiz do rultusunda M Regresyon ve Kantil 
Regresyon sonuçlarının normal da ılım olmaması sebebi ile Sıradan En Küçük Kareler 
Yöntemi sonuçlarından çok daha anlamlı oldu u bulunmu tur. Kantil Regresyon 
Sonuçları ili kiler hakkında daha detaylı bilgi vermektedir, ücret da ılımının hem özel 
hem de kamu sektörlerinde kantil seçimine göre hassasiyeti ara tırılmı tır.

Sonuç olarak, özel sektörde ücret de i kenli inin daha fazla oldu u ve Türkiye için kamu 
ve özel sektör arasında anlamlı farklılıklar bulundu u görülmü tür.  
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ÖZ      

statistiksel öngörü modelleri eldeki sınırlı büyüklükteki ve tek örneklik veri kullanılarak 
geli tirilir. Ço u durumda da bir ba ka örnek veriye ula mak mümkün de ildir. Mevcut veri 
ile olu turulan modelin güvenilirlik derecesini ölçmenin bir yolu Bradley Efron tarafından
geli tirilen Bootstrap metodunu kullanmak olabilir: Bootstrap metodu eldeki örnek veriden, 
rastsal ve iadeli örnek çekimi ile, aynı büyüklükte yapay ( pseudo-data)  veri ürütmek olarak 
tanımlanabilir. 

Bu ekilde üretilen yapay örneklere orijinal veri için seçilen model uygulanıp, modelin 
performans ölçütleri hesaplanır. E er hesaplanan performans ölçütlerindeki de i kenlik çok 
küçük ise orijinal veri için geli tirilen “en iyi” modelin öngörü amaçlı kullanılması uygun  
olur.

ABSTRACT 

BOOTSTRAPPING TIME SERIES DATA 

Statistical forecast models are built by the use considerably small data sets. In general, it is 
not possible to obtain another sample data from the same population. The bootstrap method, 
invented by Bradley Efron, is a simple method of creating “pseudo-data” from the data in the 
original sample. These “pseudo-data” sets, or artificial data sets, are constructed to mimic the 
process originally used to select the real sample. Pseudo-data sets are obtained from the 
original sample data by randomly selecting, with replacement, samples of the same size with 
the original sample.  

We can then estimate the statistical accuracy of our classical performance measures of the 
model, by comparing them with the results provided by analyzing the artificial data sets. If the 
variability in the performance measure of the selected model is small, then we may conclude 
that the selected model is a ‘good model’ to use for forecasting the values of the variable of 
interest. 
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INTRODUCTION TO BOOTSTRAPPING

In Traditional Parametric Statistical Inference: 

Shape or location of
^

’s sampling distribution are rarely known. 

To make inferences from a sample to a population, the sampling distribution of 
^

 should be 
known
Traditional parametric approach to this task is: 

a) To assume
^

’s  that sampling distribution has a shape with known probability 
properties (e.g., a normal distribution), and 

b) To estimate analytically the parameters of that sampling distribution (e.g.., the 
mean and standard deviation of a normal distribution)  

For many commonly used statistics, such as the sampling mean and Ordinary Least Squares 
(OLS) regression coefficients, these steps to estimating the sampling distribution are often 
known.

Once the sampling distribution of 
^

is deduced by using this parametric assumption and 
analytic formulas associated with it, we can use it to make inferences about .
It is only in rare cases that parametric assumptions allow for an exact estimation of the 

sampling distribution of
^

.

Traditional parametric inference requires both a distributional assumption about 
^

 and a 
readily available method for calculating the parameters distribution. 
The traditional parametric approach of inference is therefore sometimes less than ideal. 

In Bootstrap Statistical Inference: 
There is no need to make strong distributional assumptions. Bootstrapping involves 

empirically estimating the entire sampling distribution of 
^

  by examining the variation of the 
statistic within the sample. The basic bootstrap approach is to treat the sample as if it is the 
population, and apply Monte-Carlo sampling to generate an empirical estimate of the 
statistic’s sampling distribution. This is done by drawing large number of samples of size n 
randomly from a population, and calculating the statistic for each of these samples. This 
random sampling is an empirical simulation of the random component of the statistic being 

estimated. The relative frequency distribution of these 
^

values is an estimate of the sampling 
distribution for that statistic. 

The Monte-Carlo estimation requires full knowledge of the population, but this is not usually 
available in practical research settings. Typically, all we have available is a sample drawn 
from this population. In bootstrapping, we treat the sample as the population and conduct a 
Monte-Carlo style procedure on sample. This in done by drawing a large number of 
“resample” of size n from this original sample randomly with replacement.
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A Formal Statement of Bootstrapping Procedure :

1. Construct an empirical probability distribution, ),(
^

xF  from the sample by placing a 

probability of 
n
1  at each point, nxxx ,...,, 21 . This is the empirical distribution function 

(EDF) of ,x  which is the non-parametric maximum likelihood estimate (MLE) of the 
population distribution function, F(X). 

2. From the EDF, ),(
^

xF draw a simple random sample of size n with replacement. This is a 
“resample”, *

bx .

3. Calculate the statistic of interest,
^

, from this sample yielding *
b .

4. Repeat steps 2 and 3  B times (B is a large number, B  1000 is desired). 

5. Construct a probability distribution from B *
b ’s by placing a probability of 

B
1 at each 

point *
1 , *

2 , ….., *
B  . This distribution is the bootstrapped estimate of the sampling 

distribution of 
^

, F (
^

).

Bootstrapping a Regression Model

As with all statistics, traditional parametric inference regarding coefficients in a regression 
model is based upon distributional conditions and assumptions that may or may not hold true 
for a given set of data. For example, the Gauss-Markov theorem holds that OLS estimators 
will be normally distributed if the model’s error is normally distributed, and the central limit 
theorem assures us that this error will be normal if the sample size is “large’. However, if 
these conditions do not hold in a particular model and data set, parametric inferential 
statements about OLS estimators may be inaccurate. It is in cases such as this that 
bootstrapping may be useful. 

The regression model provides a useful example of the bootstrapping procedure, as a multi-
parameter model. 

Consider a standard linear regression model: 
Y = X  + ,  where X is an (n x k) matrix of exogenous variables,  is a (k x 1) vector of 
regression coefficients, and Y is an (n x 1) vector of response variables. is an (n x 1) vector 
of error terms.  

A regression model can be bootstrapped in two ways. 

1) Re-sampling the entire cases of data:

Take B re-samples of size n by re-sampling the rows in the data matrix, and estimate the 
regression model for each sample. 

This would result in a (B x k) matrix of bootstrapped regression coefficients, each column of 

which would contain B k

^
’s.
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The problem with this approach is that it ignores the error structure of the regression model. 
We need to recall that the whole point of re-sampling is to mimic the random component of 
the process. With a single sample statistic, such as the sample mean, this random component 
is embedded in the measured variable. But in regression analysis, the independent variables 
are fixed constants, and the response is a function of these independent variables and a 
random error term. The only random aspect of the process is the error term, i  and therefore it 
is this quantity that should be re-sampled in bootstrapping.

2) Re-sampling the error terms :

From the existing sample of Y and X values we estimate the regression equation 
^
Y = X

^
. We 

then estimate the error vector by = Y –
^
Y .

A resample of these residuals is drawn randomly with replacement. Next, we generate a 
bootstrapped vector of the response variable, by adding the re-sampled vector of residuals to 
the vector of fitted values from the sample:  

  Y*
b = 

^
Y  + *

^

b

These bootstrapped responses, Y*
b, are then regressed case wise on the fixed exogenous 

variables to estimate a bootstrapped vector of estimated coefficients,
^

b , for  this resample:  

**
b

ˆY bX *
^

b

This procedure is repeated B times. The bootstrapped regression coefficients for each 
resample are placed in a row of in a ( xk ) matrix. Each column in this matrix of bootstrapped 
regression coefficients can then be converted into an estimate of the sampling distribution 

of
^

k , by placing a probability of 
B
1 on each valve of 

^
*
b for a given parameter k .

The bootstrapped sampling distributions for these regression coefficients provide close 
approximations to the parametric distributions. The expected values, the standard deviations, 
and the percentile points are expected to be quite similar to one another. 

STATISTICAL INFERENCE USING BOOTSTRAP

Bias Estimation

Bias
^^
)()( E

Estimate of *
^ ˆˆ)]([ meanBias , where Bbmean /ˆˆ*

Confidence Intervals : ( a  100 )%1(  CI for )
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1. The Normal Approximation method:

**
2/ ˆ

ˆ.ˆ t , where
1

)ˆˆ( 2***^
^

B
meanb

2. Bias Corrected (BC) Method

a) For standard normal distribution, determine  

Z0 = ))ˆˆ(Pr( *1
2/

Where, the cumulative distribution functions for the standard normal variable. 

b) Lower BC end point =the value of *ˆ at the [{ ]100*)}2( 2/0 ZZ  percentile. 

Upper BC endpoint = the value of 
^
* at the [{ ]100*)}2( 2/10 ZZ  percentile. 

3. The Percentile Method

In this approach, bˆ valves are sorted in ascending order. 2/  and )2/1(

percentiles of bˆ ’s are lower and upper confidence limits. 
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Example:

Let’s consider the following time series data Y, along with three independent variables X1, 
X2, and X3 given in Table 1. .

The suggested regression model is:  

321 3210 XXXY

Table 1. The original data set 

Y Inc. (X1) 
Price
(X2)

C-Price
(X3)

20 2620 5 5 
16 2733 5,2 4,8 
16 2898 5,32 4,8 
14 3056 5,48 4,5 
16 3271 5,6 4,44 
19 3479 5,8 4,55 
17 3736 6,03 4,6 
18 3868 6,01 4,85 
21 4016 5,92 5,1 
26 4152 5,9 5,4 
30 4336 5,85 5 
26 4477 5,8 4,95 
27 4619 5,85 5 
29 4764 5,8 5 

The estimated values of regression model parameters and the relevant regression analysis 
results are given in the following tables.  

The regression equation is 

Y = 15,9 + 0,00858 X1 - 9,06 X2 + 5,09 X3 

Predictor      Coef   SE Coef      T      P  VIF
Constant      15,94     20,77   0,77  0,461 
X1         0,008578  0,001546   5,55  0,000  4,1 
X2           -9,057     3,119  -2,90  0,016  3,2 
X3            5,092     2,582   1,97  0,077  1,5 

S = 1,98545   R-Sq = 89,8%   R-Sq(adj) = 86,7% 

Analysis of Variance 

Source          DF      SS      MS      F      P 
Regression 3 345,51  115,17  29,22  0,000
Residual Error  10   39,42    3,94   
Total 13  384,93

Durbin-Watson statistic = 1,81371 
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The case wise and residual bootstrapping procedures are carried out on the data set given 
above, by the use of MINITAB package program, B=100 times. The summary statistics of the 
estimated model parameter values are given, for both the initial sample and bootstrapping 
results, in the following tables.    

‘Initial’ labeled columns of the following tables contain the statistics related to model 
parameter estimated values; however the other columns are containing summary statistics 
obtained from the mentioned bootstrapping processes.   

Results related to Initial data and case wise bootstrapping:  

Coef Initial B Mean Stdev Min Q1 Median Q3 Max. 
b0 15,94 100 13,00 31,60   -154,16  7,37     15,37    26,70  141,97
b1 0,0086 100 0,0087  0,0022  0,000111 0,007950 0,008555 0,009152 0,019906
b2 -9,057 100 -8,758  4,778   -26,453  -10,493  -9,125   -7,311 14,193
b3 5,092 100 5,240   3,466   -8,682   3,696    4,803    6,318 19,950
R-Sq 89,8 100 91,83 4,2 83,9 89,3 91,3 95,3 100,0 
R-
Sq(adj)

86,7 100 89,84 5,4 79,1 86,2 89,1 94,0 100,0 

Results related to Initial data and residuals bootstrapping:

Coef Initial B Mean Stdev Min Q1 Median Q3 Max. 
b0 15,94 100 17,21 18,99   -23,68   3,67     19,27    27,87 70,79
b1 0,0086 100 0,0086 0,0016  0,0049  0,0079 0,0085 0,0095 0,0141
b2 -9,057 100 -9,194 2,902   -20,591  -10,630  -9,132   -7,512 -1,503
b3 5,092 100 4,975     2,222   0,159    3,590    4,857    5,774 11,621
R-Sq 89,8 100 92,55 3,234 85,6 89,8 92,9 95,2 98,6 
R-
Sq(adj)

86,7 100 90,55 4,052 81,3 87,6 91,0 93,8 98,2 

Examining the information contained in the tables given above reveals that, the initial values 
and the mean values of the estimated model parameters values are quite close to each other. 
Residual bootstrapping is having much smaller standard deviations. This is an indication that 
if the randomness is related to residuals, then the bootstrapping must be done on residuals. 
Case wise bootstrapping is required if the randomness is embedded in the response variable 
Y, and the independent variables X1, X2, …, Xk.
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Bootstrapping by S-PLUS 

 Bootstrapping is made easy by S-PLUS package program. S-PLUS is used to bootstrap 
the data B times. B is set to 100, 500 and 2000. S-PLUS generated random samples of size 
n=14 B times. From each sample, model parameters are estimated. The estimated B of  bi , 
i=1,2,3 ; values used to construct confidence intervals for the model parameters i

’s . The 
summarized results are given below.  

 B=100

Coefficients Number of insignificant  
coefficients 

b1 3 
b2 24 
b3 59 

Non-Parametric Bootstrap with B1= 100 samples 

        Beta*             Bias       s.e.(Beta*) 
  0.009101686   0.0005236156  0.00001477272 

                Intervals          Lower L.      Upper L.        Lengths 
1 Normal Confidence Interval    0.006035657   0.011120484   0.005084828 

2 Improved Normal Confidence Interval 0.001732411   0.014376499   0.012644088 

3 Percentile Confidence Interval    0.006704660   0.011514219   0.004809559 

Non-Parametric Bootstrap with B2= 100 samples

 Beta*        Bias        s.e.(Beta*)  
-9.348641     -0.2912329      35.00757 

              Intervals        Lower L.     Upper L.    Lengths 
1 Normal Confidence Interval        -14.18813   -3.9266895     10.261438 

2 Improved Normal Confidence Interval -18.49831          0.9659627        19.464276 

3 Percentile Confidence Interval    -15.32410   -4.1107350     11.213368 
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Non-Parametric Bootstrap with B3= 100 samples

         Beta*           Bias   s.e.(Beta*) 
  4.532532   -0.559152     15.97939 

          Intervals          Lower L.     Upper L.     Lengths 
1 Normal Confidence Interval       0.8453045     9.338064    8.492759 

2 Improved Normal Confidence Interval -0.9243384       12.226011            13.150349 

3 Percentile Confidence Interval   -0.0535236    8.268577    8.322100 

B=500

Coefficients Number of insignificant
Coefficients 

b1 11 
b2 125 
b3 283 

Non-Parametric Bootstrap with B1= 500 samples 

        Beta*          Bias        s.e.(Beta*)  
  0.008744353     0.000166283   3.551992e-006 

          Intervals          Lower L.     Upper L.     Lengths 
1 Normal Confidence Interval      0.006035657     0.01112048   0.005084828  

2 Improved Normal Confidence Interval 0.005311776     0.01151180   0.006200022 

3 Percentile Confidence Interval   0.006728665     0.01116511   0.004436445 

Non-Parametric Bootstrap with B2= 500 samples 

       Beta*              Bias     s.e. (Beta*) 
  -8.96996   0.0874479      12.89572 

          Intervals          Lower L.     Upper L.     Lengths 
1 Normal Confidence Interval      -14.18813      -3.926689    10.261438 

2 Improved Normal Confidence Interval -15.05163    -3.238087    11.813538 

3 Percentile Confidence Interval   -13.47362    -3.975415     9.498203 
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Non-Parametric Bootstrap with B3= 500 samples 

     Beta*           Bias    s.e.(Beta*) 
  4.996474   -0.09521042     7.917538 

          Intervals          Lower L.     Upper L.     Lengths 
1 Normal Confidence Interval      0.8453045   9.338064    8.492759 

2 Improved Normal Confidence Interval 0.5585856    9.815204    9.256618 

3 Percentile Confidence Interval   1.3764964   8.252985    6.876489 

B=2000

Coefficients Number of insignificant
coefficients 

b1 60 
b2 527 
b3 1168 

Non-Parametric Bootstrap with B1= 2000 samples 

         Beta*            Bias      s.e.(Beta*)   
  0.008813459   0.0002353885   4.017104e-006 

          Intervals          Lower L.     Upper L.     Lengths 
1 Normal Confidence Interval      0.006035657   0.011120484   0.005084828 

2 Improved Normal Confidence Interval 0.005045949   0.011639415   0.006593466 

3 Percentile Confidence Interval   0.006829935   0.011752915   0.004922980 

Non-Parametric Bootstrap with B2= 2000 samples 

           Beta*         Bias   s.e.(Beta*) 
   -8.944404  0.1130042      15.01569 

          Intervals          Lower L.     Upper L.     Lengths 
1 Normal Confidence Interval      -14.18813    -3.926689    10.261438 

2 Improved Normal Confidence Interval -15.54423    -2.796591    12.747643 

3 Percentile Confidence Interval   -13.94372    -3.892687    10.051030 
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Non-Parametric Bootstrap with B3= 2000 samples 

     Beta*             Bias               s.e.(Beta*) 
  4.9273   -0.1643843      9.943497 

          Intervals          Lower L.     Upper L.     Lengths 
1 Normal Confidence Interval      0.84530445    9.338064    8.492759 

2 Improved Normal Confidence Interval 0.06930044   10.442837      10.373536 

3 Percentile Confidence Interval   0.28907713       8.641821    8.352744 

CONCLUSIONS 

Examination of the above results reveals that:   

1. Out of B=2000 bootstrapping, 1 is found to be insignificant only 60 times (3% of the 
time); 2 is seen to insignificant 527 times (26.35% of the time); while  3 is found to be 
insignificant 1168 times(58.4% of the time). These results are in agreement with the analysis 
results of original data set in the sense that 3 is also found to be insignificant in the original 
data set. Inclusion of X3 in the model may be the cause of such high insignificance percentage 
of 2 and 3. In this respect, we may conclude that bootstrapping may serve as a reliable tool 
for model validation.  

2. The mean values of bi ‘s ( Beta*) of bootstrapping results  and the  bi ‘s obtained from the 
original data set  are very close to each other. As B increases the Biases in estimating model 
parameters are  getting smaller. 

3. Percentile confidence intervals for i ‘s are the smallest confidence intervals in length. 
Thus, in estimating model parameters, without resorting to some parametric approaches, 
bootstrapping is serving as a useful and reliable tool.
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ÖZET
Bu çalı mada frekans bölgesinde uyarlanabilir algoritmaların detaylı olarak analizi tahmin 
problemleri için yapılmı tır. Bazı uygulamalarda standart LMS (en küçük kareler) 
algoritmasının i lemsel açıdan verimsiz oldu u bilinmektedir. Örnek olarak akustik yansıma
giderimi probleminde çok fazla sayıda bilinmeyen oldu unda standart LMS algoritması
gerçeklenemeyebilir. Fakat blok tabanlı LMS algoritması sinyal i leme amaçlı geli tirilmi
özel i lemcilerde do rudan hafıza eri im özelli i kullanılarak etkin bir ekilde uygulanabilir. 
Aynı zamanda frekans tabanlı blok LMS algoritmasını kullanırsak i lem yükümüz 
azalmaktadır. Frekans tabanlı algoritmada her bir a ırlık katsayısı bir kipten (mode) 
sorumludur. Tahmin probleminde kullanılacak verinin modelinde çok fazla sayıda katsayı
(bilinmeyen) oldu unda ve bu katsayıların zamanla de i ken oldu u durumlarda; frekans 
bölgesinde çalı an yöntemin (FBLMS) daha hızlı ve etkin bir ekilde yakınsadı ı gözlenmi tir. 
Bunun nedenleri üzerinde durulmu tur. Frekans bölgesinde çalı an uyarlanabilir filtre 
katsayılarının zaman bölgesinde ve frekans bölgesinde yakınsama grafikleri farklı
istatistikteki giri  sinyalleri için kar ıla tırılmı  ve sonuçların analizi yapılmı tır.

Anahtar Kelimeler: statistiksel sinyal i leme, uyarlanabilir filtreleme, en küçük kareler 
yöntemi (LMS), Blok LMS (BLMS) yöntemi, frekans bölgesi blok LMS (FBLMS)

COMPARISION OF THE FREQUENCY - DOMAIN ADAPTIVE 
FILTERING ANALYSIS FOR PREDICTION PROBLEM 

ABSTRACT 
In this study we examined the detailed analysis and implementation of the frequency domain 
adaptive algorithms for the prediction problem. First discussed why standard LMS algorithm 
is inefficient in some applications and what the solution is in this case. For example in 
acoustic echo cancellation we need many taps and in this case raw computation requirements 
of the standard LMS algorithms can be not applicable in real life. But if we use frame based 
LMS (BLMS), we can use the advantage of the DMA of the DSP processors. Also if we use 
FFT (FBLMS) our complexity will decrease. We can also skip two frequency transformations 
(I-FFT and FFT) for simplicity, which is called unconstrained FBLMS. We can improve the 
convergence rate of the FBLMS algorithm (improved FBLMS). In frequency domain 
(FBLMS) a weight is responsible for one specific mode. These algorithms applied to the 
prediction problem, and analyzed for different characteristic input signals. 

Key Words: Statistical signal processing, Adaptive filtering, LMS, Block LMS, Frequency 
BLMS

1. G R
Uyarlanabilir filtreleme (adaptive filtering) yöntemi giri  sinyalinin istatisti i bilinmiyorken, 
filtreleme ve tahmin problemlerinin çözümünde iyi sonuçlar vermektedir. Örne in, sistem 
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tespiti, tahmin, e leme, gürültü giderimi gibi uygulamalarda giri  sinyalinin karakteristi i
hakkında bilgi bulunmaz. Uyarlanabilir filtrelemede en küçük ortalama kareler (LMS) 
algoritması en yaygın kullanılan ve teorik analizi en iyi yapılmı  olanıdır [1]. Bu algoritma 
karma ıklı ı azaltır ve yakınsama oranını artırır. LMS algoritmasında her bir adımda a ırlık
vektörünün de eri güncellenir. Fakat bazı uygulamalarda uyarlanabilir filtrelerin dereceleri 
çok büyüktür. Bu tür problemlerde katsayıları çözmek için blok en küçük ortalama kareler 
(BLMS) algoritması kullanılır [2]. Bu yöntemde de katsayı vektörü her blokta de i ir. 
Kullanılan filtrelerin blok gerçeklenmesi paralel i lem yapabilen özel donanımların
kullanılmasına olanak tanır [3]. BLMS algoritmasını daha etkin bir ekilde gerçeklemenin 
yolu filtreleme i lemlerini frekans bölgesinde yapmaktır [4,5]. Bu yönteme de frekans blok en 
küçük ortalama kareler (FBLMS) denmektedir. ekil 1’de uyarlanabilir filtreleme sistemi 
tahmin problemi için gösterilmi tir. Buna göre u uyarlamalı sisteme uyguladı ımız giri
verisidir, y uyarlamalı filtrenin çıkı ıdır (tahmin), d tahmin etmeye çalı tı ımız veridir ve e = 
d – y sistemin tahmin hatasıdır. Blok LMS algoritması her veri geldi inde filtre katsayılarını
güncellemek yerine bir blok veri için katsayı güncellemesini blok gradient metoduyla 
yapmaktadır. Burada veriler paralel bir ekilde i lenebilmektedir. Buda paralel sinyal i leme 
yetene ine sahip donanımlarda algoritmanın gerçeklenebilmesini sa lamaktadır. Blok LMS 
algoritması standart LMS algoritmasına göre daha yava  yakınsamaktadır.

Gecikme

Rasgele

Sinyal
+

u

d
+

-

y

Sistem cikisi

(tahmin)

Uyarlamali

Filtre
e

Sistem hatasi

ekil 1

Blok LMS ve LMS algoritmalarının, tahmin sisteminin derecesi büyük oldu u durumlarda, 
i lemsel yükü oldukça fazladır. Bazı uygulamalarda gerçek zamanlı ve yüksek hassasiyetli 
tahmin yapılması gerekebilir. Bu durumda frekans bölgesinde çalı an blok LMS algoritması
kullanılabilir [1]. Blok veri frekans bölgesinde hızlı frekans dönü üm (fast Fourier transform - 
FFT) algoritması kullanılarak etkin bir tahmin üretilebilmektedir. Bu yöntemin en büyük 
avantajı frekans kiplerini (mode) dikkate alarak her bir kip için en uygun adım boyutunu 
seçmektedir. Böylece bu algoritma (FBLMS – frequency block LMS) di er uyarlanabilir 
algoritmalara göre daha hızlı yakınsayabilmektedir.  
 Bu çalı mada LMS, BLMS algoritmaları ve frekans bölgesinde çalı an uyarlanabilir 
algoritmaların tahmin problemi için kar ıla tırmalı analizi yapılmı  ve performanslarına
bakılmı tır. Alınan sonuçlara göre tahmin edilecek verinin ilinti matrisinin özde erlerinin 
yayılımı büyük oldu unda frekans bölgesinde çalı an filtre daha hızlı yakınsamaktadır. Bu 
durum için frekans kiplerinin de i imi incelenmi tir.

2. PROBLEM FORMÜLASYONU 

Blok LMS Algoritması
Veriler uyarlanabilir filtreye bloklar halinde ula maktadır bu blokların boyutu L ve filtrenin 
derecesi M olsun. Buna göre filtrenin katsayıları her bir ötelemede a a ıdaki gibi 
güncellenmektedir.  

1

0
)()()()1(

L

i
ikLeikLukwkw  (1) 
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Burada, k, öteleme sayısını göstermektedir.  ise uyarlanabilir filtrenin adım boyutu 
olmaktadır. Yakınsama için u ekilde sınırlanmaktadır.

Mi

i
iL

1

.

20  (2) 

: giri  verisinin ( u(n) ) ilinti matrisinin özde eri (R = E{u(n) uT(n)} , E{.} expectation 

operatörü). Normal LMS algoritmasında adım boyutu 
max

20  olarak seçilmektedir 

( max : en büyük özde er). Blok LMS algoritması giri  verisinin R matrisinin özde erlerinin 
yayılımı arttıkça daha yava  yakınsar.
Bu yöntemin i leyi ini anlamak için filtre boyutunun (M) ve blok boyutunun (L) e it ve dört 
oldu u durumu inceleyelim.  
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Filtre güncelleme mekanizması:
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Verilerin bu ekilde bloklar halinde kullanılması frekans bölgesine geçi e olanak 
sa lamaktadır.

Frekans Bölgesi Blok LMS Algoritması
Frekans bölgesinde çalı an uyarlanabilir algoritma, filtre boyu arttıkça BLMS algoritmasına
göre yapılan i lem sayısı olarak kar ıla tırması tablo 1’de verilmi tir.

Filtre boyutu (derece) M 
16 32 64 128 256 512 1024 2048 

BLMS 512 2048 8192 32768 131072 524288 2097152 8388608 lem
sayısı

FBLMS 1056 2432 5504 12288 27136 59392 129024 278528 

BLMS/FBLMS
Oranı
(BLMS den x daha 
hızlı– f1/f2)

0.4848 0.8421 1.4884 2.6667 4.8302 8.8276 16.2540 30.1176 

Tablo 1. BLMS ve FBLSM algoritmalarının i lem sayılarının kar ıla tırılması
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Buna göre filtre derecesi arttıkça frekans bölgesinde çalı an algoritma i lem sayısı BLMS e 
göre oldukça makul sınırlarda kalmaktadır. Frekans bölgesinde çalı an BLMS algoritması
çakı tır ve kaydet (overlap save) metodu kullanılarak blokların frekans dönü ümleriyle 
çalı tırılmaktadır. Algoritmanın detayları [1] ve [4] referanslarında bulunabilir. Yakınsama 
oranı iyile tirilmi  FBLMS algoritması frekans kiplerine (mode) göre en uygun adim seçerler. 
Standart LMS algoritması en hızlı de i en kipe göre adım boyutunu belirler ve yakınsaması
ortalama bir seviyede kalır. Fakat bu yöntem bütün kiplere en uygun adimi belirler ayrıca
filtre derecesi arttı ında büyük i lemsel kolaylık tanır.

3. BENZET M SONUÇLARI 
Tahmin edilecek verinin ilinti matrisinin özde erlerinin yayılımı yüksek seçildi inde. Örne in
giri  verisi; 

)()32002sin()10002sin()( tntttx  (6) 
burada n(t), varyansı bir olan beyaz gürültüdür. Algoritmaların yakınsama performansları
ekil 2 de verilmi tir. Buna göre yakınsama durumu iyile tirilmi  FBLMS algoritması (ye il) 

yakla ık 400 ötelemeden sonra yakınsamı tır. Öte yandan di er algoritmalar 850-1000 
öteleme sonra yakınsamı tır. Bu benzetimde filtre derecesi 25 ve blok boyutu 24 seçilmi tir.

ekil 2. BLMS ve FBLMS algoritmalarının yakınsama performansları.

Zamansal bölgede çalı an BLMS algoritmasının filtre katsayılarının yakınsama grafikleri 
dü ük özde er da ılımı olan durum için ekil 3’te verilmi tir.

ekil 3. BLMS algoritmasının filtre katsayılarının dü ük özde er yayılımlı veri için 
yakınsaması.

Görüldü ü gibi dü ük özde er yayılımlı bir veri için (beyaz gürültü) zamansal algoritma 
yakla ık 20 ötelemede yakınsamaktadır. Öte yandan daha büyük özde er yayılımına sahip 
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veri için BLMS algoritması daha geç yakınsamaktadır (60-70 öteleme) ekil 4. Aynı deneyi 
frekans bölgesinde tekrarladı ımızda i lemsel açıdan kazanç sa landı ı gibi e er her frekans 
bandı için en uygun adım belirlenirse yakınsama performansı artmaktadır. 

ekil 4. BLMS algoritmasının filtre katsayılarının yüksek özde er yayılımlı veri için 
yakınsaması.

E er frekans bölgesinde uygun filtre adımı seçilirse yakınsamanın her frekans kipi için nasıl
olaca ı ekil 5’te gösterilmi tir.

ekil 5. Frekans bölgesi çalı an algoritmaların 1. kiplerinin yakınsama performansı.

SONUÇLAR 
Bu çalı mada LMS, BLMS algoritmaları ve frekans bölgesinde çalı an uyarlanabilir 
algoritmaların (FBLMS) tahmin problemi için kar ıla tırmalı analizi yapılmı  ve 
performansları de i ik veriler için kar ıla tırılmı tır. Alınan sonuçlara göre tahmin edilecek 
verinin ilinti matrisinin özde erlerinin yayılımı büyük oldu unda frekans bölgesinde çalı an
filtreler daha hızlı yakınsamaktadır. Bu durum için frekans kiplerinin yakınsama de i imleri 
gözlenmi tir. 
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ÖZET 

Grup karar analizlerinde, bireylerin dü üncelerinin birle tirilerek herkesin fikrini yansıtacak
ekilde ortak bir karara varılması problemi için birçok ara tırmacının önerdi i farklı

yakla ımlar mevcuttur. Bu çalı mada, bulanık fikirlerin a ırlıklandırılması yönteminden 
hareketle aktif e itimde ö renci performanslarının de erlendirilmesi için farklı bakı  açılarını
yansıtacak ekilde yeni bir yöntem önerilmi tir.

Anahtar Kelimeler: Bulanık karar analizi, En küçük kareler, Lagrange çarpanları, Bulanık
agregasyon.

1. Giri

Karar vericilerin sayısının birden fazla oldu u bir karar problemi için tüm karar vericilerin 
fikirlerini yansıtacak ortak bir kararın olu turulması konusunda birçok farklı çalı ma 
yapılmı tır. Bu çalı malar de i ik alanlarda uygulanabilir. Örne in çalı anların performans 
de erlendirmeleri, bir i e en uygun personel seçimi de erlendirmesi, ö renci ba arı
de erlendirmesi gibi alanlarda çalı malar mevcuttur.  

Chen [1], TOPSIS prosedürünün ve vertex yönteminin bulanık bilgilerle kullanımını
sa layarak çok karar vericili ve çok kriterli bir personel seçim problemini çözümlemi tir. Ma 
ve Zhou [3], bir “grup karar destek sistemi” önermi ler ve bu yöntemi ö renci ba arılarının
de erlendirilmesinde kullanmı lardır. Wang ve Parkan [6], bulanık fikirlerin birbirlerine 
uzaklıklarına göre a ırlıklandırılması esasına dayanarak iki yöntem önermi  ve çe itli
konularda karar vericilerin fikirlerinden ortak tek bir karar verilebilece ini ortaya 
koymu lardır. Yong ve Wen-Kang [5] ise uzman görü lerini a ırlıklandırarak ve “göreli 
a ırlıklı biraraya gelme derecelerini” kullanarak “ortak karar katsayısı” elde etmi ler ve 
birçok alanda kullanılabilecek bir ortak karar olu turma süreci ileri sürmü lerdir. 

Aktif e itimde ö renci performansları, PDÖ (Probleme dayalı ö renim) oturumlarından sonra 
de erlendirme kriterlerine göre her bir ö renci için dikkate alınmaktadır. Bu de erlendirme 
kriterleri, bölümdeki tüm ö retim elemanlarının görü leri do rultusunda belirlenmi  ve 
tanımlandırılmı tır. Bu kriterler Tablo 1’deki gibi liderlik, ara tırmacılık, sorumluluk, tartı ma 
gücü ve yaratıcılık olarak belirlenmi tir. Her bir ö retim elemanının bu de erlendirme 
kriterlerine ayrı ayrı verdikleri önem birbirinden farklıdır. Dolayısıyla de erlendirme 
kriterlerinde verilen bulanık cevaplar aynı bile olsalar bu cevapların sayısal bir de er olarak 
yansıması farklı bakı  açıları yüzünden farklı olabilir. Bu açıdan durula tırma yöntemi olarak 
WABL yöntemi kullanılmı tır [2]. 
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Tablo 1. Her bir PDÖ oturumu sonrası kriterlere dayalı de erlendirme ve bu 
de erlendirmeye kar ılık gelen puanlama çizelgesi 

PDÖ NOTU Ö RENC N N ADI-SOYADI 
1 2 3 

1p 2p 3p
DE ERLEND RME KR TERLER

 Yok           Orta           Güçlü 
 Yok           Orta           Güçlü 1. L DERL K       1w
 Yok           Orta           Güçlü 

 Yok           Orta           Güçlü 
 Yok           Orta           Güçlü 2. YARATICILIK       2w
 Yok           Orta           Güçlü 

 Yok        Az        Orta      yi  Güçlü 
 Yok        Az        Orta      yi  Güçlü 3. ARA TIRMACILIK 3w
 Yok        Az        Orta      yi  Güçlü 

 Yok        Az        Orta      yi  Güçlü 
 Yok        Az        Orta      yi  Güçlü 4. SORUMLULUK  4w
 Yok        Az        Orta      yi  Güçlü 

 Yok        Az        Orta      yi  Güçlü 
 Yok        Az        Orta      yi  Güçlü 5. TARTI MA GÜCÜ  5w
 Yok        Az        Orta      yi  Güçlü 

WABL yönteminin matematiksel ifadesi a a ıdaki gibidir, 

Epcccc

dp

dpRcLcAI

RLRL

ARAL

]1,0[:,1,0,0

1)(

)()()()(

1

0

1

0

(1)

Burada WABL parametreleri olan Lc  ve Rc  a ırlık de erleridir. )(AL  ve )(AR  ise 
sırasıyla bulanık sayının sol ve sa  taraf fonksiyonlarıdır. )(AL  fonksiyonu azalmayan, 

)(AR  fonksiyonu ise artmayan ve ’ya ba lı fonksiyonlardır. )(p  ise seviye kümelerinin 
a ırlıklarının da ılım fonksiyonudur.  Bu da ılım fonksiyonu sayesinde WABL yöntemi ile 
durula tırma prosedürüne bütün seviye kümeleri dahil edilmi  olur. 

Çalı mada bütün ö retim elemanlarının not de erlendirmeleri alınarak bu ki ilerin fikirlerini 
yansıtabilecek ortak (aggregate) a ırlık de erleri elde edilmi tir. Daha sonra bu a ırlık
de erleri tüm ö retim elemanlarının bakı  açısını yansıtan bir de erlendirme yöntemi eklinde 
kullanılmı tır.

2. Problemin Tanımı

Varsayalım ki, m  sayıda de erlendirme kriteri ile n  sayıda ö rencinin performansı
de erlendirilecek olsun. Her bir .i  ö rencinin .j  kritere göre de erlendirme sonucu 

mjniRij ,1,,1,~  bulanık sayısı ile gösterilsin. Bu de erlendirme kriterleri için bulanık
sayılar ekil 1.ve ekil 2.’den de görüldü ü gibi üçgen ve yamuk sayılardan olu maktadır.
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ekil 1. Liderlik ve Yaratıcılık kriterleri için üyelik fonksiyonu 
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ekil 2. Ara tırmacılık, Sorumluluk ve Tartı ma Gücü kriterleri için üyelik fonksiyonu 

Genel olarak yamuk bulanık sayısının üyelik fonksiyonunu a a ıdaki gibi gösterebiliriz, 

..0

],[,

),[1
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dd

dcx
cd
xd

cbx

bax
ab
ax

xA     (2)

(2) nolu ifadede cb  oldu u durumda yamuk bulanık sayısı üçgen bulanık sayısına dönü ür.

ijR~  bulanık sayılarının durula tırılmı  de erleri [2] ve [4]’teki yöntemlerden biriyle elde 
edilebilir. Buradan hareketle üçgen ve yamuk sayılar için kullanılan WABL yöntemi ise 
sırasıyla a a ıdaki gibidir,

Teorem 2.1 [2]: ),,( cbaA  bir üçgen bulanık sayısı olsun. kkp )1()(  ve Lc  ile Rc
de erleri normallik ve pozitiflik ko ullarını sa layan herhangi bir de er alabilir. WABL 
yöntemi kullanılarak A bulanık sayısının durula tırılmı  de eri,

)(
2
1)(

2
1)( ab

k
kacbc

k
kccAI LR (3)

eklindedir. 

Teorem 2.2 [2]: ),,,( dcbaA , üyelik fonksiyonu (2) olan bir yamuk bulanık sayısı olsun. 
kkp )1()(  ve Lc  ile Rc  de erleri normallik ve pozitiflik ko ullarını sa layan herhangi 

bir de er alabilir. WABL yöntemi kullanılarak A bulanık sayısının durula tırılmı  de eri,

)(
2
1)(

2
1)( ab

k
kaccd

k
kdcAI LR (4)

eklindedir. 

Problemin tanımına geri dönecek olursak, nppp ,,, 21  her bir ö renci de erlendirildikten 
sonra ö renciye verilen sonuç sayısal de eri olsun. De erlendirme kriterlerinin a ırlıkları ise 
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mwww ,,, 21  olsun. ijR  de erleri ijR~  bulanık sayılarının durula tırılmı  de erleri olsun. 
Burada amaç fonksiyonumuz, yapılan tüm sayısal de erlendirmeler ile kriterlere ba lı sözel 
de erlendirmeler arasındaki farkın kareler toplamını minimize etmektir. Buradan yola çıkarak
a a ıdaki do rusal olmayan optimizasyon problemini olu turabiliriz. 

mjw

pRwL

m

j
j

n

i

m

j
iijj

,11t.s.

min)(

1

1

2

1
W

(5)

Burada )(WL  fonksiyonunu minimum yapacak mjw j ,1, , de erlerini belirlemek istiyoruz. 

mjw j ,1, , de erlerinin i areti ve büyüklü ü ile ilgili herhangi bir kısıtlama 

bulunmamaktadır. Yani çözüm olarak bulunacak mjw j ,1,* , de erlerinin büyüklü ü onların
etki gücünü, i aretleri ise pozitif ya da negatif yönde etkilerini gösterecektir.  

Teorem 2.3: (5) probleminin optimal çözümü olan T
mwww **

2
*
1 ,,,*W  vektörü a a ıdaki

gibidir;
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11 1 . (6)

Burada 1,,1,1e  vektörü olmak üzere Te , e  vektörünün transpozu, ve 1G  matrisi ise G
matrisinin tersidir. Sırasıyla G  ve TR  matrisleri ile, W  ve P  vektörleri a a ıdaki gibidir, 
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spatı: (5) problemine Lagrange çarpanlar yöntemini uygularsak; 
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n

i
izi

m

j
izijj mzRpRRw

1 1
,1,0 (11)

Sözlü Sunumlar 416



(11) nolu ifadeyi matris formunda yazmak istersek; 
 0ePRGW T (12)

olacaktır. Burada G  ve TR   matrisleri sırasıyla (7) ve (8)’de tanımlandı ı gibidir. (5)’deki 
denklem sisteminin kısıtı olan a ırlık derecelerinin toplamının 1’e e it olması ifadesi,   
 1WeT (13)
eklinde yazılabilir. Dolayısıyla (12) ve (13)’ün birlikte çözümü sonucunda; 

eGe
PRGe

1

11
T

TT
* (14)

ve

PRG
eGe

PRGeeGW* T
T

TT
1

1

11 1 (15)

elde edilir. 

3. Uygulama 

Yapılan ilk hesaplamada, mjniRij ,1,,1,~  bulanık sayılarının durula tırılmı  de erlerini
hesaplarken 5.0RL cc  a ırlık de erleri ve 1)(p  fonksiyonu kullanıldı. Daha sonra bu 
durula tırılmı  de erleri de kullanarak *

jw  a ırlık de erleri elde edildi. Durula tırma 
esnasında kullanılan Lc  ve Rc  de erleri bireyin iyimserlik derecesini yansıtırken )(p
fonksiyonu da de erlerin üyelik derecelerine verilen önemini gösteriyordu. Yapılan ilk 
hesaplamada iyimserlik derecesinin 5.0Rc  alınmı  olması tarafsız bakı  açısına sahip bir 
ki i için *

jw  a ırlık de erlerinin elde edilmesini sa lamı tır. Ancak ijR~  bulanık sayılarının
durula tırılması esnasında bireyin bakı  açısının ba langıçta 0.5 olarak alınmı  olması bireyin 
görü ünün sonuç de ere en yakın ekilde yansıtılmasına engel olacaktır. Bu durumu bir örnek 
üzerinde göstermek gerekirse, 22 ö renci için 5 kriter üzerinden de erlendirmeyi yapan 
bireyin görü ünü en uygun yansıtan Lc  ve Rc  de erlerine karar vermek için yapılan 
hesaplamalar sonucunda a a ıdaki gibi bir özet tablo düzenlenmi tir.

Tablo 2. Farklı iyimserlik dereceleri için a ırlık ve hata kareler toplamı sonuçları
Rc , Lc 0.0,1.0 0.1,0.9 0.2,0.8 0.3,0.7 0.4,0.6 0.5,0.5 0.6,0.4 0.7,0.3 0.8,0.2 0.9,0.1 1.0,0.0 

*
1w 0.516 0.491 0.464 0.437 0.411 0.385 0.360 0.339 0.321 0.307 0.298 

*
2w -0.162 -0.131 -0.100 -0.068 -0.038 -0.009 0.016 0.041 0.060 0.074 0.083 

*
3w -0.487 -0.483 -0.473 -0.455 -0.428 -0.393  0.387 -0.292 -0.227 -0.153 -0.073 

*
4w -0.025 0.009 0.044 0.080 0.114 0.147 0.185 0.201 0.219 0.231 0.234 

*
5w 1.158 1.114 1.064 1.006 0.941 0.869 0.826 0.710 0.625 0.541 0.458 

HKT 2887.56 2580.38 2283.05 2000.87 1740.65 1510.02 1404.71 1172.06 1082.25 1055.39 1096.75 

Bu örnek için Tablo 2.’den de görüldü ü gibi ijR~  bulanık de erlerinin durula tırılmasında
iyimserlik derecesi olarak 0.5 alınmı  olması gerçekten de uygun bir yakla ım olmamı tır. 
Durula tırma a amasında kullandı ımız WABL yönteminin klasik durula tırma tekniklerine 
göre daha avantajlı bir teknik oldu unu da bu örnek ile görebiliyoruz. Ayrıca bu örnek için 
minimum hata kareler toplamına 1055.39 ile sahip olan 9.0Rc  iyimserlik derecesi ile 
durula tırma yapmak, hesaplanan *

jw  a ırlık de erlerinin tahminleme yapılması için daha 
uygun oldu unu göstermektedir. 
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4. Sonuç 
lk a amada ijR~  bulanık sayısı WABL yöntemiyle durula tırılmı tır. Daha sonra amaç 

fonksiyonu olarak, yapılan tüm sayısal de erlendirmeler ile kriterlere ba lı sözel 
de erlendirmeler arasındaki farkın kareler toplamını minimize ederek a ırlık de erleri
hesaplanmı tır. Sonuç olarak tüm bireylerin dü ünce ekli göz önünde bulundurularak 
hesaplanan a ırlık de erleri sayesinde, ö renci hakkında sadece sözel de erlendirme 
yapıldı ında bu de erlendirme sayısal bir de ere dönü türülebilecektir. Ancak burada ileri bir 
çalı ma olarak ijR~  bulanık sayısının durula tırılmadan optimizasyon problemi içerisinde 
çözümlenmesinin gerekli oldu unu dü ünüyoruz. Dolayısıyla, birey veya bireylerin iyimserlik 
derecesini uygun olarak yansıtan optimal de erin bulunması için optimizasyon problemi 
içinde çözümlenmesi ileri bir çalı ma olarak ele alınacaktır.
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ABSTRACT  

EVALUATION OF THE ASSESSMENT STRATEGY OF STUDENT 
PERFORMANCES IN STUDENT-CENTERED LEARNING BY FUZZY 
REGRESSION APPROACH 

In the group decision analysis, there are different approaches have been suggested by many 
researchers about the problem of aggregating the individual fuzzy opinions to form group 
consensus as the basis of group decision. In this study, a new method that is reflecting 
different points of view is suggested for the evaluation of student performences in student-
centered learning by way of weighting fuzzy opinions.

Key Words: Fuzzy decision analysis, Least Square, Lagrange multipliers, Fuzzy aggregation. 

Sözlü Sunumlar 418



ENTROP  OPT M ZASYON KARI IM DA ILIMLARI VE B R
GÖRÜNTÜ LEME UYGULAMASI  

Aladdin AM LOV enay ASMA 
Anadolu Üniversitesi  
Fen Fakültesi 
statistik Bölümü 

asamilov@anadolu.edu.tr

Anadolu Üniversitesi  
Fen Fakültesi 
statistik Bölümü 

senayyolacan@anadolu.edu.tr

ÖZET 

Bu çalı mada, entropi optimizasyon da ılımları ailesinin karı ımının tanımlanabilirli i teorik olarak 
ispatlanmı ; karı ım da ılımlarının görüntü sıkı tırmadaki önemi dikkate alınarak söz konusu 
da ılımların bir görüntü i leme problemine uygulanabilirli i tespit edilmi tir.

Anahtar Kelimeler: Sonlu da ılımların karı ımı, Entropi optimizasyon da ılımlarının karı ımı,
görüntü i leme, maksimum entropi, minimum çapraz entropi. 

1. G R

Bir karı ım da ılımı, her bir bile eni farklı olasılık yo unluk fonksiyonuna sahip homojen olmayan 
ana kütlelerden (ya da karı mı  ana kütlelerden) örneklem çekme sonucu ortaya çıkan istatistiksel 
da ılımların bir karı ımıdır. yi ve kusurlu parçaların karı ımda ba arısızlık zaman da ılımı ve 
hastaların karı ım ana kütlesinde kimin hasta oldu unu belirlemek için bazı te hise yönelik ölçümlerin 
da ılımı, mesafe ölçen cihazların hata da ılımı gibi da ılımların tümü karı ım da ılımlarıdır. [1-5]’nin 
monografileri sonlu karı ım modellerinin pek çok uygulamalı örnekle birlikte genel alt yapısını
vermektedirler. [6] karı ım benzerli inin geometrisinin genel teorisini incelemektedir. [7] sonlu 
karı ım problemlerinde moment metodunu çalı mı tır. [8] sonlu karı ım modellerini de içeren 
düzensiz modelleri incelemi tir. [9-10] sonlu karı ım modellerinde uyum esnasında kar ıla ılan
hesaplama problemlerini tartı mı lardır. [11-14] karı ım modellerinde benzerlik oran istatisti inin
asimptotik da ılımını geli tirmi lerdir. Literatür ara tırmasından da görülece i gibi de i ik klasik 
da ılımların bile en olarak kullanılması ile farklı sonlu karı ım da ılımları elde edilebilmi tir. 

Bu çalı mada karı ım da ılımının bile enleri olarak MinMaxEnt, MaxMaxEnt ve 
MinMinxEnt ile MaxMinxEnt [15-16] da ılımları ele alınmı tır. Söz konusu entropi optimizasyon 
da ılımları ailesinin karı ım da ılımlarının (EOKD)  tanımlanabilirli i ispatlanmı tır. Böylece entropi 
optimizasyon karı ım da ılımları önerilmi tir. Uygulamada kullanılan veri seti C# programlama 
dilinde yazılan görsel program aracılı ı ile elde edilmi tir.  Önerilen entropi optimizasyon karı ım
da ılımlarını uygulamak amacıyla MATLAB 7.0’da özel olarak yazılan program kullanılmı tır.

2. EOKD TANIMLANAB L RL

Da ılımların karı ımı teorisinde en önemli problem, da ılımların tanımlanabilirli i kavramıdır [20].  
Entropi optimizasyon da ılımları ailesinin karı ımının tanımlanabilirli i a a ıdaki teorem eklinde
ifade edilmi tir.

Teorem 1:
0

1
( )

( ) , 1, ; 1,

ml l l
j j i

j
g x

l l
i ip x e p i n l k ; 1k n  olmak üzere 

verilmi  kesikli MaxEnt da ılımlarının birikimli da ılımları 1F x , 2F x ,…, kF x  olsun. 

1 2, , , : n
kF x F x F x xnF , n=1 da ılımlarının

1 1

: ; 0, 1
k k

i i i i
i i

H H c F x c cK eklindeki karı ımları ailesinin tanımlanabilir olması
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için gerek ve yeter ko ul 1,i ix x  i=1,2,…,n-1 aralıklarında k sayıda 1 2, , , kx x x  noktalarını içeren 

öyle farklı aralıkların olmasıdır ki

1 1 1 2 1

2 1 2 2 2

1 2

0

k

k

k k k k

F x F x F x
F x F x F x

F x F x F x

                 (2.1) 

ko ulu sa lansın.

spat: 1F x , 2F x ,…, kF x MaxEnt birikimli da ılım fonksiyonları a a ıdaki ekilde 

tanımlanır:

1

1 1 2

1 2 1 3

1 1 1 1

1

0,

, ,

, ,
( )

, ,

1, ,

l

l l

l

l l
k k

k

x x

p x x x

p p x x x
F x

p p x x x

x x x

1,2, ,l k .

Bu da ılımların tanımlanabilirli i 1F x , 2F x ,…, kF x  fonksiyonlarının lineer ba ımsızlı ına

e de erdir. Söz konusu fonksiyonların lineer ba ımsızlı ı için gerek ve yeter ko ul [Teicher, 1963] 

0  olmasıdır.

Teorem 2: 0( ) , 1, ; 1,

m
j j i

j
g x

l l
i i ip x q e p i n l k  olmak üzere verilmi  kesikli 

MinxEnt da ılımlarının da ılım fonksiyonları 1F x , 2F x ,…, kF x  olsun. 

1 2, , , : n
kF x F x F x xnF , n=1 da ılımlarının

1 1
: ; 0, 1

k k

i i i i
i i

H H c F x c cK eklindeki karı ımlarının ailesinin tanımlanabilir 

olması için gerek ve yeter ko ul 1,i ix x  i=1,2,…,n-1 aralıklarında k sayıda 1 2, , , kx x x  noktalarını

içeren öyle farklı aralıkların olmasıdır ki

1 1 1 2 1

2 1 2 2 2

1 2

0

k

k

k k k k

F x F x F x
F x F x F x

F x F x F x

                 (2.2) 

ko ulu sa lansın.
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spat: Teorem 1’in ispatına benzer ispatlanmaktadır.

3. MAKS MUM E TL K LKES  YARDIMIYLA EOKD PARAMETRE TAHM N

Bu çalı mada önerilen karı ım da ılımlarının parametrelerini tahmin etmek için entropi ölçümüne 
dayalı Maksimum E itlik ilkesi kullanılmı tır. Maksimum E itlik ilkesinde Shannon’un entropi 
ölçümü olasılı a göre de il de parametreye göre maksimize edilir. Ayrıca, entropi ölçümü belirsizli in
bir ölçümü gibi de il de e itli in bir ölçümü gibi alınmaktadır [17]. Maksimum E itlik ilkesinin 
Maksimum Benzerlik ilkesi ile e de er sonuçlar verdi i normal da ılımların karı ım da ılımı üzerinde 
incelenmi tir. Maksimum Benzerlik ilkesinin karı ım da ılımlarının parametre tahmininde 
kullanılabilirli i önerilmi tir [18].  Maksimum e itlik ilkesine dayalı karı ım da ılımının parametre 
tahmini a a ıdaki i lemlerle gerçekle tirilebilir. 1 2, , , na a a a  ve  1 2, , , nb b b b  entropi 

optimizasyon da ılımları verilsin. Bu da ılımların karı ımı 1 2, , , nP p p p  olsun. Karı ım
da ılımının tanımına göre, 

1 2 1 2; 1i i iP a b .

Shannon ölçümünün tanımına göre, 

1
ln

n
i i

i
H P P

1 1
1

ln
n

i i i i i i
i

H a b b a b b .

Buradan,

1 1
1

ln i i
n a b

i i i
i

H e a b eb ,

1 0H ,

1
1

1 0,
i ia bn

i i i
i

F e a b eb

veya 
0F .          (3.1) 

(3.1) açık bir çözüme sahip olmadı ı için bu çalı manın uygulamasında (Bölüm 4) parametreyi 
yakla ık bulmak amacıyla Yarıya Bölme Yöntemi kullanılmı tır.

4. EOKD’nin GÖRÜNTÜ LEME PROBLEM NE UYGULANMASI 

Karı ım da ılımlarının görüntü sıkı tırmadaki öneminden dolayı bu çalı mada önerilen entropi 
optimizasyon karı ım da ılımlarının uygulanabilirli ini göstermek amacıyla C# programlama dilinde 
bir görsel program yazılmı tır. Yazılan programın çalı tırılması sonucunda görülen ara yüz ekil 1’de 
gösterilmi tir.

ekil 1. Görüntüyü histograma çeviren C# programının ara yüzü ve histogram çizimi 
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Bu program öncelikle <Resim Aç> butonu ile istenilen görüntüyü seçmeye imkan verir ve sonrasında 
<Histogram Çiz> butonu ile seçilen resmin RGB de erlerini dikkate alarak resmin sa  tarafında
görülen histogramı çizer.  

Ele alınan resim ekil 2’deki gibi bir matrise benzetilebilir. Resmin en küçük elemanına piksel denir. 

ekil 2. Sayısal Resmin Temel Yapısı

Monokrom, ba ka bir ifade ile tek renkli resimlerde her eleman 0 ile 255 arasında de erler alır.
Böylece her pikselin parlaklık de erinin farklı olması ile gri tonda bir resim elde edilir. En parlak 
nokta 255 beyaz, en karanlık nokta 0 siyah bunların arasındakiler ise gri renk de erlerini alırlar. Bu 
bilgiden yola çıkarak, ekil 1’de görülen histogramın sa  tarafındaki sivri da ılımın ki inin suratının
arka taraftaki beyaz duvarın renginden kaynaklandı ı söylenebilir. Bu durumda görüntüde yer alan 
suratın frekans da ılımı ekil 3’teki gibidir.   

ekil 3. Ele alınan görüntüdeki suratın frekans da ılımı
Frekans Da ılımı

0

100

200

300

400

500

600

700

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Frekans Da ılımı

Renk aralı ı 1-16 17-32 33-48 49-64 65-80 81-96 97-112 113-128 129-144 145-160
Frekans 126 439 489 469 564 658 481 430 477 233 

ekil 3’teki frekans da ılımının olasılık da ılımı baz alınarak MATLAB 7.0’da özel bir program 
yazılmı tır ve söz konusu gözlenen olasılık da ılımı için MinMaxEnt, MaxMaxEnt, MinMinxEnt ve 
MaxMinxEnt da ılımları elde edilmi tir. Entropi optimizasyon da ılımlarının elde edilmesi sırasında 
{x, x2,log(x), (log(x))2, log(1+x2)} moment vektörler kümesi ele alınmı tır. Detaylı bilgi için, söz 
konusu da ılımların tanımı [16]’da ve entropi optimizasyon da ılımlarının olu turulması için gerekli 
detaylı bilgiler [19]’da verilmektedir.   
Bu da ılımları bile en da ılımlar olarak kullanarak elde edilen karı ım da ılımlarının parametresi  
yine MATLAB 7.0’da yarıya bölme yöntemini kullanan özel bir  program yazılarak Tablo 1’deki gibi 
elde edilmi tir. 

Tablo 1. Maksimum E itlik Parametre Tahminleri 

Sözlü Sunumlar 422



Karı ım Da ılımı (K.D) 
1
ˆ

2
ˆ

MinMaxEnt&MaxMaxEnt K.D. 0.00001 0.99999 
MaxEnt (K.D) 0.99999 0.00001 
MinMinxEnt&MaxMinxEnt (K.D) 0.15550 0.84450 
MinxEnt (K.D) 0.07575 0.92425 

Tablo 1’deki parametre de erleri kullanılarak elde edilen entropi optimizasyon da ılımları  ve olu an 
Ortalama Kare Hatanın Karekökü (RMSE) ekil 4’te gösterilmi tir

ekil 4. Önerilen Karı ım Da ılımları ve RMSE hatası

(a) MinMaxEnt&MaxMaxEnt Karı ım Da .      (b) MaxEnt Karı ım Da ılımı
      RMSE=0.0331     RMSE=0.0120 
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(c) MinMinxEnt&MaxMinxEnt Karı ım Da .  (d) MinxEnt Karı ım Da ılımı
     RMSE=0.0639     RMSE=0.0627 
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ekil 4’teki bilgiler RMSE ölçütüne göre de erlendirilecek olursa, MaxEnt Karı ım Da ılımının
önerilen di er karı ım da ılımlarına nazaran daha iyi uyum gösterdi i söylenebilir.  

5. SONUÇ 

Olasılık teorisi bir matematiksel disiplin olarak soyut modeler eklinde geli tirilmi tir ve onun 
sonuçları aksiyomlara dayalıdır. statistik ise teorinin gerçel problemlere uygulanması ile 
u ra maktadır ve sonuçları gözlemlere dayalıdır [21]. Bu açıdan, bu çalı mada önerilen entropi 
optimizasyon da ılımları ailesinin karı ım da ılımları uygulanabilir teorik modeller olarak 
tanımlanmaktadır. Çalı manın ilk a amasında, önerilen modelin teorik yapısı incelenmi tir ve 
tanımlanabilirli i ispatlanmı tır, ardından uygulanabilirli i görüntü i leme üzerinde tatbik edilmi tir. 
Sonuç olarak, önerilen entropi optimizasyon karı ım da ılımlarının veriye uyum sa ladı ı tespit 
edilmi tir.
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ENTROPY OPTIMIZATION MIXTURE DISTRIBUTIONS AND AN APPLICATION ON 
IMAGE PROCESSING  

Abstract
In this study, the mixture of the entropy optimization distributions family is proved to be identifiable. 
Because of the importance of the mixture distributions on the image compression, the distributions at 
hand  are applied on image processing. Consequently, they are shown to be applicable.    

Key Words: Finite mixture distribution, Entropy optimization mixture distribution, image processing, 
maximum entropy, minimum cross entropy. 
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ÖZET 

Literatürde bir çok alanda sa ladı ı avantaj ve yeniliklerden dolayı entropi optimizasyon 
metotları kullanılmaktadır. Bu metotlar arasında Minimum çapraz entropi (MinxEnt) ve 
maksimum entropi (MaxEnt) metodu en önemli olanlarıdır. MinxEnt ve MaxEnt metotları son 
yıllarda istatistikte yaygın olarak uygulanmaktadır[1-3]. MinxEnt ve MaxEnt metotlarının
uygulandı ı önemli istatistik alanlarından biride rassal de i kenlerin yo unluk
fonksiyonlarının bulunmasıdır. MinxEnt metoduyla bulunan yo unluk fonksiyonuna MinxEnt 
yo unluk fonksiyonu denilmektedir. Bu çalı mada minimum çapraz entropi metodu ile 
Türkiye’deki trafik polisi sorumluluk bölgesindeki de i ik yıllara ait ölü ve yaralı sayılarının
ya  guruplarına göre da ılımı bulunmaktadır. MinxEnt da ılımının veriye uyumu, grafik 
üzerinde ve çe itli istatistiksel kriterler kullanılarak gösterilmi tir.

Anahtar Kelimeler: Kullback-Leibler ölçümü, Minimum çapraz entropi,  Model seçim 
kriteri, Ki-Kare 

1. Giri

Entropi optimizasyon metotları ekonomi, tıp, istatistik, matematik, fizik, elektronik gibi bir 
çok alanda uygulanmaktadır[4-11]. Minimum çapraz entropi (MinxEnt) ve maksimum entropi 
(MaxEnt) metodu, entropi optimizasyon metotları arasında en önemli olanlarıdır. Di er
alanlarda oldu u gibi,  istatistikte pek çok konu maksimum entropi (MaxEnt) ve minimum 
çapraz entropi (MinxEnt) metotları uygulanarak incelenmi tir[1-3,5]. Bu konuları; istatistiksel 
çıkarım (statistical inference), model belirleme (modeling), örüntü tanıma (pattern 
recognition), kuyruk teorisi (queuing theory), güvenilirlilik analizi (reliability analyses),  
kontenjan tablosu, (contingency table), uyum iyili i testi (goodness-fit-test), parametre 
tahmini (parameter estimation), ya am analizi (survival analysis) eklinde sıralayabiliriz. Bu 
çalı mada minimum çapraz entropi (MinxEnt) metodu yardımıyla model belirleme üzerinde 
durulmu tur. Ba ka bir ifade ile bir rassal de i kenin yo unluk fonksiyonunun, MinxEnt 
metodu yardımıyla bulunması bir uygulama ile gösterilmi tir. MinxEnt metodunun en önemli 
özelli i, bir rassal de i kene ait moment de erleri ve önsel bir da ılım verildi inde sonsuz 
sayıda da ılımlar arasından Kullback-Leibler ölçümünü minimum yaparak söz konusu rassal 
de i kene uygun da ılım bulma imkanı sa lamasıdır[5].  Bulunan bu da ılıma da MinxEnt 
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da ılımı denir. Uygulama olarak Türkiye’deki trafik polisi sorumluluk bölgesindeki ya
gruplarına göre ölü ve yaralı sayıları seçilmi tir. Bu veriler Türkiye istatistik kurumdan 
alınmı tır[12]. MinxEnt da ılımının performansı çe itli istatistiksel kriterler kullanılarak ve 
grafik üzerinde gösterilmi tir.

2. Sürekli Rassal De i kenler için Minimum Çapraz Entropi Metodu 

X  sürekli rassal de i keninin olasılık yo unluk fonksiyonu )(xf  olsun ve )(xq eklinde X
rassal de i keni önsel da ılıma sahip olsun. Bu durumda Kullback-Leibler ölçümü, 

b

a

dx
xq
xfxfqfD
)(
)(ln)():(              (1) 

eklinde tanımlanır[6]. (1) ifadesinde kullanılan )(xq  fonksiyonuna rassal de i ken hakkında
önsel bilgi denir. Kullback-Leibler ölçümü,  

1)(
b

a

dxxf                (2) 

ve

b

a
mm

b

a

dxxfxg

dxxfxg

)()(

)()( 11

              (3) 

eklinde verilen kısıtlarına göre minimum yapan metoda, Minimum Çapraz Entropi 
(MinxEnt) metodu ve bu metottan elde edilen da ılıma Minimum Çapraz Entropi da ılımı
denir. (2)’de ifade edilen kısıda olasılık toplamlarının 1 olma kısıdı ve (3)’deki kısıtlara da 
moment kısıtları denir. (3)’de ifade edilen )(xg j ’lere ( mj ,...,1 ) moment fonksiyonları,

j ’lere de ( mj ,...,1 ) moment fonksiyonlarına uygun rassal de i kenden elde edilen 
moment de erleri denir.  

Di er bir ifade ile sürekli rassal de i kenler için MinxEnt metodu, ):( qfD  fonksiyonelini 
(2) ve (3) kısıtlarına göre minimum yapan, )(xf  fonksiyonunun bulunması metodudur. Bu 
metot yardımıyla bulunan )(xf  fonksiyonuna MinxEnt da ılımı denir. 

(1) de verilen Kullback-Leibler fonksiyonelini, (2) ve (3) kısıtlarına göre minimum yapan 
)(xf  fonksiyonu, Euler-Lagrange çarpanları yöntemiyle, 

m

j
jj xgxqxf

1
0 )(exp)exp()()(            (4) 

eklinde bulunur. m,...,, 10  Lagrange çarpanları denir. Lagrange çarpanları de erleri (2) ve 
(3) kısıtları yardımı ile olu turulan, 

jb

a

m

j
jj

b

a

m

j
jjj

dxxgxq

dxxgxgxq

1

1

)(exp)(

)(exp)()(
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nonlineer denklem sisteminin çözümü ile bulunur. (5) ile ifade edilen nonlineer denklem 
sisteminin çözümünün varlı ı ispatlanmı tır[10]. Buna dayalı olarak Lagrange çarpanlarının
de erleri MATLAB 6.5 de yazılan program yardımıyla elde edilmi tir.

3. Minimum Çapraz Entropi Metodunun Uygulaması

Bu bölümde MinxEnt metodu uygulanarak, Türkiye’deki trafik polisi sorumluluk 
bölgesindeki 1996 ve 1997 yıllara ait ölü ve yaralı sayılarının ya  guruplarına göre 
da ılımlarının MinxEnt da ılımıyla belirleme süreci gösterilmi tir.

Uygulamada )(xq  önsel bilgisi olarak,  bir önceki yıla ait ölü ve yaralı sayılarının da ılımı
alınmı tır. Bir ba ka de i le 1996 yılına ait ölü veya yaralı sayılarının ya  guruplarına göre 
MinxEnt da ılımının bulunma sürecinde, 1995 yılına ait ölü veya yaralı sayılarının ya
gruplarına göre da ılımı önsel bilgi olarak alınmı tır. Benzer süreç 1997 yılı içinde 
uygulanmı tır. Ayrıca uygulamada, moment kısıtlarına ba lı olarak üç farklı MinxEnt da ılım
bulunmu tur. lk olarak, olasılık toplamları 1 ve xxg )(1  moment kısıtlarına uygun 
belirlenen MinxEnt da ılımı bulunmu  ve  “MinxEnt1” eklinde adlandırılmı tır.
( ,1 xxg )(1  ve 2

2 )( xxg ) moment kısıtlarına uygun bulanan MinxEnt da ılımı,
“MinxEnt2” olarak adlandırılmı tır. ( ,1 ,)(1 xxg 2

2 )( xxg  ve 3
3 )( xxg ) moment 

kısıtlarına uygun bulanan MinxEnt da ılımı da “MinxEnt3” eklinde adlandırılmı tır.

Belirlenen MinxEnt da ılımlarının veriye uyumu, 2 Ki-Kare ve 2R  korelasyon katsayısı
istatistiksel kriterler kullanılarak gösterilmi tir[1]. MinxEnt metodu yardımıyla bulunan, 1996 
ve 1997 yıllara ait ölü ve yaralı sayılarının ya  guruplarına göre MinxEnt da ılımının olasılık
de erleri Çizelge 1, Çizelge 2’de gösterilmektedir. 

Çizelge 1. 1996 ve 1997 yıllına ait ölü sayılarının ya  guruplarına göre belirlenen MinxEnt1, MinxEnt2 ve 
MinxEnt3 da ılımının olasılık de erleri ve hesaplanan     , 2R de erleri 

 1996 Yılı  1997 Yılı

Yas Gözlenen 
Olasılık MinxEnt1 MinxEnt2 MinxEnt3 Gözlenen 

Olasılık MinxEnt1 MinxEnt2 MinxEnt3

0-9 
10-14 
15-17 
18-20 
21-24 
24-64 
65+

0.1421 
0.0435 
0.0302 
0.0492 
0.0736 
0.5908 
0.0706 

0.1571 
0.0378 
0.0302 
0.0420 
0.0644 
0.5970 
0.0715 

0.1533 
0.0376 
0.0303 
0.0423 
0.0653 
0.6043 
0.0669

0.1429 
0.0403 
0.0337 
0.0477 
0.0741 
0.5906 
0.0707

 0.1421 
0.0418 
0.0352 
0.0576 
0.0651 
0.5863 
0.0718 

0.1433 
0.0438 
0.0304 
0.0494 
0.0738 
0.5893 
0.0699 

0.1445 
0.0439 
0.0303 
0.0493 
0.0735 
0.5870 
0.0714 

0.1430 
0.0443 
0.0308 
0.0501 
0.0748 
0.5851 
0.0719 

 8.68x10-5 1.18x10-5 8.65x10-6 3.68x10-5 4.35 x10-5 5.94 x10-5

2R  0.99862 0.99922 0.99989  0.99929 0.99928 0.99925 

2

2

Sözlü Sunumlar 427



Çizelge 2. 1996 ve 1997 yıllına ait yaralı sayılarının ya  guruplarına göre belirlenen MinxEnt1, MinxEnt2 ve 
MinxEnt3 da ılımının olasılık de erleri ve hesaplanan     , 2R de erleri 

Çizelge 1.’den, 1996 ve 1997 yıllına ait ölü sayılarının ya  guruplarına göre belirlenen 
MinxEnt1, MinxEnt2 ve MinxEnt3 da ılımlarının veriyi modellemede 2R  kriteri açısından
%99.8 ve üzeri ba arı gösterdi i görülmektedir.  iyi sonuçlar verdi i görülmektedir. Çizelge 
2’den de yaralı sayılarının ya  guruplarına göre belirlenen MinxEnt da ılımlarının veriyi 2

kriterine göre 8.51x10-5 ve a a ı de erlerde modelledi i görülmektedir. 2R  kriteri açısından
da benzer ba arı sa ladı ı Çizelge 2.’de görülmektedir. Bu sonuçlara göre, MinxEnt 
da ılımlarının ele alınan veriyi modellemede oldukça etkin oldu u söylenebilir. statistiksel 
kriterler dı ında MinxEnt da ılımının veriyi modelleme performansı görsel olarak da ortaya 
konabilir. Buna göre 1996 ve 1997 yıllına ait ölü sayılarının ya  guruplarına göre belirlenen 
MinxEnt1, MinxEnt2 ve MinxEnt3 da ılımlarının yo unluk fonksiyonlarının grafikleri     

ekil 1.’de  verilmektedir. Yaralı sayılarının grafikleri de ekil 2.’de verilmektedir.

ekil 1. 1996 ve 1997 yıllına ait ölü sayılarının ya  guruplarına göre belirlenen MinxEnt1, MinxEnt2 ve 
MinxEnt3 da ılımının olasılık yo unluk fonksiyonu ve gözlem de erleri 

 1996 Yılı  1997 Yılı

Yas Gözlenen 
Olasılık MinxEnt1 MinxEnt2 MinxEnt3  Gözlenen 

Olasılık MinxEnt1 MinxEnt2 MinxEnt3

0-9 
10-14 
15-17 
18-20 
21-24 
24-64 
65+

0.1121 
0.0521 
0.0555 
0.0757 
0.1016 
0.5703 
0.0328 

0.1288 
0.0477 
0.0489 
0.0693 
0.0965 
0.5737 
0.0351 

0.1229 
0.0474 
0.0494 
0.0704 
0.0991 
0.5813 
0.0296 

0.1141 
0.0489 
0.0525 
0.0754 
0.1069 
0.5692 
0.0329 

 0.1126 
0.0494 
0.0566 
0.0778 
0.1017 
0.5701 
0.0318 

0.1127 
0.0522 
0.0557 
0.0759 
0.1018 
0.5691 
0.0326 

0.1118 
0.0522 
0.0557 
0.0760 
0.1022 
0.5703 
0.0318

0.1118 
0.0522 
0.0557 
0.0761 
0.1022 
0.5702 
0.0317 

 8.48 x10-5   8.51 x10-5  1.75 x10-5 2.86 x10-6   3.13 x10-6   4.17 x10-6

2R  0.9982       0.99927    0.99976  0.99994    0.99994    0.99994 

2

2
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ekil 2. 1996 ve 1997 yıllına ait yaralı sayılarının ya  guruplarına göre belirlenen MinxEnt1, MinxEnt2 ve 
MinxEnt3 da ılımının olasılık yo unluk fonksiyonu ve gözlem de erleri 

Görsel olarak de erlendirildi inde de, MinxEnt da ılımlarının ölü ve yaralı sayılarının ya
gruplarına göre da ılımı iyi modelledi i söylenebilir. Bu durumda, hem istatistiksel kriter 
de erlerine hem de görsel olarak bakıldı ında, MinxEnt metodu yardımıyla bulunan MinxEnt 
da ılımlarının Türkiye’deki trafik polisi sorumluluk bölgesindeki 1996 ve 1997 yıllara ait ölü 
ve yaralı sayılarının ya  guruplarına göre da ılımı için uygun sonuçlar verdi ini
söyleyebiliriz. Bu sonuçlara ula mamızda, moment kısıtları dı ında önsel bilgi de önemli bir 
rol oynamaktadır. E er da ılımını buldu umuz veri seti için uygun önsel bilgi seçilmeseydi, 
sonuçlarımız bundan etkilenebilirdi. Dolayısıyla önsel bilginin seçimi önem kazanmaktadır.

4. Sonuçlar 

Minimum Çapraz Entropi (MinxEnt) metodu yardımıyla MinxEnt da ılımının
belirlenme süreci sunulmu tur. MinxEnt metodu yardımıyla, 1996 ve 1997 yıllara ait ölü ve 
yaralı sayılarının ya  guruplarına göre da ılımı için üç farklı MinxEnt da ılımı bulunarak 
sonuçlar istatistiksel kriterler ile görsel olarak de erlendirilmi tir. Bu de erlendirmelere göre,  
MinxEnt da ılımlarının veriye uyumunun oldukça iyi oldu u gözlenmi tir. Genel olarak 
MinxEnt metodu, uygun moment kısıtları ve önsel bilgi ile veri setini modellemede etkin bir 
yöntem olarak kullanılabilir. MinxEnt metodun da kullanılan kısıtlar her farklı veri seti için 
de i tirilerek daha uygun bir modelleme yapılabilir.
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ÖZET 
Gerçek ve tüzel ki ilerin amacı, risk faktörünü dikkate alarak, sahip oldukları varlıkların

(hisse senedi, tahvil ve di er de erli kâ ıtlar) toplam getirilerini mümkün oldu unca
artırmaktır. A ırlıklı olarak hisse senedinden, çe itli menkul kıymetlerden meydana gelen 
tahviller ve bunların bazı türevleri portföyü olu turur. Bu varlıkların getirisini artırmanın yolu 
portföyü etkin kullanmaktan geçer. Portföy yönetiminde amaç, portföy içine girecek 
varlıkların oranına karar vermektir. Yatırım kararını belirleyen en önemli faktör, portföyün 
getirisi ve riskidir. Risk kavramı belirsizlikle do rudan ili kili oldu u için entropi yada 
minimum çapraz entropiye dayalı risk ölçümlerini portföy analizinde kullanmak uygun 
olacaktır. Bu çalı mada entropi ve çapraz entropi optimizasyon ölçüleri kullanılarak optimum 
portföy seçimi prosedürü belirlenmi tir. Bu prosedür uygulanırken MATLAB programındaki
optimizasyon algoritmaları kullanılmı tır. Sonuçta yatırımcının karar vermesine yardımcı
olacak senaryolar elde edilmi tir.

Anahtar Kelimeler: Portföy seçimi, optimizasyon, entropi ölçüsü, çapraz entropi ölçüsü 

1. MODERN PORTFÖY TEOR S

Bir bireyin sahip oldu u hisse senedi, tahvil ve di er de erli varlıklar bir portföyü 
olu turur. Bu bilgiden hareketle herhangi bir portföyün olu turulması a amasında yapılan
i lemler bütününe “Portföy Analizi” denilmektedir. Portföy analizinde amaç, portföye girecek 
olan varlıkların portföy içindeki oranını belirlemektir. Bu anlamda ilk yakla ım “Bütün 
yumurtaları farklı sepete koy ve dü ük riskten yükse e do ru portföyünü çe itlendir” dir. Bu 
basit dü ünceden sonra, Nobelli yazar Markowitz’in 1956 yılında olu turdu u ortalama-
varyans modeli, modern portföy teorisini yeniden yapılandıran bir temel te kil etmektedir. 
Daha önceleri portföy analizinde esas a ırlık bireysel varlık seçimi ile ilgili iken, 
Markowitz’in bu çalı masından sonra risk-getiri de i imi çerçevesinde portföy içindeki 
varlıkların birbiri ile olan etkile imi ortaya konularak çe itlendirme ve portföyün tümünün 
de erlendirilmesi ele alınmı tır. Bu oran belirlenirken riskin minimum ve beklenen getirinin 
maksimum olması istenir. Riskin ölçümünde genellikle varyans ya da standart sapma ölçütleri 
kullanılmaktadır. Risk kavramı belirsizlikle do rudan ili kili oldu u için entropi yada 
minimum çapraz entropiye dayalı risk ölçümlerini portföy analizinde kullanmak uygun 
olacaktır.

X  rassal de i keninin sonlu sayıda nxxx ,...,, 21  durumlarında bulunma olasılıkları

nppp ,...,, 21  oldu unda, sistemin entropi ölçüsü 
n

i
ii ppxH

1
ln)(          (1) 
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eklindedir. Çapraz entropi ölçüsü 
n

i i

i
i q

ppqpD
1

ln):(          (2) 

eklindedir. Burada iq  da ılımı önsel da ılımdır. iq  da ılımı önsel da ılımı üniform olarak 
alındı ında, çapraz entropi ile entropi ölçüsü çakı ır [1].

Entropi ölçümü çapraz entropiden farklı olarak; risk, belirsizlik, çe itlilik, düzgünlükten 
(uniform) ayrılı  olarak kabul edilmi  ölçüdür. Ayrıca varyans; ortalama civarında yo unlu u
ölçerken, entropi ise yo unlu unun konuma bakmaksızın yayılı ını ölçer [2],[3]. Ayrıca
Ebrahimi aynı çalı masında Legendre serisi açılımıyla, entropinin varyansın dı ında di er
momentler bilgisini de barındırdı ını ispatlamı tır (bakınız [2], [3]). 

Bu bilgiler ı ı ında maksimum entropi ilkesi portföyün a ırlıklarını belirlemede yeni bir 
yöntem olarak dü ünülebilir.

Ayrıca Modern portföy teorisi Markowitz’le ba lamı  olmasına ra men günümüzde artan 
ivmeyle, yeni teoriler, yeni yakla ımlar kullanılarak devam etmektedir. Özellikle, son 
zamanlarda karar destek sistemleri, bulanık mantık, genetik algoritmalar, entropi 
optimizasyon ilkeleri, portföyü belirlemek için etkin olarak kullanılmaya ba lanmı tır. 
(Bakiniz [4], [5], [6], [7] ). 

2. MARKOWITZ ORTALAMA -VARYANS YAKLA IMI

Markowitz, beklenen getiri kısıdı altında portföyün varyansını minimum edecek ekilde 
portföy a ırlıklarını {wi, i=1,…,N} belirlemeyi önerir. Markowitz portföy seçim modeli pek 
çok varsayıma dayanmaktadır. Markowitz’in ortalama-varyans etkin sınır yakla ımına göre 
optimal etkin portföy a ırlıkları seçimi prosedürü a a ıdaki ekildedir. Markowitz’in (3) 
verilen portföyün varyansı, (4) ve (5) kısıtlarına göre minimum yapılması dü üncesine
dayanmaktadır.
Minimize ]w2w...w[2w] w...[w n,1nn1nn1-n2,12121

2
n

2
n

2
1

2
1

2
p (3)

 Kısıtlar:   (i)  
n

i
ii Rwr

1
,       (4) 

(ii)
n

i
iw

1
,1        (5) 

Standard Markowitz yakla ımında iki temel kısıdı vardır. Bunlardan birincisi hedeflenen 
beklenen getiri, ikincisi ise varlıkların a ırlıkları toplamının 1 olmasını sa layan do al kısıttır.
Bu süreçte a ırlıklar negatif de er de alabilir. Bu durumda, negatif a ırlık kısa dönemli satı
(short selling) anlamına gelir. Aynı zamanda kısa dönemli satı a izin verilir sonucu çıkar. Bu 
durum genellikle istenmez. Kısa dönemli satı lar istenmedi inde modele (iii) kısıtı eklenir. 

(iii) iw0  (Kısa dönemli satı ın istenmedi i durum, (no short 
selling)) 

Bu süreç matris notasyonuyla a a ıdaki ekilde yazılabilir.
V  =  (n x n) Kovaryans matrisi  
w  =  (n x 1) Portföy a ırlıkları;
r  =  (n x 1) beklenen getiri vektörü
i  =  (n x 1) 1’lerin olu turdu u vektör

Matris gösterimiyle  
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 Min [(0.5) w' V w]        (6) 
  w 
Kısıtlar
  R  =  w' r
  1  =  w' i        (7) 
Yukarıda verilen M-V yakla ımının dezavantajları a a ıdaki ekilde verilebilir 

Portföy genellikle az sayıda hisse senedine yo unla abilir. 
Portföy a ırlıkları negatif de er alabilir. 

2. MAKS MUM ENTROP  PRENS B NE DAYALI OLARAK PORTFÖY 
OPT M ZASYON  

Rassal de i kenin moment de erleri verildi inde, Shanon’un entropi ölçüsünü maksimize 
ederek sistemin da ılımını belirleme metoduna maksimum entropi (MaxEnt) metodu, elde 
edilen da ılıma da MaxEnt da ılımı denilmektedir (Jaynes, 1948). Kesikli rassal de i ken
için maksimum entropi metodu a a ıdaki ekilde ifade edilir.  

n

i
ii ppXH

1
log)(          (8)

n

i
ip

1
,1           (9) 

n

i
riri mraxgp

1
,...,1,)(         (10) 

(8) entropi fonksiyonunun (9)-(10) kısıtları altında maksimum yapılarak kesikli rassal 
de i ken için MaxEnt da ılımı elde edilir. 

Burada (9) do al kısıt, (10) ise moment kısıtlarıdır. MaxEnt prensibi, portföy a ırlıkları
belirlemede etkin bir ekilde kullanılabilir. Do al kısıt sabit kalmakla beraber moment kısıdı
yerine portföyün beklenen de eri verilerek yeni bir süreç olu turulabilir.

Bu durumda MaxEnt ilkesinin ilk uygulaması a a ıdaki ekildedir.
n

i
ii

w
ww

1
logmax         (11) 

kısıtlar
n

i
iw

1
,1          (12) 

n

i
ii Rwr

1
,          (13) 

MaxEnt ilkesinin ikinci uygulamasında  portföyün varyansı da kısıt olarak ele alınmı tır.
Süreç a a ıdaki ekildedir.  

n

i
ii

w
ww

1
logmax         (14) 

n

i
iw

1
,1          (15) 

n

i
ii Rwr

1
,          (16) 

varyans kısıtı
n

i
jiij cw

1
,         (17) 

eklinde Bera ve Park (2007) tarafından ifade edilmi tir. Burada varyans de eri olarak 
Markowitz’in varyansı kullanılmı tır.
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3. UYGULAMA 

Bu bölümde [8]’den alınan 3 hisse senedi için MaxEnt optimizasyon prensibi ve 
Markowitz yakla ımıyla portföy seçimi yapılmı tır. Bu prosedür uygulanırken MATLAB 
programındaki optimizasyon algoritmaları kullanılmı tır. Sonuçta yatırımcının karar 
vermesine yardımcı olacak senaryolar elde edilmi tir.

Farklı beklenen de er düzeyleri için M-V (Kısa dönem satı lı), (Kısa dönemli satı a izin 
verilmedi inde) ve MaxEnt I modelleriyle elde edilen portföyler Tablo1-3 de görülmektedir.  
Farklı beklenen de er ve varyans düzeyleri için MaxEnt II modelleriyle elde edilen portföy 
a ırlıkları ise Tablo 4 de görülmektedir. Böylece dört farklı yakla ım kullanılarak portföy 
analizi sonuçları elde edilmi tir.

Markowitz (M-V) (Kısa dönem satı lı)
Hisselerin portföydeki oranıHedeflenen Getiri Portföyün Varyansı

Hisse 1 Hisse 2 Hisse 3 
%12.00(Max getiri) %20.50 %88.28     %65.61    %-53.89 
%11.00 %18.03 %77.71      %58.16    %-35. 87 
%10.00 %15.57 %67.14     %50.70   %-17.84 
%9.00 %13.12 %56.56     %43.25     % 09.00 
%8.00 %10.71 %45.99     %35.80     %18.21 
%7.00 %8.35 %35.41     %28.35     %36.24 
%6.00 %6.11 %24.84     %20.90     %54.26 
%5.00 %4.18 %14.27     %13.44     %72.29 
%4.00 %3.20 %03.69     %05.99     %90.32 
%3.60(Min getiri) %3.29 %-0.054     %3.01     %97.53 

Markowitz  (M-V)(Kısa dönemli satı a izin verilmedi inde) 
Hisselerin portföydeki oranıHedeflenen Getiri Portföyün Varyansı

Hisse 1 Hisse 2 Hisse 3 
%12.00(Max getiri) %21.20 %99.99 %00.00 %00.00 
%11.00 %18.38 %85.51     %1449          %00.00 
%10.00 %15.67 %71.01     %28.99          %00.00 
%9.00 %13.30 %00.00    %00.00 0.999 
%8.00 %10.71 %45.99     %35.80     %18.21 
%7.00 %8.35 %35.41     %28.35     %36.24 
%6.00 %6.11 %24.84     %20.90     %54.26 
%5.00 %4.18 %14.27     %13.44     %72.29 
%4.00 %3.20 %03.69     %05.99     %90.32 
%3.60(Min getiri) %03.30 %00.00     %00.00 %99.99 
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MaxEnt 1 
Hisselerin portföydeki oranıHedeflenen Getiri Portföyün 

Varyansı
Entropi 

Hisse 1 Hisse 2 Hisse 3 
%12.00(Max getiri) %21.20 0.0003 %99.99 0 0 
%11.00 %18.48 0.69601 %86.60     0.083625     %5.03 
%10.00 %15.83 1.0958 %73.42      0.15514      %11.06 
%9.00 %13.23 1.3618 %60.35      0.21988      %17.65 
%8.00 %10.72 1.5226 %47.41      0.27814      %24.76 
%7.00 %8.35 1.5844 %34.60      %32.87      %32.51 
%6.00 %6.24 1.5384 %21.99 %36.82      %41.18 
%5.00 %4.65 1.3504 %9.800  %38.44      %51.75 
%4.00 %3.58 0.84032 %0.192      %25.62      %74.18 
%3.60(Min getiri) %3.29 0.00033544 %0.00  %0.00      %99.99 

MaxEnt II 
Hisselerin portföydeki oranıHedeflenen Getiri 

(Max getiri) 
Portföyün 
Varyansı

Entropi 
Hisse 1 Hisse 2 Hisse 3 

%12.00 %20.83 0.1482 %98.17     %1.288    %0.548 
%11.00 %18.20 0.7418 %85.07      %10.27     %4.656 
%10.00 %15.65 1.1177 %72.51       %16.03      %11.45 
%9.00 %13.05 1.3735 %59.18     %24.18      %16.63 
%8.00 %10.69 1.5241 %47.13      %28.42      %24.43 
%7.00 %8.37 1.5840 %34.55      %33.74      %31.70 
%6.00 %6.33 1.5413 %22.17       %38.09      %39.73 
%5.00 %4.54 1.3527 %10.93      %34.05      %55.00 
%4.00 %3.55 0.8289 %0.219      %24.75       %75.03 
%3.60(Min getiri) %3.26 0.8490 %0.518  %01.48    %97.99 

SONUÇLAR VE TARTI MA

MaxEnt optimizasyon prensibi yakla ımıyla portföy yönetiminde, kararların verilmesini 
kolayla tıracak bir süreç olarak önerilmi tir. Uygulamada, alternatif durumları gösteren 
senaryolar sunulmu tur. leride bu konuda yapılacak çalı malarda problemin modeline daha 
farklı kısıtlar eklenerek sistemin güvenilirli i arttırılabilir. Özellikle farklı model kısıtları
prensibin içine dâhil edilerek daha güvenilir tahminler yapılabilecektir. 

 Bununla birlikte bu yakla ımın uygulanmasında kar ıla ılan zorluklar: varyans-kovaryans 
matrisinin tahmini, beklenen de er kısıdının atanması, varyans kısıdının atanması, dolayısıyla
moment kısıtlarının atanması problemleri ile kar ı kar ıya olundu u unutulmamalıdır.
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PORTFOLIO OPTIMIZATION BASED ON ENTROPY OPTIMIZATION 
MEASURES

ABSTRACT 
The aim of an investor is to maximize the total amount of the expected return of the assets 

(securities, real estate and stock) considering the factor of risk. The portfolio consists of 
securities, real estates, stocks. The goal of portfolio selection is to decide proportions of assets 
in portfolio. The main factors for decision of investigation are the expected return and the 
variance of portfolio. Since risk is directly associated with the concept of uncertainly, the 
entropy and the cross entropy optimization measure is appropriate to portfolio analysis. 

In this study, the selection portfolio based on entropy and cross entropy (MinxEnt) 
optimization measures is determined. The optimization algorithms on MATLAB program are 
used to apply this procedure. Finally, scenarios are obtained for the purpose of helping 
investor’s decision

Key Words: Portfolio selection, optimization, entropy measure, cross entropy measure.

Sözlü Sunumlar 436



HAVA K RL L N N ÖLÜM ORANI ÜZER NDEK  ETK S N N
GENELLE T R LM  TOPLAMSAL REGRESYON MODELLER LE

NCELENMES

Memmeda a MEMMEDL

Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi statistik Bölümü 
26470 Eski ehir 

Email mmammadov@anadolu.edu.tr

Rabia Ece OMAY 

Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi statistik Bölümü 
26470 Eski ehir  

Email reayar@anadolu.edu.tr

Özet 

Bu çalı mada hava kirlili inin ölüm oranı üzerindeki etkisi regresyon splaynı ile 
incelenmi tir. lgilenilen yanıt günlük ölüm sayısıdır. Ara tırmada yapılan istatistiksel 
analizler açıklayıcı de i kenlerin bir kısmının ölüm oranını parametrik, diger kısmının ise 
nonparametrik etkiledi ini göstermektedir. Modelin nonparametrik kısmını olu turan 
açıklayıcı de i kenlerin fonksiyonel ili kilerine  ba lı olarak farklı regresyon modelleri 
kurulmu tur. Sonunda, yapılan modellerin performansları çe itli istatistik ölçütlere göre 
kar ıla tırılmı tır.

Anahtar Kelimeler: Nonparametrik Regresyon, Genelle tirilmi  Toplamsal Modeller, 
Regresyon Splayn, Hava Kirlili i.

ABSTRACT 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF AIR POLLUTION ON DEATH RATE  
BY USING GENERALIZED ADDITIVE MODELS 

In this study, the effect of air pollution on death rate is investigated by using regression 
splines. The response of interest is the daily death rate. The statistical analyses of in this study 
indicate that some of the explanatory variables affect the death rate parametrically, and some 
of them nonparametrically. Different regression models are constructed by depending on 
functional relationships of explanatory variables which constituted nonparametric part of the 
model. Finally, performance of constructed models are compared according to various 
statistical criterias. 

Key words: Nonparametric Regression, Generalized Additive Models, Regression Spline, Air 
Pollution

1. Giri

Çalı mada pürüzlülük ceza yakla ımı ile çe itli nonparametrik regresyon modelleri ele 
alınmı tır [1]. Bu modellerde çözüm olarak cezalı en küçük kareler toplamına veya cezalı
maksimum olabilirlik kriterine optimum de erini veren kübik splayn fonksiyonu 
kullanılmı tır. Bu türlü regresyon modelleri, splayn düzeltme ve regresyon splaynı olarak iki 
sınıfa ayrılır. Splayn düzeltmede tüm gözlem de erleri dü üm noktaları olarak ele alınırken, 
regresyon splaynda, dü ümleri belirli bir yöntemle seçerek, mevcut gözlem de erlerinden
daha az sayıda dü üm kullanılır [2,3]. 
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Gerçekle tirilen bu çalı mada regresyon splaynı uygulanarak, hava kirlili inin ölüm oranı
üzerindeki etkisi incelenmi tir. Bu durumda ölüm oranına açıklayıcı de i kenlerin bir 
kısmının parametrik, di erinin ise nonparametrik olarak etki yaptı ı gözlenmi tir. 
Nonparametrik kısmı olu turan açıklayıcı de i kenlerin fonksiyonel ili kilerine ba ımlı
olarak farklı modeller olu turulmu tur. Geleneksel bir yakla ım olarak ölüm oranının Poisson 
da ılımına sahip bir rassal de i ken olması nedeniyle, “log” link fonksiyonlu genelle tirilmi
modeller incelenmi tir. Son olarak olu turulan modellerin performansları çe itli kriterler 
kullanılarak kar ıla tırılmı tır.

2. Hava Kirlili inin Ölüm Oranına Etkisinin ncelenmesi

Çalı mada, Los Angeles’daki hava kirlili inin ölüm oranına etkisi incelenmi tir. Dikkate 
alınan veriler, 01/01/1987-31/12/2000 yılları arasında, Los Angeles’da kaydedilen günlük 
ölüm sayısı ve hava kalitesi de erleridir. lgilenilen yanıt de i keni yıllar içerisinde Los 
Angeles’da meydana gelen günlük ölüm oranlarıdır (death–kazalar dı ındaki tüm ölüm 
olayları). Gözlenen ölüm oranları üzerinde anlamlı etkilere sahip olması mümkün açıklayıcı
de i kenler ise o3median (ozon seviyelerinin medyanı), comedian (karbon monoksit 
seviyelerinin medyanı), pm10median ve pm25median (partikül seviyelerinin medyanı), 
tmpd (ortalama sıcaklık, F ) olarak alınmı tır. Bu hava kalitesi de i kenlerine ek olarak ölüm 
sayısı, time de i keni ile de de i me e ilimindedir. 

Hava kirlili inin ölüm sayısını nasıl etkiledi ini ortaya çıkarmak amacıyla farklı regresyon 
modelleri kurulmu  ve onların performansları de erlendirilmi tir. Yapılan analizlerde R
programının çe itli paketlerinden faydalanılmı tır. Ele alınan regresyon modelleri u ekilde 
sıralanabilir: Do rusal Model, Genelle tirilmi  Do rusal Model (GLM), Toplamsal Modeller, 
Genelle tirilmi  Toplamsal Model (GAM), nce Tabakalı Splayn (TPS) ile GAM. Bu 
modellerden, toplamsal, genelle tirilmi  toplamsal ve ince tabakalı splaynla olu turulan
genelle tirilmi  toplamsal modellerde regresyon splayn kullanılarak model uyumu yapılmı tır. 

imdi yukarıda ifade etmi  oldu umuz tüm modelleri tek tek inceleyelim: 

Do rusal Model: Tüm açıklayıcı de i kenlerin, ölüm sayısı üzerinde do rusal etkiye sahip 
oldu unu varsayarak, a a ıda ifade edilen do rusal model kurulmu tur.

0 1 2 3 43i i i i i ideath time tmpd o median comedian                                           (1) 

Bu modele ili kin AIC ve sapma de erleri sırasıyla, 43601.46 ve 1506674 olarak 
hesaplanmı tır. Do rusal modele ili kin grafikler ise ekil 1’de gösterilmektedir. ekil 1’in 
sol üst panelinde yer alan grafikte, sabit varyanslılık durumunda artıklar sıfır do rusunun
altında ve üstünde hemen hemen e it olarak serpilmelidir. Artıkların ortalamasındaki bir trend 
genellikle hatalı model yapısının sonucudur ve böyle bir durumda sabit varyans varsayımı
bozulmaktadır. Bu gibi durumlarda yanıt üzerinde yapılacak bir dönü üm ya da 
genelle tirilmi  do rusal model kullanılması farklı varyanslılık problemini ortadan 
kaldırabilir. ekil 1’de bazı noktaların sıfır etrafındaki e it saçılımı bozdukları
gözlenmektedir. ekil 1’in sol alt panelinde yer alan grafik de sabit varyans varsayımını
kontrol etmektedir ve bu grafikte, bazı gözlemlerden kaynaklanan problemli bir durum göze 
çarpmaktadır.
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ekil 1. Do rusal model için kontrol grafikleri. 

ekil 1’in sa  üst panelinde yer alan Q-Q grafi inde, artıklar bir do ru eklinde
görülmemektedir, di er bir ifadeyle artıklar, normal da ılmamaktadır. Grafi in üst 
kuyru unda do rusallıktan sapma gözlenmektedir. ekil 1’in sa  alt panelinde her bir verinin 
kuvvetine (leverage) kar ı standardize edilmi  artıklarının çizimi yapılmı tır. Kuvvet 
(leverage) basit olarak A apka matrisinin kö egen elemanlarını ifade etmektedir. Cook 
mesafesinin, kuvvet (leverage) ve standardize artıkların bir fonksiyonu olarak ifade 
edilebilmesi nedeniyle, Cook mesafesinin konturları grafik üzerinde gösterilebilir. ekil4.4’de
noktaların hiç biri net olarak çizgi (kontur) dı ında (out of line) görünmemektedir. 

Genelle tirilmi  Do rusal Model (GLM): Ölüm verilerini modellemekte kullanılan geleneksel 
yakla ımlardan biri, gözlenen ölümün Poisson rassal de i ken olması varsayımıdır. Bu 
varsayımdan hareketle ve ekil 1’in bir sonucu olarak, do rusal model yerine genelle tirilmi
do rusal modelin kullanılması daha uygun görünmektedir. Elde edilen genelle tirilmi
do rusal model a a ıda ifade edilmi tir.

0 1 2 3 4

5 6

log( [ ]) 10 25
3

( [ ])

i i i i i

i i i

i i

E death time tmpd pm median pm median
o median comedian

death Poi E death
                     (2) 

Bu modele ili kin AIC ve sapma de erleri sırasıyla, 5157.5 ve 1081.8’dir. Kurulmu  olan 
do rusal ve genelle tirilmi  do rusal modeller “AIC” ve “sapma” (deviance) kriterlerine göre 
kar ıla tırıldı ında, genelle tirilmi  do rusal modelde hem AIC hem de sapma de erinde
büyük bir dü ü  gözlenmektedir. Fakat genelle tirilmi  do rusal model için kontrol grafikleri, 

ekil 1’de do rusal model için ifade edilmi  olan grafiklerle hemen hemen aynı görüntüye 
sahiptir. Dolayısıyla, genelle tirilmi  do rusal modelde de mevcut problemlerin hala devam 
etti i görülmektedir.  
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Böyle bir problem ortaya çıktı ında, modelin esnek olmayan halde olabilmesi üphesi ile 
do rusal regresyon modelleri yerine nonparametrik regresyon modellerinin (toplamsal ve 
genelle tirilmi  toplamsal modeller) incelenmesi yararlı olacaktır.

Toplamsal Model: Elde edilen toplamsal model a a ıda verilmi tir.

0 1 1 2 3

4

25 ( ) ( ) ( 10 )
( 3 )

i i i i i

i i

death pm median f time f tmpd f pm median
f o median

                          (3) 

Bu model bir semiparametrik toplamsal modeldir. Modele ili kin AIC ve sapma de erleri ise 
sırasıyla, 5015.326 ve 149266.1 olarak bulunmu tur. Bu durumda, kurulan semiparametrik 
toplamsal modelin genelle tirilmi  do rusal modelden daha dü ük AIC kriterine sahip 
olmasına kar ın sapma de erinin genelle tirilmi  do rusal modelin sapma de erinden oldukça 
yüksek oldu u görülmü tür. Semiparametrik toplamsal modele ili kin kontrol grafikleri ise 

ekil 2’de yer almaktadır. ekil 2’nin sol üst panelinde normal da ılım varsayımı için sa a
çarpık (positive skew) bir durum gözlenmektedir.  
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ekil 2. Semiparametrik toplamsal model için kontrol grafikleri. 

ekil 2’nin sol alt paneli de bu problemli durumu ortaya koyan bir çizim sergilemektedir. eki 
2’nin sa  üst paneli artıkların uyumu yapılan de erlere kar ı (fitted value ya da linear 
predictor) bir çizimini göstermektedir ve bu grafikte sabit varyanslılık varsayımının
sa lanmadı ı gözlenmektedir. ekil 2’nin sa  alt panelinde ise yanıt de erlerinin uyumu 
yapılan de erlere (fitted value) kar ı çizimi yer almaktadır ve bu grafikte de varyansın
ortalamayla birlikte arttı ı gözlenmektedir. Di er bir ifadeyle, sabit varyanslılık varsayımı
sa lanmamaktadır.
Mevcut problemlerin hala devam etmesi gerçe inden ve ölüm de i keninin poisson da ılan 
bir rassal de i ken olması geleneksel yakla ımından yola çıkarak, bu noktada, toplamsal 
modeller yerine genelle tirilmi  toplamsal modellerin kullanılmasına karar verilmi tir. 
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Genelle tirilmi  Toplamsal Model (GAM): Bu bölümde kurulan modelde üstel aile da ılımı
“Poisson”, link fonksiyonu ise “log” alınarak, bir genelle tirilmi  toplamsal model 
kurulmu tur.

1 2 3 4

5 6

log( [ ]) ( ) ( ) ( 10 ) ( 25 )
( 3 ) ( )

( [ ])

i i i i i

i i i

i i

E death f time f tmpd f pm median f pm median
f o median f comedian

death Poi E death
                  (4) 

Bu model ile ilgili AIC ve sapma de erleri sırasıyla, 5047.006 ve 910.0135 olarak 
hesaplanmı tır.Genelle tirilmi  toplamsal modelin AIC de erinin semiparametrik toplamsal 
modele göre çok küçük bir artı ı gözlense de sapma de erinde gözle görülür bir dü ü
gerçekle mi tir. Elde edilen genelle tirilmi  toplamsal modelle ilgili kontrol grafikleri, 
semiparametrik toplamsal modelin kontrol grafikleri ile hemen hemen aynı görüntüyü 
sergilemektedir. 
Elde edilen genelle tirilmi  toplamsal modelin AIC de erindeki artı  nedeniyle ve kontrol 
grafiklerinin hem semiparametrik toplamsal model için hem de genelle tirilmi  toplamsal 
model için hemen hemen aynı görüntüyü vermesi nedeniyle bu iki modelin hipotez testi ile 
kar ıla tırılmasına karar verilmi tir. R programı yardımıyla elde edilen hipotez testi sonuçları
a a ıda yer almaktadır
> anova(la3.5,la4.3,test="F") 
Analysis of Deviance Table 
Model 1: death ~ s(time) + s(tmpd) + s(pm10median) + pm25median +
         s(o3median) 
Model 2: death ~ s(time) + s(tmpd) + s(pm10median) + 
         s(pm25median) + s(o3median) + s(comedian) 
  Resid. Df Resid. Dev      Df Deviance      F    Pr(>F)
1   571.589     149266
2   556.336        910  15.253   148356 9726.3 < 2.2e-16 *** 
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Elde edilen sonuçlar incelendi inde, genelle tirilmi  toplamsal modelin istatistiksel olarak 
daha anlamlı sonuçlar verdi i yani, yanıtı semiparametrik toplamsal modele göre daha iyi 
açıkladı ı görülmektedir. 

nce Tabakalı Splayn (TPS) ile Olu turulan Genelle tirilmi  Toplamsal Model: Bu a amadan 
sonra, pm10median, pm25median ve time açıklayıcı de i kenlerini bir pürüzsüz 
fonksiyonda içeren, bununla birlikte tmpd ve o3median açıklayıcı de i kenlerini de di er
bir pürüzsüz fonksiyonda içeren bir ince tabakalı splayn modeli kurulmaya karar verilmi tir. 
Böyle bir karar verilmeden önce ince tabakalı splayn için bir çok alternatif model 
olu turulmu  ve olu turulan tüm modeller R2, AIC ve sapma de erlerine göre kar ıla tırılarak,
elde edilen modeller içinden bu kriterlere göre en iyi sonuçları veren, birinci ve ikinci terimi 
ince tabakalı splayn olan a a ıdaki genelle tirilmi  toplamsal model seçilmi tir:

1 2

3

log( [ ]) ( , 10 , 25 ) ( , 3 )
( )

( [ ])

i i i i i i

i i

i i

E death f time pm median pm median f tmpd o median
f comedian

death Poi E death
                    (5) 

Bu modele ili kin AIC ve sapma de erlerinin (sırasıyla, 4929.725 ve 673.4297) önceki tüm 
modellerden daha dü ük oldu u gözlenmi tir. Modelle ilgili kontrol grafikleri ( ekil 3)  
incelendi inde, varsayımlarla ilgili problemlerin ortadan kalktı ı görünmektedir. Elde edilen 
tüm modellere ili kin AIC ve sapma sonuçları Tablo A’da verilmi tir.
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ekil 3. nce tabakalı splayn içeren son model için kontrol grafikleri. 

TabloA. Elde edilen tüm modellere ili kin sonuçlar AIC ve sapma de erleri 
Modeller AIC Sapma 
Do rusal Model 43601.46 1506674 
Genelle tirilmi  Do . Model 5157.500 1081.8 
Toplamsal Model 5015.326 149266.1 
Genelle tirilmi  Top. Model 5047.006 910.0135 
TPS ile elde edilen GAM 4929.725 673.4297 

3. Sonuç
Sonuç olarak, pm10median, pm25median ve time açıklayıcı de i kenlerini bir pürüzsüz 
fonksiyonda içeren, bununla birlikte tmpd ve o3median açıklayıcı de i kenlerini de di er
bir pürüzsüz fonksiyonda içeren ince tabakalı splayn modeli, incelenen modeller içinde en iyi 
performansı göstermi tir. Di er bir ifadeyle son model, Los Angeles hava kirlili i-ölüm
verileri için daha uygun bir modeldir. Bu, açıklayıcı de i kenlerle yanıt de i keninin
karma ık ili kide ola bilece i bir çok problemlerde genelle tirilmi  toplamsal regresyon 
modellerin uygulanmasının önemini göstermektedir. 
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ÖZET 
Maksimum entropi ilkesi, moment kısıtları verildi inde sistemin olasılık da ılımını
belirlemek için önerilmi  bir ilkedir. Bu ilke yardımıyla belirlenen da ılımlara MaxEnt 
da ılımları denmektedir. Bu çalı mada, verinin bilinen istatistiksel da ılımlarla 
modellenemedi i durumlarda ya da verinin birden fazla modlu oldu u durumlarda 
MaxEnt da ılımlarının performansı incelenmi tir. Bu amaçla gerçek bir veri seti üzerinde 
ve yapay veri türeterek MaxEnt da ılımlarının uyumu çe itli istatistiksel kriterlerle 
incelenmi tir. 

1. Giri :

lk olarak termodinamikte ortaya çıkan entropi kavramı 1948 yılında Claude Shannon 
tarafından “belirsizli in ölçümü” (Shannon entopisi) olarak kullanılmı , belirsizlik ile 
informasyon arasındaki ili ki nedeniyle de entropi kavramı hemen hemen tüm disiplinlere 
nüfuz etmi tir [1]. Bununla birlikte bu kavram olasılıklı sistemlerin formülasyonunda 
büyük rol oynamaya ba lamı  ve informasyon teorisine dayalı metotlarla bir rassal 
de i kenin da ılımını belirlemek oldukça popüler olmu tur. Zira Jaynes tarafından 
geli tirilen Maksimum Entropi lkesi (MaxEnt), istatistiksel problem hakkında bilgi, 
beklenen de er kısıtları ile (ortalama ve varyans gibi ) verildi inde bir olasılık da ılımı
türetmek için kullanılır ve birçok alanda uygulamaya sahiptir [2; 
3;4]. 

MaxEnt’e göre verilen moment kısıtlarıyla uyumlu tüm da ılımlardan, maksimum 
entropiye sahip olanı seçilmelidir. Güdülen amaç belirsizli i indirgemek iken maksimum 
belirsizli e sahip olan da ılımı seçmek bir paradoksmu  gibi görünebilir ancak Jaynes’ in 
yürüttü ü mantık oldukça basittir. Verilen moment kısıtları rassal de i ken hakkında belli 
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miktarda bilgi verir ancak bu bilgi rassal de i kenin tüm belirsizli ini a maya yetmez. Bu 
nedenle elde edilen gözlem de erlerinin momentleriyle verilmi  bilgi dı ında bir bilgi 
kullanmamak için maksimum belirsizli e sahip olan da ılımın seçilmesi önerilir. Aksi 
takdirde verilen kısıtlar dı ında bir bilgi kullanılmı  olacaktır. Aslında buna benzer 
mantık Maksimum Benzerlik prensibinde de i lemi , elde edilen örneklemin gözlem 
de erlerinin anakütleyi yansıttı ı kabul edilerek, bu bilgi dı ında bir bilgi kullanılmaması
önerilmi tir [2].  
Bilinen da ılımlara uyan bir rassal de i kenin MaxEnt Metodu kullanılarak elde edilen 
olasılık da ılımı bir ba ka deyi le MaxEnt Da ılımı, istatistiksel da ılımlarla benzer hatta 
örnek olarak moment kısıtlarının xxg )(1  ve 2

2 )( xxg  seçilmesiyle normal da ılım
ile çakı ık sonuçlar vermektedir. Bununla birlikte MaxEnt Da ılımı, bilinen 
da ılımlardan hiçbirine uyum göstermeyen ya da iki tepeli (iki modlu) saçılıma sahip bir 
rassal de i ken için de iyi bir model olu turabilmektedir. Bu çalı mada öncelikle MaxEnt 
da ılımının formu gösterilmi  ardından gerçek ve yapay veriler üzerinde MaxEnt 
da ılımları elde edilerek performansları istatistiksel kriterler yardımıyla 
de erlendirilmi tir. 

2. MaxEnt Metodu: 

nxxx ,,, 21  de erlerini nppp ,,, 21  uygun olasılıkları ile alan bir X rassal de i keni 
ele alınsın. Bu rassal de i kene ba lı )(,),(),( 21 XgXgXg m  fonksiyonlarının beklenen 
de erleri 

rnrnrir xgpxgpxgE )()()( 11 , mr ,,2,1                                    (1)
eklinde ifade edilsin. Burada r , X  rassal de i kenine ba lı )(Xgr  fonksiyonun 

beklenen de erini gösteren bir sayı olmak üzere, matematiksel beklentiler eklinde 
verilen ko ullar altında nppp ,,, 21  olasılıklarının bulunması MaxEnt Metodu ile 
yapılabilir [5]. 
E itlik (1) ile verilen kısıtlar,

r

n

i
iri xgp

1
)( , mr ,,1                                                                                 (2)

gibi gösterilebilir. Ayrıca ip ’ler arasında 

1
1

n

i
ip                                                                                                                 (3)

eklinde bir do al ili ki de mevcuttur. Genelde (2) ve (3) kısıtları ile tutarlı olan sonsuz 
sayıda olasılık da ılımları vardır ve bunların her biri farklı bir belirsizlik miktarına 
sahiptir. Jaynes bu e itliklerle tutarlı olan tüm da ılımlar arasından maksimum entropiye 
sahip olanının seçilmesi gerekti ini önermi tir. 
 Dolayısıyla yapılması gereken 

n

i
ii pppH

1

ln)(                                                                                              (4)
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entropi fonksiyonunun (2) ve (3) kısıtları altında maksimum yapan ip ’leri bulmaktır. 
Ko ullu ekstremum problemlerinde kullanılan Lagrange Çarpanları Yöntemi yardımıyla 

ip ’ler, 
m

r
irri xgp

1
0 )(exp                                                                               (5) 

olarak elde edilir. Burada k,,, 10 Lagrange çarpanları, Newton Metodu kullanılarak 
elde edilebilir. Burada Matlab’ta yazılmı  bir program sayesinde çarpanları, dolayısıyla 
da MaxEnt olasılık da ılımı elde edilir. 

3. Uygulama 

Bu bölümde iki moda sahip gerçek ve yapay veriler üzerinde MaxEnt Da ılımları elde 
edilmi  ve veriye uygunlu u istatistiksel kriterler yardımıyla incelenmi tir. Gerçek veri 
olarak oldukça fazla çalı maya konu olmu , A.B.D.’de bir milli parkta birçok turistinde 
ilgisini çeken Old Faitful adındaki bir gayzerin püskürme yapma süresi ile püskürmeler 
arasındaki bekleme süreleri (dakika cinsinden) iki ayrı de i ken olarak ele alınmı tır [6]. 

Yapılan bir çalı mada sözü edilen gayzerin çok fazla turist çeken bir yer olması nedeniyle 
püskürme yapma sürelerinin ve püskürmeler arasındaki bekleme sürelerinin tahmin 
edilmesinin çok yararlı olaca ına de inilmi tir [7]. Bir ba ka çalı mada aynı veriler 
üzerinde bu gayzerin davranı  de i ikli i incelenmi  ve iki bile keli Gaussian Da ılıma 
fit edilerek sonuçlar önce yapılan çalı malarla kar ıla tırılmı tır [8]. Yine yo unluk 
tahmini ile ilgili bir çalı mada tek bir e ri geçirilmesi zor olan bir veri seti örne i olarak 
sözü edilen de i kenler üzerinde “en yakın kom u metodu ile yo unluk tahminlemesi 
yapılmı tır [9]. Ayrıca birçok çalı mada ve kitapta da iki tepeli da ılıma örnek olarak bu 
verilerin kullanımı söz konusudur [10;11;12]. 

Bu çalı mada ise bu iki de i kenin öncelikle hangi da ılımlara uygunluk gösterdi i
dikkate alınmı tır. Bir paket program yardımıyla ilk olarak Püskürme yapma süresi ele 
alınmı , içinde normal, beta, gama, weibull, üstel ve üçgensel da ılımların bulundu u
toplam 23 da ılım denenmi , Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling ve Ki-Kare 
testleriyle uygunlu u ara tırılmı tır. Testler sonucunda bu de i kenin 23 da ılımdan 
hiçbirine uygunluk göstermedi i ortaya çıkmı tır. kinci olarak püskürmeler arasındaki 
bekleme süresi ele alındı ında ise bahsedilen testler aracılı ıyla 23 da ılımdan sadece 
üçgensel, genelle tirilmi  uçde er ve üç parametreli weibull da ılımlarına Kolmogorov-
Smirnov ve Anderson-Darling testleri ile uygun oldu u sonucuna varılmı tır. Ki-Kare 
testi bu üç da ılımın da uyumunu reddetmi tir. 

Bu iki de i kenin MaxEnt Da ılımları ise bir önceki bölümde ifade edilen moment 
kısıtlarının xxg )(1 , 2

2 )( xxg , xxg ln)(3 , 2
4 ln)( xxg , )1ln()( 2

5 xxg
eklinde seçilmesiyle elde edilmi tir. Bu iki de i ken için elde edilen da ılımlar ve 

onların uygunlu u a a ıdaki Tablo 1. ve Tablo 2.’de gösterilmi tir. 
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Tablo 1. Püskürme yapma süresi için Gerçek ve MaxEnt Olasılıkları

Sınıf Aralı ı Frekanslar Gerçek 
olasılıklar 

MaxEnt 
Olasılıkları

Performans 
De erlemesi 

1.6990-2.0899 42 0.18919 0.18935 Ki-kare 
2.0900-2.4808 16 0.07207 0.06754
2.4809-2.8717 5 0.02252 0.03194 0.000538

2.8718-3.2626 8 0.03603 0.03097 K-L 
3.2627-3.6534 11 0.04955 0.05679
3.6535-4.0443 35 0.15766 0.13669 0.009744

4.0444-4.4352 51 0.22973 0.25507 R2

4.4353-4.8261 48 0.21622 0.19859
4.8262-5.2170 6 0.02702 0.03303 0.972820 

23 da ılımdan hiçbirine uygunluk göstermeyen gayzerin püskürme yapma süresi için 
olu turulmu  Tablo 1.’deki sonuçlar dikkate alındı ında MaxEnt Da ılımı’nın oldukça 
iyi performans gösterdi i sonucuna Ki-kare, Kullback-Leibler Ölçütü (K-L) ve 
Korelasyon katsayısı (R2) kriterleri göz önüne alınarak varılmı tır. A a ıdaki ekil 1.’de 
aynı de i ken için çizilmi  histogram ve MaxEnt da ılmına uyumu gösterilmi tir. 

ekil 1. Püskürme yapma süresi’nin MaxEnt Da ılımına uyumu 

Tablo 2. Püskürmeler arasındaki bekleme süresi için Gerçek ve MaxEnt Olasılıkları

Sınıf Aralı ı Frekanslar Gerçek 
olasılıklar 

MaxEnt 
Olasılıkları

Performans 
De erlemesi 

41.9990-47.8899   46 0.17557 0.17796    Ki-kare 
47.8900-53.7808   29 0.11069 0.08436    
53.7809-59.6717   19 0.07251 0.07420    0.003004

59.6718-65.5626   13 0.04961 0.09037     K-L
65.5627-71.4534   21 0.08015 0.12152     
71.4535-77.3443   52 0.19847 0.15071     0.057804

77.3444-83.2352   51 0.19466 0.14915     R2

83.2353-89.1261   22 0.08396 0.10461    
89.1262-95.0170 9 0.03435 0.04711 0.753880 
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Püskürme yapma süresi de i keni kadar olmasa da Püskürmeler arasındaki bekleme 
süresi de i keni için de MaxEnt Da ılımının sözü edilen kriterler aracı ıyla uygulu u
söylenebilir. ekil 2. de yine bu de i kenin histogramı ve MaxEnt Da ılımına uyumu 
gösterilmi tir.  

ekil 2 Püskürmeler arasındaki bekleme süresi’nin MaxEnt Da ılımına uyumu 

Son olarak Tablo 3.’de, türetilen yapay veriler üzerinde hesaplanmı  MaxEnt olasılıkları
ve ele alınan ölçütlerle performans sonuçları verilmi tir. Özellikle R2 de erine bakılırsa,
0.9647 gibi oldukça iyi bir de erin ortaya çıkması, MaxEnt da ılımının bu veriye 
uygunlu unu göstermi tir. ekil 3.’te ise türetilen yapay verilerin histogramı üzerinde 
MaxEnt Da ılımına uyumu gösterilmi tir. 

Tablo 3. Yapay veriler için Gerçek ve MaxEnt Olasılıkları

Sınıf Aralı ı Frekanslar Gerçek 
olasılıklar 

MaxEnt 
Olasılıkları

Performans 
De erlemesi 

0.00-0.10 72 0.17561     0.17450
0.11-0.20 53 0.12927    0.13682 Ki-kare 
0.21-0.30 40 0.09756     0.08655
0.31-0.40 21 0.05122    0.04937 0.000335

0.41-0.50 14 0.03414     0.03597 K-L
0.51-0.60 10 0.02439    0.03663
0.61-0.70 17 0.04146     0.04940 0.013032

0.71-0.80 44 0.10732     0.07914 R2

0.81-0.90 50 0.12195     0.13410
0.91-1.00 89 0.21707 0.21750 0.963470 
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ekil 3 Yapay veriler’in MaxEnt Da ılımına uyumu 
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ÖZET 

Üstel da ılım sa  kalım zamanı verilerinin analizi için önemli bir da ılımdır. Bu 
konudaki çalı malarda birçok uygulama alanı bulmu tur.  Sa  kalım verilerinin 
analizinde sa  kalım fonksiyonu ise önemli fonksiyonlardan biridir. Bu önemli 
fonksiyonun aralık tahmini için parametrik olmayan tahminler dı ında ( öyle ki; 
Kaplan-Meier, Nelson-Aalen ve Fleming-Harrington tahmin edicisi) bir çalı ma 
bulunmamaktadır. Bu nedenle, imdiki çalı mada standart üstel da ılımın sa  kalım
fonksiyonunun aralık tahmini için üç metot hem sansürlü ve hem de sansürsüz 
verilerde kar ıla tırılmı tır. Sonuçlar gerçek zaman verileri ile örneklendirilmi tir.

Anahtar Kelimeler: Kesin metot, olabilirlik oran testi, sa  kalım fonksiyonu, sa
kalım zamanı, simetrik metot, üstel da ılım.  

1 Giri

statistiksel de erlendirmelerin ço u tahmin veya hipotez testi i lemlerinden olu ur.
Bu nedenle aralık tahmini istatistiksel ara tırmalar için oldukça önemli bir konudur. 
lgilenilen bir parametre için nokta tahmini tek bir de er oldu u halde aralık tahmini 

ise iki de erden olu ur.

lgilenilen bir parametre için nokta tahmin i lemi bir tek sayıya veya de ere  ula mak 
için örneklem bilgisini kullanır. Aralık tahmini ise ilgilenilen parametreyi içinde 
bulunduran iki de eri elde etmek için örneklem bilgisine dayanan bir süreçtir. Her iki 
durumda da bu i lem bir tahmin edici ile ba arılabilir. Bir aralık tahmin edicisi 
örneklem ölçüm de erlerini kullanarak aralı ın iki uç noktalarını hesaplamak için 
kullanan özel bir kuraldır. Aralık tahmin edicileri genellikle güven aralı ı olarak 
isimlendirilirler. 

Bu çalı mada, sa  kalım analizinde çok yararlı olan üstel da ılımın sa  kalım
fonksiyonu için en çok olabilirlik nokta tahmin edicisi verilecek ve bu fonksiyon için 
üç ayrı 100)1%(  güven aralı ı metodu ara tırılacaktır. Bunlar: simetrik metot 
(normal da ılım yakla ımı ), kesin metot (ki-kare da ılımı yakla ımı ) ve olabilirlik 
oran testine dayalı metot olarak verilebilir.  
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Bu çalı manın planı öyle verilebilir. Bir sonraki bölümde, üstel da ılım, parametre 
tahmini ve sa  kalım fonksiyonunun tahmin edicisi verilecek. Üçüncü bölümde, üstel 
da ılımın sa  kalım fonksiyonu için üç güven aralı ı metodu verilecek. Yine aynı
bölümde sonuçlar hem sansürlü ve hem de sansürsüz örneklemler için türetilecek. 
Dördüncü bölümde, bu çalı mada ara tırılan güven aralı ı metotları
de erlendirilecek ve metotların performansını görmek adına hem sansürlü ve hem de 
sansürsüz örneklemlerde uygulamalar verilecek. Çalı ma sonuç ve tartı ma bölümü 
ile tamamlanacaktır.

2 Parametre Tahmini 

T  sürekli tesadüfi de i keninin olasılık yo unluk fonksiyonu, 

---,0
0,exp1

);( tttf (1)

ise T ’ye  parametreli üstel tesadüfi de i ken adı verilir. Hem sansürsüz ve hem de 
sansürlü örneklemler altında  parametresinin en çok olabilirlik tahmin edicisi  
a a ıdaki alt bölümlerde tartı ılacaktır.

2.1 Tamamlanmı  Örneklemlerde Parametre Tahmini

Bir tamamlanmı  örneklem için olabilirlik fonksiyonu,  
n
i i

n ttL
1

1 )exp();( , (2)

ile verilir. Böylece olabilirlik fonksiyonunun do al logaritması ise
n
i itntL

1
1log);( , (3)

olarak yazılır. Son fonksiyonu en büyükleyen de eri bulmak için ’ya göre türev 
alıp sonucu sıfıra e itlendi inde ’nın en çok olabilirlik tahmin edicisi,   

ttn n
i i1

1ˆ , (4)

elde edilir. Bu sonuç ise gözlenen sa  kalım zamanlarının ortalamasından ba ka bir 
ey de ildir. .

2.2 Sansürlü Örneklemlerde Parametre Tahmini 

    Sansürlü bir örneklem için olabilirlik fonksiyonu,
)1(

1
);();();(

i
i

wn
i i

w
i tStftL n

i i
w

i tSth i

1
);();( ,

(5)

ile verilir. Fonksiyon (5)’de iw  e er sa  kalım zamanı sansürlü ise 0 ve sansürsüz ise 
1 de erini alan  bir gösterge de i kenidir. Ayrıca fonksiyon (5)’de );(tS  sa  kalım
fonksiyonu ve  );(th  ise hazard fonksiyonu göstermektedir.  Böylece olabilirlik 
fonksiyonu,

n
i i

d ttL
1

1 )exp();( , , (6)

olarak yazılabilir. (6)’de d çalı madaki toplam ölen birey sayısını göstermektedir. 
Fonksiyon (6)’nın do al logaritması alınarak

n
i itdtL

1
1log);( , (7)
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elde edilir. Tamamlanmı  örneklemlerde oldu u gibi ’ya göre birinci türev alınıp
sonuç sıfıra e itlenirse ’nın en çok olabilirlik tahmin edicisi,   

n
i itd

1
1ˆ , (8)

2.3 Sa  Kalım Fonksiyonunun Tahmini 

ˆ , ’nın sansürsüz örneklemler için (4) ve sansürlü örneklemler için  (8)’deki 
tahmin edicileri olsun. Böylece üstel da ılımın sa  kalım fonksiyonunun en çok 
olabilirlik tahmin edicisi,  

)ˆexp();(ˆ1);(ˆ 1ttFtS , (9)

e itli i ile verilebilir. E itlik (9)’da );(ˆ tF , t ’nin da ılım fonksiyonunun  
tahminidir.  

3 Sa  Kalım Fonksiyonu çin Aralık Tahmini  

Bu çalı mada üstel da ılımın sa  kalım fonksiyonu için üç ayrı güven aralı ı metodu 
ara tırılacaktır.  Bunlar; normal da ılım yakla ımlı simetrik metot, ki-kare da ılımlı
kesin metot ve olabilirlik oran test yakla ımlı metot olarak verilebilir. Öncelikle sa
kalım fonksiyonu ’nın bir fonksiyonudur ve böylece bu olayda biz ’nın güven 
aralı ını dü ünebiliriz ve bunu pekala sa  kalım fonksiyonuna geni letebiliriz. Bu 
nedenle, burada dü ünülen güven aralıkları a a ıdaki alt bölümlerde verilecektir.  

3.1 Simetrik Metot ile Güven Aralı ı

Bu metotla 'nın 100)1%(  güven aralı ı,
)1()ˆ(ˆ)ˆ(ˆPr shzshz TT , (10)

ile verilir. E itlik (10)’da Tz ,  standart normal da ılımın 2  önem seviyesindeki 
koordinat de eri ve )ˆ(sh  ise ˆ ’nın standart hatasını göstermektedir. Yani, 
sansürsüz veriler için nsh /ˆ)ˆ(  ve sansürlü veriler için ise dsh /ˆ)ˆ(  ile 
verilebilir. E er ’nın alt limiti, )ˆ(ˆˆ shzTL  ile ve üst limiti de   

)ˆ(ˆˆ shzTU  ile gösterilirse,  buradan sa  kalım fonksiyonunun  100)1%(
güven aralı ı,

)1()ˆ/exp();()ˆ/exp(Pr UL ttSt , (11)

ile verilebilir. 

3.2 Kesin Metot ile Güven Aralı ı

Bu metotla 'nın 100)1%(  güven aralı ı,
)1(/ˆ/ˆPr 2

)2/;(
2

))2/(1;( , (12)

ile verilebilir. E itlik (12)’de  ki-kare da ılımının serbestlik derecesini 
göstermektedir. Bununla birlikte sansürsüz örneklemler için n2  ve sansürlü 
örneklemler için d2  ( örne in; Cox ve Oakes, 1984’ e bakınız). Ayrıca aynı
e itlikte 2

))2/(1;((  ve 2
)2/;(  ise sırası ile ki-kare da ılımının üst ve alt koordinat 
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de erleridir. 30n  iken ki-kare da ılımının alt koordinat de eri,
3

)2/1(
2 9/2)9/2(1 zL  e itli ve üst koordinat de eri ise  

3
2/

2 9/2)9/2(1 zU  e itli i yardımı ile hesaplanır ( örne in;  White ve 

ark., 1991). E er E itlik (12)’deki ’nın alt ve üst limitleri sırası ile L
~  ve U

~  ile 
gösterilirse buradan sa  kalım fonksiyonunun  100)1%(  güven aralı ı,

)1()~/exp();()~/exp(Pr UL ttSt , (13)

ile verilebilir.  

3.3 Olabilirlik Oran Test Metodu ile Güven Aralı ı

Olabilirlik oran test istatisti i, LRT ile gösterilir. ’nın 100)1%(  güven 
aralı ının alt limit de eri,

2/Pr)(2 2
)2/;1(0 LLRT , (14a)

e itli inde de erlendirilerek ve üst limit de eri de  
2/Pr)(2 2

)2/;1(0 ULRT , (14b)

e itli i kullanılarak hesaplanabilir. Son iki e itlikte 0 ,  do al logaritmik olabilirlik 

fonksiyonunun ’nın en çok olabilirlik tahmini, ˆ ’daki de erini göstermektedir.  Bu 
de er, sansürsüz örneklemlerde nn ˆlog0  ile ve sansürlü örneklemlerde ise  

dd ˆlog0  ile hesaplanır. L , (3.5a) e itli ini doyuran alt limit de eri ve 

U ’de   (3.5b) e itli ini sa layan üst limit de erini göstersin. Böylece L , L ’deki 
do al logaritmik fonksiyonun de eri olmak üzere sansürsüz örneklemler için 

n
i iLLL tn

1
1log  ve sansürlü örneklemler için ise LL d log

n

i iL t
1

1   ile hesaplanır. Benzer ekilde U , U ’daki do al logaritmik 
fonksiyonun de eri olmak üzere sansürsüz örneklemler için 

n
i iUUU tn

1
1log  e itli i ve sansürlü örneklemler için ise 

n
i iUUU td

1
1log   ile hesaplanır. Sonuç olarak, ’nın bu metotla 

100)1%(  güven aralı ının alt limiti, L  ve üst limiti de U  ile gösterilirse sa
kalım fonksiyonunun  100)1%(  güven aralı ı,

)1()/exp();()/exp(Pr UL ttSt , (15)
ile verilebilir.  

4 Uygulama Örnekleri 

Bu bölümde çe itli sansür oranları ile güven aralıklarının durumunu sergilemek için 
farklı verilerde çalı ılacaktır.

4.1 Kan Kanseri ( leukaemia) Çalı ması

Tablo 1.’de verilen sa  kalım zamanları kan kanseri ( leukaemia) hastalarının sa
kalım zamanlarını göstermektedir. Hastaların yarısı 6-mercaptopurine (6-MP) ilacı
ile tedavi edilmi  ve di er yarısı ise kontrol grubu olarak i leme tabi tutulmu tur.
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Deneme ayırımı tesadüfen gerçekle tirilmi tir. Kontrol grubu hastaların hepsi 
ölmü ken 6-MP grubu hastaların %57’si sansürlü sa  kalım zamanına sahiptir. Veri 
Cox ve Oakes (1984)’den alınmı tır. Veri sa  kalım analizi literatüründe oldukça 
yaygın bir ekilde kullanım ananı bulmu tur. Bunlardan bazıları: Gehan,1965; 
Cox,1972; Aitkin and Clayton,1980; Kalbfleisch and Prentice, 1980; Cox ve Oakes, 
1984; Wei, 1984; McCullagh ve Neler, 1989; Alaku , 1997 ve di erleri bunlardan 
sadece bir kaçıdır. Bu çalı mada her bir grup için ayrı ayrı üstel da ılıma sahip olan 
sa  kalım zamanlarının sa  kalım fonksiyonları için güven aralıkları çalı ılmı tır.

Tablo 1. Kan Kanseri Çalı ması Verisi. 
Kontrol Grubu Hastaların Sa  Kalım Zamanı (Hafta) 

1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 8, 8, 8, 8, 11, 11, 12, 12, 15, 17, 22, 23 
laç Grubu Hastaların Sa  Kalım Zamanı (Hafta) 

6, 6, 6, 6+, 7, 9+, 10, 10+, 11+, 13, 16, 17+, 19+, 20+, 22, 23, 25+, 32+, 32+, 34+, 
35+
Not: +  Sansürlü sa  kalım zamanını göstermektedir. 

Tablo 2.  Leukaemia Hastalı ı Çalı ması Bazı Uyum yili i Test Sonuçları.
Grup K-S tipi Test O. Oran Tipi 

Test  ( 2
1 )

aret Testi 
( 1),0(z )

Skor Tipi Test 
( 2

1 )
Kontrol 04973.021D 858.2LRT 575.1Hz 481.2ST

6-MP 04212.09D 032.1LRT 935.0Hz 875.0ST

Öncelikle Tablo 1.’de verilen  kontrol grubunun  sa  kalım zamanları için üçüncü 
bölümde verilen güven aralıkları de erlendirilecektir. Kontrol grubunda hiç sansürlü 
gözlem bulunmamaktadır.Tablo 2.’nin birinci satırında verilen uyum iyili i test 
sonuçları bu gruba ili kin sa  kalım zamanlarının da ılımı için üstel da ılımın uygun 
oldu unu göstermi tir. Bu nedenle kontrol grubuna ili kin sa  kalım fonksiyonu için  

)1(100%  güven aralıkları tahmin edilebilir.  Ayrıca üç güven aralı ı takipteki 
ekil 1’de verilmi tir.

Tablo 3. Kan Kanseri (Leukaemia) Hastalı ı Hastalarının Sa  Kalım
Fonksiyonu çin %95 Güven Aralıkları.

Simetrik  
Yakla ım

Ki-Kare Test  
Yakla ımı

Oran Test 
statisti i

 Yakla ımı
Grup
Adı

ˆ;ˆ tS

AL ÜL AL ÜL AL ÜL 

K
on

tr
ol 6667.8/te 9599.4/te 3735.12/te 8919.5/te 0062.14/te 5135.5/te 7603.14/te

6-
M

P 8889.39/te 8282.13/te 9496.65/te 7782.22/te 4156.87/te 5222.20/te 6015.93/te
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Sa  Kalım Zamanı (Hafta)

Sa
 K

al
ım

 O
la

sı
lı

ı

5 10 15 20

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

Sa  Kalım Fonksiyonu
Simetrik (Normal) Yakla ım
Ki-Kare Testi Yakla ımı
Olabilirlik Oran Testi Yakla ımı

Kan Kanseri Çalı ması
 Kontrol Grubu

ekil 1. Sa  Kalım Fonksiyonu çin % 95 Güven Aralıkları.

Gerek Tablo 2.’deki sonuçlar ve gerekse ekil 1.’e göre alt limitlerde en dar aralık
ki-kare test yakla ımı ile üst limitlerde ise normal yakla ım ile elde edilmi tir. 
Olabilirlik oran test istatisti i yakla ımı ise alt limitlerde simetrik metot ile ki-kare 
test metodu arasında iken üst limitlerde en geni  aralık vermi tir. Her ne kadar farklı
görünseler de sonuçlar birbirine oldukça yakın bulunmu tur. Sonuç olarak bu veri 
için her üç yakla ım ile güven aralı ı tahmininin yeterli oldu u söylenebilir.  

Tablo 1.’de verilen  6-MP grubuna ili kin sa  kalım zamanları için üçüncü bölümde 
verilen güven aralıkları de erlendirilecektir. Sa  kalım zamanlarının %57’si 
sansürlüdür. Yani 21 hastanın 12 tanesine ili kin sa  kalım zamanları tamamen 
bilinmemektedir. Öncelikle sa  kalım zamanlarının da ılımı için üstel da ılımın
uygun oldu u  Tablo 2.’deki uyum iyili i sonuçlarından söylenebilir. Böylece sa
kalım fonksiyonu için )1(100%  güven aralıkları tahmin edilebilir. Ayrıca üç 
güven aralı ı takipteki ekil 2.’de verilmi tir.

Gerek Tablo 3.’deki sonuçlar ve gerekse ekil 2.’ye göre en dar aralık ki-kare 
yakla ımı ile elde edilmi tir. Da ılımın simetrik olmayı ı nedeni ile normal yakla ım
(simetrik güven aralı ı ) en geni  ve olabilirlik fonksiyonu yakla ımı ise her zaman 
ki-kare ile lineer yakla ım arasında sonuçlar vermi tir. Sonuç olarak lineer yakla ım
ile güven aralı ı bu veri için uygun bulunmamı tır. Ki-kare ve olabilirlik oran test 
yakla ımı sonuçları birbirine yakın oldu undan ya am fonksiyonunun aralık tahmini 
için bu iki yakla ım da kullanılabilir.  
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Sa  Kalım Zamanı (Hafta)

Sa
 K

al
ım

 O
la

sı
lı

ı

10 15 20

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

Sa  Kalım Fonksiyonu
Simetrik (Normal) Yakla ım
Ki-Kare Testi Yakla ımı
Olabilirlik Oran Testi Yakla ımı

Kan Kanseri Çalı ması
 6-MP Grubu

ekil 2. Sa  Kalım Fonksiyonu çin % 95 Güven Aralıkları.

4.2  Dil  Kanseri Çalı ması

Çalı ma a ız kanserli hastaların tedavisindeki geli meleri üzerine Ploidy’nin 
etkisinin ortaya çıkarmak amacı ile yapılmı tır. Hastalar servise alındıkları zamanki 
kanserli doku yapılarına göre gruplara seçilmi lerdir. Her bir hasta için ya am
zamanları gözlenmi tir. Hastalar DNA profiline göre normal ve anormal tümör 
olarak iki gruba ayrılmı lardır. Tablo 4.’deki ya am zamanları dil kanserli hastalara 
aittir. Sa  kalım zamanları hafta olarak verilmi tir. Veriler Sicile-Santarello ve 
Arkada ları (1988) tarafından yapılan bir çalı mada elde edilmi tir. Daha sonraları
aynı veriler farklı amaçlarla bir çok ara tırmacı tarafından kullanılmı tır. Bunlardan 
bazıları: Klein ve Moeschberger, 1997; Ersoy ve Alaku , 2004 ve di erleri. Bu 
çalı mada verilerin kullanılı  amacı her bir grup için ayrı ayrı üstel da ılıma sahip 
olan sa  kalım zamanlarının sa  kalım fonksiyonları için güven aralıklarını
olu turmak içindir. Veriler Tablo 4.’de verilmi tir.

Tablo 4. Dil Kanseri Çalı ması Verisi. 
Anormal Grup Hastaların Sa  Kalım Zamanları (Hafta) 

1, 3, 3, 4, 10, 13, 13, 16, 16, 24, 26, 27, 28, 30, 30, 32, 41, 51, 61+, 65, 67, 70, 72, 
73, 74+, 77, 79+, 80+, 81+, 87+, 87+, 88+, 89+,  91, 93, 93+, 96, 97+, 100, 101+, 
104, 104+, 108+, 109+, 120+, 131+, 150+, 157, 167, 231+, 240+, 400+ 

Normal Grup Hastaların Sa  Kalım Zamanları (Hafta) 
1; 3, 4, 5, 5, 8, 8+, 12, 13, 18, 23, 26, 27, 30, 42, 56, 62, 67+, 69, 76+, 104, 104, 
104+, 112, 129, 176+, 181, 231+ 
Not: +  Sansürlü sa  kalım zamanını göstermektedir. 
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Tablo 5. Dil Kanseri Çalı ması Bazı Uyum yili i Test Sonuçları.
Grup K-S tipi Test O. Oran Tipi 

Test  ( 2
1 )

aret Testi 
( 1),0(z )

Skor Tipi Test 
( 2

1 )
Anormal 09777.021D 561.1LRT 308.1Hz 711.1ST
Normal 15382.09D 381.2LRT 660.1Hz 754.2ST

Tablo 4.’de verilen  dil kanseri normal grubuna ili kin sa  kalım zamanları için 
üçüncü bölümde verilen güven aralıkları de erlendirilecektir. Yine bu grubun sa
kalım zamanlarının %40’ı sansürlüdür. Öncelikle sa  kalım zamanlarının da ılımı
için üstel da ılımın uygun oldu u  Tablo 5.’in sonuçlarından görülmektedir. Bu 
nedenle sa  kalım fonksiyonu için  )1(100%  güven aralıkları tahmin edilebilir. 
Ayrıca üç güven aralı ı takipteki ekil 3.’de verilmi tir.

Tablo 6. Dil Kanseri  Anormal ve Normal Grup Hastalarının Sa  Kalım
Fonksiyonu çin %95 Güven Aralıkları.

Simetrik  
Yakla ım

Ki-Kare Test  
Yakla ımı

Oran Test 
statisti i

 Yakla ımı
Grup
Adı

ˆ;ˆ tS

AL ÜL AL ÜL AL ÜL 

A
no

rm
al

8065.135/te 9990.87/te 6139.183/te 2988.98/te 9147.199/te 1262.93/te 0808.209/te

N
or

m
al 0909.77/te 8767.44/te 3051.109/te 8308.52/te 0558.123/te 5178.49/te 5599.129/te

Gerek Tablo 6.’daki sonuçlar ve gerekse ekil 3.’ye göre her üç yakla ım birbirine 
oldukça yakın güven aralıkları vermi tir. Yani örneklem hacmi büyüdükçe normal 
(simetrik) yakla ım güven aralı ı daha dar aralıklar verebilmektedir. Ancak sansürlü 
gözlem oranı arttıkça simetrik yakla ım alt güven limitleri di er iki yakla ımın güven 
limitlerinden daha geni tir. Sonuç olarak bu veri için her üç güven aralı ı da uygun 
bulunmu tur.

.
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Tablo 4.’de verilen  dil kanseri anormal grubuna ili kin sa  kalım zamanları için 
üçüncü bölümde verilen güven aralıkları de erlendirilecektir. Burada sa  kalım
zamanlarının %21’i sansürlüdür. Öncelikle sa  kalım zamanlarının da ılımı için 
üstel da ılımın uygun oldu u  Tablo 5.’deki test sonuçlarından söylenebilir. Bu 
nedenle sa  kalım fonksiyonlarının )1(100%  güven aralıkları tahmin edilebilir. 
Ayrıca üç güven aralı ı takipteki ekil 4.’de verilmi tir.

Gerek Tablo 6’deki sonuçlar ve gerekse ekil 4’ye göre her üç yakla ım ile elde 
edilen sonuçlar birbirine oldukça yakındır.  Bu sonuç belki de örneklem hacmimin 
büyüklü ü veya sansür oranının biraz küçük olu undan kaynaklanıyor olabilir. Sonuç 
olarak her üç yakla ım ile güven aralı ı bu veri için uygun bulunmu tur.

5 Sonuç ve Tartı ma

Bu çalı madaki sa  kalım zamanlarının analizinde kullanılan üstel da ılıma ili kin
sa  kalım fonksiyonunun aralık tahmininde üç çe it metot kullanılmı tır. Gerçek 
verilere dayalı sonuçlar gösterdi ki simetrik yakla ımın alt limitlerde her zaman en 
geni  üst limitlerde ise en dar aralıklar verdi i, ki-kare yakla ımı alt limitlerde en dar 
ve üst limitlerde simetrik ve olabilirlik oran testi yakla ımı arasında sonuçlar verdi i
olabilirlik oran test yakla ımının ise alt limitlerde simetrik ve ki-kare yakla ımlarının
arasında üst limitlerde ise en geni  aralıklara sahip oldu u görülmü tür.

Üstel da ılıma sahip sa  kalım zamanlarının sa  kalım fonksiyonuna ili kin hangi tip 
güven aralı ı yakla ımının daha kullanı lı oldu unu söylemek zordur. Ancak 
örneklem hacmi yeterince büyük ve sansür oranı da yeterince küçük oldu unda
simetrik yakla ım kullanılabilir. Üstel da ılım simetrik bir da ılım olmadı ından ki-
kare ve olabilirlik oran testi (olabilirlik profil yakla ımı ) ile güven aralı ı küçük 
hacimli örneklemler ve  büyük oranlı sansürlü veriler için uygun olabilir.

Aralıkların metotlarına ili kin performansı için simülasyon çalı ması yapılabilir. Bu 
ise gelecek çalı malara bırakılmı tır.
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ABSTRACT 

COMPARING CONFIDENCE INTERVAL METHODS FOR SURVIVAL 
FUNCTION OF EXPONENTIAL DISTRIBUTION UNDER COMPLETED 

AND CENSORED SAMPLES 

 The exponential distribution is a useful for analysing of survival time data. It is 
found much application in such subject field. The survival function is also important 
analysing survival time data. There is not any confidence interval study for survival 
function except for nonparametric estimation methods (such a Kaplan-Meier, 
Nelson-Aalen and Fleming-Harrington estimator). For this reason, in this study, 
three confidence interval methods are compared both complete and censored 
samples for survival function of the exponential distribution. Results are illustrated 
using real data examples. 

Key Words: Exact method, exponential distribution, likelihood ratio statistic, 
survival function, survival time, symmetric method.  
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ÖZET 
Bu çalı mada, Türkiye’deki, genel fiyat endeksi ve döviz kuru serileri için Berument 

(2007) tarafından önerilen VAR modeli gözönüne alınarak, döviz kuru geçi inin Balke 
(2000) tarafından önerilen aralık tarama yöntemi ile hangi noktadan sonra etkili oldu u
ara tırılmı tır.

Anahtar kelimeler: Döviz Kuru Geçi i, E ik Vektör Otoregressif (TVAR)

1. Giri

Döviz kuru geçi i ile bir birim okun genel fiyat seviyesine nasıl geçti i ara tırılır.
McCarthy (1999)’da bazı geli mi  ülkeler için toplam seviye üzerindeki döviz kuru geçi i
ara tırılmı tır. Analizleri yapılan ülkelerin ço unda, tüketici fiyatları için döviz kuru geçi i
tutarlı bulunmu tur. Menon (1995a) ile geli mi  ekonomiler üzerinde çe itli ampirik 
çalı malar sunulmu tur. Bu çalı maların ço unda döviz kuru geçi inin tamamlanmamı
oldu u gözlenmi tir. Ayrıca bazı çalı malarda, geçi in asimetrik oldu u bulunmu tur. 
Geçi in asimetrik olması,  döviz kuru artı ları ve azalı ları süresince, geçi  kurunun farklı
olması anlamına gelmektedir. Döviz kuru geçi inin asimetrik veya tamamlanmamı
olabilece i Menon (1995a) ve McCarthy (1999) tarafından gösterilmi tir. Hem süre hem de 
büyüklük olarak döviz kuru de i imlerinin fiyatlara etkisini tespit etmek için vektör 
otoregressif (VAR) metodolojisi kullanılmaktadır(McCarthy (1999)). Fiyatlardaki azalma 
seviyesi, geçi  mekanizması için önemlidir. Mart 2003’ten itibaren ABD Dolarındaki artı
trendinin enflasyon üzerinde çok fazla etkisinin oldu unu söylemek zordur. Bundan dolayı,
artı  üzerindeki azalma etkisinde asimetriklik bulunabilir. Asimetrinin bir türü ABD 
Dolarındaki artı a kar ı azalmadır. Asimetri sıfır etrafında olmayabilir fakat sıfıra yakın
pozitif bir sayı etrafında olması beklenmektedir. McCarthy (1999) tarafından önerilen 
metod, e ik seviyesini tespit etmek için kullanılan standart bir yöntemdir. 

Bu çalı mada, Türkiye ekonomisinin temel makro ekonomik de i kenleri üzerindeki döviz 
kuru geçi i ara tırılmaktadır1. Çalı mada büyüme oranı, enflasyon, spread ve döviz kuru 
de i kenleri kullanılmı tır.

1 Türkiye ekonomisindeki temel makro ekonomik de i kenlerdeki de i im hakkında daha detaylı bilgi 
edinmek için Berument(2007)’e bakınız.
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Çalı manın ikinci bölümünde, e ik vektör otoregresif tekni i hakkında kısa bilgiler 
verilmi tir, üçüncü bölümde, kullanılan veri ve bulgular açıklanmı tır. Dördüncü bölümde 
elde edilen sonuçlar incelenmi tir. 

2. Metodoloji 

Çalı mada lineer olmayan yayılımı incelemek amacı ile e ik vektör otoregresif 
model(TVAR)  kullanılmı tır. Model a a ıdaki ekilde ifade edilebilir: 

1 1 2 2
1 1( ) ( ( ) ) ( )t t t t t t d tY A Y B L Y A Y B L Y c U

tY  vektörü; büyüme oranı, enflasyon, spread ve döviz kuru de i kenlerini içermektedir. 
Burada, spread de i keni faiz oranları arasındaki fark olarak alınmı tır. tU  hata terimlerini, 

1( )B L  ve 2 ( )B L  gecikme matrislerini göstermektedir. 1A  ve 2A  rejim öncesi dönem ile 
rejim sonrası dönem arasındaki ili kiyi göstermektedir. 

Ayrıca modelde bulunan t dc  e ik de i kendir ve ( )t dc  gösterge fonksiyonu 
a a ıdaki gibi tanımlanmaktadır: 

( )t dc =
1 ,
0 , . .

t dc
d d

Modelde yer alan gecikme uzunlu u vektör otoregresif model yardımı ile belirlenmi tir 
ve 1d  bulunmu tur.

Do rusal olmayan VAR modellerinin dinamik özellikleri çerçevesinde bir fikir elde etmek 
için etki-tepki analizi kullanılabilir. Modelin do rusal olmayan yapısı etki-tepki analizini 
do rusal modellere göre daha karma ık hale getirmektedir. Etki-tepki fonksiyonu; tu dı sal
okunun de eri biliniyorken, t kY ’nın ko ullu beklenen de erindeki de i imdir veya 

a a ıdaki gibi ifade edilebilir: 

1 1,t k t t t k tE Y u E Y

Burada 1t  bilgi kümesini, tu  dı sal okların realizasyonunu göstermektedir. 
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3. Veri ve Bulgular 

Çalı mada büyüme oranı, enflasyon, spread ve döviz kuru de i kenleri kullanılmı tır ve 
kullanılan bu de i kenler aylık frekansta ölçülmü  olup 1987:01-2007:01 dönem aralı ını
kapsamaktadır. Çalı mada büyüme oranı ve enflasyon serileri sırasıyla u ekilde 
hesaplanmı tır:
    

1100 log ( ) /( )t tBüyüme Oranı ip ip

   1100 log(( ) /( ) )t tEnflasyon cpi cpi

Burada ip ve cpi sırasıyla, sanayi üretim endeksini ve tüketici fiyat endeksini 
göstermektedir. 

 E ik vektör otoregresif model yardımıyla e ik de erin tahminine ili kin istatistikler 
Tablo1’de gösterilmi tir. Döviz kuru geçi i e ik de eri 0.0498 oldu u ve bu de er 2002:02 
dönemine denk geldi i gözlenmi tir. Tablodaki p de erleri yardımı ile e ik de erin
anlamlı olmadı ını iddia eden yokluk hipotezinin %5 anlamlılık düzeyinde red edildi i
anla ılmaktadır.

Tablo 1: E ik De erin Tahmini ve Test statistikleri 
Wald statistikleri E ik  

De i ken 
E ik De i kenin 

Tahmini Sup- Avg- Exp- 
Döviz Kuru 

(2), 1MA d  = 0.0498
117.58 

(0.000)* 
73.08 

(0.000)* 
54.95 

(0.000)* 
Not: * e ik de eri anlamlı de ildir yokluk hipotezini %5 anlamlılık düzeyinde red 
edildi ini göstermektedir. 

Dört de i kenli e ik vektör otoregresif modelini kullandı ımız çalı mamızda enflasyon, 
spread ve döviz kurundaki 1, 2  standart sapmalık oklar kar ısında büyüme oranının
nasıl bir tepki verdi i incelenmi  olup, bu incelemeye ili kin etki-tepki fonksiyonlarının
grafikleri ekil 1’de verilmi tir. 
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ekil 1: Do rusal Olmayan Etki-Tepki Fonksiyonlarının Grafi i

Enflasyon, spread ve döviz kuru de i kenlerine verilen 1, 2  standart sapmalık okların
büyüme oranına etkisinin ortalama 7-8 dönem sürdü ü ve bu dönemlerden sonra okların
büyüme oranı üzerindeki etkisinin kaybolma e ilimi gösterdi i gözlenmi tir.
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4. Sonuç 

Bu çalı mada, Türkiye ekonomisinin temel makro ekonomik de i kenleri üzerindeki döviz 
kuru geçi i, e ik vektör otoregresif tekni i ile ara tırılmı tır. Çalı manın birinci derece 
sonuçları u ekilde özetlenebilir: 

E ik vektör otoregresif tekni i ile elde edilen bulgularda, 1987:01-2007:01 dönemi için 
Türkiye ekonomisinin temel makro ekonomik de i kenleri üzerindeki döviz kuru geçi i
e ik de erinin 0.0498 oldu u ve bu de erin 2002:02 dönemine denk geldi i bulunmu tur.
Ayrıca döviz kuru serisinde lineer olmayan bir yayılım oldu u gözlenmi tir. Etki-tepki 
fonksiyonları yardımı ile enflasyon, spread ve döviz kuru serilerine verilen pozitif ve 
negatif okların büyüme oranına etkisinin ortalama 7-8 dönem sürdü ü ve daha sonra 
okların büyüme oranı üzerindeki etkisinin kaybolma e ilimi gösterdi i gözlenmi tir.  
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Bölüm 1 Giri

Süreç yönetimi ile her sürecin sahibi, mü terisi, kullanılan kaynaklar ve elde edilen 
çıktılar belirlenmektedir.Böylece ileti im ve ihtiyaçların anla ılması
kolayla maktadır.Sorumlulu un süreçler bazında ilgililerine payla tırılması karar almayı ve 
sonuç odaklı olmayı sa lamaktadır.

Kurumun ürün ve hizmetlerine de er katan faaliyetler süreçleri içinde 
gerçekle ti inden katma de er yaratmayan faaliyetlerin elimine edilmesi mümkün olmaktadır. 
Basit olduklarında süreçler daha iyi i lemektedir.Arınmı , yalın ve verimli olan süreçler, 
karma ıklı ın yerini insanların ve sistemin etkinli inin aldı ı süreçlerdir. 
Süreç Yönetimi a a ıdaki adımlardan olu maktadır.

1. Sürecin ba langıcı
2. Sürecin tanımlanması
3. Sürecin Kontrolü 

Süreç iyile tirme faaliyetleri,süreç kontrolü a amasında yer almaktadır.Süreç iyile tirme 
olgusu, süreçlerin performans düzeyinin zaman içersinde dü mesi riskine kar ıdır.Süreç 
performans düzeyinin yükseltilmesi için sistematik müdahale ve iyile tirme gereklidir.  

 Süreç iyile tirme faaliyetleri yöntemleri birbirinden farklı olmasına ra men temelde 
a a ıdaki alan faaliyetlerini içerirler: 

yile tirme çalı malarının önceliklendirilmesi 
Sürecin anla ılması
Sürecin analiz edilmesi 
yile tirme önerileri üretilmesi ve karar verme, 

Etkinlik analizi ve i  planı yapılması
Önerilerin uygulanması
Uygulama sonuçlarının de erlendirilmesi
Ba arılı uygulamaların kurumsalla tırılması

Süreç iyile tirme uygulaması ile çalı anların i  ko ullarını sorgulaması; toplu olarak 
israfın (para, enerji,zaman,malzeme) önlenmesi, ürün ve hizmet kalite düzeyinin artırılması, i
güvenli inin iyile tirilmesi gibi faydalar yaratmaktadır.

Bu çalı ma,süreçlerin adımlarında yapılan ölçüm ve analizler ile süreç sorumluluklarının
olu turdu u bir takımın varlı ı sayesinde gerçekle mi tir. Çalı ma neticesinde süreçte 
sorunların ya andı ı adımlar tespit edilmi tir.Süreçte ya anan sorunlar 

a) leti im kopuklu u
b) Süreç performans göstergelerinin süreç odaklı olmaması
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c) Üretim takip yazılımında tüm bilgi/verilerin tanımlanamaması
d) ikayetlerin satı  bölümü aracılı ı ile iletilmesi 
e) Düzeltici ve önleyici faaliyet taleplerinin açılma kararlarının net olmaması
f) Teknik de erlendirme raporlarının süreç sorumlularınca onaylanmasında sürenin 

uzaması
olarak özetlenmi tir.

Her bir sorunun kar ılı ında çözüm önerileri ve bu önerilerin uygulanma artları
belirlenmi tir. Çözüm önerileri “genel olarak ileti imi artırma, süreç akı ındaki detayları
yazılıma ta ıma ve sürecin toplam süresini kısaltma amacına sahiptir.” 

Süreç iyile tirme çalı maları, mü teri istek ve beklentilerinin algılanmasıyla ba lar ve üst 
yönetim ba ta olmak üzere tüm çalı anların katılımıyla gerçekle tirilir.Süreçlerin irdelenmesi 
ile verimsizlik sebepleri, fireler,de er yaratmayan faaliyet adımları ve süreçler arası ba lantı
noktaları ara tırılarak performans göstergelerinde iyile me hedeflenir. 

Bölüm 2 Süreç Karakteristikleri 
Süreç girdileri ve çıktıları olan, birbiri ile ili kili i  aktiviteleri ile tanımlanmı tır.

yi Yönetilen Bir Üretim ve Hizmet Sürecinin Karakteristikleri a a ıda tanımlanmı tır.

2.1 yi Yönetilen Bir Üretim Sürecinin Karakteristikleri 

1. Açıkça Belirlenmi  Olan Sahiplik: Genel üretim operasyonlarının sahibi tanımlıdır
ve belirlidir. Operasyondan olan yönetici bilinir. Organizasyonun misyonunu, çıktısını
ve bunlardan sorumlu olduklarını bilirler anlarlar. 

2. Tanımlanmı  Sınırlar: Üretim sürecinin açıkça belirlenmi  ba langıcı ve sonu vardır. 
Nihai çıktı ve bunu üretmek için gerekli girdiler bellidir

3. Dokümante Edilmi  Akı ı: Genelde üretim sürecinin i  akı larının
dokümantasyonu oldukça detaylıdır.Bunun nedeni, dokümantasyonun mevcut 
durumun geçerli kaydı olması, sürecin yapılabilecek de i melere referans nokta 
olu turması ve süreçlerle ilgili personel için e itim amaçlı referans kayna ı özelli ine 
sahip bulunmasıdır.

4. Tespit Edilmi  Kontrol Noktaları: in kalitesine düzenlenmesine yardımcı olurken 
kontrol noktaları ,de i iklikleri yönetecek ekilde saptanmaktadır.

5. Tespit Edilmi  Ölçümler:  akı ının kontrolü ve de i kenliklerin yönetimine, nihai 
çıktının spesifikasyonlara uygunlu una istatistiki temel te kil eder.

6. Süreç Sapmalarının Kontrolü: Yönetilmekte olan süreçte arzu edilmeyen bir 
de i kenlik oldu unda, düzelteci hareket  zamanında ve istatistiki bir temele 
dayanarak yapılır. Geri besleme ve düzenlemeler süreç kontrolünün kalbidir ve kontrol 
olmadan süreç çıktı kalitesi sa lanamaz. 

2.2 Hizmet Sürecinin Karakteristikleri 
A a ıda belirtildi i üzere hizmet sürecinin dört önemli karakteristi i vardır.

1. Belli düzeyde mü teri konta ı vardır. 
2. Soyutluk bulunur 
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3. Anında gerçekle ir
4. Stoklanamaz 

Tablo 2.1 Üretim ve Hizmet Süreçlerinin Karakteristikleri 
Özellikler Üretim Hizmet 
Sahip Açıkça Tanımlı Çoklu Sahiplik 
Sınırlar Tanımlı Genelde açık de il
Süreç Tanımları Resmi Dökümentek  edilmi tir Az/hiç Bütünle me 
Kontrol Noktaları Kurulmu  Genelde Kurulmamı
Ölçümler Kurulmamı  genelde Kurulmamı
Düzenleyici Hareket Sa lanmı  Yapılmı sa Tepkisel Olarak 

Yapılmamı

Görüldü ü gibi, letmelerde organizasyonlarda herhangi bir i lemin yapılabilmesi 
veya sonuçlandırılması için birçok faaliyet gerçekle tirilmektedir. Bu faaliyetlerin ço u, esas 
i e pek az de er katmaktadır. letmede de er katan faaliyetler, sadece mü teri ihtiyacını tespit 
etmek, çözüm geli tirmek, çözüm üretmek ve çözüm sunmak amacıyla yapılan faaliyetlerdir. 
Bunların haricindeki katma de er olmayan faaliyetler çalı anı me gul etmekte, zaman ve para 
kayıplarına yol açarak maliyetleri artırmaktadır. 

 2.3 Süreç Dokümantasyonu 
Üst süreçlerin, temel süreçlerin ve alt süreçlerin bütün kurulu taki uygulamalarını belirlemek 
için süreç kartlarından, i  akı emalarından, süreç haritalarından, prosedürlerden, 
talimatlardan v.b dokümanlardan faydalana bilinir. Üst süreçlerin, temel süreçlerin ve alt 
süreçlerin bütün kurulu taki uygulamalarını belirlemek için ihtiyaç duyulan 
dokümantasyonun geni li i, organizasyonun büyüklü ü ve faaliyetlerin özelli i,süreçlerin 
karma ıklı ı ve birbirine etkileri ve çalı anların yetkinli ine göre de i ebilir.

2.4 Süreç Kartı
Her sürecin bir kart üzerinde girdi,çıktı, kaynak ve kontrol kriterleriyle tanımlanarak 

dokümanter edilmesi süreçlerin dokümantasyon yöntemlerinden biridir. 

2.5 Süreç Haritası
Üretim ve Hizmet için önemli olan süreçleri olu turan i lem ve eylemeler arasında 

etkile imi belirtmeye yarayan emadır. Kurulu taki üst süreç,temel süreç ve alt süreçlerin 
etkile imini göstermek amacıyla süreç haritalarından faydalana bilinir. 
ki tür süreç haritası vardır

1. li ki Haritası
2. Çapraz fonksiyonlu Süreç Haritası

li ki Haritasında süreçler arası girdi çıktı ili kileri gösterilmektedir. 
Süreç Haritaları i letmedeki her bir sürecin a amalarını, a amaların girdi ve çıktılarını, her 
a amada alınacak kararları, süreçleri gerçekle tirecek bireyleri, her bir a ama için gereken 
süreyi ve süreç a amaları arasındaki ili kileri içerir. 

2.5.1 Süreç Haritası u Amaçla Hazırlanır:
Üretim/hizmet için gereken i lem ve eylemler arasında nasıl etkile im oldu unun
anla ılması
Süreçte kaliteyi dü üren ya da süreci yava latan problemlerin görülmesi sürecin 
çıktısına artı de er katan faaliyetlerin görülmesi de i imine ihtiyaç duyulan süreçlerin 
belirlenmesi 

lemler ve eylemler arası fonksiyonel takımlar olu turmak ve süreçleri geli tirmek 
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2.5.2 Süreç  Haritası Hazırlama A amaları ise unlardır
letmedeki üst,temel ve alt süreçlerin belirlenmesi 

Süreç haritası olu turmak için takımların olu turulması
Takım çalı ması ile i letmede var olan süreçlerin yeniden tanımlanması
Var olan süreçlerde eksikliklerin, problemlerin,israfların, zaman kaybının, tekrarların
ortaya konması
Süreçlerin yeniden düzenlenmesi 

2.6  Akı ı
 akı eması bir süreci olu turan olayların,aktivitelerin, alınan kararların anla ılmasını

sa layan görsel bir emadır.

2.6.1  Akı emaları Hazırlanırken a a ıdaki uygulama adımları izlenir 
 akı eması çizilecek sürecin belirlenmesi 

Her aktivitenin ilgili semboller kullanılarak belirlenmesi 
Tüm aktivitelerin kronolojik olarak sıralanması

lem adımları ve kararların ba langıçtan biti e oklarla ba lanması

Bölüm 3 Uygulama Ford Otosan’ da Kaynak Atölyesi’nde Mevcut Sorunlara li kin 
Süreç yile tirme Yöntemi 

Ford Otosan Anonim irketinde yapılan ergonomi çalı ması,i letmede olu an meslek 
hastalıklarının artması ve bunun devamsızlık sorunu olu turulması nedeniyle 
ba latılmı tır.Yapılan çalı ma uzun soluklu bir çalı ma olup Ford Otosanın bir bölümü olan 
kaynak atölyesinde yapılmı tır.

 Kaynak Atölyesinde aracın pres atölyesinden ve yan sanayiden gelen aracın gövde 
kısımlarının birle tirilmesi ve aracın gövdesinin tamamının olu turulması ve boyanmaya hazır
olmasına kadar yapılan i lemler yapılır. Kaynak atölyesinde aracı kaynaklamak için genelde 
nokta kaynak olan punta kaynak yöntemi kullanılır. Kullanılan punta kaynak makineleri iki 
tip olup dikey ve yatay puntalar vardır,fakat boy yönünde i leme göre çok çe itli boylardadır.

3.1 Süreç yile tirme Çalı malarına Geçi te Kar ıla ılan Direnç ve De i im Yönetimi 
Süreç iyile tirme çalı malarına ba lanıldı ı zaman, çalı anlar tarafından bazı

dirençlerin gösterilmesi normal kabul edilmi tir ve dirençlerin üstesinden gelinmesi için 
gerekli önlemler alınmı tır.Çünkü çalı anların yeterince bilgilendirilmedi i ve süreç 
iyile tirme çalı malarının amacının tam olarak kendilerine açıklanmadı ı bir ortamda 
çalı anlar belirsizlik nedeniyle çalı malara tam katkıda bulunmayacaklardır.

Herhangi bir organizasyonda ekip çalı ması ruhu geli mi  dahi olsa da, nsanlar bazı
çalı maları kendileri için yaparlar.De i im, bazı insanlar için önemli olan yetki, sorumluluk,i
güvencesi,saygı vb. faktörleri etkilerse, de i ime direnç gösterilmesi kaçınılmazdır.

3.2 Kaynak Atölyesi’nde Süreç yile tirme Çalı malarının Ba latılması
Uygulanacak olan çalı ma i letmedeki i çilere ve ustaba larına anlatıldıktan sonra Üst ve orta 
düzey yöneticiler süreç geli tirme anlayı ının kabul görece i ve insanların kalite iyile tirme 
araç ve tekniklerini kullanılabilece i bir organizasyonel ortam olu turulmu tur.Liderler ve 
proje sorumluları olu turulacak ekiplerin “Tam anında” esasına dayalı olarak e itilmesinden 
sorumludur. 
Süreç yile tirme çalı malarına ba larken a a ıdaki sorulara yanıt aranmı tır: 

Hangi Süreçler iyile tirmek üzere seçilmelidir? 
yile tirme çalı ması için hangi kaynaklara gereksinim vardır?
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Seçilen süreci iyile tirmek için kimler görevlendirilmelidir? 
Süreç hakkında bilgi sahibi olmak için en iyi yol nedir? 
Süreci nasıl iyile tirebiliriz? 
yile tirilmi  süreci nasıl uygulamaya koyabiliriz? 

Adım 1:Sorunların ve/veya yile tirme Fırsatlarının Belirlenmesi çin Beyin Fırtınasının
Yapılması:Üzerinde çalı ılacak süreç belirledikten sonra “süreçte kar ıla ılan sorunlar 
ve/veya iyile tirme fırsatları nelerdir” konusunda beyin fırtınası oturumu yapılmı tır.

Adım 2:Sorunun ve/veya yile tirme Fırsatının Seçilmesi: Beyin fırtınası sonrası,uygun
karar alma tekniklerinden birisini kullanarak üzerinde çalı ılacak olan konu seçilmi tir. Seçme 
i lemi yapıldıktan sonra,sorun ve/veya iyile tirme fırsatı herkesin anlayabilece i açıklıkta
tanımlanmı tır.

Adım 3: Nedenlerin Analizi ve Veri Toplanması: Üzerinde çalı ılacak olan sorunun 
ve/veya iyile tirme fırsatının nedenlerini analiz edilmesiyle ba lanılmı tır. Analize sürecin i
akı ının hazırlanılmı tır. A a ıda ekil 3.1’de kaynak atölyesindeki i  akı ları görülmektedir. 

ekil 3.1 Kaynak Atölyesi  Akı ı

Adım 4: Çözümlerin Belirlenmesi için Beyin Fırtınası Yapılması: Gerekli veriler toplanıp
analiz ettikten sonra, çözümlerin belirlenebilmesi için beyin fırtınası yapılmı tır.Ekip, daha 
sonra beyin fırtınası uygulamasının sonuçlarını karar alma teknikleri kullanarak 
de erlendirir.Çözümler; hemen uygulanabilecek çözümler,uygulanabilmesi için ek kaynak 
gerektiren çözümler,kısa vadede en büyük etkiyi yapabilecek çözümler ve uzun vadede en 
büyük etkiyi yapabilecek çözümler olarak kategorize edilebilir. 

Adım 5: Gerekli Önlemlerin Uygulanması: Süreç iyile tirme ekibi,sürecin iyile tirilmesi 
amacıyla uygulanabilecek çözümleri seçtikten sonra uygulamaya geçilebilmesi için gerekli 
olan eylem planını hazırlanmı tır. Eylem planında; sorunun tanımı, sorunun ortadan 
kaldırılabilmesi için yapılacak olan çalı malar vb. bilgi ve açıklamalar yer almı tır.

Adım 6: Ölçme ve Standartla tırma: Sürecin iyile tirilmesi amacıyla geli tirilen 
çözümlerin uygulamasından sonra süreç performansı ve çıktıları ölçülmeye devam 
edilir.Süreç performansının istenilen de ere ula masından sonra, sürecin yeni i leyi  biçimi 
standartla tırılır.
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Adım 7: Ödüllendirme: Yönetim, süreç iyile tirme ekibini elde etti i ba arılar nedeniyle 
kutlar ve irket prensiplerine uygun olarak ödüllendirir.Süreç iyile tirme çalı maları
sürdürülmeye devam edilir.  

Risk Analiz ncelemeleri
En ucuz ve etkin yöntem,kayıplar gerçekle meden önce olası risklerin tespiti, analizi ve 
mümkün olan en etkili kontrol yöntemleri ile ortadan kaldırılması veya kabul edilebilir limit 
altına dü ürülmesidir. Tayin ve analizlerin yapılması gereken risk alanları unlardır:

Tüm i letme/kesinti/duru
Personel
Makine
Ürün
Proses/Süreç
Çevre sa lı ı

Risk analizleri kayıp önleme ve koruma yöntemlerinin rasyonel bir ekilde uygulanmasını ve 
gereken iyile tirilmelerin yapılmasını sa lar. Önleyici faaliyet geli im programı toplam kaza 
oranlarında azalma ve hayati öneme sahip kazaların ise ortadan kalkmasını sa lar. Risk 
de erlendirmesi; 

Proses de i ikli i olunca 
Kaza /Kıl payı olanlar ya anınca
Yeni ekipman /makine alınınca 
Yılda en az bir kere kontrol amacıyla yapılır.

A a ıda ergonomik risk analiz tabloları görülmektedir.Her bir i  için çalı ılan kas grupları
belirlenmi  ve risk önceliklerine göre numaralandırılmı tır.Risk öncelik puanı 3 olanlar 
yüksek risk grubuna girmektedir.1 ise en az risk ta ıyan gruptur ve yine tablolarda problem 
tanımları ve çözüm önerileri getirilmi tir. Uygulanmı  olan risk analiz tabloları 14 tane 
düzenlenmi , farklı ergonomik problemler için farklı çözüm önerileri geli tirilmi tir.

Tablo 3.1 Arka ase Kolu Toplama çin Risk Analiz Tablosu 
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Sırt 3 2 2 
Diz Kapa ı - - - 
Boyun - - - 
Omuzlar 3 2 2 
Ön Kol ve 
Bilek 

3 2 2 

Parmaklar    

Operatör E ilme
Hareketi çok 
fazla
yapmaktadır.Sah
anın çok dar 
olması nedeniyle 
yanlı  hareket 
yapmaktadır ve 
kaldırdı ı
parçalar çok 
a ırdır.

Arka ase
Kolu 
Toplama 

GENEL 3 2 2 

3 2 2 
(yüksek) 

*Parçanın a ır olmasından
dolayı operatör zorlanıyor. 
Carascal kullanımıyla
parçanın yükü 
hafifletilmesi 
*Parçanın bir önceki 
istasyondan tek yönlü 
gelmesi durumunda 
operatör parçayı çevirmek 
zorunda kalmayacaktır.
*A ır bir i  yükü oldu u
için rotasyonlu çalı ılması
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Tablo 3.2 Arka ase Kolu Toplama çin Risk Analiz Tablosu 

Tablo 3.3 Motor Kompartmanı, asi kolunu  toplama  çin Risk Analiz Tablosu 

SONUÇ
Yapılan ergonomi çalı ması,daha önceden belirtildi i üzere i letmede olu an meslek 

hastalıklarının artması ve bunun devamsızlık sorunu olu turulması nedeniyle 
ba latılmı tır.Yapılan bu çalı ma Ford Otosanın bir bölümü olan kaynak atölyesinde 
yapılmı tır

çilerle yapılan görü meler sonucunda elde edilen izlenimlere göre ergonomik risk analiz 
formu doldurulmu tur.Risk analiz formunda problemin ne oldu u,bu problemin hangi i
istasyonunda görüldü ü, çalı ılan kas grupları belirlenerek risk durumuna göre 
puanlandırılarak çözüm önerileri getirilmi tir.Getirilen çözüm önerileriyle meslek 
hastalıklarının azaltılması ve verimin artırılması hedeflenmi tir.Yine bu çalı ma sayesinde 
robot sisteminin ne kadar hızlı oldu u görünse de insan sistemi kadar hızlı olmadı ı
görülmü tür.Ayrıca kullanılan bazı  ekipmanların ergonomik tasarlanmamasından dolayı
operatörlerin verimli çalı masını engellemektedir.Bu sorun ise teknoloji yetersizli inin bir 
sebebidir.
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Sırt 2 2 1 
Diz Kapa ı - - - 
Boyun - - - 
Omuzlar - - - 
Ön Kol ve Bilek 2 1 2 
Parmaklar    

Operatör ase kollarını ST 
70’de toplayıp ST 75’e 
tamamlanması için elle 
ta ıyor .ST 75’de 
tamamlayıp hattın stok 
sehpasından tekrar elle 
ta ınıyor. Problemin kayna ı
arka asenin çok a ır olması
ve elle ta ınması

Arka ase
Kolu 
Toplama 

GENEL 2 2 2 

2 2 2 
(orta) 

Carascal
kullanı
mıyla 
parçanın
yükü 
hafifletil
mesi 
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Sırt - - - 
Diz Kapa ı - - - 
Boyun - - - 
Omuzlar 1 2 1 
Ön Kol ve 
Bilek 

- - - 

Parmaklar - - - 

Puntanın kayna ının
ergonomik olmayı ı
sebebiyle operatörün 
omzuna yük 
biniyor.Bunun bir 
di er sebebi tutu
ekli yanlı  ve punta 

tabancası a ırdır.

Motor 
Kompart
manı, asi
kolunu  
toplama 

GENEL 1 2 1 

1 2 1 
(Dü ük) 

Punta tabancası
dü tü ünden beri 
balansiyer halatı tam 
dengede de il.Bu 
durum i i
zorla tırıyor. 
Yatay punta tabanca 
ile 4 kere dik punta 
atılıyor.Bunun dik 
punta tabanca 
ekleyerek çözülebilir. 
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ABSTRACT 

Total Quality Management, Statistical Ergonomics Business Management Applications 
in Welding Workplace Of Ford Automotive Industry 

Business process management is established critical business processes with 
continuous improvement system in order to increase the effectiveness and efficiency. 
Therefore determining process aims, measuring the result realized systematically, comparing 
these aims, collecting and concluding new suggestion of improving is put into practice  
In Business Process Management, processes are improved continuously by interrogation.

In this study, the structure reason of application is to increase workers’ wishes and 
expectation, occupation illness (thus, workers don’t attend regularly) and decrease morale 
and motivation. To solve these problem and provide ergonomics improvement consistently, 
medical management, primary protection (zone observing), risk assessment, inspection, 
health research, defense training, record analysis, statistical control) and secondary 
protection (health research, control test, general protection, rehabilitation program, work 
addiction program) must be managed effectively. 

Firstly, before happened of lost, possible risk is determined, analyzed and with 
possible effective control methods, they are removed or reduction under the expectable limit. 
Because of this reason risk zones are determined. Otherwise the firm wants reduction the 
number of workers who have occupation’s illness (carriage problems and backache).For this 
reason, in Ford automotive industry practical anthropometry, process management and 
ergonomics improvements are investigated and ergonomics risk analyze forms are filled. The 
results are filled another form and ergonomics risk analyze forms are appreciated 
statistically.

Key Words: Total Quality Management, Process management, Ergonomics
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ÖZET 

Sermaye piyasalarında aracılık i lemlerini üstlenen aracı kurumlar, bu alanda önemli ve  vazgeçilemez bir role 
sahiptir. leyen ve güvenilir bir sermaye piyasası için aracı kurum i lemlerini etkileyen yapısal faktörlerin 
analizi önem kazanmaktadır. Bu çalı mada, sermaye piyasalarında üstlendikleri  rolleri nedeniyle aracı
kurumlar ve i lem hacimlerini etkileyen faktörler incelenmi tir. Çalı mada kullanılan aracı kurum verileri, 
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kurulu ları Birli i (TSPAKB) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’dan 
sa lanmı tır. Analizde, k-ortalamalar kümeleme analizi ve lojistik regresyon metodları kullanılmı tır.

Anahtar Kelimeler: aracı kurumlar, k-ortalamalar kümeleme analizi,lojistik regresyon. 

ABSTRACT 

FACTORS THAT AFFECT THE TRANSACTION VOLUME OF THE FINANCIAL 
INTERMADIARIES 

Financial intermediaries which undertake the intermediation activities in capital markets have an important and 
indispensable role in that area. In order to have effective and reliable capital markets, the operation structure of 
the financial intermediaries should be carefully analyzed. Therefore, in this study we investigate the transaction 
volume and the factors that affect of the transaction volume of the financial intermadiaries. The data are 
obtained from the Association of Capital Market Intermediary Institutions of Turkey (TSPAKB) and Capital 
Markets Board of Turkey (CMB). During the analyses, k-means cluster sampling and logistic regression 
methods are used. 

Key Words: financial intermediaries, k-means cluster analysis, logistic regression.        

1. G R

Sermaye piyasasında aracılık, sermaye piyasası araçlarının yetkili kurulu lar tarafından kendi nam ve 
hesabına, ba kası nam ve hesabına, kendi namına ba kası hesabına ticari amaçla alım satımıdır.
Sermaye piyasasında aracılık faaliyetleri, halka arza aracılık, alım satıma aracılık ve türev araçların
alım satımının yapılmasına aracılıktan olu ur. Halka arza aracılık, alım satıma aracılık ve türev 
araçların alım satımının yapılmasına aracılık faaliyetleri kanunun ilgili maddesi uyarınca SPK’ndan 
yetki belgesi almı  aracı kurulu larca yapılabilir. Sermaye Piyasası Kanunu (SPKanunu) aracı
kurulu ları, aracı kurum ve bankalar olarak tanımlamı tır. Aracı kurulu ların yapabilecekleri 
faaliyetler aracı kurum ve bankalar arasında farklılık göstermektedir. Aracı kurumlar, aracılık
faaliyetleri kapsamında a a ıda sayılan her bir faaliyet için Kurul’dan yetki belgesi almak kaydıyla; 

a) Sermaye piyasası araçlarının ihracına veya halka arz yoluyla satı ına,
b) Daha önce ihraç edilmi  olan sermaye piyasası araçlarının alım satımına,
c) Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve 

dövize dayalı vadeli i lem ve opsiyon sözle meleri dahil türev araçların dayandı ı kategoriler 
itibarıyla ayrı ayrı veya bütün olarak türev araçların alım satımına,

aracılık edebilirler. 

Aracı kurumlar ayrıca;
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a) Sermaye piyasası araçlarının geri alım veya satım taahhüdüyle alım satımı (repo-ters repo), 
b) Yatırım danı manlı ı,
c) Portföy yöneticili i,

faaliyetlerini, her bir faaliyet için genel artlar ve ilgili tebli lerde belirlenen esaslar çerçevesinde 
SPK’dan yetki belgesi almak suretiyle yapabilirler (SPK, 2007a). 

Çalı mada kullanılan aracı kurum verileri, SPK ve bünyesinde 106 aracı kurum ve 40 banka olmak 
üzere 146 üyesi olan TSPAKB’den sa lanmı tır. Temel amaçları sermaye piyasalarının i leyi
kurallarını belirlemek, piyasadan fon kullanan irketlerin belli kurallara uygun olarak en iyi ekilde
yararlanmalarını sa lamak, sermaye piyasasına yatırım yapan tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarını
korumak ve piyasaların adil ve etkin çalı masını sa lamak olan SPK,  yetkilerini kendi sorumlulu u
altında ba ımsız olarak kullanan, idari ve mali özerkli e sahip düzenleyici bir kamu kurumudur.  
TSPAKB ise aracı kurulu ların üye oldu u, kamu tüzel ki ili ini haiz özdüzenleyici bir meslek 
kurulu udur. Birlik, aracı kurumların cari varlıkları, duran varlıkları, finansal varlıkları, net dönem kar 
ve zararları, toplam özsermaye ve yükümlülükleri, personel sayıları, ube a ları gibi pek çok bilgiyi 
barındırmaktadır.

Bu çalı mada kullanılan 86 aracı kurumun 2006:09 tarihli i lem hacmi (milyon YTL), internetten 
i lem yapıp yapmadı ı, ube a ı ve personel sayısı  verileri  TSPAKB’den, yetki belgeleri ( alım satım
aracılı ı, halka arza aracılık, repo-ters repo, portfoy yoneticili i, yatırım danı manlı ı, kredili i lemler 
ve türev araçlarının alım satımına aracılık) ise SPK’dan alınmı tır.

Halka arza aracılık faaliyeti SPK kaydına alınacak sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla 
satı ına aracılık yapılmasını; alım satıma aracılık, ilgili mevzuata uygun olarak daha önce ihraç 
edilmi  olan sermaye piyasası araçlarının aracılık sıfatıyla ve ticari amaçla alım satımını ifade eder. 
Türev araçların alım satımına aracılık faaliyeti ise ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye 
piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı vadeli i lem ve opsiyon sözle meleri 
dahil her türlü türev araçların aracı sıfatıyla ve ticari amaçla alım satımı anlamına gelir (SPK, 2007a). 
Yatırım danı manlı ı, kar ılı ında herhangi bir maddi menfaat temin etmek suretiyle,  mü terilere
sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç eden ortaklık ve kurulu lar hakkında ve sermaye piyasası ile 
ilgili di er konularda yönlendirici nitelikte yazılı veya sözlü yorum ve yatırım tavsiyelerinde 
bulunulması faaliyetidir (SPK, 2007b). Repo, menkul kıymetlerin geri alma taahhüdü ile satımını;
ters- repo, menkul kıymetlerin geri satma taahhüdü ile alımını ifade eder. 

Bu çalı mada, sermaye piyasalarında üstlendikleri vazgeçilmez rolleri nedeniyle aracı kurumlar ve 
i lem hacimlerini etkileyen faktörler incelenmi tir. Finansal sistemin i leyi inde çok önemli bir yeri 
olan aracı kurumların i lem hacmini etkileyen yapısal faktörlerin analizi bu kurumların geli imi 
açısından önem kazanmaktadır. Ba ımlı de i kenimiz olan i lem hacminin gruplandırılmasında k-
ortalamalar kümeleme analizi kullanılmı tır (Arthanari ve Dodge, 1981; Gnanadesikan, 1997). Bu 
yöntem yardımıyla, aracı kurum i lem hacimleri kendi içinde homojen, birbirleri arasında ise heterojen 
k sayıda kümeye ayrı tırılmı tır. Aracı kurumların internetten i lem yapıp yapmadı ı, ube a ı,
personel sayısı ve  yetki belgelerinin i lem hacimleri üzerindeki etkilerine ise lojistik regresyon modeli 
kurularak bakılmı tır (Agresti, 1990; Allison, 1999; Hosmer ve Lemeshow, 1989; Leonard ve 
Papasouliotis, 1996; O’Connell, 2006). 

2. K-ORTALAMALAR KÜMELEME ANAL Z

MacQueen (1967) tarafından geli tirilmi  olan “K-Ortalamalar Kümeleme Analizi”, hiyerar ik
olmayan kümeleme analizleri arasında en çok kullanılanıdır. Bu yönteme göre gözlemler, ortalaması
en yakın olan kümeye atanmaktadır. Bu süreç a a ıdaki 3 adımla izlenir: 

lk k  gözlemin her biri bir küme olarak algılanır.
Gözlem sayısı n  olmak üzere kalan kn gözlem, ortalaması en yakın olan kümeye atanır
(Uzaklık ölçüsü olarak genellikle Öklid uzaklı ı kullanılır). Ortalamalar her yeni gözlemin 
kümelere eklenmesi ya da çıkarılmasından sonra yeniden hesaplanır.
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2. adıma gözlemlerin kümelere atanması i lemi durana kadar devam edilir (Johnson ve  
Wichern, 1998). 

Bu çalı mada, aracı kurum i lem hacimleri sınıflandırılırken 2k den ba lanıp ardı ık olarak küme 
sayısı bir arttırılarak gözlemlere k -ortalamalar kümeleme analizi uygulanmı , daha sonra sonuçlar 
kar ıla tırılarak 86 adet gözlem için uygun küme sayısına ( 2k ) karar verilmi tir. Kümeleme analizi 
sonucunda i lem hacimleri dü ük (y=0)  ve yüksek (y=1) olmak üzere iki gruba ayrılmı tır.

Çizelge 1. Son Küme Merkezleri
Küme

1 2
islem hacmi 12925,76 2347,79 

Çizelge 2. Son Küme Merkezleri Arasındaki Uzaklıklar
Cluster 1 2
1 10577,967 
2 10577,967 

3. LOJ ST K REGRESYON 

Yanıt de i keni ile bir ya da daha fazla açıklayıcı de i ken arasındaki ili kiyi nitelendirmede 
ço unlukla regresyon metodları kullanılmaktır. Yanıt de i keni kesikli, ikili ya da çoklu kategorilerde 
sıklıkla  gözlenmekte ve bu durum lojistik regresyon metodunun kullanımına yol açmaktadır. Lojistik 
regresyon metodunun kullanımı son yıllarda belirgin bir ekilde artı  göstermi  ve bu metod sa lık,
finans, kriminoloji, ekoloji, mühendislik gibi birçok alanda sıklıkla kullanılmaya ba lanmı tır. Lojistik 
regresyon metodu istatistikte kullanılan di er modelleme teknikleri gibi ba ımlı ve ba ımsız
de i kenler arasındaki ili kiyi açıklamada kullanılacak en uygun modeli kurmayı amaçlamaktadır
(Hosmer ve Lemeshow, 2000). Bu yöntemde, ba ımlı de i ken üzerinde açıklayıcı de i kenlerin 
etkileri olasılık olarak hesaplanarak risk faktörlerinin olasılık olarak belirlenmesi sa lanmaktadır.
Basit ve çoklu regresyon analizlerinin uygulanabilmesi için de i kenlerin normal da ılım, süreklilik 
varsayımları gibi bazı ko ulları sa laması gerekirken, lojistik regresyon analizi için bu varsayımlara 
ihtiyaç duyulmamaktadır (Özdamar, 2004). 

ki de i kenli lojistik regresyon modeli; 

110110

110

1
1

1
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Çok de i kenli regresyon modeli; 
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1
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eklindedir.  Burada k,...,, 10  regresyon katsayıları a a ıdaki gibi hesaplanır:
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Herbir parametrenin )exp( p  de eri Odds Ratio (OR) olarak bilinir. )( pExp  de eri Y 
de i keninin Xp de i keninin etkisi ile yüzde kaç oranda fazla gözlenme olasılı ına sahip oldu unu 
belirtir. p katsayısının önemlili i ORp )( pExp ’nın da önemlili idir (Özdamar, 2004). 

Bu çalı mada lojistik regresyon modelinde kullanılan de i kenler a a ıda belirtilmi tir.

hacmiislemyüksek
hacmiislemdüsük

Y
,1
,0

   

 X1=personel sayısı,

 X2= ube sayısı,

varlg,1
lg,0

esibeyetki
yokesibeyetki

Di

i=1,2, ..., 7. 

i=1 alım satım aracılı ını, i=2 halka arza aracılı ı, i=3 repo, ters-repoyu, i=4 portföy 
yöneticili ini, i=5 yatırım danı manlı ını, i=6 kredili i lemleri ve i=7 türev araçlarının alım satımını
ifade etmektedir.   

yapiyorislemnınternette
yapmiyorislemnınternette

D
,1
,0

8

Ayrıca Di i=1, 2, ..., 8 de i kenlerinin X1-Y ve X2-Y ili kisi üzerinde etkileri olup olmadı ını saptamak 
için modele Di*Xj i=1, 2, ..., 8; j=1,2 de i kenleri de eklenmi tir.

Çizelge 3: Kategorik De i ken Bilgileri

Frekans %
yapmiyor 31 35,6internetten islem 

yapmasi yapiyor 55 64,4
Yok 33 37,9repo ters-repo yetki 

belgesi Var 53 62,1
Yok 37 42,5portfoy yoneticiligi yetki 

belgesi Var 49 57,5
yok 40 46,0yatirim danismanligi 

yetki belgesi var 46 54,0
yok 3 3,4kredili islemler izin 

belgesi var 83 96,6
yok 41 47,7turev araclarin alim 

satimina yetki belgesi var 45 52,3
yok 35 40,2halka arza aracilik yetki 

belgesi var 51 59,8
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leri adımsal (forward stepwise) lojistik regresyon seçim yöntemine göre elde edilen sonuçlar 
a a ıda verilmi tir.

Çizelge 4: Model Özeti

Step
-2 Log 

likelihood 
Cox & Snell 
R Square 

Nagelkerke R 
Square 

1 43,438 0,318 0,541
2 39,299 0,351 0,595
3 33,138 0,395 0,672
4 27,390 0,435 0,738

Çizelge 4’te verilen -2logL istatisti i analize ba ımsız de i ken ilave edildi inde modelin hatasını
göstermektedir. Cox & Snell R2 istatisti i olabilirlik esasına göre çoklu R2 istatisti ine benzemektedir. 
Ancak maksimum de erinin genelde 1’den küçük olması yorumlanmasını zorla tırmakta ve bu 
istatisti in 0-1 aralı ında de erler almasını sa lamak için düzeltilmesini gerektirmektedir. Bu yüzden, 
Nagelkerke R2 istatisti i geli tirilmi tir. Bu çalı mada Nagelkerke R2 istatisti i 4. adımda yakla ık
%74 olarak elde edilmi tir.

Çizelge 5: Hosmer ve Lemeshow Test Sonuçları
Step Chi-square df Sig.
1 6,552 4 0,162
2 6,838 4 0,145
3 3,424 7 0,843
4 1,747 7 0,973

Çizelge 5, ikili lojistik regresyon modeli prosedürü için Hosmer-Lemeshow uyum iyili i (goodness of 
fit) istatisti ini vermektedir. Bu sonuçlara göre yüksek önemlilik derecesi (0.973) modelin veriyi 
yeteri kadar açıkladı ını göstermektedir. Çizelge 6’da yer alan sınıflandırma tablosunda  ise kö egen
hücrelerde verilen rakamlar do ru tahmin sayılarını ifade etmektedir. Buna göre, kurulan model %93 
oranında do ru tahmin yapmaktadır.

Çizelge 6: Sınıflandırma Tablosu 

70 2 97,2
6 8 57,1

90,7
68 4 94,4

7 7 50,0
87,2

68 4 94,4
6 8 57,1

88,4
70 2 97,2

4 10 71,4
93,0

Gözlenen
düsük islem hacmi
yüksek islem hacmi

islem hacmi

Genel (%)
düsük islem hacmi
yüksek islem hacmi

islem hacmi

Genel (%)
düsük islem hacmi
yüksek islem hacmi

islem hacmi

Genel (%)
düsük islem hacmi
yüksek islem hacmi

islem hacmi

Genel (%)

Adim 1

Adim 2

Adim 3

Adim 4

düsük islem
hacmi

yüksek
islem hacmi

islem hacmi

Dogru (%)

Tahmin Edilen
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Çizelge 7: De i ken Seçimi

Degiskenler 
Model Log 
Likelihood 

Change in -
2 Log 

Likelihood df
Sig. of the 
Change 

d7 -16,569 5,748 1 ,017
d5x1 -19,686 11,982 1 ,001
d8x1 -17,596 7,801 1 ,005
d5x2 -18,614 9,838 1 ,002

Çizelge 8: Modeldeki De i kenler

3,932 2,227 50,999
,136 ,051 1,145

-,103 ,044 ,902
,015 ,006 1,015

-8,615 2,856 ,000

d7(1)
d5x1
d8x1
d5x2
sabit

B S.E. Exp(B)

leri adımsal seçim yöntemine göre 4. ve son adımda modeldeki anlamlı de i kenler (bakınız Çizelge 
7) ve parametre tahminleri (bakınız Çizelge 8) verilmektedir. Exp( ) de erleri OR’yu göstermektedir. 
Buna göre modelde bulunması gereken de i kenler D7, D5X1, D5X2 ve D8X1’dir. 

4. SONUÇ 

Bu çalı mada, 86 aracı kurumun i lem hacmini etkileyen faktörler incelenmi tir. lem 
hacimleri K- Ortalamalar kümeleme analizi yöntemi ile dü ük ve yüksek olmak üzere iki 
gruba ayrılmı tır. Aracı kurumların internetten i lem yapıp yapmadı ı, ube a ı, personel sayısı ve  
yetki belgelerinin i lem hacimleri üzerindeki etkilerine lojistik regresyon modeli kurularak bakılmı tır.
Test sonuçlarına göre aracı kurumların türev araçlarının alım satımına yetki belgesi olmasının i lem
hacmini istatistiksel olarak arttırdı ı gözlemlenmi tir. Ayrıca, yatırım danı manlı ı yetki belgesi 
olmasının personel sayısının yanısıra ube a ı ile de birlikte i lem hacmini arttırdı ı görülmü tür.
Buna kar ılık, aracı kurumların internetten i lem yapmasının  personel sayısı ile birlikte i lem hacmini 
azaltıcı yönde etkide bulundu u belirlenmi tir.
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ÖZET 

Altı-Sigma metodolojisi, 1980 ortalarında, Motorola’ nın rekabet gücünü yeniden ele geçirme iste i
ile gündeme yerle mi tir. Metodolojinin amacı, Süreçteki De i kenli in iyile tirilmesi ve uzun 
dönemde kontrol altına alınması üzerinde yo unla maktadır. Bu anlamda, asıl hedeflenilen, 
üretim/hizmet süreçlerinin 3,4 DPMO (Milyon Fırsatta 3,4 Kusur) düzeyine ula masıdır.
Altı Sigma Metodolojisi, Tarif, Ölçüm, Analiz, Geli tirme ve Kontrol olmak üzere be  temel a amadan 
olu maktadır. Metodoloji, probleme çözüm yakla ımı olarak ortaya koydu u TÖAGK modeli ile 
hedeflenen 3,4 DPMO düzeyine ula mada sistematik bir yol sunmaktadır. TÖAGK modelinin odak 
noktası gizli fabrika maliyetlerini azaltmaktır.
Bu çalı mada, TÖAGK modelinin temel kavram ve yöntemleri; gizli fabrika maliyetleri; ölçüm 
sistemleri analizi-Gage R&R çalı masının önemi temel hatları ile irdelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Altı-Sigma, DPMO, TÖAGK, ölçüm sistemi analizi (gage R&R), gizli fabrika.

ABSTRACT 

PROCESS ANALYSIS AND SIX-SIGMA METHODOLOGY 

By mid 1980 Motorola recognize the need for Six Sigma. The objective is to reduce the deviation of a 
process to maintain and control it in the long run. The main idea is to improve production/services 
processes capability of  3.4 DPMO (Defects Per Million Opportunities). 
Six Sigma Methodology is a five step process; namely Define, Measure, Analyze, Improve, Control 
here after referred as DMAIC. DMAIC’s main objective is to reduce cost, and hidden factory.
In this study, the basic concepts of DMAIC as; hidden factory, cost reduction; measurement system, 
and Gage R&R are introduced.

Key Words: Six Sigma, DPMO, DMAIC, measurement system analysis (gage R&R), hidden factory. 

1. G R

Küreselle me ile birlikte ortaya çıkan rekabet ortamı i letmeleri, kaliteyi artırma ve mevcut 
kaynakları en iyi ekilde de erlendirerek, beklentileri kar ılama çalı malarına yönlendirmi tir.

1980 ortalarında, Motorola’ nın rekabet gücünü yeniden ele geçirme iste i ile gündeme 
yerle en Altı-Sigma Metodolojisi, i letmelere üretim/hizmet süreçlerindeki de i kenli i
izleyecek ve kontrol altına alacak sistematik bir yol sunmaktadır. TÖAGK modeli olarak 
tanımlanan sistematik yol ile üretim/hizmet süreçlerinde bir milyon fırsatta 3,4 kusurlu 
sayısına (3,4 DPMO) ula ılması hedeflenmektedir. TÖAGK modelinin i letmeler açısından
odak noktası gizli fabrika maliyetlerini azaltmaktır.

Bu çalı mada, öncelikle Altı-Sigma metodolojisinin ortaya çıkı ı ve geli imi ile ilgili tarihçe; 
metodolojinin i leyi ini kavrayabilmek açısından tanımı ve felsefesi; ürün veya hizmet 
kalitesinden süreç kalitesine geçi in nedenleri ve artıları; gizli fabrika maliyetleri; TÖAGK 
modelinin temel kavram ve yöntemleri; ölçüm sistemleri analizi-Gage R&R çalı masının
önemi temel hatları ile irdelenmektedir.  
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2. ALTI-S GMA METODOLOJ S N N ORTAYA ÇIKI  VE GEL M TAR HÇES

Altı-Sigma Metodolojisi, Motorola’ nın 1980 ortalarında rekabet gücünü yeniden ele geçirme 
iste i ile gündeme yerle mi  olsa da, aslında metodolojinin do u u ve geli imi yakla ık 100 
yıllık bir dönemi kapsamaktadır.

Altı-Sigmanın kökü, Carl Frederic GAUSS'un (1777-1885) normal da ılımı tanımlamasına
kadar dayanır ([7]). 1950’ li yıllarda, Dr. W.E. DEMING, Dr. J.M. JURAN, Dr. A. 
FEINGENBAUM’ un danı manlık deste i ve uygulamalarının Japon kalite devriminde büyük 
katkı sa laması ve son olarak 1970’ lerde Japonların üstün rekabet gücüne ula ması
metodolojinin ortaya çıkı ını gösteren kronolojik olaylar arasındadır.

Motorola çalı anlarının, 1980 ortalarında, rekabet gücünü yeniden ele geçirme iste i ile 
ba lattı ı ürün kıyaslamaları ve ara tırmalar neticesinde üretim sektöründe uygulamaya 
ba lanan Altı-Sigma metodolojisinin hizmet sektöründe kendini göstermesi 1995 yılından
sonra, General Electric (GE)’ in metodolojiyi kıtalar arasına ta ıması ile mümkün olmu tur.
Dünyada Altı-Sigma programını uygulayan ba lıca i letmeler arasında; Motorola, GE, 
American Express, Nokia, Siemens, Kodak, Hyundai, Toyota v.s. bulunmaktadır. Türkiye’ de 
programı uygulayan ba lıca i letmeler; TEI (ilk uygulama), Arçelik (ilk Türk sermayeli 
irket-1999), Eczacıba ı Yapı Gereçleri-Vitra, Kalekim, Borusan Grubu, TEBA v.s dir ([6]).

3. METODOLOJ N N TANIMI VE FELSEFES

Altı-Sigma metodolojisi, ba arıyı sa lamak, sürdürmek ve artırmak için izlenmesi gereken bir 
yol olarak tanımlanmaktadır. Metodoloji, Milyon fırsatta 3,4 kusurlu sayısı olarak 
adlandırılan 3,4 DPMO ile ortak bir ölçüm birimi tanımını ortaya koymaktadır.

3.1 Milyon Fırsatta 3,4 Kusurlu Sayısı (3.4 DPMO) Hesabı

Milyon fırsatta 3,4 kusurlu sayısı olarak tarif edilen 3,4 DPMO’ nun hesabı yapılırken, süreç 
ortalamalarından              sapmanın zaman içerisinde meydana gelebilece i dikkate alınmı tır.
3,4 DPMO, N.D. Tablosunda 4,5 sigma kesme noktası dı ında kalan alan olarak ifade edilir.  

Fırsat; bir i levin veya ürünün ölçülebilir veya test edilebilir her hangi bir özelli idir ([4]).
Kusur; arzu edilen yaptırım veya sonuç özelliklerinden birine ula amamaktır. Özellik sınırları
dı ına çıkan herhangi bir ürün özelli idir ([4]).

1,5

ekil 3.1.1 1,5 sigma de i im ([1])

3.4 DPMO tanımında geçen Milyon Fırsatta Kusur Sayısı ifadesinde yer alan kavramların
açıklamaları a a ıdaki ekilde verilmektedir:
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Altı Sigma tanımı aslında bir i levin ne kadar iyi çalı tı ını gözeten i lev yetene i denen 
istatistiksel bir ölçümü i aret eder. A a ıda verilen Tablo 3.2 ile bir Milyon Fırsat içerisindeki 
Kusur Sayısı ve bunlara kar ılık i lev yetenekleri bulunmaktadır.

Tablo 3.2 Altı-Sigma lev Yetene i

lev Yetene i          bir Milyon Fırsat içindeki Kusur

lev yetene i ve milyon fırsatta kusurlu sayısı arasındaki ili ki Elektrik Kesintisi örne i ile 
incelemek istenildi inde; 3,8 sigma seviyesi, haftada 7 saat elektrik kesintisi; 6 sigma seviyesi 
ise 34 senede bir, 1 saat elektrik kesintisi olarak verilmektedir ([4]).

3.2 Altı-Sigma Metodolojisinin Felsefesi

Altı-Sigma Metodolojisinin felsefesi içerisinde; Bilgi kaynakları ve yeteneklerden yeni bir 
karı ım yaratma, Sosyo-Ekonomik geli imi sa lama, Yaratıcı bilgiye dayanan sistemleri YTL 
veya $ bazında ölçebilme, Silo Etkisini kaldırma olmak üzere dört kısım yer almaktadır ([4]).

4. SÜREC N ANAL Z

Japonların i  yapı  tarzı ile Motorola mühendislerinin ortaya koydu u Altı-Sigma 
Metodolojisinin odak noktalarından biri üretim/hizmet sürecinde de i kenli e neden 
olabilecek sorunların tespiti ile kontrolün sa lanmasıdır. Bu dü ünce ekli kapsamında 
metodoloji TÖAGK modeli ile verilen sistematik bir yol tanımlamaktadır. Probleme çözüm 
yakla ımı olarak verilen TÖAGK modeli ile i letmeler nihai ürün kalitesi yerine süreç 
kalitesinin sa lanması çalı malarını gerçekle tirmektedir. Ancak süreçteki de i kenlik kontrol 
altına alındı ında i letmelerin gerçek verimlili i ortaya çıkmaktadır.

Metodolojinin i letmeler açısından büyük önem ta ıyan di er bir odak noktası ise, 
üretim/hizmet süreçlerinin gerçekle tirilmesi esnasında meydana gelen gizli kalmı  fabrika 
maliyetleridir. Üretim süreci ele alındı ında, seri bir üretim gerçekle tirilirken her bir alt 
a ama içerisinde meydana gelebilecek hatalı ürünlerin yeniden i leme tabi tutulması kaynaklı
maliyet ortaya çıkmaktadır. Her bir alt a amada hurdaya giden ve yeniden i lenen parça 
kaynaklı bu durum gizli fabrika maliyeti olarak tanımlanmaktadır.

A a ıda verilen ekil 4.1 de üretim süreci içerisinde olu abilecek gizli fabrika maliyetlerinin 
i leni i yer almaktadır.

2  Yetene i    307,537 dpmo 

3  Yetene i      67,000 dpmo 

4 Yetene i      62,00 dpmo

5  Yetene i          233 dpmo 

6  Yetene i           3.4 dpmo 
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ekil 4.1 Ürün Kalitesi ve Süreç Kalitesinin ncelenmesi ([2] ve [6]).

5. PROBLEME ÇÖZÜM YAKLA IMI: TÖAGK MODEL

Üretim ve Hizmet süreçlerinde de i kenli e neden olabilecek sorunların çözümünde 
sistematik bir yol olarak verilen TÖAGK (DMAIC) modeli be  temel safhayı içermektedir. 
Bu safhalar Tarif, Ölçüm, Analiz, Geli tirme ve Kontrol olarak verilir. 

Motorola çalı anları, ÖAGK (MAIC) modeli adı verilen ve kendilerinin derledi i probleme 
çözüm yakla ımını olu turmu lardır. Altı sigma yakla ımının 1995 sonrasında hizmet 
sektörüne de kayması ile birlikte mü teri karakteristiklerinin (CTQ) belirlenmesi amacı ile 
TAR F a aması metodolojiye ilave edilmi tir.

letmelerin mevcut kaynakları en iyi ekilde de erlendirerek mü teri beklentilerini 
zamanında ve eksiksiz kar ılama hedefini gerçekle tirmelerini, metodoloji, tanımladı ı
TÖAGK modeli ve modelin her bir safhasında istatistiksel araçların kullanımı ile sistemli bir 
yol ortaya koyarak sa lamaktadır. Bu sistematik yolun içerisinde i letmelerdeki farklı kültür 
ve becerilere sahip bireylerin bir araya gelmesi ile olu turulan tim yönetimden kaynaklı
aksaklıkları, ileti im kopukluklarını ortadan kaldırmaktadır. letme içerisinde en fazla be
ki iden olu an tim üyeleri ve rolleri a a ıdaki Tablo 5.1 de verilmektedir. 

Tablo 5.1 Tim Üyeleri ve Rolleri 

Tim Üyeleri: Rolleri: 
ampiyon letme içerisinden seçilen, gerekli de i imlere 

öncülük edebilecek, yetki ve sorumluluk 
bilincine sahip üst düzey yönetici. 

Usta Kara Ku ak Üst düzey teknik bilgiye sahip tam zamanlı
çalı anlar. Proje seçimi ve proje timini belirler. 

Kara Ku ak Proje ve tim liderli i yapan, teoriyi prati e
geçiren çalı anlar. 

Ye il Ku ak Problem çözümünde kara ku akla çalı an, yeni 
proje önerilerinde bulunan, kendi çalı ma
sahasında uygulanan iyile tirme çalı malarında
yer alan kısmi zamanlı tim elemanları.

Mü teri ve Tedarikçi Mü terilerin Sunu , Fiat, ve Kalite artı
beklentileri nedeniyle Tedarikçi Devir, Zaman, 
ve Kalite performansını arttırmak için calı ır
([4]).

Proses-A Proses-B Proses-C Son Test

Test 1 Test 2 Test 3

HurdaGeriye
Dönen HurdaGeriye

Dönen HurdaGeriye
Dönen

Girdiler Çıktı

Gizli Fabrika

Görünen Fabrika

Ürün Kalitesi 

Süreç Kalitesi
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5.1 Tarif Safhası

Metodolojinin ortaya koydu u TÖAGK modelindeki ilk safha olan Tarif safhasında mü teri
beklentileri do rultusunda süreçteki iyile tirmeyi ve i letme kalitesini artırmayı sa layacak 
problem tarifi yapılır. Tarif safhasında belirlenen problemden yola çıkılarak iyile tirmeyi
sa layacak uygulaması kolay ve etkisi büyük olan görünmeyen en küçük probleme 
ula ılmaya çalı ılır.
Mü teri talebinden talebin kar ılanmasına kadar geçen a amaları belirleyecek tariflere lev 
Planı’ nda yer verilir. 

ekil 5.1.1 lev Planı ematik Gösterimi ([4]).

Mü terilerin beklentisi ile belirlenen problem do rultusunda, i letmenin bu beklenti 
kar ısında verebildikleri Ürün/ lev Sondaj A acında düzenlenerek daha altta kalan, 
görünmeyen problemlere ula ılmaya çalı ılır.

ekil 5.1.2 Ürün/ lev Sondaj A acı Gösterimi ([4]).

Bunun yanı sıra, Tarif safhasında Mü teri-Üretim-Tedarikçi zinciri içerisinde de i kenli e
neden olabilen birimler belirlenir. 

5.2 Ölçüm Safhası

TÖAGK modelinin ikinci safhası olan Ölçüm Safhasında belirlenen probleme ba lı kalarak 
üretim/hizmet sürecinde görünmeyen ancak süreç iyile tirmesinde etkili olacak en küçük 
probleme ula mak amacı ile kullanılan ba lıca araçlar ve kullanım nedenleri; 

lev Haritası: Çevrim süresini gösteren a amaları içeren harita. 
Balıkkılçı ı Diyagramı: Probleme neden olan tüm alt a amaların sunuldu u diyagram. 
Pareto Diyagramı: Hayati azları gösteren diyagram. 
Hata Türleri ve Etkileri Analizi (FMEA): Kritik mü teri artlarını kar ılarken, i levin 
hataya dü ebilece i durumları tespitte kullanılan yapısal yöntem. 

Yapılan incelemeler sonucunda ula ılan uygulaması kolay ve sürecin iyile tirilmesinde etkisi 
büyük olan altta kalan problem do rultusunda ölçümler alınır.

Alt Seviye 
CTQ’lar/i lev 

1
i lev

1
i lev

1
i lev

1
i lev

1
i lev

1
i lev

Alt Seviye 
CTQ’lar/i lev 

Alt Seviye 
CTQ’lar/i lev 

1 2 3, , ,...Y f X X X

LEVG RD ÇIKTI

, 1,2,3,...iX i Y

1
i lev

1
i lev

1
i lev

Üst Seviye 
CTQ’lar/i lev
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5.2.1 Ölçüm Sistemleri Analizi: GAGE R&R Çalı ması

letmelerin göz ardı etti i di er bir önemli odak ise, iyi bir ölçüm sisteminin gereklili idir. 
Alınan ölçümlerin do rulu unu belirleyebilmek için kalibrasyon çalı malarının yanı sıra
parça ve operatör kaynaklı de i kenliklerin de takibinin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, 
i letmeler ölçümlerindeki de i kenliklerin nedenlerini Gage R&R çalı ması yaparak 
belirlemelidir. Süreçteki toplam de i kenlik,

Toplam Süreç De i kenli i=Gerçek De i kenlik+Ölçüm De i kenli i

olarak iki kısımdan olu ur. Gerçek de i kenlik ölçülen parçalardan kaynaklı de i kenliktir. 
Ölçüm de i kenli i ise ölçüm sistemlerindeki farklılıklardan kaynaklı de i kenliktir. Ölçüm 
de i kenli ine ba lı olarak hesaplanan Gage R&R de eri,

Gage R&R de eri=Ölçüm de i kenli i/Toplam De i kenlik

formülü ile hesaplanır. Gage R&R da yer alan R&R (Repeatability&Reproducibility) 
indeksleri a a ıdaki gibi tanımlanmaktadır:

Tekrarlanabilirlik (Repeatability): Aynı parça üzerindeki bir parametrenin, aynı ölçüm cihazı
ile aynı operatör tarafından birkaç defa ölçülmesi sonucu ortaya çıkan de i kenliktir.
Tekrar Ölçülebilirlik (Reproducibility): Aynı parça üzerindeki parametrenin, farklı operatörler 
tarafından bir çok defa ölçülmesi sonucu ortaya çıkan de i kenliktir.

5.3 Analiz Safhası

Analiz Safhasında i letmenin mevcut performansı belirlenir. Sürecin durumunu incelemek ve 
i letmenin mevcut kalitesini ortaya koyabilmek amacı ile i lev yetene i (sigma seviyesi) 
hesaplanır. Performans amacı tarifi yapılır ve son olarak da elde edilen ölçümler üzerinde 
yapılan istatistiksel çalı malarla de i kenlik kayna ı belirlenir. Analiz safhasında kullanılan 
ba lıca istatistiksel araçlar; Balıkkılçı ı diyagramı, A aç diyagramları, Deney tasarımı,
Regresyon, Hipotez testleri, Serpilme diyagramı.

5.4 Geli tirme Safhası

Geli tirme Safhasına geçildi inde analiz safhasında elde edilen bulgular do rultusunda 
süreçteki de i kenlik nedenleri incelenir. De i ken ili kileri incelenir. Problemi ortadan 
kaldırabilecek pilot çözümler olu turulur. 
Geli tirme Safhasında kullanılan ba lıca araçlar; A aç emaları, Etkile im emaları, li ki
emaları, Matris emaları.

Varyasyon sebepleri belirlendikten sonra, bir pilot proje teklifi ile i levin geli tirilmesi 
a amasına geçilir. Bu noktada Tarif safhasında problemin belirlenmesi ile olu turulan proje 
TÖAGK nin son safhasındaki kontrol i levine hazır hale gelir. 

5.5 Kontrol Safhası

TÖAGK modelinin son safhası olarak ele alınan Kontrol Safhasında, iyile tirme yapılan 
ölçüm sisteminin onayı, mevcut performansın sigma düzeyi (i lev yetene i) ile belirlenmesi, 
istatistiksel araçlarla kontrolün gerçekle tirilmesi ve son olarak projenin sonlandırılması
çalı maları yapılmaktadır. Kontrol safhasında kullanılan ba lıca istatistiksel araçlar; Kontrol 
grafikleri, Ba arısızlık, nitelik ve etki analizi. 
Kontrol safhasında gerekli incelemeler yapıldıktan sonra modelin ilk safhası olan Tarif 
kısmına geri dönülerek yapılan iyile tirmelerle belirlenen problemin kayna ına ula ılıp
ula ılmadı ı incelenir. 
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ÖZET 

Bayes faktörü Bayesci hipotez testlerinin en önemli noktasıdır. Klasik p de erine kar ın,
hipotezin do ru olup olmadı ını test etmede Bayes faktörü direk yoruma sahiptir. Sonsal 
olasılıklarının oranını elde etmek için, eldeki verinin iki hipoteze ait önsel olasılıkların
oranlarıyla güncelle tirilmesidir.  Ancak Bayes faktörü  yokluk ve alternatif  hipotezlere 
ili kin model parametrelerine ait önsel yo unluklara ba lıdır. Ayrıca Hesaplaması yüksek 
dereceden integral hesabı gerektirir. Bu nedenlerden ötürü, Bayes faktörü Klasik hipotez 
testlerinden daha az sıklıkla kullanılır. Bu çalı ma Bayesci hipotez testlerinin kısa bir özetini 
sunar.
Anahtar Kelimeler: Bayesci yakla ım, Hipotez testi, Bayes Faktör 

APPLICATIONS ON BAYESIAN HYPOTHESIS TEST  
ABSTRACT 

Bayes factors are the cornerstone of Bayesian hypothesis testing. In contrast to 
classical p values, the value of a Bayes factor has a direct interpretation in terms of 
whether or not a hypothesis is true: It represents the factor by which data modify the 
prior odds of two hypotheses to give the posterior odds. Unfortunately, the values of 
Bayes factors often   depend on the prior densities assigned to the model parameters 
inherent to null and alternative hypotheses. In addition, the calculation of Bayes 
factors usually involves the evaluation of high dimensional integrals. For these 
reasons, Bayes factors are employed less frequently than Classic hypoteses are. This 
paper provides a brief  review of  Bayesian hypothesis testing. 

Keywords: Bayesian  approach, Hypothesis test, Bayes Factor 

1.G R

statistiksel hipotezi test etme problemi Bayesci çalı anlar ile klasik istatistik 
çalı anları arasında önemli bir tartı ma noktası olmu tur. Klasik istatistik yakla ımı bir ret 
bölgesi olu turur ve ili kili olasılıkları hesaplar. 0H bo  hipotezinin yanlı  olarak ret edilmesi 

 olasılı ına sahiptir bu da I. tip hatadır. 0H  bo  hipotezinin yanlı  olarak kabul edilmesi
olasılı ına sahiptir bu da II. tip hatadır. Bu tür  ve  ‘nın kullanımı bir çok ara tırmacı
tarafından ele tirilmi tir. Ele tirinin temel nedeni bu hata olasılıklarının bilinen veri tarafından
sa lanan veriyi yansıtmamasıdır. Bu durumda 0H hipotezine kar ı delilin gücünü gösteren 
veriye ba lı bir ölçüm olan p -de erinin kullanımı ortaya atılmı tır. Ancak p de eri gerçek 
bir ölçüm de eri de ildir ve delilin bir ölçüsü olarak bazı noksanlıklara sahiptir. [1,2,3] p -nin 
kullanımındaki tartı maları  ve p  de eri ile delilin veriye ba lı di er ölçümleri arasındaki
farklılıkları ifade ettiler. Genel olarak yokluk hipotezine kar ı veri tarafından sa lanan delilin 
bir ölçüsü olarak p -nin kullanımının yanıltıcı olabilece i vurgulanır[4].
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Son 30 yıldaki bilgisayar teknolojisindeki inanılmaz geli imin aslı [5] de ortaya konan 
Bayes teoremine dayanan Bayesci yakla ımını klasik istatistik yakla ımına alternatif bir 
çıkarım tekni i olarak sunmu tur. Günümüzde her türlü istatistik tahmin probleminde 
alternatif bir yakla ım olarak kullanılan ve dünya literatüründe yer alan Bayesci yakla ım
hipotez testlerinde de çok yaygın olmasa bile kullanılmaktadır. Maalesef dünyada çok yaygın
kullanıma kar ın bu yakla ımla ilgili çalı malar Türkçe literatürde fazla yer almamaktadır. Bu 
çalı manın amaçlarından biri Bayesian hipotez testlerini uygulamacılara sunmaktır.

Bayesci metotlar  hesaplamalarda ço u zaman nümerik yöntemlerle çözülebilen 
integraller  ve sonsal olasılıkları güncelle tiren önsel olasılıkların hesaplanmasını gerektirir. 
Her iki nokta için pek çok çalı ma yapılmı  ve uygun yöntemler sunulmu tur [6,7]. Bayesci 
yakla ımın hipotez testlerinde kullanım ilk olarak [8] tarafından ortaya konulmu tur. Jeffreys 
sundu u metodu istatistiksel testler olarak isimlendirse de kullanılan yakla ım Bayesci idi. 
Bayesci hipotez testlerinde en önemli unsurlardan bir tanesi Bayes Faktörüdür. Klasik p
de erinin yorumlanmasındaki ele tirilere kar ın Bayes Faktörünün hesaplanması zor ancak 
hipotezin do ru ya da yanlı  oldu una ili kin yorumlanması kolay ve kesindir. 

[9] yokluk hipotezi için p  de eri ile Bayes Faktörünü (B.F.) kar ıla tırmı tır. [10] 
aynı kar ıla tırmayı tek taraflı hipotez testi için yapmı tır. [2,11]  BF ile alakalı kar ıla tırmalı
çalı malar sunmu tur. [12] BF’nin ve alternatiflerinin kullanımını örneklerle sunmu tur.
Ayrıca [13] hipotez için p  de erinin kalibrasyonuyla ilgili çalı mayı yapmı tır.
Bu çalı mada geni  bir literatür çalı masından sonra Bayesci hipotez testleri ve Bayes Faktörü 
kısaca özetlenmi tir. Uygulamada farklı basit örnekler üzerinde durulmu tur. Ayrıca
hesaplamamalar için Visual Basic 6.0 ortamında yazılmı  MACNAMstat programı
hazırlanmı  ve program çıktıları Ekler de sunulmu tur.

2. BAYES AN H POTEZ TESTLER

Bayes hipotez testinde , temel olarak bilinen eldeki veriler kullanılarak  iki hipotezin 
olasılıklarının hesaplanmasıyla 1H  ile 0H  arasında karar verilir yani, 

seçilirHaaksidurumd

seçilirH
DHP
DHP

1

0
1

0 1
/
/

              (1) 

dir.   Kararlar VeriHipotezP /   kullanılarak verilir oysa Klasik  istatistikte aynı i lem
HipotezVeriP /  olasılı ı kullanılarak verilir.  

 Bayes kuralına göre D ile gösterilen veri bilindi inde 0H ’ ın sonsal olasılı ı;

1100

00
0 HPH/DPHPH/DP

HPH/DP
D/HP    (2) 

Benzer biçimde; D  bilindi inde 1H ’ in sonsal olasılı ı;

1100

11
1 //

//
HPHDPHPHDP

HPHDPDHP    (3) 
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dır. Burada 0HP , 0H ’ın ve 1HP , 1H   önsel olasılılıklarıdır.Her iki sonsal olasılı ı
birbirine oranlarsak,

1

0

1

0

1

0
H/DP
H/DP

HP
HP

D/HP
D/HP

   (4) 

elde ederiz.  Burada BF
1

0
H/DP
H/DP

 Bayes faktörü olarak isimlendirilir. (4) deki ifadeyi 

sözel olarak 
rüBayesfaktöoranıoddsÖnseloranıoddsSonsal

biçiminde ifade edebiliriz. 
Thumb kuralı kullanılarak elde edilen Tablo 1’e göre Bayes Faktörü de eri kullanılabilir.

Tablo1.Thumb kuralına göre Bayes Faktör de erinin yorumlanması
Bayes Faktör de eri Yorum 

1BF 0H  kabul edilir 
2/110BF1 0H  ‘a kar ı az delil var 

12/1 10BF10 0H ’a kar ı sa lam delil var 
21 10BF10 0H ’a kar ı güçlü delil var 

BF10 2 0H ’a kar ı kesin delil var 

3. UYGULAMA 
Bu bölümde dört basit uygulama ile hesaplamaları ve yorumlamalarını sunaca ız.

Uygulama 1
Farklı ortalamalı ancak e it varyanslı 12 normal da ılıma sahip iki ortalamayı
Bayesci yöntemle kar ıla tırmak istiyoruz. Hipotezlerimiz; 

1:
0:

1

0

H
H

eklindedir. (4) e itli ini, 

1gözlenen

0gözlenen

1

0

gözlenen1

gözlenen0
H/XP
H/XP

HP
HP

X/HP
X/HP

 (5) 

eklinde yazalım.  N  örneklem geni li i için (5) nolu ifade  

1HgözlenenX
2.2

N

0HgözlenenX
2.2

N

e
N.2

e
N.2

HP
HP

1

0   (6) 

olur. 0HP  = 1HP =0,5 alınırsa (6) nolu e itlik
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2
1H0H

gözlenenX
2.2

N

e     (7) 

olur. Örne in N=5 ve gözlenenX 1 için; gözlenenXHP /0 =0.076 ve gözlenenXHP /1 =0.924 ve 

gözlenen

gözlenen

XHP
XHP

/
/

1

0 = 082.05,015e  bulunur. Sonuç olarak 1H  hipotezi kabul edilir. Benzer 

ekilde BF 0,082 oldu undan Thumb kuralına göre 21 10082.0BF10  oldu undan
0H  ‘a kar ı güçlü delil vardır denir. Farklı N  ve ortalama de erleri için olası sonuçlar Tablo 

2, Tablo3 ve Tablo 4 de sunulmu tur.

Tablo 2 Örneklem geni li i N=5 için sonuçlar 

Tablo 3 Örneklem geni li i N=10 için sonuçlar 

Tablo 4 Örneklem geni li i N=20çin sonuçlar 

Uygulama 2 
 Sabit varyanslı ( 2  =1) normal da ılımlı tek bir kitle için ortalamanın sıfırdan farklı olup 
olmadı ını test etmek istiyoruz. Çift yönlü hipotezlerimiz   

Örnek ortalaması gözlenenXHP /0 gözlenenXHP /1
Karar

0 0.924 0.076 0H
0.25 0.777 0.223 0H
0.50 0.500 0.500 kararsız
0.75 0.223 0.777 1H
1.00 0.076 0.924 1H

Örnek ortalaması gözlenenXHP /0 gözlenenXHP /1
Karar

0 0.993 0.007 0H
0.25 0.924 0.076 0H
0.50 0.500 0.500 kararsız
0.75 0.076 0.924 1H
1.00 0.007 0.993 1H

Örnek ortalaması gözlenenXHP /0 gözlenenXHP /1
Karar

0 0.999 0.001 0H
0.25 0.993 0.007 0H
0.50 0.500 0.500 kararsız
0.75 0.007 0.993 1H
1.00 0.001 0.999 1H
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0:H
0:H

1

0

dir. 0HP  = 1HP  alınırsa N örneklem geni li i için, 

gözlenen

gözlenen

XHP
XHP

/
/

1

0 =

0

/
0/

dPXP
XP

gözlenen

gözlenen

elde edilir. Örnek olarak N=5 ve gözlenenX  =1 için gözlenenXHP /0 =0,0147 ve 

gözlenenXHP /1  = 0,9853  bulunur. Sonuç olarak 1H  kabul edilir. Benzer ekilde BF

gözlenen

gözlenen

XHP
XHP

/
/

1

0 =0,0149  hesaplaması ve Thumb kuralı gere i 21 100149.0BF10

oldu unda 0H  ‘a kar ı güçlü delil vardır denir. Farklı N  ve ortalama de erleri için olası
sonuçlar Tablo 5, Tablo 6 ve Tablo 7 de sunulmu tur.

Tablo 5 Örneklem geni li i N=5 için sonuçlar 

Örnek ortalaması gözlenenXHP /0 gözlenenXHP /1
Karar

0 0.1785 0.8215 1H
0.25 0.0956 0.9044 1H
0.50 0.0511 0.9489 1H
0.75 0.0274 0.9726 1H
1.00 0.0147 0.9853 1H

Tablo 6  Örneklem geni li i N=10 için sonuçlar 

Örnek ortalaması gözlenenXHP /0 gözlenenXHP /1
Karar

0 0.1262 0.8738 1H
0.25 0.0362 0.9638 1H
0.50 0.0104 0.9896 1H
0.75 0.003 0.997 1H
1.00 0.0008 0.9992 1H

Tablo 7 Örneklem geni li i N=20 için sonuçlar 

Örnek ortalaması gözlenenXHP /0 gözlenenXHP /1
Karar

0 0.0892 0.9108 1H
0.25 0.0073 0.9927 1H
0.50 0.0006 0.9994 1H
0.75 0.0001 0.9999 1H
1.00 0.0000 1.0000 1H
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Uygulama 3

Kabul edelim ki hayat sigortası sahiplerinin ya ları X-tesadüfi  de i keni ile gösterilsin ve   
X / μ ~ N(  , 51,84)  normal da ılımlı, n=36 ve X 39,22 oldu u bilinsin. Bu durumda; 

:0H 37
37:1H

 hipotezlerini test etmek istiyoruz.. 

1

0

1

0

1

0
H/XP
H/XP

HP
HP

X/HP
X/HP

  ve 0HP  = 1HP  =1 düzgün önsel alınırsa

032,0852,1
/

37/37/0 Z
n
XZXPXHP   ve

968,0032,01X/HP1X/HP 01   bulunur. Sonuç olarak 1H  kabul edilir. 

Uygulama 4

Kabul edelim ki 1ii XY  olsun ve 
/:0 iXH ~ )(Po

/:1 iYH ~ Ge( )

hipotezlerini test etmek istiyoruz. Bunun için 0/ H ve 1/ H  için referans önselleri kabul 

ederek Bayes faktörünü hesaplayalım. BF
1

0
H/DP
H/DP

 ifadesini ve  parametreli 

Poisson da ılımının  parametreli Geometrik da ılımın olasılık fonksiyonlarını kullanarak, 

1

0
2
1

1Xn

0
2
1X

d)1()1(

d),nexp(
!X

BF  = 1

0

2
1

1

0

2
1

)1(

)exp(
!

1

d

dn
X

Xn

X

=

)
2
1X,n(Bn!X

)
2
1X,n(

2
1X

=

)2n(n!X

)
2
1Xn(

2
1X
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elde ederiz. Sayısal örnek olarak, n=2  ,  X1=X2=0 alırsak

BF= 94,0

1.2.1

)2/21(

2
1   olur.  Thumb kuralına 2/11094.0BF1  oldu undan 0H  ‘a 

kar ı az delil vardır denir. Bir ba ka sayısal örnek olarak; n=2 ,  X1=X2=2  alırsak

BF=

1.2.4

)2/61(

2
1.4

3,181 bulunur. 1181.3BF  oldu undan 0H  kabul edilir. 

5.SONUÇ VE TARTI MALAR

 Bayesci  yakla ım incelenen modelin parametre de erleri hakkındaki inanı ların yani 
önsel olasılıkların verideki bilgiye nasıl eklenece i sorusuna tam olarak cevap verir. Klasik 
çıkarım yakla ımın da mümkün olmayan önsel bilginin kullanımına imkan tanır.Herhangi bir 
konu dı ı fakat anlamlı bir bilgi ( örne in geçmi teki benzer  sonuçlar veya ba ka bir benzer 
ara tırma çalı malarının sonuçları  önsel formulasyon içinde Bayesci metodunda 
birle tirilebilir. Kar ıt olarak Klasik  istatistikte böyle bilginin  ihmal edilmeye daha uygundur 
ve meta analizi gibi ileri tekniklerle bu birle tirmeler yapılır. Avantaj gibi gözüken bu durum 
önsellerin seçimi ve formülüze edilmesi konusunda bir takım  zorluklar ve subjektiflik de 
getirir.
  Hipotez testleri gibi analizlerde direkt yorumlama avantajları sa lamasına ra men 
sonsal olasılıkların hesaplamasında gereken integrallerin bulunmasında analitik çözümler 
yeterli olmamaktadır. Dolayısıyla nümerik yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle 
bilinen istatistik paket programlarında bu i lemler kolaylıkla yapılamamaktadır. Ancak son 
yıllarda geli tirilen WinBugs gibi programlarda ve SPLUS makro yazılımıyla bu 
hesaplamalar yapılabilmektedir. 

EKLER
1. Uygulama 1’de yapılan hesaplamalar için hazırlanan Visual Basic programının çıktısı
a a ıdaki gibidir. 
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2. Uygulama 2’de yapılan hesaplamalar için hazırlanan Visual Basic programının çıktısı
a a ıdaki gibidir. 

KAYNAKLAR 
1. Edwards, W., Lindman, H. and Savage, L.J), Bayesian statistical inference for 
psychological research, Psychological Review, 70,193-242, (1963). 
2. Berger, J.O., Delampady, M ,Testing precise hypotheses, Statist. Sci.  J. 317-352, (1987). 
3. Delampady, M. and Berger, J.O., Lower bounds on Bayes factors fort he multinomial 
distribution with application to chi-squared tests of fit. Ann. Statist. 18, 1295-1316, (1990). 
4. Berger, J.O., Boukai, B. and Wang, Y., Unified Frequentist and Bayesian Testing of  a 
Precise Hypothesis, Statistical Science,12,3,133-160, (1997). 
5. Bayes, T.R. , ‘An essay towards solving a problem in the doctrine of chances, Phil 
Trans.Roy.Soc.London,53, (1763). 
6. O’Hagan, A, Bayesian inference, New York : Edward Arnold, (1994). 
7.  Bernardo, J.M. and Smith, A.F.M., Bayesian Theory , New York : Wiley,(1994). 
8. Jeffreys, H, Theory of Probability (3rd ed.),Oxford, U.K.: Oxford University Pres.,(1961).  
9. Berger, J.O. and Sellke, T. ,‘Testing a point null hypothesis: the irreconcilability of P 
values and evidence (with discussion) Journal of the American Statistical Association, 
82(397):112-139, , (1987). 
10. Casella , G. and Berger, R.L., ‘ Reconciling Bayesian and frequentist evidence in the one-
sided testing problem (with discussion). Journal of the American Statistical Association, 
82(397):106-111,123-139(discussion), (1987). 
11. Berger, J.O. and Berry, D.A., ‘ The Relevance of stopping Rules in statistical inference,’ 
in statistical Decision Theory and Related Topics IV, Vol.1, eds. S. S. Gupta and J.O. Berger , 
New York : Springer verlang , pp.29-47, (1988). 
12. Kass, R.E. and Raftery, A.E., ‘Bayes Factors,’ Journal of the American Statistical 
Association,90,773-795, (1995). 
13. Sellke, T. , Bayarri, M.J. and Berger, J. O.,’Calibration of P values for testing precise null 
hypotheses,’ The American Statistician , 55,62-71, .(2001). 

Sözlü Sunumlar 494



SA LIK S GORTALARINDA FLAS OLASILI INI

ETK LEYEN PARAMETRELER N

 S MÜLASYON MODEL LE ANAL Z

Nalan Öney Ersin Pak Melda uayipo lu
Koç Allianz Hayat ve Emeklilik 

Ba larba ı, Kısıklı Cd. No:18 

34662 Altunizade- stanbul

nalan.kadioglu@kocallianz.com.tr

Koç Allianz Hayat ve Emeklilik 

Ba larba ı, Kısıklı Cd. No:18 

34662 Altunizade- stanbul

ersinpak@kocallianz.com.tr

Koç Allianz Sigorta 

Ba larba ı, Kısıklı Cd. No:11 

34662 Altunizade- stanbul

melda.suayipoglu@kocallianz.com.tr

1. Projenin Tanımı ve Amacı

Sa lık sigortalarında simülasyon modeli ile; 

flas olasılı ını etkileyen temel parametreleri ortaya çıkarmak, 

Her bir parametrenin iflas olasılı ı üzerinde meydana getirdi i etkinin büyüklü ünü ve 

yapısını analiz etmek, 

flas olasılı ını minimize etmeye dayalı fiyatlandırma stratejisininin temel unsurlarını

tespit etmek , 

Tüm hasarları ödeyen sigortalar üzerinden bulunan istatistiksel da ılımlar kullanılarak 

simülasyon modellemesi ile muafiyetli sigorta primlendirmesi yapmak, 

Muafiyetli sigortalarda iflas olasılı ını analiz etmek, 

Farklı prim yüklemesi ve ba langıç rezervleri altında farklı reasürans anla maları için 

iflas olasılı ını ve teknik karlılı ı hesaplayarak en karlı reasürans anla masının

tespitinde etken kriterleri de erlendirmek 

2. Sigortacılıkta Risk Süreci ve Risk Modeli

Ut = Uo + Pt – St ana formülünde; 

Ut  : t anındaki rezerv,       Pt  : t zaman diliminde toplam prim geliri, 

Uo  : ba langıç rezervi,      St  : t zaman diliminde toplam hasar tutarı

Bu ba lamda iflas teorisi çerçevesinde, bir irketin iflas olasılı ını a a ıdaki gibi ifade etmek 

mümkündür.  

 (U) = Prob (Ut < 0, t >0)
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Bu noktada varyansının yüksek olması ve tahmin edilebilirli indeki zorluklar nedeniyle “St” 

hasar tutarını modellemek en önemli ara basamak olarak ortaya çıkmaktadır. Hasar tutarı

modeli özet olarak a a ıdaki gibi ifade edilebilir. 

3. Çalı mada Kullanılan Portföy

Koç Allianz Sigorta A.  bireysel sa lık portföyünde;

Yatarak ve ayakta tedavi teminatı içeren limitsiz poliçeler çalı ma kapsamına

alınmı tır

4.Verinin Boyutu

Çalı madan kullanılan verinin boyutu ise a a ıdaki gibi tanımlanabilir.

01.01.2004-31.12.2004 tarih aralı ında ba layan poliçeler,

 Poliçe süresi boyunca iptala u ramamı  sigortalılar,

 18 ya  üzerindeki sigortalılar

5.Veri Analizi ve Da ılım Tespiti

Maksimum likelihood yöntemini esas alarak optimum hasar da ılımları olu turulmu tur.

Hasar iddeti = Hasar 
Ba ına Ortalama Tutar 

Hasar Frekansı = 
Kullanım Sıklı ı

St = Sigortalı Ba ına
Toplam Hasar Tutarı

x

Hasar sıklı ı
verisi

Hasar iddeti
verisi

3 risk 
da ılım

22 risk 
da ılım

statistiki
Test

statistiki
Test

Optimum hasar 
sıklı ı da ılımı

Optimum hasar 
iddeti da ılımı
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6. Simülasyon Ko um Sonuçları

Simülasyon çalı masının temel amacı yukarıda detayları verilen sa lık sigortası portföyüne 

sahip bir sigorta irketinin çe itli senaryolar altında karlılı ını ve iflas olasılı ını tespit etmek 

ve sa lık sigortalarında risk yönetiminde hangi parametrelerin daha önemli etkiye sahip 

oldu unu tespit etmektir. Bu amaçla her bir senaryo altında simülasyon modeli 1.000 kez 

ko turulmu  ve analiz edilen her bir de i ken için a a ıdaki sonuçlar elde edilmi tir. 

6.1 Belirsizlik Yüklemesi Duyarlılık Analizi 

lk olarak belirsizlik yüklemesinin iflas olasılı ına etkisi analiz edilmeye çalı ılmı tır. Bunun 

için di er iki de i ken sabit tutulmu tur (ba langıç rezervi sıfır, portföy büyüklü ü ise 3.500 

adet sigortalı olarak alınmı tır.)

Sırasıyla yüzde 0, 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5 ve yüzde 15’lik belirsizlik yüklemeleri altında

simülasyon modeli ko turulmu  ve a a ıdaki tabloda detayları verilen sonuçlar elde 

edilmi tir.

Tablo 6.1 Belirsizlik Yüklemesi Analizi Simülasyon Sonuçları

Belirsizlik 
Yüklemesi

Ko um Sayısı flas Adedi flas Olasılı ı (%)

= %0 1.000 449 44,9
= %2,5 1.000 258 25,8
= %5 1.000 139 13,9

= %7,5 1.000 49 4,9
= %10 1.000 16 1,6

= %12,5 1.000 7 0,7
= %15 1.000 4 0,4

Tablodan açıkça görülece i üzere beklendi i ekilde prime yapılan belirsizlik yüklemesi 

arttıkça iflas olasılı ı azalmaktadır. Hiç prim yüklemesi yapılmadı ı takdirde irketin 

ba langıç rezervi sıfır olarak alınırsa iflas olasılı ı yüzde 44,9 gibi oldukça yüksek bir 

rakamdır. Ancak yüzde 5 gibi dü ük oranda bir belirsizlik yüklemesi bile bu oranı yüzde 

13,9’lara çekmek için yeterli olmaktadır. Ancak bir irketin iflas olasılı ını tutmak istedi i

seviyeler kesinlikle yüzde 1’in altındadır. Bu nedenle önceki bölümde açıklamaları yapılan 
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sa lık sigortası portföyünü fazla risk almadan yönetebilmek için en az yüzde 12,5’lik 

belirsizlik yüklemesi yapmak gerekti i söylenebilir.  

flas olasılı ını etkileyen di er parametrelerin analizine geçmeden önce hasar frekansı ve 

hasar tutarı da ılımlarının yukarıda belirtilen kompleks da ılımlar yerine tek parametreli basit 

da ılımlar ile modellenmesi halinde sonuçların nasıl de i ti i incelenecektir.

“Hasar frekans da ılımı” çok kompleks olmadı ı için elde edilen sonuçlar de i tirilmemi

ancak “hasar tutarı da ılımı” için tek parametreli üstel da ılım kullanılmı tır.  Üstel da ılımın

tek bir parametresi olup, sözkonusu parametrenin tersi de da ılımın beklenen de erini

vermektedir. Bu çerçevede, hasar frekanslarının negatif binom, hasar tutarlarının ise üstel 

oldu u durumda simülasyon sonuçları a a ıdaki gibi olu mu tur.

Tablo 6.2 Hasar Tutarlarının Üstel Da ılım ile Modellenmesi Sonucu 
Olu an Simülasyon Sonuçları

Belirsizlik 
Yüklemesi

Ko um Sayısı flas Adedi flas Olasılı ı (%) 

= %0 1.000 338 33,8
= %2,5 1.000 122 12,2
= %5 1.000 32 3,2

= %7,5 1.000 2 0,2
= %10 1.000 0 0

.

Basit Da ılımlar Altında Belirsizlik Yüklemesi - flas Olasılı ı Grafi i
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6.2  Ba langıç Rezervi Duyarlılık Analizi 

Belirsizlik yüklemesi sabit tutuldu unda iflas olasılı ını etkileyen di er önemli parametre ise 

“ba langıç rezervi”dir. Ba langıç rezervi tutarına irketin toplam özsermayesi gibi 

bakılabilece i gibi, özsermaye içindeki varlıklardan kısa süre içinde nakde çevrilebilenlerin 

toplamı olarak da görülebilir. Çünkü örne in irketin gayrimenkul gibi ta ınmazları varsa 

bunları sigorta tazminatlarını ödemek için kısa süre içinde satması mümkün olmayabilir. 

Ba langıç rezervinin iflas olasılı ına etkisini gözlemek için tarife primine yüzde 2,5 oranında

belirsizlik yüklemesi yapıldı ı varsayımı altında farklı ba langıç rezervi düzeyleri için 

simülasyon modeli çalı tırılmı  ve her bir düzey için yapılan 1.000 adetlik ko umlar 

sonucunda Tablo 6.4’deki sonuçlar elde edilmi tir.

Tablo 6.3 Ba langıç Rezervi Simülasyon Sonuçları
Ba langıç
Rezervi

Ba langıç Rez. / 
Prim Hacmi (%)

Ko um
Sayısı

flas Adedi flas Olasılı ı
(%)0 YTL 0 1.000 258 25,8

100.000 YTL 2,38 1.000 134 13,4
200.000 YTL 4,76 1.000 55 5,5
300.000 YTL 7,15 1.000 21 2,1
400.000 YTL 9,53 1.000 7 0,7
500.000 YTL 11,91 1.000 1 0,1

Tablodan da görülece i üzere prime yüzde 2,5 belirsizlik yüklemesi yaptı ımız durumda, iflas 

olasılı ında yüzde bir seviyesinin altına inebilmek için ba langıç rezervimizin 400.000 YTL 

tutarında olması gerekir.

6.3  Belirsizlik Yüklemesi – Ba langıç Rezervi De i kenlerinin flas Olasılı ı Üzerindeki 

Bile ik Etkisi 

u ana kadar yapılan analizlerde belirsizlik yüklemesini incelerken ba langıç rezervi, 

ba langıç rezervini incelerken ise belirsizlik yüklemesi sabit tutulmu tu. Bu bölümde farklı

ba langıç rezervleri altında belirsizlik yüklemesi etkisinin nasıl de i ti i incelenecektir.

Bu amaçla yapılan simülasyon çalı masının sonuçları Tablo 6.4’de özetlenmi tir. Tablodaki 

her bir hücre farklı bir senaryonun iflas olasılı ını vermektedir. 
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Tablo 6.4 Belirsizlik Yüklemesi - Ba langıç Rezervi De i kenlerinin Bile ik Etkisi

flas Olasılı ı (%) Ba langıç Rezervi (YTL) 

Belirsizlik 

Yüklemesi ( )
0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 

%0 44,90 26,00 12,30 5,50 2,40 1,40 

%2,5 25,80 13,40 5,50 2,10 0,70 0,10

%5 13,90 6,20 2,60 0,90 0,40 0,30

%7,5 4,90 1,60 0,90 0,20 0,10 0,00

%10 1,60 0,40 0,30 0,20 0,20 0,10

%12,5 0,7 0,3 0,3 0,1 0,10 0,00

%15 0,4 0,1 0 0 0 0

Tabloda iflas olasılı ı yüzde birin altında olan hücreler farklı zemin rengi (gri) ile 

boyanmı tır. Çünkü bu bölgeler amaçlanan senaryoların yer aldı ı alanlardır. Tablodan da 

görülece i üzere iflas olasılı ını hızlı bir ekilde azaltmak istiyorsanız belirsizlik yüklemesi 

ve ba langıç rezervi de i kenlerini birlikte kullanmak en etkili yol olacaktır. Çünkü her iki 

de i kenin de irkete farklı maliyetleri vardır. Belirsizlik yüklemesini artırmak tarife primini 

yükseltece inden pazarda rekabet etme ansınızı zora sokabilir, bu da pazar payı

kaybetmenize yol açabilir. Bu nedenle prim yüklemesini istedi im kadar yükseltebilirim diye 

dü ünmek do ru bir davranı  olmayacaktır.  Di er yandan ba langıç rezervini yükseltmek 

irket özsermayesini artırmak anlamına geldi inden hissedarlar için direkt maliyet unsuru 

ta ımaktadır. Dolayısıyla her iki silahı birlikte kullanmak en etkili yol olarak kar ımıza

çıkmaktadır.  

7. Simülasyon Modellemesi ile Muafiyetli Sigorta Primlendirmesi

Çalı manın bu bölümünde, hasarın belli bir tutarına kadarını sigortalının kendisinin ödedi i,

bu tutarın üzerinde kalan hasarların ise sigorta irketi tarafından kar ılandı ı muafiyetli 

ürünlerin simülasyon yolu ile primlendirilmesi ve ardından iflas olasılı ı analizi 

yapılmaktadır. Prim çalı masının yürütülece i muafiyet tipi, gerçekle en her bir hasar için 

muafiyet limitine tutara kadar olan hasarlara kar ı sigorta irketinin herhangi bir ödeme 

yapma yükümlülü ü bulunmayan, sigortacının sorumlulu unun hasarın muafiyet tutarının

üzerinde kalan kısmı için geçerli oldu u muafiyet yöntemidir. Normal muafiyetli bir sigortaya 
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ait hasar ödemeleri a a ıdaki ekilde formüle edilmektedir: 

dXdX
dXzmsıanıt

YN       

Burada,

YN: normal muafiyetli hasar tutarı

X:  toplam hasar tutarı

d: muafiyet limiti 

ncelenen muafiyet limitleri Tablo 7.1.’de verilmektedir. 

Tablo 7.1: Simülasyon Çalı masında Uygulanan Muafiyet Limiti Alternatifleri 

Teminat Tipi Teminat Tipi Muafiyet Limiti 

(YTL) Ayakta Tedavi Yatarak Tedavi Ayakta Tedavi Yatarak Tedavi 

Muafiyet-1 25 250 150 1.500 

Muafiyet-2 50 500 175 1.750 

Muafiyet-3 75 750 200 2.000 

Muafiyet-4 100 1.000 225 2.250 

Muafiyet-5 125 1.250 250 2.500 

Uygulanan muafiyet limitinin net risk primine etkisini incelemek amacıyla simülasyon modeli 

her bir ya  ve teminat grubuna ait risk primini belirlemek için 1.000 kez ko turulmu tur. 

Simülasyon sonucu elde edilen sa lık net risk primleri Tablo 7.2.’de verilmektedir. 

Tablo 7.2 Farklı Muafiyet Limitleri için Normal Muafiyetli Sigorta Net Risk Primi Tutarları

Cinsiyet - 

Ya  Grubu-

Teminat Tipi 

Muafiyetsiz

Net Prim 
M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8 M-9 M-10 

Kadın-1-YT 707,16 620,53 546,03 480,63 420,02 363,66 318,48 278,09 239,91 207,05 179,5

Kadın-2-YT 699,93 586,59 528,02 475,48 450,56 424,42 401,29 377,13 351,81 338,76 318,12

Kadın-3-YT 1.130,49 1.009,35 896,61 887,29 831,46 802,48 715,68 708,86 687,23 672,84 618,81
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Kadın-1-AT 766,84 573,95 426,7 325,07 256,1 208,45 174,90 148,11 130,72 113,76 101,74

Kadın-2-AT 1.058,88 860,17 699,76 586,01 497,33 432,62 381,37 343,96 309,74 290,18 268,55

Kadın-3-AT 1.446,78 1.160,87 947,01 789,25 675,34 589,43 516,01 483,00 427,96 395,24 347,72

Erkek-1-YT 309,69 269,46 240,27 220,78 199,02 183,59 169,01 156,66 142,21 137,01 126,39

Erkek-2-YT 781,49 713,7 662,75 631,95 577,83 564,85 522,95 507,72 495,33 472,86 438,88

Erkek-3-YT 1.822,56 1.655,73 1.551,07 1.426,61 1.303,72 1.279,56 1.176,10 1.106,29 1070,48 995,66 966,20

Erkek-1-AT 479,01 378,26 296,9 240,7 200,39 172,89 162,31 137,32 124,07 113,47 105,51

Erkek-2-AT 802,74 667,95 555,57 488,78 423,16 371,9 337,28 317,46 284,58 270,41 251,63

Erkek-3-AT 1.465,89 1.212,25 995,11 837,46 716,74 634,48 565,34 498,67 464,02 422,44 401,40

ekil 7.1.’de Ayakta Tedavi teminatı için farklı muafiyet tutarlarının net prime etkisi, ekil

7.2.’de ise Yatarak Tedavi teminatı için farklı muafiyet tutarlarının net primde yarattı ı

de i im grafikleri verilmektedir. 

Muafiyet limitinin net prime etkisi incelendi inde, hasar tutarı ortalamasının altında

uygulanan dü ük muafiyet seviyelerinin net primi dü ürücü etkisi, yüksek muafiyet 

seviyelerinin marjinal etkisine göre daha fazladır. Bunun nedeni, ortalamanın altında veya 

ortalamaya yakın hasarların frekansının daha yüksek hasar tutarlarına göre yüksek olmasıdır. 

Uygulanan dü ük muafiyet gerçekle en hasarların büyük kısmının tamamını veya büyük bir 

oranını kapsadı ından net primi dü ürücü etkisi daha yüksektir. Ortalama hasarın üzerinde 

uygulanan muafiyet seviyelerinde ise, muafiyet limitindeki artı ın marjinal etkisi, daha dü ük

muafiyet seviyelerindeki artı ın etkisi kadar dikkat çekici de ildir.
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ekil 7.1 Ayakta Tedavi Teminatı Net Priminin                       ekil 7.2 Yatarak Tedavi Teminatı Net Priminin 

      Farklı Muafiyet Limitlerine Göre De i imi                       Farklı Muafiyet Limitlerine Göre De i imi 

Muafiyet limitindeki de i imin net prime etkisi farklı ya  grupları için kar ıla tırıldı ında, net 

primi daha dü ük olan genç ya  gruplarında, genel olarak muafiyet uygulamasının prim 

dü ürücü etkisinin yüksek primli ileri ya lara göre daha fazla oldu u gözlenmektedir. Bunun 

nedeni, genç ya larda sa lık durumu nispeten daha iyi oldu undan hasar sıklı ı ve ortalama 

hasar tutarının, aynı zamanda hasarın standart sapmasının daha dü ük olmasıdır.

Normal muafiyetli sa lık sigortası için simülasyon modellemesi ile net primlerin 

belirlenmesinin ardından, önceki bölümlerde muafiyetsiz sigorta için incelenen belirsizlik 

yüklemesi ve ba langıç rezervinin irketin iflas olasılı ına etkisinin analizi muafiyetli sigorta 

için de yapılmı tır.

8. Muafiyetli Sigortalarda flas Olasılı ının Analizi

Belirsizlik yüklemesi ve ba langıç rezervindeki ba ımsız de i imlerin iflas olasılı ına etkisi 

1.000’er kez ko turulan simülasyon modeli ile incelenmi tir. Her bir muafiyet limiti için iflas 

olasılı ının de i imi ekil 8.1. ve ekil 8.2.’te verilmektedir. 

Farklı muafiyet limitleri ve belirsizlik yüklemeleri için simülasyon sonuçları incelendi inde,

uygulanan muafiyet limiti yükseldikçe, net prime yapılan belirsizlik yüklemesinin iflas 
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olasılı ını dü ürücü marjinal etkisinin giderek azaldı ı görülmektedir. Bunun ba lıca nedeni, 

muafiyet limiti yükseldikçe net primin azalması, bununla birlikte muafiyet limiti üzerinde 

kalan ve sigorta irketinin sorumlulu una giren hasarların ortalamasının ve standart 

sapmasının yükselmesidir. Özellikle standart sapmadaki artı , belirsizlik yüklemesinin 

dü ürücü etkisinin muafiyetsiz sigortalara oranla daha az olmasına neden olmaktadır. Sa lık

hasarları açısından incelendi inde, ortalamanın üzerindeki hasarlar standart sa lık

prosedürlerinin dı ında kalan hasarlar olarak, yani ekstra inceleme, ara tırma ve tahlil 

gerektiren, giderleri yüksek vakalar olarak yorumlanabilir. Bu tip hasarların a ırlı ı fazla 

olmamasına kar ın, muafiyet limiti yüksek tutuldukça sigorta irketinin sorumlulu una giren 

hasarların yukarıda bahsedilen tip hasar olma olasılı ı da artmakta, dolayısıyla iflas olasılı ını

azaltmak amacıyla yapılacak yüklemenin seviyesini de artırmaktadır.

Muafiyetsiz sigortalarda oldu u gibi muafiyetli sigortalarda da artan ba langıç rezervinin iflas 

olasılı ını dü ürdü ü görülmektedir. Aynı belirsizlik yüklemesi için muafiyet limitindeki 

artı ın iflas olasılı ını dü ürücü etkisindeki dikkat çekici azalma ba langıç rezervi için 

sözkonusu de ildir. Buradan, muafiyetli sigortalarda belirsizlik yüklemesinin oransal de il

tutarsal yapılmasının iflas olasılı ının azala ı e ilimini olumlu etkileyece i sonucu 

çıkarılabilir. 

ekil 8.1 Farklı Belirsizlik Yüklemesi Seviyelerinin      ekil 8.2 Farklı Ba langıç Rezervi Seviyelerinin  

Muafiyetli Portföyün flas Olasılı ına Etkisi         Muafiyetli Portföyün flas Olasılı ına Etkisi 

flas olasılı ını azaltmanın en etkin yolu belirsizlik yüklemesi ve ba langıç rezervini birlikte 

uygulamaktır. Normal muafiyetli sigortalarda bu etkiyi gözlemek amacıyla 50 YTL ayakta 
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tedavi ve 500 YTL yatarak tedavi muafiyetli sigortanın simülasyon sonuçları ekil 8.3.’te 

verilmektedir. 
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Muafiyetsiz sigortalarda oldu u gibi muafiyetli sigortalarda da iflas olasılı ını etkin bir 

biçimde ve rekabet gücünü kaybetmeden dü ürebilmek için en uygun yöntem belirsizlik 

yüklemesi ve ba langıç rezervini birlikte artırmaktır. Her iki parametrenin beraber 

uygulandı ı primlendirmede muafiyetin etkisi ekil 8.4.’ten açıkça görülebilmektedir.  
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ekil 8.4 Muafiyetli Sigortalarda Muafiyetin Portföyün flas Olasılı ına Etkisi 

9.  Muafiyetli Sigortalar için Simülasyon Sonuçlarının De erlendirilmesi

Muafiyetli sigortaların sa lık risk primi, muafiyetsiz ve tüm hasarları kar ılayan sigortalara 

göre daha ucuz olup, uygulanan muafiyet arttıkça prim tutarı da azalmaya devam etmektedir. 

Bununla birlikte, kapsanan riskin azalması iflas olasılı ının da azaldı ı anlamına 

gelmemektedir. Muafiyet limiti üzerinde kalan hasarların ortalama ve standart sapmalarının

daha yüksek olmasından dolayı, bu sigortalarda irketin iflas olasılı ını azaltmak için daha 

yüksek belirsizlik yüklemesi yapması ve/veya daha fazla ba langıç rezervi ayırması

gerekmektedir. 

Ek olarak, bu çalı manın istatistiklerine konu olan verilerin muafiyetsiz sigortalara ait 

olmasından dolayı gözlemlenemeyen, fakat muafiyetli sigortaları daha fazla tehdit eden bir 

risk daha, anti-seleksiyon riski sözkonusudur. Sa lık sigortası satın alacak ki iler, di er can 

sigortalarından farklı olarak sigortayı kullanmayı amaçlayarak satın alma e ilimindedir.

Muafiyetsiz ve muafiyetli ürünlerin bir arada oldu u bir piyasada, muafiyetli sigorta satın

almak isteyen ki iler yapacakları hasarların satın aldıkları ürünün muafiyet limitini a aca ına

inanmakta ve/veya beklemektedirler. Dolayısıyla, yüksek risklerini daha ucuza sigortalamak 

isteyenler bu tip ürünlere a ırlıklı olarak ra bet edecek, ve sigorta irketinin hasar/prim 

oranını yükseltecektir. 

Buradan, çok yüksek muafiyetli sigortaların anti-seleksiyona daha açık oldu u sonucu 

çıkarılabilir. Sigorta irketlerinin bu tip ürünlerinin karlılı ını korumak amacıyla hasar fazlası

tipi reasürans anla maları yapmaları kaçınılmazdır.

10. Simülasyon Modellemesi ile Reasürans Parametrelerin Etkisinin Analizi

10. 1. Hasar Fazlası Primi ve Kotpar Seviyelerinin Tespiti 

Reasürans yapısının irket iflas olasılı ına etkisinin incelenmesi amacı ile öncelikle ilgili 

portföye ait “Yatarak Tedavi” hasar gerçekle meleri analiz edilerek portföy için belirlenen 

hasar fazlası anla ması alt limiti esas alınarak hasar frekansı ve hasar tutarı da ılımları

modellenmi tir.
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Belirlenen frekans ve tutar da ılımları için parametre tespitinin yapılmasının ardından

a a ıdaki tablolar ile sunulan hasar fazlası primi hesap edilmi  ve mukayeseye konu olacak 

farklı kotpar seviyeleri tespit edilmi tir.

Tablo 10.1 YTL 10,000 üstü Hasar Fazlası için Saf Risk Primi Tablosu

Tarife Grubu Yatarak Tedavi Saf 
Primi (YTL) 

18-38 Ya  / Bayan - Erkek 43,21

39-60 Ya  / Bayan - Erkek 43,21

>=61 Ya  / Bayan - Erkek 43,21

Tablo 10.2 YTL 10,000 üstü Hasar Fazlası Anla masına Alternatif Kotpar Oranları

10. 2. Reasürans Simülasyon Modeli Sonuçları

Tespit edilen oranlar için model ;Prime yapılan belirsizlik yüklemesi (contingency loading) ve 

Ba langıç rezervi (ba langıç özsermayesi) varsayımları altında çalı tırılmı tır.

irketin iflas durumu giderlerinin gelirlerden yüksek olması halidir. irketin gelirleri prim 

üretimi ve ba langıç rezervi; giderlerini de hasarlar olu turmaktadır.  Yatarak tedavi 

hasarlarına mahsus olmak üzere hasar fazlası anla ması için iflas durumu hesaplanır iken 

YTL 10,000 ve altı hasarlar irketin giderlerini olu turmu ; gelir kaleminde ise beher poliçe 

priminden hasar fazlası için hesaplanan prim dü ülmü tür. Kotpar senaryoları için ise yine 

yatarak tedavi hasarlarına mahsus olmak üzere reasürör priminin poliçe primi ile e it oldu u

ve anla mada reasürans komisyonunun olmadı ı kabul edilmi tir. Bunun sonucu olarak prime 

yapılan belirsizlik yüklemeleri sedan ve kotpar reasürörünü aynı paralelde etkilemi tir. 

Ayakta tedavi hasar ve primleri tamamı irket uhdesinde kalmı tır.

Kotpar 1 
Konservasyon 91,7%
Toplam Hasar 32.149.026,72
Standart Sapma 2.585,30
Adet 26.608,00
Ortalama  1.208,25

Kotpar 2 
Konservasyon 64,6%
Toplam Hasar 22.648.060,27
Standart Sapma 1.821,27
Adet 26.608,00
Ortalama  851,17
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10.2.1.  Belirsizlik Yüklemesi Altında Reasürans Duyarlılık Analizi 

Simülasyon modeli ilk olarak irketin yüzde 100 konservasyon tuttu u di er bir deyi le 

reasürans satın almadı ı durum için çalı tırılmı tır. Aynı çalı ma YTL 10,000 muafiyetli 

Hasar Fazlası anla ması, yüzde 91,7 konservasyon oranlı Kotpar ve yüzde 64,6 konservasyon 

oranlı Kotpar için tekrar edilmi tir.

Bu çalı ma için ba langıç rezervi sıfır olarak alınmı tır.

Tablo 10.3 Farklı Belirsizlik Yüklemeleri Altında Ko um Sonuçları

100 % KONSERVASYON  

Belirsizlik Yüklemesi Ko um Sayısı flas Adedi flas Olasılı ı (%) 
0,0 % 1.000 477 47,7
2,5 % 1.000 267 26,7
5,0 % 1.000 123 12,3
7,5 % 1.000 49 4,9

10,0 % 1.000 16 1,6
12,5 % 1.000 7 0,7
15,0 % 1.000 4 0,4

HASAR FAZLASI KORUMALI : YTL 10,000 MUAF YET 

Belirsizlik Yüklemesi flas Adedi Ko um Sayısı flas Olasılı ı (%) 
0,0 % 1.000 224 22,4
2,5 % 1.000 59 5,9
5,0 % 1.000 12 1,2
7,5 % 1.000 3 0,3

10,0 % 1.000 2 0,2
12,5 % 1.000 1 0,1
15,0 % 1.000 0 0,0

KOTPAR ANLA MA 1: 91,70 % KONSERVASYON 
0,0 % 1.000 468 46,8
2,5 % 1.000 251 25,1
5,0 % 1.000 102 10,2
7,5 % 1.000 45 4,5

10,0 % 1.000 14 1,4
12,5 % 1.000 5 0,5
15,0 % 1.000 3 0,3
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KOTPAR ANLA MA 2 : 64,60 % KONSERVASYON 
0,0 % 1.000 446 44,6
2,5 % 1.000 225 22,5
5,0 % 1.000 79 7,9
7,5 % 1.000 31 3,1

10,0 % 1.000 12 1,2
12,5 % 1.000 3 0,3
15,0 % 1.000 2 0,2

Tablodan açıkça görülece i üzere prime yapılan belirsizlik yüklemesi katsayısı büyüdükçe 

reasüransdan ba ımsız olarak iflas olasılı ını azalmaktadır. Örne in yüzde 100 Konservasyon 

için hiç prim yüklemesi yapılmadı ı ve irketin ba langıç rezervinin sıfır oldu u durumda 

iflas olasılı ı yüzde 47,7 gibi oldukça yüksek bir rakam iken yüzde 15 oranındaki belirsizlik 

yüklemesi iflas olasılı ını binde 4 seviyesine indirmektedir.   

YTL 10,000 muafiyetli hasar fazlası anla masının simülasyon neticelerini inceledi imizde hiç 

prim yüklemesi yapılmadı ı durumda irketin iflas olası ının yüzde 47,7 yerine yüzde 22,4 

gibi nispi olarak oldukça dü ük bir oran oldu u görülmektedir. irketin buna yakın bir iflas 

oranı için reasürans almadı ı durumda en az yüzde 2,5 oranında bir yükleme yapması

gerekmektedir. Belirsizlik yükleme katsayısı artarken reasüransın olumlu etkisi de büyüyerek 

artmaktadır. Yüklemenin yüzde 2,5 oldu u bir durumda Hasar Fazlası reasürans anla ması ile 

beraber irket iflas olasılı ı yüzde 5,9’lara dü ürmektedir. Reasürans buradan da anla ıldı ı

gibi rekabet güçlü ü ya ayan sedan irket için çok önemli bir cankurtaran niteli i

ta ımaktadır.

Prim yüklemesinin etkisi her iki kotpar anla ması için de reasüransız duruma paralel 

geli mekte bu durum aynı prim yüklemesinin oransal payla ımından kaynaklanmaktadır. Her 

iki kotpar anla masının, iflas olasılı ını dü ürmekle beraber hasar fazlası anla masının irkete 

yarattı ı katma de ere yakla amadı ı açıkca görülmektedir. Di er yandan iki kotpar 

anla ması arasıdan standart sapması hasar fazlasına e lenik olan yüzde 64,6 konservasyonlu 

anla manın iflas olasılı ı e risi di erinin daha altında oldu u dolayısı ile daha olumlu sonuç 

verdi i gözlemlenmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus irket için “do ru 

reasürans”ın tespitinin önemidir.  Hem reasüransın hem de yüklemenin aynı anda kullanılması

irket için daha avantajlı bir durum yaratacaktır. Ancak yine tablodan görülece i üzere belirli 

bir prim yüklemesinin üstüne çıkıldı ında reasüransın yarattı ı katmade er etkisini 

yitirecektir. Bunun sebebi arttırılan primin beklenen hasarların önemli oranda üzerine çıkdı ı
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noktada artık riskin de il karın payla ıldı ı duruma geçilmesidir. flas olasılı ı-belirsizlik 

yüklemesi ili kisini daha iyi görebilmek için a a ıdaki grafik olu turulmu tur.

FARKLI REASÜRANS ANLA MALARI Ç N
PR M BEL RS ZL K KATSAYISININ FLAS ADED NE ETK S
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Kotpar 1 : 91,7 % Konservasyon Kotpar 2 : 64,6 % Konservasyon

ekil 10.1 Belirsizlik Yüklemesi- flas Olasılı ı

10.2.2.  Ba langıç Rezervi Duyarlılık Analizi 

Ba langıç rezervinin iflas olasılı ına etkisini gözlemek için tarife primine belirsizlik 

yüklemesi yapılmadı ı varsayımı altında farklı ba langıç rezervi düzeyleri için simülasyon 

modeli çalı tırılmı  ve her bir  düzey için yapılan 1.000 adetlik ko umlar sonucunda Tablo 

10.2.2.1.’deki sonuçlar elde edilmi tir

Tablo 10.4 Farklı Ba langıç Rezervleri Altında Simülasyon Sonuçları

100 % KONSERVASYON  
Ba langıç Rezervi Ko um Sayısı flas Adedi flas Olasılı ı (%) 

0 YTL 1.000 477 47,7
100.000 YTL 1.000 260 26,0
200.000 YTL 1.000 123 12,3
300.000 YTL 1.000 55 5,5
400.000 YTL 1.000 24 2,4
500.000 YTL 1.000 14 1,4
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HASAR FAZLASI KORUMALI : YTL 10,000 MUAF YET 
0 YTL 1.000 224 22,4

100.000 YTL 1.000 47 4,7
200.000 YTL 1.000 10 1,0
300.000 YTL 1.000 6 0,6
400.000 YTL 1.000 0 0,0
500.000 YTL 1.000 0 0,0

KOTPAR ANLA MA 1: 91,70 % KONSERVASYON 
0 YTL 1.000 468 46,8

100.000 YTL 1.000 268 26,8
200.000 YTL 1.000 101 10,1
300.000 YTL 1.000 53 5,3
400.000 YTL 1.000 17 1,7
500.000 YTL 1.000 4 0,4

KOTPAR ANLA MA 2 : 64,60 % KONSERVASYON 
0 YTL 1.000 446 44,6

100.000 YTL 1.000 201 20,1
200.000 YTL 1.000 63 6,3
300.000 YTL 1.000 21 2,1
400.000 YTL 1.000 7 0,7
500.000 YTL 1.000 6 0,6

Yukarıdaki tablodan görülece i üzere belirsizlik yüklemesi yapmadı ımız ve reasüranssız

durumda iflas olasılı ının yüzde 1’ler seviyesine inebilmesi için ba langıçta elimizde en az 

500.000 YTL tutarında ba langıç rezervi olması gerekir. Ba langıç rezervini de erlendirirken

rezerv ihtiyacının portföyün büyüklü ü ile ba lantılı oldu u unutulmamalıdır. Portföy 

büyüklü ü arttıkça ba langıç rezervi gere i de artacaktır.

Prim yüklemesinde görüldü ü gibi farklı ba langıç rezervleri altında da irket için en olumlu 

sonucu hasar fazlası önemli farkla yaratmaktadır. Ancak standart sapması hasar fazlasına

e lenik olan yüzde 64,6 konservasyonlu anla manın iflas olasılı ını rezervin hızlandırıcı etkisi 

ile di er kotpar anla masından çok daha hızlı olarak dü ürmektedir. 

Ba langıç rezervi-iflas olasılı ı ili kisini daha iyi gözleyebilmek için 10.2. no’lu a a ıdaki

grafik çizilmi tir.

Sözlü Sunumlar 511



FARKLI REASÜRANS ANLA MALARI Ç N
REZERV N FLAS ADED NE ETK S

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

0 YTL 100.000 YTL 200.000 YTL 300.000 YTL 400.000 YTL 500.000 YTL

BA LANGIÇ REZERV

FL
A

S 
O

LA
SI

LI
I%

100 % Konservasyon Hasar Fazlası : YTL 10,000 muafiyet 
Kotpar 1 : 91,7 % Konservasyon Kotpar 2 : 64,6 % Konservasyon
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Grafik incelendi inde belirsizlik yüklemesi grafi ine çok benzer ekilde, ba langıç rezervi 

belirli bir seviyenin üzerine çıkınca reasüransın iflas olasılı ında yaptı ı marjinal etkinin 

giderek azaldı ı görülmektedir. Ancak belirsizlik yüklemesinden farklı olarak rezerv irketin 

toplam özsermayesine reasürör ile payla ılmadan eklendi inden kotpar anla maları arasında

farklılık yaratmı tır. Yine belirsizlik yüklemesinde oldu u gibi yukarıda da belirtildi i gibi 

hasar fazlası anla masının katma de eri daha fazla olmu  yüksek iddetli hasarlarını reasüröre 

devreden sedan irket buna ek olarak özsermayesini de kuvvetlendirerek daha güçlü bir 

duruma geçmi tir. irketin hasar fazlası anla ması ile ula tı ı iflas olasılı ını yakalayabilmesi 

için en az YTL 100,000 ba langıç rezervine sahip olması gerekmektedir. 

Sermaye maliyetinin yüksek oldu u durumlarda reasüransın yarattı ı katmade er önem 

kazanmaktadır.

10.3.  Teknik Kar statistiki Verilerinin De erlendirilmesi

Yukarıda detayları ve sonuçları tartı ılan simülasyonlar sonucunda farklı reasürans 

senaryoları için irketin iflas olasılıkları tespit edilmi tir. flas olasılı ının yanında irket için 

en arzu edilir sonuçları do uracak anla manın tespiti için bu anla maların sonuçlarını daha 
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yakından de erlendirmenin büyük faydası vardır. Bu amaçla a a ıdaki tablo ile bu anla malar 

neticesinde irketin ortaya çıkan teknik karlılı ına ait istatistiki veriler sunulmaktadır. Teknik 

kar irketin teknik gelir ve gider farkıdır. Gelirler irketin konservasyon primleri giderler ise 

toplam hasarların reasürörden alacaklar dü tükten sonra irketin üzerinde  kalan kısmıdır.

Tabloda belirsizlik yüklemesinin yüzde 2,5 olarak alındı ı durum için herbir anla ma için 

1000 adet simülasyon sonucu de erlendirilmi tir. irketin teknik karının en yüksek, en dü ük,

ortalama ve standart sapma de erleri hesaplanmı tır.

Tablo 10.5 Teknik Karlılık statistiki Verileri

2,5 % Belirsizlik 
Yüklemesi  

100 % 
Konservasyon

Hasar Fazlası:
YTL 10,000 

üstü

Kotpar1 : 
91,7% 

Konservasyon

Kotpar2 : 
64,6% 

Konservasyon
Asgari -1.891.111,13 -238.466,93 -1.183.636,54 -684.188,30
Azami   627.713,32 625.583,01 560.998,86 486.222,56
Ortalama    109.178,82 214.935,24 111.300,76 92.681,74
Standart Sapma 203.453,66 134.430,78 181.781,49 130.795,55
Skewness -1,32 -0,06 -1,06 -0,54
Standart
Sapma/Ortalama 1,86 0,63 1,63 1,41
flas Adedi 267 59 251 225

Ortalama De i imi  96,9% 1,9% -15,1%
Standart Sapma 
De i imi  

-33,9% -10,7% -35,7%

Risk Azaltma Rasyosu  0,65 10,21 4,40

Tablodaki veriler incelendi inde hasar fazlası anla ması neticesinde irketin üzerinde kalan 

hasarların ortalamasına denk dü en ortalama hasar yaratan Kotpar 1 anla ması ile irketin 

üzerinde kalan hasarların standart sapmasına denk dü en  hasar payla ımı yaratan Kotpar 2 

anla masının sonuçlarının Hasar Fazlası anla masından çok farklı oldu u görülmektedir.  

Bütün anla maların sonuçlarının irketin hiç prim ve hasar devretmedi i durumdaki sonuçları

ile mukayesesine bakıldı ında Hasar Fazlası anla masının irketin ortalama teknik karını en 

çok yükselten, buna kar ılık standart sapmayı önemli derecede azaltan bir anla ma oldu u

görülmektedir.  

Ortalama hasar ve standart sapma e le tirmesi ile tespit edilen kotpar anla malarının
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reasüransa konu rizikoların do ası gere i benzer sonuç yaratmadı ı görülmektedir. Frekansı

dü ük ancak iddeti yüksek olan yatarak tedavi hasarlarını kotpar yöntemi ile reasüre etmek 

sedan irket için karını daha fazla devretti i bir durum yaratmı tır.

Hasar fazlası anla masının istatistikleri kendi içerisinde de de erlendirildi inde anla manın

standart sapma/ortalama oranı için ideal olan “0” a en yakın sonucu verdi i

gözlemlenmektedir. Bu oran ne kadar küçük olur ise beklenen de erden sapma o derece 

küçük olacaktır. Risk de erlendirmesinde önemli unsur beklenenin miktarından ziyade bu 

beklenen de ere göre olu abilecek sapmanın büyüklü üdür.

Bunlara ilave olarak ortalamanın ve standart sapmanın birarada en kuvvetli sonucu verece i

“risk azaltma rasyosu” hesaplanmı tır. Bu rasyo birim ortalama teknik kar de i imine kar ı

standart sapma de i imini hesaplamaktadır. Hasar fazlası anla ması için bu rasyonun da daha 

önceki tespitleri  destekledi i görülmektedir. 

Tablo sonuçlarının daha iyi görüntülenerek de erlendirilebilmesi için a a ıdaki grafik 

olu turulmu tur.  Tablo ile asgari ve azami teknik kar ile yine teknik karın ortalama ve 

standart sapma de erleri farklı reasürans durumlarında mukayeseli olarak gösterilmektedir. 

Grafik gösterimde de en karlıdan en zararlıya do ru sonuçların YTL 10,000 üstü Hasar 

Fazlası, yüzde 64,6 konservasyonlu Kotpar, yüzde 91,7 konservasyonlu Kotpar ve yüzde 100 

konservasyon olarak sıralandı ını görmekteyiz. 

Ortalama teknik kar, standart sapma, standart sapma/ortalama ve iflas adedi kriterlerinin 

hepsinin farklı reasürans anla maları için birarada görüntülendi i a a ıdaki grafik bahsi geçen 

sonuçları tekrar görsel olarak teyid etmektedir. 
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10.4. SONUÇ  ve  ÖNER LER

Risk ve getirisi ili kisi sigorta irketinin hedefleri çerçevesinde analiz edilmelidir. irketin 

sadece  karlılık odaklı de il yasal mevzuatlar ile belirlenen sermaye yeterlilik ölçülerini de 

dikkate alarak risk ölçütlerini tespit etmesi esastır. Bunun için fiyatlandırma, sermaye gibi 

kriterlerin yanında  reasürans da risk yönetimi içinde de erlendirilmesi gereken bir unsurdur. 

irket üretimini arttırmak her sigorta irketinin do al hedefidir ancak bunun 

gerçekle tirilebilmesi için sermaye ve/veya reasürans gereklidir. 

irket yönetiminin sermayedara kar ı görevi irket yükümlülüklerini kar ılamak üzere gerekli 

asgari sermaye yeterlili ini korurken en yüksek getiriyi sa lamaktır. Bu sebeple riskin do ru

ölçümlenmesi gereklidir. Öncelikle irketin yasal mevzuat ile desteklenen kabul edilebilinir 

iflas olasılı ını tespit etmesi gereklidir. Bu çalı ma ile farklı prim yükleme ve ba langıç

rezervi seviyelerinde alternatif reasürans anla malarının iflas olasılı ına etkileri gösterilmeye 

çalı ılmı tır.  

Belirsizlik yüklemesi, ba langıç rezervi ve reasürans faktörünü birarada kullanmanın en 

avantajlı durumu yarataca ı görülmü tür. Ancak bu bile enleri biraraya getirirken yüklemenin 

piyasadaki rekabet ansını canlı tutması, ba langıç rezervinin alternatif maliyeti ve reasürans 
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piyasasanın özel durumları dikkatle de erlendirilmelidir. Reasürans maliyeti alınan teminat ve 

reasürans irketinin sermaye maliyeti ile do rudan ba lantılıdır.

Gözden kaçırılmaması gereken bir husus reasürans anla masının ekil ve artlarına karar 

verirken reasürörlerin hasara i tirak etmeleri kar ılı ında devredilecek primlerin miktarıdır.

Yapılacak anla manın rizikonun türüne uygun olması büyük önem ta ımaktadır. Bu 

hususların dikkatle de erlendirilmedi i halde sedan irketin hasarlardan kaçınırken karından

fedakarlık etmesi gibi bir durumla kar ıla ması muhtemeldir. Fayda maliyet ili kisi gözetmek 

esastır.
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Özet

Fama (1965) fiyatların önceden tahmin edilemeyece i hipotezini ileri sürdükten sonra 
dönemsellik üzerine birçok çalı ma yapılmı  ve haftanın belirli günlerinde farklıla ma oldu u
birçok piyasa için gösterilmi tir. Bu çalı malar neticesinde piyasada belirli dönemselliklerin 
var olması piyasanın etkin olmaması eklinde yorumlanmı tır. Yapılan çalı malarda 
genellikle regresyon yöntemi kullanılmakla beraber getirilerin normal da ılmadı ına dair 
sonuçlar elde edilmesi nedeniyle bu çalı mada parametrik olmayan Wilcoxon i aret sıra testi 
kullanılarak on be er dakikalık getirilerin ortancalarının sıfıra e it olup olmadı ı tespit 
edilmeye çalı ılacaktır. Ayrıca on be er dakikalık getirilerin günlere göre farklıla ıp
farklıla madı ına bakılacaktır. Çalı ma 5 Ocak 1998 ile 11 Kasım 2005 tarihleri arasındaki
MKB-100 endeksinin dakikalık de erlerinden hesaplanan on be er dakikalık getirileri 

üzerinden yapılmı tır. Bu dönemde tatil öncesi ve sonrası ile yarım günler analiz dı ı
bırakıldı ında 1872 günlük gözlem ve 31,740 adet on be er dakikalık getiri ile çalı ma 
yapılmı tır.  Çalı manın sonucunda haftanın bütün günlerinde saat 12:00 ve 16:00 getirileri 
pozitif, 14:15 getirisi ise negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmu tur. Her iki seansta da 
açılı  sonrasında 10:30’dan sonra 11:30’a ve 14:30’dan 15:15’ e kadar borsanın getirilerinin 
sıfırdan farklı olmadı ı gözlemlenmi tir.
Anahtar Kelimeler: Etkin Piyasa Teorisi, Haftanın Günü Etkisi, Gün çi Getirileri. 

Day of the week effect for the intraday returns for ISE-100. 

Abstract

Fama (1965) states that prices cannot be predicted which is known as “Market Efficiency 
Theory”, however there are many studies that show the seasonality’s of the markets. These 
study shows that some day of the week has average return different than zero by using the 
regression. As the normality assumption of regression is not satisfied, nonparametric tests, 
Wilcoxon sign rank test and Mann – Whitney U test, are utilized to show the median return of 
the every 15 minute is zero or not across the day of the week. By using the Mann - Whitney U 
test different time period also compared with the same day. The 15 minutes ISE-100 index is 
obtained from Istanbul Stock Exchange for the period of 5 January 1998 and 11 November 
2005. The return calculated for 10:00 is excluded from the study since it shows the overnight 
return. There are 1,872 days and 31,740 returns are calculated for this period. At the end of 
the study the returns of 12:00 and 16:00 for all days are positive and statistically different than 
zero also for the returns of 14:15 are negative and significant for all day of the week. 
Although, studies show that returns has a U-shaped pattern, ISE has W-shaped one because of 
the two sessions of trading.

Keywords: Market Efficiency Theory, Day of the Week Effect, Intra-day Effect. 

Sözlü Sunumlar 518



1. Giri

Etkin piyasa hipotezi fiyatların kamuya açıklanan ve açıklanmayan bilgilerin sonucu 
olarak olu tu unu iddia etmektedir. Bilgilerin kullanılarak fiyatların önceden tahmininin 
mümkün olmadı ını ve kar elde etmenin söz konusu olamayaca ı bu hipotezin ana 
savunmasıdır. Bu hipotez finansal piyasalar ile ilgili yapılan çalı maların büyük bir kısmını
olu turmu tur. Yapılan çalı malar borsalarda belirli dönemselliklerin oldu unu göstermi tir
(haftanın günü, Ocak ayı etkisi, Ayın dönüm etkisi). Haftanın günü etkisi bazı piyasalarda 
Pazartesi günleri negatif, Cuma günleri pozitif; bazı piyasalarda ise Salı günü negatif, Cuma 
ve/veya Cumartesi günleri pozitif getirilerin olu tu unu göstermi lerdir. Ocak ayı etkisi 
Aralık ayının vergi döneminin sonu olması nedeniyle zararla kapatılıp vergi indiriminden 
yararlanılması ve Ocak ayı içerisinde özellikle ilk be  günde getirilerin di er günlere göre 
fazla oldu unu göstermektedir. Ayın dönüm etkisi ise ayın ilk yarısında ikinci yarısına göre 
daha yüksek bir getirinin oldu unu iddia etmektedir. Bu çalı mada geli mekte olan bir piyasa 
olan MKB’nin gün içi getirileri incelenilerek gün içerisindeki dönemsellik ara tırılacaktır.
Yapılan çalı malarda genellikle parametrik yakla ımlardan regresyon, t-testi, F-testi
kullanılmaktadır. Fakat parametrik yakla ımlar kullanılırken varsayımların geçerli olmadı ı
durumlarda kullanılan yöntemin geçerlili i soru i aretleri ta ımaktadır. Bu sebepten dolayı bu 
çalı mada gün içi verisi incelenirken parametrik olmayan testler kullanılacaktır.

2. Literatür Taraması

Gibbons ve Hess (1981) 1962 ile 1978 arasındaki dönemde SP500 endeksini 
incelemi ler ve günleri kukla de i ken olarak kullandıklarında Pazartesi günü getirisinin 
negatif oldu unu tespit etmi lerdir. Chang vd. (1993) 1985 ile 1992 tarihleri arasında 24 
ülkenin endekslerini incelemi lerdir, seçilmi  olan ülkeler 30 Mart 1990 tarihi itibari ile dünya 
piyasalarının toplam de erinin %76’sını olu turmaktadır. Günleri kukla de i ken olarak 
kullandıklarında 20 ülkedeki getirilerin Pazartesi günü negatif getirisinin oldu unu ve 
bunlardan 13 tanesinin istatistiksel olarak sıfırdan farklı oldu unu bulmu lardır. Jaffe ve 
Westerfiel (1985) 1970 ile 1983 tarihleri arasında Japonya ve Amerika borsalarında haftanın
günü etkisini ve Ocak ayı etkisini ara tırmı lardır. Regresyon analizini kullandıkları
çalı mada Pazartesi günü negatif, Cuma ve Cumartesi günleri ise pozitif getiri oldu unu tespit 
etmi ler ve Ocak ayı etkisinin var oldu unu göstermi lerdir. Keim ve Stambaugh (1984) 1928 
ile 1982 tarihleri arasındaki SP endeksini regresyon analizi ile test ettiklerinde negatif 
Pazartesi, pozitif Cuma ve Ocak ayı etkisinin var oldu unu göstermi lerdir. Rogalski (1984) 
1974 ile 1984 tarihleri arasında Amerikan borsasını incelerken Ocak ayı ve di er aylar ayrımı
yapmı  ve Ocak ayı içerisinde getirilerin günlere göre farklıla madı ını fakat di er aylarda ise 
getirilerin günlere göre farklıla tı ını bulmu tur. Bu farklı bulgu bundan sonra Rogalski etkisi 
olarak adlandırılmı tır.

Jain ve Joh (1988) çalı malarında saatlik hisse senedi getirileri ile i lem hacmi 
arasında ili ki olup olmadı ını ara tırmı lardır. 1979’dan 1983’e kadar 1263 i lem günü için 
NYSE ve SP500 endekslerini incelemi tir. 10:00 ile 16:00 saatleri arasında altı saat açık olan 
NYSE’den 7578 saatlik gözlem elde etmi lerdir. lem hacimlerinin saatlik de erlerini ise 
Wall Street gazetesinden almı lardır. lem hacminin saatler ve günler arasında de i ip 
de i medi ini test etmek için F testi yapmı  ve 0,01 anlamlılık seviyesinde farklılık tespit 
etmi lerdir. Ortalama getiri için F testinde saatler ve günlere göre getirilerin farklı oldu unu
fakat farklı günlerdeki aynı saatlerin farklılık göstermedi ini bulmu lardır.
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Kato (1990) Tokyo borsasının de er a ırlıklı endeksini kullandı ı çalı mada Nisan 
1978’den Haziran 1987’e kadar olan günlük de erler ile Ocak 1982’den Aralık 1987’e kadar 
olan dönemdeki gün içi verisini kullanmı tır. Getiriyi bir gün öncesinin kapanı ı ile günün 
kapanı ı arasında; gün içi getirisini ise bir gün öncenin kapanı ı ile 9:15, 9:15 ile 10:00, 11:00 
ile 1:15, 1:15 ile 2:00, 2:00 ile 3:00 arasında hesaplamı tır. Günler kukla de i ken olacak 
ekilde regresyon yapmı tır. F testi ile günlerin getirilerinin e itli ini sınamı tır. Veri setini 

1978 ile 1987, 1978 ile 1981 ve 1982 ile 1987 dönemlerine ayırarak incelemi  günlerin 
getirilerinin e itli ini reddetmi tir. Salı günleri en dü ük getirinin Çar amba günleri en yüksek 
getirinin olu tu unu bulmu tur. Gün içi getirileri için kapanı tan kapanı a, kapanı tan ertesi 
gün açılı a, açılı tan kapanı a ve gün içi be  adet getiri hesaplamı tır. Günler kukla de i ken
olacak ekilde regresyon yapmı , gün içi getirilerinin günlere göre e it olmadı ını tespit 
etmi tir. New York borsasının Japonya borsasına etkisini test etmi , istatistiksel olarak 
anlamlı bir etki bulamamı tır. Firma büyüklü ü etkisini ara tırmak için on dört yıllık dönemi 
(1974-1987) incelemi tir. Kapanı tan kapanı a, kapanı tan açılı a ve açılı tan kapanı a olmak 
üzere üç farklı getiri hesaplamı tır. Firma büyüklü ünün etkisini test etmek için be  portföy; 
birinci portföy en küçük, be inci portföy ise en büyük piyasa de erine sahip olacak ekilde 
olu turmu  ve her yıl için bu i lemi tekrarlamı tır. Kapanı tan kapanı a ve kapanı tan açılı a
olan getiriler için hem portföy büyüklü ünün hem de haftanın gününün etkisini incelemi  ve 
F testi sonuçlarına göre günlerin getirilerinin birbirlerinden farklı oldu unu göstermi tir. 

Abraham ve Ikenberry (1994)  NYSE ve ASE firmalarının e it a ılıklı oldu u CRSP 
endeksinin günlük getirilerini incelemi lerdir. Pazartesi günlerinin negatif getirili oldu unu
tespit etmi lerdir. Özellikle Cuma seansındaki bilgi akı ının önemli oldu unu, Cuma günleri 
negatif getirili oldu unda Pazartesi günlerinin getirisinin yüzde –0.61 oldu unu bulmu lardır.
Cuma günlerinin üçte bir oranında negatif getirili oldu unu bulmu lardır. Cuma günleri 
negatif getirili iken Pazartesi günlerinin %80 oranında negatif getiriye sahip oldu unu tespit 
etmi lerdir. SP500 endeksinin gün içi verisi de erlendirildi inde ise yatırımcıların Pazartesi 
günleri di er günlere göre daha fazla satı  yaptıklarını tespit etmi lerdir. Gün içi verisinde bir 
ba ka tespit ise Pazartesi ve Salı günleri satı  baskısının saat 11’den önce oldu udur.
statistiksel olarak günlerin getirileri kar ıla tırılırken t-testini kullanmı lar ve günlerin 

getirilerinin farklı oldu u bulmu lardır.

Cheung (1995) Nisan 1986 ve Aralık 1990 tarihleri arasındaki Hang Seng endeksinin 
15 dakikalık verileri kullanarak logaritmik getirilerini hesaplamı tır. Hong Kong borsası
10:00-12:30 ve 2:30-3:30 saatleri arasında i lem yapılabilen bir borsadır. Seansların
ba langıcında getirilerin negatif seans sonlarında ise getirilerin pozitif oldu unu bulmu tur.
Standart sapma U tipi bir grafik eklindedir. Veri seti dört döneme ayrılarak incelenmi tir.
Birinci dönemde gün içi getirilerin günlere göre farklıla madı ını F testi ile bulmu tur. Di er
üç dönemde ise Çar amba ve Per embe günlerinin gün içi getirilerinin farklı oldu unu tespit 
etmi tir. Pazartesi sabahları negatif getirinin ve ö leden sonra ise pozitif getirinin oldu u
gözlemlenmi tir. Günlerin son 15 dakikalık kısmında getirilerin pozitif oldu unu tespit 
etmi tir ve bunun olası sebebini fon yöneticilerinin müdahalesi olarak de erlendirmi tir.

MKB’nin dönemselli i ile ilgili daha önceden yapılan bazı çalı malar ve sonuçları
öyledir. Özmen (1997) MKB’nin zayıf formda etkin olmadı ını; Cuma günlerinin yüksek, 

Salı günlerinin de negatif getirili oldu unu tespit etmi  ve tatil öncesi getirilerin tatil 
sonrasından yüksek oldu unu bulmu tur. Kıvılcım vd. (1997) rassal yürüyü  testi ile 
MKB’nin zayıf formda etkinli ini sınamı lardır. Zayıf etkinlik hipotezini reddetmi lerdir ve 

Cuma ve Pazartesi günlerinin etkili oldu unu bulmu lardır. Bildik (2000) takas süresinin bir 
gün oldu u dönemde en dü ük getirinin Salı, en yüksek getirinin Cuma günleri; takas 
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süresinin iki gün olması ile en dü ük getirinin Pazartesi, en yüksek getirinin Cuma günleri 
gerçekle ti ini ifade etmi tir. Demirer ve Karan (2002) Türkiye ekonomisinin yüksek 
enflasyon oranı ve dura an olmayan finansal piyasalar nedeniyle Batı ekonomilerinden farklı
oldu unu ifade etmi lerdir. MKB endeksinin birbirini takip eden günlerdeki getirilerini 
analiz etmi lerdir ve haftanın ba langıcında pozitif getiri olması haftanın tamamında pozitif 
getiri oldu unu göstermi tir. 1988 ile 1996 döneminde hafta sonu etkisinin olmadı ını
bulmu lardır. Cuma günlerinin getirisinin yüksek, Pazartesi veya Salı gününün ise etkisinin 
olmadı ı sonucuna varmı lardır. Çalı madaki en önemli bulgusu ise günlük getirinin en 
önemli etkeninin bir gün önceki getiri oldu udur. Bu sebepten dolayı hafta sonu etkisi yerine 
haftanın ba langıç etkisi eklinde adlandırmanın daha uygun olaca ını dü ünmü lerdir. 
O uzsoy ve Güven (2003) 1988 ile 1999 dönemlerinde MKB 100 endeksinin getirilerini 
incelemi ler ve Salı günlerinin dü ük, Cuma günlerinin ise yüksek getiriye sahip oldu unu;
varyansın en yüksek oldu u günün Pazartesi, en dü ük oldu u günün ise Cuma oldu unu
bulmu lardır. Bildik (2001) 1996 ile 1999 tarihleri arasındaki dönemde MKB’nin gün içi 
verisini inceledi i çalı mada getirinin, i lem hacminin ve oynaklı ın U- ekli sergiledi ini
göstermi tir. Açılı  ve kapanı taki getirilerin pozitif ve anlamlı oldu unu, açılı ta oynaklı ın
yüksek oldu unu ve sonrasında L- eklinde oldu unu ifade etmektedir. Haftanın bütün 
günlerinde 10:15 getirisinin ve 16:00 getirisinin pozitif, 14:15 getirisinin ise negatif ve 
anlamlı oldu unu bulmu tur.

3. Yöntem 

stanbul Menkul Kıymetler Borsası 3 Ocak 1986 yılında faaliyete geçmi tir. 19 yılda
büyük geli me gösteren MKB’nin 1986 yılı sonunda irket sayısı 80, borsada i lem gören 
irketlerin piyasa de eri ise 1986 Oca ında 657 milyon A.B.D. Dolarıdır. Borsa pazarlarına

2005 yılında halka arz edilmi  dokuz yeni irketin hisse senetleri katılmı tır. 2005 yılı sonu 
itibariyle Hisse Senetleri Piyasası’nda; Ulusal Pazar'da 282, kinci Ulusal Pazar'da 16, Yeni 
Ekonomi Pazarı’nda iki ve Gözaltı Pazarı'nda dört olmak üzere toplam 304 irketin hisse 
senetleri i lem görmü tür. Ulusal Pazar'ın 2005 yılı toplam i lem hacmi 263,65 milyar YTL 
olarak gerçekle mi tir. Hisse Senetleri Piyasasının ortalama günlük i lem hacmi 2004 yılında
837 milyon YTL iken, 2005 yılında %26,96 oranında artarak 1,06 milyar YTL’ye ula mı tır
(2005 Faaliyet Raporu). 14 Temmuz 1994 tarihine kadar saat 10:00 - 12:30 arasında tek seans 
olarak yapılan i lemler, bu tarihten sonra birinci seansı 10:00 - 12:00 ve ikinci seansı 14:00-
16:00 olacak ekilde de i mi tir.

Ara tırmada 5 Ocak 1998 ile 11 Kasım 2005 tarihleri arasındaki MKB–100 
endeksinin on be  dakikalık getiriler hesaplanmı tır. Veri seti 1872 günlük gözlem de erinden
ve toplam 31,740 adet on be  dakikalık getiri serisi üzerinden yapılmı tır. Getiri her on be
dakikalık endeks de erinin logaritmik farkı alınıp yüz ile çarpılması sonucu elde edilmi tir. 
Saat 10:00 için hesaplanan getiri gün içi getirisi olmadı ından analizden çıkarılmı tır. Getiri 
serisinin normal da ılımın test etmek için Kolmogorov – Simirnov testi uygulanmı  getirilerin 
normal da ılıma uymadı ı tespit edilmi tir (Tablo 1). Bu sebepten dolayı çalı mada 
parametrik olmayan Mann Whitney U testi ve Wilcoxon i aret sıra testi kullanılmı tır. 
Çalı manın temel amacı günlerin getirilerinin e it olup olmadı ı, gün içi verisinde on be er
dakikalık getirilerin birbirlerine e it olup olmadı ı ve farklılı ın hangi saat diliminden 
kaynaklandı ını ara tırmaktır. Seans açılı ları ile kapanı larının farklı getirilere sahip olup 
olmadı ının kar ıla tırması önem ta ımaktadır.
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Tablo 1. Kolmogorov – Simirnov Normallik Testi p-De erleri 
 Pazartesi Salı Çar amba Per embe Cuma 
10:15 0,001 0,008 0,000 0,000 0,000 
10:30 0,089* 0,003 0,001 0,024 0,001 
10:45 0,003 0,006 0,009 0,000 0,000 
11:00 0,005 0,000 0,001 0,008 0,004 
11:15 0,000 0,020 0,000 0,033 0,010 
11:30 0,000 0,008 0,000 0,000 0,001 
11:45 0,002 0,001 0,000 0,000 0,000 
12:00 0,004 0,000 0,008 0,016 0,185*

14:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
14:15 0,007 0,001 0,002 0,000 0,010 
14:30 0,000 0,073* 0,007 0,012 0,004 
14:45 0,000 0,000 0,009 0,003 0,000 
15:00 0,007 0,000 0,017 0,006 0,009 
15:15 0,009 0,013 0,006 0,054* 0,002
15:30 0,000 0,003 0,001 0,002 0,000 
15:45 0,000 0,058* 0,048 0,077* 0,000
16:00 0,086* 0,047 0,025 0,333* 0,032

*%10 anlamlılık seviyesinde Normal Da ılım kabul edilmi tir. 

Getirilerin ortalama de erleri günlere göre Tablo 2’de verilmi tir. Saat 12:00 ve 16:00 
(birinci seans ve ikinci seans kapanı ) getirilerinin pozitif oldu u ve ikinci seans açılı ından
sonraki 14:15 getirilerinin bütün günlerde negatif oldu u görülmektedir.  Her on be  dakikalık
getirinin sıfıra e it olup olmadı ı Wilcoxon i aret sıra testi ile sınanmı tır.

Saat 10:15 de Pazartesi günü getirisinin negatif ve 0,01 düzeyinde, Per embe günü 
getirisinin ise pozitif ve 0,05 düzeyinde istatistiksel olarak sıfırdan farklı oldu u görülmü tür.
Saat 10:45 getirileri incelendi inde Pazartesi ve Salı getirilerinin negatif ve sırasıyla 0,05, 
0,01 düzeyinde anlamlı oldu u görülmü tür. Saat 11:00 getirilerinde ise Salı ve Çar amba 
günleri negatif ve sırasıyla 0,05, 0,10 düzeyinde anlamlı oldu u görülmü tür. 11:45’te olu an 
getirilerde ise sadece Salı günü getirisinin 0,05 düzeyinde negatif ve istatistiksel olarak 
anlamlı oldu u tespit edilmi tir. Saat 12:00 getirileri bütün günlerde pozitif ve Per embe günü 
0,05 düzeyinde, di er günlerde ise 0,01 düzeyinde pozitif anlamlı getiri oldu u görülmektedir. 
Saat 14:00 getirilerinde Cuma günü dı ındaki günlerde olu an getiriler negatif ve istatistiksel 
olarak 0,05 düzeyinde (Pazartesi 0,01) anlamlıdır. 14:15 getirileri ise tüm günlerde negatif ve 
Cuma günü 0,05 di er günlerde ise 0,01 düzeyinde anlamlıdır. 14:30 getirilerinden sadece 
Salı günü getirisinin 0,10 düzeyinde negatif ve sıfırdan farklı oldu u görülmektedir. Saat 
15:00 de Çar amba günü getirisinin 0,05 düzeyinde negatif ve anlamlı oldu u görülmektedir. 
Saat 15:30 ve 15:45 getirilerinde sadece Pazartesi günü getirilerinin 0,05 düzeyinde negatif ve 
anlamlı oldu u görülürken saat 16:00 getirilerinin haftanın bütün günlerinde pozitif ve 0,01 
düzeyinde anlamlı oldu u görülmü tür.
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Tablo 2. Günlük Getirilerin Ortalama De erleri
 Pazartesi Salı Çar amba Per embe Cuma 

10:15 -0,17*** 0,01 -0,09 0,12** 0,00

10:30 0,01 -0,04 0,03 -0,01 -0,02 

10:45 -0,06** -0,09*** -0,02 0,00 -0,05 

11:00 -0,04 -0,06** -0,04* -0,01 -0,01

11:15 -0,04 -0,02 -0,05 0,00 0,00 

11:30 0,01 0,02 0,00 -0,03 -0,02

11:45 -0,03 -0,06** 0,00 0,01 -0,03

12:00 0,08*** 0,08*** 0,05*** 0,02** 0,10***

14:00 -0,07*** -0,05** -0,09*** -0,06** 0,01

14:15 -0,17*** -0,09*** -0,08*** -0,14*** -0,05**

14:30 0,03 -0,07* 0,00 0,03 -0,02 

14:45 -0,04 0,03 0,00 -0,04 -0,02

15:00 0,00 -0,03 -0,04** -0,03 0,01 

15:15 -0,01 0,01 -0,03 0,01 0,03

15:30 -0,05** -0,03 0,00 0,00 0,04 

15:45 -0,10** -0,02 0,00 -0,02 0,04 

16:00 0,12*** 0,19*** 0,13*** 0,14*** 0,16***

                             ***  0,01 düzeyinde sıfırdan farklı
                             **    0,05 düzeyinde sıfırdan farklı
                             *      0,10 düzeyinde sıfırdan farklı

Günler bazında getirilerin da ılımı incelendi inde saat 16:00’daki getirilerin bütün 
günlerde pozitif ve anlamlı oldu u görülmektedir. Per embe gününde ise saat 10:15’deki 
getirinin pozitif anlamlı oldu u görülmektedir. Ayrıca saat 12:00’de bütün günlerde anlamlı
ve pozitif getiri görülmektedir. En yüksek kayıpların ise Pazartesi, Salı ve Per embe günleri 
14:15’te, Çar amba saat 14:00’te ve Cuma günü 14:15’te gerçekle ti i görülmü tür.

Her on be  dakikalık getirilerinin farklı günlerde aynı olup olmadı ını test etmek için 
Kuruskal-Wallis testi yapılmı tır.  10:15, 10:45 ve 14:00 getirilerinin günlere göre sırasıyla,
0,01, 0,10 ve 0,05 düzeyinde, farklıla tı ı görülmü tür.

Günlerin on be er dakikalık getirilerini iki erli kar ıla tırmak için Mann – Whiteney U 
testi yapılmı tır. lk seansta açılı  sonrası olu an ilk getirinin sadece Pazartesi ve Çar amba 
günlerinde negatif; fakat ikinci seans açılı  sonrasındaki olu an ilk getirinin her günde negatif 
oldu u ve ikinci seansın kapanı ında ise bütün günlerde getirilerin pozitif oldu u
görülmektedir.   

On be er dakikalık getiriler kar ıla tırılırken saat 10:15 getirisi ile saat 12:00, 14:15 ve 
16:00 getirileri, saat 12:00 getirisi ile 14:15 ve 16:00 getirisi, saat 14:15 ile 16:00 getirilerinin 
e itli i sınanacaktır. lk seans açılı ı ile ilk seans kapanı  de erleri kar ıla tırıldı ında
Pazartesi ve Cuma günü getirilerinin, ilk seans açılı  ve ikinci seans ilk getirisi 
kar ıla tırmasında ise Salı ve Per embe günlerinin getirilerinin, ilk seans açılı  ve ikinci seans 
kapanı  getirileri kar ıla tırıldı ında ise Per embe dı ındaki günlerin getirilerinin 0,01 
seviyesinde farklı oldu u bulunmu tur. lk seans kapanı  ile ikinci seans açılı  getirileri ve 
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ikinci seans kapanı  getirileri kar ıla tırıldı ında ise her günün 0,01 seviyesinde farklı oldu u
bulunmu tur. kinci seans açılı  ve ikinci seans kapanı  getirileri kar ıla tırıldı ında ise 0,01 
seviyesinde farklı oldu u tespit edilmi tir. Her seansın açılı ını Pazartesi günü, kapanı ını ise 
Cuma günü olarak dü ünecek olursak saat 10:15 ve 14:15 için negatif saat 12:00 ve 16:00 için 
ise pozitif getirinin olmasını bekleriz. Tablo 1’de getiri ortalamalarına bakıldı ında seans 
açılı larında negatif kapanı larında ise pozitif getirilere sahip oldu u görülmekte bu duruma 
sadece Salı, Per embe ve Cuma günü ilk seans ilk getirisinin uymadı ı görülmektedir.  

Tablo 2. Mann – Whitney U test Sonucunda E itli in Reddedildi i Hipotezin Önem Derecesi. 
  Pazartesi Salı Çar amba Per embe Cuma 
10:15 12:00 0,01 0,10 0,10  0,01 
10:15 14:15  0,01  0,01  
10:15 16:00 0,01 0,01 0,01  0,01 

       
12:00 14:15 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
12:00 16:00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

       
14:15 16:00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

4. Sonuç 

Gün içi verisinin kullanıldı ı bu çalı mada haftanın günü etkisi olarak bilinen 
Pazartesi günleri negatif Cuma günleri pozitif getirilerinin gün içerisindeki dönemselli i
ara tırılmı tır. Cuma günü getirisinin seans kapanı larında anlamlı pozitif ve ikinci seans ilk 
getirisinin (14:15) negatif ve anlamlı oldu u görülürken di er on be er dakikalık getirilerin 
sıfırdan farklı olmadı ı görülmü tür. Her iki seansın kapanı  getirilerinin (12:00, 16:00) 
pozitif ve anlamlı oldu u, ikinci seans ilk getirisinin iki (14:15) negatif ve anlamlı oldu u
görülmektedir. 10:30, 11:15, 11:30, 14:45, 15:15 getirilerinin hiçbir günde sıfırdan farklı
olmadı ı görülmü tür. MKB’nin gün içi getirilerinin W- ekli olarak ifade edilen yapıya
uydu unu göstermektedir. Farklı günlerdeki aynı saatlerde getirilerinin e itli inin 
sınanmasında ise 10:15, 10:45 ve 14:00 getirilerinin farklıla tı ı di er saatlerdeki getirilerin 
günlere göre de i medi i bulunmu tur.

Bu çalı mada parametrik olmayan teknikler kullanılarak gün içerisinde olu an 15 
dakikalık getirilerin bazılarının sıfıra e it olmadı ını göstermesi dolayısı ile piyasanın etkin 
olmadı ını göstermektedir.   
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Ek 1. Mann – Whitney U testi p – De erleri.
Pazartesi p-de eri    p-de eri    p-de eri
10:15 10:30 0,003  11:00 11:15 0,815  12:00 14:00 0,000 
10:15 10:45 0,091  11:00 11:30 0,354  12:00 14:15 0,000 
10:15 11:00 0,010  11:00 11:45 0,965  12:00 14:30 0,037 
10:15 11:15 0,004  11:00 12:00 0,000  12:00 14:45 0,000 
10:15 11:30 0,001  11:00 14:00 0,024  12:00 15:00 0,000 
10:15 11:45 0,008  11:00 14:15 0,000  12:00 15:15 0,000 
10:15 12:00 0,000  11:00 14:30 0,250  12:00 15:30 0,000 
10:15 14:00 0,137  11:00 14:45 0,843  12:00 15:45 0,000 
10:15 14:15 0,557  11:00 15:00 0,914  12:00 16:00 0,300 
10:15 14:30 0,001  11:00 15:15 0,874  14:00 14:15 0,004 
10:15 14:45 0,013  11:00 15:30 0,391  14:00 14:30 0,002 
10:15 15:00 0,004  11:00 15:45 0,131  14:00 14:45 0,094 
10:15 15:15 0,004  11:00 16:00 0,000  14:00 15:00 0,028 
10:15 15:30 0,039  11:15 11:30 0,552  14:00 15:15 0,014 
10:15 15:45 0,177  11:15 11:45 0,713  14:00 15:30 0,215 
10:15 16:00 0,000  11:15 12:00 0,000  14:00 15:45 0,639 
10:30 10:45 0,115  11:15 14:00 0,008  14:00 16:00 0,000 
10:30 11:00 0,523  11:15 14:15 0,000  14:15 14:30 0,000 
10:30 11:15 0,717  11:15 14:30 0,318  14:15 14:45 0,000 
10:30 11:30 0,766  11:15 14:45 0,588  14:15 15:00 0,000 
10:30 11:45 0,577  11:15 15:00 0,851  14:15 15:15 0,000 
10:30 12:00 0,015  11:15 15:15 0,924  14:15 15:30 0,001 
10:30 14:00 0,036  11:15 15:30 0,240  14:15 15:45 0,011 
10:30 14:15 0,000  11:15 15:45 0,084  14:15 16:00 0,000 
10:30 14:30 0,723  11:15 16:00 0,000  14:30 14:45 0,204 
10:30 14:45 0,485  11:30 11:45 0,348  14:30 15:00 0,364 
10:30 15:00 0,742  11:30 12:00 0,004  14:30 15:15 0,347 
10:30 15:15 0,744  11:30 14:00 0,002  14:30 15:30 0,064 
10:30 15:30 0,232  11:30 14:15 0,000  14:30 15:45 0,012 
10:30 15:45 0,052  11:30 14:30 0,800  14:30 16:00 0,004 
10:30 16:00 0,002  11:30 14:45 0,265  14:45 15:00 0,719 
10:45 11:00 0,238  11:30 15:00 0,434  14:45 15:15 0,650 
10:45 11:15 0,147  11:30 15:15 0,477  14:45 15:30 0,561 
10:45 11:30 0,033  11:30 15:30 0,086  14:45 15:45 0,213 
10:45 11:45 0,230  11:30 15:45 0,016  14:45 16:00 0,000 
10:45 12:00 0,000  11:30 16:00 0,000  15:00 15:15 0,908 
10:45 14:00 0,512  11:45 12:00 0,000  15:00 15:30 0,362 
10:45 14:15 0,004  11:45 14:00 0,035  15:00 15:45 0,093 
10:45 14:30 0,041  11:45 14:15 0,000  15:00 16:00 0,000 
10:45 14:45 0,353  11:45 14:30 0,242  15:15 15:30 0,289 
10:45 15:00 0,166  11:45 14:45 0,859  15:15 15:45 0,085 
10:45 15:15 0,158  11:45 15:00 0,880  15:15 16:00 0,000 
10:45 15:30 0,654  11:45 15:15 0,820  15:30 15:45 0,487 
10:45 15:45 0,740  11:45 15:30 0,437  15:30 16:00 0,000 
10:45 16:00 0,000  11:45 15:45 0,127  15:45 16:00 0,000 
    11:45 16:00 0,000     
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Salı  p-de eri    p-de eri    p-de eri 
10:15 10:30 0,280  11:00 11:15 0,227  12:00 14:00 0,000 
10:15 10:45 0,014  11:00 11:30 0,028  12:00 14:15 0,000 
10:15 11:00 0,068  11:00 11:45 0,937  12:00 14:30 0,000 
10:15 11:15 0,372  11:00 12:00 0,000  12:00 14:45 0,003 
10:15 11:30 0,863  11:00 14:00 0,868  12:00 15:00 0,000 
10:15 11:45 0,080  11:00 14:15 0,037  12:00 15:15 0,001 
10:15 12:00 0,070  11:00 14:30 0,916  12:00 15:30 0,000 
10:15 14:00 0,078  11:00 14:45 0,032  12:00 15:45 0,000 
10:15 14:15 0,005  11:00 15:00 0,185  12:00 16:00 0,163 
10:15 14:30 0,106  11:00 15:15 0,076  14:00 14:15 0,007 
10:15 14:45 0,871  11:00 15:30 0,762  14:00 14:30 0,973 
10:15 15:00 0,408  11:00 15:45 0,776  14:00 14:45 0,039 
10:15 15:15 0,706  11:00 16:00 0,000  14:00 15:00 0,195 
10:15 15:30 0,163  11:15 11:30 0,354  14:00 15:15 0,084 
10:15 15:45 0,190  11:15 11:45 0,216  14:00 15:30 0,963 
10:15 16:00 0,002  11:15 12:00 0,000  14:00 15:45 0,963 
10:30 10:45 0,105  11:15 14:00 0,257  14:00 16:00 0,000 
10:30 11:00 0,379  11:15 14:15 0,003  14:15 14:30 0,113 
10:30 11:15 0,814  11:15 14:30 0,347  14:15 14:45 0,000 
10:30 11:30 0,272  11:15 14:45 0,362  14:15 15:00 0,002 
10:30 11:45 0,432  11:15 15:00 0,910  14:15 15:15 0,000 
10:30 12:00 0,000  11:15 15:15 0,581  14:15 15:30 0,018 
10:30 14:00 0,417  11:15 15:30 0,378  14:15 15:45 0,013 
10:30 14:15 0,024  11:15 15:45 0,407  14:15 16:00 0,000 
10:30 14:30 0,527  11:15 16:00 0,000  14:30 14:45 0,073 
10:30 14:45 0,279  11:30 11:45 0,029  14:30 15:00 0,286 
10:30 15:00 0,730  11:30 12:00 0,001  14:30 15:15 0,133 
10:30 15:15 0,416  11:30 14:00 0,029  14:30 15:30 0,779 
10:30 15:30 0,652  11:30 14:15 0,000  14:30 15:45 0,673 
10:30 15:45 0,698  11:30 14:30 0,071  14:30 16:00 0,000 
10:30 16:00 0,000  11:30 14:45 0,999  14:45 15:00 0,427 
10:45 11:00 0,350  11:30 15:00 0,398  14:45 15:15 0,779 
10:45 11:15 0,034  11:30 15:15 0,724  14:45 15:30 0,086 
10:45 11:30 0,003  11:30 15:30 0,073  14:45 15:45 0,093 
10:45 11:45 0,261  11:30 15:45 0,064  14:45 16:00 0,000 
10:45 12:00 0,000  11:30 16:00 0,000  15:00 15:15 0,629 
10:45 14:00 0,229  11:45 12:00 0,000  15:00 15:30 0,335 
10:45 14:15 0,290  11:45 14:00 0,855  15:00 15:45 0,339 
10:45 14:30 0,340  11:45 14:15 0,018  15:00 16:00 0,000 
10:45 14:45 0,003  11:45 14:30 0,972  15:15 15:30 0,144 
10:45 15:00 0,029  11:45 14:45 0,038  15:15 15:45 0,157 
10:45 15:15 0,008  11:45 15:00 0,195  15:15 16:00 0,000 
10:45 15:30 0,201  11:45 15:15 0,070  15:30 15:45 0,993 
10:45 15:45 0,174  11:45 15:30 0,857  15:30 16:00 0,000 
10:45 16:00 0,000  11:45 15:45 0,900     
    11:45 16:00 0,000     
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Çar amba p-de eri    p-de eri    p-de eri
10:15 10:30 0,613  11:00 11:15 0,450  12:00 14:00 0,000 
10:15 10:45 0,945  11:00 11:30 0,107  12:00 14:15 0,000 
10:15 11:00 0,675  11:00 11:45 0,068  12:00 14:30 0,049 
10:15 11:15 0,962  11:00 12:00 0,001  12:00 14:45 0,237 
10:15 11:30 0,491  11:00 14:00 0,403  12:00 15:00 0,000 
10:15 11:45 0,402  11:00 14:15 0,046  12:00 15:15 0,006 
10:15 12:00 0,059  11:00 14:30 0,342  12:00 15:30 0,022 
10:15 14:00 0,297  11:00 14:45 0,044  12:00 15:45 0,016 
10:15 14:15 0,116  11:00 15:00 0,716  12:00 16:00 0,072 
10:15 14:30 0,690  11:00 15:15 0,585  14:00 14:15 0,071 
10:15 14:45 0,320  11:00 15:30 0,287  14:00 14:30 0,085 
10:15 15:00 0,534  11:00 15:45 0,435  14:00 14:45 0,003 
10:15 15:15 0,948  11:00 16:00 0,000  14:00 15:00 0,675 
10:15 15:30 0,652  11:15 11:30 0,427  14:00 15:15 0,162 
10:15 15:45 0,764  11:15 11:45 0,307  14:00 15:30 0,059 
10:15 16:00 0,001  11:15 12:00 0,010  14:00 15:45 0,159 
10:30 10:45 0,599  11:15 14:00 0,075  14:00 16:00 0,000 
10:30 11:00 0,353  11:15 14:15 0,012  14:15 14:30 0,011 
10:30 11:15 0,766  11:15 14:30 0,748  14:15 14:45 0,001 
10:30 11:30 0,592  11:15 14:45 0,193  14:15 15:00 0,069 
10:30 11:45 0,469  11:15 15:00 0,258  14:15 15:15 0,020 
10:30 12:00 0,048  11:15 15:15 0,877  14:15 15:30 0,003 
10:30 14:00 0,116  11:15 15:30 0,766  14:15 15:45 0,008 
10:30 14:15 0,010  11:15 15:45 0,948  14:15 16:00 0,000 
10:30 14:30 0,990  11:15 16:00 0,000  14:30 14:45 0,406 
10:30 14:45 0,400  11:30 11:45 0,757  14:30 15:00 0,210 
10:30 15:00 0,226  11:30 12:00 0,047  14:30 15:15 0,620 
10:30 15:15 0,656  11:30 14:00 0,007  14:30 15:30 0,988 
10:30 15:30 0,910  11:30 14:15 0,001  14:30 15:45 0,887 
10:30 15:45 0,885  11:30 14:30 0,666  14:30 16:00 0,000 
10:30 16:00 0,000  11:30 14:45 0,570  14:45 15:00 0,020 
10:45 11:00 0,694  11:30 15:00 0,042  14:45 15:15 0,141 
10:45 11:15 0,769  11:30 15:15 0,307  14:45 15:30 0,348 
10:45 11:30 0,255  11:30 15:30 0,582  14:45 15:45 0,258 
10:45 11:45 0,183  11:30 15:45 0,426  14:45 16:00 0,004 
10:45 12:00 0,006  11:30 16:00 0,000  15:00 15:15 0,388 
10:45 14:00 0,249  11:45 12:00 0,091  15:00 15:30 0,164 
10:45 14:15 0,026  11:45 14:00 0,003  15:00 15:45 0,275 
10:45 14:30 0,580  11:45 14:15 0,000  15:00 16:00 0,000 
10:45 14:45 0,139  11:45 14:30 0,549  15:15 15:30 0,632 
10:45 15:00 0,468  11:45 14:45 0,739  15:15 15:45 0,767 
10:45 15:15 0,928  11:45 15:00 0,025  15:15 16:00 0,000 
10:45 15:30 0,525  11:45 15:15 0,224  15:30 15:45 0,773 
10:45 15:45 0,687  11:45 15:30 0,428  15:30 16:00 0,000 
10:45 16:00 0,000  11:45 15:45 0,314     
    11:45 16:00 0,001     
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Per embe  p-de eri    p-de eri    p-de eri 
10:15 10:30 0,079  11:00 11:15 0,778  12:00 14:00 0,000 
10:15 10:45 0,085  11:00 11:30 0,968  12:00 14:15 0,000 
10:15 11:00 0,053  11:00 11:45 0,340  12:00 14:30 0,799 
10:15 11:15 0,071  11:00 12:00 0,146  12:00 14:45 0,089 
10:15 11:30 0,030  11:00 14:00 0,078  12:00 15:00 0,035 
10:15 11:45 0,197  11:00 14:15 0,001  12:00 15:15 0,413 
10:15 12:00 0,310  11:00 14:30 0,315  12:00 15:30 0,178 
10:15 14:00 0,001  11:00 14:45 0,801  12:00 15:45 0,047 
10:15 14:15 0,000  11:00 15:00 0,495  12:00 16:00 0,010 
10:15 14:30 0,257  11:00 15:15 0,619  14:00 14:15 0,022 
10:15 14:45 0,023  11:00 15:30 0,857  14:00 14:30 0,006 
10:15 15:00 0,014  11:00 15:45 0,476  14:00 14:45 0,085 
10:15 15:15 0,113  11:00 16:00 0,000  14:00 15:00 0,303 
10:15 15:30 0,062  11:15 11:30 0,718  14:00 15:15 0,021 
10:15 15:45 0,015  11:15 11:45 0,495  14:00 15:30 0,034 
10:15 16:00 0,287  11:15 12:00 0,209  14:00 15:45 0,427 
10:30 10:45 0,934  11:15 14:00 0,019  14:00 16:00 0,000 
10:30 11:00 0,892  11:15 14:15 0,000  14:15 14:30 0,000 
10:30 11:15 0,943  11:15 14:30 0,416  14:15 14:45 0,002 
10:30 11:30 0,738  11:15 14:45 0,599  14:15 15:00 0,005 
10:30 11:45 0,532  11:15 15:00 0,317  14:15 15:15 0,000 
10:30 12:00 0,318  11:15 15:15 0,757  14:15 15:30 0,000 
10:30 14:00 0,071  11:15 15:30 0,909  14:15 15:45 0,007 
10:30 14:15 0,002  11:15 15:45 0,315  14:15 16:00 0,000 
10:30 14:30 0,455  11:15 16:00 0,000  14:30 14:45 0,176 
10:30 14:45 0,657  11:30 11:45 0,265  14:30 15:00 0,109 
10:30 15:00 0,468  11:30 12:00 0,092  14:30 15:15 0,577 
10:30 15:15 0,756  11:30 14:00 0,052  14:30 15:30 0,369 
10:30 15:30 0,981  11:30 14:15 0,001  14:30 15:45 0,112 
10:30 15:45 0,473  11:30 14:30 0,215  14:30 16:00 0,006 
10:30 16:00 0,001  11:30 14:45 0,899  14:45 15:00 0,672 
10:45 11:00 0,809  11:30 15:00 0,529  14:45 15:15 0,420 
10:45 11:15 0,956  11:30 15:15 0,516  14:45 15:30 0,669 
10:45 11:30 0,719  11:30 15:30 0,793  14:45 15:45 0,668 
10:45 11:45 0,487  11:30 15:45 0,543  14:45 16:00 0,000 
10:45 12:00 0,252  11:30 16:00 0,000  15:00 15:15 0,263 
10:45 14:00 0,049  11:45 12:00 0,569  15:00 15:30 0,392 
10:45 14:15 0,000  11:45 14:00 0,004  15:00 15:45 0,935 
10:45 14:30 0,459  11:45 14:15 0,000  15:00 16:00 0,000 
10:45 14:45 0,620  11:45 14:30 0,873  15:15 15:30 0,704 
10:45 15:00 0,370  11:45 14:45 0,223  15:15 15:45 0,253 
10:45 15:15 0,793  11:45 15:00 0,104  15:15 16:00 0,001 
10:45 15:30 0,943  11:45 15:15 0,657  15:30 15:45 0,380 
10:45 15:45 0,342  11:45 15:30 0,458  15:30 16:00 0,000 
10:45 16:00 0,000  11:45 15:45 0,103  15:45 16:00 0,000 
    11:45 16:00 0,002     
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Cuma  p-de eri    p-de eri    p-de eri 
10:15 10:30 0,889  11:00 11:15 0,547  12:00 14:00 0,000 
10:15 10:45 0,991  11:00 11:30 0,940  12:00 14:15 0,000 
10:15 11:00 0,831  11:00 11:45 0,973  12:00 14:30 0,001 
10:15 11:15 0,647  11:00 12:00 0,000  12:00 14:45 0,000 
10:15 11:30 0,945  11:00 14:00 0,692  12:00 15:00 0,000 
10:15 11:45 0,963  11:00 14:15 0,113  12:00 15:15 0,005 
10:15 12:00 0,004  11:00 14:30 0,900  12:00 15:30 0,000 
10:15 14:00 0,886  11:00 14:45 0,815  12:00 15:45 0,005 
10:15 14:15 0,356  11:00 15:00 0,577  12:00 16:00 0,256 
10:15 14:30 0,779  11:00 15:15 0,250  14:00 14:15 0,041 
10:15 14:45 0,765  11:00 15:30 0,589  14:00 14:30 0,986 
10:15 15:00 0,637  11:00 15:45 0,329  14:00 14:45 0,944 
10:15 15:15 0,318  11:00 16:00 0,000  14:00 15:00 0,630 
10:15 15:30 0,545  11:15 11:30 0,506  14:00 15:15 0,213 
10:15 15:45 0,345  11:15 11:45 0,454  14:00 15:30 0,783 
10:15 16:00 0,000  11:15 12:00 0,000  14:00 15:45 0,402 
10:30 10:45 0,852  11:15 14:00 0,593  14:00 16:00 0,000 
10:30 11:00 0,905  11:15 14:15 0,036  14:15 14:30 0,109 
10:30 11:15 0,704  11:15 14:30 0,705  14:15 14:45 0,084 
10:30 11:30 0,882  11:15 14:45 0,687  14:15 15:00 0,041 
10:30 11:45 0,789  11:15 15:00 0,945  14:15 15:15 0,009 
10:30 12:00 0,001  11:15 15:15 0,552  14:15 15:30 0,031 
10:30 14:00 0,993  11:15 15:30 0,908  14:15 15:45 0,016 
10:30 14:15 0,158  11:15 15:45 0,650  14:15 16:00 0,000 
10:30 14:30 0,957  11:15 16:00 0,000  14:30 14:45 0,978 
10:30 14:45 0,977  11:30 11:45 0,979  14:30 15:00 0,758 
10:30 15:00 0,733  11:30 12:00 0,000  14:30 15:15 0,338 
10:30 15:15 0,363  11:30 14:00 0,830  14:30 15:30 0,723 
10:30 15:30 0,718  11:30 14:15 0,091  14:30 15:45 0,420 
10:30 15:45 0,433  11:30 14:30 0,868  14:30 16:00 0,000 
10:30 16:00 0,000  11:30 14:45 0,832  14:45 15:00 0,734 
10:45 11:00 0,988  11:30 15:00 0,582  14:45 15:15 0,337 
10:45 11:15 0,559  11:30 15:15 0,190  14:45 15:30 0,772 
10:45 11:30 0,955  11:30 15:30 0,627  14:45 15:45 0,434 
10:45 11:45 0,882  11:30 15:45 0,306  14:45 16:00 0,000 
10:45 12:00 0,000  11:30 16:00 0,000  15:00 15:15 0,505 
10:45 14:00 0,958  11:45 12:00 0,000  15:00 15:30 0,945 
10:45 14:15 0,142  11:45 14:00 0,725  15:00 15:45 0,637 
10:45 14:30 0,842  11:45 14:15 0,113  15:00 16:00 0,000 
10:45 14:45 0,868  11:45 14:30 0,806  15:15 15:30 0,444 
10:45 15:00 0,624  11:45 14:45 0,797  15:15 15:45 0,862 
10:45 15:15 0,260  11:45 15:00 0,500  15:15 16:00 0,000 
10:45 15:30 0,635  11:45 15:15 0,174  15:30 15:45 0,636 
10:45 15:45 0,318  11:45 15:30 0,600  15:30 16:00 0,000 
10:45 16:00 0,000  11:45 15:45 0,276     
    11:45 16:00 0,000     

Sözlü Sunumlar 530



Wilcoxon Sign Rank Test statisti i ve Kuruskal Wallis Test statisti i ve p-de erleri. 

 Pazartesi Salı Çar amba Per embe Cuma 

 Kuruskal 
Wallis 
Test

10:15 -3,57 0,554 -0,755 2,21 -0,4498 18,195
p-de eri 0,0004 0,5796 0,4503 0,0268 0,6529 0,001
10:30 1,1533 -0,7748 -0,2673 0,0377 -0,228 0,479
p-de eri 0,8781 0,4385 0,7892 0,9699 0,8237 0,976
10:45 -2,2835 -3,1932 -1,1585 0,1929 -0,3761 8,284
p-de eri 0,0224 0,0014 0,2467 0,847 0,7068 0,082
11:00 -0,8383 -2,201 -1,852 -0,1785 -0,4194 3,052
p-de eri 0,4018 0,0277 0,064 0,8583 0,6749 0,549
11:15 -0,4761 -0,3828 -0,7915 0,2815 0,4688 1,186
p-de eri 0,634 0,7018 0,4287 0,7783 0,6392 0,880
11:30 0,4888 0,8756 0,3448 -0,2395 -0,5053 1,205
p-de eri 0,6827 0,3813 0,7303 0,8107 0,6134 0,877
11:45 -0,9963 -2,2387 0,7002 1,2302 -0,5925 7,750
p-de eri 0,3191 0,0252 0,4838 0,2186 0,5535 0,101
12:00 4,3995 5,2162 2,8276 1,8272 5,3139 7,729
p-de eri 0 0 0,0047 0,0677 0 0,102
14:00 -4,7947 -2,5509 -3,7442 -3,5645 -0,3888 12,514
p-de eri 0 0,0107 0,0002 0,0004 0,6974 0,014
14:15 -5,1239 -3,3951 -3,1883 -4,0477 -2,0509 5,517
p-de eri 0 0,0007 0,0014 0,0001 0,0403 0,238
14:30 0,6424 -1,772 -0,294 1,2261 -0,1513 5,176
p-de eri 0,5206 0,0764 0,7688 0,2202 0,8798 0,270
14:45 -1,087 0,8685 0,9508 -0,4866 -0,1461 3,093
p-de eri 0,2771 0,3851 0,3417 0,6265 0,8839 0,542
15:00 -0,7097 -0,2427 -2,3973 -1,1195 0,358 4,368
p-de eri 0,4779 0,8082 0,0165 0,2629 0,7203 0,359
15:15 -0,6061 0,4382 -1,0836 0,5956 1,343 3,693
p-de eri 0,4779 0,6613 0,2785 0,5514 0,1793 0,449
15:30 -2,0999 -1,6103 -0,3738 0,0717 0,2523 4,341
p-de eri 0,0357 0,1073 0,7085 0,9428 0,8008 0,362
15:45 -2,896 -1,5559 -0,5925 -1,0373 0,9665 7,745
p-de eri 0,0038 0,1197 0,5535 0,2996 0,3338 0,101
16:00 4,8881 5,9647 4,8546 5,0078 6,1081 1,761
p-de eri 0 0 0 0 0 0,780
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1. Özet 

letmelerin anahtar süreçlerinin performansının arttırılmasında Altı Sigma metodolojisinin ve 
Altı Sigma araçlarının kullanımı günümüzde yaygın olarak kabul görmü tür. Altı Sigma yöntemi 
faaliyetleri süreç tabanlı bir bakı la ele alırken süreç performansının iyile tirilmesinde analitik 
yöntemlerden faydalanır ve özellikle istatistiksel dü ünceye dayalı araçlar di er iyile tirme araçları ile 
entegre bir ekilde kullanılırlar. Bu metodolojinin uygulanması ve olumlu sonuçlar do urabilmesi için 
alınması gereken e itimler “de i im için öncelikli bir kaldıraç” vazifesi görmektedir. “Altı sigma 
metodolojisi, istatistiksel yöntemler ve di er araçlar”ı kapsayan e itimlerin performansı altı sigma proje 
sonuçları üzerinde do rudan etkiye sahip olaca ından e itimlerin amaca uygun, ki ilerin nitelikleri 
dikkate alınarak ve çalı anların beklentilerini kar ılayacak ekilde tasarlanması büyük önem 
ta ımaktadır. Bu çalı mada altı sigma e itimlerinin tasarlanmasında teorik altyapının olu turulması ve 
uygulamalı çalı maların de erlendirilmesine yönelik e itim faaliyetlerinin en iyi altı sigma proje 
performansını sa layacak ekilde entegre edilebilmesi için yapılması gerekenler ara tırılmı tır. Teorik 
sunumlar ve “case study” lerin farklı a ırlıklarla kullanıldı ı çok sayıda e itimin sonuçlarının
de erlendirildi i bir uygulama, çalı manın kapsamında yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Altı Sigma E itimi, Süreç yile tirme.

2.Giri

Altı Sigma yakla ımı günümüzde pek çok kurulu  tarafından hatasızlı ı sa lamak, mü teri 
memnuniyetini arttırmak yani özetle finansal olarak ölçülebilir sonuçları sa layacak ekilde i
süreçlerinin performansını arttırmak amacıyla kullanılmaktadır. De i ik kaynaklarda Altı Sigmanın
farklı tanımlamalarına rastlamak mümkündür. Bu tanımlamalar içinde Motorola çalı anlarından ve 
felsefenin kurucularından biri olan Mikel Harry Altı Sigmayı u ekilde tanımlamaktadır:
“Altı Sigma yo un veri toplama yöntemleri ve istatistik analizleri kullanarak hataların kök nedenlerini 
tespit edip hatasızlı ı ba armayı amaçlayan belirli bir disiplinle sahip bir metottur” [1]. Farklı ki iler
tarafından farklı ekilde tanımlanan altı sigma yakla ımının organizasyonların ba arısına sa ladı ı en 
önemli karakteristikler Harry ve Schroeder (2000) tarafından u ekilde sıralanmaktadır.

1) Süreç odaklı bakı  açısının sa lanması ve tabi ki buna ba lı olarak da mü teri odaklılı ın
kurulu a yerle mesi.

2) Süreç performanslarının kurulu un her seviyesinde dikkate alınması ve süreç yetene inin tüm 
organizasyon için ön planda tutulması. (DPMO gibi metriklerin kullanımı)

3) Ye il ku ak, kara ku ak, uzman kara ku ak gibi üstün yeteneklere sahip ki ilerin sayısının
arttırılması

4) Hataların veya varyasyonun azalmasına odaklı kara ku ak projeleri 
5) Gerçeklere dayalı yönetim anlayı ının yaygınla ması.
6) Proje seçimlerinin i  amaçlarına uygun olarak yapılması.
7) Üst yönetimin açık vizyon de er ve amaçlarının olması
8)  Üst yönetimin belirledi i amaçların üretim sahasına ve mü teri temas noktalarına kadar 

yayılımı. [2]  
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Tüm bu özellikleri sayesinde altı sigma yakla ımı. General Electric, Motorola, gibi kurulu lara yüksek 
ba arı düzeyini yakalamalarına yardımcı olmu tur.
 Tüm bu olumlu özelliklere sahip olmakla beraber organizasyon içersinde ba arılı bir Altı Sigma 
kurulumu sa layabilmek için gerçekle tirilmesi gereken pek çok art ve dikkate alınması gereken pek 
çok faktör vardır. Bu faktörler tüm kalite iyile tirme faaliyetinden çok da farklı olmamakla beraber altı
sigma hareketi bakımından Anthony ve Banuelas (2002) tarafından incelenmi tir.[3] Bu faktör ve 
bile enler en ba ta yönetimin katılımı ve katkısı, kurum kültürünün de i imi ve çalı anların davranı  ve 
inanç biçimlerinin olgunla ması, organizasyonların iç yapıları gibi faktörlerdir. Elbette proje yönetimi 
kabiliyeti, proje önceliklerinin belirlenmesi ve seçimi, Altı Sigma projesi ile i  stratejileri arasındaki
ba lantının kurulması, Altı Sigma-Mü teri, Altı Sigma-Tedarikçi, ve Altı Sigma- nsan Kaynakları
arasındaki ba lantıların gücü de oldukça yüksek öneme sahiptirler. Ancak tüm bu faktörlerin yanında 
oldukça yüksek öneme sahip di er bir faktör de Altı Sigma E itimlerinin yeterlili idir.

3.Altı Sigma E itimleri ve Çalı an Beklentilerinin Güçlendirilmesi 

    Altı Sigma metodolojisinin uygulanması ve olumlu sonuçlar do urabilmesi için alınması
gereken e itimler “de i im için öncelikli bir kaldıraç” vazifesi görmektedir.  
Açıktır ki alınan e itimlerin ba arılı altı sigma projelerine dönü mesi için organizasyonel destek te 
çalı anlar açısından büyük önem ta ımaktadır [4]. Bu iki itici güç aynı zamanda çalı anların altı sigma 
projelerinden beklentilerinin de ekillenmesi üzerinde a ırlıklı role sahiptir. Motivasyonun “beklenti” 
teorisini (Expectancy theory of motivation) açıklarken Vroom (1964) “beklenti” kavramını harcanan 
çabaların istenen performans seviyesini sa lamasının algılanan olasılı ı olarak tanımlamaktadır[5]. 
Beklenti, bir çalı anın, “e er denersem ba arırım” eklinde ifade edebilece i zihinsel bir yapı veya 
inançtır [4].  Ara tırmalar göstermektedir ki bir görevle ilgili çalı anın beklentisi dü ükse görevle ilgili 
hedeflenen sonuçlar ne kadar müthi  olursa olsun çalı an konuya motive olamayacaktır. [6] 
    Buch ve Tolentin (2006) büyük ölçekli bir firmada 216 ki i üzerinde yaptıkları ara tırmada altı
sigma projelerinde yer alan ve almayan iki grubu kazandıkları yetenekler ve organizasyonel destek ana 
ba lıkları altında çok sayıda beklenti faktörü bakımından kar ıla tırmı  ve pek çok ilginç bulguya 
rastlamı lardır. Bunlardan bir tanesi de çalı anların altı sigma projelerinde rol aldıkça ve ku ak
dereceleri arttıkça projelere ait beklentilerinde de belirgin bir artı  olmasıdır. Çalı manın sonucunda 
Buch ve Tolentin (2006) altı sigma e itimlerinin sınıf ortamı e itimleri ile gerçek hayat projesi 
uygulamalarının bir araya getirmesi gerekti ini vurgulamaktadırlar.

4. Uygulama

Uygulama otomotiv yan sanayinde önemli bir konuma sahip olan büyük ölçekli bir kurulu ta
Mart 2005 tarihinde ba latılmı  ve bugün 3. fazının sonuna gelinen ve halen devam eden altı sigma 
çalı malarını ele almaktadır. Yönetim proje hedefini hedefi 2008 yılının ba ında milyonda en fazla 3,4 
kusurlu ürünün üretildi i altı sigma seviyesindeki süreçlere  sahip olmak ve aynı zamanda be  adet kara 
ku ak ve otuz adet ye il ku ak sahibi çalı ana kavu mak olarak belirlemi tir. lk fazda üst yönetim kritik 
öneme sahip oldu una karar verdi i be  adet ürünü belirlemi  ve bu ürünlere ait kalite 
karakteristiklerinin varyasyonunu azaltarak hatasızlı ı ba armayı hedeflemi tir. Be  adet orta kademe 
ye il ku ak adayı olarak belirlenmi , bu adaylar yönetimin onayıyla ekiplerini olu turmu  ve bu ekipler 
altı sigma projelerini yürütmek için ihtiyaç duydukları temel istatistik ve gerekli di er altı sigma 
e itimlerini almı lardır. lk fazı Aralık 2005’te tamamlanan proje sonucunda a ırlıklı ürünlerin DPMO 
seviyesi ba langıç öncesi ortalama 60.000 civarında iken  ilk fazın sonunda kurulu  yakla ık milyon 
fırsatta  13000 kusur seviyesine ula mayı ba armı tır. Bu da kurulu un yakla ık 3 sigma seviyesinden 
3,7 sigma seviyesine ula tı ını göstermektedir. Aralık 2005 te ba layan ikinci fazda ise yeniden 5 adet 
yönetici belirlenmi  proje takımları olu turulmu  ve yeni 5 adet a ırlıklı ürün belirlenerek ikinci faz 
çalı malarına ba lanmı tır. kinci fazın sonunda Eylül 2006 da kurulu  yakla ık 6000 DPMO ve buna 
kar ılık olarak  4 sigma seviyesine ula mı tır.
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Bu iki fazı yürütürken proje takımları en iyi ve etkili iyile tirme yöntemlerini süreç yürüyü leri 
sırasında, yani operasyonların yanı ba larına giderek kendi aralarında ve operatörlerle yaptıkları
sorgulamalar sırasında elde etmi lerdir. Her iki fazın ba langıcında proje takımlarına temel istatistik 
e itimleri verilmi  olup takımlar çalı malar sırasında regresyon analizi, varyans analizi, deney tasarımı
gibi kendilerince nispeten ileri sayılacak herhangi bir istatistik tekni e ihtiyaç duymamı lardır. Temel 
istatistik bilgisi, tanımlayıcı-belirleyici istatistikler, verilerin grafiksel sunumu ve analizi gibi temel 
bilgiler, takımın ve di er çalı anların teknik bilgileri ile ve de en önemlisi ekip çalı anlarının i ba ı
sorgulamaları ile bir araya gelerek çok ba arılı sonuçlar alınması mümkün olmu tur.

Çalı malar daha detaylı bir ekilde incelendi inde u sonuçları çıkarmak mümkün olabilir: 
Kurulu  projeler öncesinde kritik süreçlerde 3 sigma süreç performansına sahipken, süreçlerde kök 
salmı  ve kronikle mi  pek çok problem mevcuttu ve bunların kısa vadede çözülmesi pekte mümkün 
görülmemekteydi. Ancak 6 sigma çalı malarının ba lamasıyla takımlar süreç odaklı bakı  açılarını
kuvvetlendirmi ler ve problem çözümünün evrensel yapısı kabul edilebilecek DMAIC yakla ımını
ö renerek sorunlara disiplinli ve metodolojik yakla ma yeteneklerini geli tirmi  ve en önemlisi veri 
toplamanın ve verilere dayalı karar vermenin etkili sonuçları ile yüzle mi lerdir. Her iki fazda 
süreçlerden toplanmı  veriler incelenip analiz edilirken sebep sonuç ili kileri takım üyeleri tarafından
kolaylıkla tespit edilebilmi tir ve herhangi bir ileri istatistik teknik veya analizi kullanma ihtiyacı
olu mamı tır. Proje ekipleri sadece disiplinli ve metodolojik davranı  biçimleri ve süreç yürüyü leri adı
verilen yerinde incelemelerle oldukça ba arılı iyile tirmelere imza atmı  ve yine DMAIC yakla ımının
kontrol fazını hayata geçirerek problemlerin tekrarının olu masını önlemeyi ba armı lardır.
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Projelerin 3. fazında ise kurulu  stratejik kararlarıyla uyum sa layacak ekilde yeni 7 adet proje 
belirlemi  ve yeni 7 adet iyile tirme takımı olu turmu tur. Ekim 2006 yılında ba lanan bu 7 projenin 4 
tanesi sürecin tamamına odaklanmak yerine DPMO seviyelerinde ve maliyetlerde artı a neden olan 
kronikle mi  problemler üzerine odaklanmı tır. Bir proje belirli bir kalite özelli ini iyile tirmek ve buna 
ba lı olu an hasarlı muayene maliyetlerini dü ürmek amacıyla seçilmi . Bir proje belirli bir sürece ait 
çevrim sürelerini dü ürme amacıyla ve bir di eri de enerji sarfiyatlarını dü ürmek amacıyla
ba latılmı tır. Bu projelerde de ekipler sonuçlara etki eden ve etki etme potansiyeli olan faktörler ve kök 
nedenlerle sonuçlar arasındaki ili kileri kolaylıkla tespit etmi ler ileri istatistik teknikler 
kullanmamı lardır. Ancak tüm projelerde özellikle iki projede ardı ık operasyonlar arasındaki 
korelasyon yapıları ara tırılmı , box-plot grafikleri ile bu ardı ık operasyon yapıları incelenmi  scatter 
plotları yo un olarak kullanılmı , tedarikçi ve hammadde farklılıkları basit hipotez testleri ile 
incelenmi tir. Ekipler ke fedici istatistik teknikleri, grafik gösterimleri yo un olarak kullanmaya 
ba lamı lardır. Projeler Mart 2007 tarihinde tamamlanmı  ve üst yönetimin de memnuniyetini sa layan 
ba arılı sonuçlar do urmu tur.

Gelinen noktada süreçlerdeki varyasyon oldukça azalmı , süreç performansı yakla ık 4-4,5 
sigma seviyesine ula mı  ve süreç stabilizasyonunda önemli ilerlemeler kaydedilmi tir. yile tirme 
a acının alt dallarındaki elmalar azalmı  daha fazla ilerleme sa lamak için daha fazla ve dikkatli çabalar 
gösterme ihtiyacı ortaya çıkmı tır. Özel sebepli varyasyon kaynakları büyük oranda ortadan 
kaldırıldı ından ço u süreç varyasyonunun azaltılması için süreç parametreleri üzerinde odaklanma 
fırsatı do mu tur. Basit sebep sonuç analizleri artık bazı noktalarda yeterli olmayıp daha ileri istatistik 
tekniklere duyulan ihtiyaç artmı tır. Kurulu  bu ihtiyacı kar ılamak için proje çalı anlarına yönelik ileri 
istatistik e itimlerini planlamı  ve bu e itimlerin verilmesine ba lanmı tır. Proje takımlarında rol alan 
çalı anlar genelde regresyon analizi, varyans analizi, deney tasarımı gibi tekniklere kar ı endi e ile 
yakla makta bu tekniklerin zor oldu una kar ı bir inanç ve ba arısızlık korkusu hissetmektedirler. Bu 
endi e önceki projelerde daha fazla istatistik teknik kullanan ki i ve gruplar arasında daha azdır ve bu 
ki i ve gruplar daha ileri tekniklerin ihtiyacı içinde olduklarının bilincindedirler. Daha önce denemi  ve 
ba armı  olanların beklentileri di erlerine göre daha üst düzeydedir. Bu gerçek göz önüne alındı ında 
ihtiyaç duyulan istatistik tekniklerle ilgili teorik e itimlerin case study - vaka çalı maları ile 
desteklenmesinin faydalı olaca ı gerçe i ortaya çıkmaktadır. Vaka çalı maları ile ki ilerin teorik 
bilgileri nasıl hayata geçirebilece i somutla tırılabilir ve bu çalı maları anlayıp yorumlayabilen proje 
ekiplerinin beklentileri de de i ecek ve ba arıya olan inançları artacaktır. Kendileri teknikleri hiç 
uygulamamı  bile olsalar ekipler, ba arılı projeleri inceledi inde bu uygulamalarda yer alan tekniklerin 
gerçek hayatta nasıl kullanabileceklerini görür ve bunların süreç varyasyonuna kar ı verilen sava ta ne 
kadar etkili silahlar oldu unun farkına varacaklardır.

Bu gerçekler dikkate alındı ında, altı sigma e itimleri tasarlanırken “case study” lerin yani vaka 
çalı malarının e itimlere entegre edilmesinin altı sigma projelerine olumlu katkılar yapaca ı a ikardır.
Bu çalı mada Czitrom ve Spagon (1997) in Statistical Case Studies isimli kitabındaki 20 adet vaka 
çalı ması incelenmi  bu çalı maların amaçları ve bu amaçlara ula ılırken kullanılan istatistik teknik ve 
metotlar listelenmi tir.[7] (Tablo1-4). Daha sonra kitaptaki vakaların, amaçlar ve içinde kullanılan
teknikler bakımından altı sigmanın hangi a amasında destekleyici olabilece i ara tırılmı tır. Vakalarda 
kullanılan teknik ve yakla ımlar ile DMAIC in a amaları  arasındaki ili ki bir matris notasyonu ile 
incelenmi  (Tablo 5.) ve planlanan e itimlerin uygun noktalarına bu vaka çalı maları (case study) 
entegre edilmi tir.
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Case 1 

Çalı manın Adı
Kuru Hak Usulü ile Gravürleme Sürecindeki Varyasyonun Yapısının Anla ılması

Çalı manın Amacı
Yonga üreten organizasyonun ilk kurulu  evrelerinde, çoklu yongalar üzerinde hakketme-gravürleme i lemini
gerçekle tiren cihazın çıktılarında belirli bir tek-düzensizlik (non-uniformity) ya anmaktaydı. Hakketme süreci 
SiO2’yi silikon yongalardan partiler halinde sıyıran bir süreçtir. Bu çalı manın amacı hakketme sürecinde olu an 
gravür oranı ve düzensizli in yapısının anla ılmasıdır.

Çalı mada Kullanılan statistik Teknikler ve Amaçları

1- Oksit gravürleme i leminde olu an gravür sıklı ının ve düzensizli in yapısını anlamak için pasif veri toplama 
stratejisi izlenmi tir. Süreçten ardı ık olarak 27 kez örnek alınmı tır ve sürecin dura anlı ı ve süreç yetene i
incelenmi tir

2- Veriler toplanırken i lemin yapıldı ı altıgen hazne üzerindeki üç konumun etkileri dikkate alınarak 
örne in1,4,7,10,13,16,19,22,25 olarak 1. konumdan, 2,5,8,… eklinde 2. konumdan vb. ekilde seçilmi tir. Her 
yonganın üzerinde 9 bölge kutu-yıldız prensibine ba lı olarak seçilmi  ve her noktada oksit gravür oranı ölçülmü tür. 

3- Ölçümler x bar-R kartları üzerinde incelenmi  ve belirli bir akı  kontrol cihazının özel sebepli varyasyon kayna ı
oldu u tespit edilmi tir.

4- Sürecin zaman boyunca seyri izlenmi , özel sebepli varyasyon kaynakları tespit edilerek sürecin dura anlı ı
sa lanmı tır.

5- Analizlerle özel sebepli 2 adet varyasyon kayna ı bulunup elimine edilmi tir
6- Yeni durum için düzeltilmi  kontrol limitleri hesaplanmı tır.
7- Süreç çıktılarının da ılımı histogramla incelenmi  ve süreç yetene i hesaplanmı tır.   
8- Altgruplar arası, yongalar arası ve yonganın kendi üzerindeki varyasyonlar varyans analizleri ile incelenmi tir. 
9- Çalı madan önceki ve sonraki durum, bar grafikleri ile kar ıla tırılmı tır.

Çalı manın Sonucu 
Yapılan analizler ve iyile tirmelerle süreç yetene i artmı tır. Yonganın kendi içindeki düzensizli inin en önemli 
varyasyon kayna ı oldu u sonucuna varılmı  ve gelecek analiz ve iyile tirmelerle ilgili planlar yapılmı tır.

Tablo3. Vaka Çalı ması 3 (Orijinal Case7) 

Case 2 
Çalı manın Adı:

Yüzey kalite seviyelerinin belirlenmesinde yeni ve geri dönü ümden gelen yonga plakalarının kar ıla tırılması

Çalı manın Amacı:
Yüzey kalite seviyelerinin belirlenmesi elektronik sanayinde çok sayıda yonganın (wafer) kullanılmasını gerektirir. 
Yeni yongalar pahalı oldukları için yerine geri dönü ümden gelen eskilerin kullanımı cazip bir alternatiftir ve iyi bir 
stratejidir. Bu çalı mada oksit tabaka olu turan yüzey bakımından 3 tip yonganın yani yeniler, iç süreçlerde 
dönü türülmü  ve tedarikçiden dönü türülmü  gelen yongaların denkli ini ara tırmaktadır.

Çalı mada Kullanılan statistik Teknikler ve Amaçları

1- Üç tip yonganın kar ıla tırılması amacıyla pasif veri toplama planı olu turulmu  tedarikçinin belirledi i ekilde10 
tekrarlı gözlem yapılmı tır. Gözlemler her yonga tipi için tabakalama tübünün 4 de i ik noktasından alınmı tır.
Operatörler her yonga üzerinde partikül sayılarını tabakalamadan önce ve sonra ölçmü ler ve oksit kalınlıklarını 9 
noktada kaydetmi lerdir.

2- Her tabakalama i lemi için oksit kalınlıkları box plot grafi i ile incelenmi tir.
3- Oksit kalınlıklarının tabakalama bölgesi ve yonga tipinin fonksiyonu olarak box-plot grafi i çizilmi tir.
4- Oksit kalınlıklarının yonga tipinin  fonksiyonu olarak box-plot grafi i çizilmi tir. 
5- Oksit kalınlıklarının her yonga üzerindeki bölgelerin fonksiyonu olarak box-plot grafi i çizilmi tir. 
6- Yukarıdaki grafik gösterimler kullanılarak de i kenler arası ili kilerin analizi gerçekle tirilmi tir. 
7- Yonga üzerindeki bölgelere göre bar diyagramı düzenlenmi  ve oksit kalınlıklarının da ılımı incelenmi tir.
8- Varyans analiz teknikleri ile oksit kalınlıkları ölçümlerini kullanılarak tabakalama bölgeleri arasındaki, yonga tipleri 

arasındaki varyasyon, ve her yonganın kendi içindeki varyasyon incelenmi tir.  
9- Varyans bile enleri çoklu bar diyagramları ile kar ıla tırılmı tır.

Çalı manın Sonucu:  
Analizler sonucu kurulu  geri dönü ümden gelen yonga kullanımının belirgin bir problem yaratmayaca ına ve 
maliyetlerde önemli dü ü  sa layaca ına karar vermi  bu yüzden yönetim geri dönü ümden gelen yonga kullanımına
a ırlık verilmesini kararla tırmı tır. Bu örnek uygulama maliyet dü ürme stratejisi do rultusunda veri analizlerinin 
kullanımına iyi bir örnek te kil etmektedir.  

Tablo4. Vaka Çalı ması 4 (Orijinal Case8) 
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Case
No. Case Adı

Ta
nı

m

Ö
lç

m
e

A
na

liz
 

G
el

i
tir

m
e

K
on

tro
l 

1 2 seviyeli 5 faktörde ve 3 seviyeli 1 faktörde 
prometrıx rs35e  ölçü çalı ması   1 1 1 1 

2 Karbon ölçümü için ftir  spectrometresinin 
kalibrasyonu  2 2 8 1 1 

3 Mikrobalans ısınma etkisinin ortaya çıkarılması    3  1 

4
Grr metadolojisi için  yıkıcı test etme ve tek 
yanlı spekasyonlar için ölçme  kapasitesinin 
miktar de erlendirmesi 

 1 1 1 1 1 

5 Kuru asitle yakma sürecinde de i kenli in
do asını anlama   1 6 1 1 

6
Yüzey kalite seviyelerinin belirlenmesinde yeni 
ve geri dönü ümden gelen yonga plakalarının
kar ıla tırılması   2 4 2 1 

7 Temiz oda operatörlerinin saldı ı arerosol 
tanecik  sayısını etki eden faktörler   3 2 3 1 

8 Varyans spesifikasyonu için  olan örnekleme 
planı temiz oda nitelendirmesi   2 3  1 

9
Cihaz geli tirme laboratuarında elde edilen 
geli meyi gösteren grafik   1 3  1 

10
Cvd volfram birikim sürecinde açı a çıkan
titanyum nitrit tabaka (tın)  soyulmalarının
deney tasarımı kullanarak yok edilmesi 

   4 5 1 

11 ç bükey-dı  bükeylik durumunda tekdüzeli inin
modellenmesi  3  10 7 1 

12 Eleme Tasarımında confounding çözüm için 
daha az yonga kullanımı    5 4 1 

13
Kontrol limitlerinin hesaplanmasında e ilim 
etkisinin ortadan kaldırılması    2  1 

14
Yüzey Binme Teknolojileri için basılan satır
döngü panolarının üretiminde istatistiksel süreç 
kontrol kapasite stratejisinin gerçekle tirilmesi 

   28  3 

15
Yarı-iletken Endüstrisinde statistiksel Süreç 
Kontrol Limitlerinin Elde Edilmesi ve Kullanımı   1 4  3 

Tablo5. Vakalar ve DMAIC a amaları arasındaki ili kiler matrisi. 

5. Sonuçlar: 

Altı sigma projelerinin ba langıcında, özellikle tanımlama ve ölçme a amasında süreçlerle ilgili 
veri toplarken yerinde yapılan incelemeler ve süreç yürüyü leri hem hataların kök nedenlerini tespit 
etmede hem de bariz bir ekilde ortada duran iyile tirme fırsatlarının kolayca de erlendirilmesine çok 
önemli katkılar yapmaktadır. Süreç iyile tirme projeleri ve altı sigma uygulamaları ile yeni tanı mı
kurulu lar ve iyile tirme takımları, projelerin ba langıç a amasında sebep sonuç ili kilerini kolaylıkla 
kurabilmekte ve ileri istatsitik tekniklere ihtiyaç duymamaktadır. Bu nedenle proje ba langıcından önce 
verilen istatistik e itimlerinde ileri istatistik e itimlerin seviyesinin tanıtım düzeyinde tutulması yeterli 
olacaktır. Seviyenin bu düzeyde tutulması ki ilerin karı ık matematiksel formülasyonlar yüzünden 
panik ve endi e duyup olumsuz beklentiler içersine girmesi tehlikesini de ortadan kaldıracaktır.
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Süreçlerdeki varyasyon azaldıkça hem takım çalı anlarının bilgi ve beceri düzeyi arttı ından hem de 
daha ileri düzeyde istatistik tekniklere duydukları ihtiyaç ortaya çıkmaya ba ladı ından ileri tekniklerin 
projelerin ilerleyen fazlarında verilmesi daha uygun olacaktır. Takım üyelerinin “e er denersem 
ba arırım” eklindeki beklentisi ve inancı projenin ba arısı üzerinde önemli etkiye sahiptir. Vaka 
çalı maları ki ilerin bu inançlarını kuvvetlendirirken teorik ve pratik bilgiyi bir araya getirip ki ilerin
gerçek hayat problemleri kar ısındaki vizyonunu geli tirmektedir. Bu yüzden 6 Sigma projelerinin ileri 
fazlarında yürütülen e itimlerin vaka çalı maları ile desteklenmesi oldukça yüksek öneme sahiptir. 
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ABSTRACT 

Impact of Course Design on Six Sigma Project Performance

Six sigma methodology and its tools are becoming very popular for the improvement of key 
processes of organizations. As six sigma handles the activities with a process based perspective 
it mostly uses analytical methods and integrates statistical thinking with other improvement 
tools. The courses that must be taken in order to utilize and benefit from this methodology are 
“the primary leverage of change” Since the performance of six sigma courses that consists of 
the subjects “six sigma methodology, statistical methods and other tools” directly affects the 
project results, the design of a six sigma course gains a great importance and many issues like 
the expectations of the project participants their experiences and personal qualifications should 
be taken into consideration while deciding on the course path. The purpose of this study is to 
find the best ways to integrate the theoretical aspect and the case study applications for the 
course. The study also covers the results of many given courses with different designs and 
many weighted combinations of theoretical presentations and case studies. 

Key Words: Six Sigma Education, Course Design, Process Improvement. 
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Özet 
Kanıt kuramında, ba ımsız iki kanıt kayna ından gelen bilginin birle tirilmesi için önerilen ilk kural Dempster 
birle tirme kuralıdır. Ancak, özellikle kanıt kaynaklarından gelen bilginin yüksek çeli kili olması durumunda bu 
yöntem sezgilerle çeli en sonuçlar vermektedir. Bu çalı mada, Dempster’in birle tirme yönteminin sezgilerle 
çeli en sonuçlar vermesinin nedenleri açıklanmmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kanıt kuramı, Dempster-Shafer kuramı, veri birle tirme, Dempster birle tirme kuralı,
kanaat fonksiyonu. 

Abstract 

WHY DEMPSTER’S RULE OF COMBINATION GIVE COUNTER-INTUITIVE RESULTS 
Dempster’s rule of combination was the first rule defined for fusion of data coming from two independent 
bodies of evidence within the framework of mathematical theory of evidence. However, especially in the case of 
existence of high conflict between two independent bodies of evidence, Dempster’s rule may produce counter-
intuitive results. In this stud, reasons of counter-intuitive results obtained from Dempster’s rule of combination 
are explained. 

Key Words: Mathematical theory of evidence, Dempster-Shafer theory, Dempster’s rule of combination, belief 
function, data fusion. 

1. Giri

Sistem çözümlenmesinde, belirsizlik ve karma adan kurtulmak için bazı genellemeler 
yapılması ve varsayımlarda bulunulması gerekir. Belirsizlik, mevcut bilginin mu laklı ından, 
rasgeleli inden ve eksikli inden kaynaklanmaktadır. Böyle sistemlerin modellenmesinde ve 
bu modellerden muhakeme ederek sonuç çıkarmada, çe itli yakla ımlar kullanılmaktadır. Bu 
yakla ımlardan “bulanık küme kuramı” ve “kanıt kuramı (mathematical theory of evidence)” 
en son geli tirilen ve güçlü olan iki kuramdır [6]. Kanıt Kuramı iki ana evreden olu maktadır: 
Birinci evrede, öznel olasılıklardan temel olasılık atama fonksiyonu (basic probability 
assignment function) elde edilir, ikinci evrede e er bu temel olasılık atama (toa) fonksiyonları
ba ımsız kanıt kaynaklarından elde edilmi se, bunlar Dempster’in birle tirme yöntemi ile 
birle tirilir [12].  

1970’lerde geli tirilen Kanıt kuramı,  uygulamada yaygın biçimde ancak 1980’lerde 
kullanılmı tır. Kanıt kuramı özellikle yapay zeka, uzman sistem çalı maları ve karar verme 
yöntemlerinde, belirsizlik altında bir modelleme tekni i olarak kullanılmaktadır. Kanıt
kuramı’nın çıkı  noktası Dempster ve Shafer’ın olasılı ın alt ve üst sınırları ile ilgili 
çalı malarıdır. Bu nedenle kuram, “Dempster-Shafer kanıt kuramı” olarak da 
adlandırılmaktadır. Kanıt kuramı belirsizlikle ilgili di er yöntemlere göre daha hızlı bir 
kuramsal geli me göstermektedir. Ayrıca son yıllarda kanıt kuramına dayanan pek çok 
uygulama örne i vardır [11]. 

2. Kanıt Kuramı

Kanıt kuramı’nda bilgi, toa fonksiyonu ya da kanaat fonksiyonu (belief function) ile gösterilir. 
Bu iki fonksiyon bire bir fonksiyonlardır. Birinin bilinmesi, di erinin elde edilmesi için Silinmi : 1¶
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yeterlidir. Klasik olasılık kuramı’nda durum uzayı olarak adlandırılan küme, kanıt kuramı’nda 
algı çerçevesi (frame of discernment) olarak adlandırılmaktadır. Algı çerçevesi  ile ve 

’nın tüm alt kümeleri, 2  ile gösterildi inde, 1,02:m  biçimindeki bir fonksiyon,  

(1) 0)(m
(2)

A
Am 1)( .

ko ullarını sa lıyorsa, temel olasılık atama fonksiyonu olarak adlandırılır [13]. 

Toa de eri )(Am , bir ki inin tam olarak A kümesine ba lanan kanaatinin bir ölçüsü olarak da 
tanımlanabilir.  algı çerçevesindeki 0)(Am  olan herhangi bir A alt kümesi, toa  
fonksiyonunun bir odak elemanı (focal element) olarak adlandırılır. Odak elemanların tümü 
ile gösterilirse, ),( mE  gösterimi de kanıt kayna ı (body of evidence) olarak adlandırılır [10]. 
Kanaat fonksiyonunun herhengi bir A odak elemanı için aldı ı de er ise, kanaat derecesi
(degree of belief) olarak adlandırılmaktadır [13]. 

A kümesinin kendisine ve bütün alt kümelerine birlikte ba lanan kanaat; )(Am  de erine, A
kümesinin bütün B düzgün alt kümelerine ait )(Bm  toa de erlerinin eklenmesi ile,  

AB
BmABel )()(          (1) 

biçiminde bulunur [13]. 

m 2 0 1: ,  toa fonksiyonuna ba lı olarak verilen E . (1)’deki 1,02:Bel  fonksiyonu, 
 algı çerçevesinde tanımlı bir kanaat fonksiyonu olarak tanımlanır [13]. Bir ba ka deyi le 

)(ABel , gerçek de erin A kümesinde oldu unu gösteren mevcut bütün delillerin toplamıdır [3]. 

Bir kanaat fonksiyonuna ait odak elemanların her biri,  algı çerçevesindeki elemanlardan 
sadece birini içeriyorsa, bu durumda toa fonksiyonu durum uzayı  olarak bilinen klasik 
olasılık yo unluk fonksiyonu olacaktır. O halde toa fonksiyonlarının, olasılık fonksiyonunun 
genelle tirilmi  biçimi oldu u söylenebilir [8]. 

toa fonksiyonu tanımından da görülebilece i gibi, mu lak ve eksik bilgi modele 
yansıtılabilmektedir. Olasılık atamaları algı çerçevesinin her bir elemanına tek tek de il, algı
çerçevesinin de i ik alt kümelerine de yapılabilmektedir. Ayrıca kuram, toa fonksiyonu 
üzerinden tanımlanı , kanaat fonksiyonu (belief function) ve muhtemellik fonksiyonu 
(plausibility function) gibi fonksiyonlar yardımıyla belirsizli in gösterilmesinde 
kullanılmaktadır [4].  

3. Dempster’in Birle tirme Yöntemi 

Bilginin toplanması ve birle tirilmesi, bilgiye dayalı sistemlerde önemli bir i lemdir. Resim 
algılamadan karar vermeye, desen tanımadan ö renen makinelere kadar pek çok alanda, farklı
kaynaklardan gelen bilgi birle tirilmektedir. Birle tirme ihtiyacı, aynı durumla ilgili farklı
kaynaklardan (konuyla ilgili farklı uzmanlar, farklı algılayıcılardan elde edilen ölçüm 
de erleri, farklı uydulardan çekilen foto raflar gibi) gelen bilginin e anlı olarak 
kullanılmasıyla bir sonuç çıkartılması ya da karar verilmesinden kaynaklanmaktadır [2].  

Kanaat fonksiyonları belli bir kural çerçevesinde birle tirilebildikleri için kanıtların ifade 
edilmesinde kullanılabilirler. Aynı algı çerçevesinde, ba ımsız kaynaklardan gelen kanıtlara 
ili kin kanaat fonksiyonları oldu unda, Dempster’in birle tirme yöntemi ile bu fonksiyonların
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dik toplamları hesaplanabilir. Böylece birden fazla kanıtın birle tirilmesi ile yeni bir kanaat 
fonksiyonu elde edilir. 

Aynı  algı çerçevesinde tanımlı, ),( 111 mE  kanıt kayna ından gelen 1Bel  kanaat 
fonksiyonunun odak elemanları },...,{ 11 kAA  ve toa fonksiyonu 1m  biçiminde tanımlansın. 

),( 222 mE  kanıt kayna ından gelen, 2Bel  kanaat fonksiyonunun odak elemanları
},...,{ 12 lBB  ve toa fonksiyonu 2m  biçiminde verilmi  olsun. 1m  ve 2m  toa fonksiyonlarının

iA  ve jB  odak elemanlarının birle ik etkisini göstermek üzere çarpılmı  toa de erleri,

12 1 i 2 j i jm X m A m B A B X( ) ( ) ( ),       (2)

biçiminde yazılabilir. ji BA  olan bütün çarpılmı  toa de erlerinin toplamı,

i j

1 i 2 j
i j

A B

m A m B
,

( ) ( )         (3)

e itli i yardımıyla elde edilir ve çeli ki miktarı olarak adlandırılır. Bu durumda Dempster 
birle tirme kuralı, D alt indisi ile, 

XveX

BmAm

XveX

Xm
XjBiA

ji
ji

D

,
1

)()(

,0

)( ,
21      (4)

e itli i ile  verilebilir. 

4. Birle tirme Sonuçlarının Sezgilerle Çeli mesinin Nedenleri 

Kanıt kuramı’nda ba ımsız kaynaklardan gelen bilgiyi birle tirmede, Dempster’in birle tirme 
yöntemi kullanılmaktadır. Dempster’in birle tirme yöntemi, özellikle kanıt kaynaklarından 
gelen bilginin yüksek çeli kili olması durumunda, sezgilerle çeli en sonuçlar vermektedir. Bu 
durum ilk olarak Zadeh tarafından 1984 yılında bir örnek ile ortaya konulmu tur [14]. 
Literatürde sezgilerle çeli en sonuçlar veren çok sayıda örnekten bazıları; Hau ve Kashyap 
[5], Voorbraak [9], Lefevre ve di erlerinin [7] örne idir.

Bu çalı mada, Dempster birle tirme yöntemi’nin sezgilerle çeli en sonuçlar vermesinin 
nedenleri açıklanacaktır [1]. 

4.1. Bile enlerin Birle imdeki Sıklı ının Göz Ardı Edilmesi 

ki kanaat fonksiyonunun birle tirilmesinde, kanaat fonksiyonlarının odak elemanlarının ikili 
birle tirme i lemleri yapılmaktadır. kili birle tirme i lemi sırasında elde edilen odak 
elemanlarının kesi im kümesine ya da birle im kümesine birle tirilmi  odak elemanı adı
verilir. Birle tirilmi  odak eleman, iki odak elemanın bir nitel özetlemesi olarak dü ünülebilir. 
ki odak elemanına ait temel olasılık atama de erlerinin çarpımı birle tirilmi  odak elemanına

ba lanır. Bunlardan birincisine kesi ime dayalı, ikincisine birle ime dayalı yöntemler adı
verilmektedir. Bu i leme, kanaat fonksiyonlarının dik birle imi adı verilmekte ve geometrik 
olarak da 1 birim2 lik bir karenin içinde küçük dikdörtgenler ile gösterilmektedir. Kesi ime 
dayalı yöntemlerde birle tirilen odak elemanlarının kesi im kümesi bo  küme ise, bu odak 
elemanların temel olasılık atama de erlerinin çarpımı çeli ki olarak adlandırılmaktadır.

Örne in, algı çerçevesi },,,{ dcba  olan iki kanaat fonksiyonu,  Silinmi : 1¶
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9,0),(1 bam , 1,0)(1 dm
ve

9,0),(2 cam , 1,0)(2 dm

biçiminde verilmi  olsun. Birinci kanaat fonksiyonunda { a, b } ve { d } olmak üzere iki, 
ikinci kanaat fonksiyonunda { a, c } ve { d } olmak üzere iki odak elemanı vardır. 
Dolayısıyla, 2x2=4 adet ikili birle tirme i lemi yapılacaktır. kili birle tirme i lemi, 
sembolü ile gösterilecek olursa, bu örnekte yapılacak dört adet ikili birle tirme, 

Birinci kili Birle tirme  : )(),( 21 dmbam

kinci kili Birle tirme  : )()( 21 dmdm

Üçüncü kili Birle tirme  : ),(),( 21 cambam

Dördüncü kili Birle tirme : ),()( 21 camdm

biçiminde verilebilir. ekil 4.1’de, birinci birle tirme birinci bölgeye, ikinci birle tirme ikinci 
bölgeye, üçüncü birle tirme üçüncü bölgeye ve dördüncü birle tirme dördüncü bölgeye 
kar ılık gelmektedir.  

ekil 4.1’de, her bölgede üç ayrı satırda sırasıyla birle tirilen odak elemanların kesi im 
kümesi, birle im kümesi ve yeni bir nitel özetleme aracı olarak bu çalı mada önerilen sıklı a
ba lı birle im kümesi verilmektedir. 

E er kesi im bir bo  küme de ilse, odak elemanların temel olasılık atama de erlerinin 
çarpımı kesi im kümesinin elemanlarına ba lanmaktadır.  Fakat bu durumda, odak 
elemanların ortak olmayan elemanları göz ardı edilmektedir. ekil 4.1’de 1. ve 4. bölgelerin 
birinci satırlarında odak elemanların kesi imlerinin  (bo  küme) oldu u görülmektedir. Bu 
durumda birinci temel olasılık atama fonksiyonunda a ve b’ye ba lanan ve ikinci temel 
olasılık atama fonksiyonunda d’ye ba lanan temel olasılık atama de erleri dikkate 
alınmamaktadır.

Birle ime dayalı yöntemlerde ise, birle tirilen odak elemanların temel olasılık atama 
de erlerinin çarpımı, bu odak elemanlarının birle im kümesine ba lanmaktadır. ekil 4.1’de 
3. bölgenin ikinci satırında odak elemanların birle im kümesinin },,{ cba  oldu u
görülmektedir. Bu durumda da, her iki odak elemanında yer alan a elemanı ile kümelerin 
birinde oldu u halde birle im kümesine dahil olan b ve c elemanları aynı önemlilikte kabul 
edilmektedirler. Bu durumda da veri kaybı söz konusudur. 

0 1
1m

2m

1,0)(1 dm

9,0),(2 cam

1,0)(2 dm

3

9,0),(1 bam

4

1 2
1

},,{ dba
},,{ dba

}{d
}{d

}{2 d

}{a
},,{ cba

},{1}{2 cba
},,{ dca
},,{ dca

ekil 4.1. Bile enlerin Birle imdeki Sıklı ı
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Bu çalı mada önerilen sıklı a ba lı birle im i leminde, ekil 4.1’in 3. bölgesinin üçüncü 
satırında görüldü ü gibi, iki odak elemanının birle tirilmesinden elde edilen birle tirilmi
odak elemanda veri kaybı olmamaktadır. Her iki odak elemanında yer alan a elemanı 2 sıklık
katsayısı ile, kümelerin birinde oldu u halde birle im kümesine dahil olan b ve c elemanları 1
sıklık katsayısı ile farklı önemlilikte kabul edilmektedirler.  

4.2. Çeli ki Miktarı Hesaplaması ve Temel Olasılık Atama De erlerinin Özetlenmesi 

Sezgilerle çeli en sonuçlar elde edilmesinin di er iki nedeni ise, çeli ki miktarı hesabındaki 
ve kanaat derecelerinin özetlenmesindeki yanlı lıktır. Bu iki nedeni açıklayabilmek için 
Örnek 4.1’de verilen, bire bir aynı olan iki Bayesci kanaat fonksiyonunun birle tirilmesi 
durumu incelenecektir.  

Örnek 4.1. Aynı Olan Bayesci Kanaat Fonksiyonlarının Birle tirilmesinde Sezgilerle 
Çeli en Bir Örnek Üzerinden Nedenlerin Ara tırılması

Algı çerçevesi, },,{ cba  biçiminde verilsin. Ba ımsız iki kanıt kayna ından gelen ve 
verilen algı çerçevesinde tanımlı iki Bayesci temel olasılık atama fonksiyonu a a ıdaki gibi 
verilsin: 

1,0)(1 am , 2,0)(1 bm , 7,0)(1 cm
ve   

1,0)(2 am , 2,0)(2 bm , 7,0)(2 cm .

Ba ımsız iki kanıt kayna ından gelen bilginin tümüyle aynı oldu u görülmektedir. Bu 
durumda, e kuvvetlilik özelli i gere i, iki kanıt kayna ından gelen aynı bilginin 
birle tirilmesi sonucunun da aynı olması beklenir. Fakat, Dempster’in birle tirme yöntemi ile 
elde edilen sonuç beklenildi i gibi olmamaktadır. ekil 4.2’de, iki kanıt kayna ından gelen 
aynı Bayesci kanaat fonksiyonunun Dempster’in birle tirme yöntemiyle birle tirilmesinin 
geometrik gösterimi verilmektedir. 

E . (3.13)’den çeli ki miktarı,

 46,014,007,014,002,007,002,0     (4.1) 

olur. E . (3.14)’den ise normallik çarpanı,

0
1,0)(1 am

1
1m

2m

2,0)(1 bm
7,0)(1 cm

1,0)(2 am

2,0)(2 bm

7,0)(2 cm

01,0

04,0

49,0

02,0

07,0

02,0

14,0

07,0

14,0

ekil 4.2. ki Bayesci Kanaat Fonksiyonunun Dempster Birle tirmesinin Geometrik      
                Gösterimi 
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8518,1
46,01

1K

olarak elde edilir. Dolayısıyla, 

0185,001,0*8518,1)(amD

0741,004,0*8518,1)(bmD

9074,049,0*8518,1)(cmD

birle tirme sonucu elde edilir. Görüldü ü gibi aynı olan iki kanaat fonksiyonunun 
birle tirilmesinden elde edilen sonuç farklı çıkmı tır. Hiçbir neden yokken birle tirme sonucu 
elde edilen temel olasılık atamasında a  ve b ‘nin temel olasılık atama de erleri dü mü ,
c ‘nin temel olasılık atama de eri yükselmi tir. Yani bu birle tirme i lemi e kuvvetlilik 
özelli ini sa lamamaktadır. Ayrıca iki kanaat fonksiyonu arasında hiçbir farklılık ya da 
çeli ki olmadı ı halde, 0,46 de erinde bir çeli ki miktarı hesaplanmı tır. Sezgilerle çeli en
böyle bir sonucun nedenlerinin geri kalan kısmı a a ıdaki iki soruya cevap arayarak ortaya 
çıkartılabilir: 

Gerçekte olmayan bir çeli ki miktarı nasıl ortaya çıkmı tır? 

ki odak elemanın temel olasılık atama de erlerinin birle tirilmesinde yapılan
özetleme i lemi do ru mudur? 

4.2.1. E le tirmeden Birle tirme ve Çeli ki Miktarı Hesabındaki Sorun 

Örnek 4.1’de, iki kanıt kayna ından gelen bilgi tümüyle aynı oldukları halde, Dempster’in 
birle tirme yönteminde bir  çeli ki miktarı ortaya çıkmaktadır. Bu çeli ki miktarı nereden 
kaynaklanmaktadır? ekil 4.2’de Dempster’in birle tirme yönteminde taralı bölgeler çeli ki
olmayan bölgeler, beyaz bölgeler ise çeli ki olan bölgeler olarak belirtilmi tir. Bu bölgelerin 
alan büyüklükleri de bölge içinde yazılıdır. Bu örnekte çeli ki miktarı E . (4.1)’den de 
görüldü ü gibi altı terimden olu maktadır. Bu altı terim, ekilde görülen altı beyaz bölgenin 
alanlarıdır. Bu alanların toplamı çeli ki miktarını vermektedir. Bu bölgeler aslında bir 
çeli kiye ait de illerdir. ekil 4.2’den de görüldü ü gibi kanıt kaynaklarından birindeki bir 
önerme, di er kanıt kayna ındaki bir önerme ile birle tirilmelidir. Yani birinci kanıt
kayna ından gelen 1m  temel olasılık atama fonksiyonundaki birinci önerme )(1 am , ikinci 
kanıt kayna ından gelen 2m  temel olasılık atama fonksiyonundaki birinci önerme )(2 am  ile 
e le tirilip birle tirilmelidir. Bunun dı ında )(1 am  ve )(2 am  önermeleri ba ka önermelerle 
birle tirilmemelidir. Dolayısıyla ekil 4.2’de her bir kolon ve satırda sadece bir e le tirme 
yapılmalıdır. Böylece bir kanıt kayna ından gelen bir önerme, di er kanıt kayna ından o 
önermeye kar ılık gelen sadece bir önerme ile e le tirilip birle tirilmelidir. Örnek 4.1’de özel 
bir durum olan Bayesci temel olasılık atama fonksiyonları verilmi  oldu undan e le tirmede 
herhangi bir sorun olmamaktadır. Birinci kanıt kayna ındaki a’ya ili kin önerme )(1 am ,
ikinci kanıt kayna ındaki a’ya ili kin önerme )(2 am  ile; birinci kanıt kayna ındaki b’ye 
ili kin önerme )(1 bm , ikinci kanıt kayna ındaki b’ye ili kin önerme )(2 bm  ile ve birinci kanıt
kayna ındaki c’ye ili kin önerme )(1 cm , ikinci kanıt kayna ındaki c’ye ili kin önerme )(2 cm
ile e le tirilip birle tirilmelidir. Bu örnekte Bayesci temel olasılık atama fonksiyonlarının
birle tirilmesi söz konusudur ve temel olasılık atama fonksiyonları bire bir aynıdır.
Dolayısıyla e le tirme ve birle tirme sonucu kolaylıkla görülebilmektedir. E le tirilerek 
birle tirilen önermeler arasında ne içerik olarak (a, b, c) ne de temel olasılık atama de eri 
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olarak herhangi bir çeli ki söz konusu de ildir, bu durumda her bir e le tirmeye göre yapılan 
birle tirmede elde edilen çeli ki miktarı da sıfır olacaktır.

4.2.2. Temel Olasılık Atama De erlerinin Özetlenmesindeki Sorun 

Dempster’in birle tirme yönteminde, birle tirilen odak elemanlara ait farklı kaynaklardan 
gelen temel olasılık atama de erlerinden tek bir temel olasılık atama de erleri elde etmek için 
ilgili odak elemanlarına ait temel olasılık atama de erleri çarpılmaktadır. Örnek 4.1’e ait ekil 
4.2’de a, b ve c odak elemanları için iki kanıt kayna ından gelen temel olasılık atama 
de erlerinin çarpımları, taralı bölgelerin alanları biçiminde  görülmektedir. Bu örnekte; a, b
ve c odak elemanları için iki kanıt kayna ından gelen temel olasılık atama de erlerinin özeti, 
ikili birle tirmeler sonucu elde edilmi birle tirilmi  odak elemanı için elde edilen çarpımın,
çarpımlar toplamına bölünmesi ile elde edilmektedir. Bir ba ka ifadeyle; her bir birle tirilmi
odak elemanına ait alanın, birle tirilmi  odak elemanlarının tümüne ait alanlar toplamına
bölünmesi ile normalle tirilmesidir. Aslında yapılan bu i lem sakıncalıdır. Temel olasılık
atama de erlerinin birimi olarak kanaat derecesi kısaca kd ile gösterilsin. Birimi kd olan üç 
de er 0,1 , 0,2 ve 0,7 olsun. Bu de erlerin, toplamları olan 1 kd içindeki payları sırasıyla 0,1 , 
0,2 ve 0,7 dir. Bu üç sayının kareleri alındı ında 0,01 kd2, 0,04 kd2 ve 0,49 kd2 olmaktadır. Bu 
karelerin, kareler toplamı olan 0,54 kd2 içindeki payları ise sırasıyla 0,0185 , 0,0741 ve 0,9074
biçimindedir. Görülmektedir ki belli bir birimdeki de erlerin toplam içindeki oranları, birimin 
derecesi yükseltildi inde farklıla maktadır. Dolayısı ile e er bir ortalama de er bulmak 
amacıyla kd birimli de erler çarpılıyorsa normalle tirme yapmadan önce kd2 birimli çarpım
de erlerinin karekökü alınarak kd birimine dönü türülmesi gerekmektedir. Bu durumda 
yapılan i lem, bilinen geometrik ortalama alma i lemidir.  

Dempster’in birle tirme yönteminde, çarpımların karekökleri alınarak temel olasılık atama 
de erlerinin geometrik ortalamaları bulunduktan sonra bu geometrik ortalamaların geometrik 
ortalamalarının toplamı içindeki payları hesaplanarak yapılan normalle tirme ile elde edilen 
sonuçlar,

1,001,01,0*1,0)(Mmgeo

2,004,02,0*2,0)(Smgeo

7,049,07,0*7,0)(Tmgeo

olur. Görüldü ü gibi bu sonuçlar sezgilerle çeli meyen sonuçlardır.

5. Sonuç 

Kanıt kuramı ile ilgili kuramsal çalı malar, son yıllarda özellikle ba ımsız kanıt
kaynaklarından gelen bilginin birle tirilmesinde Dempster birle tirme kuralına alternatif yeni 
birle tirme kuralları önerilerini içermektedir. Ancak bugüne kadar, herkesi memnun edecek, 
uluslarası düzeyde kabul görmü  bir birle tirme yöntemi geli tirilememi tir. Bu nedenle 
Dempster birle tirme yöntemi uygulamada pek çok alanda kullanılmaya devam etmektedir. 
Bu çalı mada, Dempster birle tirme yönteminin sezgilerle çeli en sonuçlar vermesinin 
nedenleri açıkça ortaya konulmaktadır. Kanıt kuramında, aynı algı çerçevesinde tanımlı
ba ımsız iki kaynaktan gelen bilginin birle tirilmesinde Dempster birle tirme yönteminin 
sakıncalarını gideren yeni bir yöntem olarak “Analitik Birle tirme Süreci” önerilmi tir [1].

Bayesci oldu u halde bire bir aynı olmayan temel olasılık atama fonksiyonlarında çeli kinin 
nasıl hesaplanaca ı ve Bayesci olmayan temel olasılık atama fonksiyonlarında önermelerin 
e le tirilmesi ve birle tirilmesinin nasıl yapılaca ı Analitik Birle tirme Süreci’nde 
açıklanmaktadır [1]. Özellikle Bayesci olmayan temel olasılık atama fonksiyonlarında
önermelerin e le tirilmesi daha karma ıktır.

Silinmi : 1¶

Sözlü Sunumlar 545



Ayrıca, e le tirme ile yapılan ikili birle tirmelerde çeli ki miktarları Örnek 4.1’de oldu u gibi 
sıfır olmayabilir. Bu durumda e le tirilmemi  di er ikili birle tirme sonuçlarının da, 
e le tirilmi  ikili birle tirme sonuçlarından daha az a ırlıklı olmak ko uluyla hesaplamalara 
dahil oldu u genel birle tirmenin  nasıl yapılaca ı Analitik Birle tirme Süreci’nde 
açıklanmaktadır [1].  

Temel olasılık atama de erlerinin özetlenmesinde, aritmetik ortalamanın da kullanılabilece i
açıktır. Bayesci olmayan temel olasılık atamaları için Analitik Birle tirme Süreci’nde 
önerilecek olan birle tirme yönteminde temel olasılık atama de erlerinin çarpımları yani 
geometrik gösterimdeki alanlar kullanılaca ından özetleme i leminde geometrik ortalama 
kullanılmaktadır [1]. 
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ÖZET 

 En çok olabilirlik kestirimi kullanılan lojistik regresyon yaygın kullanım alanlarına 

sahiptir. Lojistik regresyon genellikle, medikal alanlarda ya am olasılı ı modelleme ve 

hastalık ve travmadaki risk faktörlerinin de erlendirme gibi alanlarda kullanılır. Lojistik 

regresyonda ba ımsız de i kenler arasındaki lineer iç ili ki en çok olabilirlik kestiricisinin 

(MLE) varyansını büyük oranda etkiler. Bu çalı mada MLE’ ne alternatif olarak ba ka

kestiriciler önerildi. Belirli ko ullar altında Ridge (Smidt&McDonald,1976) kestiricisi, Stein 

(Stein,1960)  kestiricisinin toplam hata kareler ortalamalarının dolayısıyla varyanslarının en 

çok olabilirlik kestiricisininkinden (MLE) daha küçük oldu u biliniyor. Buna benzer olarak 

Ridge ve Stein kestiricilerinin konveks bile imi olan Liu (Liu,1993) kestiricisinin toplam hata 

kareler ortalamasının da MLE kestiricisininkinden daha küçük olabilece i üzerinde 

çalı ılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Lojistik regresyon, En çok olabilirlik kestiricisi(MLE), Yinelemeli 
a ırlıklandırılmı  en küçük kareler(IWLS),  Ridge kestirimi, Stein kestirimi, Liu kestirimi, 
lineer iç ili ki.

1. LOJ ST K REGRESYON MODEL 

Lojistik regresyon modeli 

, 1, 2,...,i i iy i n                                                                                                      (1.1) 

1 2 1

1

0 1 1 1 1

( 1 , ,..., )

1 exp( ...

p

p p

P y x x x

x x
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1
1 exp( )x                                                                                                             (1.2) 

eklindedir. Burada y ikili (0/1) yanıt de i ken,  bilinmeyen parametre vektörü, 

1 1(1, ,..., )px x x  ba ımsız de i ken vektörü yada risk faktörleri, i ,

( ) 0iE ive  v 1i i , iV diag v  da ılımlı hata vektörüdür. Gruplandırılmı

veriler için in , i-inci veri noktasındaki deneme birimi olmak üzere (1.2) modeli 

( ) ( )
1 , 1, 2,...,

1 i

i i i

i x

E y n P x

n i m
e

olarak yazılır. 1 2, ,..., my y y , ba ımsız binom rastgele de i kenlerinin gözlem de erleridir. 

1

( ) ( ) 1 ( )

n

i i i i

m

i
i

Var y n P x P x

n

n ve P  için olasılık fonksiyon; nn
(1 )y yP P

y
 dir. Log-likelihood bulunurken 

n
y

,

içermedi inden atılır ve böylece lojistik regresyon modelinin Log-likelihood’u 

1

( )ln ( ; ) ln ln 1 ( )
1 ( )

m
i

i i i
i i

P x
P y y n P x

P x
L                                                           (1.3) 

olur. Burada ( )ln
1 ( )

i

i

P x
P x

 logit olarak adlandırılır ve 

0
1

( )ln
1 ( )

, 1, 2,..., , 1

i
i

i

k

ij j
j

P x
x

P x

x i m m k
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dir. Böylece (1.3) denklemi 

1 1 1 1
ln ( ; ) ln 1 exp

m k m k

i ij j i ij j
i j i j

y y x n xL                                                        (1.4) 

olarak yazılabilir. (1.4) denkleminin j ’ye göre maxsimumu alınırsa, (1.4) denkleminin 

matris formu 

1
ln ( ; ) ln 1 exp(

m

i i
i

y Xy n xL                                                                          (1.5) 

yazılır. (1.5) denkleminin ’ ya göre türevi 

1

ln ( ; )
1

i

i

m
xi

ix
i

y n
X y e x

e

L

1 ( )(1 ) (1 )
i

i i

x

x x i
e P x

e e
 oldu undan

1

ln ( ; )
( )

m

i i i
i

y
X y n P x x

L

elde edilir. ( )i in P x  binom rastgele de i keninin ortalaması oldu undan sa  taraf matris 

notasyonuyla ( )X y  olarak yazılır, burada, 

1

2 ( )i i i

m

ve n P x

dir. Sonuç olarak ’nın ML kestirimi ˆ ,

( )X y =0                                                                                                                          (1.6)

“score denkleminin” çözümü ile bulunur. X ba ımsız de i kenlerin matrisi ve ix  matrisin i-

inci sütunu olmak üzere (1.2) modeli 
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1 1 expi ix

,if x

dır. Burada , j  nin ( 1) 1p  vektörüdür.  Buradaki y, ( 1)n  tipinde vektör ve ˆ ,

ˆˆ ,i if x  nin ( 1)n  tipinde vektörüdür. ’nın kestirimi yinelemeli a ırlıklandırılmı  en 

küçük kareler(IWLS) tekni i ile de bulunabilir. ML veya IWLS ile ’nın kestiriminin ( 1)l .

iterasyonu

1
1

ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( )l l l lX V X X y

eklindedir. ˆl l̂  ve ˆ ˆ ˆ(1 )l li liV diag ’nin kullanılmasıyla ’nin tahmin vektörü, ˆli

ˆl ’nin i-inci elemanıdır. Bu iterasyonda kestirim yakınsak olana kadar devam eder ve sonuç 

kestirim ˆ  ile gösterilir. ˆ ’nın çok de i kenli normal da ılıma yakla ması beklenir. 

2. L NEER Ç L K N N EN ÇOK OLAB L RL K LOJ ST K TAHM N ED C S NE 

ETK S

 Lineer iç ili ki için birçok ölçüm önerilmi tir ve bunlardan en çok kullanılanları:

i) 2
jR ,  j-inci ba ımsız de i kenin regresyondaki belirleyicilik katsayısı,

ii) j j , (i) deki regresyondaki kalan kareler toplamı,

iii) j , X X ’ in 1 2 ... p  sıralı latent kökleridir. 

Verilen bu ölçümlerin 

  i) 2
jR ’nin  bazı j ler için 1 yakınsaması,

        ii)  j j ’nin bazı j ler için 0 yakınsaması,

        iii) j ’nin bazı j ler için 0 yakınsaması

durumunda lineer iç ili ki varlı ı söylenebilir. Lineer iç ili kinin derecesi bu ölçümlerin 

sırasıyla 1,0 ve 0 yakınsaması ile saptanır. Bu ölçümlerin avantaj ve dezavantajları vardır.

Örne in; 2
jR ’nin avantajı kolay yorumlanır olması ve en küçük kareler tahmininin de i im 
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artı ını ölçen VIF= 21 1 jR oldu undan VIF’e yakın olmasıdır, dezavantajı ise birden fazla 

de i ken arasındaki lineer iç ili kiyi tanımada ba arısız olmasıdır.

ˆ ’nın kovaryans matrisi 1X VX dir ve büyük n de eri için ˆ
jVar  yakla ık olarak 

1X VX ’in ( , )j j -inci elemanı olan jjX VX dir. jx , X matrisinin j-inci sütunu ve jX , X 

matrisinin j-inci sütununun silinmesiyle kalan n p  tipindeki X matrisi, ,j jx X  olacak 

ekilde parçalı matris olarak yazıldı ında (Schaeffer,Roi&Wolfe,1984) 

11

ˆ ˆ( )
jj

j

j j j j j j j j

Var X VX

x Vx x VX X VX X Vx
                                                                     (2.1) 

eklinde bulunur. (2.1) denkleminde, ja  sabitlerin vektörü olmak üzere,  bazı j’ler için jx

yerine j j j jx X a  yazıldı ında,

1ˆ( )j j jVar S

elde edilir. Buradaki S,
1

j j j jS V VX X VX X V  dir. Pratikte jx  nin elemanları sonludur 

ve bundan dolayı n  için lim 1 n X VX  sonlu pozitif tanılıdır. Ve V sınırlı

oldu undan, S de sınırlı elde edilir. Böylece veriler daha fazla lineer iç ili kili oldu unda, bazı

j ler için ˆ0 ve  j j jVar  olur. E er lineer iç ili kinin derecesi büyükse, 

kestirimlerin biri veya daha fazlası belirsiz olacaktır ve kestirimler ba ımsız de i kenlerin

do ru etkilerini yansıtmayacaktır.

3. R DGE LOJ ST K KEST R M

 Lineer iç ili ki problemi Hoerl ve Kennard(1970a.b) ın Ridge kestirim tekni inin

kullanılmasıyla ele alınabilir. Schaeffer, Roi ve Wolfe(1984)’ de  lojistik regresyonda 

kullanmak için Ridge kestirici ele alınmı  ve
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ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( )E trace Var Bias Bias Var

olarak gösterilmi  ve buradan e er veriler lineer iç ili kili ise ençok olabilirlik kestiriminin 

ortalamadan çok uzun olaca ı belirtilmi . ˆ  IWLS tahmin edici oldu unda, ˆ  yakla ık

olarak A ırlıklı Hata kareler toplamını (WSSE) minimum yapar. Buradan Ridge lojistik 

kestiricisi, WSSE yi arttıracak minimum uzunlu a sahip kestirici olarak belirlenir (Schaefer, 

Roi&Wolfe). Sabit kestiriciler için ˆ  yerine B̂ yazılarak WSSE deki artı

1 1ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( ) ( ) 2 ( ) ( ) ( )B V B B V y

eklindedir. Buradaki ˆˆ( )B , ’nın kestrimi olarak B̂  kullanılmasıyla bulunan ’nin 

tahminidir. ˆ  lar lineerle tirilerek

ˆ ˆˆ ˆB X VX B                                                                                                     (3.1) 

elde edilir ve B̂ ’nın uzunlu unun minimize edilmesiyle Ridge lojistik kestiricisi 

1ˆ ˆ
R X VX kI X VX                                                                                                    (3.2) 

olarak elde edilir. Buradaki k Ridge parametresi olarak adlandırılır. Pratikte ˆ
R , ˆ  nın ve 

1X VX  in bir fonksiyonu oldu undan hesaplanması kolaydır. ˆ  ve 1X VX  in ikisi de 

ço u logistic regresyon programlarında kolayca bulunur. k ’nın seçimi için kesin bir kural 

olmamakla birlikte verilen bazı seçim yolları a a ıdaki gibi verilmi tir.

  I) 2
1

ˆmax jj

k , j , ˆX VX ’ in latent vektörleri. (Hoerl,Kennard,1970a,b) 

  II) 1
ˆ ˆ

pk       (Hoerl,Kennard&Baldwin,1975) 

  III) 1
ˆ ˆk       (Schaeffer,Roi&Wolfe,1984) 
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4. STE N KEST R M

1ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( )E trace Var trace X VX

oldu u gösterilebilir. Lineer iç ili ki varlı ında ˆ  ortalama olarak fazla uzun olacaktır. ML 

kestiricisini küçültmek için, 

ˆ ˆ
s c   ,     0< c <1

olan Stein kestiricisi tanımlanıyor. c ’nin seçimi için, Stein(1960)’ın öne sürdü ü

1

ˆ ˆ

ˆ ˆ ˆ
c

trace X VX

 kullanılır.

 Ço u lojistik regresyon programlarından kolaylıkla elde edilebilen niceliklere ba lı

oldu undan, bu kestiriciyi yürütmek kolaydır.

4. L U KEST R M

 Lineer iç ili ki problemi için bir ba ka alternatif kestirici Liu Kejian(1993)’nın öne 

sürdü ü Liu kestiricisidir. Bu kestiricinin lojistik regresyon için gösterimi a a ıdaki gibi 

bulunur.

1
1 exp

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

i
i

j

x

E trace Var Bias Bias Var

1ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( ) ( ) 2 ( ) ( ) ( )B V B B V y
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ˆ ’ lar lineerle tirilerek 

ˆ ˆˆ ˆB X VX B

bulunur. B̂ ’nın uzunlu unu minimize etmek için, Lagrangian probleminden 

ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ1F B B B X VX Bk

eklinde yazılır buradan da 
1

2 ˆ0 ,k d  geni letilmesiyle 

1ˆ ˆˆ
dB X VX I X VX dI                                                                                    (4.1) 

Liu lojistik kestiricisi bulunur, buradaki d , 0<d<1 aralı ında de er alan bir parametredir. ˆ ’

nın MSE’ sini bulmak için,  2
1( )nO  dizilimi a a ıdaki gibi yapılır, m,  da kuadratik form 

vektörü olmak üzere ve Taylor seriye açılımından

1 11 11ˆ ( ) ( )
2d X VX I I d X VX X X VX I I d X VX X m              (4.2) 

eklinde yazılır. ( ) 0E  ve ( )Var V  varsayıldı ından, ˆ ’ nın yanı ve varyansı (4.2) 

denkleminden a a ıdaki gibi bulunur. 

1 11 11
4

21 11 1
2 2

ˆ( ) ( ) ( ) ( , ) ( )

(1 ) ( ) ( ) (1 )

dMSE trace X VX I I d X VX X VX X Var m X X Cov m X X VX I I d X VX

d X h I d X VX X VX I I d X VX d X h

j  ler X VX ’ in 0 1 ... p eklinde sıralı latent kökleri ve j  ler de latent vektörleri 

olmak üzere 
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22 1 1
4

22 21 1
2

ˆ( ) 1 1 ( ) ( , )

1 1 (1 )

d j j j j j

j j j

MSE d X Var m Cov m X

d d X h
                       (4.3) 

yazılıabilir. Genelli i kaybetmeden veriler arasında sadece bir iç li ki oldu u ve sadece 0

sıfıra yakla tı ı varsayımı altında, (4.3) denkleminin d ye göre türevi alınıp, yeterince büyük n 

için 2
1( )
n

O  sırası ihmal edildi inde

22 21 1 1
2

ˆ( ) 2 1 1 2 1 1 (1 )d j j j j j j jMSE d d d X h

                (4.4) 

eklinde bulunur. 1d  için ˆ ˆ
d  oldu undan 1

ˆ ˆ( ) ( )dMSE MSE  olur. d=1 için 

1
ˆ( )dMSE

1 2 1
1 2

ˆ ˆ( ) 2 1 2 ( )d j j j jMSE X h MSE

dır.
22 11 1 0j jd  oldu undan 0 1d  için ˆ ˆ( ) ( )dMSE MSE  olur. Yani 

0 1d  için ˆ ˆ( ) ( ) 0dMSE MSE  dır, bu da Liu logistik kestiriminin en çok olabilirlik 

kestriminden daha iyi oldu u anlamına gelir.

  Özet olarak, Ridge, Stein ve Liu kestirimlerinin varyansları ML kestiriminin 

varyansından daha küçük oldu undan, lineer iç ili kiden daha az etkilenir.(bu üç kestiricinin 

ML kestiriciyi küçültü ünü göstermek kolaydır) Böylece bu üç kestirim, iç ili kinin varyans 

üzerindeki etkilerini azaltarak daha kesin tahminle sonuçlanır. 
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ÖZET 

Uzaysal verilerin analizinde DBSCAN ve benzeri yöntemler, sıklıkla kullanılmaktadır. Bu yöntemler, veriler 
arası uzaklı a dayanan kom uluk ili kileri üzerine kurulmu tur. Fakat, bu kom uluk ili kileri kesin sınırlı bir 
çevrede, en az kesin olan belirli bir sayıda kom u noktanın bulunmasını göz önüne almaktadır. Önerdi imiz
çalı mada, bu kom uluk analizi, bulanık kümeler teorisinden yararlanılarak yapılmaktadır. Bulanık mantı ın
kullanımı daha duyarlı ve gerçe e yakın sonuçlar vermektedir. Çalı mada, bu teoriye dayanan Bulanık
Birle ik Noktalar (FJP-fuzzy joint points) yöntemine de inilmi  ve kom uluk analizinde kullanılan birtakım
özellikleri verilmi tir.

Anahtar Kelimeler: Bulanık kümeleme, kom uluk ili kisi, Fuzzy Joint Points (FJP). 

1. Giri

statistiksel veri analizinde, kümeleme analizi önemli bir rol oynamaktadır. Kümelemenin temel amacı, benzer 
verileri bir küme halinde olu turarak analiz i lemini kolayla tırmaktır. Kümeleme yöntemleri temel olarak 
hiyerar ik ve prototip temelli olarak iki gruba bölünebilir [3]. Hiyerar ik kümelemede elemanların birbirine 
uzaklı ı temel alınarak, önce daha yakın elemanlar aynı kümeye alınır, hiyerar inin bir sonraki a amasında
biraz daha uzak olanlar aynı kümeye alınır, vs. Prototip temelli kümelemede ise belirli sınıfların ortak 
özelliklerine sahip olan prototipler olu turulur ve sonra elemanlar bu prototiplere yakınlık derecelerine göre 
aynı sınıflara alınırlar. Yani bu durumda söz konusu elemanların birbirinden de il, prototipten uzaklıkları
temel alınır. Böyle yöntemlere, k-ortalama, k-medoids, FCM gösterilebilir [1,3,5]. Hiyerar ik yöntemlere 
örnek olarak ise tek-ba lantı (SLINK), tam-ba lantı (CLINK), DBSCAN, OPTICS, FJP, vs yöntemleri 
verilebilir [2,3,6]. DBSCAN ve benzeri yöntemlerde kümelerin öz noktalarını veya sapan noktaları belirlemek 
için klasik kom uluk yo unlu u analizi yapılmaktadır. Yani, herhangi bir noktanın belirli bir çapındaki nokta 
sayısı belirli bir e ikten büyük oldu unda nokta, öz nokta olarak algılanır. Fakat FJP temelli yöntemlerde öz 
veya sapan noktaların belirlenmesinde daha duyarlı olan bulanık kom uluk analizi kullanılır [6-9]. 

Bu  çalı mada noktalar arası uzaklı a dayalı olan bulanık kom uluk analizi üzerine ara tırmalar yapılmı  ve 
bunun bulanık olmayan yöntemlerdekine nispeten daha duyarlı ve gerçekçi sonuçlar verdi i gösterilmi tir.

2. Noktalar Arası Uzaklı a Dayalı Bulanık Kom uluk Analizi 

},...,,{ 21 nxxxX  veri setini ele alalım. Kümelemenin amacı, X  kümesini birbiriyle kesi meyen ve 

birle imleri X ’i kapsayan, yani  ji XXjiji :,  ve XX
k

i

i

1
  olan kXXX ,...,, 21  kümelerinin 

bulunmasıdır.

pE  uzayında p –boyutlu tüm bulanık kümeler kümesini )( pEF  ile gösterelim. ]1,0[: p
A E , )( pEFA

bulanık kümesinin üyelik fonksiyonunu temsil etsin. Konunun daha iyi anla ılması için bazı lemma ve 

tanımlar verilecektir. Lemmaların ispatı [7-9] çalı malarında yapılmı tır.

Sözlü Sunumlar 557



ekil 1. (a) )(),( 2EFRaA  koni bulanık noktası ve (b) 2E  uzayında ),( RaA  ve ),( RbB  bulanık -kom u
noktalar. 

Tanım 1. pEa , A  bulanık noktasının merkezi, ve  1ER , olmak üzere, bir )(),( pEFRaA  koni 
bulanık noktası, a a ıdaki üyelik fonksiyonuna sahip bir bulanık kümedir ( ekil 1a).

.,0

,),(,),(1
)(

haldeaksi

Raxd
R

axd
xA             (1)  

Burada 1ER  bulanık A  noktasının Asupp   dayana ının yarıçapını göstermektedir: 

}0)(|{supp xExA A
p .

),( RaA  koni bulanık noktasının -seviye kümesi a a ıdaki gibi hesaplanır:

)}1(),(|{})(|{ RaxdExxExA p
A

p .   (2) 

1E  uzayında )(),( 1EFRaA  bulanık koni noktasının kar ılı ı  üçgen ve simetrik ),,( RRaA  bulanık
sayısıdır.

),( RaA  ve ),( RbB , )( pEFX  kümesinden bulanık noktalar olsun. pEa  ve pEb  sırasıyla, A  ve 
B  bulanık noktalarının merkezleri olmak üzere, X  kümesi üzerinde bir ]1,0[: XXT  bulanık benzerlik 
ili kisi a a ıdaki gibi tanımlanır ( ekil 1b):

R
badBAT

2
),(1),( ,     (3) 

(3) a a ıdaki gibi yazılabilir:   
)),(1(2),( BATRbad .     (4) 

T  ili kisinin refleksiv oldu u, yani XA  için 1),( AAT  sa landı ı kolaylıkla görülebilir [4]. 

Lemma 1.  ),( RaA  ve ),( RbB  bulanık noktaları ancak ve ancak

)1(2),( Rbad ,      (5) 

sa lanırsa bulanık -kom u noktalar olurlar. Burada, ),( bad , A  ve B  bulanık noktalarının merkezleri 
arasındaki uzaklı ı göstermektedir. 

2x

0

1

1x

a

A

b

B

),( BAT

0

1

1x

),( 21 xx

2x

a

A

R

),( 21 xx
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Tanım 2. A  ve B , )( pEFX  kümesinden bulanık noktalar olsunlar. E er belirli bir ]1,0(  için,

),( BAT ,      (6) 

sa lanıyorsa, A  ve B  bulanık noktaları bulanık -kom u noktalar olarak adlandırılır ve BA ~  olarak 
gösterilir ( ekil 1b). 

Tanım 3. A  ve B  bulanık noktaları arasında belirli bir  ]1,0(  için

1~ CA , 21 ~ CC ,..., kk CC ~1  ve BC k ~ ,
   

olmak üzere, kCC ,...,1 , 0k , gibi bir bulanık -kom u noktalar serisi varsa, A  ve B  noktaları bulanık -
birle ik noktalar olarak adlandırılır.

Tanım 4. )( pEFX  bulanık noktalar kümesi olsun. E er, XBA,  için A  ve B  bulanık noktaları,
belirli bir ]1,0(  için -birle ik ise, X  kümesine bulanık -birle ik küme denir. 

A  ve B   seviye kümeleri arasındaki uzaklı ın a a ıda verildi i gibi ),( BAd  ile gösterildi ini 
varsayalım: 

},|),(min{),( ByAxyxdBAd .      

Lemma 2. A  ve B  bulanık noktaları ancak ve ancak ØBA  ko ulu sa lanırsa, bulanık -kom u
noktalar olurlar. 

3. Bulanık Kom uluk Üyelik Fonksiyonları

Aynı 1  çapında, aynı eleman sayısına sahip, ancak yo unlukları farklı olan iki kümeyi ele alalım ( ekil 2). 
DBSCAN gibi klasik kom uluk ili kisini kullanan bir yöntem ele alındı ında, 1x  ve 2x  noktalarının 1
çapında kom uluk kardinalitesi aynı olacaktır. Ancak bu noktalar, FJP yöntemindeki gibi bulanık kom uluk 
kardinalitesi  açısından de erlendirilseler, etraflarındaki noktaların yakınlıkları da dikkate alınaca ından,
birbirlerinden farklı olacakları açıkça görülmektedir. Bu tür bir bakı  açısıyla yapılan analizlerin, klasik 
kom uluk  kardinalitesi yakla ımından daha duyarlı ve gerçekçi sonuçlar verece i söylenilebilir. 

                           (a)                                                 (b) 
ekil 2. Aynı 1  çapında klasik kom uluk kardinalite analizine göre aynı, bulanık kom uluk kardinalite analizine göre 

farklı 1x  ve 2x  noktaları.

ekil 3’te herhangi bir noktanın kendisine kom u iki noktayla kom uluk dereceleri klasik ve bulanık
yakla ımla de erlendirmeleri temsil edilmektedir. ekil 3a’da görüldü ü gibi, aynı 1  çapında, 1y  noktası x
noktasına daha yakın oldu u halde DBSCAN yöntemindeki gibi klasik kom uluk ili kisi kullanıldı ında, 1y
ve 2y  noktalarının x  noktasına kom uluk dereceleri arasında bir fark bulunmamaktadır.  Ancak, FJP 
yönteminde 1y  ve 2y  noktalarının x  noktasına olan yakınlıkları dikkate alınarak bulanık kom uluk ili kisi 

1

1x

1

2x
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kullanıldı ı için, 1y  ve 2y  noktalarının, x  noktasıyla olan kom uluk dereceleri, sırasıyla 1  ve 2   ile ifade 
edilmekte ve iki yakla ım arasındaki fark açıkça görülmektedir ( ekil 3b). 

ekil 3. x  noktasının kendisine kom u iki noktayla kom uluk derecelerinin klasik ve bulanık yakla ımla 
de erlendirilmesi. 

Bulanık kom uluk analizi yapılırken, kom uluk derecelerini belirtmek için farklı üyelik fonksiyonları da 
kullanılabilir ( ekil 4). Ayrıca, T  ili kisinin hesaplanmasında a a ıdaki gibi farklı fonksiyonlar kullanılarak
analizin duyarlılı ını arttırmak mümkündür:  

max

),(1
d

yxdkT       (7) 

veya 
2

max

),(exp
d

yxdkT .         (8) 

Burada, k , kom uluk yarıçapını ayarlayan katsayıdır.

ekil 4. (a) 1  çapında lineer kom uluk ili kisi, (b) Üssel kom uluk ili kisi. 

Örne in, ekil 3a’daki üyelik fonksiyonu  1  çapındaki noktaları özde  olarak de erlendirirken, ekil 3b’deki 
üyelik fonksiyonu bu noktalara ayrım koymaktadır. ekil 4a’da bu noktalar arasındaki fark daha belirgin  hale 
gelmektedir. Fakat, referans noktanın yakın ve uzak civarlarında de i ime duyarlılık aynıyken, ekil 4b’de bu 
duyarlılık üssel olarak de i mektedir.  

maxd

),( yxT

),( yxd)(x )( 1y )( 2y

2

2

max

),(exp
d

yxdkT1

maxd

),( yxT

)( 1y2)(x )( 1y )( 2y

2

max

),(1
d

yxdkT

1

maxd

),( yxT

),( yxd1)(x )( 1y )( 2y

1

2

max

),(1
d

yxdT

maxd

),( yxT

),( yxd1)(x )( 1y )( 2y
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(a)

(b) 
ekil 6. FJP algoritmasında bir bulanık nokta için farklı üyelik fonksiyonlarının kullanılmasının sonuca etkisi. 

Bulanık noktanın tanımında, do rusal olmayan farklı monoton fonksiyonlar kullanılırsa, FJP algoritması ile 
farklı sonuçlar bulunabilir. Örne in, 8 elemanlı bir veri setini dü ünelim. Bulanık noktanın üyelik fonksiyonu 

ekil 6a’daki gibi do rusal oldu unda,  parametresinin küme sayısının etkilenmedi i en geni  de i im 
aralı ı 3 numaralı aralık olarak bulunmu tur ve algoritmanın çalı ma prensibine göre, böyle bir durum iki 
küme olu umuna uygun gelmektedir. Ancak, bulanık noktanın üyelik fonksiyonu normal da ılıma 
benzedi inde ( ekil 6b), en geni  de i im aralı ı 2 numara olarak bulunmu tur ve bu da 4 tane kümenin 
olu umuna uygun gelmektedir. Yani,  FJP algoritması, ekil 6a’daki gibi bir bulanık nokta üyelik fonksiyonu 
kullanıldı ında küme sayısını 2, ekil 6b’deki bir bulanık nokta üyelik fonksiyonu kullanıldı ında ise 4 olarak 
bulacaktır. Tabii ki, küme sayısının 1’e denk geldi i en alt katman FJP algoritmasında dikkate 
alınmamaktadır.

4. Sonuç 

Çalı mada, noktalar arası bulanık ili kiler üzerine ara tırmalar yapılarak, bu temelde çalı an Bulanık Birle ik 
Noktalar (FJP) kümeleme yöntemi ele alınmı tır. Bu yöntem, DBSCAN ve benzeri yöntemlerin yanı sıra 
uzaysal (spatial) verileri biriktiren istatistiksel veri tabanlarının analizinde de kullanılabilir. Ara tırmalarımızın
sonucunda görüldü ü gibi FJP yöntemi bulanık mantık kullandı ından dolayı klasik mantık temelinde çalı an
di er yöntemlerden daha duyarlı ve gerçekçi sonuçlar verebilir.

Kom uluk derecelerini belirtmek için farklı üyelik fonksiyonları ve bulanık noktanın tanımında, do rusal 
olmayan farklı monoton fonksiyonlar kullanılmasıyla, kümeleme analizi sonucunda farklı bölünmeler 
bulunabilir. 

Co rafi bilgilerin ulusal veya bölgesel haritalandırması, tomografi, ultrasound veya röntgen sonuçlarının
analizi, vs. gibi alanlarda FJP yönteminin di er yöntemlerden daha ba arılı olabilece i kanaatindeyiz. 

1

2

3

1
2

3
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Özet 

Çalı mada, ,n mY  gözlemler matrisi, , 1n rZ  tam ranklı olması gerekmeyen bilinenler matrisi, 
1,r m  bilinmeyen parametreler matrisi, ,nm nmI V  simetrik ve nonnegatif kararlı bilinen bir matris 

ve 2  bilinmeyen bir skaler olmak üzere, 2{ , , ( )},mM Y Z I V ( ) ,E Y Z 2( ) ( )D Y I V
çok de i kenli katlı lineer modeli ele alınmakta ve bu modelle ili kili çok de i kenli katlı indirgenmi  lineer 
modeller altında tahmin edilebilir parametrik fonksiyonlar matrisinin en iyi lineer yansız tahmin edicisi 
(BLUE) ile ilgili sonuçlar elde edilmektedir. Elde edilen sonuçlar, çok de i kenli lineer modeller ve ili kili 
çok de i kenli indirgenmi  lineer modeller için Groß ve Puntanen [Linear Algebra Appl. 321(2000) 131-
144] tarafından elde edilmi  sonuçlara benzerdir. Bir bakıma, bu çalı mada elde edilen sonuçlar, onların elde 
etti i sonuçların çok de i kenli katlı lineer modellere geni letilmesidir.

Anahtar Kelimeler: Çok de i kenli katlı parçalanmı  lineer modeller, Parçalanmı  lineer modeller, En iyi 
lineer yansız tahmin edici, Dik izdü ümler. 

AMS (2000) Konu Sınıflandırması: 62J05, 62H12.  

1. Giri

n , ,m n  ve ,n n  sırasıyla n  boyutlu reel sütun vektörlerinin, m n  boyutlu reel matrislerin ve n n
boyutlu simetrik ve nonnegatif kararlı reel matrislerin kümesi olmak üzere, ,m nA  için 'A , †A , A ,

( )A , ( )A  ve ( )r A  sırasıyla A  matrisinin transpozesini, Moore-Penrose tersini, bir genelle tirilmi
tersini, sütun uzayını, sıfır uzayını ve rankını göstersin. A , ( )A '( )A  ko ulunu sa layan herhangi bir 
matris, AP  ve AM  sırasıyla, ( )A  ve ( )A  üzerine dik izdü üm matrisleri ve özel olarak, 

ii XP P  ve 

i iM I P , 1,2i , olsun. A  matrisinin .j  sütunu ja  olmak üzere, ' ' ' '
1 2( ... )na a a  ifadesi sA  ile 

gösterilsin.  ve  gösterimleri sırasıyla, matrislerin Kronecker çarpımını ve Kronecker toplamını ifade 
etsin. Ancak U  ve V  vektör uzayları oldu unda, bu vektör uzaylarının direkt toplamı ve dik direkt toplamı
sırasıyla, U V  ve U V  ile gösterilecektir. dim U  ise, U  vektör uzayının boyutu için kullanılacaktır.

                   2 2
1 { , , }, ( ) , ( )i i i i i iM E Dy Z V y Z y V                                                     (1.1)

genel Gauss-Markov modelleri göz önüne alınsın. Burada, n
iy  gözlenebilir rasgele de i kenler

vektörü, , 1n rZ  tam ranklı olması gerekmeyen bilinenler matrisi, 1r
i  bilinmeyen parametrelerin 

vektörü, ,n nV  ve 2 0  bilinmeyen skalerdir, 1,2,...,i m . 1 2( : : ... : )mY y y y  ve 
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1 2( : : ... : )m  olmak üzere, klasik lineer regresyon modellerinin yapısına uygun gösterim için (1.1) 

modelleri  

2 2{ , , ( )}, ( ) , ( ) ( )mM E DY Z I V Y Z Y I V                                                (1.2) 

biçiminde çok de i kenli katlı lineer model olarak yazılabilir. 1 21r p p , 1,
1

n pZ  ve 2,
2

n pZ
için 1 2( : )Z Z Z  ve ' ' '

1 2( : )i i i  olmak üzere, (1.1) modelleri,  

2
1 21 1 2{ , , }i i i iM y Z Z V                                                                                        (1.3) 

biçiminde parçalanmı  lineer modeller olarak yazılır ve benzer ekilde (1.3) modelleri kullanılarak (1.2) de 
verilen model,  

2
1 1 2 2{ , , ( )}mM Y Z Z I V                                                                                        (1.4) 

biçiminde çok de i kenli katlı parçalanmı  lineer model olarak ifade edilir. Burada 1 11 21 1( : : ... : )m

ve 2 12 22 2( : : ... : )m  dir. (1.4) modelinde 1  kısıtlanacak parametre matrisi olarak göz önüne 

alınaca ından, çalı mada 2  nin tahmin edilebilir parametrik fonksiyonlar matrisinin tahmini ile 
ilgilenilecektir. Özellikle, bu durum için çok de i kenli parçalanmı  lineer modeller için elde edilen 
sonuçların bazıları çok de i kenli katlı parçalanmı  lineer modellere geni letilecektir. X I Z ,

1 1X I Z  ve 2 2X I Z  olmak üzere (1.2) ve (1.4) te verilen modeller 

s s sY X                                                                                                                          (1.5) 

ve

                   1 1 2 2
s s s sY X X                                                                                                             (1.6) 

eklinde gösterilebilir. (1.5) modeli altında , ( 1)mk m rK  olmak üzere, bir sK  parametrik fonksiyonlar 
vektörünün tahmin edilebilir olmasının gerek ve yeter artı ,mk mnC  için K = CX  olmasıdır (Rao, 1973). 

1
*

1M I P , 1Z  üzerine dik izdü üm olmak üzere 1 1
*M I M , ,

1
mk mnC  ve 2,

1
mk mpK  için 

(1.6) modeli altında 1 2
sK  parametrik fonksiyonlar vektörü tahmin edilebilirdir ancak ve ancak 

1 1 1 2K = C M X  dir (Groß ve Puntanen, 2000). Bu durumda, 1 2 2
sM X  parametrik fonksiyonlar vektörünün 

tahmin edilmesi durumu ele alınabilir. Böylece (1.5) ve (1.6) modelleri ile uyumlu olan  

2
1 1 2 2 1 1{ , , ( ) }

r

s s
mcM M Y M X M I V M                                                                          (1.7) 

ve

2
1 2 2{ , , ( )}s s

mrM Y M X I V                                                                                            (1.8) 

modelleri göz önüne alınabilir. Çalı mada ele alınan modellerin do al olarak tutarlı oldukları ve 
çeli medikleri kabul edilmektedir. Di er bir deyi le, (1.5) ve (1.8) modelleri için, sY  nin gerçeklendi i alt 
uzayın her iki modelde de hemen hemen kesin olarak aynı, yani 

1 2 1 2( ) ( )X : X : I V M X : I V                                                                                  (1.9) 
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oldu u kabul edilmektedir. E er (1.8) modeli yalnızca zayıf singüler (weakly singular) ise, yani 
1 2( ) ( )X : X I V  ise, (1.5) modeli hiçbir zaman (1.8) modeli ile çeli mez.

2. Ön Bilgiler 

Öncelikle çok de i kenli lineer modeller ile ilgili iyi bilinen bazı özellikler sıralanacaktır.

Önerme 2.1. ,n mA , ,n pB  ve ,n qC  olacak ekilde :A B C  ise, bu durumda 

BA B M C  dir. Ayrıca, BD M C  ko ulunu sa layan ,n rD  matrisi için, 

A B DP P + P  dir (Rao ve Mitra, 1971; Wang ve Chow, 1994). 

Önerme 2.2. ,n mA , ,m pB  olmak üzere, dimr rAB B B A  ve 

: dimr r rA B A B A B  dir (Rao ve Mitra, 1971; Wang ve Chow, 1994). 

(1.9) ile ili kili olan bazı özellikler a a ıdaki önermede toplanacaktır.

Önerme 2.3. 1X , 2X , I V  daha önce tanımlandı ı gibi ve *
1

( )
1 2 2

M X M Z
Z = I I - P  olsun. 

)i  A a ıdaki ko ullar denktir.

1 2 1 21) ( ) ( )a X : X : I V M X : I V ,

1 1 22) ( ) ( )a X M X : I V ,

1 1 2 1 23) ( ) dim[ ( ) ( )] dim[ ( ) ( )]a r X M X I V X : X I V .

)ii 1)a ko ulu a a ıdaki dört durumu gösterir ve ayrıca ilk üç durum denktir. 

1 11) ( ) (( )( ))b X I P I V ,

1 12) ( ) (( ) )b r rX I V X ,

13) ( ) (( ) ) { }b X I V 0 ,

14) ( ) [ ( )]b
1 2M XX Z I V .

)iii 1 1 2 1 2( ) [ ( ) ( ] ( ) ( )X M X I V) X : X I V  ve 1( ( )X ) I V  ko ulları
denktir.

(1.5) modeli altında sCX  tahmin edilebilir fonksiyonlar vektörü için BLUE nun,  FX = CX  ve 
F I V X = 0  denklemlerini sa layan F  için, sFY  olarak verildi i iyi bilinmektedir. Benzer ekilde, 

GX = X  ve G I V X = 0  denklemlerinin çözümü olan bir G  için, sCGY , sCG  için BLUE dur. 

(1.5) modeli ile (1.8) modelinin çeli medi i kabul edildi inden, 1 2F F  olabilirli iyle, (1.8) modeli altında

1 2 2
sM X  nin BLUE sunun her iki 1

sF Y  ve 2
sF Y  gösterimi için, 1 2

s sF Y F Y  daima do rudur.

Çok de i kenli katlı parçalanmı  lineer modeller ve çok de i kenli katlı indirgenmi  lineer modeller altında
BLUE a a ıdaki önermelerde ifade edildi i gibi karakterize edilebilir.  

Önerme 2.4. 1 1I V = M I V M olsun. Bu durumda, a a ıdakiler denktir. Sözlü Sunumlar 565



)i sFY , (1.5) modeli altında 1 2 2
sM X  için BLUE dur. 

)ii N , 1 2 1 2NM X M X ve
1 2M XN I V Z 0  denklemlerini sa lamak üzere, 1F NM  biçimindedir 

ve F  a a ıdaki denklemleri sa lar:

1 2 1 2( )F(X : X ) 0 : M X  ve 1 1 2M XF I V M Z 0                                                             (2.1)

)iii F  a a ıdaki gibidir: 

1

1

[ ]

[ ]

1 2 1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

M X M X M X M X

M X M X M X M X M X

F I - I V Z Z I V Z Z M

P I - Z I V Z Z I V Z Z M
                              (2.2)                      

Önerme 2.5. A a ıdaki durumlar denktir. 

)i sFY , (1.8) modeli altında 1 2 2
sM X  için BLUE dur. 

)ii F  a a ıdaki denklemleri sa lar:

                   1 2 1 2FM X M X  ve 
1 2M XF I V Z 0                                                                               (2.3)

)iii F  a a ıdaki gibidir:      

                   
[ ]

[ ]

1 2 1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

M X M X M X M X

M X M X M X M X M X

F I - I V Z Z I V Z Z

B I - Z I V Z Z I V Z Z
                                        (2.4)

Çalı mada, (Groß ve Puntanen, 2000) de elde edilen temel sonuçların çok de i kenli katlı parçalanmı  lineer 
modellere geni letilmesi durumu incelendi inden dolayı, Önerme 2.3-5 in ispatları, söz edilen çalı madaki 
önermelerin ispatlarına benzer ekilde ilerlenerek kolayca gösterilebilir. 

3. Ana Sonuçlar 

Bu kısımda, öncelikle (1.8) modeli altında 1 2 2
sM X  için her BLUE nun (1.5) modeli altında BLUE kalması

için gerek ve yeter bir ko ul verilecektir.

Teorem 3.1. (1.5) ve (1.8) modelleri çeli mesin. (1.8) modeli altında 1 2 2
sM X  için her BLUE ve (1.5) 

modeli altında 1 2 2
sM X  için BLUE kalır ancak ve ancak

1( ) (( ) )
1 2M XX I V Z                                                                                                      (3.1) 

dir.

ispat: i iF y  tahmin edicileri, 1, 2,...,i m  için (1.3) modellerine kar ılık gelecek ekilde tanımlanmı ,

                   2 2
1 2 1 21 2 2{ , , }, ( ) , ( )i r i i i i iM E D* *y M Z V y M Z y V                                  (3.2) 
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indirgenmi  lineer modelleri altında BLUE olsun. Bu durumda, iF  ler, (Groß ve Puntanen, 2000, Önerme 2) 
nin ko ullarını sa lar. Dolayısıyla, 1 2 ... mF F F F  seçimiyle, F , (2.3) den 

1 2M XF I V F I V P olarak yazılır. *
11 2 2

M X M Z
P I P  ve

1 2 1 2M X M X 1P P M  oldu undan,  

1F I V M F I V                                                                                                        (3.3)

bulunur. (3.3) sa dan
1 2M XZ  ile çarpılırsa,

1 1 2 1 2M X M XF I V M Z F I V Z                                                                                    (3.4)           

elde edilir. Böylece (3.4) e göre, sFY nin, (1.5) modeli altında 1 2 2
sM X  için BLUE olmasının gerek ve 

yeter ko ulu (2.1) e göre 1FX 0  ve 2 1 2FX M X olmasıdır. 1FX 0  dır ancak ve ancak 1FM F dir.
Dolayısıyla 1FX 0 , 2 1 2 1 2FX FM X M X ifadesini vurgular. Burada son e itlik (2.3) den elde edilir. 

Bu ifade, (1.8) modeli altında  BLUE olan her sFY  nin, (1.5) modeli altında BLUE kalmasının gerek ve 
yeter ko ulunun  

1FX 0                                                                                                                                      (3.5) 

oldu unu gösterir. Böylece, (1.8) altında BLUE olan her sFY  için, (3.1) in (3.5) e denk oldu u
gösterilmelidir. (3.5) in, (2.4) ü sa layan bir F  için, sa landı ı kabul edildi inde, elde edilen denklemin özel 
bir çözümü  

1[ ]
1 2 1 2 1 2 1 2M X M X M X M XI - I V Z Z I V Z Z X 0

olur. Buradan 1 ( )
1 2 1 2 1 2 1 2M X M X M X M XX I V Z Z I V Z Z  dir ve böylece (3.1) sa lanır.

 Tersine, e er (3.1) sa lanıyorsa, bu durumda 1( ) ( )
1 2 1 2 1 2M X M X M XZ X Z I V Z  dir. Buradan 

1 11 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2M X M X M X M X M X M XZ X Z I V Z Z I V Z Z X  elde edilir. (2.4) ten, (1.8) modeli 

altında BLUE olan her sFY  için 

1 1[ ]
1 2 1 2 1 2 1 2M X M X M X M XFX I - I V Z Z I V Z Z X                                                  (3.6)  

dir. (3.1) e göre en az bir A  matrisi için 1 1 2M XX I V Z A  oldu undan, bu ifade (3.6) da yerine 

yazıldı ında 1FX 0  bulunur. Burada, 

                   
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2M X M X M X M X M X M XI V Z I V Z Z I V Z Z I V Z

dir (Marsaglia ve Styan, 1974). Böylece ispat tamamlanır.                                                                               

imdi a a ıda ifade ve ispat edilecek olan özellik benzer ekilde (Puntanen, 1997) de ele alınmı tır. spatı
Teorem 3.1. kullanılarak do rudan gösterilmektedir. 

Teorem 3.2. 1 2 1 2( ) ( ) (r r rX : X X X )  ve 1 2(X : X ) I V  olsun. Bu durumda, 
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'
2 1 1X M I V X 0                                                                                                              (3.7) 

ko ulu, (1.8) modeli altında 1 2 2
sM X  için her BLUE, (1.5) modeli altında 1 2 2

sM X  için BLUE kalır
ifadesine denktir. 

spat: (3.7) nin sa landı ı kabul edilsin. Bu durumda, 1 1 2M XI V X Z A  dir. Buradan 

1 1 2M XX I V Z A  elde edilir. Yani (3.1) sa lanır. Böylece (1.8) modeli altında 1 2 2
sM X  için her 

BLUE, (1.5) modeli altında 1 2 2
sM X  için BLUE olur.

Tersi kabul edilsin. Yani, (1.8) modeli altında 1 2 2
sM X  için her BLUE, (1.5) modeli altında 1 2 2

sM X  için 

BLUE olsun. Böylece, (3.1) sa lanır. Bu durumda, 1( ( )
1 2M XX ) I V Z  dir ve teoremin 

ko ullarından '
2 1 1X M I V X ' '

2 1 2 11 2 1 2M X M XX M I V I V Z A X M Z A 0  bulunur. 
Böylece ispat tamamlanır.                                                                                                                                  

imdi, (1.5) zayıf singüler modeli ve Teorem 3.2 ile uyumlu olan bir durumdan söz edilebilir. Öncelikle, 
I V  genelle tirilmi  tersin seçimine göre, '

2 1 1X M I V X  ifadesinin de i mezli inin, 

1(X ) I V  ve 1 2(M X ) I V  ifadelerine ve dolayısıyla (1.5) modelinin zayıf singüler 
olma ko uluna denk oldu una dikkat edilmelidir (Rao ve Mitra, 1971). Böylece (1.5) modeli zayıf singüler 
oldu unda, (1.8) modeli altında 1 2 2

sM X  için her BLUE nun, (1.5) modeli altında 1 2 2
sM X  için BLUE 

kalmasının gerek ve yeter ko ulu '
2 1 1X M I V X 0  olmasıdır.

A a ıda ifade ve ispat edilecek olan özellik (1.5) ve (1.7) modelleri altında BLUE ların çakı ması durumu ile 
ilgilidir.

Teorem 3.3. (1.5) ve (1.7) modelleri altında 1 2 2
sM X  için BLUE ları çakı ır.

spat: Bir sFY  tahmin edicisi, (1.7) modeli altında 1 2 2
sM X  için BLUE dur ancak ve ancak  

1 2 1 1 1 2 1 1 2( ( ) ) ( )F M X : M I V M M X M M X : 0                                                           (3.8) 

dır. Yani 1 2 1 2FM X M X  ve 1 1 1 2M XFM I V M Z 0  dır. Burada F  nin, 1NM  biçiminde oldu u

açıktır. Bu durumda Önerme 2.4 ( )ii  den 1
sNM Y , (1.5) modeli altında 1 2 2

sM X  için BLUE olur. Tersine 

e er, sFY  tahmin edicisi  (1.5) modeli altında 1 2 2
sM X  BLUE ise, (2.1) den 1FX 0 , 2 1 2FX M X  ve 

1 2M XF I V Z 0  dır. 1FX 0  dır ancak ve ancak 1FM F dir. Dolayısıyla 1FX 0  ifadesi, 

2 1 2 1 2FX FM X M X ve 1 1 11 2 1 2M X M XF I V M Z FM I V M Z 0   ifadelerini vurgular. 
Böylece (3.8) sa lanır ve ispat biter.                                                                                                              

u ana kadar yapılan çalı maların bir ço unda genel anlamda açıklayıcı bir de i ken grubuyla, bir de i keni
açıklayan problem ele alınmı tır. Gerçek hayatta, herhangi bir parametre grubunu, aynı anda birden fazla 
de i kenle açıklayacak ekilde problemlere rastlamak mümkündür. Bu nedenle son zamanlarda yapılan bazı
çalı malarda, artık konuya bu anlamda genel bir problem olarakta yakla ılmaya ba lanmı tır. Çalı mada 
yukarıda sözü edildi i gibi, (Groß ve Puntanen, 2000) de verilen sonuçlara benzer sonuçlar, (Ip, Wong ve 
Liu, 2005) de kullanılan gösterimler çerçevesinde genel durum için ortaya konmaktadır. Di er bir deyi le, 
çok de i kenli parçalanmı  lineer modeller ile ilgili elde edilen sonuçlar çok de i kenli katlı parçalanmı
lineer modellere geni letilmektedir. 
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1. Giri

En Küçük Kareler regresyon yöntemi (EKK) hata kareler toplamını en küçük yapmayı
amaçlayan istatistiksel bir yöntemdir. Bu yöntem normallik, sabit varyanslılık, sapan de er
içermeme gibi bazı varsayımların sa landı ı durumlarda güvenilir tahminler elde edilmesini 
sa lar. statistiksel çözümlemelerde EKK yöntemi, matematiksel i lemlere en uygun tahmin 
yöntemi olarak kullanılsa da özellikle son yıllarda varsayımların ihlaline kar ı olan 
dayanıksızlı ı nedeniyle ele tirilmekte ve alternatif olarak daha güçlü yöntemler 
önerilmektedir. 

Sapan de er, bir veri kümesinde gözlemlerin ço unun sahip oldu u da ılıma veya modele 
uymayan gözlemler olarak ifade edilebilir. Sapan de er içeren veri kümesinde varsayımların
sa lanamamasından dolayı kurulan regresyon modelinde alınan sonuçlar yanıltıcı olur. Bu 
nedenle regresyon çözümlemesinde veri analizi oldukça önemli bir yer tutar. Bu sapan 
gözlemlerin veri kümesinden çıkartılması regresyon denklemini tamamen de i tirebilir. Bu 
nedenle büyük artık de ere sahip gözlemler regresyon çözümlemesinde oldukça etkilidir. 
Böyle durumlarda sapan de erlerin tespiti için önerilen güçlü regresyon (Robust Regression) 
yöntemlerini tercih etmek sonuçların güvenirlili i açısından daha uygundur. Bu güçlü 
yöntemlerden biri de En Küçük Medyan Kareler yöntemidir (EKMK). 

Bu çalı mada, basit regresyon modeli için farklı oranlarda sapan de er içeren ve farklı
örneklemler birimleri için de i ik sayıda örneklemler, benzetim çalı ması yapılarak 
olu turulmu tur. Olu turulan bu veri kümelerinden yararlanılarak basit do rusal regresyon 
modeli için EKK ve EKMK yöntemi ile elde edilen model kestirim de erleri ve R2’ler
kar ıla tırılmı tır.

2. Regresyon Çözümlemesi 

Aralarında sebep-sonuç ili kisi bulunan iki veya daha fazla de i ken arasındaki ili kiyi, o 
de i kenler arasında tahminler veya kestirimler yapmak amacıyla kullanan matematiksel 
modele regresyon modeli denir. Regresyon çözümlemeside bu modeli çözen istatistiksel bir 
çözümleme yöntemidir. statistiksel açıdan model kurulduktan sonra o modelin geçerlili ini 
ara tırmak regresyon çözümlemesinin önemli bir parçasıdır. Kestirilen modelin gerçek 
modele ne kadar yakla tı ını belirleyebilmek için kullanılan EKK yönteminin regresyon 
çözümlemesinin varsayımlarını sa layıp sa lamadı ının kontrolü yapılması gereklidir. E er
regresyon modeli uygun de ilse alınan sonuçlar yanıltıcı olur. 
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Y ba ımlı de i ken, X1 ba ımsız de i ken, 1 bu de i kenin bilinmeyen parametresi ve i
gözlenemeyen hata terimleri ise kitle için basit do rusal regresyon (BDR) denklemi u ekilde 
yazılır.

ii110i +x+=Y        n,...,2,1=i          (1) 

BDR çözümlemesinde bulunacak regresyon denklemlerinin kestirim amaçlı
kullanılabilmesi için bir takım varsayımların gerçekle mesi gerekir. Bu varsayımlar a a ıdaki
gibidir.

- Hata terimleri )Ŷ-Y=( iii  rassal olup normal da ılım gösterirler. 

- Hata terimlerinin ortalaması 0 ve varyansları da sabit olup 2 ’e e ittir. i  ~ ),0(N 2 .
- Hata terimleri birbirinden ba ımsızdır. Bir ba ka deyi le hata terimleri arasında

otokorelasyon yoktur. )0=),(cov( ji

Varsayımların sa landı ı durumda basit do rusal regresyon modeli parametre kestirimleri 
için kullanılacak olan yöntem EKK yöntemi olup, EKK yönteminin bu varsayımların tümünü 
sa laması esastır.

3. En Küçük Kareler Yöntemi 

Günümüzde 0  ve 1  parametrelerinin tahmini için kullanılan en yaygın yöntemlerden 
birisi EKK yöntemidir. Bu yöntem 1795 yılında Alman Carl Frederich Gauss ve 1805 yılında
Fransız Adrien Marie Legendre tarafından birbirinden habersiz olarak geli tirilmi tir. Bu 
yöntem ile ilgili ilk uygulamalar astronomi ve yerbilim verilerinin analizinde kullanılmı tır.

Kitle regresyon denkleminde yer alan 0  ve 1  parametrelerinin regresyon denklemindeki 

kar ılıkları 0
ˆ  ve 1

ˆ  olarak ele alındı ında, tek de i kenli regresyon do rusunun denklemi u
ekildedir. 

i110i Xˆ+ˆ=Ŷ               (2) 

Denklemde yer alan 0
ˆ  ve 1

ˆ  terimlerinin de erlerini bulmak için EKK yöntemi 
kullanılır. Bu tekni in temelinde, toplam sapmaların karelerinin toplamını en küçük yapacak 
de erlerin bulunması yatmaktadır. Burada iŶ , Xi de i keninin bir Xi de erine kar ılık gelen 
Yi de i kenin hesaplanan de erini, 0

ˆ  ve 1
ˆ  ise 0  ve 1  için hesaplanan kestirim 

de erlerini göstermektedir. iŶ ’in beklenen de eriyle Yi’in gözlemlenen de erleri arasındaki
farklar hata terimlerini olu turur.

iii Ŷ-Y=ˆ               (3) 

eklinde hesaplanan hata terimleri ‘pozitif’, ‘negatif’ veya ‘sıfır’ de erine sahip olurken bu 
farkların toplamı a a ıdaki e itlikteki gibi sıfıra e ittir.
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0=)Ŷ-Y(=ˆ
k

1=i
ii

k

1=i
i                (4) 

EKK yönteminin temeli 0  ve 1  parametrelerinin kestirimleri olan 0
ˆ  ve 1

ˆ ’in farkını en 
küçük yapacak biçimde a a ıdaki gibi belirlemektir.  

k

1=i

2
ii

k

1=i

2
i )Ŷ-Y(kücüken=ˆkücüken            (5) 

Burada regresyon katsayılarının EKK tahminlerini elde edebilmek için 6. e itlikte 0
ˆ ve

1
ˆ ’ya göre kısmi türevler alınıp sıfıra e itlendi inde 9. ve 10. e itliklerdeki gibi I. ve II. 
normal e itlikleri elde edilir. 

k

1=i

2
i10i L=))Xˆ+ˆ(-Y(             (6) 

k

1=i
i10i

0
0=)]Xˆ+ˆ(-Y)[2-(=ˆd

dL
           (7) 

k

1=i
i10ii

1
0=)]Xˆ+ˆ(-Y[X)2-(=ˆd

dL
           (8) 

k

1i
i

k

1i
10i XˆnˆY              (9) 

k

1i

2
i1

k

1i
i

k

1i
0ii XˆXˆYX           (10) 

0
ˆ , 1

ˆ  ve regresyon belirtme katsayısının hesaplanması ise a a ıdaki gibidir. 

k

1i

2
i

k

1i
ii

2k

1i
i

k

1i

2
i

k

1i
i

k

1i
i

k

1i
ii

1

)XX(

)YY)(XX(

XXn

YXYXn
ˆ        (11) 

XˆY
n

XˆY
ˆ

1

n

1i
i1

k

1i
i

o           (12) 

( )
( )2

i

2
i2

y-y

y-ŷ
=R             (13) 
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3. En Küçük Medyan Kareler Yöntemi 

Hatalar normal da ılmadı ında veya veri kümesinin (X veya Y) sapan de er içermesi gibi 
varsayımların sa lanmadı ı durumlarda güçlü regresyon yöntemleri kullanılmaktadır. Davies 
ve Gother (1993) tarafından geli tirilen, ortalama standart sapma ve a ırı student sapmaya 
ba lı olan Extreme Studentized Deviate testi, veri kümesinde sadece bir tane sapan de er
oldu u durumda kullanılır. Ancak veri kümesinin birden fazla sapan de er içerdi i
durumlarda bu de erler bazen birbirlerini maskeleyebilmekte ve hatta bu de erler klasik 
tahmin yöntemlerinde güvenilir verilerin bile sapan de er olarak görünmesine sebep 
olabilirler. EKMK yöntemi veri kümesinin %50’ye kadar sapan de er içerdi i durumlarda da 
iyi tahmin de erleri veren güçlü bir regresyon yöntemi olarak kullanılmaktadır.

Wald (1940), iki de i kenli bir örneklem setinde x gözlem de erlerinin medyanını temel 
alarak, bu gözlem de erlerinin serpme diyagramında veri setini sol ve sa  bölge olmak üzere 
ikiye ayıran basit bir yöntem önermi tir. Ayrılan her bölgenin x ve y gözlem de erlerinin 
ortalaması ))y,x(),y,x(( solsolsagsag eklinde gösterilirken bu ortalamaların hesaplanması
yalnızca o bölgeye ait x ve y gözlem de erleri kullanılarak elde edilir. 

Nair ve Shrivastava (1942) tarafından önerilen yöntemde ilk olarak iki de i kenli veri 
setindeki x ve y de i kenleri kendi içlerinde sıralanır. Daha sonra sıralanan bu de i kenlerin,
x1 x2… xn, birbirine yakın olan de erleri aynı parçada olacak ekilde üç bölgeye ayrılır. Son 
olarak Wald’ın yönteminde oldu u gibi ayrılan her bölgenin x ve y gözlem de erlerinin 
ortalaması ))y,x(),y,x(( solsolsagsag  yalnızca o bölgeye ait x ve y gözlem de erleri
kullanılarak a a ıdaki ifadelerden hesaplanır.

sol

nsol21
sol

sol

nsol21
sol n

y+...+y+y
=y

n
x+...+x+x

=       (14) 

sag

n21+sagn-n
sa

sag

n21+sagn-n
sa n

y+...+y+y
=y

n

x+...+x+x
=x      (15) 

nsol ilk gruba ait gözlem sayılarını, nsag ikinci gruba ait gözlem sayılarını göstermektedir. 
Geriye kalan n-nsol-nsag gözlem veri kümesinden atılır. Burada birinci ve ikinci gruba ait 
gözlem sayıları n/3 de erine yakla acak ekilde tamsayı bir de er olup her iki gruptaki 
gözlem sayıları da birbirine e ittir. Bu e itlik nL=nU eklinde gösterilir. EKMK yönteminin 
uygulandı ı basit do rusal regresyona ait parametre kestirimleri u ekilde ifade edilir. 

sag1sagsol1sol0 xˆ-y=xˆ-y=ˆ           (16) 

solsag

solsag
1 x-x

y-y
=ˆ            (17)

Rousseeuw (1984), EKMK tahminini 5. e itlikteki amaç fonksiyonunda  yerine medyan 
koyarak a a ıdaki gibi ifade eder. 
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2
ii

ˆ
)Ŷ-Y.(medyankücüken           (18) 

18. amaç fonksiyonunda çözüm elde etmek oldukça güç oldu undan i  parametre kestirim 
de erlerini tahmin edebilmede bilgisayar iterasyonları kullanılır.

Rousseeuw (1984), Rousseeuw ve Leroy (1987), Edelsbrunner ve Souvaine (1990), Olson 
(1997) ve Mount ve Ark. (1997) bu iterasyonlar için çe itli algoritmalar önermi lerdir. Yaygın
olarak kullanılan Rousseeuw (1984) algoritmasında, n elemanlı bir veri kümesinin tüm 
mümkün p elemanlı alt kümelerine 

p
n  EKK yöntemi uygulanır ve her biri için artıkların

medyanı hesaplanır. Bu durumda bazı alt kümelerin rastlantısal olarak çekilmesi ve amaç 
fonksiyonuna bu alt kümelerin uygulanması dü ünülebilir. Bu medyanlar içinde en küçük 
de ere sahip olan alt kümenin EKK tahminleri EKMK tahmini olarak kabul edilir.  

Rousseeuw ve Leroy (1987), sapan de er içermeyen en az bir alt kümenin büyük bir 
olasılıkla seçilebilece i bir yöntem önermi lerdir. Veri kümesinin kirlilik oranı  olarak 
gösterilirse, n/p oranı a a ıda verilen ifadenin de erine çok yakla acaktır.

kp ])-1(-1[-1                        (19)

Bu ifade yardımıyla kirlenme oranının  oldu u bir veriden p birimlik k tane alt kümeler 
çekti imizde bunlardan en az birinin sapan de er içermeyen gözlemlerden olu ma olasılı ı
hesaplanır. Kirlenme oranının  = %50 oldu u bir veriden 15 birimlik alt kümeler 
çekti imizde bunlardan en az birinin sapan de er içermeyen gözlemlerden olu ma olasılı ını
0,95 olması için çekmemiz gereken 15 birimlik alt kümelerin sayısı 98’dir. Stromberg’in 
çalı masına göre p’nin farklı de erlerine ait maksimum k de erleri u ekildedir. 

Tablo 1: p’nin Farklı De erleri çin Maksimum k De erleri 
P 1 2 3 4 5 6

max k 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 

EKMK yöntemi için varyans kestirimi ve regresyon modelinin açıklayıcılık katsayısı
a a ıdaki gibi ifade edilebilir. 

2
i

i
0 med

p-n
5

+11,4826=S            (20) 

durumdadiger
5,2s/r

0
1

=w
0

i
i             (21) 

n

1=i
i

n

1=i

2
ii

p-w

w
=*              (22)

Burada *, %50 kirlilik oranına sahip bir veri kümesi için varyans kestirimidir. 

Sözlü Sunumlar 574



4. Uygulama 

Basit do rusal regresyon çözümlemesinde EKK ve EKMK yöntemleri kullanılarak 
tahmincilerin elde edilmesi bazı ko ullar altında gerçekle tirilmi tir. Basit do rusal regresyon 
modeli ii1i +X2+1=Y eklinde olu turulan veri kümesi, benzetim çalı ması yapılarak
olu turulmu tur. Ba langıçta sapan de er içermeyen Yi de erlerinin bile enleri olan  

Xi de erleri N ~ (7, 12) olacak ekilde normal da ılıma sahip  
ve

hata terimleri standart normal da ılıma sahip ( i ~ N(0,1))
olacak ekilde 10,000 adet veri Minitab paket programı kullanılarak türetilmi tir.

Böylece sapan de er içermeyen Yi de erleri normal da ılımlı bir veri kümesinden 
olu turulmu tur (Yi ~ N(13, 42)).

Rousseeuw ve Leroy’in 1987 yılında yapmı  oldu u çalı masında veri kümesinin içermi
oldu u sapan de erin yüzdesine ba lı olarak çekilecek olan örneklem büyüklü üne göre 
seçilecek olan örneklem sayısını belirlemi tir. Bunu belirleyecek olan ifade 17. e itlikte 
verilmi tir.

Bu e itlik dikkate alınarak veri kümesinin %15 ve %25 oranında sapan de er içerdi i
örneklem sayıları; 5, 10 ve 15 birimlik örneklem büyüklüklerine ba lı olarak belirlenmi  olup 
a a ıdaki tabloda gösterilmi tir.

Tablo 2: %15 ve %25’lik Sapan De er çeren Örneklemlerden Birim Sayısına Göre 
Çekilecek Örneklem Sayısı ve Buna Ba lı Elde Edilen Sapan De er Sayısı
  Sapan De er 
  %15 %25 
  Çekilecek 

Örneklem Sayısı
Sapan De er

Sayısı
Çekilecek

Örneklem Sayısı
Sapan De er 

Sayısı
5 5 1 11 2 
10 14 2 52 3 

Örneklem 
Birim 
Sayısı 15 33 3 222 4 

Sapan de er içermeyen Yi de erleri, yukarıdaki tablodan hareketle her bir örneklem için 
içermesi gereken sapan de er saysına göre kirletilmi tir. Kirletme i lemi için türetilen 10,000 
adet Y*

i sapan de erleri, (29,33) parametreli Uniform da ılımdan gelmektedir.  

Xi ’nin, Yi’nin ve Y*
i’nin histogramları a a ıdaki ekillerde verilmi tir.
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i’nin Histogramları
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Yukarıda yapılan i lemlere göre türetilen bu kirletilmi  yani sapan de er içeren Y*
i

verilerine EKK ve EKMK yöntemleri uygulanmı tır. EKK yöntemi Minitab 14 paket 
programında yapılırken EKMK yöntemi ise SYSTAT 11’de yapılmı tır. Bu iki yöntem 
sonucunda elde edilmi  parametre kestirimleri ( 0

ˆ , 1
ˆ ), modelin standart sapması ( ˆ ) ve 

açıklayıcılık yüzdesi (R2) Ek 1, 2, 3 ve 4’te verilmi tir.

Minitab paket programında her iki yöntemle elde edilen parametre kestirimleri, modelin 
standart sapması ve açıklayıcılık yüzdesi arasında anlamlı bir farkın olup olmadı ını anlamak 
için ba ımsız iki grubun kar ıla tırıldı ı t ve z testleri yapılmı tır. Bu testlerin hipotezleri 
a a ıdaki gibidir. 

Tablo 3: EKK ve EKMK Yöntemleri çin Kullanılan Hipotez Testleri 
*
000 =:H *

111 =:H *
0 =:H 2*2

0 R=R:H
H potezler

*
001 :H *

111 :H *
1 :H 2*2

1 RR:H

Elde edilen test sonuçları a a ıdaki tabloda verilmi tir.

Tablo 4: EKK ve EKMK Yöntemlerinden Elde Edilen Parametre Kestirimlerinin, 
Modelin Standart Sapmasının ve Belirlilik Yüzdesinin t ve p De erleri 

 Sapan De er Yüzdesi 
 % 15 % 25 

Örneklem Birim Sayısı t p-de eri t p-de eri

0
ˆ

5 -0,51 0,627 0,26 0,802 
10 1,78 0,089 1,94 0,056 
15 0,01 0,990   

1
ˆ

5 0,52 0,620 -0,05 0,961 
10 -1,45 0,159 -1,35 0,179 
15 0,73 0,466   

ˆ
5 1,91 0,105 3,29 0,005 

10 8,53 0,000 13,40 0,000 
15 18,78 0,000   

R2

5 -7,18 0,000 -8,61 0,000 
10 -9,52 0,000 -13,34 0,000 
15 -18,32 0,000   

Bu tabloya göre EKK ve EKMK yöntemlerine göre %15 ve %25 oranında sapan de er
içeren veri kümelerinin basit do rusal regresyon kestirimleri arasında fark bulunamamı tır.
Ancak modelin standart hatası ile modelin açıklayıcılık yüzdeleri arasında anlamlı bir fark 
oldu u ba ımsız iki örneklem testi ile bulunmu tur.
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5. Sonuç 

Sonuç olarak hata terimlerinin normal da ılmadı ı veya Yi verilerinin sapan de er içerdi i
durumda güçlü regresyon yöntemleri, EKK yöntemine alternatif olarak kullanılmaktadır. Bu 
çalı mada bu güçlü regresyon yöntemlerinden EKMK yöntemi üzerinde çalı ılmı tır. 

Bu benzetim çalı ması ile veri kümesinin Yi de erlerinin %15 ve %25 oranında sapan 
de er içermesi durumunda basit do rusal regresyon çözümlemesinde kullanılan EKMK 
yöntemi, EKK yöntemine göre daha iyi sonuçlar verdi i görülmü tür. Parametre kestirimleri 
olan 0

ˆ  ve 1
ˆ  arasında anlamlı bir fark bulunamazken, model açıklayıcılı ını gösteren R2’ler

arasında anlamlı bir fark bulunmu tur.

Anahtar Kelimeler: En Küçük Kareler Yöntemi, En Küçük Medyan Kareler Yöntemi, 
Güçlü Regresyon, Sapan De er, Benzetim Çalı ması.
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ABSTRACT 

THE COMPARATION OF LEAST SQUARES AND LEAST MEDIAN 
SQUARES ESTIMATION METHODS WHICH ARE USED IN LINEAR 

REGRESSION ANALYSIS 

In this study, estimation of Least Square and Least MedianSquare have been given. LS and 
LMS estimation is applied on differrent sample, that can be produced with simulation study 
by different outlier and different correlation. To find whether there is important difference 
between R, R2

adj,  , estimation of 0 and 1 values. 

Key Words: Least Squares, Least Mediıan of Squares, Robust Regression, Outlier, Simulation 
Study.
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Ek 1: Veri Kümesinin %15 Sapan de er içerdi i Basit Do rusal Regresyon EKK Tahmincileri 
Örneklem 
Büyüklü ü

Örneklem 
Nu. 0

ˆ
1

ˆ ˆ R2

1 5,2857 1,8571 5,5549 29,4 
2 30,7 -1,5 4,1352 38 
3 -1,4231 2,7308 4,5615 38,3 
4 11,0741 1,5185 5,2376 23,2 

n=5

5 22,6667 -0,0926 2,1531 0,7 
1 27,3878 -1,6939 8,352 2,5 
2 11,5417 1,0417 8,1974 1,9 
3 52,6 -5 7,9404 22,9 
4 6,26531 1,36735 9,38708 1,3 
5 17,9 0 7,5738 0 
6 12,1379 0,7586 8,7015 1,1 
7 68,9091 -7,1364 7,1135 35,6 
8 34,6706 -2,5294 8,3195 8,9 
9 14,2675 0,1641 8,9827 0,1 

10 49,7191 -4,6404 7,8934 27,8 
11 25,2375 -1,0625 7,7099 3,7 
12 26,7917 -1,3958 8,912 2,9 
13 55,6 -5,2 8,7379 10 

n=10

14 17,9348 -0,1522 8,6187 0,1 
1 2,4492 1,76471 8,20087 3,9 
2 6,50581 0,3971 8,3242 0,2 
3 21,3 0,5833 8,5391 0,4 
4 2,87059 0,6765 8,486 0,6 
5 14,3284 -3,599 7,9811 29,6 
6 11,9167 -1,567 8,6522 3,2 
7 12,8235 5,3621 7,556 31 
8 39,5 -4,5 7,577 27 
9 27,5979 0,5 9,102 0,3 

10 -23,2126 2,60256 9,56464 8,2 
11 45,1667 -4,3065 7,5061 23,9 
12 13,5 0,7669 8,6045 1 
13 -4,51282 1,69565 8,54631 4,4 
14 45,4839 3,2366 8,4984 14,3 
15 11,9958 -1,4826 7,7241 6,1 
16 3,16522 2,12054 7,32846 8,8 
17 -6,1071 -1,8125 8,8108 3,7 
18 28,2791 2,15517 8,35342 9 
19 2,34821 1,73295 8,14341 3,9 
20 30,0625 2,14286 8,52439 6,4 
21 1,46207 0,5385 8,6109 0,5 
22 6,01136 1 8,7747 0,6 
23 2,26667 -2,2784 7,7984 7,8 
24 11,6769 1,22165 8,08178 2,2 
25 10,9333 3,4716 7,2341 17,2 
26 34,4227 -2,406 8,0798 10,8 
27 8,97423 0,209 7,3136 0,1 
28 -6,6307 -1,0745 8,6592 3,6 
29 33,4962 0,1739 9,5485 0 
30 17,0149 1,41935 7,55876 3,3 
31 24,5383 1,76471 8,20087 3,9 
32 14,5913 0,3971 8,3242 0,2 

n=15

33 8,21505 0,5833 8,5391 0,4 
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Ek 2: Veri Kümesinin %15 Sapan de er içerdi i Basit Do rusal Regresyon EKMK Tahmincileri
Örneklem 
Büyüklü ü

Örneklem 
Nu, 0

ˆ
1

ˆ ˆ R2

1 15,500 0,500 0,866025 75,0000 
2 29,625 -1,750 5,540100 85,9375 
3 15,750 -0,500 1,299038 85,9375 
4 2,667 3,333 0,577350 97,2222 

n=5

5 23,500 0,000 2,901149 75,0000 
1 6,000 1,000 3,135815 36,0000 
2 7,000 1,500 0,500000 96,0000 
3 30,500 -2,000 8,444673 43,7500 
4 2,500 1,000 2,819574 75,0000 
5 10,667 0,333 1,500000 80,2469 
6 9,000 1,000 2,061553 67,3469 
7 -2,000 2,000 1,549193 75,0000 
8 4,500 1,000 4,163332 69,1358 
9 9,429 0,286 4,381470 46,0225 

10 97,000 -11,000 2,061553 88,8889 
11 12,500 0,500 4,555217 55,5556 
12 31,125 -2,750 4,469806 56,5599 
13 -9,000 3,000 5,016639 55,5556 

n=10

14 -5,667 2,667 0,437500 43,7500 
1 4,000 1,333 0,654654 88,8889 
2 8,500 1,000 4,065437 75,0000 
3 5,000 1,000 3,728270 55,5556 
4 4,250 1,500 3,184435 68,3594 
5 -4,500 3,000 3,288237 60,9375 
6 8,500 1,000 4,699291 60,9375 
7 18,250 -0,500 3,751666 43,7500 
8 15,250 -0,500 3,467708 65,9722 
9 6,500 1,000 2,846050 43,7500 

10 29,500 -3,000 6,067331 65,9722 
11 54,500 -6,000 2,462214 91,0000 
12 37,500 -3,000 6,220932 75,0000 
13 -11,500 3,000 1,907587 75,0000 
14 12,000 0,500 5,217758 43,7500 
15 25,750 -1,500 2,451312 65,9722 
16 -27,000 5,000 2,474874 75,0000 
17 19,500 -1,000 3,962323 30,5556 
18 6,667 1,333 4,696334 55,5556 
19 8,500 1,000 2,561738 43,7500 
20 3,500 1,500 2,604083 75,0000 
21 -1,000 2,000 2,061553 88,8889 
22 12,000 0,000 1,414214 75,0000 
23 3,500 1,500 4,086563 60,9375 
24 7,500 0,500 2,494438 60,9375 
25 32,750 -2,500 6,720474 43,7500 
26 25,667 -1,333 2,995367 82,6389 
27 28,000 -2,000 3,590110 55,5556 
28 25,167 -1,333 1,789243 65,9722 
29 25,000 -1,500 1,854050 75,0000 
30 19,000 -0,500 2,783882 43,7500 
31 10,667 0,667 3,965904 55,5556 
32 21,000 -1,500 2,616056 84,0000 

n=15

33 17,000 0,000 3,666667 55,5556 
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Ek 3: Veri Kümesinin %25 Sapan de er içerdi i Basit Do rusal Regresyon EKK Tahmincileri
Örneklem 
Büyüklü ü

Örneklem 
Nu. 0

ˆ
1

ˆ ˆ R2

1 -99 16,5 9,8489 42,8 
2 -35,5333 7,3333 9,594 53,9 
3 24,9 -0,5 12,7109 0,1 
4 5,46154 2,15385 9,78224 7,8 
5 57,3077 -4,9615 11,5353 24,3 
6 27,9333 -1,3333 14,1484 1,7 
7 4,5 2,5 12,1175 3,8 
8 -8,9 4,5 4,7854 74,7 
9 4,25 2,125 10,8128 4 
10 35,6667 -2,1667 12,0439 1,3 

n=5

11 24,7 -0,5 8,828 0,4 
1 1,85882 2,52941 9,39227 7,2 
2 46,7426 -3,6634 8,5911 18,7 
3 29,8986 -1,4928 8,9354 2,4 
4 27,7 -1,3 9,0104 2,5 
5 -44,5843 8,7865 5,4371 74,4 
6 26,3258 -1,3371 10,7412 1,7 
7 6,9688 1,6562 10,0084 2,1 
8 10,541 1,0492 8,8239 1,1 
9 18,3721 0,062 9,1621 0 
10 38,7206 -3,1324 9,0323 17 
11 52,7273 -4,2273 7,4143 15,2 
12 -13,4397 4,8865 5,6504 56,9 
13 -9,9775 4,1236 7,0246 27,7 
14 -19,0112 5,4944 7,9548 34,7 
15 12,7769 0,8926 9,9797 1,2 
16 51 -4,6232 8,1962 21,5 
17 25,8 -0,9 9,2628 1,2 
18 29,25 -1,6042 9,3768 3,4 
19 3,61111 2,61111 8,19341 4,4 
20 25,9211 -0,9737 8,8945 1,1 
21 -0,2558 2,7907 9,3243 12,6 
22 2,12397 2,57851 9,89918 9,3 
23 2,3333 2,1667 10,1509 3,3 
24 8,85484 1,72581 7,80999 7 
25 16,9383 0,1728 10,755 0 
26 15,7258 0,6452 8,9676 0,8 
27 35,6842 -2,3947 9,116 6,2 
28 15,6173 0,2716 9,4327 0,1 
29 11,3871 1,0323 8,9749 2 
30 14,6857 0,4286 10,0683 0,2 
31 41,0476 -2,9524 9,672 8,9 
32 22,5 -0,5 8,6927 0,2 
33 52,4894 -5,6809 6,6621 56,2 
34 10,8966 1,6034 7,7764 5,8 
35 15,7143 0,5714 9,1554 0,3 
36 35,75 -2,25 7,9017 7,5 
37 20,297 -0,0891 8,2615 0 
38 32,25 -1,9792 10,4307 4,1 
39 -22,25 5,7292 7,9128 38,6 
40 35,6111 -2,7222 11,2262 2,6 
41 27 -1,1667 9,7639 1,5 
42 53,9 -5 8,3584 15,2 
43 44,2368 -4,0789 9,7983 14,1 
44 -1,04167 2,77083 9,29984 9,6 
45 29,9083 -1,5505 9,2918 3,7 
46 13,1967 1,0164 8,917 1 
47 40,3554 -3,4215 7,6807 23,1 
48 41,1481 -2,8148 7,5185 12,4 
49 35,6699 -2,7282 10,1619 21,8 
50 -17,2 5 10,2445 10,6 
51 5,93258 1,62921 9,85442 3 

n=10

52 26 -1,029 9,418 1 
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Ek 4: Veri Kümesinin %25 Sapan de er içerdi i Basit Do rusal Regresyon EKMK Tahmincileri
Örneklem 
Büyüklü ü

Örneklem 
Nu, 0

ˆ
1

ˆ ˆ R2

1 -127,000 20,000 0,000000 100,000 
2 -48,667 8,333 12,519614 80,247 
3 -136,500 21,000 0,866025 99,793 
4 35,500 -3,000 12,062338 90,234 
5 22,750 -1,500 3,031089 87,750 
6 66,167 -5,333 3,752777 95,306 
7 27,750 -2,500 2,165064 93,750 
8 10,500 1,000 0,866025 93,750 
9 50,500 -5,000 0,866025 99,306 
10 52,000 -5,000 13,904436 75,000 

n=5

11 18,750 -0,500 2,165064 82,639 
1 -58,250 12,500 2,493742 75,0000 
2 13,000 0,000 1,802776 55,5556 
3 28,000 -2,000 3,687818 0,0000 
4 6,000 1,000 2,280351 75,0000 
5 -13,000 4,000 2,061553 67,3469 
6 -14,000 3,500 14,204973 33,9844 
7 1,500 1,667 3,705102 50,4801 
8 31,000 -2,500 3,911521 51,0000 
9 9,500 0,500 2,291288 64,0000 
10 19,000 -1,000 5,019960 36,0000 
11 23,500 -1,000 1,695582 75,0000 
12 -29,500 7,500 1,702939 88,8889 
13 -7,000 3,000 2,449490 75,0000 
14 -12,000 4,333 3,323318 81,6327 
15 -120,500 22,000 1,695582 81,6327 
16 11,500 0,500 1,600781 43,7500 
17 -62,250 11,500 6,474308 57,7500 
18 19,500 -1,000 2,819574 48,9796 
19 13,250 0,500 3,418699 52,7344 
20 -8,167 3,333 3,083108 73,4619 
21 26,250 -1,500 2,973844 57,7500 
22 -29,000 7,000 3,201562 81,6327 
23 -31,500 6,000 6,127805 78,2222 
24 18,000 -0,667 2,720294 55,5556 
25 135,500 -15,000 2,715695 75,0000 
26 0,000 2,000 3,820995 43,7500 
27 35,500 -3,000 8,833783 33,0579 
28 59,500 -6,000 7,527727 65,9722 
29 28,500 -2,333 7,335858 33,0579 
30 15,500 -0,500 2,598076 60,9375 
31 8,667 0,667 4,993329 47,8395 
32 21,500 -1,000 1,987461 43,7500 
33 11,000 0,000 1,341641 55,5556 
34 -7,500 4,000 3,024897 69,1358 
35 31,750 -2,500 3,871369 47,8395 
36 30,000 -2,000 4,932883 64,0000 
37 36,000 -3,000 3,633180 67,3469 
38 81,000 -8,000 10,562738 43,7500 
39 12,000 0,000 1,000000 75,0000 
40 8,000 0,500 4,979960 0,0000 
41 26,500 -2,000 5,248809 52,0710 
42 27,000 -2,000 2,569047 55,5556 
43 12,000 0,000 4,098780 43,7500 
44 -24,000 6,333 5,681354 73,7015 
45 -9,500 3,000 4,330127 48,9796 
46 6,000 1,500 4,207137 59,5041 
47 17,500 -0,333 3,090307 15,9722 
48 31,500 -2,000 2,819574 75,0000 
49 13,250 -0,500 4,515252 66,7160 
50 -34,000 7,000 4,381780 70,2479 
51 -15,500 4,000 1,541104 88,8889 

n=10

52 9,250 0,500 3,122499 79,3388 
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1. Giri

statistiksel yöntemlerde birbirine alternatif olarak kullanılan yöntemlerden hangisinin 
kullanılmasının gereklili ine bazı özel durumlara bakılarak karar verilir. Bu durumların
ba ında testin gücü ve verilerin seçilen da ılıma uygunlu u gelir. Hipotez testinde uyum 
iyili i için kullanılan parametrik ve parametrik olmayan testler vardır. Parametrik ve 
parametrik olmayan testlerin tek ortak varsayımı gözlemlerin birbirinden ba ımsız olmasıdır.
Parametrik olmayan testlerde kullanılan yöntemler parametrik yöntemlere göre genelde daha 
güçsüzdürler. Ama bu durum daha az varsayıma dayandıkları anlamına gelmez. Sadece daha 
az bilgi içeren veri ölçeklerinde kullanılabileceklerini, verilerin elde edildi i kitle hakkında
bilgi sahibi olunmadı ını ve çözümlenecek verilerin sıra sayıları veya frekans sayıları
içerdi ini gösterir.  

Bu benzetim çalı ması ile farklı da ılımlara (tekdüze, poisson ve normal) sahip büyük ve 
küçük örneklem veri setleri için hem Ki-Kare hem de Kolmogorov-Smirnov uygunluk testleri 
yapılmı tır. Her iki testten elde edilen p de erleri arasında önemli bir farkın olup olmadı ı
e le tirilmi  t testi ile ara tırılmı tır.

2. Ki-Kare ve Kolmogorov-Smirnov Testleri 

Rassal olarak seçilen bir örneklem verisinin tekdüze, poisson veya normal da ılım gibi 
belirli bir da ılıma uyup uymadı ını test etmek için kullanılan uyum iyili i testlerinden birisi 
Ki-Kare testi bir di eri de Kolmogorov-Smirnov testidir. 

Bu çalı ma için üç çe it da ılım kullanılmı tır. Normal da ılım, simetrik, tek tepeli, μ ve 
2 gibi iki parametreli sürekli bir da ılım iken ba ka bir sürekli da ılım olan tekdüze 

da ılımda olası tüm sonuçlarının olasılıkları birbirine e ittir. Kesikli bir da ılım olan tek 
parametreli poisson da ılımı, nadir olayların meydana gelme durumunu açıklamakta 
kullanılan μ ve 2’ı birbirine e it olan çarpık bir da ılımdır.

2.1 Ki-Kare Uyum yili i Testi 

Ki–Kare da ılımı ilk olarak 1900’lü yıllarda Pearson tarafından ortaya konmu tur. Ki-Kare 
analizi sınıflanmı  verilerde ve iki veya daha fazla veri seti arasında önemli farkın olup olmadı ını
belirlemede kullanılır. Uyum iyili i testlerinde kullanılan Ki-Kare testi sınıflandırılmı  frekans 
de erlerini kullanarak gözlenen de erlerle beklenen de erler arasındaki uzaklı ı kullanır.
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Ki–Kare; aritmetik ortalaması 0 ve varyansı 1 olan normal da ılımlı bir populasyondan her 
biri di erinden ba ımsız olarak seçilen n birimli bir örnekleme ait de erlerin karelerinin 
toplamı demektir. Bir ba ka deyi le X rassal de i keni 0 ortalama ve 1 standart sapma ile 
normal da ılıyorsa, Y=X2 rassal de i keni Ki-Kare da ılır.

Tek örneklem Ki-Kare uyum iyili i testinin hipotezleri a a ıdaki gibidir. 

H0 = Gözlenen frekanslar beklenen frekanslara uygundur. 
H1  Gözlenen frekanslar beklenen frekanslara uygun de ildir. 

Ki- Kare testinin hesabı a a ıdaki gibi yapılır.

ij ij

2
ijij2

p E
)E-f(

              (1) 

Burada fij tablo gözelerindeki gözlenen frekanslar, Eij gözelerdeki beklenen de erlerdir. 2
p

test istatisti i sd=(r-1)(c-1) serbestlik dereceli Ki-Kare da ılımı gösterir. 2
p ’nin önemlili i

2
sd.  kritik de erleri ile kar ıla tırılarak belirlenir. (r: satır sayısı, c: sütün sayısı)

u da unutulmamlıdır ki, Ki-Kare testinin uygulanabilmesi için beklenen frekansların
5’den büyük olma artı söz konusudur. 

2.2 Kolmogorov-Smirnov Testi 

Ki-Kare uygunluk testinin bir alternatifi olan Kolmogorov-Smirnov testi, Kolmogorov 
tarafından 1933 yılında tek örneklem uyum iyili i için, 1939 yılında da Smirnov tarafından iki 
ba ımsız örneklem için uyum iyili i testi olarak geli tirilmi tir. u an birlikte bu benzerlikleri 
nedeniyle literatürde Kolmogorov-Smirnov uyum iyili i testi olarak kullanılırlar.

Çok küçük örneklem setlerinde, beklenen frekanslardan birisinin 1’den küçük olması
durumunda, beklenen frekans de erleri için hücrelerin %20’den fazlası 5’ten küçük olarak 
bulunan veri setlerinde veya frekansların birle tirilmesi gereken hallerde Ki-Kare uyum iyili i
testi yerine Kolmogorov-Smirnov uyum iyili i testi uygulanır. Kolmogorov-Smirnov testinde 
Ki-Kare testindeki gibi beklenen frekanslar için bir alt limit söz konusu de ildir. 

Kolmogorov-Smirnov testi her bir de erin test edilen da ılımda kar ılık gelen olasılı ını
kullanarak gözlenen olasılık de erleri ile beklenen olasılık de erleri arasındaki farkları
kullanır. Bir ba ka deyi le, Kolmogorov-Smirnov testi tek örneklem için iki kümülatif da ılım
fonksiyonunun incelenmesi temeline dayanır. Bu ilk kümülatif da ılım fonksiyonu H0
hipotezinde belirtilen kümülatif da ılım fonksiyonu iken ikincisi örneklemden elde edilen 
gözlenen kümülatif da ılım fonksiyonudur. 

Sonuç olarak, n hacimli örneklemden elde edilen frekans da ılımlarının H0 hipotezi 
varsayımı altında F0(X) kümülatif olasılık da ılımına sahip bir populasyondan alınmı  rasgele 
örneklemler olup olmadı ını test etmek için tek örneklem Kolmogorov-smirnov testi 
kullanılır.
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Tek örneklem Kolmogorov-Smirnov testinin hipotezleri a a ıdaki gibidir. 

H0 = Gözlenen frekanslar beklenen frekanslara uygundur. 
H1  Gözlenen frekanslar beklenen frekanslara uygun de ildir. 

Bu test için hipotez kurulduktan sonra veriler, frekans da ılımı durumuna getirilir. Bu 
frekans da ılımının kümülatif olasılık da ılımları yani S0(X) de erleri olu turulur. H0 hipotezi 
varsayımı altında örneklemin alındı ı varsayılan herhangi bir teorik (beklenen) da ılımının
F0(X) kümülatif olasılık da ılımı belirlenir. Daha sonra gözlenen ve beklenen kümülatif 
olasılık da ılımlarının her sınıfta olasılıkları arasındaki mutlak farklar belirlenir. Bu 
farklardan en büyük farklılı ın rasgelelik ko ullarından ayrılıp ayrılmadı ı test edilir. Bu 
mutlak fark Kolmogorov-Smirnov testinde D ile gösterilen test istatisti i olarak bilinir. Bir 
ba ka deyi le, test istatisti i mutlak uzaklık ölçüsüne dayanır. 

D = maksimum | F0(X) - S0(X) |            (2) 

Bu D de erinin önemlili i, belirlenen  önem seviyesi için D  kritik de eri ile 
kar ıla tırılarak verilir. D  > D ise H0 hipotezi rededilir ve gözlenen frekansların beklenen 
frekanslara uygun olmadı ına  önem seviyesinde karar verilir. Aksi durumda yani H0
hipotezi rededilmezse, gözlenen frekansların beklenen frekanslara uygun oldu una karar 
verilir. Ayrıca Kolmogorov-Smirnov testi sonucunda p-de eri ’dan küçük çıkmı sa, konum 
parametresi ile ilgili hipotezleri test etmek için Wilcoxon i aretli sıra sayıları testini 
kullanmak uygun olur. 

Kolmogorov-Smirnov testi, uyum iyili i testleri arasında yanlı  olan H0 hipotezini 
reddetme olasılı ı yüksek bir testtir. Bir de H0 hipotezinin do ru oldu u varsayımı altında
örneklemden elde edilen kümülatif da ılımın hipotezde öne sürülen kümülatif da ılım ile 
uyumlu olması beklenir. 

Ama u unutulmamalıdır ki, Kolmogorov-Smirnov tek örneklem uyum iyili i testi uygun 
bir veri setinde kullanılırsa bu test yerine Ki-Kare uyum iyili i testi de kullanılabilir.

3. Benzetim Çalı ması

Bu çalı madaki uygulamada tekdüze, poisson ve normal da ılımları için küçük 
örneklemlerde benzetim çalı ması yapılmı tır. Tekdüze da ılımının parametreleri x=3, y=7, 
poisson da ılımının parametresi =1 ve normal da ılımın parametreleri ise =70, 2=10 
olarak belirlenmi tir. Büyük örneklem ile yapılan çalı malarda Ki-Kare ve Kolmogorov-
Smirnov aynı sonucu vermektedir.  

Örneklem büyüklükleri hesaplanırken %10, %20 ve %30’luk n/N oranları yakla ık olarak 
dikkate alınmı tır. Küçük örneklem büyüklükleri 5, 15 ve 25 olarak belirlenmi tir. Bu 
örneklem büyüklükleri n/N oranlarına ba lı kalarak farklı örneklem büyüklüklerinden Minitab 
paket programında seçilmi tir. Örneklem büyüklü ü 5 birim olan örneklem 17, 25 ve 50 
birimden seçilirken, örneklem büyüklü ü 15 birim olan örneklem 50, 75 ve 150 birimden ve 
son olarak da örneklem büyüklü ü 25 birim olan örneklem 85, 125 ve 250 birimden 15’er kez 
Minitab paket programında seçilmi tir.
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4. Sonuç 

Hipotez testlerinde önemli olan H0 hipotezini reddebilmektir. Örneklem büyüklü ü artıkça 
herhangi bir uyum iyili i testinde H0 hipotezi kolaylıkla reddedilebilir. Ayrıca istatistiksel 
testlerin büyük bir kısmının uygulanabilmesi için verilerin normal da ılıma yakın olması
istenilen bir durumdur. Ancak ne yazıkki her zaman standart normal da ılan bir veri seti 
bulmak söz konusu de ildir. Bundan dolayı büyük veri setlerinde sadece normallik test 
sonuçlarına bakmayıp, histogram ve normal olasılık grafi i gibi grafiklerde normalden çok 
ciddi sapmalar yoksa verilerin normal da ıldı ını dü ünülerek buna uygun olarak istatistiksel 
analizler yapılabilir.  

Ki-Kare testinin uygulanabilmesi için beklenen frekansların 5’den büyük olma artı söz 
konusudur. Kolmogorov-Smirnov testi için böyle bir varsayım olmadı ı için verilere kolayca 
uygulanabilmektedir. Ama teoride her zaman bu frekansların 5’den büyük olması
sa lanamadı ı durumda Kolmogorov-Smirnov testinin uygulanıp uygulanamayaca ı
ara tırılmalıdır.

Farklı örneklem büyüklüklerinden seçilerek bulunmu  5, 15 ve 25 örneklem büyüklükleri 
için yapılan testlerde hem Ki-Kare hem de Kolmogorov-Smirnov testleri için SPSS paket 
programında farklı da ılımlar için hesaplanan p de erlerine ait sonuçlardan bazı örnekler 
a a ıdaki iki tabloda verilmi tir. lk tablo Ki-Kare uyum testi ile hesaplanan p de erlerini 
verirken ikinci tablo Kolmogorov-Smirnov uyum testi ile hesaplanan p de erlerini 
vermektedir. 

Tablo 1: Ki-Kare uyum iyili i testi ile farklı da ılımlar için hesaplanan p de erleri
Da ılım 17-5(p) 25-5(p) 50-5(p) 50-15(p) 75-15(p) 150-15(p) 85-25(p) 125-25(p) 250-25(p) 
Tekdüze 0,45 0,65 0,82 0,74 0,74 1,00 0,59 0,13 0,27 
Poisson 0,45 0,45 0,65 0,04 0,12 0,11 0,01 0,03 0,02 
Normal 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,97 

Tablo 2: Kolmogorov-Smirnov uyum iyili i testi ile farklı da ılımlar için hesaplanan p de erleri
Da ılım 17-5(p) 25-5(p) 50-5(p) 50-15(p) 75-15(p) 150-15(p) 85-25(p) 125-25(p) 250-25(p) 
Tekdüze 0,05 0,05 0,40 0,39 0,59 0,90 0,11 0,33 0,11 
Poisson 0,84 1,00 0,05 0,49 0,87 1,00 0,99 1,00 0,97 
Normal 1,00 0,87 0,99 0,91 0,96 0,63 1,00 0,96 0,68 

Bu sonuçlara göre örnekler, kitledeki da ılma oranlarını yansıtmaktadır. Ancak Ki-Kare 
testi ile Kolmogorov-Smirnov testi için elde edilen p de erleri arasında da ılımlar arasında
bazı farklılıklar görülmektedir. Bu farkların önemli olup olmadı ını belirlenmesi gerekir. E er
fark önemli çıkarsa, testlerin güçleri arasında da farklılık oldu u söylenebilir. Bunu 
belirlemek amacıyla bu örneklere ait p de erlerine e le tirilmi  t testi Minitab paket 
programında uygulanmı tır.

E le tirilmi  t testi sonuçlarına göre tekdüze da ılım ve normal da ılım için Ki-Kare testi 
ile Kolmogorov-Smirnov testi için elde edilen p de erleri arasında önemli bir faklılı ın
oldu u (p<0.000), Ki-Kare testinde elde edilen p de erinin daha büyük oldu u, buna kar ın
poisson da ılımında p de erleri arasında da fark bulunurken (p<0.000) Kolmogorov-Smirnov 
testinden elde edilen p de erinin daha yüksek oldu u bulunmu tur. Ama sonuç olarak her iki 
test için H0 hipotezleri red edilir ve dolayısıyla belirlenen da ılımdan geldikleri söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Ki-Kare Testi, Kolmogorov-Smirnov Testi, Benzetim Çalı ması.
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ABSTRACT 

THE COMPARATION OF GOODNESS-OF-FIT TESTS OF CHI-SQUARE AND 
KOLMOGOROV-SMIRNOV FOR DIFFERENT SITUATIONS 

In this study, tests of Chi-Square and Kolmogorov-Smirnov have been given. Chi-Square 
and Kolmogorov-Smirnov tests is applied on differrent sample sizes that can be produced 
with simulation study by different disributions (uniform, poisson and normal). To find whether 
there is important difference between p values from these two tests t test carried out. 

Key Words: Chi-Square Test, Kolmogorov-Smirnov Test, Simulation Study.
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ÖZET 

Bu çalı mada amaç ÖSS’ye giren 1.852.059 ö rencinin ya , cinsiyet, okul türü, ö renim durumu, OBP 
(ortaö retim ba arı puanı), okul birincisi olup olmadı ı de i kenleri ve ö rencinin yapmı  oldu u 24 tercih ve 
kazandı ı bölüm bilgileri kullanılarak Türkiye’deki ö renci profilinin “Veri Madencili i” yöntemleri ile 
belirlenmesidir. 

Anahtar Kelimeler: Veri Madencili i, Karar A açları, Birliktelik Kuralları, ÖSS. 

ABSTRACT 

DETERMINING PROFILE OF THE STUDENT USING 2005 ÖSS DATA 

The goal of the study is to determine the profile of the students in Türkiye by using data mining and its 
techniques. Demographical and other specifications of the students such as, age, gender, type of secondary 
school and educational status were used to determine the profile of the students. 

Key Words: Data Mining, Decision Trees, Association Rules, ÖSS. 

1. G R

Ö renci Seçme Sınavı (ÖSS), Ö renci Seçme ve Yerle tirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her 
yıl haziran ayında yapılmaktadır. Sınavın amacı Türkiye’deki ve bazı yabancı ülkelerdeki 
üniversitelere girecek olan ö rencilerin belirlenmesi olup, sınava her yıl yakla ık bir buçuk 
milyon ö renci girmektedir. 

Di er birçok ülkede oldu u gibi Türkiye’de de yüksek ö renime olan talep mevcut ve uygun 
olan kapasiteden fazladır. Bu gerçek do rultusunda, ÖSS’nin iki amacı vardır: 

1. Yüksek ö renim kurumlarında uygun olan bölümler ve yüksek ö renime olan talep 
arasındaki dengeyi sa lamak, 

2. Ö rencilerin ÖSS’deki performanslarını baz alarak ö rencileri seçmek ve yüksek 
ö renim kurumlarına yerle tirmektir. 

Bu çalı mada ÖSS’ye giren 1.852.059 ö rencinin ya , cinsiyet, okul türü, ö renim durumu, 
OBP (ortaö retim ba arı puanı), okul birincisi olup olmadı ı, yaptı ı 24 tercih ve kazandı ı
bölüm de i kenlerinin yer aldı ı veri kullanılarak Türkiye’deki ö renci profilinin “Veri 
Madencili i” yöntemleri ile belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Son yıllarda bilgi sistemleri ve teknolojinin geli mesi sonucunda; kamu kurum ve kurulu ları,
i letmeler ve di er kurulu lar veritabanlarında kurulu un amacına ve yapısına ba lı olarak 
çe itli türlerde veri toplamaktadır. Uygun yazılımların geli imi ve firmaların topladı ı veriyi 
kullanılabilir bilgiye çevirme iste i toplanan bu veriyi i leyerek, verinin içerisindeki 
kullanılabilir ve ilginç ili kilerin, birlikteliklerin ve örüntülerin (patterns) ortaya çıkarılmasını
gerekli hale getirmi tir. Günümüzde pek çok kurum verilerini mü teri nitelikleri ve 
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mü terilerin satın alma örüntülerine ili kin yararlı, kullanı lı bilgiler elde edecek yöntemler ile 
i lemeye ba lamamı tır. Ham veri zengini, nitelikli bilgi (knowledge) fakiri durumunda olan 
kurumların rekabetçi piyasada  ba arılı olmaları ve ba arılarını sürdürmeleri her geçen gün 
daha da zorla maktadır. Veri toplamanın önemini kavramı  olan ve geçmi e yönelik 
sorgularla veriden en üst düzeyde fayda sa layamayaca ını görmeye ba layan bütün 
kurumların en büyük yardımcısı veri madencili idir.

2. VER  MADENC L

Saklı ve i lenmemi  bilgiye olan bu büyük ihtiyaç Veritabanlarında Bilgi Ke fi (VTBK) ve 
Veri Madencili i (VM) gibi yeni alanların ke fiyle anla ılabilir ve yorumlanabilir bir hale 
gelmi tir. Bilgisayar ve bu yeni alanların kullanımı ile madencilikte altın damarının
bulunması gibi binlerce veri yıkıntısı arasından bilgi damarı otomatik olarak    
ke fedilmektedir. 

Veri madencili i büyük veri yı ınlarında gizli olan örüntüleri ve ili kileri ortaya çıkarmak 
için istatistik ve yapay zeka kökenli çok sayıda ileri veri çözümleme yönteminin tercihen 
görsel bir programlama ara yüzü üzerinden kullanıldı ı bir süreçtir. Veri madencili i
algoritmaları; istatistiksel algoritmalar, matematiksel algoritmalar ve yapay zeka 
algoritmalarını (sinir a ları, karar a açları, kohonen a lar, birliktelik kuralları vb.) bir arada  
içerir [3].

2.1. Veri Madencili i Metodolojisi 

CRISP-DM (Cross Industry Standard Processing for Data Mining); SPSS Inc., OHRA, NCR, 
Daimler Chrysler ve Teradata firmaları tarafından geli tirilen açık bir veri madencili i
metodolojisidir. CRISP-DM metodolojisi, iki yüz veri madencili i kurulu u tarafından
desteklenmektedir. Metodolojinin amacı; veri madencili i projelerinin, kullanılan programdan 
ba ımsız olarak belli bir metodu kullanmasıdır.

CRISP-DM metodolojisine göre bir veri madencili i
projesi;

1. htiyaçlarının Anla ılması,
2. Verinin Anla ılması,
3. Verinin Hazırlanması,
4. Modelleme,
5. Modelin De erlendirilmesi,  
6. Modelin Uygulanması ve
7. Güncelleme  

adımlarından olu maktadır [2].

Literatürde ve uygulamalarda görülmektedir ki, 2. ve 3. a ama olan Verinin Anla ılması ve 
Verinin Hazırlanması bir projenin zamansal olarak % 75 ile % 80’ini içermektedir. Buda bize 
veriye eri imin ve verinin kalitesinin ne kadar önemli oldu unu göstermektedir [4].
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3. VER  MADENC L NDE KULLANILAN YÖNTEMLER 

Veri madencili inde kullanılan yöntemler bölümünde bu çalı mada kullanılacak olan 
yöntemlerden bahsedilecektir. 

3.1. Karar A açları

Adından da anla ılabilece i gibi sonuçların a aç görünümünde sunuldu u belirli bir durumu 
tahmin etme amaçlı yöntemlerdir. Karar a acı yöntemini kullanarak verinin sınıflanması iki 
basamaklı bir i lemdir. lk basamak ö renme basama ıdır. Ö renme basama ında önceden 
bilinen bir e itim verisi, model olu turmak amacı ile sınıflama algoritması tarafından
çözümlenir. Ö renilen model, sınıflama kuralları veya karar a acı olarak gösterilir. kinci
basamak ise sınıflama basama ıdır. Sınıflama basama ında test verisi, sınıflama kurallarının
veya karar a acının do rulu unu belirlemek amacı ile kullanılır. E er do ruluk kabul 
edilebilir oranda ise, kurallar yeni verilerin sınıflanması amacı ile kullanılır. Karar a açları
yöntemi bir danı manlı ö renme yöntemi olarak de erlendirilir. Bu yöntemde, bir grup girdi 
(ba ımsız) de i kenleri ile çıktı (ba ımlı) de i kenin/de i kenlerin tahmin edilmesi 
amaçlanmı tır.

Karar a açlarında kullanılan algoritmalar; C5.0, C&R Tree (The Classification and 
Regression Tree), QUEST (Quick, Unbiased, Efficient Statistical Tree) ve CHAID (Chi-
squared Automatic Interaction Detection) eklinde sıralanmaktadır [3] [4]. 

3.2. Birliktelik Kuralları

Birliktelik kuralları geçmi  tarihli hareketleri (transactions) analiz etmek için karar destek 
sistemlerinde stratejik karar verme a amasında örüntüleri ve ili kileri bulmada, verilen 
kararların kalitesini arttırmada izlenen bir yakla ımdır. Birliktelik kuralları e  zamanlı olarak 
gerçekle en ili kilerin tanımlanmasında kullanılır. Ke fedilen örüntüler örneklemde sıklıkla
birlikte geçen nitelik de erleri arasındaki ili kiyi gösterir. 

Birliktelik kuralları, VM ara tırmalarında çok büyük yatırımlar yapılan, VM’nin özel bir 
uygulama alanıdır. lk olarak Pazar Sepeti Çözümlemelerinde kullanıldı ından birliktelik 
kuralları bulma i lemleri pazar sepeti çözümlemesi olarak da literatürde yer almaktadır.
Ancak birliktelik kuralları ticaret, mühendislik, fen ve sa lık sektörlerinin içinde bulundu u
di er birçok alanda uygulanmaktadır.  

Birliktelik kurallarında kullanılan algoritmalar; Apriori, GRI (The Generalized Rule 
Induction), CARMA ve Sequence olarak sıralanmaktadır [3] [4]. 

4. UYGULAMA ve SONUÇ 

Çalı mada 2005 yılında ÖSS’ye girmi , 1.852.059 ö renci verisi kullanılmı tır. Uygulama, 
SPSS firmasının veri madencili i çözümü olan Clementine 11.0 paket programı ile 
gerçekle tirilmi tir. Clementine 11.0 paket programında mevcut olan algoritmalar kullanılarak 
çözümleme yapılmı tır.

4.1. Birliktelik Kuralları

ÖSYM’den elde edilen, ö renci demografik ve tercih bilgilerinin yer aldı ı veri kayna ı (spss 
dosyası) ile üniversite, fakülte ve bölüm kodlarının yer aldı ı veri kayna ı (Excel dosyası)
birle tirilerek yeni bir veri kayna ı haline getirilmi  ve çözümlemeler bu yeni veri kayna ı
üzerinden devam etmi tir ( ekil 1). 
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ekil 1. Farklı Veri Kaynaklarının Birle tirilmesi 

Elde edilen yeni veri kayna ı ile birliktelik kurallarına ili kin 2 ayrı uygulamaya gidilmi tir. 
lk uygulamada bütün üniversitelerin bütün fakülte ve bölümleri arasındaki birlikteliklere 

bakılırken, ikinci uygulamada açıkö retim fakültesi ve yüksekokullar veri kayna ından
çıkartılarak bir uygulama gerçekle tirilmi tir.

ekil 2. Birliktelik Uygulamalarının Akı ı

ekil 2.’de görüldü ü gibi ili ki (bütün fakülteler) ve ili ki_2 (indirgenmi  fakülteler) isimli 
iki ayrı sonuç yer almaktadır.
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Bu uygulamalardan elde edilen sonuçlar sırası ile ekil 3’te verilmi tir (bütün fakülteler ve 
indirgenmi  fakülteler); 

ekil 3. Bütün Fakültelerin Uygulamada Yer Aldı ı Sonuçlar 

Kurallar Güven (%) Destek (%) 
1055226 & 1055201 & 1055218  1055515 93,309 6,131 
1055226 & 1055201 & 1055215  1055518 89,338 6,131 

1055201  1055515 85,777 10,280 
1055198  1055218 75,765 5,590 

1055201 & 1055515  1055218 76,026 7,816 
Tablo 1. Bazı Kurallar, Güven ve Destek De erleri (Bütün Fakülteler) 

ekil 3. ve Tablo 1.’de bulunan 33 kuralın bir kısmına yer verilmi tir. Kural bulma i leminde 
seyreltme yapılarak olası milyonlarca kuraldan güven ve destek de eri yüksek anlamlı
kurallar çıkarılması için en küçük destek de eri % 5 ve en küçük güven de eri % 60 olarak 
belirlenmi tir. Tablo 1. ‘de yer alan kuralların yorumları u ekildedir; 

1055226 & 1055201 & 1055218  1055515 kuralı için; 1055226, 1055201, 1055218 
ve 1055515 kodlu bölümlerin birlikte tercih formunda bulunması olasılı ı
% 6,131’dir. 1055226, 1055201 ve 1055218 kodlu bölümleri tercih formuna kodlayan 
bir ö rencinin, tercih formuna 1055515 kodlu bölümü de kodlaması
olasılı ı % 93,309’dur. 

1055201  1055515 kuralı için; 1055201 ve 1055515 kodlu bölümlerin birlikte tercih 
formunda bulunması olasılı ı % 10,28’dir. 1055201 kodlu bölümü tercih formuna 
kodlayan bir ö rencinin, tercih formuna 1055515 kodlu bölümü de kodlaması olasılı ı
% 85,777’dir.
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ekil 4. Açıkö retim Fakültesi ve Yüksekokulların Çıkarıldı ı Sonuçlar 

Kurallar Güven (%) Destek (%) 
1151547  1171448 88,228 0,914 
1271402  1351342 87,638 1,181 
1351249  1271052 81,141 1,013 
1211969  1441051 81,031 1,172 

1275016 & 1155018  1065011 76,361 0,768 
Tablo 2. Bazı Kurallar, Güven ve Destek De erleri (Çıkartılmı  Fakülte ve Yüksekokul) 

ekil 4. ve Tablo 2.’de bulunan 126 kuralın bir kısmına yer verilmi tir. Kural bulma 
i leminde seyreltme yapılarak olası milyonlarca kuraldan güven ve destek de eri yüksek 
anlamlı kurallar çıkarılması için en küçük destek de eri % 1 ve en küçük güven de eri % 50 
olarak belirlenmi tir. Tablo 2. ‘de yer alan kuralların yorumları u ekildedir;

1151547  1171448 kuralı için; 1151547 ve 1171448 kodlu bölümlerin birlikte tercih 
formunda bulunması olasılı ı % 0,914’dür. 1151547 kodlu bölümü tercih formuna 
kodlayan bir ö rencinin, tercih formuna 1171448 kodlu bölümü de kodlaması
olasılı ı % 88,228’dir. 

4.2. Karar A acı

ÖSYM’den elde edilen, ö renci demografik bilgilerinin (ya , cinsiyet, kazandı ı okul, mezun 
oldu u okul türü, ö renim durumu, OBP) yer aldı ı veri kayna ı gerekli veri 
manipülasyonları yapılarak (verinin temizlenmesi, birle tirilmesi, yeni alanlar olu turulması)
temiz ve kullanılabilir bir ekle dönü türülmü  ve i lemlere bu yeni veri kayna ı üzerinden 
devam edilmi tir ( ekil 5).
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ekil 5. Veri Manipülasyonu 

ekil 5.’de görülen veri manipülasyonu sonucunda, ana veri kayna ı temizlenip, istenilen 
de i kenler do rultusunda hazırlandıktan sonra uygulamada kullanılmak üzere 
karar_uygulama ismi ile kaydedilmi tir.

ekil 6. Karar A acı Uygulamalarının Akı ı
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ekil 6.’da görüldü ü gibi C5.0 ve CHAID algoritmaları kullanılarak 2 ayrı uygulama 
gerçekle tirilmi , uygulama sonuçlarının do rulukları “Analysis” i lemcileri ile 
de erlendirilmi tir.

Uygulamada, üniversite kazanma profilleri çıkarılması hedeflenmi  ve bu do rultuda; 
ö rencilerin ya , cinsiyet, OBP, mezun oldu u okul türü, ö renim durumu de i kenleri
kullanılmı tır. Sadece tercih yapan ö renciler de erlendirmeye alınmı lardır (tercih yapmayan 
ö renciler, üniversite kazanamamı  grubuna dahil edilmemi  ve veriden çıkarılmı tır).

Sonuçlardan azılarına a a ıda de inilmi tir.

C5.0 algoritması ile olu turulan profil sonucunda, üniversiteyi kazanmak için en önemli 
de i kenin OBP oldu u ve puan için kritik de erlerin 91,642 puan altı ve üstü oldu u
belirlenmi tir. kinci önemli de i ken ise okul türüdür. OBP 91,642 puan ve altı, mezun 
oldu u okul türü 55017 (meslek lisesi) olan, kız ö rencilerin, ö renim durumu 7 (bir 
yüksekö retim kurumunu bitiren), ya ı 26 ve altı olanların % 67,246’sı üniversite kazanmı
iken ya ı 26 üstü olanların % 65,192’si üniversiteyi kazanamamı tır.

CHAID algoritması ile olu turulana profil sonucunda, üniversiteyi kazanmak için en önemli 
de i kenin ö renim durumu oldu u, ikinci önemli de i kenin okul türü oldu u belirlenmi tir. 
Ö renim durumu 1 (bir ortaö renim kurumun son sınıfında okuyan) olan, mezun oldu u okul 
türü 52011 (Ticaret Meslek Lisesi), 56102 (Veteriner Sa lık Teknisyenleri Meslek Lisesi / 
Veteriner Sa lık Meslek Lisesi) ve 58022 (Anadolu Sekreterlik Meslek Lisesi) olan ve OBP 
73,685 üstü olan ö rencilerin % 92,06’sı üniversiteyi kazanmı lardır.
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ABSTRACT

HEURISTIC APPROACH TO THE SOLUTION OF NONLINEAR FUNCTIONS WITH ADAPTIVE 
SIMULATED ANNEALING

The problems encountered in the real world have generally nonlinear and stochastic structure. The solution of 
the problems shall be possible by the definition of the appropriate nonlinear functional structures. The nonlinear 
optimization methods may not always have the sufficient reliability and efficiency in achieving the global 
solution. In achieving the global solutions for the complex optimization methods, Simulated Annealing can be 
suggested as alternative method. In this study, the information is given about the Simulated Annealing Method 
which is one of the heuristic method has been used for the last decade and the algorithmic steps relating to the 
Adaptive Simulated Annealing  Method is defined. The global minimum values of the nonlinear functions tried to 
get by formed algorithm. 

Key Words: Simulated Annealing Method, Adaptive Simulated Annealing Method, nonlinear functions, global 
minimum. 

1. Giri
Do rusal olmayan fonksiyonların tümel minimumunu bulmaya yönelik yapılan çalı malarda, 
türeve dayalı algoritmalar, fonksiyon hesaplarını içeren yakla ımlar kullanılmı  ve bu 
yöntemlerle yerel minimum sayısının az oldu u fonksiyonlarda en iyi sonuca ula ıldı ı
gözlenmi tir. Fakat, kar ıla ılan bir çok optimizasyon problemi çok sayıda yerel minimum 
içerdi inden, bilinen do rusal olmayan optimizasyon yöntemlerinin etkinli inin ve 
güvenilirli inin daha dü ük oldu u gözlenmi tir (Corana et al. 1987). Son yıllarda 
optimizasyon problemlerinin çözümü için, Tavlama Benzetimi (Simulated Annealing) adı
altında rasgele kom uluk aramalarına dayalı bir optimizasyon yöntemi geli tirilmi tir.
Kirkpatrick, Gelatt, Vecchi (1983) ve Cherny (1985) tarafından birbirinden ba ımsız olarak 
ortaya konan Tavlama Benzetimi Algoritması günümüze kadar bilgisayar tasarımı, görüntü 
i leme, moleküler fizik ve kimya, çizelgeleme, finans gibi farklı alanlardaki bir çok 
optimizasyon problemine uygulanmı tır (Yi it ve Türkbey 2003). Çalı mada Tavlama 
Benzetimi Yöntemi’ nin i leyi i ve özellikleri hakkında bilgi verilerek, Uyarlanmı  Tavlama 
Benzetimi Yöntemi’ nin algoritmik adımları tanımlanacaktır. Tanımlanan algoritma ile fay 
düzlemine ili kin olu turulmu  do rusal olmayan fonksiyonların en iyi de erleri elde 
edilmeye çalı ılacaktır.

2. Tavlama Benzetimi Yöntemi 
Tavlama Benzetimi Yöntemi, metallerin ve bazı sıvı haldeki maddelerin so utulması ve 
minimum enerjili kristal yapıda donması ile genel bir sistemin minimumunu ara tırma 
arasındaki analojiye (benze ime) dayanan bir rasgele arama yöntemidir. E er sıcaklık yava
yava  azaltılırsa, bu so uma süreci “tavlama” adını alır (Brooks and Morgan 1995). 
Fizikokimyasal ve yapısal bir denge kazandırmak amacıyla bir metalürji ürününü önce yeterli 
bir sıcaklı a dek ısıtıp sonra bu ürüne yava  yava  so utma biçiminde uygulanan ısıl i lem 
olarak tanımlanan tavlama, fiziksel bir süreç olarak tanımlanır (Laarhoven and Aarts 1987). 
Her bir a amada termal dengeye ula mayı sa layacak ekilde sıcaklı ın azaltılması,
tavlamanın karakteristik özelli idir (Brooks and Morgan 1995). Yöntemde sıcaklık, kontrol 
parametresi olarak dü ünülür. Kombinatorik Optimizasyon Problemleri ve di er problemler 
için stokastik sezgisel optimizasyon tekni i olarak tanımlanan Tavlama Benzetimi Yöntemi, 
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karesel optimizasyon problemleri için iyi çözümler veren olasılıklı karar verme süreci olarak 
da görülebilir (Yi it ve Türkbey 2003).  

Tümel minimumu bulunmak istenen optimizasyon problemi ve fiziksel sistem arasındaki 
ili ki, Çizelge 2.1’ de tanımlanmı tır (Winker and Gilli 2003). 

Çizelge 2.1 Fiziksel sistem ve optimizasyon problemleri arasındaki ili ki  
Fiziksel Sistem                Optimizasyon Problemleri 

Fiziksel sistemin durumu Mümkün çözümler 
Enerji ve minimum enerji Amaç fonksiyonu ve tümel minimum 
Durum de i imi Kom uluk çözümleri 
Sıcaklık Kontrol parametresi 
Donma durumu Sezgisel çözüm 

Tavlama Benzetimi Yöntemi’ nde en iyi çözüme ula abilmek için, kontrol parametresi olan 
sıcaklı ın azaltılması, maddenin termal dengeye ula ması gibi durumlarda ortalama olarak 
gözlenen genel etki, Boltzmann (Gibbs) Da ılımı ile tanımlanmaktadır (Laarhoven and Aarts 
1987). E er, olasılık da ılımı,

1 exp
B

E x
P X x

z k T
                                               (2.1) 

ise; X ’ e “Boltzmann  Da ılımlı”dır denir. Burada; 
:E x enerji,

    :Bk  Boltzmann sabiti, 
:T  sıcaklık,
:z   normallik sabiti, 

dir (Rothman 1985). 

3. Uyarlanmı  Tavlama Benzetimi Yöntemi 
Tavlama Benzetimi Algoritması, en iyi de eri bulunmak istenen noktaların kom uluk
yapılarına ve kontrol parametresi olan sıcaklı a ba lı olarak farklıla tırılabilir. En iyi sonuca 
ula abilmek için, kontrol parametresi olan sıcaklı a ili kin so uma fonksiyonları
olu turulmu tur. Bu fonksiyonların en önemli özelli i, kritik sıcaklık etrafında so umanın
yava  olacak biçimde olu turulmaları gerekti idir. Ingber (1995) tarafından tanımlanan üstel 
so uma fonksiyonu kullanılarak elde edilen Uyarlanmı  Tavlama Benzetimi Yöntemi’ nin 
algoritmik adımları a a ıdaki gibi tanımlanabilir: 

ADIM 0: f , en iyi de eri bulunmak istenen fonksiyon olmak üzere; 0T , ba langıç sıcaklı ı;

0x , tanım aralı ı üzerinde keyfi bir ba langıç noktası; minT , son sıcaklık; TN , her bir 
sıcaklıkta yapılan yineleme sayısı; SM , sıcaklık de i im sayısı belirlenir. A ,  parametre için 
alt sınır vektörü ve B , parametre için üst sınır vektörü seçilir. 
ADIM 1: Ba langıç noktasının fonksiyona verdi i de er 0E f x , hesaplanır.

ADIM 2: Her bir k  yinelemesi için 1, 2,..., Sk M , T  sıcaklık de erinde

x x y B A                                                         (3.1) 

             olacak biçimde yeni bir x  noktası seçilir. Burada, ,x A B ’ dir. 

ADIM 3: ADIM 2’ de bulunan x  noktasının fonksiyona verdi i de er E f x ,
hesaplanır.
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ADIM 4: E E  ise x x  ve E E  alınır. Aksi halde, E T kh E e  biçiminde 

tanımlı bir kabul fonksiyonu ve 0,1Z U  olmak üzere bir Z  rasgele de i keni
üretilir. Burada, E  amaç fonksiyonun önceki ve mevcut de eri arasındaki farktır
( E E E f x f x  ). E er; h E Z  ise, x x  ve E E  alınır, 

1T TN N  olur.  Aksi halde; h E Z  ise, ADIM 2’ ye gidilerek, tanım
aralı ından yeni nokta üretilir. Bu i lemler, her bir sıcaklık de erinde belirlenen 
yineleme sayısı kadar yapılır.

ADIM 5:
1

0
sc ki

i iT k T e , 1, 2,...,i s , 1, 2,..., Sk M  ile tanımlı so uma fonksiyonuna 
göre, T  sıcaklı ı azaltılır, yeni sıcaklık fonksiyonu elde edilir. 1s sM M  alınır.

ADIM 6: x  ve E , sırasıyla en iyi nokta ve en iyi fonksiyon de eri olarak alınır. Bu i lemler 
ADIM 0’ da tanımlanan minT  de eri elde edilene kadar devam eder. minT  de erine 
ula ıldı ında arama süreci sona erer. 

4. Uyarlanmı  Tavlama Benzetimi Yöntemi le Fay Düzlemi Parametrelerinin Tahmini 
Depremler, yer içinde fay olarak adlandırılan kırıklar üzerinde biçim de i tirme enerjisinin 
aniden bo alması sonucunda meydana gelen yer de i tirme hareketlerinin neden oldu u
karma ık elastik dalga hareketleri olarak da tanımlanır. Deprem öncesi ve sonrası yeryüzünde 
yapılan ölçülerle, depremin meydana getirdi i yüzey yer de i tirmeleri hesaplanabilmektedir. 
Elde edilen bu veriler, yer hareketi parametrelerinin de erlerini tahmin etmeye yarayan 
ba ıntıların geli tirilmesinde kullanılmaktadır. Fay düzlemi geometrisi ekil 4.1’ de 
gösterilmi tir.  Fay düzlemi üzerindeki yer de i tirmeleri tanımlayan parametreler,
          w :  fay düzleminin geni li i, 

l  :  fay düzleminin uzunlu u,
          d :  fay düzleminin derinli i,
        S    :  kayma vektörü, 
      SS    :  kayma vektörünün fay do rultusu yönündeki bile eni (Strike-Slip), 
      DS :  kayma vektörünün fay do rultusuna dik yöndeki bile eni (Dip-Slip), 

    :  e im açısı (dip angle), 
    :  fay do rultusunun azimutu (Strike), 

0 0,x y  :  fay merkezi konumu, 
       r     :  kayma vektörünün yönü (rake) , 
( , )xf yf :  fay ba langıç noktasının koordinatları
 dır.

                   

          

z

y

w

S

l

SS

   . 
0 0,x y

-d

x

SS

DS

r
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ekil 4.1 Fay geometrisi ve fay üzerindeki yer de i tirme            
      Yerkabu u geometrisini kusursuz modellemek mümkün de ildir. Aktu  (2003), elastik 
yarı-uzay modellerini kullanarak, dörtgensel bir alan için (fay düzlemi) kayma vektörü 
bile enlerinin sebep oldu u yüzey yer de i imlerini , ,x y zu u u , analitik denklemler 
biçiminde ifade etmi tir. Hesaplamalar sonucu elde edilen yanal ve dü ey atım e itlik 
sistemleri,  

Yanal Atım:

11
1

'
1

2

'
1

4

tan sin
2

cos sin
2

sin sin
2

x

y

z

u qu I
R R qR

u y q qu I
R R R

u d q qu I
R R R

                                                                         (4.1)

Dü ey atım:

2
3

'
12

1

12
5

sin cos
2

cos tan sin cos
2

' sin tan sin cos
2

x

y

z

u qu I
R

u y q xu I
R R R

u y qu I
R R qR

                 (4.2) 

biçiminde tanımlanır. ekil 4.1’ de gösterilen fay düzlemi parametreleri, (4.1)-(4.2) e itlik 
sistemlerindeki parametrelerin bazı özel dönü ümleri ile elde edilmi tir. Aktu  (2003) 
tarafından tanımlanan bu e itlik sistemlerinin Uyarlanmı  Tavlama Benzetimi Yöntemi ile 
çözülmesi için 

( )d G np                                                                (4.3) 
biçiminde bir model tanımlandı. Burada,

  : y dd d d d   olmak üzere yüzey yer de i im vektörü, 

:yd , , ,y
jd u j x y z  biçiminde sırasıyla fay do rultusu, e im açısı ve fay                 

düzlemine dik do rultuda yanal yöndeki yüzey yer de i im vektörü, 
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:dd  , , ,d
jd u j x y z  biçiminde sırasıyla fay do rultusu, e im açısı ve fay                 

düzlemine dik do rultuda dü ey yöndeki yüzey yer de i im vektörü, 
p  :  fay düzlemi parametre vektörü, 
G  : d  ve p   arasındaki ili kiyi belirleyen do rusal olmayan fonksiyon, 
n  :  gözlem hataları vektörü (birbirinden ba ımsız ve aynı da ılımlı, p ’den ba ımsız),

dür. Burada önemli olan, yüzey yer de i tirmelerini belirlemek amacıyla fay düzlemi 
parametreleri ile olu turulan fonksiyondan elde edilen sonuçlarla, belirlenen noktalarda 
deprem öncesi ve deprem sonrası yapılan ölçülerle elde edilen yüzey yer de i tirme miktarları
arasındaki uygunlu un maksimum düzeyde sa lanabilmesidir. Kısacası, gözlem ile tahmin 
arasındaki uygunsuzlu u minimum yapacak ekilde model parametrelerini belirleyebilmek 
temel amaçtır. Deprem kaynaklı yüzey yer de i imlerinin de erlendirilmesi için, ekil 4.1’ 
deki gibi bir düzlem olu turuldu. Düzlem üzerinde orijinden geçecek biçimde fay do rusu
olu turulduktan sonra, fay do rusu etrafında rasgele 50 koordinat de eri belirlendi. 

ekil 4.1 Yüzey yer de i imleri hesaplanan noktalar 

Her bir koordinat de eri için, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü jeodinamik laboratuvarı
sayfasından (http:// www.gpsg.mit.edu) alınan MATLAB kodu kullanılarak, , ,x y zu u u
üçlüsü biçiminde tanımlanan yüzey yer de i imlerine ili kin yapay veriler elde edildi. 
Tanımlanan 

1 2[ ]xf yf d l w U Up
fay parametrelerinin gerçek de erleri ve parametrelerin tanım aralıkları Çizelge 4.1’ dedir.

Çizelge 4.1  Fay düzlemi parametrelerinin tanım aralıkları ve gerçek de erleri

Parametreler
xf
(km) 

yf
(km) (radyan)

d
(km) (radyan)

l
(km) 

w
(km) 

1U
(m) 

2U
(m) 

Alt sınır -50 -50 4.7125 0 0.8727 20 5 -5 -5 
Üst sınır 0 0 6.2832 5 2.0944 100 15 5 5 

Gerçek de er -20 -40 5.4978 1 1.2217 60 12 2 0.2 

Çalı mada, fay düzlemi parametrelerinin tanım aralıklarından seçilen farklı ba langıç
de erleri için Uyarlanmı  Tavlama Benzetimi Algoritması kullanılarak, gözlem ile ölçüm 
arasındaki farkın minimum olması sa lanacak biçimde parametre de erlerini tahmin etmek 
amaçlanmı tır. (4.3) de tanımlanan modelden yararlanarak 

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30
-60
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-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

x
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( ) ( )f d G d Gp p                                                    (4.4) 

e itli i ile tanımlı f  fonksiyonunun minimum de erine ula mak hedeflenmi tir.

Uyarlanmı  Tavlama Benzetimi Yöntemi’ nin algoritmik adımları i letilmek üzere, Matlab 
kodlamasından yararlanılarak bir program olu turulmu tur. Algoritmanın, yerel minimum 
tuzaklarına dü mesini engellemek için göreceli olarak yüksek bir T  de eri ile aramaya 
ba lanır. Bir taraftan sıcaklık yava  yava  azaltılırken, önceden tanımlanmı  yineleme 
sayısına SM  ba lı olan algoritma her sıcaklık de erinde belirli sayıda TN  hareket 
deneyerek arama i lemini sürdürür. Tümel minimumu bulunmak istenen (4.4) e itli i ile 
tanımlı f  fonksiyonunun boyutu s  olmak üzere, 10TN s  alınmı tır. Önceden belirlenen 

minT  de eri durdurma kriteri olarak dü ünülmü tür. Algoritmanın ba langıç ko ulunda,
11

min 10T , 0 1000T , 1000sM  olmak üzere parametre vektörünün tanım aralı ından 

seçilen farklı ba langıç de erleri 0p için, Uyarlanmı  Tavlama Benzetimi Yöntemi ile elde 

edilen fonksiyon de eri *f  ve parametre de erlerine *p yer verilmi tir.

Fonksiyon ve Parametre De erleri
[-12.5   -12.5   5.8905   3.75   1.788975   80   12.5   2.5    2.5]0p CPU (sn)=  4.2976e+003

* 9.0534e-004f [ -19.9068   -39.8160    5.4972    0.6744    1.2190   61.5312   11.2944    2.0881   0.2176]*p

[-0.1    -0.1    6.2    4.9    2    99.5   14.9    4.5    4.5]0p CPU (sn)=  4.2185e+003 

* 5.8651e-004f [-20.1037  -40.1671    5.4973    1.2277    1.2163   58.9137   12.4618    1.9567  0.1885]*p

[-37.5   -37.5   5.1051   1.25   1.178125    40   7.5    -2.5   -2.5]0p CPU (sn)=  4.1510e+003

* 9.7297e-005f [-20.0492  -40.0712    5.4972    1.0688    1.2166   59.6101   12.1394    1.9895    0.1929]*p

[ -17   -37    5.3233   2   1.0472   27    9    -3    2]0p CPU (sn)=  392.8910 

* 0.0098 f [-19.4914  -39.2948  5.5072  0.3164  1.2877  62.2436  10.4110  2.1835  0.2592]*p

[ -17   -37    5.3233   2   1.0472   27    9    -3    2]0p CPU (sn) =  4.2966e+003 

* 3.1336e-005f [-19.9901  -39.9761    5.4976    0.9431    1.2199   60.3050   11.8844    2.0142   0.2016]*p

Elde edilen simulasyon sonuçlarından, farklı ba langıç parametre de erleri için  algoritmanın
yerel minimum tuzaklarına takılmadan oldukça küçük hata ile tümel de erlere ula tı ı
gözlenmi tir.
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ÖZET 

Hayat dı ı sigortalarda kollektif risk modellemesiyle toplam hasar de i keninin da ılımının bulunması
önemlidir. Bu da ılımların belirlenmesinde toplam hasar sayısı için önerilen en önemli da ılımlardan bir tanesi 
negatif binom da ılımıdır ve bu da ılım sahip oldu u özellikler nedeniyle di er da ılımlara göre bir çok 
avantaja sahiptir. Birle ik negatif binom da ılımı varsayımında hasar miktarı için de bir çok da ılım önerilebilir 
fakat her da ılım için birle ik negatif binom da ılımının tam olarak belirlenmesi oldukça zor olabilir. 
Literatürde toplam hasar de i keninin da ılımı hasar miktarına ili kin verilmi  birkaç da ılım için bilinmesine 
ra men birçok hasar miktarı da ılımı için elde edilmesi oldukça zordur. Çalı mada, kar ıla ılan bu zorluklar 
a ılmaya çalı ılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hasar miktarı, hasar sayısı, toplam hasar de i keni, Erlang modeli,  birle ik negatif binom 
da ılımı, Panjèr yöntemi.  

ABSTRACT 

NEGATIVE BINOMIAL IN RISK MODELLING 

It is important to find the distribution of the total loss variable using the collective risk model in the non-life 
insurances. Determining these distributions, the negative binomial distribution is one of the most important and 
proposed distributions for the number of claims and this distribution has many advantages according to other 
distributions in view of its properties. Many distributions can be suggested for the amount of claim in the 
assumption of compound negative binomial distribution. But it can be difficult to identify exact distribution of 
total loss using compound negative binomial distribution for every distribution. In the literature, although the 
distribution of the total loss variable is known for some distributions related to the amount of claim, it is difficult 
to determine the distribution of the total loss variable for many amount of claim distributions. In this study, it is 
aimed to overcome these difficulties. 

Key Words: Amount of claim, number of claim, total loss variable, Erlang model, compound negative binomial 
distribution, Panjèr’s method. 

1. G R

Sigortacılıkta belirli bir grup için belirli bir zaman aralı ındaki toplam hasar de i keni olan S’nin 
da ılımının bulunması önemlidir. S’nin da ılımının bulunması için öne çıkan yöntemlerden birincisi 
bireysel risk modellemesi, di eri ise kollektif risk modellemesidir. Kollektif risk modellemesinde 
belirli bir zaman aralı ında gelen hasar miktarları toplanarak, toplam hasar miktarı S

NXXXS 21 (1)

eklinde yazılır [1]. Bu ifadede iX i’ninci hasar miktarını, N ise belirli bir zaman periyodundaki 
toplam hasar sayısını göstermektedir. Burada, hasar miktarı olan ,, 21 XX  rassal de i kenlerinin
birbirinden tam ba ımsız oldu u ve bütün iX ’lerin aynı da ılıma sahip oldu u varsayılır. Ayrıca
hasar sayısı olan N rassal de i keninin da ılımı iX ’lerden ve nN  ko ulu altında, nXXX ,,, 21

rassal de i kenlerinin ortak da ılımı da n ’den ba ımsızdır.

S için kollektif risk modellemesi, birincil da ılım ve ikincil da ılım ile bir birle ik da ılım meydana 
getirir ki olasılık teorisinde S’nin da ılımının belirlenmesinde kullanılan N’nin da ılımına birincil 
da ılım, iX ’lerin ortak da ılımına da ikincil da ılım adı verilmektedir. S’nin da ılımının ne olaca ı,
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hem iX ’lerin hem de N’nin da ılımının ne olaca ına ba lıdır ve olasılık teorisine göre S birle ik
da ılıma sahiptir. Nitekim aktüeryal bilimin içeri inde de birle ik da ılım, kollektif risk modeli adını
almaktadır ve da ılıma ismini N’nin da ılımı vermektedir.

S, denklem (1)’e göre tanımlanan birle ik da ılıma sahipse, S’nin beklenen de erini ve varyansını
bulmak için çift beklenen teorem kullanılır. XE , N rassal de i keni ile ili kili bir sabit oldu una 
göre, çift beklenen teoremin birinci kısmından S’nin beklenen de eri,

XENE
NSEESE N

.
(2)

olarak elde edilir [1]. Benzer ekilde, XE  ve XVar ’in her ikisi de N rassal de i keni ile ili kili 
sabitler oldu una göre, çift beklenen teoremin ikinci kısmından S’nin varyansı,

2.. XENVarXVarNE

NSEVarNSVarESVar NN
(3)

olur [1].  

S’nin moment çıkaran fonksiyonu, N ve X’in moment çıkaran fonksiyonunun bir fonksiyonu olarak 
ifade edilebilir ve bu ifade, Ste ’nin beklenen de eri S’nin moment çıkaran fonksiyonu oldu una göre 
çift beklenen teoremin birinci kısmı kullanılarak elde edilir. Böylece S’nin moment çıkaran
fonksiyonu tMr Xln ’de de erlendirilen birincil da ılımın moment çıkaran fonksiyonuna e it
olur ki bu da  

tMMtM XNS ln (4)

olarak sonuçlandırılır [1]. 

Literatürde N’nin da ılımına ili kin öne çıkan iki da ılımdan bir tanesi Poisson, di eri ise negatif 
binom da ılımıdır. Hasar miktarı iX ’ler için ise bir çok sürekli da ılım önerilebilir fakat her da ılım
için S’nin da ılımını bulmak oldukça zordur. 

Poisson da ılımı, NN VarE  özelli inden dolayı ço u kez yetersiz kalabilir ve bu nedenle 

negatif binom da ılımının kullanılması daha uygundur. Negatif binom da ılımı,
1

1p  ve 

1
q  olacak ekilde, olasılık fonksiyonu  

0,0,,2,1,0,1
1

obPr rnqq
n
nr

nNp nr
n (5)

olan dikkat çekecek derecede çok yönlü bir da ılımdır [2,4,5]. Negatif binom da ılımının olasılık
çıkaran fonksiyonu ise a a ıdaki gibi gösterilebilir: 

rzzP 11 (6)

Bu da ılımın logaritmik moment çıkaran fonksiyonu 
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1,
1
1lnlog z

z qe
qe
qrzM (7)

olup bu fonksiyonun ilk iki türevinden sırasıyla 

r
q

qrNE
1 (8)

1
1 2 r

q
qrNVar (9)

elde edilir [2,4,5]. 

Ayrıca, toplam hasar de i keni olan S’nin da ılımı birle ik negatif binom ise bu da ılımın moment 
çıkaran fonksiyonu , 

r

X
S zqM

qzM
1

1 (10)

olur [4]. 

, pozitif oldu undan dolayı negatif binom da ılımının varyansı beklenen de eri a maktadır. Poisson 
da ılımında varyans beklenen de ere e it oldu u için negatif binom da ılımı Poisson da ılımından 
farklılık göstermektedir. Dolayısıyla bu durum, gözlenen varyans gözlenen beklenen de erinden daha 
geni  oldu unda, özel bir veri seti için negatif binom da ılımının Poisson da ılımından daha iyi bir 
aday oldu unu önermektedir [5].    

Negatif binom da ılımının Poisson da ılımı ile ortak olan di er bir özelli i de, toplam hasar sayısı
olan N’nin negatif binom da ılması durumunda, yeniden sigortalanma sonucunda olu an ilavenin 
altındaki herhangi bir keyfi önceli i gösteren r ile ili kili ilaveli hasarların sayısı olan N ‘nin de 
yeniden negatif binom da ılmasıdır. Aynı durum Poisson da ılımı için de geçerli olup, N’nin Poisson 
da ılması durumunda N ’de Poisson da ılmaktadır. Bu özellik, logaritmik moment çıkaran
fonksiyonlar aracılı ıyla kolaylıkla ispatlanabilmektedir. 

Hasar miktarı iX ’ler için ise Gamma da ılımının kullanılması ço u hasar verisi için üstel da ılımdan 
daha avantajlıdır. Çünkü Gamma rassal de i keni, aynı da ılıma sahip ba ımsız üstel rassal 
de i kenlerin toplamıdır. Fakat hasar miktarları gamma, hasar sayısı negatif binom da ıldı ında 
toplam hasar de i keni S’nin da ılımını tam olarak elde etmek oldukça zordur. 

Bu çalı mada, Panjér yöntemi kullanılarak kar ıla ılan zorluk a ılmaya çalı ılmı  ve yakla ık bir 
da ılım bulunmu tur.

2. TOPLAM HASAR DE KEN N N DA ILIMINA L K N ANAL T K
    SONUÇLAR 

Toplam hasar de i keni olan S’nin da ılımının bulunmasında izlenecek yakla ım
1. Verilere dayanan N için bir da ılım önermek, 
2. Verilere dayanan iX ’ler için bir da ılım önermek, 
3. Bu iki da ılımı kullanarak, S’nin da ılımını bulmak için gerekli hesaplamaları elde etmek 
eklinde sıralanabilir [5]. 

Basit analitik sonuçlar, N ve iX ’ler için seçilen da ılımların belirli kombinasyonlarından elde 
edilebilmektedir. Bu durumda moment çıkaran fonksiyon tekni i kullanılarak
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zMPzM XNS (11)

üzerinden S’nin da ılım fonksiyonu bulunmaktadır. S’nin da ılım fonksiyonu 

0

*Pr
n

n
XnS xFpxSxF (12)

kullanılarak elde edilir ki S’nin olasılık çıkaran fonksiyonu, n sabit ve nXXX ,,, 21  ba ımsız olmak 
üzere

zPPzPE

zEzP

XN
N

X

S
S (13)

olur [5]. 

Frekans da ılımının parametresi r olan bir tamsayı de er ile negatif binom ve hasar miktarının
da ılımının üstel da ıldı ı varsayıldı ında, S’nin da ılımını belirlemek için bulunması gerekli olan 
S’nin moment çıkaran fonksiyonu  

r

XNS zzMPzM 111
1

1 1 (14)

eklinde yazılır ki zMPzM XNS
**  e itli inde

r

N zzP 1
1

1*  olup r ve 
1

parametreli binom da ılımının olasılık çıkaran fonksiyonudur. zM X
*  ise ortalaması 1  olan 

üstel da ılımın moment çıkaran fonksiyonudur. Bu dönü üm, sonlu toplamlı da ılım fonksiyonunun 
hesaplanmasını getirir ve böylelikle S’nin birikimli da ılım fonksiyonu  

r

n

n

i

xinrn

S i
ex

n
r

xF
1

1

0

111

!
1x

1
1

1
1

11

(15)

eklini alır [5]. 

Ayrıca, hasar sayısı olan N’nin Poisson, hasar miktarı olan iX ’lerin logaritmik da ılması durumunda, 
toplam hasar de i keni S negatif binom da ılmaktadır.

3. ERLANG MODEL

20. yüzyılın ba larında telefon santrali ile ilgili kuyruk problemleri üzerine ara tırma yapan 
Danimarkalı matematikçi Erlang, bir telefon görü mesinin süresi ile ard arda gelen iki ça rı arasında
geçen sürenin üstel da ıldı ı bir model üzerinde çalı mı tır. Erlang modeli adı verilen bu model, hayat 
dı ı sigortalarda kullanılan bütün modeller arasında matematiksel olarak en kullanı lı olan modeldir. 
Bu modelin en önemli avantajı, t uzunlu undaki bir zaman aralı ında meydana gelen hasar sayısının
da ılımını kolaylıkla hesaplayabilmesidir [2]. 

Erlang modeline göre toplam hasar de i keni S’nin da ılımını bulurken, N’nin Poisson, iX ’lerin ise 
üstel da ıldı ı varsayılmaktadır. Bu varsayım altında

1

01 !
1Prob

n

i
k

ixn

i
i i

xexX (16)
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olarak elde edilir ve bu da ılım, yo unluk fonksiyonu 
x

n

n

n e
n

xxg
!1

1
1

1

 olan Gamma 

da ılımı olup xGn  ile gösterilir. Poisson da ılımı ise 1ni  için 

e
n

n

!1

1

(17)

eklindedir. Gamma yo unluk fonksiyonu 1 oldu unda Poisson da ılımına çok benzemektedir. 
Aralarındaki farkı yaratan ey, n’nin Gamma da ılımı için parametre Poisson da ılımı için ise 
ba ımsız de i ken olmasıdır. Ayrıca x ya da  da, Gamma da ılımı için ba ımsız de i ken iken 
Poisson da ılımı için parametre görevini üstlenmektedir. 

S’nin da ılımının bulunması için, ni ,,2,1,0  de erleri için Gamma ve Poisson’a göre olasılıklar
bulunup her bir i için bulunan Gamma ve Poisson olasılı ı kendi aralarında çarpılıp toplanırsa S’nin 

da ılımı Erlang modeline göre, 10 xG  ve n >1 için 
1

0 !
1

n

i

i
x

n i
xexG  ile

0 !
Prob

n
n

n xGe
n

xS , 0x (18)

olarak elde edilir [2]. N’nin negatif binom, iX ’lerin Gamma da ılması durumunda ise Erlang modeli 
kullanılamayaca ından Panjér yöntemine ba vurulur. 

4. PANJÉR YÖNTEM

Verilen bir ba ımsız de i kenin da ılımının de erlerinin hasar olasılıklarını hesaplamada birçok farklı
yol mevcuttur. Risk Teorisinin ilk zamanlarında fazla bir yakla ım yöntemi olmamasına ra men,
mevcut olan yöntemler arasında en iyi bilinen iki yöntem Esscher’ın yakla ımı ve normal etkili seriler 
yakla ımıydı. Son zamanlarda ise Panjér tarafından ke fedilen yakla ım, hasar olasılıklarını
hesaplamak için revaçta olan bir yöntem olmu tur. Çünkü bu yakla ım, imdiye kadar olan 
yakla ımlardan çok daha üstün ve gerçekçi bir alternatiftir ve programlanması da kolaydır [2].  

Frekans da ılımı olan np , (a, b, 1) sınıfının bir üyesi olup  

,4,3,2,1 np
n
bap nn , (19)

eklinde gösterilir [5]. Bu durumda toplam hasar de i keni olan S’nin moment çıkaran fonksiyonu 

0n

zSznM
nS eEepzM X (20)

olup zX
X eEzM ln ’dir. zM S ’nin birinci türevinden 

zMzMbazMzaMzM XSXSS
''' (21)
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elde edilir ki 00f  olacak ekilde
0n

nz
nS egzM  ve 

0j

jz
jX efzM ’dir. Bu iki ifadenin 

birinci türevleri ise sırasıyla, 
1

'

n

nz
nS engzM  ve 

1

'

j

jz
jX ejfzM ’dir. Tüm bu ifadeler 

denklem (21)’de yerine konup uygun katsayılar kar ıla tırıldıktan sonra 

1

0

1

0

n

j

n

j
jnjjnjn fgjnbafjgang (22)

elde edilir [2,5]. N için kullanılan bütün ortak da ılımlardan N’nin negatif binom da ılması için qa
ve qb 1  ile denklem (19)’daki özyineli özelli e sahiptir [2]. 

Hayat dı ı aktüeryal gerçek ya amda görünen hasar olasılıklarının bütün parametrik versiyonları,
iX ’lerin da ılımı yakla ık olarak kesikli hale getirilerek özyineli olarak hesaplanabilir. 

Özyinelemeliler için ba langıç de eri olan 0g  her da ılım için farklıdır.

Hasar sayısı olan N’nin negatif binom, hasar miktarı olan iX ’lerin ise Gamma da ıldı ı durumda 0g
negatif binom da ılımı için

rfg 00 11 (23)

eklinde olmaktadır[5].  

N negatif binom da ıldı ı için, denklem (22)’ye qa  ve qb 1  yerle tirilir. Gamma da ılımı
sürekli bir da ılım oldu u için belirli aralıklar dahilinde bu da ılım kesikli hale getirilerek 
kesikle tirilmi  da ılımlar olan jf ’ler elde edilir ve denklem (22)’nin en son hali üzerinden 

,3,2,1n  için de erler verilerek ng ’ler bulunur. ng ’lere bakılarak genel bir da ılım tanımlanır ki 
bu tanımlanan da ılım, N’nin negatif binom, iX ’lerin Gamma da ıldı ı durumda kesikle tirilmi
hasar miktarı ile toplam hasarın kesikle tirilmi  da ılımını vermektedir. 

5. SONUÇ 

Hayat dı ı sigortalarda kollektif risk modellemesiyle toplam hasar de i keninin da ılımının
belirlenmesinde toplam hasar sayısı için önerilen en önemli da ılımlardan bir tanesi negatif binom 
da ılımıdır ve bu da ılım sahip oldu u özellikler nedeniyle di er da ılımlara göre bir çok avantaja 
sahiptir. Gamma da ılımı ise sahip oldu u parametrelerden dolayı elveri li bir da ılımdır. Bu iki 
da ılımın bir arada olması halinde ise birçok zorlukla kar ıla mak mümkündür. Nitekim hasar 
sayısının negatif binom, hasar miktarının Gamma da ılması durumunda toplam hasar miktarının
da ılımını elde etmek oldukça zor olmaktadır. Böyle bir durum kar ısında, Panjér yöntemi di er
yakla ımlardan çok daha üstün ve gerçekçi bir alternatif olup programlanması da kolay olan bir 
yöntemdir. Bu çalı mada da, Panjér yöntemi bu zorlu un a ılmasında kullanılmı  ve böylelikle toplam 
hasar miktarının yakla ık da ılımı bulunmu tur.
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Özet
Bu çalı mada çok de i kenli zaman serilerinde de i kenler arasındaki dinamik ili kilerin
belirlenmesinde grafiksel gösterimlerin kullanlması sunulacaktır. Nedensellik analizlerinde 
grafiksel gösterimler ilk defa Amerikalı  genetikçi Wright tarafından 1921 yılında path 
diyagramlarıyla kullanılmı tır.  Son dönemlerde  çok de i kenli verilerin analiz edilmesinde 
kullanılan grafiksel yöntemlerin geli mesi grafiksel gösterimlere yeni bir yakla ım getirmi  ve 
çalı malarda bu yakla ım yapısal vektör otoregresyon modellerinde nedensel sıranın
belirlenmesi amacıyla makroekonomik problemlere uygulanmı tır. Bu çalı manın amacı çok 
de i kenli zaman serilerinin otoregresif yapısını gösteren path diyagramlarını açıklayarak ve 
bu diyagramlardaki patikaların de i kenler arasındaki Granger-nedenselli i ile ili kili
olabilece ini göstermektir. 

Anahtar Kelimeler: Çok De i kenli Zaman Serileri, Granger Nedenselli i, Path 
Diyagramları

1.  Giri

Bilimde olgular tek tek de il, birbirleriyle olan ili kiler içerisinde ele alınmaktadır.
Kendi ba ına hiçbir olgu veya nesnenin bilimsel önemi yoktur. Bilim, ilk bakı ta da ınık veya 
kopuk görünen olgular arasındaki ili kileri izlemeye ve bu ili kileri açıklamaya çalı ır. Bir 
olguda meydana gelen bir de i me, ba ka bir olguda da de i meye neden oluyorsa ve bu 
durum süreklilik arzediyorsa, sözkonusu olgulardan ilki neden, di eri ise sonuç eklinde 
nitelendirilerek de i kenlerin ili ki içinde oldu u varsayılır. Nedensellik, çok eski yıllardan
beri filozofları, son yıllarda da özellikle istatistikçi ve ekonometrisyenleri geni  ölçüde 
ilgilendiren bir konu olmu tur.

Nedenselli e ili kin yapılan i levsel tanımlamalar sadece zaman serilerine 
dayandırılmakta ve bir de i kenin gelecek dönemlerdeki de erlerini, kendi geçmi inden veya 
kendisiyle ili kili oldu u varsayılan bir ba ka de i kenin geçmi  de erlerinden
öngörülebilmesi anlamını ta ımaktadır. De i kenler arasındaki nedensel ili kiyi açıklamak 
için yeterli ölçüde geçmi  dönem gözlem de erinin kullanılması gerekmektedir [5].  

  De i kenler arasındaki nedensel ili kilerin ara tırılmasının temel amaçları u ekilde 
sıralanabilir: 

De i kenler arasındaki nedensel ili kinin yönünün belirlenmesi, 
Kestirim veya öngörü amacıyla olu turulacak ekonometrik modelin belirlenmesi 
a amasında hangi de i kenlerin ba ımsız, hangi de i kenin ba ımlı oldu unun
belirlenmesi, 
Ba ımlı de i kenin sadece kendi geçmi  de erleri ile mi, yoksa ba ımsız
de i kenlerin geçmi   de erleri ile mi daha iyi öngörülebilece inin belirlenmesi, 
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Ba ımsız bir de i kende imdiki dönemde meydana gelen bir de i menin etkisinin 
ba ımlı de i ken üzerindeki etkisinin kaç dönem gecikmeyle ortaya çıkaca ının
belirlenmesidir [1]. 

ki zaman serisi arasındaki  nedensellik tanımı ilk olarak Wiener (1956) tarafından
yapılmı  son olarak  Granger (1969) tarafından geli tirilerek literatürde Granger nedenselli i
adını almı tır. Bu tanım  iktisadi zaman serileri arasındaki dinamik ili kilerin belirlenmesinde 
yaygın ölçüde kullanılmaktadır. Granger, yeterince yüksek dereceli iki de i kenli bir 
otoregresif sürecin tahmini yardımıyla, nedenselli in test edilebilir hale gelmesini sa lamı tır. 
Böylece tX ’nin tY ’ye ve tY ’nin tX ’ye neden olup olmadı ı hipotezi test edilebilir hale 
gelmi tir.

Bazı durumlarda iki de i ken arasındaki ili ki, bu iki de i kenin üçüncü bir de i kenle
olan ili kisi sonucunda olu abilmektedir. Di er bir deyi le, tZ ’nin tX ’ye ve tY ’nin tZ 'ye 
neden oldu u varsayılırsa buradan tY ’nin tX ’ye neden oldu u sonucu ortaya çıkabilecektir. 
Bu tür sahte nedensellikler   çalı malarda gerçek olmayan sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.

Bu çalı mada çok de i kenli zaman serilerinde sahte nedensellik ve di er nedensel 
çıkarımların grafiksel gösterimler yardımıyla elde edilmesi sunulacaktır. Yapısal nedensellik 
analizlerinde grafiksel gösterimler ilk defa Amerikalı  genetikçi Wright tarafından 1921 
yılında path diyagramlarıyla kullanılmı tır.  Son dönemlerde  çok de i kenli verilerin analiz 
edilmesinde kullanılan grafiksel yöntemlerin geli mesi grafiksel gösterimlere yeni bir 
yakla ım getirmi  ve çalı malarda bu yakla ım yapısal  vektör otoregresyonun e  zamanlı
nedensel sırasını belirlemek için makroekonomik problemlere uygulanmı tır. Bu çalı manın
amacı çok de i kenli zaman serilerinin otoregresif yapısını gösteren path diyagramlarını
açıklayarak ve bu diyagramlardaki patikaların de i kenler arasındaki Granger-nedenselli i ile 
ili kili olabilece ini göstermektir. 
 Çalı manın 2. bölümünde Granger Nedenselli i, 3. bölümünde Path Diyagramları ile 
ilgili literatür bilgileri verilecek, 4. bölümünde nedensellik analizlerinde path diyagramlarının
kullanılması hususu incelenecek, 5. bölümde uygulama yapılacaktır. 6.bölümde ise 
çalı manın sonuçları sunulacaktır.

2.  Granger Nedenselli i

Granger’ın 1969 yılında yayımlanan makalesinden sonra Granger nedenselli i
ekonomik zaman serileri arasındaki dinamik ili kilerin belirlenmesi çalı malarında yaygın bir 
biçimde kullanılmaktadır.
Ba ımlı de i kenin gecikmeli de erlerini de açıklayıcı de i ken olarak dikkate alan Granger  
nedensellik modeli a a ıdaki ekilde ifade edilmektedir: 

tit
i

iit
i

it XYY
11

         (1)

 Granger’ın i levsel nedensellik tanımı u iki varsayıma dayanmaktadır.

i) Gelecek, geçmi in nedeni olamaz. Tam nedensellik sadece geçmi in imdiki 
zamana veya gelece e neden olmasıyla mümkün olabilir. 

ii) Nedensellik sadece bir grup stokastik süreç için belirlenebilir. 

Granger, i levsel nedensellik tanımına dayanarak yeterince yüksek iki de i kenli 
otoregresif bir sürecin tahmini yardımıyla, nedenselli in test edilebilir hale gelmesini 
sa lamı tır. Böylece tX ’nin tY ’ye veya tY ’nin tX ’ye neden olup olmadı ı hipotezi test 
edilebilir hale gelmi tir. Bu tip çalı malarda tX  ve tY  gibi iki zaman serisi ile ilgilenildi i
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varsayılırsa; tX  serisinin tY  serisinin bir nedeni olabilmesi için, tX  serisinin bilgileri 
kullanılarak elde edilen tY  serisine ait gelecek de erleri öngörüsü, tX  serisinin bilgileri 
kullanılmadan elde edilen tY  serisinin öngörüsünden daha do ru sonuçlar vermelidir. 
Dolayısıyla, nedensellik testinde ara tırmacıların, tY  serisinin modelini olu tururken tX  serili 
ve tX  serisiz olmak üzere iki ayrı tahmin denklemi elde etmeleri gerekmektedir. Tahmin 
denklemlerinden hesaplanan hataların ortalaması sıfır ve varyansı küçük ve bu hataların
birbirinden ba ımsız olmaları gerekmektedir. 

tY  ve tX  arasında Granger nedensellik testinin yapılabilmesi için, her iki serinin dura an
olması gerekmektedir. Dönü üm uygulanarak dura an hale getirilmi tY  ve tX  serileri için 

*
tY  ve *

tX  sembolleri kullanılacaktır. *
tY  ve *

tX serileri için Granger’ın nedenselli i (2) ve (3) 
nolu denklemler yardımıyla test edilir: 

*
itY = tit

m

i
iit

m

i
i XbYa 1

*

1

*

1
        (2) 

*
itX = tit

m

i
iit

i
i YdXc 2

*

1

*

1
        (3) 

Burada iiii dcba ,,,  gecikme katsayıarını, m bütün de i kenler için ortak gecikme geni li ini,  

t1  ile t2  korelasyonsuz beyaz gürültü süreçlerini gösterir. Böylece s t  olmak üzere 
(E t1 , s1 )= (E t2 , s2 )=0’dır [5]. 

Model OEKK (ola an en küçük olası kareler) tekni i ile tahmin edildikten sonra, u olası
sonuçlara ula ılabilir:

i) ib  de erlerinin belirli bir anlamlılık düzeyi ile sıfırdan farklı olmaları durumunda  
*
tX ’nin *

tY ’ye neden oldu u söylenir ve bu durum “ *
tX , *

tY ’nin Granger nedenidir” eklinde 

ifade edilir. Bu *
tX ’den *

tY ’ye do ru tek yönlü nedensellik olarak da tanımlanır.
ii) Aynı mantıkla, id  de erlerinin belirli bir anlamlılık düzeyi ile sıfırdan farklı

olmaları durumu, *
tY ’nin *

tX ’ye neden oldu u anlamını ta ır. Ayrıca bu durum “ *
tY , *

tX ’nin 

Granger nedenidir” eklinde açıklanır. Bu *
tY ’den *

tX ’ye do ru tek yönlü nedensellik olarak 
da tanımlanır.

iii) Yukarıda bahsi geçen her iki ko ulun da geçerli olması, yani hem ib  hem de id
de erlerinin belirli bir anlamlılık düzeyi ile sıfırdan farklı olmaları durumunda’nin *

tX ’nin 
*

tY ’ye ve *
tY ’nin *

tX ’ye neden oldu u söylenir ve bu durum “ *
tX , *

tY ’nin ve *
tY , *

tX ’nin 
Granger nedenidir” eklinde ifade edilir. Bu iki yönlü nedensellik olarak da tanımlanır.

iv) lk iki ko ulun geçerli olmaması, yani hem ib  hem de id  de erlerinin anlamsız
olmaları durumu iki de i kenin birbirinin nedeni olmadı ı anlamını ta ır. Ayrıca bu durum 
“ *

tX  ve *
tY  birbirinden ba ımsızdır” eklinde açıklanır [5]. 

Çok de i kenli zaman serilerinde dinamik veya nedensel ili kileri açıklamak veya 
çıkarsamak için en yaygın kullanılan yakla ım vektör otoregresyon modelleri Granger 
nedensellik konseptine dayanmaktadır. Bu nedenselli in olasılıksal olarak kavranması
nedenlerin her zaman etkilerden önce gelmesi ortak kabul algılayı ına dayanmaktadır. E er
bir zaman serisi bir ba ka seriye neden oluyorsa önceki serinin bilgisi di er de i kenlerin
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etkileri dikkate alındıktan sonra, sonra gelen serinin gelecekteki de erlerinin tahmin 
edilmesinde yardımcı olacaktır. Konsept bir nedensellik modelinin önsel spesifikasyonuna 
dayanmadı ı için neden-sonuç ili kisinin amprik incelenmesi için uygundur. E er ili kili
önemli de i kenler analize katılmazsa sahte nedenselliklere yol açabilir [3]. 

3.  Path Analizi 

ki da ılımın kar ılıklı de i imleri incelendi inde terimlerindeki de i iklikler
bakımından bir benzerlik veya ba lılık varsa, da ılımların ilgili oldukları olaylar arasında bir 
ili kinin bulundu u söylenebilir [7]. Elinde bir dizi de i ken bulunan ara tırmacı, bu 
de i kenler arasındaki ili kiyi ara tırmaya ba lamadan önce, teorik olarak bu de i kenler
arasında olası ili ki örüntüsünü/örüntülerini belirlemek zorundadır. Yapısal e itlik
analizlerinin amacı, önceden belirlenen bu ili ki örüntülerinin data tarafından do rulanıp
do rulanmadı ını ortaya koymaktır [8]. En basit anlamda yapısal e itlik modelleri, aynı anda 
tahmin edilen ayrı çoklu regresyon denklemleri için en uygun ve en etkin tahmin tekni ini 
sa lamaktadır. ki basit içerikle karakterize edilmektedir: (a) Yapısal model ve (b) Ölçüm 
modeli [4]. Yapısal model ba ımsız de i kenleri ba ımlı de i kenlerle ili kilendiren path 
modeldir. Bir dizi neden-sonuç ili kilerinin test edildi i path analizi çalı malarında, her 
zaman bir ya da birden fazla modelin sınanması sözkonusudur. Bu analizde, sözkonusu 
modelin data tarafından do rulanıp do rulanmadı ı, teorik evrende varsayılan ili kilerin
ampirik gözlem sonucu elde edilmi  olan data setinde de var olup olmadı ı anla ılmaya 
çalı ılır.

ki de i ken arasındaki sebep sonuç ili kisinde, hangi de i kenin ya da de i kenlerin
sebep de i keni, hangi de i kenin ya da de i kenlerin sonuç de i keni olarak ele alınması
gerekti i önemli bir konu oldu undan, bu ili kinin ara tırıcı tarafından belirlenip analizin de 
buna göre yapılması gerekir. Path Analizi yöntemi, yalnızca sebep-sonuç de i kenleri
arasındaki ili kiler dizisine uygulanmaktadır.

Path analizinin en zor kısmı path diyagramının olu turulmasıdır [7]. Sayısal analiz 
kısmı için gerekli olmamasına ra men, de i kenler arasındaki ili kilerin ortaya konulması
açısından oldukça kullanı lıdır. Diyagramı olu turan ki inin konuya çok iyi hakim olması
gerekmektedir. De i kenler arasındaki ili kilerin yanlı  gösterilmesi sonucunda analiz 
yapıldı ında etkilerin toplamı, toplam korelasyonu vermeyip toplam korelasyondan önemli 
bir sapma göstermektedir. 

 Path diyagramlarında tek yönlü oklar kullanılır. Bu oklar her ba ımsız de i kenden
kendisine ba ımlı olan de i kene do ru çizilir. Sistem içerisinde di erlerine ba ımlı olmayan 
de i kenler arasındaki korelasyonlar ise iki yönlü oklar tarafından gösterilir ve birle tirici e ri
biçiminde çizilir. Diyagram üzerinde path katsayılarının sembolik veya sayısal de erleri
yazılır. ki yönlü e ri biçimindeki ok durumunda ise basit korelasyon katsayılarının sembolik 
veya sayısal de erleri yazılır.

Bir sebep-sonuç sisteminde, sebep de i kenlerinin sonuç de i kenlerine etkilerinin 
belirlenmesinde “Path Katsayıları” kullanılmaktadır. Herhangibir sebep de i keni ile sonuç 
de i keni arasındaki path katsayısı, ele alınan sebep de i keni gözlenen sınırlar dahilinde 
de i ti inde ve di er bütün sebep de i kenleri sabit tutuldu unda, sonuç de i keninin
standart sapma cinsinden gösterece i de i imin, sebep de i kenlerinin hepsi etkiliyken 
göstermi  oldu u standart sapma cinsinden de i ime oranıdır. Path katsayıları modeldeki tüm 
de i kenler için do rudan ve dolaylı etkileri gösterecek biçimde hesaplanır. Path katsayılarına 
dayanarak olu turulan path diyagramının olu turulması sonucunda, incelenen özellik üzerinde 
hangi faktörlerin daha etkili oldu u, do rudan  ve dolaylı etkilerin büyüklü ü ortaya çıkarılır.

De i kenler arasındaki nedensel ili kileri diyagram halinde göstermek, sözkonusu 
de i kenler arasındaki ili ki sisteminin özelliklerini daha açık bir ekilde anlaması açısından
önemlidir. 
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Yapısal e itlik çalı malarında nedensellik iddiası bir dizi de i ken arasındaki ili ki 
örüntülerinin  belirlenmesine dayanmaktadır ve bu durumda tüm iddialar modeldeki 
de i kenler arasındaki ili kilerin “do ru” bir ekilde tanımlanmasına dayanmaktadır. Bu 
noktada, yapısal e itli çalı malarının regresyona dayalı oldu u dü ünüldü ünde, belirleme 
hatalarının yapılması nedensellik açısından sorun yaratmaktadır. En yaygın yapılan belirleme 
hatalarından biri, birbiriyle ili kili oldu u belirlenen iki de i kenin, aslında hiçbir ekilde
birbiriyle ili kili olmamaları, bir ba ka deyi le sahte bir ili kiye sahip olmaları (spuriousness) 
durumudur. Burada nedensellik açısından sorunlu bir çıkarım yapılmaktadır. Sahte ili ki
durumunda, elimizdeki iki de i kenin “aslında” birbirleriyle ili kili olmadıkları, her ikisinin 
de bir ba ka de i kenle birlikte de i im gösterdikleri için ili kili  gibi algılandıkları anla ılır.
Sözkonusu durum sahte ili ki durumudur. 

                                          A  
                  1     2 

                      Y   K 
                                   3 

ekil 1. Üç De i kenli Aracılık Durumu. 

ekil 1’de yer alan ili ki örüntülerinde Y de i keni A ile K de i keninin sahte bir 
ekilde ili kili olmalarını sa layan bir de i ken olabilir. Bu nedenle A ile K de i keni

arasındaki ili kinin anlamlı olup olmadı ı, Y’nin etkisinin kontrol edilmesiyle tespit edilmesi 
gerekmektedir. E er A ile K arasındaki ili ki Y’den kaynaklanan sahte bir ili ki ise zaten 
sonuçlarda 1 ve 3 nolu yollar anlamlı, 2 nolu yol istatistiksel olarak anlamsız çıkacaktır. 
Böylece A ile K’nın Y’nin düzeyine göre de i im gösterdikleri, aslında birbirleriyle ili kili
olmadıkları ortaya konacaktır [8].

4.  Path Diyagramlarının Zaman Serileri Analizinde Kullanılması

Nedensel yapıların belirlenmesinde grafiksel gösterimlerin kullanılması ilk olarak 
Wright (1921) tarafından geli tirilmi tir.  Son zamanlarda grafiksel gösterimlerin çok 
de i kenli verilerin analizinde, de i kenler arasındaki ili kilerin belirlenmesinde kullanılması
grafiksel gösterimlerin nedensellik analizlerinde de kullanılmasını gündeme getirmi tir.

Çok de i kenli zaman serilerinde dinamik veya nedensel ili kileri açıklamak veya 
çıkarsamak için en yaygın kullanılan yakla ım vektör otoregresyon modelleri Granger 
nedensellik konseptine dayanmaktadır. Vektör otoregresyon modeli, herbir de i kenin kendi 
gecikmeli de erleri ile sistemdeki tüm di er de i kenlerin gecikmeli de erleri ile açıklanan
çok de i kenli bir model olmaktadır [6]. 

X={ tX , t } olasılık uzayında zamana ba lı dura an çok de i kenli bir zaman serisi olsun. 
X’in vektör otoregresyon modeli a a ıdaki gibi yazılır. Burada , katsayılar matrisini, tX
de i kenler vektörünü, t  terimi ise rasgele hatalar vektörünü göstermektedir. 

ttt XX 1 <1 ve t ~N(0 , 2 )      (4) 

Bu çalı mada de i kenler arasındaki dinamik ili kilerden bahsedilirken (4) nolu e itlik
kastedilmektedir. Bu ba lamda X’in otoregresif yapısı ilgili path diyagramlarla açıklanır. Bu 
path diyagramlarındaki kö eler (V) X de i kenlerine, kenar oklar (E) ve kö eler arasındaki 
çizgiler ise X’in otoregresif gösteriminde sıfır olmayan katsayılara kar ılık gelmektedir. 
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Path diyagramı
G=(V,E) olmak üzere 

(i) a  b  E ba =0
(ii) b ---- a  E ab =0

Path diyagramlarının bu formu iki tip ili ki içeren grafikler için önerilir. Grafiksel 
modellemede yaygınlıkla kullanılanın tersine  a ve b, a  b, a  b ve a----b gibi eklinde
üç kenarla da ba lanmı  olabilir.  Örne in 5 boyutlu bir VAR(1) sürecinde: 

ttt XX 1           (5) 

5553

454443

333231

2422

1311

000
00

00
000
000

        (6) 

ve

55

44

333231

232221

131211

0000
0000
00
00
00

        (7) 

E itlik (6) ve (7) ile tanımlanan otoregresif yapının path diyagramında gösterimi        
ekil 2’de sunulmu tur. Diyagramda de i kenler arasındaki ili ki örüntüleri yer almaktadır.

Örne in 1X   ve 3X  de i kenleri arasında kar ılıklı nedensellik ve 3X de i keninin
aracılı ında 1X  de i keninin 4X  de i keni üzerinde dolaylı etkisi bulumaktadır. 

      1           3          5 

ekil 2. (6) ve (7) Parametreleriyle Tanımlanan 5 boyutlu VAR(1) Sürecinin 
Path Diyagramıyla Gösterilemesi. 

5.  Uygulama

2 4
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Çok de i kenli zaman serilerinin çözümlenmesinde path diyagramlarının
kullanılmasına örnek olu turması maksadıyla bu çalı mada 1997-2006 dönemlerine ait 
enflasyon oranı (ENF), reel faiz oranı (RFAIZ), sanayi üretim endeksi (SUE) ve menkul 
sermaye iradı (MSI) aylık verileri  de erlendirmeye alınmı tır.  Ba langıç noktası Ocak 1997 
ve biti  noktası Eylül 2006’dır. Veriler Merkez Bankası Elektronik Veri Da ıtım Sistemi 
(EVDS)’nden temin edilmi itir.

Granger nedensellik testinin yapılabilmesi için, her iki serinin dura an olması
gerekmektedir. Bu nedenle nedensellik analizi yapılmadan önce birim kök testi ile serilerin 
dura an olup olmadı ı incelenmi , RFAIZ ve MSI serilerinin dura an, SUE ve ENF 
serilerinin dura an olmadıkları tespit edilmi tir. RFAIZ, MSI ve birinci farkları alındıktan
sonra dura an hale getirilen SUE ve ENF de i kenlerinin nedensellik analizi F testi sonuçları
Tablo 1’de sunulmu tur.

Yokluk Hipotezleri Gözlem 
Sayısı

F de eri Olasılık Sonuç 

SUE, ENF’nin nedeni de ildir. 114 0.17874 0.83657 Ho kabul 
ENF, SUE’nin nedeni de ildir. 114 0.97768 0.37946 Ho kabul 
ENF, RFAIZ’ın bir nedeni de ildir. 114 10.6425 6.0E-05 Ho red 
RFAIZ, ENF’nin bir nedeni de ildir 114 3.39184 0.03724 Ho red 
ENF, MSI’nin bir nedeni de ildir. 114 0.38955 0.67830 Ho kabul 
MSI, ENF’nin bir nedeni de ildir. 114 0.79723 0.45318 Ho kabul 
SUE, RFAIZ’in bir nedeni de ildir. 114 0.79843 0.45265 Ho kabul 
RFAIZ, SUE’nin bir nedeni de ildir. 114 1.02527 0.36213 Ho kabul 
SUE, MSI’nin bir nedeni de ildir. 114 1.36838 0.25886 Ho kabul 
MSI, SUE’nin bir nedeni de ildir. 114 0.19305 0.82473 Ho kabul 
RFAIZ, MSI’nın bir nedeni de ildir. 114 7.30407 0.00105 Ho red 
MSI, RFAIZ’in bir nedeni de ildir. 115 3.44276 0.03546 Ho red 

Tablo 1 .Granger Nedenselli i çin F testi Sonuçları.

  Tablo 1’de sunulan F testi sonuçlarına göre ENF ile FAIZ ve FAIZ ile MSI 
de i kenleri arasında kar ılıklı oldu u ili ki tespit edilmi tir.

ENF  RFAIZ 
RFAIZ MSI

ekil 3’te MSI ve RFAIZ arasında kurulan path diyagramı verilmi tir. De i kenler
arasındaki okun üzerinde yazan de er iki de i ken arasında ili kinin t testi de eridir. 
 t de eri= 3,88>1,96 oldu u için ili ki önemli bulunmu tur. Yani iki de i kenin kar ılıklı
olarak birbirinin nedeni oldu u söylenebilmektedir. Path diyagramından elde sonuçlar ile 
Granger Nedensellik testi sonuçları birbirini desteklemi tir.

M SI7.55 R FA I Z 7.553.88

Sözlü Sunumlar 616



R FA I Z7.55 M SI 7.553.88

ekil 3. MSI ve RFAIZ Arasındaki Path Diyagramları.

SU E7.55 E N F 7.553.88

E N F7.55 SU E 7.553.88

ekil 4. SUE ve ENF Arasındaki Path Diyagramları.

ekil 4’te sunulan path diyagramına göre iki de i ken arasındaki yollar anlamlı
bulunmu tur. Yani iki de i kenin kar ılıklı olarak birbirinin nedeni oldu u
söylenebilmektedir.  Path diyagramından elde sonuçlar ile Granger Nedensellik testi sonuçları
birbirini desteklememi , aracılık testi ile iki de i en arasında sahte nedensellik ili kisi olup 
olmadı ına bakılmı tır.

R FA I Z7.55

SU E 7.55

E N F 7.55

1.48

3.88

2.06

ekil 5.  RFAIZ, SUE ve ENF Arasındaki Path Diyagramı.

Aracılık testi sonucunda RFAIZ ile SUE ve ENF arasındaki yollar anlamlı, SUE ile 
ENF arasındaki yol ise anlamsız çıkmı tır. Yani SUE ile ENF nin ikili ili kisinin kayna ı
RFAIZ’D R. Tablo 2’de RFAIZ de i keninin varlı ında ENF ile SUE arasındaki nedensellik 
ili kisini belirlemek amacıyla yapılan Granger Nedensellik testi sunulmu tur. F testi sonucuna 
göre ili kinin anlamsız oldu u tespit edilmi tir. Ba ka bir deyi le RFAIZ’ in varlı ında ENF, 
SUE’nin nedeni de ildir.

Yokluk Hipotezi F de eri Olasılık Sonuç 
RFAIZ’nin varlı ında ENF ile SUE nedeni de ildir. 0,006 0,935 Ho kabul 

Tablo 2. Granger Nedenselli i F testi Sonuçları.
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6.  Sonuçlar 

Granger’ın 1969 yılında yayımlanan makalesinden sonra Granger nedenselli i
ekonomik zaman serileri arasındaki dinamik ili kilerin belirlenmesi çalı malarında yaygın bir 
biçimde kullanılmı , son dönemlerde grafiksel gösterimlerin çok de i kenli verilerin 
analizinde de i kenler arasındaki ili kilerin belirlenmesinde kullanılması, grafiksel 
gösterimlerin nedensellik analizlerinde kullanılmasını gündeme getirmi tir. Bu çalı mada 
imdiye kadar sadece yatay kesit verilerinin nedensel çıkarımlarında kullanılan grafiksel 

gösterimlerin çok de i kenli zaman serilerine de uygulanması sunulmu tur.

Çalı mada öncelikle Granger nedenselli i ve path diyagramları incelenmi , ardından
path diyagramlarının çok de i kenli zaman serilerine uygulanması hususu incelenerek 
uygulama yapılmı tır. Uygulama sonuçları,  Granger Nedensellik testinden elde edilen 
bulgulara paralel sonuçlar veren  path diyagramlarının, otoregresif yapıya sahip çok 
de i kenli zaman serilerinin nedensel çıkarımlarında ve aralarındaki sahte nedensel ili kilerin
belirlenmesinde kullanılabilece ini göstermi tir. Çok de i kenli zaman serilerinin nedensel 
çıkarımlarında path diyagramlarının kullanılması; diyagramların (grafikler) zihinde kolayca 
canlandırılarak zaman serilerinin otoregresif yapısının anla ılması için mantıksal bir yol 
sa laması, sahte nedensellik ili kilerinin belirlenebilmesi  ve diyagramların bilgisayar 
ortamında kolaylıkla çizilebilmesiyle yüksek dereceli zaman serilerinin nedensel yapısının
ara tırılırken yararlanılması açılarından fayda sa lamaktadır.
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ABSTRACT 

GRANGER CAUSALITY AND USING PATH DIAGRAMS FOR MULTIVARIATE 
T ME SERIES 

Sözlü Sunumlar 618



In this study,  use of graphical representation will be presented  in spurious causality and the 
causal inference in the context of weakly stationary process. Graphical represantation in 
causal structures analyis was first used by American genetician Wright in 1921 with path 
diagrams. Recently, the development of graphical models for the analysis of multivariate data 
has brought a fresh approach and this approach have applied to macroeconomic problems to 
determine the contemporaneus causal order of structural vector autoregression. The aim of 
this study is to explain the autoregressive structure of a multivariate time series and show that 
the pathaways in such diagrams can be related to Granger-causality between the variables. 

Key Words: Multivariate Time Series, Granger Causality, Path Diagrams. 
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ÖZET 

Bu çalı mada, ekonomik problem olarak Türkiye’de para krizi ele alınmı tır. Kriz için öncü 
bir gösterge olması sebebiyle bu problemde uluslar arası rezervler de i ken olarak seçilmi tir. 
Bu öncü de i kenin olasılık da ılımı olu turularak, sistemin belirsizli inin ölçümüne dayalı
entropi optimizasyon da ılımlarından MinMaxEnt ve MaxMaxEnt da ılımlarının söz konusu 
ekonomik problemdeki önemi vurgulanmı tır. Sonuç olarak, dengesiz durum aralı ı tespit 
edilmi tir ve ilgili yorumlar yapılmı tır.

Anahtar Kelimeler:  Parasal Kriz, Dengesiz durum aralı ı, Kriz göstergesi, MinMaxEnt, 
MaxMaxEnt

1. G R

1992-93 Avrupa’da, 1994-95 Latin Amerika, 1997-98 Güneydo u Asya, 1998 Rusya ve 
1994-2000 ve 2001 Türkiye’de finans ve döviz piyasalarında meydana gelen krizler bu 
konuda yapılan teorik ve ampirik çalı maların artmasına neden olmu tur. Bu çalı malardan 
bazıları  [3-5; 2]’da bulunabilir. Yapılan bu çalı malarda iki önemli bulgu elde edilmi tir.
Birincisi, özellikle geli mekte olan ülkelerde yabancı para likitide düzeyinin uluslar arası
rezervlere göre durumu krizlerin iyi bir göstergesi oldu udur. kincisi, bankacılık ve finans 
kesiminin sa lamlılı ı, merkez bankalarının uyguladı ı para politikaları ve uluslar arası faiz 
oranları gibi temel makroekonomik göstergelerin krizlerin öngörülmesinde önemli bir 
de i ken oldu udur [1].

Bu çalı manın amacı, literatürde elde edilen bulgular do rultusunda Türkiye için önemli olan 
bir kriz göstergesini seçmek ve seçilen de i ken temelinde dengesiz durum aralı ını
belirlemektir.   Bu nedenle Türkiye için önemli bir kriz göstergesi olan uluslar arası rezervler 
2000–2005 dönemi için 12 aylık olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasından (TCMB) 
elde edilmi tir. Uluslar arası rezervlerin söz konusu dönemdeki da ılımı temel alınarak, 
ta ıdı ı informasyon bakımından bu da ılıma entropi açısından en yakın (MinMaxEnt 
da ılımı [6] ) ve entropi açısından en uzak (MaxMaxEnt [7]) da ılımları kullanılarak 
Türkiye’deki uluslar arası rezervler için dengesiz durum aralı ı tespit edilmi tir.

2. MinMaxEnt VE MaxMaxEnt DA ILIMLARI

X rassal de i keninin kesikli tek de i kenli da ılımları göz önünde bulundurulmaktadır.

1 1 2 2, , , , , , ,n nX P x p x p x p , burada n sonlu sayı olmak üzere X, rassal 
de i keninin aldı ı de erler ve P, bu de erlerin ortaya çıkma olasılıklarıdır.
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1
ln

n
i i

i
H p p                                      (1) 

1
, 0,1, 2, ,

n
i j i j

i
p g x j m ,                                  (2) 

burada, 0 01, 1, 0, 1, 2, , ; 1ig x p i n m n .
(2) kısıtları altında (1) Shannon ölçümünün maksimize edilmesi problemi  

0 , 1, 2, ,

m
g xj j i

j
ip e i n                                   (3) 

çözümüne sahiptir, burada 0,1, ,i i m  Langrange çarpanlarıdır. Langrange çarpanları

Newton yöntemiyle bulunmaktadır. 1, , nP p p  ise kesikli Maksimum Entropi Da ılımı
olarak bilinmektedir [10]. 

E er 0 (0) (0)
1 , , np p p  verildiyse, 11, , , mg x g x g x   moment vektör 

fonksiyonuna göre 11, , , m  moment vektör de erleri elde edilebilir. 

max
0

m
j j

j
H  moment vektör fonksiyonu g x ’e dayanan bir fonksiyonel olarak 

alınmaktadır ve MaxEnt fonksiyoneli olarak adlandırılmaktadır. 1, , np p p  yada 

11, , , mg x g x g x ’e göre H’ın maksimum de eri U(p) ve U(g) notasyonları içten 
de i meli kullanılmaktadır.[7]

Varsayalım ki,  

1 2min ; max
g K g K

U g U g U g U g            (4) 

olsun, burada K g x  moment vektör fonksiyonlarından olu mu  kompakt kümedir. Sonuçta,  

1 2U g U g .              (5) 

1g x  moment vektör fonksiyonuna göre elde edilen 1 (1) (1)
1 , , np p p  da ılımına kesikli 

MinMaxEnt da ılımı ve 2g x  moment vektör fonksiyonuna göre elde edilen 
2 (2) (2)

1 , , np p p  da ılımına kesikli MaxMaxEnt da ılımı denir. [7;9] 

3. PARA KR Z  PROBLEM NE UYGULAMA

Türkiye için önemli bir kriz göstergesi olan uluslar arası rezervler 2000–2005 dönemi için 12 
aylık olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasından (TCMB) elde edilmi tir ve Tablo 
1’deki gibi derlenmi tir.
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Tablo 1. Uluslar arası Rezervler 

Tablo 1’deki verilere uygun MaxEnt da ılımları {x, x2,log(x), (log(x))2, log(1+x2)} moment 
vektörler kümesi dikkate alınarak 2li, 3lü, 4lü, 5li, 6lı kısıtları altında hesaplanmı tır. 

MaxMaxEnt da ılımı 1, x  kısıtları altında ortaya çıkarken, MinMaxEnt da ılımı 21, x

kısıtları altında ortaya çıkmı tır. Söz konusu da ılımlar, MATLAB 7.0 bu probleme özel bir 
program yazılarak bulunmu tur. Sonuçta elde edilen MinMaxEnt ve MinMaxEnt da ılımları

ekil 1’de gösterilmi tir.  

ekil 1. Entropi Optimizasyon Da ılımları ile Kriz Aralı ı
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ekil 1’de görülen grafikte MaxMaxEnt Da ılımı ile MinMaxEnt Da ılımının kesi ti i
noktalara kriz dönemi noktası adı verilirse, aradaki aralı a dengesiz durum aralı ı denir. 
Dengesiz durum aralı ı incelenecek olursa, bu dönemin 2001 Eylül’den 2005 Ocak’a kadar 
sürdü ü tespit edilebilir. Bu dönem ise Türkiye’de 2001 ubat krizi sonrasına denk 
gelmektedir. 2001 Eylül’den 2005 Ocak’a kadar Genel Ekonomik De erlendirme incelenecek 
olursa [8]; 

1) 2002 yıl sonu itibariyle toplam borç stoku içinde yüzde 58,1 olan döviz cinsi/endeksli 
borçların payı, 2005 yılı Ekim ayı itibariyle yüzde 38,1 seviyesine gerilemi , yüzde 15,5 olan 
sabit getirili TL cinsi borçların payı yüzde 29,6’ya çıkmı tır.

2) 2005 yılında faiz oranlarındaki dü ü  e ilimi devam etmi  ve 2002 yılında yıllık ortalama 
yüzde 62,7 olan iskontolu YTL cinsinden iç borçlanma faizi, 2005 yılı Ekim ayında yüzde 
14,6 olmu tur. Di er taraftan borçlanma vadeleri de önemli ölçüde uzamı , 2002 yılında 9 ay 
olan iç borç ortalama vadesi 2005 yılı Ocak-Ekim döneminde 27,7 aya çıkmı tır.

3) ç borçlanmada oldu u gibi dı  borçlanma maliyetlerinde de belirgin bir iyile me 
sa lanmı tır. 2002 yılında yüzde 10,7 olan uluslararası sermaye piyasalarından dolar 
cinsinden borçlanma maliyetimiz 2005 yılı Ocak-Ekim döneminde yüzde 7,4 seviyesine 
gerilemi tir.

4) Yüksek faiz dı ı fazla, reel faiz oranlarının dü mesi, döviz kurlarındaki istikrar ve yüksek 
büyüme, kamu kesimi net borç stokunun GSMH’ya oranının hızla dü mesini sa lamı tır.
Kamu net borç stokunun 2001 yılında yüzde 91 olan GSMH’ya oranı, 2004 yılında yüzde 
63,5’e gerilemi tir. 2005 yılında bu oranın yüzde 57,7 olması beklenmektedir.  

Bu de erlendirmelerden yola çıkarak, söz konusu dönemin gerçekten de kriz etkisinde dönem 
olarak nitelendirilebildi i görülebilir. Sonuç olarak, kriz etkisindeki dönem için dengesiz 
durum aralı ı a a ıdaki gibi verilebilir:

Tanım: 1 1 2 2, , , , , , ,n nX P x p x p x p , burada n sonlu sayı olmak üzere X, rassal 
de i keninin aldı ı de erler ve P, bu de erlerin ortaya çıkma olasılıkları olsun. Bu durumda, 

1 2( )U g H P U g                         (6) 

(6) e itsizli ine Dengesiz Durum Aralı ı denir. Bu aralık, yüksek belirsizlikli, dü ük
matematiksel beklentili bir aralı ı belirtmektedir ve söz konusu ekonomik problem için para 
krizi etkisindeki dönemi belirtir. 

4. SONUÇ 

Bu çalı mada, Türkiye’de kriz için öncü bir gösterge olan uluslar arası rezervlerin ortaya 
çıkma olasılıkları gözlem de erleri olarak alınarak, söz konusu gözlemler için MinMaxEnt ve 
MaxMaxEnt da ılımları belirlenmi tir. Bu da ılımların kesi ti i noktalar dengesiz durum 
noktası olarak isimlendirilerek arada kalan aralık Dengesiz Durum Aralı ı olarak 
tanımlanmı tır. Uygulama sonucunda a a ıdaki kanılara varılmı tır:
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MaxMaxEnt da ılımı entropi açısından en uzak olan da ılım olmasına kar ın bilinen 
uzaklık açısından yakın, ba ka bir deyi le iyi uyum sa layan bir da ılımdır. 
MaxMaxEnt da ılımı ile gerçek gözlem de erleri arasındaki ortalama kare hatanın
karekökü (OKHK) = 0.0014 iken 2 0.82R ’dir. Bu ölçüler, MaxMaxEnt da ılımının
istatistiksel veriye iyi uyum sa ladı ını ve verinin %82’sini açıkladı ını ifade 
etmektedir.  
MaxMaxEnt ve MinMaxEnt da ılımları yardımıyla ekonomik bir problemin kriz 
te kil etmesi açısından incelenmi tir. Bu da ılımların, ekonomik belirsizlik içinde 
belli bir anlam ifade edip etmedi i ara tırılmı tır.
Ele alınan problemde, MinMaxEnt ve MaxMaxEnt da ılımları kriz süreci aralı ını
belirleme imkanı sa lamı tır.

Bu çalı ma, henüz bir ön çalı ma niteli inde olup, gelecek çalı malarda de i ik ülke krizleri 
baz alınarak tanımlanan dengesiz durum aralı ının anlamı daha genel olarak ara tırılması
planlanmaktadır.
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UNSTABLE STATE INTERVAL RELATED WITH AN ECONOMIC PROBLEM OF TURKEY   

ABSTRACT 

The aim of this study is the foundation of the crisis indicators for Turkey on the basis of literature 
research and then the definition of entropy confidence interval for related crisis indicator. Hence, 
international reserves which is an important crisis indicator for Turkey is considered and the related 
statistical data for 2000-2005 periods of 12 months is collected.           
On the basis of the distribution of international reserves for the mentioned period, the closest 
distribution (MinMaxEnt) and the furthest distribution (MaxMaxEnt) in the sense of information 
theory are used to define the unstable state interval for Turkey’s international reserves.  
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ÖZET 

statistiksel modellemede, ortalama kare hata gerçek gözlem de erleri ile tahmin 
edilen yanıt de erleri arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır ve önerilen modelin veriye 
uyup uymadı ını belirlemek için bir kar ıla tırma ölçütü olarak kullanılmaktadır. 2R , 2 ,
ortalama kare hatanın karekökü, ortalama mutlak yüzdelik hata v.b. ölçümler de de i ik 
çalı malarda aynı amaç do rultusunda kullanılmaktadırlar. Bu istatistiksel kriterlerin 
kullanımı gözlenen de erlere uyum gösteren en do ru modelin bulunmasında önem 
ta ımaktadırlar. Buradan yola çıkarak, bu çalı mada, genelle mi  entropi optimizasyon 
problemine dayanarak informasyon teorisine dayalı bir istatistiksel kriter önerilmi tir. 
Önerilen kriterin kullanılabilirli ini desteklemek amacıyla vuru  açısına göre bir silahın hata 
da ılımı ele alınmı tır. Ele alınan da ılıma en çok uyum sa layan da ılım önerilen 
informasyon kriterine göre belirlenmi tir. Önerilen informasyon kriterinin ortalama kare hata 
ile benzer yargılara ula tı ı tespit edilmi tir.

Anahtar Kelimeler: Genelle mi  entropi optimizasyon problemi, informasyon teorisi, 
kar ıla tırma kriteri, silahın vuru  hata da ılımı.

1. G R

statistik literatüründe yapılan da ılımsal modellemede öncelikle parametre tahmini 
yapılmakta ve ardından en uygun bilinen istatistiksel da ılım önerilmektedir [1;3;7]. Önerilen 
bilinen istatistiksel da ılım veriye uyum gösterip göstermedi i ise çe itli uyum testleri ile 
yapılabilmektedir [11]. Pek çok çalı mada bilinen istatistiksel da ılımlarla ifade edilemeyen 
bir da ılımın MinMaxEnt, MaxMinxEnt, MaxMaxEnt da ılımları ile ifade edilebildi i zengin 
uygulamalarla gösterilmi tir [8-10;5;12]. Bu da ılımların teorik olu umu ve istatistiksel 
da ılımlara alternatif olarak kullanılabilirli i [5;8]’te ortaya konmu tur. Sözü edilen 
MinMaxEnt, MaxMinxEnt, MaxMaxEnt, MinMinxEnt da ılımlarının parametre tahminine 
gerek kalmaksızın keyfi da ılım göstermekte olan bir da ılımı modellemektedir. Bu yönüyle, 
di er bilinen da ılımlardan farklanmaktadır.

Bu çalı mada uyum testine gerek kalmaksızın informasyon tanımından yola çıkarak,
MinMaxEnt ve MaxMaxEnt da ılımlarına göre elde edilen informasyonu kar ıla tırmak 
suretiyle önerilen da ılımlardan hangisinin anakütleyi daha iyi temsil etti i
belirlenebilmektedir. Teoride ifade edilen e itsizliklere uygulamada yer vererek önerilen 
kriterin ortalama kare hata ile benzer yargılara ula tı ı vuru  açısına göre bir silahın hata 
da ılımı üzerinde gözlenmi tir. Ayrıca, MaxMaxEnt Da ılımının ele alınan kısıt sayısı
arttıkça MinMaxEnt da ılımına göre daha iyi gözlenen da ılımı temsil etti i tespit edilmi tir.

2. STAT ST KSEL NFORMASYON KR TER

nformasyon, keyfi bir sistemin entropisindeki de i imi ifade etmektedir. Sistemin 
entropisindeki de i im ne kadar az ise sistem hakkındaki bilgi kaybı veya kazancı o kadar 
azdır. Ba ka bir deyi le, ele alınan ba langıç sistemde fazla bir de i me olmamı tır. E er
sistem olarak keyfi bir istatistiksel örnek alırsak ve bu örne e ba langıç sistem olarak 
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bakarsak, bu sistemi modellemek amacıyla önerilen sistemin entropisi belirlenen sistemin 
entropisine yakın olmalıdır ki önerilen sistem ba langıçtakine benzerlik göstersin. Bu fikirden 
yola çıkarak Genelle mi  Entropi Optimizasyon Problemini ifade ettikten sonra bu fikre 
uygun informasyon kriteri tanımlanmı tır.

GEOP:  P(x),  X rassal de i keninin olasılık da ılımı, H entropi optimizasyon ölçümü ve K 
moment vektör fonksiyonlar kümesi olsun. H ölçümüne göre öyle Kgg 10 , moment 
vektör fonksiyonları seçmek gerekir ki, 0g  olasılık da ılımı P(x)’e entropi açısından en 
yakın xf 0  entropi optimizasyon da ılımını (MinMaxEnt Da ılımı), 1g  ise P(x)’den 
entropi açısından en uzak xf 1  entropi optimizasyon da ılımını (MaxMaxEnt) belirlemi
olsun.

Informasyon Kriteri: GEOP için 10 , gg  yada xfxf 10 ,  çözümü, moment vektör 
fonksiyonlar kümesi K’ya göre istatistiksel veriden alınabilecek mümkün informasyonun tam 
miktarını elde etmemizi sa lar. Bu yüzden, sırasıyla verilmi ,g g  moment vektör 
fonksiyonlarına göre da ılımların içerdi i informasyona dayanarak farklı F(x) da ılımlarını
kar ıla tırmak mümkündür. Gerçekten, e er

max max

min min

g K g K

g K g K

I U g U g U g U g I

I U g U g U g U g I

burada U özel olarak tanımlanan entropi optimizasyon fonksiyoneli ise  g  göre f x  ana 

kütleyi g  göre f x ’den daha kesin olarak temsil etmektedir.   

3. PRAT K UYGULAMA 

Bölüm 2’de önerilen informasyon kriterinin uygulama ile desteklenmesi için vuru  açısına
göre bir silahın hata da ılımı [2]’den Tablo 1’deki gibi alınmı tır.

Tablo 1. Silahın Vuru  Açısına Göre Hata Da ılımı
Vuru  Açısı i -4;-3 -3;-2 -2;-1 -1;0 0;1 1;2 2;3 3;4 
Frekans i 6 25 72 133 120 88 46 10 

Öncelikle ele alınan örneklemin bilinen bir istatistiksel da ılıma uyum gösterip göstermedi i
ara tırılmı tır. Ki-Kare ve Kolmogorov-Smitnov testlerine göre (Kolmogorov-Smirnov 
d=0.01812; Ki-Kare Testi = 4.2434, df=5, p=0.51493) söz konusu da ılım normal 
da ılmaktadır.

Informasyon kriterini söz konusu uygulama kullanmadan önce genel olarak normal 
da ılım gösteren keyfi da ılımlarda önerilen informasyon kriterinin geçerli olup olmadı ı
ara tırılmı tır. Bu  amaçla standart normal da ılımdan birim sayısı n = 125, 250, 500, 1.000, 
10.000 olmak üzere 100’er örneklem rassal olarak türetilmi tir. Ba ka bir deyi le, toplam 500 
örneklem üzerinde bir ön ara tırma yapılmı tır. Normal da ılımın entropisinin 2log 2 e
oldu u [2] gösterilmi tir. Bu durumda standart normal da ılımın entropisi log 2 2e  olur. 
Yapılan simülasyon çalı masında 6 kısıt altında MaxEnt da ılımının birim sayısı arttıkça
entropisinin 2’ye yakla tı ı ve informasyon de erinin 0’a yakla tı ı  gözlenmi tir. Ba ka bir 
deyi le bu simülasyon çalı masına göre MaxEnt da ılımı birim sayısı arttıkça Normal 
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da ılıma yakla maktadır. Bu sonuç informasyon kriterinin uygulamadaki kullanı lılı ını
göstermektedir.  

kinci etapta, ele alınan hata da ılımı için {x, x2,log(x), (log(x))2, log(1+x2)} moment 
vektörler kümesinden alınan 2,3,4,5 kısıt altında MaxEnt da ılım no

kısıt sayısıg  da ılımları MinMaxEnt 
( kısıt sayısıg ) ve MaxMaxEnt ( kısıt sayısıg ) da ılımlarını vurgulayarak Tablo 2-5’deki gibi elde 
edilmi tir.

Tablo 2. 2 kısıt altında MaxEnt da ılımları
Gerçek  
Gözlem 
De eri

2
(1)

2

g
g

(2)
2g 2

(3)
2

g
g

(4)
2g (5)

2g

0.012 0.1115   0.1364   0.0702      0.1077       0.0798   
0.05 0.1151   0.1349   0.0932  0.1111   0.0960   

0.144    0.1188   0.1325      0.1100   0.1165   0.1105   
0.266 0.1227   0.1291   0.1240   0.1222   0.1230   

0.24 0.1267   0.1249   0.1357   0.1278   0.1338   
0.176 0.1308   0.1199   0.1464   0.1332   0.1435   
0.092 0.1351   0.1142   0.1560   0.1383   0.1524   

0.02 0.1394 0.1081 0.1646 0.1433 0.1609 
Entropi 2.5683 2.9961 2.9957 2.9551 2.9933 2.9667 
RMSE  0.0910 0.0910 0.0890 0.0909 0.0895 
Informasyon(max)  X 0.0004 0.041 0.0028 0,0294 
Informasyon (min)  0.041 0.0406 X 0.0382 0.0116 

Tablo 3. 3 kısıt altında MaxEnt da ılımları
Gerçek  
Gözlem  
De eri

1
3g 2

3g 3

3
3

g

g

4
3g 5

3g

0.012 0.0000   0.0000   0.0223   0.0000   0.0000   
0.05 0.0718   0.0622   0.1650   0.0594   0.0660   

0.144 0.1666   0.1902   0.0000   0.1854   0.1796   
0.266    0.2187   0.2276   0.1532   0.2300   0.2245   
0.24 0.2282   0.2155   0.3185   0.2219   0.2226   

0.176 0.1950   0.1719   0.2768      0.1776   0.1834   
0.092 0.1191      0.1068   0.0642   0.1076       0.1121   

0.02 0.0006 0.0257     0.0000 0.0181 0.0118 
Entropi 2.5683 2.5017 2.5852 2.2588 2.5560 2.5482 
RMSE  0.0249 0.0244 0.0896 0.0218 0.0229 

Informasyon (max)  0.2255 0.142 0.4684 0.1712 0.179 
Informasyon (min)  0.2429 0.3264 X 0.2972 0.2894 

 Gerçek  
Gözlem  
De eri

6
3g 7

3g 8
3g 3

9
3

g

g

10
3g

 0.012 0.0006   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   
 0.05 0.0687   0.0650   0.0649      0.0883   0.0600   
 0.144 0.1637   0.1757      0.1989   0.1990   0.1963   
 0.266 0.2212   0.2248   0.2238   0.2007   0.2281   
 0.24 0.2325   0.2259   0.2029   0.1757   0.2097   
 0.176 0.1971   0.1871   0.1599   0.1440   0.1647   
 0.092 0.1162   0.1134   0.1052   0.1117   0.1048   
 0.02 0.0000 0.0079 0.0444 0.0806 0.0365 

Entropi 2.5683 2.4928 2.5301     2.6339 2.7272 2.6075 
RMSE  0.0234 0.0224 0.0308         0.0476     0.0272 

Informasyon(max)  0.2344 0.1971 0.0933 X 0.1197 
Informasyon (min)  0.234 0.2713 0.3751 0.4684 0.3487 

Tablo 2’de MinMaxEnt da ılımı veriye daha iyi uyum sa larken kısıt sayısı arttıkça Tablo3-5 
MaxMaxEnt da ılımının veriye daha iyi uyum sa ladı ı RMSE de erleri kar ıla tırarak tespit 
edilmi tir. Ayrıca, gerçek gözlem de erlerinin entropisi baz alınarak hesaplanan informasyon 
göz önüne alınırsa söz konusu yorumların 3 kısıt ve üstü söz konusu iken elde edilen MaxEnt 
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da ılımları için geçerli oldu u görülmektedir. 3 kısıt altında elde edilen MaxEnt 
da ılımlarının grafikleri ekil 1’de gösterilmi tir.  

Tablo 4. 4 kısıt altında MaxEnt da ılımları
Gerçek  
Gözlem  
De eri

1
4g 4

2
4

g

g

3
4g 4

4g 4

5
4

g

g
0.012 0.0048   0.0120   0.0000   0.0103   0.0215   

0.05 0.0696   0.0564      0.0725   0.0525   0.0000   
0.144 0.1575   0.1586   0.1657   0.1648   0.1258   
0.266 0.2179   0.2232   0.2181   0.2276   0.4148   

0.24     0.2349   0.2372   0.2283   0.2354       0.2976   
0.176 0.2015   0.1998   0.1957   0.1951   0.0000   
0.092 0.1138   0.1128   0.1197   0.1144   0.0000   
0.02 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1402 

Entropi 2.5683 2.5170 2.5264 2.4974     2.5149 1.9399 
RMSE  0.0237 0.0209 0.0253     0.0200 0.1014 

Informasyon (max)  0.0094 X 0.029 0.0115 0.5865 
Inormasyon(min)  0.5771 0.5865 0.5575 0.575 X 

 Gerçek  
Gözlem  
De eri

6
4g 7

4g 8
4g 9

4g 10
4g

 0.012 0.0191   0.0082   0.0107   0.0070   0.0203   
 0.05 0.0290   0.0610      0.0533   0.0623   0.0000   
 0.144 0.1306      0.1597   0.1636   0.1601   0.1455   
 0.266 0.3034   0.2222   0.2259   0.2219   0.4055   
 0.24 0.2988   0.2360   0.2353   0.2355   0.2757   
 0.176 0.1311   0.1995   0.1967   0.1993   0.0000   
 0.092 0.0000   0.1135   0.1146   0.1138   0.0000   
 0.02 0.0882 0.0000 0.0000 0.0000 0.1530 

Entropi 2.5683 2.3764 2.5195     2.5183 2.5167 1.9738 
RMSE  0.0508 0.0216 0.0205 0.0218     0.1003 

Informasyon (max)  0.15 0.0069 0.0081 0.0097 0.5526 
Informasyon (min)  0.4365 0.5796 0.5784 0.5768 0.0339 

Tablo 5. 5 kısıt altında MaxEnt da ılımları
Gerçe
k
Gözle
m
De eri

5

1
5

g

g

2
5g 3

5g 5

4
5

g

g

5
5g

0.012 0.0038   0.0058   0.0040   0.0071   0.0066   
0.05 0.1181   0.1117   0.1163   0.1045   0.1077   

0.144 0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   
0.266 0.3062   0.3154   0.3108   0.3328       0.3243   

0.24 0.3721   0.3756   0.3736      0.3848   0.3794   
0.176 0.1275   0.1161   0.1214   0.0847   0.1025   
0.092 0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   
0.02 0.0722 0.0753 0.0740 0.0860 0.0794 

Entropi 2.5683   2.1010 2.0939 2.0946 2.0559 2.0785 
RMSE  0.0852 0.0870     0.0862   0.0938 0.0897 
Informasyon (max)  X 0.0071 0.0064 0.0451 0.0225 
Inofrmasyon (min)  0.0451 0.038 0.0387 X 0.0226 

Veri hakkında herhangi bir ön bilgiye sahip olmadı ımızı varsayarsak, RMSE de eri bile 
hesaplanamıyorsa, bu durumda MaxMaxEnt da ılımına göre veya MinMaxEnt da ılımına
göre informasyonu hesaplayarak önerilen da ılımların kar ıla tırılması mümkün olur.  
Örne in, 4 kısıt altında

5(10)
4 4

5(10)
4 4

max 0.5526 max 0.0115

min 0.0339 min 0.575

g K g K

g K g K

I U g U g U g U g I

I U g U g U g U g I
           (3.1)
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Bu durumda (3.1) e itsizliklerine göre 5
4g , (10)

4g ’a göre istatistiksel veriyi daha do ru temsil 
etmektedir. (3.1) e itsizliklerine benzer Tablo 3-5’ten pek çok kar ıla tırma yapılabilir. Bu 
kar ıla tırma sonucunda varılan yargının RMSE’ye göre kar ıla tırma yapılsaydı varılacak
yargı ile aynı oldu u tespit edilmi tir. Bu durum ise önerilen bu informasyon kriterinin 
do rulu unu desteklemektedir.  

ekil 1. 3 kısıt altında MaxEnt Da ılımlarının grafi i

Yapılan bu çalı mada çok ilginç bir durum daha tespit edilmi tir. Entropi açısından en uzak 
olarak ifade edilen MaxMaxEnt da ılımı aslında bilinen uzaklık kavramı ( örne in ortalama 
kare hatanın karekökü anlamında) anlamında verilen da ılıma en yakın da ılımdır.

4. SONUÇ 

Bu çalı mada, öncelikle yapılan ön simülasyon çalı masına dayanarak önerilen informasyon 
kriterine göre 6 kısıt altında birim sayısı arttıkça MaxEnt da ılımının Normal da ılıma 
yakla tı ı tespit edilmi tir. Normal da ılmı  bir örnek veri seti (bir silahın vuru  açısı hata 
da ılımı) üzerinde MinMaxEnt ve MaxMaxEnt da ılımları da dahil olmak üzere MaxEnt 
da ılımları elde edilmi tir. MinMaxEnt da ılımı veriye daha iyi uyum sa larken kısıt sayısı
arttıkça Tablo3-5 MaxMaxEnt da ılımının veriye daha iyi uyum sa ladı ı RMSE de erleri
kar ıla tırarak tespit edilmi tir. Entropi açısından en uzak olarak ifade edilen MaxMaxEnt 
da ılımının bilinen uzaklık anlamında en yakın olması ilgi çekici bir nokta olarak tespit 
edilmi tir. Bunun anlamı ise, verinin yapısına göre MaxMaxEnt da ılımı yada MinMaxEnt 
da ılımı bilinen uzaklık açısından da ılıma en yakın olabilmektedirler. 
 Verinin da ılımı hakkında bilgi sahibi olunmadı ı varsayılarak MaxEnt da ılımlarından
veriyi daha iyi temsil eden da ılım MinMaxEnt ve MaxMaxEnt da ılımları baz alınarak
hesaplanan informasyon kriterine göre belirlenmi tir. Belirlenen yargıların RMSE iyi 
çeli memesi önerilen informasyon kriterini desteklemektedir.        
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ABSTRACT 

A STATISTICAL CRITERION BASED ON INFORMATION THEORY 

In statistical modeling,  the MSE is defined as the difference between the actual observations 
and the response predicted by the model and is used to determine whether the model does not 
fit the data. 2R , 2 , RMSE, AMPE etc. measures can be used fort he same purposes. This 
statistical criterion are important in order to compare the models to find the best one that fit 
the data.  From this point of view, in this study a statistical criterion based on information 
theory is proposed. The error distribution of gun shot angles is used to illustrate the 
practicability of the proposed criterian. The best fitted distribution is found based on the 
information criterion. Also, poposed criterion is in the same results with RMSE.  

Key Words:  Generalized entropy optimization problem, information theory, comparison 
criterion, error distribution of gun shot angles. 
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GARANT  ED LM  ANNÜ TE OPS YONLARI

irzat ÇET NKAYA*                   Meral SUCU

Öz 

Bu çalı mada Haberman ve Ballota (2003, 2006)’nın çalı maları temel alınarak, garanti 
edilmi  annüite opsiyonlarının teorik yapısı ele alınmı , opsiyon fiyatını etkileyen hayat 
tablosu, primin de erlendirildi i fonun standart sapması, garanti edilen faiz oranı gibi 
birtakım parametreler de i tirilerek çe itli senaryolar ile opsiyon fiyatı hesaplanmaya 
çalı ılmı tır. Ayrıca opsiyon fiyatını etkileyen bir di er faktör olarak irketlerin finansal 
durumlarını gösteren  kredi derece notları  da fiyatlamaya dahil edilmi tir.

Anahtar Kelimeler: Opsiyon, annüite, stokastik faiz oranı, hayat sigortası, kredi derecesi. 

1-Giri

Son yıllarda sigorta irketleri, opsiyona dayalı sözle meler yaparak ürün portföylerini 
çe itlendirmi  ve mü terilerine yeni ürünler sunmaya ba lamı lardır. Garanti edilmi  annüite 
opsiyonları da bu ürünlerden biridir. Sigortacı bu opsiyon ile vade sonunda fonda biriken 
tutarı sabit bir garanti ve mortalite oranı ile hayat annüitesine çevirme hakkını elde eder. 
Garanti edilmi  annüite opsiyonları literatürde, Haberman ve Ballotta (2003, 2006), Boyle ve 
Hardy (2003), Biffis ve Millossovich (2006) gibi çe itli yazarlar tarafından ele alınarak
incelenmi tir. Literatürdeki bazı çalı malarda ([1], [4]) opsiyon fiyatlamasında kullanılan 
Black Scholes opsiyon fiyatlama yöntemi yardımı ile fiyatlandırmalar yapılmı tır.

Sigorta irketi annüiteye dönü türme oranını belirlerken dikkatli olmak zorundadır. Uzun 
vadeli faiz oranlarının yüksek olması, irket açısından bir problem yaratmaktadır. Bunun 
nedeni poliçe sahibinin elindeki opsiyonunu kullanmaktan kaçınmasıdır. Faiz oranları
dü meye ba ladı ında ise poliçe sahipleri opsiyonlarını kullanmak isteyecektir. Bu durumda 
irketlerde bazı finansal problemlerin ortaya çıkması beklenebilir. Bu finansal problemler 
irketin yükümlülüklerini kar ılayamamasına neden olabilir. Her ne kadar sigorta irketleri 

yükümlülükleri ile orantılı varlık bulundurmaya yönelik düzenlemelere tabii olsalar da yakın
geçmi te iflas eden bazı irketlerin oldu u bilinmektedir. Örne in, Pacific Standard Life 
Insurance Co., Equitable Life, Nissan Mutual Life gibi. irketin yükümlülüklerini kar ılayıp
kar ılayamaması ise irketin finansal yapısına ba lıdır. Yatırımcılar için irketlerin
güvenilirli ini görmenin en kolay yolu o irkete ili kin kredi derecelerinin incelenmesidir.     

Bu çalı mada Haberman ve Ballota (2003, 2006)’nın çalı maları temel alınarak, garanti 
edilmi  annüite opsiyonlarının teorik yapısı ele alınmı , opsiyon fiyatını etkileyen hayat 
tablosu, primin de erlendirildi i fonun standart sapması, garanti edilen faiz oranı gibi 
birtakım parametreler de i tirilerek çe itli senaryolar ile opsiyon fiyatı hesaplanmaya 
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çalı ılmı tır. Ayrıca opsiyon fiyatını etkileyen bir di er faktör olarak irketlerin finansal 
durumlarını gösteren  kredi derece notları  da fiyatlamaya dahil edilmi tir.

Annüite piyasasının geli mekte oldu u u dönemde, sigorta irketlerinin risk durumlarını
de erlendirmesi açısından yapılan çalı manın literatüre katkı sa layaca ı dü ünülmektedir. 

2. Finansal Model 

Sigorta irketi poliçe sahiplerinden aldı ı tek primleri olu turdu u S fonunda de erlendirsin.
0S  yatırılan tek primdir. Fonun risk nötr olasılık uzayı altındaki modeli, 

ttSttt zdSdtSrdS
^

    (1) 

e itli i ile yazılabilir. Bu e itlikte tz
^

( 0t  için) standart 
^
P  Brownian hareketidir ve fonun 

standart sapması RS ’dir. Forward faiz oranı tek faktörlü Heath Jarrow Morton (HJM) 
yakla ımı ile

tf

T

t
ff wdTtdtduutTtTtdf ),()),(),((),( (2)

eklinde yazılabilir [5].  

Burada ),( Ttf ,
T

f dsTs
0

2 ),(  ko ulunu sa layan tF  uyarlanmı  oynaklık

fonksiyonudur. tw
^

( 0t için ), tz
^

 ile ili kili olan 
^
P  Brownian hareketidir ve , 

dtzdwd tt , .0     (3)

olarak yazılır.

tz
^

 birbiri ile ili kisi olmayan iki Brownian  hareketi ile yeniden düzenlenebilir. Bu durumda 

tz
^

,
'

21 ttt wwz     (4)

biçiminde olacaktır. Burada  fon ile faiz oranı arasındaki korelasyon katsayısıdır.

Vadesi T olan kuponsuz bononun fiyatı ve banka hesap de eri 
T

t

duutf

t eTP
),(

)( ,

),(lim,0

)(

TtfreB
tTt

duur

t

t

   (5) 

e itlikleri ile tanımlanabilir. 
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3. Garanti Edilmi  Annüite Opsiyonları

Garanti edilmi  annüite opsiyonları ile  poliçe sahibi; fonda birikmi  olan yatırımlarını alma 
ya da sigorta irketi tarafından garanti edilen bir annüiteye dönü türme oranı ile birikimini 
hayat annüitesine çevirme hakkını elde eder. x poliçe sahibinin opsiyonu satın aldı ı ya ı, N
ise ki inin opsiyonun vadesindeki ya ını göstersin. Bu durumda T, T=N-x, opsiyonun süresini 
gösterir. Opsiyon ile vade sonunda yapılan ödeme,

))((
)(

0
TT

xTw

t
xTtTT StTPpgSC

))((
)(

0
KtTPpgSC T

xTw

t
xTtTT , K=1/g.   (6) 

olacaktır.

Ölümlülük riski ve finansal risk birbirinden ba ımsız varsayıldı ında, t=0 anında garanti 
edilmi  annüite opsiyonunun de eri,  

0)(
1

^

)(

^
1

^

)(
1

^
111),0,( CpECBEECBECBExNTtxV xTTTTTTTTTT xxx

 (7) 
ile tanımlanabilir. 

~
P  ,

^
P ’ya e de er martingale bir olasılık kanunu ise iki olasılık uzayı arasındaki geçi t

süreci ile yapılabilir [6].  

T

T
Ft BS

S

Pd

Pd
T

0
^

~

|:      (8) 

C’nin t=0 anındaki de eri,

))((

))(())((

))((

)(

0

~

0

)(

0

~^

0

)(

0
0

^

)(

0

1
^

1
^

0

xTw

t
TxTt

xTw

t
TxTtT

xTw

t
TxTtT

xTw

t
TxTtTTTT

KtTPpEgS

KtTPpEEgSKtTPpSEg

KtTPpgSBECBEC

 (9) 

biçiminde olacaktır.

t=0 anında garanti edilmi  annüite opsiyonunun de eri,

))((),0,(
)(

0

~

0

xTw

t
TxTtxT KtTPpEgSpxNTtxV   (10) 

e itli i ile verilebilir. 
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Forward faiz (e itlik (2)’de verilen; f  üstel azalan bir fonksiyon olarak tanımlandı ında) ve 
faiz oranı yapısı sırası ile, 

t
tT

T

t

tutT wdedtdueeTtdf )()()(2 )(),(    (13) 

t

v
vtstt

t wdeeetfr
0

~
)(

2

2

)1(
2

)1(),0(   (14) 

ile gösterilebilir. 

Tj anında (T<Tj) vadesi dolacak olan sıfır kuponlu bir bononun T anındaki fiyatı,

)),0()(,()(),()2/1(

0

0 22

)(
)(

)( TfrTTTTTj
jT

Tjrje
TP
TP

TP    (15) 

)(1),(
TT

j

jeTT     (16) 

2
1)(

2
22

T

r
eT     (17) 

e itli i ile tanımlanabilir. Burada ( ),0( TfrT ) ortalaması )(Tmr  ve varyansı  )(2 Tr  olan 
normal da ılıma sahiptir. )(Tmr  ve )(2 Tr  sırasıyla 

sTT
r eeTm )1(

2
)1()( 2

2

,   (18) 

2
1)(

2
22

T

r
eT     (19) 

olacaktır.

4. Uygulama 

Opsiyonun de eri 10.000 Monte Carlo simülasyonu yapılarak hesaplanmı tır. Türkiye’de YTL
üzerine uzun vadeli bono çıkmadı ı için çalı mada eurobond verileri kullanılmı tır. Bu 
bonolarda kupon ödemesi yapılmasından dolayı önce vadelere göre verim de erleri ile, 
kuponsuz bono de erleri hesaplanmı tır. Hayat tablosu olarak 1980 CSO kadın ve erkek hayat 
tabloları ile 2003 US genel hayat tablosu kullanılmı  ve 5 yıllık yıllık ödemenin yapıldı ı
opsiyonun fiyatı hesaplanmı tır.

Kullanılan hayat tablolarına göre en yüksek opsiyon fiyatı  2003 US genel hayat tablosundan 
elde edilmi tir (Tablo 1). Bunun nedeni ya ama olasılıklarının 1980 CSO tablolarındakinden
daha yüksek olmasıdır. irketler tablo seçimlerinde dikkatli olmalıdır. Yanlı  tablo seçimi, 
yanlı  fiyat belirlenmesine neden olaca ından irketler, ileride finansal yükümlülüklerini 
kar ılamada problemlerle kar ıla abilirler.
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Kredi derecelerine göre iflas olasılıkları Tablo 2’de verilmi tir. Bu durumda AAA notundan 
CCC notuna do ru iflas olasılıkları artmaktadır. flas olasılıkları opsiyon fiyatına a a ıdaki
formül yardımı ile eklenmi tir.

GAOKDtGAO VqV )1(*      (20) 

Burada KDt q , KD kredi dereceli, irkete ili kin bononun t yıllık iflas olasılı ını
göstermektedir. AAA kredi notundan a a ıya do ru irketlerin iflas olasılı ı artmaktadır, bu 
nedenle CCC notuna sahip bir irketin opsiyon fiyatı daha dü üktür. Tablo 3’te çe itli kredi 
notlarına göre opsiyon fiyatları verilmektedir. 

Garanti edilen annüiteye de i tirme oranı ve irketin getirilerine ili kin varyans arttıkça
opsiyonun fiyatı artmaktadır.

Tablo 1: Opsiyon de erleri ve parametre seti. 

g=0.3; x=60; N=65; S=100; S  =0.20 (yıllık); =-0.5; f=0.04; =0.01;  =0.15 

Opsiyon De eri   

1980 CSO Erkek 11.368    
1980 CSO Kadın 15.664   
2003 Genel (US)  17.174   

Tablo 2: Derecelerine göre irket bonosu iflas oranları (%), 1981-2002, [7].

10-Yıllık flas Olasılı ı

AAA    0.48 
AA    0.71 
A    1.67 
BBB   5.46 
CCC   57.21 

Tablo 3: Kredi derecelerine göre opsiyon de erleri.

Hayat Tablosu Kredi Derecesi Opsiyon De eri

2003 Genel (US)        AAA        17.0915 
      AA        17.052

         A        16.887 
         BBB        16.236 

      CCC        7.348
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5. Sonuçlar 

Çalı mada opsiyonun de eri 10.000 simülasyon yapılarak hesaplanmı tır. Opsiyon fiyatına
etki eden bazı faktörlerin de eri de i tirilerek opsiyon fiyatının de i melere duyarlılı ı
belirlenmi tir. Çe itli hayat tabloları kullanılarak opsiyon fiyatının belirlenmesinde hayat 
tablosunun seçiminin önemi belirtilmi tir.

Opsiyon fiyatlamasına irketlerin kredi dereceleri de eklenmi tir. Bu ekilde yapılan fiyatlama 
ile irketlerin risk durumlarının iyi de erlendirilmesi ve etkin risk yönetimi yapmasının
gereklili i vurgulanmı tır. yi risk yönetimine sahip olamayan bir irket dü ük kredi notuna 
sahip olaca ından  daha dü ük fiyattan ürününü satacaktır.

Garanti edilen annüiteye dönü türme oranı ve portföye ili kin getirilerin varyansı arttıkça
opsiyonun de erinin de beklenildi i gibi arttı ı görülmü tür.

Burada bulunan sonuçlar uygulamada kullanılan parametre de erlerine ba lıdır. irketler 
kendilerine en uygun parametere de erlerini belirleyerek kendileri için do ru olan opsiyon 
fiyatını bulabilirler.  

Tablo 4: Garanti edilen oran ve irket getirilerinin varyansındaki de i ikliklere göre opsiyon de erleri.

Hayat Tablosu g Opsiyon De eri  S  Opsiyon De eri  

2003 Genel (US)  0.3 17.174   0.20 17.174   
   0.35 20.03   0.25 17.392 
   0.4 22.9   0.30 17.607 
   0.45 25.76   0.35 17.826 
   0.5 28.62   0.40 18.045 
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ÖZET 

 Bu çalı mada Türkiye’deki i sizlik ve enflasyon olguları Phillips e risi 
kapsamında de erlendirilmi  ve di er ülkelerde bu konuda yapılan deneye dayalı
çalı malar gözden geçirilmi tir. Türkiye açısından Phillips e risi test edilirken tüketici 
fiyat indeksi kullanılarak hesaplanan yıllık yüzde de i im, i sizlik oranı, ham petrol 
fiyat artı ı gibi de i kenler kullanılmı tır. Modelde 3’er aylık veriler kullanılarak model 
EKK yöntemi ile tahmin edilmi tir. Tahmin edilen denklemlerde anlamsız olan 
de i kenler denklemden çıkarılmı tır. Son tahmin edilen denklemde tüm katsayılar 
anlamlı,  fakat i sizli i tanımlayan terimine ili kin katsayı istatistiksel olarak anlamsız
oldu undan, 1988:01–2003:04 dönemlerinde Türkiye için Phillips e risinin geçerli 
olmadı ı sonucuna varılmı tır. 

Anahtar Kelimeler: Phillips E risi, Enflasyon, sizlik, EKK.

PHILLIPS CURVE ANALYSIS AND TURKISH CASE 

ABSTRACT 

In this paper, unemployment and inflation parameters were considered by 
Phillips curve for Turkey and review some empirical applications in other countries.  
Annual return of consumer price index, unemployment rate, and crude oil price return 
variables were used to imply for testing Phillips curve for Turkey. In the model 
quarterly data were deployed and the model was predicted by LSE method. Insignificant 
variables were omitted in the forecasted models. In the last forecasted model all the 
coefficients were significant; however the coefficient that describes unemployment was 
statistically insignificant. Therefore, for the period of January 1988 through December 
2003, Phillips curve is not valid for Turkey. 

Keywords: Phillips Curve, Inflation, Unemployment, LSE. 
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1. G R

Büyüme veya küçülme, i sizlik oranındaki bir de i me ve 
enflasyon ekonominin makro göstergeleri açısından çok önemli bir yer 
tutmaktadır. Enflasyon ile hasıla-istihdam düzeyi arasındaki ili ki, 1926 
yılında Amerikalı ktisatçı Irving Fisher ve daha sonra 1958 yılında
Avustralyalı iktisatçı A.W.Phillips tarafından incelenmi tir. ngiltere’de
1961–1957 döneminde i sizlikle nominal ücret haddindeki de i meler 
arasında nasıl bir ili ki oldu unu ara tıran Phillips, enflasyonun ücret 
haddindeki artı lardan etkilendi ini görmü tür.  Phillips E risi denilen 
negatif e imli e ri; ücret-fiyat enflasyonu ve eksik istihdam arasındaki
ili kileri açıklamaktadır. Buna göre eksik istihdam oranı ne kadar 
yüksekse enflasyon oranı o kadar dü ük olacaktır. E ri eksik istihdamda 
bir azalma sa landı ında bunun bedelinin daha yüksek enflasyona 
katlanmak oldu unu vurgulamaktadır. Ku kusuz e ri daha fazla i sizli e
katlanılarak enflasyonun her zaman dü ürülebilece ini de 
vurgulamaktadır. (Parasız, 1998:6) 

Phillips e risi 1960’ların sonlarından itibaren ba ta Milton 
Friedman olmak üzere bazı iktisatçılar tarafından sert bir biçimde 
ele tirilmi tir. Bu ele tirilerin yöneldi i nokta ise, Phillips e risinde 
i sizlikle ücret-fiyat enflasyonu arasındaki ili kinin nominal ücret 
üzerinden kurulmu  ve dolayısıyla da emek arzının nominal ücretin bir 
fonksiyonu oldu unun kabul edilmi  olmasıdır. Genel Teoride de 
benimsenen bu yakla ımın yetersizli i anla ılınca, iktisatçılar emek 
arzının reel ücretin bir fonksiyonu oldu unu, fakat gerçekle en fiyat 
düzeyi konusunda tam bir bilgiye sahip olmayan i çilerin beklenen fiyat 
üzerinden emek arz ettiklerini kabul etmi lerdir: )/( e

s PWfL . Bu 
yakla ım altında Phillips e risinin matematiksel biçimi a a ıdaki gibi 
olu turulmu tur: (Ünsal, 2000:248) 

  )( N
e uu

Bu denklemin önceki denklemden farkı fiyat bekleyi lerinin ilave 
edilmi  olmasıdır. Bu nedenle bu denkleme bekleyi leri içeren Phillips 
e risi denir. Bu denkleme göre, beklenen enflasyon haddi (gerçekle en) 
enflasyon haddine e it olunca, i sizlik haddi de do al i sizlik haddine e it
olur. e , Nuu . Buna kar ılık (gerçekle en) enflasyon haddi 
beklenen enflasyon haddinden büyük oldu unda, i sizlik haddi do al 
i sizlik haddinden küçük olur: e , Nuu  e er e ise Nuu .
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Her alternatif beklenen enflasyon haddine tekabül eden farklı bir 
Phillips e risi oldu undan, e , Nuu  sa layan çok sayıda
enflasyon haddi vardır. Her alternatif beklenen enflasyon haddinde 

e , Nuu  olmasını sa layan enflasyon hadlerinin geometrik 
yerine, uzun dönem Phillips e risi denir.  Uzun dönem Phillips e risi, 
uzun dönemde enflasyon haddi ile i sizlik haddi arasındaki bir de i
toku un olmadı ını ifade eder.

 Bu çalı mada kısa dönem Phillips e risinin Türkiye için do rusal olup 
olmadı ını test eden ampirik bir çalı ma yapılmı tır. Çalı manın
ayrıntılarına girmeden önce bu konuda yapılmı  olan çalı malar gözden 
geçirilmektedir. 

2. PH LL PS E R S LE LG L  YAPILAN ÇALI MALARIN 
L TERATÜRDEK  YER
   

Avustralya’ya özgü Phillips e risiyle ilgili yapılmı  birçok 
çalı ma bulunmaktadır. Avustralya’ya özgü Phillips e risi ile ilgili olarak 
yapılan eski ve yeni çalı malar Gruen ve di erlerinin yaptı ı çalı mada 
(1998) görülmektedir. Bu çalı maların genel teması do rusal olmayan bir 
ili kinin oldu unu ampirik olarak ortaya koymalarıdır. Örne in, Debelle 
ve Vickery (1997) yaptıkları çalı mada, 1959(3)’den 1997(1)’e kadar ki 
dönemi kapsayan üç aylık verileri kullanarak ileriye dönük beklentilerle 
(forward expectations)  ilgili do rusal ve do rusal olmayan kısa dönem 
Phillips e risini kar ıla tırmı lar ve tahmin etmi lerdir. Yapılan çalı ma 
sonucunda do rusal olmayan kısa dönem Phillips e risinin do rusal 
olarak ele alınan çalı madan daha iyi sonuçlar verdi i görülmü tür.
Çünkü do rusal olmayan Phillips e risi do rusal olan Phillips e risine  
göre istatiksel olarak daha yüksek açıklayıcı güce sahiptir. 

Terasvirta’nın (1994,1998) yaptı ı çalı mada STR (yumu ak
geçi  regresyon) modelleri için modelleme stratejileri kullanılarak 
enflasyonla i sizlik arasındaki ili kilerin do rusal olup olmadı ı
ara tırmı tır. Veri olarak 1977(1)-1997(4)’e kadar ki dönemi kapsayan üç 
aylık belirli aralıklarla düzeltilmemi  seriler tahmin için kullanılmı tır.
Phillips e risi yıllık enflasyon oranı olarak u ekilde tanımlanmı tır;

tt P4 , buradaki tP  logaritmik tüketici fiyat indeksini (CPI), 
)1( i

i L  fark operatörünü ve L ise gecikme operatörünü 
göstermektedir. (Eliasson, 2001:6).  
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Önce do rusal model olu turulup test edilmi tir. Ancak bu 
reddedilince do rusal olmayan bir model olu turulmu tur.

Avustralya için tahmin edilen do rusal olmayan Phillips e risi 
oldukça ilginç özellikler göstermi tir. Bu beklentilere göre, enflasyonla 
i sizlik arasındaki ili ki genel olarak negatif olmakla birlikte, i sizlik 
oranındaki büyük artı la pozitife dönmektedir.  

sveç için yapılan çalı mada ise 1979(2) – 1997(4)’e kadar ki 
dönemi kapsayan üç aylık veriler kullanılmı tır. Enflasyon ölçüsü olarak 
ise toplam CPI’ deki yıllık de i meler kullanılmı tır. LSTR modeline 
göre test edilmi tir. Buna göre de do rusal ve do rusal olmayan model 
olu turulup test yapılmı tır. Ama özellikle 1970’lerin sonunda ve 1982 
yılı yakınlarında ya anan petrol oku nedeniyle sveç kronu devalüe 
edildi i için do rusal olmayan model do rusal modele göre daha iyi 
sonuçlar vermi tir. Bu ampirik testin sonucunda sveç’e ait Phillips 
e risinin do rusal olmadı ı görülmü tür. Ayrıca enflasyon beklentileri 
oldukça yüksek (veya dü ük) oldu u zaman i sizlik de i kenleri
üzerindeki ba ımlılı ın arttı ı görülmü tür. (Eliasson, 2001:9) 

Amerika Birle ik Devletlerine ait Phillips e risiyle ilgili yapılan 
birçok ampirik modeller Gordon’un çalı malarında
(1970,1975,1977,1983,1997) yer almaktadır. Onun tercih etti i Phillips 
e risi tanımı geriye dönük (backward) enflasyon beklentilerini ele 
almakla birlikte do rusaldır. Bunun yanında Debelle ve Laxton (1997) 
yaptıkları çalı mada,  1971(2) – 1995(2)’ye kadar ki dönemi kapsayan 
tahmin yapmaları sonucunda do rusal olmayan bir model için uygun 
veriler buldular. Ayrıca Yates (1998) veya Dupasquier ve Rickets’in 
(1998b)’de do rusal olmayan Phillips e risiyle ilgili yaptıkları ampirik 
çalı malara rastlanmaktadır. 1978(1) – 1994(4)’e kadar ki dönemi 
kapsayan üçer aylık veriler kullanılmı tır. Enflasyon ölçüsü olarak 
toplam CPI’ deki yıllık de i meler ve t döneminde, gelecek yıl enflasyon 
beklentisini içeren enflasyon beklentileri kullanılmı tır. (Eliasson, 
2001:12)

Tahmin sonucunda Amerika Birle ik Devletleri’ne ait do rusal
Phillips e risi önceki çalı maları destekleyen güçlü bir atalet oldu unu
desteklemektedir. Enflasyon beklentilerinin katsayısı oldukça büyüktür 
ve enflasyonla i sizlik arasında negatif bir ili ki vardır. Bu üç ülke için 
yapılan ampirik çalı manın sonucunda Amerika Birle ik Devletleri’ne ait 
Phillips e risinin do rusal oldu u görülürken, Avustralya ve sveç’te
do rusal olmadı ı varsayımı desteklenmektedir. Bu ampirik modeller bu 
son açıklamalara ra men orijinal Phillips e risinin yapısıyla aynıdır.
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Phillips e risi ile ilgili olarak yapılan ba ka bir çalı ma 1994’den 
2001 yılına kadar ki dönemi kapsayan verilerle hem Kanada hem de 
Amerika Birle ik Devletleri için tahmin edilmi tir. (W.Gruber, 2003:6) 

Kanada’da 1990’larda dü ük enflasyonla birlikte yüksek i sizlik oranın
aynı anda ortaya çıktı ı görülmektedir.  

Klasik Phillips e risi 1990 ortalarından beri Kanada’daki 
enflasyon oranını tahmin etmek için uygun bir yöntem olarak 
görülmü tür. Kanada’da 1990’lar boyunca nispeten dü ük olan enflasyon 
oranının nedeni verimlilikteki hızlı artı tan daha çok oldukça yüksek 
i sizlik oranının sonucunda ortaya çıkmı tır. 1990’larda Kanada’da hem 
enflasyonun hem de i sizlik oranının aynı anda artı ının nedeni tam 
olarak anla ılamamı tır.

Kolombiya’ya ait Phillips e risi ile ilgili olarak yapılan ampirik 
çalı mada, Phillips e risinde do rusallı ın olmaması Kolombiya için 
önemli bir politika içermektedir. sizlik oranı yüksek oldu u zaman, 
fedakârlık oranının da o kadar yüksek oldu u görülmektedir. 

sizlik ve enflasyon arasındaki ili ki ters yönlü ve dı bükey
görünmesine ra men, enflasyon verisi ne beklentiler ne de arz okları
için hala ayarlanamamı tır. Çünkü arz okları i sizlikte de i iklik 
olmaksızın enflasyonu de i tirebilmektedir. Buradaki çalı mada Phillips 
e risinin tahmininde arz oku bir ölçü olarak kullanılmı tır. (Gomez and 
Julio, 2000:7) 

Çalı ma sonucunda Kolombiya için pozitif arz oklarının Mart 
1991, Eylül 1992 ve Haziran 1998’de ve negatif arz oklarının da Eylül 
1993, Haziran 1996 ve Haziran-Eylül 1999’da oldu u görülmü tür.

 Enflasyondaki sürekli bir artı  Phillips e risini yukarı do ru 
kaydırmaktadır. Kolombiya’da 1972’de enflasyon sürekli arttı ında
çıktının da çok fazla arttı ı görülmektedir. 1999 yılında enflasyon tek 
haneli sayıya dü tü ünde durgunlukta son elli yılın en yüksek noktasına 
ula tı ı görülmü tür.  (Gomez and Julio, 2000:9)  

 Phillips e risinden dolayı, enflasyon tahmini ile i sizlik arasındaki
ili ki konvekstir.  Fedakârlık oranı  arttıkça i sizlik oranı artmaktadır. 
Tersi durumda geçerlidir. 

                                                          
 Fedakarlık haddi, anti enflasyonist bir politika izleyerek bir yılda enflasyonu %1 

indirmek için o yıl do al hasılanın % kaçından fedakarlık etmek gerekti ini ifade 
etmektedir. 
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 Yapılan ampirik çalı manın sonuçlarına göre Phillips e risinin 
do rusal olmadı ı kanıtlanmı . Aynı zamanda fedakârlık oranının da 
i sizlikle birlikte arttı ı görülmü tür.

 Niskanen (2002) 1960-2001 yıllarının bir veya daha çok gecikmelerini 
içeren Amerika için yaptı ı çalı masında i sizlikle enflasyon arasında
pozitif, güçlü bir ili ki bulmu tur. Enflasyonla i sizlik arasında uzun 
dönemde pozitif bir ili kinin olabilmesi için birkaç neden olabilir: 

1-Vergi kanunu tam olarak indekslenmemi tir. Enflasyondaki bir artı
vergi oranını artırır,  hasıla ve istihdamı azaltır.

2- Enflasyon etkin bir emek piyasasına ba lı olan ücret sinyalleri ve nispi 
fiyatlarda karı ıklı a neden olabilir. 

3-Bir yıl sonra, yüksek bir enflasyon geçici olarak i sizli i artıran parasal 
kısıtlamayı tetikleyebilir.(Ku tepeli, 2005:5) 

 Türkiye için Phillips e risinin geçerli olup olmadı ı ve enflasyon 
beklentileriyle politika uygulamalarını görmek için yapılan çalı mada 
1980-2001 periyodunu kapsayan yıllık de i meler ve 1988:2-2003:1 
periyotlarını kapsayan altı aylık veriler kullanılmı tır. Veriler Devlet 
statistik Enstitüsünden alınmı tır. Enflasyon oranı Tüketici Fiyat 
ndeksindeki (CPI)  yüzde de i im olarak tanımlanmı tır. sizlik oranı

olarak ise 2000 yılına kadar mesle i olmayan 12 ya ındaki ve 2000 
yılından sonra ise 15 ya ındaki emek gücünün yüzdesi alınmı tır. Yıllık
ve altı aylık veriler MFIT ekonometri programında OLS ile tahmin 
edilmi tir. (Ku tepeli, 2005:5) 

 Bu çalı manın sonucunda enflasyon beklentilerinin cari dönem içinde 
enflasyon tahmini için önemli oldu u ortaya çıkmı tır. Yıllık göz önüne 
alındı ında, sadece son yılın enflasyonu önemli iken altı aylık ele 
alındı ında son iki yılın enflasyon oranlarının önemli oldu u
görülmü tür. Türkiye’de enflasyonla i sizlik arasında bir de i  toku
(trade off) olmadı ı sonucuna varılmı tır.

 Yeni Zelanda için yapılan çalı mada 1982:03’den 1996:01 
dönemini kapsayan 3’er aylık veriler kullanılarak enflasyon ve hasıla
arasındaki ili kinin simetrik olup olmadı ı test edilmi tir. Basit bir 
denklemle beklenti-eklentili (expectations-augmented) Phillips e risi 
Genelle tirilmi  Momentler Metoduyla (GMM) tahmin edilmi tir. 
Modeldeki parametreler Yeni Zelanda Merkez Bankası’ndan alınmı tır. 
E er enflasyon-hasıla ili kisi asimetrikse, pozitif talep okları enflasyon 
üzerinde negatif talep oklarından daha büyük etkiye sahip oldu u
görülmü tür. Yeni Zelanda verileri beklenti-eklentili Phillips e risinin 
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simetrik oldu unu ifade eden bo  hipotezin reddedilmesine yol açmı tır.
(Razzak, 1997:16) 

Geçi  ekonomilerinden olan Kırgızistan için Phillips e risi analizi 
yapılmı tır. Veri seti 1992:1 yılından 2001:10 yılına kadar ki dönemi 
kapsamakla birlikte veriler aylık alınmı tır. Phillips e risi analizi için iki 
farklı formda analiz yapılmı tır. (Emsen, Ku çu ve Sarsılmaz, 2003:94) 

                                 )/1( ubcW                           (1) 

                        )/1( ubcP                        (2)   

W = nispi ücret de i melerini 
P = enflasyonu 
U = i sizlik oranını
C = sabiti ve b = parametreyi ifade etmektedir. 

)/1( ub eklinde yazılması Phillips e risinin ters fonksiyon 
olmasından kaynaklanmaktadır.

Model tahmininin sonucunda i sizlik oranındaki de i me ile nispi 
ücret  de i meleri arasında ters yönlü bir ili kinin oldu u ve bu ili kinin t 
istatisti i açısından anlamlı oldu u gözlenmi tir. Ancak belirleme katsayı
dü ük çıkmı tır. Bu da geçi  sürecindeki ekonomilerde hem dü ük
i sizlik hem de yüksek ücretlerin olmasından kaynaklanmaktadır.

1. Model tahmini ise önceki modele göre daha anlamlı oldu u
görülmektedir. Sonuçlara göre teorik düzeyde Phillips e risi analizi 
beklentileriyle örtü en sonuçlar elde edilmi tir. Dolayısıyla Kırgızistan 
ekonomisi için enflasyon oranı ile i sizlik oranı arasında bir trade-off  
oldu u görülmü tür.

2. PH LL PS E R S N N TÜRK YE’YE UYGULANMASI 

Türkiye’ye ait Phillips e risinin do rusal olup olmadı ıyla ilgili 
yapılan ara tırma ekonometrik bir analize dayanmaktadır. Türkiye’ye ait 
veriler  D E ve DPT’den   alınarak EKK (En Küçük Kareler Yöntemi) 
yöntemine göre analiz edilmi tir.

3.1. Veri, Metot  ve Bulgular 

Bu çalı mada Phillips e risinin do rusal olup olmadı ıyla ilgili 
ampirik bir çalı ma yapılmı tır.
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Analizler 1988:01-2003:04 dönemi için 3’er aylık veriler 
kullanılarak yapılmı tır. sizlik oranı ve ham petrol fiyatları indeksi 
dı ındaki veriler Merkez Bankası veri tabanından alınmı tır. sizlik oranı
verileri D E’den, ham petrol fiyatlarına ili kin veriler ise DPT’den temin 
edilmi tir. 1999 öncesi i sizlik verileri 6’ ar aylık oldu undan, bu veriler 
interpolasyon yöntemiyle tahmin edilmi tir. Modelde kullanılan 
de i kenler a a ıdaki gibi hesaplanmı tır.

PI: Enflasyon (1987=100 bazlı tüketici fiyat endeksindeki yıllık yüzde 
de i im) 

100
TUFE
TUFE

PI
4t

t
t               (3)

OIL: Ham petrol fiyat artı ı (1987=100 bazlı ham petrol fiyat 
endeksindeki yıllık yüzde de i im) 

100
PFE
PFE

OIL
4t

t
t               (4)

(PFE: 1987=100 bazlı petrol fiyat endeksi) 
U: sizlik oranı ( siz nüfus/Toplam nüfus) 
GSMH: Gayri Safi Milli Hasıla (1987 cari fiyatlarıyla)

EKK yöntemine göre tahmin edilen regresyon denklemi 
parametreleri a a ıda verilmektedir. Parantez içindeki de erler t 
istatistiklerini göstermektedir. 

lk tahmin edilen denklem: 

tt82t71t6t52t41t3t21t eGSMHcOILcOILcOILcPIcPIc1/UccPI

(-0,63)(0,41)(-2,37)
GSMH0001,0OIL01,0OIL08,0

(3,35)(-0,52)(7,28)(0,56)(0,96)
OIL08,0PI07,0PI96,01/U32,4413,29ÎP

t2t1t

t2t1ttt

(5)

  (Denklem 1) 

Tahmin edilen ilk denklemde istatistiksel olarak anlamsız olan 
de i kenler modelden atılmı  ve model yeniden tahmin edilmi tir.

kinci tahmin edilen denklem: 

tt61t5t41t3t21t eGSMHcOILcOILcPIc1/UccPI
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(-0,95)(-2,80)(3,29)(13,16)(0,76)(1,05)
GSMH0002,0OIL07,0OIL08,0PI89,01/U79,5705,14ÎP t1tt1ttt

                              (Denklem 2)                    (6)

kinci olarak tahmin edilen denklemde de istatistiksel olarak 
anlamsız olan de i kenler modelden atılmı  ve yeniden tahmin edilerek 
esas denkleme ula ılmı tır.

Üçüncü tahmin edilen denklem: 

t1t5t41t3t21t eOILcOILcPIc1/UccPI

(-2,84)(3,32)(13,72)(0,56)(0,71)
OIL07,0OIL08,0PI91,01/U47,4161,8ÎP 1tt1ttt           (7)

   (Denklem 3) 

Modelde ba ımlı de i kenin gecikmeli de erleri bulundu undan,
Durbin-Watson istatisti i kullanılarak içsel ba ıntı incelenemez. Bunun 
yerine Durbin-h istatisti i kullanılmalıdır. Bu istatistik; 

2
cns1

n
2
d1h                       (8)

eklinde hesaplanır. Burada d, Durbin-Watson istatisti i; n, gözlem sayısı
ve 2

cs , ba ımlı de i kenin 1 gecikmeli terimine ili kin parametre 
tahmininin varyansıdır. Hesaplanan Durbin-h istatisti i de eri; 

87,0
63(0,0044)1

63
2

1,81361h            (9)

olur. Bu de er, ilgili anlamlılık düzeyindeki standart normal da ılıma 
ili kin tablo de eri ile kar ıla tırılarak, otokorelasyon olmadı ını öne 
süren H0 hipotezi test edilebilir. %5 anlamlılık düzeyindeki tablo de eri
1,64 oldu undan, otokorelasyon olmadı ını öne süren yokluk hipotezi 
reddedilemez. Dolayısıyla modelde otokorelasyon olmadı ı sonucuna 
varılır.

Ayrıca daha kapsayıcı oldu u için yapılması uygun görülen 
Breusch-Godfrey içsel ba ıntı testi de yapılmı tır. Buna göre, ilgili model 
tahmini esas alınarak yapılan testin F ve 2 test istatisti i olasılıkların
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sırasıyla 0.077 ve 0.062 oldu undan %5 anlamlılık düzeyi için içsel 
ba ıntının olmadı ına i aret eden bo  hipotez kabul edilir.

Son tahmin edilen denklemde tüm katsayılar anlamlı fakat (1/U) 
terimine ili kin katsayı anlamsız oldu undan, incelenen dönem için, 
Phillips’in önerdi i e rinin geçerli olmadı ı söylenebilir. 

En küçük kareler (EKK) yöntemiyle elde edilen tahminler 
sonucunda Phillips e risinin geçerli olmadı ı söylenebilir. Ancak 
de i kenler dura an olmadıklarında,  en küçük kareler ile elde edilen 
sonuçlar geçerli olmayacaktır. Bu yüzden de i kenlerin uzun dönem 
davranı larını ve uzun dönem dengesini içermesi için modelin dura an
olması gereklidir. Dura anlık yapılarını incelemek için modeldeki her bir 
seriye  ADF testleri yapılmı tır.

ADF testi yapılırken maksimum gecikme uzunlu u 10 olarak 
seçilmi  ve Schwarz kriteri kullanılarak uygun bir gecikme uzunlu u
seçilmi tir. Kurulan modeller trendli ve sabit terimli, sabit terimli ve 
hiçbir deterministik bile en içermeyen ADF modelleridir. Modeldeki 
deterministik bile enler seçilirken genelde özele modelleme yakla ımı
uygulanmı  ve en genel model olan trendli ve sabit terimli model 
seçilmi tir. E er bu modeldeki trend katsayısı anlamsız ise sadece sabit 
terimli, yok sabit terim de anlamsız ise hiçbir deterministik bile en
bulunmayan model kullanılarak de i kenlerin dura anlık yapıları
incelenmi tir. Elde edilen test sonuçları tablodaki gibidir. 

Tablo 1. Birim Kök Testleri 
De i ken Model Gecikme Uzunlu u ADF test istatisti i
PI C 4 -1,01 
D(PI) A 3 -5,74* 
U B 5 -2,83 
D(U) A 6 -4,23* 
OIL B 1 -3,76* 
GSMH C 8 -2,96 
D(GSMH) A 7 -2,02* 
A: Hiçbir deterministik bile en içermeyen ADF modeli 
B: Sadece sabit terim içeren ADF modeli 
C: Hem sabit terim hem de trend içeren ADF modeli 
*: %5 anlamlılık düzeyinde seride birim kök yoktur. 

Tablodaki de i kenler incelendi inde OIL serisi hariç tüm 
serilerin birim kök içerdikleri göze çarpmaktadır. Dolayısıyla bu 
de i kenler arasında uzun dönemde bir denge olabilir. Bu dengenin var 
olup olmadı ı e  bütünle me analizi yapılarak ortaya konabilir. E
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bütünle me analizinde yaygın olarak kullanılan iki alternatif vardır.
Bunlardan biri Engle-Granger di eri ise Johansen e  bütünle me
analizidir. Engle-Granger metodu, iki de i kenin birinci sıradan
bütünle ti ini gösterir ve iki de i ken arasında bir denge olup olmadı ını
test etmek için kullanılır(Enders,1995:.373). Johansen analizi 2’den fazla 
de i ken için kullanılabilece inden, çalı mada bu analizin kullanılması
uygun görülmü tür. Johansen yönteminde öncelikle gecikme 
uzunlu unun belirlenmesi gerekir. Gecikme uzunlu unu belirlemek için 
düzeyde VAR modeli kurulur ve bu model için en uygun Schwarz 
de erini veren “k” gecikme uzunlu u uygun gecikme uzunlu u olarak 
seçilir. PI, U ve GSMH de i kenleri aynı sırada bütünle tiklerinden, bu 
de i kenler için VAR modeli farklı gecikme uzunluklarında tahmin 
edilmi  ve tablodaki Schwarz de erleri gözlenmi tir.

Tablo 2. Gecikme Uzunlu u
Gecikme Uzunlu u Schwarz De eri 

10 32,2986 
9 31,6546 
8 31,4528 
7 30,8587 
6 30,1428 
5 29,6929 
4 30,1160 
3 31,6428 
2 31,3439 
1 31,0832 

Tablodan görülece i üzere en küçük Schwarz de eri, gecikme 
uzunlu u 5 iken elde edilmi tir. Dolayısıyla Johansen e  bütünle me 
testinde gecikme uzunlu u 5 alınmalıdır.

5 gecikme uzunlu u için Johansen e  bütünle me testi sonuçları
tabloda verilmi tir.

Tablo 3. Johansen E  Bütünle me Testi 

Hipotez Öz De er z statisti i %5 anlamlılık düzeyindeki 
kritik de er

E  bütünle ik vektör 
yoktur 0,2146 24,6344 29,68 

En fazla 1 e  bütünle ik 
vektör vardır 0,1481 10,6246 15,41 

En fazla 2 e  bütünle ik 
vektör vardır 0,0226 1,3247 3,76 
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Tablodan görüldü ü üzere, 3 de i ken arasında e  bütünle ik 
vektör olmadı ını öne süren H0 hipotezi reddedilememi tir. Dolayısıyla 
bu 3 de i ken arasında e  bütünle ik bir ili ki olmadı ı söylenebilir. 

De i kenler arasında e  bütünle ik bir vektör bulunmadı ından,
nedensellik yapısı VAR modelinde yapılacak Granger nedensellik testi 
ile incelenebilir. Bu amaçla öncelikle VAR modeli tahmin edilmi tir. 
VAR modeli tahmin edilirken gecikme uzunlu u, daha önce Schwarz 
kriteri ile bulunan 5 olarak alınmı tır. A a ıdaki denklemde tahmin 
edilen VAR modeli gösterilmektedir.  

(-2.08)(-2.24)(-1.73)(-1.19)
(3)60,26@SEAS-(2)78,81@SEAS-(1)53,82@SEAS-0,002GSMH-

(0.65)(0.54)(0.77)(-2.06)(-0.38)(-1.18)(1.63)
0,001GSMH0,001GSMH0,002GSMH0,003GSMH-0,79U-2,44U-3,17U

(-1.64)(0.52)(3.11)(-3.79)(1.02)(0.02)(7,31)(2,90)
2,98U-0,86U0,39PI63,017,0004,0PI97,005,97ÎP

5-t

4-t3-t2-t1-t5-t4-t3-t

2-t1-t5-t43t21tt tt PIPIPI

(10)

Tahmin edilen  Var modelimin Var-dura anlık sınaması
yapılmı tır. Modulus de erlerinin hepsi %5’den büyük oldu u için 
modelim VAR dura an çıkmı tır. Daha sonra içsel ba ıntı ve de i en 
varyans sorunlarının olup olmadı ına bakılmı tır. çsel ba ıntı testinde 
verilerim üçer aylık oldu u için 4 gecikme alınmı tır. Olasılık de erleri
%5’den büyük oldu u için bo  hipotez kabul edilir. Yani içsel ba ıntı
sorunu yoktur. Tahmin edilen VAR modelinin de i en varyans sorununa 
bakıldı ında olasılık de erlerinin hepsinin %5’den büyük oldu u
görülmektedir. Bu sonuçlara göre bo  hipotez kabul edilir. Yani de i en 
varyans sorunu yoktur.

Daha sonra tahmin edilen VAR modeli aracılı ı ile Granger 
nedensellik testleri yapılmı tır. Test sonuçları tabloda verilmi tir.

Tablo 4. Granger Nedensellik Testi 

Hipotez 2 Test statisti i p De eri
U, PI’nin Granger nedeni de ildir 4,97 0,4195 
GSMH, PI’nin Granger nedeni de ildir 4,62 0,4633 
PI, U’nun Granger nedeni de ildir 7,81 0,1667 
GSMH, U’nun Granger nedeni de ildir 8,43 0,1340 
PI, GSMH’nin Granger nedeni de ildir 10,03 0,0743 
U, GSMH’nin Granger nedeni de ildir 3,87 0,5678 

Tablodan görülece i üzere %5 anlamlılık düzeyinde, i sizli in,
enflasyonun Granger nedeni olmadı ını ifade eden H0 hipotezi 
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reddedilemez. Dolayısıyla VAR modeli aracılı ı ile Phillips e risinin 
incelenen dönemde geçerli olmadı ı söylenebilir. 

Son olarak i sizlik-enflasyona ili kin etki-tepki fonksiyonu 
incelenmi tir. sizli e 1 birimlik ok verildi inde, enflasyonun verece i
tepki a a ıdaki grafikte gösterildi i gibidir. 

Tablo 5. Etki Tepki Fonksiyonu 
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Grafikten görülece i üzere, U’ya (i sizli e) 1 birimlik ok
verildi inde, PI’nin (enflasyonun) tepkisi tüm dönemlerde istatistiksel 
olarak anlamlı de ildir. Dolayısıyla i sizlik de i keni kullanılarak, 
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enflasyon üzerinde bir etki yaratılamayaca ı söylenebilir. Bu sonuç, 
Granger nedensellik testinde, U’nun(i sizli in) , PI’nın(enflasyonun)
nedeni olmadı ı sonucu ile tutarlıdır. 

4.  SONUÇLAR 

Bu çalı mada Phillips e risinin do rusal olup olmadı ı ile ilgili 
olarak ülkelere  yapılan ampirik çalı malara de inilmi tir. Çe itli ülkeler 
için kısa dönem ve  uzun dönem  Phillips e risinin do rusal olup 
olmadı ı  test edilmi tir.  Ampirik çalı ması yapılan her ülke için Phillips 
e risinin  genelde geçerli oldu u görülmü tür.

Bu çalı mada  Türkiye için Phillips e risinin geçerli olup 
olmadı ına  bakılmı tır. Tüketici fiyat indeksi kullanılarak hesaplanan 
yıllık yüzde de i im, i sizlik oranı, ham petrol fiyat indeksinden 
hesaplanan ham petrol fiyat artı ı kullanılarak modeller kurulmu tur. Bu 
modeller 3’er aylık veriler kullanılarak EKK yöntemi ile tahmin 
edilmi tir. Tahmin edilen denklemlerde istatistiksel olarak anlamsız olan 
de i kenler denklemden çıkarılmı tır.  Son tahmin edilen denklemde tüm 
katsayılar anlamlı fakat (1/U) terimine ili kin katsayı anlamsız
oldu undan, incelenen dönem için, Phillips’in önerdi i e rinin geçerli 
olmadı ı sonucuna varılmı tır. Ayrıca bu tahmin edilen son modelin içsel 
ba ıntı sorunu olup olmadı ına bakılmı tır. Modelde gecikmeler oldu u
için gerek Durbin-Watson h gerekse daha genel de erlendirme olan 
Breusch-Godfrey testi yapılmı tır. ki test sonucunda da içsel ba ıntı
sorununun olmadı ı sonucuna varılmı tır.

De i kenlerin uzun dönem davranı larını ve uzun dönem 
dengesini içermesi için modelin dura an olması gereklidir. Dura anlık
yapılarını incelemek için modeldeki her bir seriye  ADF testleri 
yapılmı tır. ADF test sonucuna göre sadece O L de i keni düzeyde 
dura anken di er de i kenler farkını alınca dura an hale gelmi tir. 
Gecikme uzunlu u  Schwarz  kriterine göre belirlenmi tir. Modelde 
gecikme uzunlu u 5 olarak bulunmu tur.

 De i kenler arasında e  bütünle ik bir vektör bulunmadı ından,
nedensellik yapısı VAR modelinde yapılacak Granger nedensellik testi 
ile incelenebilir. Bu amaçla öncelikle VAR modeli tahmin edilmi tir. 
VAR modeli tahmin edilirken gecikme uzunlu u, daha önce Schwarz 
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kriteri ile bulunan 5 olarak alınmı tır.  VAR modelinin dura anlık
sınaması yapılmı tır. Burada da içsel ba ıntı ve de i en varyans 
sorunlarına bakılmı  ve bun sorunların olmadı ı görülmü tür. Daha sonra 
tahmin edilen VAR modeli aracılı ı ile Granger nedensellik testleri 
yapılmı tır. Çıkan sonuca göre  %5 anlamlılık düzeyinde, i sizli in,
enflasyonun Granger nedeni olmadı ını ifade eden H0 hipotezi  red 
edilmemektedir. Dolayısıyla VAR modeli aracılı ı ile Phillips e risinin
incelenen dönemde geçerli olmadı ı söylenebilir. 

Son olarak i sizlik-enflasyona ili kin etki-tepki fonksiyonu 
incelenmi tir. sizli e 1 birimlik ok verildi inde, enflasyonun verece i
tepkiye bakılmı tır. Tablo 5’den görülece i üzere, U’ya (i sizli e) 1 
birimlik ok verildi inde, PI’nin (enflasyonun) tepkisi tüm dönemlerde 
istatistiksel olarak anlamlı de ildir. Dolayısıyla i sizlik de i keni 
kullanılarak, enflasyon üzerinde bir etki yaratılamayaca ı söylenebilir. 

Yapılan tüm analizlere göre enflasyon  de i keni  ile i sizlik
arasında ili kiyi gösteren parametreler istatistiksel olarak anlamsız
oldu undan  Türkiye için Phillips e risinin geçerli olmadı ı sonucuna 
varılmı tır.
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1. Giri

Kalite kontrol grafikleri üretim esnasındaki de i imleri gözlemlemek için olu turulur. Bu 
de i imleri gözlemlemek için belli büyüklüklerde örneklemler alınır ve çe itli kalite kontrol 
grafikleri çizilir. Örneklemlerden elde edilen istatistiklerin, olu turulan kontrol limitlerinin
dı ına dü mesi durumunda i lemin kontrol dı ı oldu u sonucuna varılır ve problemin 
düzeltilmesi için gerekli önlemler alınmaya ba lanır.

En bilinen ve üretimde en çok kullanılan istatistiksel kalite kontrol grafi i, 1920’lerde 
Shewhart tarafından önerilen x  kontrol grafi idir. x  kontrol grafi i, i lemden alınan
rasyonel alt gruplardan elde edilen örnek ortalamaları ve örnek standart sapmaları üzerine 
olu turulur. Herbir alt gruptan alınan örnek ortalama ve standart sapmalarının genel 
ortalamaları hesaplanır. Burada amaç, alt grupların kendi içlerindeki de i imi en aza 
indirgeyip, aralarındaki de i imi azami dereceye çıkarmaktır. Normal da ılım varsayımı
altında olu turulan Shewhart kontrol grafik limitleri u ekilde verilebilir: 

 UCL=
nc

sx
4

3

CL= x                  

LCL=
nc

sx
4

3

Burada c4, ˆ ’i yansız yapmak için kullanılmı  bir sabittir. Elde edilen bu limitler normal 
da ılım varsayımı altında elde edildi ine göre, normal olmayan da ılımlarda tam olarak 
verimli olmaları beklenemez. Gerçek hayattaki endüstriyel i lemlerde de birçok normal 
olmayan da ılımın var oldu u bilinmektedir. Bu yüzden, kullanılan kalite kontrol yönteminin 
di er simetrik ve çarpık da ılımlar için de etkili ve verimli olması gerekir. Bu çalı mada 
öncelikle, normal olmayan simetrik da ılımlara özgü sa lam kalite kontrol grafikleri 
olu turulacak ve performansları incelenecektir.

2.  Normal Olmayan Simetrik Da ılımlar

Bu kısımda normal olmayan iki tür genelle tirilmi  simetrik da ılım için sa lam kalite kontrol 
grafikleri olu turulacaktır. Bu da ılımlar kısa ve uzun kuyruklu simetrik da ılımlar olarak 
adlandırılırlar. Özellikle kısa kuyruklu da ılımlar (bknz. Tiku ve Akkaya, 2004) gerçek 
hayatta oldukça fazla kar ımıza çıkmaktadır. statistik literatüründe bu da ılımlar hakkında
çok az çalı ma yapıldı ı gibi, kalite kontrol alanında henüz rastladı ımız bir çalı ma 
bulunmamaktadır. Uzun kuyruklu da ılımlar ise birçok istatistiksel alanda kullanılmı  fakat 
yine kalite kontrol alanında bu da ılımlarla ilgili çok fazla çalı maya yer verilmemi tir.

Her iki tür da ılım için öncelikle parametre tahmini yapılması gerekmektedir. Tiku (1967) 
tarafından önerilen uyarlanmı  en çok olabilirlik yöntemi (MML) her iki da ılım için oldukça 
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verimli tahmin ediciler vernektedir. Dolayısıyla, biz de çalı mamızda bu tahmin edicileri 
kullanaca ız. Da ılım gözetmeksizin konum parametresi tahmin edicisini ˆ  ve ölçek 
parametresi tahmin edicisini ˆ  olarak tanımlarsak sa lam kontrol limitlerini a a ıdaki gibi 
yazabiliriz:

 UCL=
nkA

ˆ3ˆ

CL= ˆ                  

LCL=
nkA

ˆ3ˆ

Burada kullanılan k sabiti ˆ  tahmin edicisini yansız yapmak için kullanılır. A sabiti ise MML 
yönteminden elde edilen bir sabittir.  

Her iki da ılım için elde edilen sa lam kontrol grafiklerinin performanslarını ara tırmak için 
istatistik literatüründe kullanılan di er yöntemlerle elde edilen kontrol grafiklerini
kullanabiliriz. Kısa kuyruklu simetrik da ılımlar için herhangi ba ka bir parametre tahmin 
etme yöntemi olmadı ından, sadece en küçük kareler tahmin yöntemini dü ünebiliriz. Uzun 
kuyruklu simetrik da ılımlar için ise en küçük kareler, MML ve Wave gibi birkaç tahmin 
etme yöntemini kullanabiliriz. Tablo 1 ve Tablo 2 her iki da ılım için önerilen kontrol 
garfiklerinin performanslarını göstermektedir. 

Tablo 1: Uzun kuyruklu simetrik da ılımlar için 1. tip hata ve ARL de erleri ( g =20)

n 5 7 10 15 20 
Control
Grafi i

Tip I 
Hata ARL Tip I 

Hata ARL Tip I 
Hata ARL Tip I 

Hata ARL Tip I 
Hata ARL

p=3.0
LSE 0.0071 141.5 0.0060 166.7 0.0048 210.5 0.0045 221.3 0.0043 234.2
MML 0.0056 178.6 0.0047 212.8 0.0039 256.4 0.0038 263.2 0.0034 294.1
TRIM 0.0083 120.5 0.0111 90.1 0.0037 270.3 0.0098 102.0 0.0069 144.9
MAD 0.0062 161.3 0.0055 181.8 0.0048 208.3 0.0041 243.9 0.0040 250.0
W24 0.0060 166.7 0.0053 188.7 0.0041 243.9 0.0039 256.4 0.0038 263.2

p=5.0
LSE 0.0048 208.3 0.0041 243.9 0.0035 285.7 0.0031 327.8 0.0030 333.3
MML 0.0041 243.9 0.0037 270.3 0.0034 294.1 0.0031 327.8 0.0029 344.8
TRIM 0.0047 212.8 0.0072 138.9 0.0020 500.0 0.0054 185.2 0.0033 303.0
MAD 0.0046 217.4 0.0043 232.6 0.0039 256.4 0.0037 270.3 0.0035 285.7
W24 0.0049 204.1 0.0042 238.1 0.0037 270.3 0.0034 294.1 0.0028 357.1

p=10.0
LSE 0.0032 315.8 0.0029 344.8 0.0028 358.4 0.0027 375.0 0.0026 384.6
MML 0.0036 277.8 0.0032 312.5 0.0031 322.6 0.0029 344.8 0.0027 370.4
TRIM 0.0034 294.1 0.0042 238.1 0.0010 100.0 0.0044 227.3 0.0020 500.0
MAD 0.0039 256.4 0.0036 277.8 0.0034 294.1 0.0033 303.0 0.0031 322.6
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W24 0.0045 222.2 0.0036 277.8 0.0033 303.0 0.0029 344.8 0.0028 357.1

Tablo 2: Kısa kuyruklu simetrik da ılımlar için 1. tip hata ve ARL de erleri ( g =20)

n 5 7 10 15 20 

Tip I 
Hata ARL Tip I 

Hata ARL Tip I 
Hata ARL Tip I 

Hata ARL Tip I 
Hata ARL

r=2 d=0.0 (Çarpıklık=2.43)

LSE 0.0364 27.5 0.0358 27.9 0.0344 29.1 0.0344 29.1 0.0342 29.2 

MML 0.0031 322.6 0.0030 333.3 0.0028 357.1 0.0027 370.4 0.0026 384.6

r=2 d=0.5 (Çarpıklık=2.26)

LSE 0.0503 19.9 0.0465 21.5 0.0465 21.5 0.0464 21.6 0.0462 21.6 

MML 0.0039 256.4 0.0036 277.8 0.0034 294.1 0.0030 333.3 0.0029 344.8

r=4 d=0.0 (Çarpıklık=2.37)

LSE 0.0627 15.9 0.0619 16.2 0.0618 16.2 0.0614 16.3 0.0613 16.3 

MML 0.0037 270.3 0.0034 294.1 0.0033 303.0 0.0029 344.8 0.0027 370.4

r=4 d=0.5(Çarpıklık=2.25)

LSE 0.0786 12.7 0.0744 13.4 0.0741 13.5 0.0740 13.5 0.0704 14.2 

MML 0.0042 238.1 0.0038 263.2 0.0037 270.3 0.0033 303.0 0.0029 344.8

Kısa kuyruklu simetrik da ılımlarda, MML yöntemi en küçük kareler yöntemine göre oldukça  
iyi sonuçlar vermektedir. Kar ıla tırma ktiteri olarak kullanılan 1. tip hata de erleri, MML 
yönteminde klasik de er olarak kabul edilen 0.0027’ye oldukça yakın sonuçlar verirken en 
küçük kareler yönteminde 0.0500’ün üzerine çıkabilmektedir. Uzun kuyruklu simetrik 
da ılımlarda ise, örneklem büyüklü ü arttıkça en küçük kareler yönteminin etkinli i
görülmektedir. Genelde ise MML yönteminin di er yöntemlere göre daha etkin oldu u
söylenebilir. 

3. Çarpık Da ılımlar

Çarpık da ılımlar için literatürde birçok kontrol grafi i tekni i vardır. Fakat bu da ılımlarda  
bilginin daha çok kuyruklarda saklanması, olu turulan kontrol grafiklerinin performanslarının
simetrik da ılımlar için olu turulanlara oranla daha etkisiz olması sonucunu do urmaktadır.
Bu yüzden yukarıda önerdi imiz sa lam kontrol grafiklerinin çarpık da ılımlara rahat bir 
ekilde uygulanması mümkün de ildir. Bunun sebebi çarpık da ılımlardan gelen 

örneklemlerin ortalamalarının standart yöntemlerle yansız olarak tahmin edilememesidir. 
Örnek olarak Gamma ),(  da ılımı alındı ında, bilinmeyen parametreler  ve ’nın elde 
edilen tahmin edicileri yansız olsa bile da ılımın beklenen de eri olan ’nın etkili bir 
yansız tahmin edicisini ve bu tahmin edicinin standart hatasını bulmak gerekmektedir. Bu da 
küçük örneklemler için çok kötü performans de erlerini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla
parametrik yapılara alternatif olarak yarı-parametrik ve parametrik olmayan yöntemler ele 
alınmalıdır. 
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Sonuç: Normal olmayan simetrik da ılımlar için önerilen kontrol grafik yöntemi, hem kısa
hem uzun kuyruklu simetrik da ılımlar için oldukça iyi bir performans göstermektedir. Fakat 
bu yöntemin direk olarak çarpık da ılımlara uygulanması, küçük örneklem büyüklükleri için 
dü ük performans de erleri verece inden alternatif olarak yarı-parametrik ya da parametrik 
olmayan yöntemlerin geli tirilmesi gereklidir.  

ABSTRACT: Quality control charts are constructed to monitor changes in production 
processes. To do that, samples of certain size are extracted from a process and some specific 
control charts are constructed. If the statistics obtained from samples fall outside the limits, 
the process is said to be out of control and new actions are taken to fix the problems. The 
most famous control charts are due to Shewhart and they are based on the assumption of 
normality. The normality assumption, however, does not hold most of the time, which makes 
the standard methods inefficient. In this work, we propose robust control charting methods 
for symmetric densities. We examine the performances of standard and proposed methods in a 
simulation study.

Key Words: Control charts, Normality, Non-normality, Robustness, Shewhart charts.
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ÖZET 

Uygunluk Analizi (Correspondence Analysis), kategorik de i kenlerin yorumlanmasını kolayla tıran, çapraz 
tablolarda (uyum tablosu, olumsallık tablosu, kontenjans tablosu, crosstable, correspondence table) satır ve sütun de i kenleri 
arasındaki benzerlik, farklılık ve ili kilerin yorumlanmasını kolayla tıran ve bu de i kenlerin birlikte de i imlerini, daha az 
boyutlu bir uzayda grafiksel olarak gösteren bir yöntemdir. Bu teknik, iki ya da daha çok kategorik de i ken arasındaki 
ili kiyi açıklar ve veri matrisinin satır ve sütun bölgelerine ayrı tırılması üzerine yo unla ıp, elde edilen bile enleri ayrı ayrı
grafiklerle göstererek, veri setinin yapısına ili kin önemli bilgiler vermektedir. Özellikle tıp, sa lık bilimleri, biyometri, 
ekonomi, pazarlama ve sosyal bilimler gibi kategorik verilerin analizine ihtiyaç duyulan alanlarda oldukça popüler bir 
yöntemdir.  

Uygunluk analizinde, de i kenler arasındaki ili kileri indirgenmi  boyutlu bir uzayda sunmak amaçlanmaktadır. Bu 
analizde, çapraz tabloların yapılarını belirlemek amacıyla matematiksel teknikleri kullanarak çok boyutlu uzayda 
de i kenlerin kategorilerini temsil eden noktaları içeren bir grafik olu turulur. Uygunluk analizinin, çok de i kenli analiz 
tekniklerinden Temel Bile enler Analizi (Principal Component Analysis), Log-Lineer (Log-Linear) ve Çok Boyutlu 
Ölçekleme (Multi Dimensional Scaling)  yöntemleriyle de benzerli i bulunmaktadır.

Bu çalı mada, DEÜ Tıp Fakültesi Halk Sa lı ı Anabilim Dalında yürütülen ara tırma verileri kullanılarak, uygunluk 
analizi ile ilgili bir uygulama yapılmı tır.

Anahtar Kelimeler: Uygunluk analizi, uyum analizi, ki-kare tabloları, homojenlik analizi,  çok de i kenli analiz yöntemleri, 
kategorik veri analizi. 

ABSTRACT 

COMPARISON OF CORRESPONDENCE ANALYSIS WITH SIMILAR MULTIVARIATE ANALYSIS 
METHODS 

Correspondence analysis is a method making easy to interpret the categorical variables given in contingency tables, 
showing the similarities, associations as well as divergences among these variables via graphics on a lower dimensional 
space. Since it factors the data matrix into the rows and columns, and shows each of them with a separate graphics, it release 
important information about the structure of the data. Having lots of categorical data in applied science, such as in medicine,
biology and economy, makes the correspondence analysis very popular method. 

In correspondence analysis, the aim is to explain as much information as about the associations among the variables on a 
lower dimensional space. To determine the structure of the contingency table, a multidimensional graphic consisting the 
points regarding the levels of categorical variables is drawn using mathematical methods. There are similarities between this 
analysis and some other multivariate methods including Principal Component Analysis, Log-Linear Models and Multi-
dimensional scaling.  

In this study, correspondence analysis will be applied the epidemiological research data obtained from the College of 
Medicine at DEU. 

Key Words: Correspondence analysis, khi-square tables, homogenity analysis, multivariate analysis methods, analysis of 
categorical data. 
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1. Giri

Gerçek hayat uygulamalarına dayanan bilimsel çalı malarda, ele alınan olaylar genellikle pek çok etkenin 
etkisi altında oldu undan, gözleme konu olan nesnelerin özellikleri de birbirleriyle ili kilidir. Yapılan çalı maların
geçerli ve güvenilir sonuçlar verebilmesi için, inceleme konusu olayları olabildi ince bütün yönleriyle 
de erlendirmek bir zorunluluk haline geldi inden, çok de i kenli veri ve bunların analizleri ile çalı abilmek için 
çok de i kenli istatistiksel yöntemlere ba vurulur.

Geni  uygulama alanı olmasına ra men, çok de i kenli istatistiksel analiz tekniklerinin bazı varsayımsal 
kısıtları bulunmaktadır. Bu varsayımların en önemlisi “n sayıda birimden elde edilen p sayıda de i kenin çok 
de i kenli normal da ılım gösterdi i” varsayımıdır[14]. Bu varsayımın sa lanmadı ı durumlarda dönü üm
yapılarak normallik varsayımının sa lanmasına çalı ılmaktadır. Fakat bu i lem her zaman kolay 
olmamaktadır[16]. 

Çok de i kenli istatistiksel yöntemlerden biri olan uygunluk analizi ile; iki ya da çok kategorik de i ken 
arasındaki ili ki, veri matrisinin satır ve sütun bölgelerine ayrı tırılması ile incelenir, veri setinin yapısına ili kin 
önemli bilgiler elde edilir. 

2. Yöntem 

Çok de i kenli istatistiksel yöntemler, de i kenler arasındaki ili kiye göre, ba ımlılık yapısının
incelendi i analizlerde kullanılan yöntemler ve kar ılıklı ba ımlılık yapısının incelendi i yöntemler olarak ikiye 
ayrılmaktadır. Ba ımlılık yapısının incelendi i analiz yöntemlerinde, bir veya birden fazla de i ken di er
de i kenlere ba ımlı olup, onlarla de eri tahmin edilebilir veya açıklanabilir yapıda olmaktadır. Kar ılıklı
ba ımlılık yapısının incelendi i analizlerde ise bir veya birden fazla de i kenin, di er de i kenlerle
açıklanamadı ı, de erinin tahmin edilemedi i, de i kenlerin ba ımlı ya da ba ımsız olarak tanımlanamadı ı, tüm 
de i kenler arasında var olan kar ılıklı ili kiyle ilgilenildi i bir durum söz konusudur[2]. Temel çok de i kenli 
istatistiksel yöntemlerin sınıflandırılması ekil 1’den de görülebilmektedir[12]. 

ekil 1. Çok De i kenli statistiksel Yöntemlerin Sınıflandırılması
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Uygunluk Analizi (Correspondence Analysis), kategorik verilerin yorumlanmasını sa layan, 
çapraz tablolarda satır ve sütun de i kenleri arasında benzerlik, farklılık ve ili kilerin yorumlanmasını
kolayla tıran, birlikte de i imlerini daha az boyutlu bir uzayda grafiksel olarak gösteren bir yöntemdir. 
Kategorik ya da kategorize edilmi  sürekli de i kenlerin kategorileri arasındaki benzerliklerin ya da 
farklılıkların uzaklıklar cinsinden ifade edilmesini, hangi alt kategorinin di er kategorilere göre daha 
çok benzer olduklarını bulmayı sa layarak, çapraz tablolardaki de i kenlerin alt kategorileri 
arasındaki benzerlikleri daha az sayıda boyutta grafiksel olarak görüntülemeyi amaçlar. 

Uygunluk analizi çapraz tabloda yer alan de i ken ve boyut sayısına göre iki farklı ekilde
uygulanmaktadır[3]. Uygunluk analizinin en basit hali olan “Basit Uygunluk Analizi (Simple 
Correspondence Analysis)” ile iki yönlü çapraz tabloların incelenmesinde kullanılmaktadır. De i ken
sayısının sınırlandırılmadı ı, de i kenlerin bir matris olarak kodlanıp çok yönlü çapraz tablolarda 
uygulandı ı hali ise “Çoklu Uygunluk Analizi (Multiple Correspondence Analysis)” olarak 
adlandırılmaktadır[9]. Uygunluk Analizi, de i ik ülkelerde farklı isimlerle anılır. Çoklu Uygunluk 
Analizi, Homojenlik Analizi (Homogeneity Analysis; Gifi,1981) olarak da isimlendirilir. HOMALS 
(Homogeneity Analysis by Alternating Least Squares) olarak da bilinir[5]. Amerika’da “Optimal 
Scaling”, “Optimal Scoring”, “Recipnocal Averaging”, “Appropriate Scoring”; Japonya’ da 
“Quantification Methods”; Hollanda’ da “Homogeneity Analysis”; Kanada’ da “Dual Scaling”; srail’ 
de “Scalogram” olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca Türkçe yayın literatüründe Uygunluk Analizi; 
“Uyum Analizi”, “Kar ılık Getirme Analizi” ve “Homojenlik Analizi” gibi farklı isimlerle de 
bulunmaktadır.

3. Tarihsel Geli im

Uygunluk analizinin tarihsel geli imine bakıldı ında, temelinin H. O. Hirschfeld tarafından
1935 yılında yayınlanan ve bir olumsallık tablosunun de i kenleri arasındaki ili kinin cebirsel 
formülünü veren matematik a ırlıklı bir makaleye dayandı ı söylenebilir. Otuzlu yıllarda Richardson, 
Kuder (1933) ve Horst (1935) birbirlerinden ba ımsız olarak psikometri literatüründe psikolojik 
ölçümleri içeren matematik a ırlıklı olmayan fikirler açıklamı lardır. 1940’ta R. A. Fisher, bir grup 
okul ö rencisinin göz ve saç renklerine ait verilere Hirschfeld’in makalesinde önerdi i tekni i
uygulamı tır. Matematik a ırlıklı yapılan çalı malar, Guttman (1941, 1946) ve Japonya’da Chikio 
Hayashi (1950, 1952, 1954, 1968) tarafından yapılmı , fakat bu çalı malar grafiksel sonuçlardansa 
sayısal sonuçlara ait çalı malara öncülük etmi lerdir[7]. 
 Fransa’da 1960’lı yılların ba ında Jean Paul Benzécri ve arkada larının Rennes 
Üniversitesi’nde yaptı ı çalı malarıyla uygunluk analizi yaygınla maya ba lamı  ve Fransızca’nın
yaygın oldu u ülkelerde geli mi tir. Jean-Paul Benzérci ve arkada larının uygunluk analizinin 
geometrik yapısını da dikkate alan çalı maları gerçek bir atılım olarak kabul edilmektedir[2]. 
Benzécri’nin “Analyse des Correspondances” orijinal isminden tercüme edilen “I Analyse de 
Correspondence” (1973) adlı kitabı uygunluk analizi için temel kaynak olmu tur[17]. Uygunluk 
analizinin geometrik sonuçlarıyla sayısal sonuçlarının birle ti i ilk uygulamalar, veri çözümlemesi 
filozofu olarak anılan Benzécri’nin çalı malarında bulunmaktadır[8]. Bunun ardından Lebart 1975 
yılında; Tabart, Morineau ve Lebart da 1977 yılında çe itli çalı malar yapmı tır[5].  
 Fransız istatistikçilerin kullandıkları karma ık semboller ve Fransızcanın karma ık yapısı
nedeniyle uygunluk analizi, ngilizcenin konu uldu u ülkelerde çok az bilinmekteydi[2]. ngilizcenin
kullanıldı ı ülkelerde uygunluk analizinin anla ılmasında özellikle M. J. Greenacre tarafından yapılan
çalı maların büyük etkisi vardır. Greenacre 1984 yılında “Theory and Applications of Correspondence 
Analysis” adlı kitabıyla uygunluk analizi konusunda yapılan çalı malara rehber olmu tur. Ayrıca 1974 
yılında Hill, 1980 yılında Nishisato ve Rao, 1981 yılında Gifi, 1984 yılında Lebart, Morineau ve 
Warwick, 1985’te Van der Heijden ve de Leeuw, 1986 yılında da Carrol, Gren ve Schaffer gibi 
yazarların bu konu üzerinde yapmı  oldukları çalı malarla geli mi tir[7][2]. 

4. Yöntemlerin Kar ıla tırılması

Uygunluk analizinde di er çok de i kenli istatistiksel yöntemlerden farklı olarak, veri 
matrislerinin sadece satırlarında belirtilen düzeyler arası veya sadece sütunlarında belirtilen düzeyler 
arası kar ılıklı ili kiler de il, benzerlik ve farklılıklar anlamlandırılmaktadır. Ayrıca veri yapısı, satır
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ve sütunlarda ifade edilen özelli i belirten de i ken düzeylerinin hepsi incelenerek yorumlanır[2]. 
De i kenler arasındaki fark bir kayıp fonksiyonu ile verilerek, kayıp fonksiyonunu minimum kılmak 
ve de i kenler arası homojenli i maksimum yapmak amaçlanmaktadır. lgili kayıp fonksiyonu dalgalı
en küçük kareler yöntemi kullanılarak minimum yapılarak ve maksimum homojenli i sa layan nesne 
skorları ile kategori nicelle tirmelerine ula ılmı  olunur[1]. Analizde kullanılan tüm de i kenlerin 
ölçüm düzeyi çoklu sınıflayıcı (multiple nominal) dır[6]. Orijinal veri matrisinin bir grafik üzerinde 
nasıl yerle ti ini görmek için pR  boyutlu öklit uzayından yararlanılır. Geometrik olarak ayrı ım
ölçümleri, p-boyutlu uzayın orijinine kategori nicelle tirmelerinin (marjinal frekanslarla 
a ırlıklandırılan) ortalama kareleri alınmı  uzaklı ını verir. Bununla birlikte, ayrı ım ölçümlerinin, 
(kayıp veri olmadı ını varsayarak) optimal olarak nicelle tirilen de i ken de erleri ve nesne skorları
sütununa kar ı gelen de erler arasındaki kareleri alınmı  korelasyona e it oldu u gösterilebilir. 
Özde erler olarak adlandırılan ve ayrı ım ölçümlerinin ortalamasına kar ılık gelen de erler, p-
boyutsallı ın her birinde türetilen çözümün uyumunun tam bir ölçümünü verir[1]. 

Uygunluk analizi, çok de i kenli analiz tekniklerinden Temel Bile enler Analizi (Principal 
Component Analysis) ile benzerdir. Her iki teknikte de veri matrisinin boyutunun indirgenip, çok 
boyutlu uzayda daha anla ılır biçimde sunulması amaçlanırken, Tekil De er Ayrı tırması (Singular 
Value Decomposition) kullanılarak indirgenmi  boyutta veriler incelenir. Temel bile enler analizinde 
genel de i imin ö elerine ayrılmasına benzer biçimde, uygunluk analizinde genel inertia 
(hareketsizlik) unsurlarına göre parçalanabilir. Uygunluk analizinde varyans kavramı yerine, tablonun 
Pearson ki-kare de erlerini ya da de i ken kategorilerinin birbirlerine olan öklid uzaklıklarını
kullanarak elde edilen toplam inertia de erinin parçalanması hedeflenir. Bu iki teknik arasında, veri 
matrisinin türü açısından farklılık vardır. Temel bile enler analizinde veriler çok de i kenli normal 
da ılım varsayımını sa layan sürekli ya da aralıklı ölçekle ölçülmü  de i kenlerden olu maktadır. 
Uygunluk analizinde ise veriler kategoriktir ve verilerin da ılımla ilgili varsayıma uygunlu u
aranmaz[5]. E er veri çarpık da ılmı sa ve ki-kare da ılımına uygunsa, tüm de i kenlere aynı anda 
non-lineer dönü üm uygulanarak temel bile enler analizi yöntemi uygulanabiliyorken, uygunluk 
analizinde non-lineer yöntem arzu edilmese de böyle bir dönü üme gerek yoktur. Verilerin orijinal 
halleri ile analize alınması herhangi bir problem yaratmaz[15]. 

Uygunluk analizinin Log-Lineer ve Çok Boyutlu Ölçekleme (Multi Dimensional Scaling)  
yöntemleriyle de benzerli i bulunmaktadır. Uygunluk analizi modelle ilgili bir varsayıma ihtiyaç 
duymadı ı için Log-Lineer modellerden, de i kenler ve kategoriler arasındaki ili kiyi aynı uzayda 
gösterdi i için de çok boyutlu ölçeklemeden farklılık gösterir[17]. Bazı çalı malarda uygunluk analizi 
ile Log-Lineer modellerin birbirinin tamamlayıcısı olarak da kullanılabilece i gösterilmi tir. Bu 
çalı malarda Log-Lineer modellerde ortaya çıkan etkile imler uygunluk analizi ile incelenmi tir[5]. 
Log-Lineer analiz yöntemi ile analiz edildi inde, ayrıntılı bilgi elde edilemeyen, tablola tırılmı
problemlerin çözümünde uygunluk analizi kullanılır.

Veri indirgeme ve artık analizlerinden biri olarak, iki ya da daha fazla boyutlu grafik ile 
kategorik de i kenler hakkında bilgi elde edilebildi inden, ayrıca satır profillerindeki homojenlik 
eksikli i ya da çapraz tablonun satır ve sütunları arasındaki ba ımlılı ı (ya da etkile imi) daha dü ük 
boyutta açıklama imkânı sa ladı ından uygunluk analizi tercih edilmektedir[3]. 

Kategorik veri analizi ile ilgili yapılan çalı maların oldukça fazla olu u, uygunluk analizi 
konusunu oldukça cazip kılmaktadır. Özellikle tıp, sa lık bilimleri, biyometri, ekonomi, pazarlama ve 
sosyal bilimler gibi kategorik verilerin analizine ihtiyaç duyulan alanlarda oldukça popüler bir 
yöntemdir. Çapraz tabloların analizinde yararlı olmasından ve sonuçların basit, anla ılır ve 
yorumlanması kolay grafiksel gösterimler sunmasından dolayı, üniversitelerde okutulan pazar 
ara tırmaları derslerindeki konular arasına girmi tir[18]. Özellikle son yıllarda, bilgisayar 
kullanımındaki artı a ba lı olarak SPSS, MINITAB, SAS gibi istatistiksel paket programlarında
uygulanabilen bir yöntemdir.  

5. Uygulama ve Bulgular 

Bu çalı mada zmir ilinin Narlıdere ilçesinde ikamet eden 18 ya  ve üzerindeki eri kin 
bireylere ili kin veriler incelenmi tir. Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sa lı ı Anabilim dalı tarafından 
yapılan “Narlıdere E itim ve Ara tırma Bölgesindeki Eri kin Ruh Sa lı ı Ara tırması” kapsamında
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yürütülen çalı ma için toplanmı , bilinen herhangi bir hastalı ı olan 348 ki iye ait veriler 
kullanılmı tır. Elde edilen veriler ile toplum tabanlı bir çalı mada uygunluk analizinin sa lık kurumu 
seçimine uygulanması amaçlanmı tır.

Narlıdere’de ikamet edenlerin hastalık gruplarına, ya  sınıflandırmalarına ve sa lık
güvencelerine göre ba vurdukları sa lık kurumunu incelemek amacıyla ilgili analiz uygulanmı , her 
bir de i kenin ve her bir boyutun ayrı ım ölçüleri Tablo 1’de sunulmu tur. Bununla birlikte analiz 
sonucunda elde edilen özde erler ise; 1=0,471 ve 2=0,411 olarak bulunmu tur. Elde edilen 
özde erler, gerçek grafik ile elde edilen iki boyutlu grafik arasındaki uyumunun tam bir ölçümünü 
vermektedir. Bu do rultuda, gerçek grafik ile elde edilen iki boyutlu grafik arasındaki uyumun (0,88) 
oldukça iyi oldu u söylenebilir. 

Tablo 1. Her Bir De i ken ve Her Bir Boyutun Ayrı ım Ölçüleri 

DE KEN Boyut 1 Boyut 2 

Sa lık Güvencesi ,746 ,393 

Ba vurulan Sa lık Kurumu ,684 ,444 

Ya  Sınıflandırması ,161 ,366 

Hastalık Grubu ,295 ,441 

Ayrı ım ölçüleri kareleri alınmı  korelasyonlardır. Bu durumda, yukarıdaki tablo 
incelendi inde, tüm ilk iki de i kenin birinci boyutun açıklanmasında, üçüncü ve dördüncü 
de i kenlerin de ikinci boyutun açıklanmasında daha fazla katkıda bulundu u görülmektedir. Bir di er 
ifade ile, sa lık güvencesi ve ba vurulan sa lık kurumu de i kenlerinin kategorileri birinci boyutta, 
ya  sınıflandırması ve hastalık grubu de i kenlerinin kategorileri de ikinci boyutta yo unla maktadır.

10-1-2

Dimension 1

1

0

-1

-2

Di
m

en
si

on
 2

65 yas ve üzeri

50-64

35-49

34 yas ve alti

yesil

ozel

bagkur

emekli

ssk

yok

KV+herhangi hastalik

KV+diabet+var/yok

diger

depresyon

romatizma

mide

astim

diyabet
KV

bilinmynözel

üniv

devlet

ssk

so

yas siniflandirmasi
saglik guvencesi
hastalik grubu 3

hangi saglik kurulusuna
basvurdu

Variable Principal Normalization.

Joint Plot of Category Points

ekil 2. Çoklu Uygunluk Analizi Grafi i
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Çoklu Uygunluk Analizi sonucunda elde edilen grafi e bakıldı ında, mide hastalı ı bulunan 
34 ya  ve altındaki sa lık güvencesi bulunmayan eri kinlerin ço unlukla ba vurdukları sa lık
kurumlarının bilinmedi i görülmektedir. Romatizma ve astım hastalı ı olan 35–49 ya  arasındaki
bireylerin daha çok özel sa lık kurumlarına ba vurdu u, diyabet hastalı ı bulunan SSK sa lık
güvencesine sahip olanların da daha çok SSK hastanelerine ba vurdu u görülmektedir. 
Kardiyovasküler hastalıklar (yüksek tansiyon, kalp krizi, kalp yetmezli i ve felç) ve herhangi bir ba ka 
hastalı ı bulunan 50 ve üzeri ya taki emekli sandı ı veya özel sa lık güvencesi bulunan eri kinlerin 
daha çok üniversite hastanelerine, di er (verem, sara, engelli, kanser…) hastalıkları bulunan sa lık
güvencesi Ba kur olanların da daha çok devlet hastanelerine veya sa lık ocaklarına ba vurdukları
görülmektedir. Yukarıdaki grafik incelendi inde, orijinden uzakta ye il kart sa lık güvencesi, 
depresyon hastalı ı ve kardiyovasküler, diyabet ve bunların yanında ba ka hastalı ı olanlar 
kategorilerinin yer aldı ı görülmektedir. Bu durum, bu kategorilerin marjinal frekanslarının di erlerine 
göre daha az oldu unu göstermektedir.  
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ABSTRACT
For a general class of distributions some characterizations through the properties of generalized order statistics are 
given. Let  kmnnkmn1 XX :~:::~:: ,...,   be the generalized order statistics, where  RN 11,...,,0, nmmkn ,

0Mrnk1nr1mM rrj

1n

rj
r ,,  for all  1n1r ,...,   and let  ,,..., 1n1 mmm  if  

2n , ,Rm   arbitrary, if  1n . Characterization theorems for a general class of distributions are presented in 
terms of the function 

),,(),~,,(,),~,,(|)),~,,(( yxAykmnpjXxkmnpjXkmnjXgE (1)
where  p   and  q   positive integers such that  qnj1p   and  (.)g  , (.,.)A   is a real valued function 
satisfying certain regularity conditions. 

ÖZET 

GENELLE T R LM  SIRA STAT ST KLER N N KO ULLU BEKLENEN DE ERLER N
KULLANARAK DA ILIMLARIN KARAKTER ZE ED LMES

Genelle tirilmi  sıra istatistiklerinin ko ullu beklenen de erlerini kullanarak da ılımların genel sınıfı için 
karakterizasyonlar verilmi tir.  

Anahtar Kelimeler: Sıra istatistikleri, lerleyen II. tür sansürlenmi  sıra istatistikleri, genelle tirilmi  sıra
istatistikleri, da ılımların karakterizasyonları.

1. Introduction      

Let  n21 XXX ,...,,   be independent random variables with a common absolutely continuous distribution 
function (d.f.) )(xF   and a probability density function (p.d.f.) )(xf . Let nnn2n1 XXX ::: ,...,,   be the 
corresponding order statistics. Characterizations of  F   based on the properties of conditional 
expectations with the constant sample size  n   have been discussed by many authors.                                 

Ruiz and Navarro (1996) (see also Navarro, Ruiz and Zoroa (1998)) give a representation, if  F   denotes 
the set of real continuous distribution functions, for each  F F   considering the doubly truncated 
mean function  ),( yxm   defined by 
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),(
)()(

|),( ttdF
xFyF

1yXxXEyxm
y

x

whose domain of definition is the set  )y(F)x(Fsuch that Ry,xD 2  . 

Ruiz and Navarro (1996) obtained the explicit expression of )(xF  starting from function  ),( yxm  and 
define the relationship between ),( yxm   and order statistics as  

,|,| ::: yXxXhEyXxXXh
1rs

1E nsnrni

1s

1ri

for all Dyx ),( , if  nsr1  , where  nnn2n1 XXX ::: ...  are the order statistics from the 
sample of the random variable X .

Balasubramanian and Beg (1992) presented similar results for a particular function  ).(xh   Gupta et al. 
(1993) consider the case when 1r  and ns .

In this work we characterize continuous distributions through the properties of conditional expectations of 
generalized order statistics. 

Denote by 0xFxaX )(:inf  and 1)(:sup xFxbX , respectively, the left and right 
extremities of F , where F  is a d.f. of a random variable X . Throughout the paper we assume that F  is 
absolutely continuous and strictly increasing d.f. 
Our characterization results are based on the following theorem. 

Theorem 1.1. Let  )(xh   be a differentiable real valued function on 10,  and the condition 

,)()()(
xy

xhyhyh

is valid for all 1yx0 . Furthermore, let G  be an absolutely continuous and strictly increasing d.f. 
with support XX ba , . Then GF  if, and only if, the representation 

,)()()(|))((
xy

xhyhyXGxXGhE

is valid for all 1yx0 . (see Bairamov and Ozkal, 2007, to appear)     
                                     
Let n21 XXX ,...,,  be continuous i.i.d. random variables with d.f. F  and p.d.f. f . Denote by  

nnn1 XX :: ,...,  the corresponding order statistics. The following fact shows that the conditional distribution 
of njX :  given xX npj :  and yX nqj :  does not depend on the sample size n . Note that it also 
depends on x , y  and F .
          
Theorem 1.2.  It is true that if qnj1p , then    

,,,| :::: qnj1pZyXxXX 1qpp

d

nqjnpjnj

where

Sözlü Sunumlar 666



.yXxXZ
d

|

We use Theorem 1.1 and Theorem 1.2 to characterize several distributions by properties of conditional 
expectations of order statistic njX :  given xX npj :  and yX nqj : . Let us remind that we assume the 

d.f. F  of the random variable X  is absolutely continuous and strictly increasing on ),( FF ba , where 
0xFxaF )(:inf  and 1xFxbF )(:sup .   

                                                                                                                                                     
Theorem 1.3.  Let G  be an absolutely continuous and strictly increasing d.f. and left and right extremities 
of G  be FG aa  and FG bb , respectively. Then, GF  if, and only if, the representation 

,
)()(

))(())((

,|))(( :::

xGyG
xGhyGh

yXxXXGhE
k
1

np1kjnpjnj

k

1p

holds for all FF byxa , where )(xh  satisfies conditions of Theorem 1.1. and knj ,,  are fixed 
numbers such that .knj1k  (see Bairamov and Ozkal, 2007, to appear)                                                   
                                                                                                                                                                                                     
2. Characterizations Through The Conditional Expectations Of Generalized Order Statistics  
                          
Let n21 XXX ,...,,  be continuous i.i.d. random variables with d.f. F  and p.d.f. f . Denote by  

RR
nmmnm1 XX :::: ,...,  the corresponding Progressively Type-II censored order statistics with the censoring 

scheme R ).,...,,( m21 RRR   We consider the case when RRRR m21 ...  and give some 
characterizations for a general class of distribution through the conditional expectations of Progressively 
Type-II Censored order statistics. First,  we show that in the case  RRRR m21 ... , the joint 

distributions of RR
nmmnm1 XX :::: ,...,  can be reduced to the joint distributions of usual order statistics of a 

sample size m  from a continuous random variable. 
                                                                                                                                                                                

Theorem 2.1.  Let n21 XXX ,...,,  be a sample of size n  from a population with continuous d.f.  F  and 

p.d.f. f  and let RRR
nmmnm2nm1 XXX :::::: ...  be the Progressively Type-II censored order statistics under 

the censoring scheme ),...,,( m21 RRRR . Then in the special case when  RRRR m21 ... , we 
have

),,...,(),...,( :::::: mmm1

d

nmmnm1 YYXX RR

where m21 YYY ,...,,  is the sample with d.f. mnxF11xQ /))(()(  and mn1R / .                          

Proof.  The joint p.d.f. of ( ),...,, ::::::
RRR

nmmnm2nm1 XXX , ),...,,( m21 RRRR  is (see Balakrishnan and 
Aggarwala (2000)) 

,))()((

))(...)...((),...,(,...,,

iR
ii

m

1i

1m211m1m21

xF1xf

1mRRRn1Rnnxxf R

Sözlü Sunumlar 667



where 1R nmRR m2 ...  . 

If RRRR m21 ... , then  we have mn1R /  and we obtain 

),x(g)...x(g!m

)x(f)...x(f))x(F1...())x(F1()1R(!m)x,...,x(f

m1

m1
R

m
R

1
m

m1m,...,2,1
R

where RxF1xf1Rxg ))()(()()( , 1RxF11xG ))(()( .
   
By using Theorem 1.3 and Theorem 2.1 we can give characterizations for absolutely continuous 
distributions in terms of conditional expectations of progressively Type-II censored order statistics. 
Due to Theorem 2.1, any property of order statistics can be easily transformed to the corresponding 
property of progressively Type-II censored order statistics with censoring scheme  ),...,,( RRR . In 
particular any characterization of a probability distribution in term of order statistics can be rewritten as a 
characterization in terms of progressively Type-II censored order statistics with censoring scheme 

),...,,( RRR . Theorem 2.2 can serve as an example.    

Theorem 2.2.  Let n21 XXX ,...,,  be a sample of size  n   from a population with continuous d.f. F  and 

p.d.f. f  and let kmnnkmn2kmn1 XXX :~:::~:::~:: ...  be the generalized order statistics where  

),...,,( m21 RRRR . Then in the special case when ii Rm  and 1Rk n  and if  

R1 R2 . . . Rm R , we have 

),,...,(),...,( :::~:::~:: nnn1

d

kmnnkmn1 ZZXX
where n21 ZZZ ,...,,  sample with d.f. kxF11xP ))(()( .                                                                       

Proof. Let  1n1 mm0kn ,...,,,N ,R ,, 1nr1mM j

1n

rj
r  be parameters such that  

0Mrnk rr  for all 1n1r ,..., , and let 1n1 mmm ,..., , if 2n , Rm   arbitrary, 

if .1n  For  j

r

1j
1rc , ,,..., 1n1r  the joint density function of generalized order statistics 

),,,(),...,,,,( kmnnXkmn1X  is given by

)()(

)()(),...,(),~,,(),...,,~,,(

n
1k

n

i
m

i

1n

1i
j

1n

1j
n1

kmnnXkmn1X

xfxF1

xfxF1kxxf i

In the case  mmmm n21 ...
m1nmmM 1n11 )()...( , m2nmmM 1n22 )()...( ,…, mM 1n  and 

m1n1nkM1nk 11 )( , m2n2nkM2nk 22 )(   and kn

then we have 

)())(()())(()( ,...,
,...,

,...,,
),~,,(),~,,(

n
1k

ni
m

i

1n

1i
r

1n

1r
nn1

XX
n21 xfxF1xfxF1xxf ikmnnkmn1
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)())(()())(()))(())...())((())())(((( n
1k

ni
m

i

1n

1i

xfxF1xfxF11m1nk1m2nnk1m1nnkk i

)())(()())(()))(())...(())((( n
1k

ni
m

i

1n

1i

xfxF1xfxF11m1nk2m2k1m1kk i

)())(()())(())()...()(( n
1k

ni
m

i

1n

1i
k

1m
k

1m
k

1m1n xfxF1xfxF11n1211kk i

if 1Rk n   and ii Rm   and in the case RRRR m21 ....
the equation becomes  1Rk  and Rm

)())()(())(())()...()(( n
11R

ni
m

i

1n

1i
1R
1R

1R
1R

1R
1Rn xfxF1xfxF11n1211k i

)())(()())(()...()( n
R

ni
R

i

1n

1i

n xfxF1xfxF1n3211R

we obtain the joint density function of ordinary order statistics with sample size  n  .     

)())(()(!),...,(),~,,(),~,,( ,...,
,...,, i

R
i

n

1i

n
n1

XX
n21 xfxF11mnxxf kmnnkmn1

)()...())(...())(())(()(! n1
m

n
m

2
m

1
n xfxfxF1xF1xF11mn

)()...(! n1 xpxpn

where mxF1xf1mxp )()( , 1mxF11xP ))(()(  and .mR
                                                          
Theorem 2.3. Assume that the random variable X  has absolutely continuous and strictly increasing d.f. 
F  with left and right extremities Fa  and Fb  , respectively. Let G  be also an absolutely continuous and 

strictly increasing d.f. with left and right extremities FG aa  and  FG bb . Then nmG11F /  if, 
and only if, the representation 

,
)()(

))(())((

,|))(( :~:::~:::~::

xGyG
xGhyGh

yXxXXGh
s
1E kmnp1sjkmnpjkmnj

s

1p

holds for all XX byxa . Since ),...,,( RRRR , .mR   and 1mk  the number snj ,,   are 
fixed and satisfies the condition( snjs 1 ). 
     
Proof of Theorem 2.3 follows easily from Theorem 1.3 and Theorem 2.1.   
                                                                     
Characterizations for Some Special Distributions      
                                                                                                                                                                                                     
1. Uniform Distribution     

The absolutely continuous random variable X  with strictly increasing d.f. having support  10ba ,,
has Uniform distribution over  ),( 10   if, and only if, the representation 
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,1,
)1;,(
)2;,(

2
11

,|1
:~::1:~:::~::

1

snjs
myxa
myxa

m
m

yXxXXE
s kmnpsjkmnpjkmnj

s

p

holds for all 1yx0 , where .)()();,( 1m1m y1x11myxa   The result follows from the 

Theorem 2.3 by a choice of  2m
1m1m2m

2m
1m x1xxh )/()()()( , )/()()( 1m1x11xh ,

1mx11xG )()( .
                                                                                                                           
2. Weibull Distribution   

The absolutely continuous random variable X  strictly increasing d.f. having support ,0  has Weibull 
distribution )exp()( x1xF , 0x , 0 , 0   if, and only if, the representation 

),,(,| :~:::~::::: yxAyXxXXE
s
1

kmnp1sjkmnpjkmnj

s

1p

holds for all  ,yx0   where 

.
))(exp())(exp(

))(exp())(exp(),( 1m1m

1m1m

yx
yyxx

1m
1yxA

Here we take 1m
1

1m
x1

1m
x1m1 xx1xh )ln()/()ln()( , )/()ln()( 1m1x1xh  and  

.))(exp()( 1mx1xG     
    
The above characterization with 1 , turns into a characterization of exponential distribution. 
                                                                                                                                                                    
3. Generalized Beta Distribution 

The absolutely continuous random variable X  strictly increasing d.f. having support  ba,   has 

Generalized Beta distribution ,)(
)(

)(

ab

xb1xF bxa , 0 , ba  if, and only if, the 

representation 

,
);,(

);,(
)(

))((

,| :~:::~:::~::

yxb
1yxb

11m
ba1mb

yXxXXE
s
1

1

1

kmnp1sjkmnpjkmnj

s

1p

holds for all ,byxa  where 
)()();,(

1m

ab
yb1m

ab
xb

1 yxb . The result is obtained by using 

target function )(xh 11m1
x1ba 1m11

bx ))(/(
))(( ))(/(

 and ))(/())(()( 1m1x1abbxh  and  

)(
)(

)(

)()( 1m
1m

ab

xb1xG .     
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In special case, 0a , 1b   and we have 

,
);,(

);,(
)(

)(

,| :~:::~:::~::

yxb
1yxb

11m
1m1

yXxXXE
s
1

2

2

kmnp1sjkmnpjkmnj

s

1p

where )()()();,( 1m1m
2 y1x1yxb . The result is obtained by using target function  

)(xh 11m1
x1

1m11
x ))(/(

)(
))(/(

 and 
))(/(

)()(
1m1

x11xh  and )()()( 1mx11xG .
                                                                                                                                                                                                     
4. Pareto Distribution  

    

The absolutely continuous random variable  X   strictly increasing d.f. having support  ,   has Pareto 

distribution 
)(

)()(
x

1xF , x , 0  , 0   if, and only if, the representation      

,
);,(

);,(
)(

)(

,| :::::::::

yxc
1yxc

11m
1m

yXxXXE
s
1

kmnp1sjkmnpjkmnj

s

1p

RRR

holds for all ,yx  where )()();,( 1m
y

11m
x

1yxc . Here we use the target function 

xx1xh 11m1
11m1

)))(/((
)))(/((

)( )()( , ))(/())(()( 1m1x1xh  and 

)(
)(

)(

)()( 1m
1m

x
1xG .     
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Log-Do rusal Modellerde Beklenen Göze Sıklıklarının Bayesci Kestirimi 

Haydar DEM RHAN

Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, statistik
Bölümü, Beytepe, 06800, Ankara  

haydarde@hacettepe.edu.tr

Canan HAMURKARO LU

Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, statistik
Bölümü, Beytepe, 06800, Ankara  

caca@hacettepe.edu.tr

Özet 

Çalı mada log-do rusal modellerde beklenen göze sıklıklarının Bayesci yakla ım ile kestirilmesi için 
kullanıcıdan ilgili önsel da ılımın ortalama vektörünü, duyarlı ını ve ilgilenilen olumsallık çizelgesini 
alan, önsel da ılımı olu turarak sonsal kestirimleri veren bir R beti i (komut grubu) olu turulmu tur.
Beti in kullanılı ını açıklamak amacıya bir gerçek veri kümesi üzerinden olu turulan olumsallık
çizelgesi için beklenen göze sıklıklarının Bayesci kestirimi yapılmı tır.

Anahtar Kelimeler: R, WinBugs, Gibbs örneklemesi, katlı terimli da ılım. 

1. Giri

Kategorik verilerin çözümlenmesinde sık kullanılan modelleme yöntemlerinden biri logaritmik 
do rusal (log-do rusal) modellerdir. Ara tırmacılar, bazı durumlarda deneyimlerinden elde ettikleri 
bilgilerini de yapacakları çözümlemeye dahil etmek isterler. Bu durumda Bayesci yöntemler kullanılır.

Olumsallık çizelgeleri üzerinden olu turulan log-do rusal modellerin parametre kestirimleri Bayesci 
yoldan yapılabilir. Bununla birlikte, log-do rusal parametrelere ili kin önsel bilgi kullanılarak
belirlenen bir log-do rusal model üzerinden beklenen göze sıklıkları için de bir önsel da ılım
olu turulabilir. Bu önsel da ılım kullanılarak beklenen göze sıklıklarının Bayesci kestirimi yapılabilir 
[1, 2]. Ancak, Kign&Brooks [5] tarafından verilmi  olan yöntemde log-do rusal parametreler için 
olu turulan önsel da ılım kullanılarak, beklenen göze sıklıklarının önsel da ılımınının elde edilmesi 
sırasında, beklenen göze sıklıklarının önsel kovaryans matrisinin tekil oldu u görülmü tür. Bu durum, 
önsel da ılımın tanımsız olmasına yol açmaktadır. Demirhan [1] ve Demirhan&Hamurkaro lu [2] bu 
tekil olma sorunun çözümü için bir yakla ım önermi tir. Ayrıca Demirhan [1] ve 
Demirhan&Hamurkaro lu [2] sonsal çıkarsamalar için Markov zinciri Monte Carlo yöntemlerinden 
Metropolis Hastings Algoritmasını kullanmı lardır.

Bu çalı mada, Demirhan [1] ve Demirhan&Hamurkaro lu [2] tarafından verilmi  olan yakla ımın
kullanımının kolayla tırılması için Metropolis Hastings algoritmasına göre daha kullanı lı olan Gibbs 
örneklemesi algoritmasının kullanılması ve sonsal çıkarsamaların WinBugs [9] programı kullanılarak 
yapılması üzerinde durulmu tur. Çözümleme sürecinin uygulanı ını daha da kolayla tırmak için önsel 
da ılımın parametrelerinin de bir program üzerinden belirlenmesi amaçlanmı  ve bunun için R [7] 
paket programı kullanılmı tır. Bu durumda R paket programı ile WinBugs programının e  zamanlı
olarak kullanılması gerekmektedir. Bu i lem, Gelman [3] tarafından verilmi  olan “bugs()” yordamı
kullanılarak yapılabilmektedir. Bu ba lamda, kullanıcıdan ilgili önsel da ılımın ortalama vektörünü, 
duyarlı ını ve ilgilenilen olumsallık çizelgesini alan, önsel da ılımı olu turarak sonsal kestirimleri 
veren bir R beti i olu turulmu tur. Beti in kullanılı ını açıklamak amacıyla bir veri kümesi üzerinden 
olu turulan olumsallık çizelgesi için beklenen göze sıklıklarının Bayesci kestirimi yapılmı tır.

2. Bölümde çalı mada kullanılacak olan genel gösterimler verilmi , 3. Bölümde beklenen göze 
sıklıklarının Bayesci kestirimi için Demirhan [1] ve Demirhan&Hamurkaro lu [2] tarafından verilmi
olan yöntem üzerinde durulmu , 4. Bölümde sözü edilen betik verilmi  ve 5. Bölümde gerçek veri 
kümesi üzerinden bir uygulamaya yer verilmi tir.

2. Genel gösterimler 

Bu bölümde çalı mada kullanılacak olan sınırsız sayıda etkenden gelen verilerin olu turdu u
olumsallık çizelgeleri için olu turulan log-do rusal modellerin King&Brooks [5] tarafından verilmi
olan gösterimleri tanıtılmı tır.
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Olumsallık çizelgesinin S  tane etkenden gelen verilerden olu tu u varsayıldı ında, her etken 

S,...,1:SS  biçiminde etiketlenir. S  etkeninin düzeylerinin kümesi ise, S,...,1  için 

K  ile gösterilir. Bu durumda, her etken için 1K  olmak üzere, S  etkeninin düzeyleri 

K,...,1  olur. Olumsallık çizelgesinin gözeleri S1 xKxKK  biçiminde gösterilir. Bu durumda 

her göze Kk  ile indislenir ve göze sayısı K ’dır. Kk  için, her gözeye kar ılık gelen göze 

olasılı ı, kp , ilgili göze sıklı ı, ky  ve ilgili beklenen göze sıklı ı, kn  ile gösterilir. )S(P , S’nin alt 
kümelerinin kümesi olmak üzere, Ss:s)S(P  biçimindedir. Bir log-do rusal model ise 

)S(m P eklinde ifade edilir. Burada m, modeldeki log-do rusal terimleri ifade eder ve m
modeldeki terim sayısıdır. Sabit terim ise )S(P  biçiminde gösterilir.  

)S(c P  olan c kümesi için cM , c kümesinde bulunan etkenler için düzeylerin tüm olası
kombinasyonlarının kümesidir. c , c kümesinin eleman sayısıdır. Genellikle cM  en yüksek düzeyi 

içermez ve cM , cM ’nin eleman sayısı olmak üzere, cc
1

c ,..., cM
mmM  biçimindedir. Her olası

)S(c P  için ilgili log-do rusal model vektörü ccc ,...,
1 cM

mm  biçimindedir. Sıfır toplam kısıtı

altında, cMj  olmak üzere c
j ’ler do rusal ba ımsızdır.

Log-do rusal model, tasarım matrisi, cX ’den yararlanılarak,

mc

cclog Xn             (2.3) 

biçiminde verilir. Burada, Kk  olmak üzere kn nloglog  biçimindedir ve cX , )S(c P

parametresine ili kin tasarım matrisidir. Tam tasarım matrisi ise, m21
ccc

m ... XXXX  ile elde 

edilir. Buradan, 

mm
mc

cc XX            

ve log-do rusal model, 

mmlog Xn             (2.4) 

biçiminde ifade edilebilir. 

Gösterimler ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler ve örnekler King&Brooks [5] ve Demirhan [1] tarafından
verilmi tir.

3. Beklenen göze sıklıklarının Bayesci kestirimi 

Nominal de i kenlerin olu turdu u bir olumsallık çizelgesinde log-do rusal model parametrelerinin 
Bayesci kestirimi için olu turulan önsel da ılım kullanılarak beklenen göze sıklıkları için bir önsel 
da ılım olu turulabilir. Bu yakla ımın üstünlü ü, doygun model dı ındaki modeller için modeldeki 
parametre sayısının beklenen göze sayısından daha az olması nedeniyle önsel da ılımın daha az 
parametre için belirlenmesidir. Bu geçi  sırasında model parametreleri için belirlenen önsel bilgi ile 
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beklenen göze sıklıkları için elde edilecek önsel bilgilinin tutarlı olması gerekmektedir. King&Brooks 
[5] bu tutarlılık özelli i sa landı ını göstermi lerdir.

Leighty&Johnson [6] log-do rusal model parametreleri için önsel da ılımın belirleni i ve önsel-sonsal 
süreci üzerinde durmu lardır. Çalı mada, beklenen göze sıklıkları için verilen yakla ım
Leighty&Johnson [6] ve King&Brooks [5]’un yakla ımlarının birle tirilmesi sonucunda ortaya 
çıkmı tır. Önsel da ılım, log-do rusal parametreler için Leighty&Johnson [6]’ın verdi i yöntem ile 
belirlenmi  ve bu önsel da ılım kullanılarak beklenen göze sıklıklarının önsel da ılımının
olu turulması için King&Brooks [5]’un vermi  oldu u yakla ımdan yararlanılmı tır.

m  için çok de i kenli normal da ılım, önsel da ılım olarak alındı ında, E . 2.3 ve E . 2.4’ten nlog
için çok de i kenli normal da ılım önsel da ılım olarak alınmı  olur. Bu durumda beklenen göze 
sıklıkları için çok de i kenli log-normal da ılım, önsel da ılım olarak olur. )S(m P  modeli için 

mX  model matrisi, mmm ,N~ , E . 2.3 ve E . 2.4’ten mmX  ve T
mmm XX  olmak 

üzere ,n N~log  olur [5]. m , c
i ’nin ortalaması olan c

i  elemanlarından olu ur ve m  log-
do rusal parametrelere ili kin kovaryans matrisidir.  

Log-do rusal parametreler için önsel da ılım olarak çok de i kenli normal da ılım kullanıldı ında, 
beklenen göze sıklıklarının önsel da ılımı, Kk  olmak üzere, 

ö.d.,0

n0,loglog
2
1exp

n
1

)2(det
1)(p 1T

K
2/K2/1

nnnn k
k k             

biçiminde çok de i kenli log-normal da ılım ile verilir [5].  

Önsel da ılımın tam olarak belirlenmesi için ilgili önsel da ılımının hiper-parametrelerinin 
belirlenmesi gerekir. Bunun için iki a amalı bir yöntem kullanılır.

Birinci a amada,  genel duyarlık parametresi olmak üzere, mm C  biçiminde tanımlanır. I
birim matris olmak üzere IC cm  olarak alınır. 1

bV  olabilirli in duyarlık matrisi ve )(boyut  ilgili 

vektörün boyutu olmak üzere, )(boyutp m  için 1izpc bV  biçimindedir [6]. Bu durumda, 
)S(m P  için,  bilindi inde log-do rusal parametre vektörünün da ılımı,

mm
1

m
T

mm
2/p

m
1

2
1expp C      

biçiminde verilir. Burada, m , gerçel eksende tekbiçimli da ılım gösterir. Genel duyarlık parametresi 
’nın da ılımı ise ikinci a ama önsel ile verilir. Hesaplama kolaylı ı bakımından )1,0(tekbiçimli~

olmak üzere )1/(1  olarak alınır. Önsel da ılımın bilgi içermeyen ya da bilgi içeren olarak 
belirlenmesinde ’nun seçimi önemlidir. Leighty&Johnson [6], önsel da ılımın belirleni inde önsel 
bilgiye olan güvenin derecesini ifade eden parametrenin sıfıra yakın de erlerinin zayıf önsel bilgiyi ve 
bire yakın de erlerinin ise güçlü önsel bilgiyi ifade edece ini belirtmi lerdir.

Buradan,

mm
1

m
T

mm

2/p

m 12
1exp

1
p C     

olarak elde edilir.  bilindi inde,
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T
mmm

T
mmm

1 XCXXX
1T

mmm
1

1
XCX       

olur. Demirhan [1] ve Demirhan&Hamurkaro lu [2], T
mmm XX  çarpımının sonucunda elde edilen 

matris tam ranklı olmadı ını göstermi ler ve bu nedenle 0det T
mmm XX  oldu undan 1 ’in elde 

edilemedi ini belirtmi lerdir. Tekil matrisler, pozitif tanımlı olmadı ından çözümlemede kullanılacak 
olan çok de i kenli normal da ılımın kovaryans matrisinin ve çok de i kenli log-normal da ılımın
ölçek parametresinin pozitif tanımlı olması kısıtını sa lamaz. Bu nedene, bir ko ullu ya da yalancı
(pseudo) ters kullanarak sonuca gidilmesi uygun de ildir.

Demirhan [1] ve Demirhan&Hamurkaro lu [2],  

Ih            

biçiminde tanımlandı ında tekil olma sorununa bir çözüm sa lanabildi ini göstermi lerdir. h ’nin ise

j

j

minpiz

minah

biçiminde alınması önermi lerdir. Ayrıca Demirhan [1] ve Demirhan&Hamurkaro lu [2] h ’nin
eklenmesinin önsel bilgi üzerindeki etkisinin en aza indirilmesi amacıyla  raslantı de i keni için 
önsel bilgiye olan güveni ifade etmek üzere belirlenecek de er olan g ’ ye ba lı olarak bulunacak ve 

sayısal i lemlerde, g ’nin yerine kullanılacak bir s  de erinin kullanılmasını önermi lerdir. s

de erini

gg

g
s

1
vpiz

piz
C

C
           

biçiminde elde etmi lerdir. 

Bu durumda beklenen sıklıkların bile ik önsel da ılımı,

ö.d.0,

n0,loglog
2
1exp

n
1

det

1,p
1T

K
2/1 nnnn k

k k
h

              (3.1) 

biçiminde elde edilir.  

Beklenen göze sıklıkları için sonsal da ılım ise, E . 3.1 ile verilen önsel da ılımın Poisson ve katlı-
terimli örnekleme planları üzerinden elde edilen beklenen göze sıklıklarının olabilirlik fonksiyonu ile 
Bayes Teoremi kullanılarak birle tirilmesiyle E  3.2.’deki gibi elde edilir: 

K

1T

K
2/1 nlogyexploglog

2
1exp

n
1

det

1

,p,,p

k
kk

k k
nn

ynnyn hh

               

(3.2)
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Beklenen göze sıklıklarının sonsal kestirimlerinin MZMC yöntemlerinden Gibbs örneklemesi 
algoritması ile elde edilmesi için ynkk ,,,np

ii
h  tam ko ullu da ılımlarının elde edilmesi gerekir. 

Ancak WinBugs programı bu tam ko ullu da ılımların kullanıcı tarafından girilmesine gereksinim 
duymamaktadır [8]. 

4. Sonsal çıkarsamalar için R-Beti i

Kullanıcıdan g  de erini, gözlenen olumsallık çizelgesini ve ilgilenilen modeli ve model 
parametrelerine ili kin önsel bilgiyi alan ve 3. Bölümde verilmi  olan önsel belirleme yakla ımını
uygulayan R beti i a a ıda verilmi tir. Betikte her satır açıklama yapmak amacıyla 
numaralandırılmı tır. Beti in çalı tırılması için bu numaraların silinmesi gerekmektedir. 

R-Beti i

A1. library(Matrix) 
A2. library(R2WinBUGS) 
A3. library(BRugs) 
A4. tau_g<-0.000001
A5. tablo<-read.table("x:/.../gozlenen.dat",header=TRUE, fill=TRUE, blank.lines.skip =TRUE) 
A6. #data.frame(tablo$y,as.factor(tablo$Cinsiyet),as.factor(tablo$Egitim),as.factor(tablo$Yas 
))
A7. gm<-glm(tablo$y ~ as.factor(tablo$Cinsiyet) + as.factor(tablo$Egitim) + 
as.factor(tablo$Yas)+as.factor(tablo$Cinsiyet) * as.factor(tablo$Egitim) + 
as.factor(tablo$Cinsiyet) * as.factor(tablo$Yas) + as.factor(tablo$Egitim) * 
as.factor(tablo$Yas), family=poisson(log), x=TRUE) 
A8. tas<-gm$x 
A9. p<-ncol(tas) 
A10. r<-nrow(tas) 
A11. tas_dev<-t(tas) 
A12. tas_tas_dev<-tas %*% tas_dev 
A13. prm_kest<-gm$coefficients 
A14. g1<-tas %*% prm_kest 
A15. bgs_kest<-exp(g1) 
A16. d_bgs_kest<-matrix(0,r,r) 
A17. for(i in 1:r){d_bgs_kest[i,i]=bgs_kest[i]} 
A18. g2<-tas_dev %*% d_bgs_kest 
A19. g3<-g2 %*% tas 
A20. VarCov<-inv(g3) 
A21. iz_V<-sum(diag(VarCov)) 
A22. C<-diag(p/iz_V,r,r) %*% tas_tas_dev 
A23. iz_C<-sum(diag(C)) 
A24. v<-(iz_C/p)-min(eigen(C,only.values=TRUE)$values) 
A25. tau_s<-tau_g/((((iz_C/p)/((iz_C/p)+v))*(1-tau_g))+tau_g) 
A26. alpha<-(1-tau_s)/tau_s 
A27. h<-alpha*v 
A28. cov<-diag(p/(alpha*iz_V),r,r) %*% tas_tas_dev + diag(h,r,r) 
A29. mu_m<-as.matrix(read.table("x:/.../mu_m.dat")) 
A30. mu<-tas %*% mu_m 
A31. y<-as.matrix(tablo$y) 
A32. k<-tablo$d_say[1] 
A33. nn<-vector(mode="numeric", length=r) 
A34. girdi<-list("r","cov","mu") 
A35. basl<-function(){list(nn=runif(r,0,1))} 
A36. pars<-list("nn") 
A37. sonuc.sim<-bugs(girdi,basl,pars,"x:/.../model.bug",n.chains=3,n.iter=5000,DIC=FALSE) 
A38. print(sonuc.sim) 

Beti in A1 – A3 satırları kullanılacak R kütüphanelerini yüklemektedir. R2WinBUGS ve BRugs

kütüphaneleri Gelman [3] tarafından internet ortamında yayımlanmaktadır. A4 adımında g , A5 
adımında ise gözlenen çizelge kullanıcıdan alınmı tır. A6 adımında alınan veriler için tanımlamalar 
yapılmı tır. A7 adımında ilgilenilen model girilmi  ve bu model için klasik kestirimler elde edilmi tir. 
A8 – A10 adımlarında tanımlamalar yapılmı tır. A11 – A20 adımlarında 1

bV  elde edilmi tir. A21 – 

A22 adımlarında 1izpc bV  ve IC cm  elde edilmi tir. A23 – A25 adımlarında s , A26 – A27 

adımlarında h  ve A28 adımında  elde edilmi tir. A29‘da model parametreleri için önsel bilgi 
kullanıcıdan alınmı tır. A30’da  elde edilmi tir. A31 – A33 adımlarında tanımlamalar 
yapılmı tır. A34 – A36 adımlarında bugs yordamının girdileri olu turulmu tur. Betik, A37 
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adımında WinBugs programını çalı tırıp, Gibbs örneklemesi algoritmasını uygulattıktan sonra 
sonuçları R programına almaktadır.  Kullanılan model 

model{
      for(i in 1:r) { 
        y[i,1]~dpois(nn[i]) 
        nn[i]~dlnorm(mu[i,1],cov[i,i]) 
      } 
}

biçimindedir. A38’de sonuçlar yazdırılmı tır.

Betik içerisinde kullanılan dosyalar yazarlardan e-posta yoluyla alınabilir.

5. Bir sayısal örnek 

4. Bölümde verilmi  olan R beti inin çıktı yapısını açıklamak amacıyla Türkiye statistik
Kurumu’nun internet sitesi üzerinden elde edilmi  olan 2003 yılı i gücü istatistiklerinden 
kentte ya ayan nüfus üzerinden cinsiyet – e itim durumu – ya  çaprazlaması kullanılmı tır. 
Olu turulmu  olan olumsallık çizelgesi 2 x 6 x 11 boyutludur. Betik her zincirde 5000 
iterasyon olan 3 zincirli Gibbs örneklemesi algoritmasını Centrino Duo 1.8 i lemcili bir 
bilgisayarda 16 sn’de tamamlamı tır. Beti in çalı tırılması ile R-programından elde edilen 
sonuçlar a a ıdaki gibidir: 

Çözümleme sonucunda olu an çıktı görüntüsü 

Inference for Bugs model at "x:/.../model.bug", fit using winbugs, 
 3 chains, each with 5000 iterations (first 500 discarded) 
 n.sims = 1500 iterations saved 
         mean  sd  2.5%   25%   50%   75% 97.5% Rhat n.eff 
nn[1]    24.6 0.0  24.6  24.6  24.6  24.6  24.6    1  1500 
nn[2]    19.4 0.0  19.4  19.4  19.4  19.4  19.4    1   950 
nn[3]    56.3 0.0  56.3  56.3  56.3  56.3  56.4    1  1500 
nn[5]    75.3 0.0  75.2  75.3  75.3  75.3  75.3    1  1400 
.
.
.
nn[126] 101.2 0.0 101.2 101.2 101.2 101.3 101.3    1   450 
nn[127]  40.6 0.0  40.6  40.6  40.6  40.7  40.7    1  1500 
nn[128]  24.4 0.0  24.4  24.4  24.4  24.4  24.5    1  1500 
nn[129]  24.3 0.0  24.3  24.3  24.3  24.4  24.4    1  1500 
nn[130]   3.1 0.0   3.1   3.1   3.1   3.1   3.1    1  1500 
nn[131]   5.2 0.0   5.2   5.2   5.2   5.2   5.2    1  1500 
nn[132]   0.7 0.0   0.7   0.7   0.7   0.7   0.7    1  1500 

For each parameter, n.eff is a crude measure of effective sample size, 
and Rhat is the potential scale reduction factor (at convergence, Rhat=1). 

Yukarıda verilmi  olan çıktıdan Gibbs örneklemesi algoritmasının uygulanması sırasında ilk 500 
adımın otokorelasyonu dü ürmek amacıyla dı arıda bırakıldı ı görülmektedir. Beklenen göze 
sıklıklarının sonsal kestirimleri mean kolonunda ve bunlara ili kin standart sapma kestirimleri sd 
kolonunda verilmi tir. Sonraki kolonlarda her beklenen göze sıklı ının 2.5, 25, 50, 75 ve 97.5. 
yüzdelikleri görülmektedir. n.eff yakınsama için yeterli olan adım sayısının bir ölçüsüdür.  Rhat 
ise ölçek indirgeme çarpanlarını vermektedir. Ölçek indirgeme çarpanının 1.2’den küçük ve 1’e yakın
olması durumunda yakınsamanın sa landı ı söylenebilir [4]. Elde edilen çıktıdaki Rhat de erleri
incelendi inde tüm beklenen göze sıklıkları için yakınsamanın sa landı ı söylenebilir. 

6. Sonuç ve tartı ma 

Çalı mada, Demirhan [1] ve Demirhan&Hamurkaro lu [2] tarafından verilmi  olan olumsallık
çizelgesinin beklenen göze sıklıklarının Bayesci kestirimine ili kin yakla ımın uygulanması üzerinde 
durulmu tur. Bu yakla ımda log-do rusal model parametreleri için belirlenmi  olan önsel da ılımdan 
yararlanarak beklenen göze sıklıkları için bir önsel da ılım belirlenmekte ve bu önsel da ılım
üzerinden sonsal çıkarsamalar yapılmaktadır.
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Demirhan [1] ve Demirhan&Hamurkaro lu [2] tam ko ullu da ılımlara ula maktaki güçlük nedeniyle 
sonsal çıkarsamalar için Metropolis – Hastings algoritmasını kullanmı lardır. Çalı mada verilmi  olan 
betik ile tam ko ullu da ılımlara gereksinim duymayan WinBugs programı bir kolaylık sa lamaktadır.

Sonsal çıkarsama için yapılacak i lemlerin ve Metropolis – Hastings algoritmasının Bayesci çıkarsama
konusunda uzman olmayan ara tırmacılar tarafından uygulanması güçtür. Verilen betik bu güçlü ün 
ortadan kaldırılması ve verilen yakla ımın kullanıma hazır hale getirilmesinde önemli kolaylık
sa lamaktadır. Betik için R programının seçilmesinin nedeni R programının ücretsiz bir açık yazılım
olmasıdır. Ayrıca WinBugs programıda ücretsi olarak elde edilebilmektedir. Böylece betik tüm 
ara tırmacılar tarafından rahatlıkla eri ilebilir ve kullanılabilir durumdadır.

Beti in üretti i çıktılar sonsal çıkarsamalar için yeterlidir. Beti in çalı ma süresine bakıldı ında 132 
gözeli bir çizelge için 5000 adımlı bir Gibbs örneklemesinin uygun bir sürede bitirdi i söylenebilir.  

Sonuç olarak, Demirhan [1] ve Demirhan&Hamurkaro lu [2] tarafından verilmi  olan yöntem 
yazılmı  olan betik ile daha uygulanabilir hale gelmi tir.
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ABSTRACT 

BAYESIAN ESTIMATION OF EXPECTED CELL COUNTS IN LOG-LINEAR MODELS 

Log-linear models are widely used for the analysis of categorical data. When a researcher aimed to 
include his expert information into analysis, Bayesian approaches are used.  

Bayesian approaches are used to estimate parameters of a given log-linear model, in addition, 
expected cell frequencies of a contingency table can be estimated over it. For this, prior information 
on the log-linear parameters can be converted into prior of expected cell counts [1, 2]. A conversion 
approach is given by King&Brooks [5]. But their approach  gives a prior, covariance matrix of 
which is singular. Demirhan [1] and Demirhan&Hamurkaro lu [2] gave an approach to solve the 
problem. In addition they used the Metropolis Hastings algorithm for posterior inferences. 

In this work, we considered usage of the Gibbs sampling instead of the Metropolis Hastings algorithm, 
R for the construction of prior distribution and WinBugs for the posterior inferences to simplify the 
usage of the approach given by Demirhan [1] and Demirhan&Hamurkaro lu [2]. Connection 
between the programs R and WinBugs is established by using “bugs()” function of R, which is given 
by Gelman [3]. Thus, we prepared an R-script that takes the mean vector and precision of the prior 
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distribution, and interested contingency table, and then produces posterior estimates. To clarify the 
usage of script we give an example constructed over a real data set. 

Key Words: R, WinBugs, Gibbs sampling, multinomial distribution.
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ÖZET 

Farklı tedavi kollarından, ardı ık olarak gelen ya am verilerinin çözümlenmesinde 
parametrik olmayan istatistiklerin grup ardı ık testi yaygın olarak kullanılmaktadır. Bazı
çalı malarda ara tırmacılar tedavi gruplarını, tabaka olarak gösterilebilecek di er 
de i kenleri de dikkate alarak kar ıla tırmak isteyebilir. Bu çalı mada da durdurulmu   ve 
ba lı gözlemlerin bulundu u veri kümeleri için tabakalı log-rank istatisti inin genel yapısı
verilmi tir. Ayrıca, her adımda elde edilen grup ardı ık tabakalı  log-rank istatisti inin 
da ılımı incelenmi  ve benzetim çalı ması ile elde edilen veri üzerinde, test süreci 
uygulanarak sonuçlar yorumlanmı tır.

Anahtar Kelimeler: Grup ardı ık test, Hata harcama fonksiyonları, Tabakalı testler, Ya am
verisi, Log-rank istatisti i.

ABSTRACT 

GROUP SEQUENTIAL TEST OF STRATIFIED LOG-RANK STATISTIC  

Group sequential test of non-parametric statistics is a frequently used method in the analysis 
of accumulated survival data comes  from different treatment arms. Sometimes one may want 
to compare two or more groups of survival data after taking account of the some other 
variables which represented as stratification variable. In this study, general structure of the 
stratified log-rank statistic including ties and censored observations and the group sequential 
test of it based on the error spending functions are given. Also distribution of the GSTs of 
stratified log-rank statistic is given. Then a simulated example is given to illustrate the testing 
process and the results are discussed.

Key Words: Group sequential test, Error spending functions, Startified tests, Survival data, 
Log-rank statistics

1. Giri

Klinik denemelerde ara çözümlemeler yapmak hem denemenin maliyetini hem de hasta 
risklerini azaltmak için önemli bir araçtır. Bu tür ara çözümlemeler etik ve ekonomik 
nedenlerden dolayı uygulanmaktadır. Ara çözümleme yöntemlerinden en yaygın olarak 
kullanılanı Grup Ardı ık Test (GAT) süreçleridir. GAT süreçlerinin temeli tekrarlı anlamlılık
testlerine dayanmaktadır.

Pocock [1] ve O’Brien&Fleming [2] tarafından önerilen GAT yöntemlerine bir alternatif 
olarak; Lan&DeMets [3] ve Kim&DeMets [4], her bir adımda 1. Tür hata olasılı ı ’nın
harcanma oranını belirten t  fonksiyonlarına dayalı bir GAT yöntemi önermi lerdir.

Klinik denemelerde, alternatif tedavilerden üstün olanına karar verirken ya da deneme 
grubunun kontrol grubuna kar ı etkinli i ara tırılırken, da ılımdan ba ımsız oldukları ve 
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varsayım gerektirmedikleri için parametrik olmayan test istatistikleri yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Hastalar denemeye ardı ık olarak geldikleri için, bu tür denemelerde 
yapılacak kar ıla tırmalar için GAT kullanılabilir. Orantılı hazard varsayımı altında, log-rank 
istatisti i yaygın olarak kullanılmaktadır. Bazı durumlarda ya am verilerini her gözlem 
üzerinden alınmı , ya  grubu, cinsiyet gibi ba ka bir de i ken üzerinden kar ıla tırmak 
gerekebilir. Bu durumda parametrik olmayan istatistiklerinin tabakalı durumları uygulanabilir 
[5].

Bu çalı mada, iki grup ya am verisini  kar ıla tırmak amacıyla; tabakalı log-rank 
istatisti inin, t  hata harcama fonksiyonlarına dayalı GAT’i incelenmi tir. Ayrıca, 
benzetim çalı ması sonucunda elde edilen ya am verileri üzerinden bir uygulama yapılarak 
sonuçlar tartı ılmı tır.

2. t  Hata Harcama Fonksiyonlarına Dayalı Grup Ardı ık Test 

Pocock [1] ve O’Brien&Fleming [2] yalnızca grup büyüklüklerinin e it olması durumunda 
kullanılabilecek GAT yöntemleri önermi lerdir. Bunlara alternatif olarak, Lan&DeMets [3] 
ve Kim&DeMets [4] grup büyüklüklerinin e it olmadı ı ya da tahmin edilemedi i durumlarda 
da uygulanabilen bir GAT yöntemi önermi lerdir. Bu yöntem, her bir adımda 1. Tür hata 
olasılı ı ’nın harcanma oranını belirten t  fonksiyonlarına dayanmaktadır. Bu 
yöntemlerde adım sayısı N’nin önceden belirlenmesi gerekmez ve herbir grupta e it sayıda
gözlem olması zorunlulu u da yoktur. Bu nedenle di er yöntemlere (Pocock, 
O’Brien&Fleming) göre uygulamalarda daha çok tercih edilir [5], [6], [7]. 

Lan&DeMets [3] tarafından önerilen yöntemde, kesikli stokastik süreç olan N1 tS,,tS
test istatistikleri serisi için daha esnek N21 b,b,b  sınır de erleri elde edilir. tS i kesikli
stokastik süreci, itB  standart Brownian-Motion sürecine yakınsatılır ve ib , sınır de erleri 
seçilir. t  fonksiyonunun önceden belirlenmesi gerekir. Sınır de erleri, t
fonksiyonları ve kesikli i,1,j,t j  ile belirlenir. Yani ij,t j zamanlarına ya da adım
sayısı N’ye ba lı de ildir.  

t, 1t0 , ya i. gruba kadar de erlendirilen ya da ara tırmaya alınan denek sayısının en 
büyük denek sayısına oranı, nnt ii  olarak ya da i. gruba kadar geçen sürenin, ara tırma 
için ayrılan enbüyük süreye oranı, Ddt ii olarak alınır. Gruplardaki denek sayısı e it
oldu unda, Nit i  oldu undan süreç e it zaman aralıklıdır. Bu durumda, t1  fonksiyonu 
kullanılırsa O'Brien&Fleming’in, t2  fonksiyonu kullanılırsa Pocock’un GAT’ındaki sınır
de erleri elde edilir.  

Lan&DeMets [3] tarafından,

1t0
t

Z
14t 41

1 (1)

1t0t1e1lnt2 (2)

1t0tt3 (3)
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fonksiyonları, Kim&DeMets [4] tarafından ise bunların dı ında, 

1t0tt 23
4 (4)

1t0tt 2
5 (5)

fonksiyonları önerilmi tir.

1. Tür hata harcama fonksiyonlarından t2  fonksiyonu erken karar vermede di erlerine
göre daha etkindir [4].

1t0;tB Standart Brownian-Motion süreci t0,N~tB :1,0~ NttB 00B
ve 1,0N~1B  olur. tB  sadece it  zamanında 1ttt0N,,1i N10  elde 
edilsin. Bu durumda it  zamanında birikimli sınırı geçme olasılı ı,

N...,2,i,tHbtB,btB,,btBP

HtPHtP

HtPt

1i0ii1i1i11

01i0i

0ii

(6)

N,1,it-ttt 1iii1iii (7)

biçimindedir [3]. Tanımlanan ib , it  zamanındaki sınır de eri olmak üzere standartla tırılmı
sınır de eri, N,1,i  olmak üzere, iii tbC  biçimindedir. Standartla tırılmı  sınır
de erleri sayısal integrasyon yöntemleri kullanılarak hesaplanmaktadır.

2. Tabakalı Log-rank statisti i ve Grup Ardı ık Testi 

Log-rank testi parametrik olmayan ve her tedavi grubundaki gözlenen ve beklenen olay 
zamanlarının kar ıla tırılmasına dayanan bir ki-kare testidir. Her ba arısızlık zamanına e it
a ırlık verir ve orantılı hazard varsayımı altında alternatif testlere göre daha duyarlıdır. Her 
ba arısızlık noktasındaki bilgiler bir 2*2 çapraz tablo olarak dü ünülür ve bu tabloların
herbirinden elde edilen bilgiler birle tirilir.  

Bazı durumlarda iki ya da daha fazla veri kümesindeki ya am verilerini, her birey üzerinden 
alınmı  olan di er de i ken de erleri üzerinden kar ıla tırmak gerekebilir. Örne in, çok 
merkezli bir klinik denemede, akci er kanseri hastaların ya am süreleri açısından iki farklı
kemoterapi türünün etkileri kar ıla tırılmak istensin. Her merkezde iki tedavide bulunan 
hastaların ya am verileri kaydedilir. Bu durumda her bir merkez bir tabaka olarak dü ünülür.

Ya am verilerinin s,,1k  düzeyli bir de i ken üzerinden kar ıla tırmak istendi inde,
herbir düzey bir tabaka olarak dü ünülür. Bu durumda hipotezler, 

10ln0,thth:H
10ln0,thth:H

kkkBkAk1

kkkBkAk0
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biçiminde ifade edilebilir. Her bir tabaka içindeki iki tedavi türüne ait olan hazard oranları
orantılı, yani tüm 0t  ve s,,1k  için thth AkBk  oldu unda di er alternatiflerine 
göre log-rank testi daha güçlüdür.

N,,1i , s,,1k  olmak üzere ki  i. çözümleme gerçekle tirildi inde k. tabakadaki 
gözlenen durdurulmamı  ba arısızlık sayısını göstersin. Sadece k. tabakadaki bireyler göz 
önünde bulundurularak, i. çözümlemede ki  ba arısızlık zamanlarının ki  tanesinin farklı
zaman noktasını gösterdi i (ba lı gözlemlerin oldu u) dü ünülerek bu zaman noktaları

ki,ki,2ki,1 ... eklinde sıralanır. ki,,1j  için ki,jAn  ve ki,jBn ki,j  zamanından
hemen önce k. tabakada her bir tedavi grubunda riskte olan birey sayısını ve 

ki,jBki,jAki,j ddd  olmak üzere, ki,jAd  ve ki,jBd  ise ki,j  zamanından hemen önce k. tabakada 
her bir tedavi grubundaki ba arısızlık sayısını göstersin.

Tabakalar içinde iki tedavi türünün ya am da ılımları arasında fark olmadı ını belirten 0H
hipotezi altında ki,jAn  ve ki,jBn  ve ki,jd de erleri verildi inde, ki,jBd : 

ki,jBki,jA

ki,jki,jB
ki.jBki,jB nn

dn
edE ,

2
ki,jBki,jAki,jBki,jA

ki,jki,jBki,jAki,jki,jBki,jA
ki,jBki,jB )nn)(1nn(

)dnn(dnn
vdV

(8)

              
ile hipergeometrik da ılım gösterir. Herbir tabakadan elde edilecek skor istatisti i Uk ve 
varyans Vk:

k

1j
k.jAk.jAk edU ve

k

1j
k.jAk vUV (9)

olarak verildi inde, tabakalı log-rank istatisti i 2
1

s

1k
k

2s

1k
ks ~VUW  ve 

1,0N~Ws  oldu u söylenebilir.

N,,1i  olmak üzere N adımda gerçekle tirilecek bir GAT için, ba lı gözlemler de dikkate 
alındı ında i. adımda elde edilecek olan tabakalı test istatisti inin da ılımını elde etmek için, 

Demirhan&Bacanli [8]’da verildi i gibi, 
s

1k
is k1iik

UUX  istatisti i tanımlansın. Daha 

sonra,
ik

U , i. analiz yapılırken k. tabakadan elde  edilen skor istatisti i ve 
ik

V ’de varyansı
olmak üzere, 

s

1k

21

1j
ik.j

1j
ik.j

s

1k

is
i

k1iik

k1iik

k1iik

UUdd2

VV

X
X

(10)
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raslantı de i keni tanımlanarak tabakalı grup ardı ık test istatisti i,

i

1
si XS

(11)

biçiminde elde edilir. Bu test istatisti i için; i,dd
2

N~S
21

i

1

s

1k 1j
k.j

1j
k.ji

k1k

biçiminde elde edilmi tir. Her adım sonunda elde edilen test istatisti i normal da ılıma sahip 
oldu u için GAT yapmak uygundur [5], [6]. Durdurma kuralları ve sınır de erleri  için grup 
büyüklükleri e it olmadı ında t  fonksiyonlarına dayalı GAT, e it oldu undaysa t  ya 
da Pocock ve O'Brien&Fleming’in GAT yöntemleri kullanılabilir.  

Brownian-Motion süreci göz önüne alınıp t  fonksiyonları kullanılarak GAT 
gerçekle tirilmek istendi inde, iS test istatisti i, Bölüm 2’de verilen itB  ile tanımlanır. Bu 
durumda iii t,tN~tB  olarak de i ir.

N , drift parametresinin de eri bilgisayar programından yararlanılarak elde edilir. 
yanılma düzeyinde, alternatif tedavilerin ya am süresi üzerine etkileri arasında fark oldu u
alternatifine kar ı, olmadı ı hipotezi test edilmek istendi inde testin durdurma kuralları
a a ıda verildi i gibidir. 

1. i
i

i C
t
tB

1-N,1,i ,  ise 0H  reddedilerek çalı ma durdurulur. Aksi

halde (i+1). grup için  test yapılır.

2. i
i

i C
t
tB

Ni ,  oldu unda ise 0H  reddedilir. Aksi halde  

        0H  kabul edilerek sürece son verilir. 

Her bir adımda gözlenen ölüm sayısı e it, 01ii  oldu unda (1)’de tanımlanan iX  için, 
21

0i 2
XE  ve 1XV i  olur. iS ’nin da ılımı ise i,iN~Si  biçimindedir [5]. 

Burada her bir gruptaki denemelerin büyüklü ü,

2

2

0
1

N
4 (12)

e itli inden, maksimum örneklem büyüklü ü, n ise, 

2
2

0
18N2n (13)

e itli inden elde edilir. 
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3. Uygulama 

Test sürecinin i leyi ini incelemek amacı ile bir benzetim çalı ması yapılmı tır. Minitab 
13.0’da olu turulan bir makro ile elde edilen veriler kullanılmı tır. Kaplan-Meier 
kestiricilerinden elde edilen ya am e rileri kesi medikleri için, orantılı hzard varsayımı
sa lanır ve log-rank istatisti inin kullanımı uygundur. A Tedavisinin B Tedavisinden üstün 
oldu u tek yanlı alternatifine kar ı, tedaviler arasında fark yoktur hipotezi a a ıdaki gibi    
kurulur.

10ln0,thth:H
10ln0,thth:H

kkkBkAk1

kkkBkAk0

Elde edilen sonuçlar Tablo 1 ve ekil l’de verilmi tir.

Tablo 1.  Sabit zaman yakla ımı için tabakalı log-rank istatisti inin GAT sonuçları

i. adım,         N,...,1i  için 
 1 2 3 4 5 

it 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 
 Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek 

Ölüm Sayısı 16 10 56 35 110 72 182 109 267 166 
A Tedavisi 7 2 27 8 53 22 78 33 119 63 
B Tedavisi 9 8 29 27 57 50 104 76 148 103 

Hazard Oranı,  0.78 0.25 0.93 0.30 0.93 0.44 0.75 0.43 0.80 0.61 
Çalı ma Süresi (Gün) 219 438 657 876 1095 

iS de erleri 
Tabakalı Log-rank -1.73477 -3.34918 -3.36208 -5.07811 <-5 

Tek yanlı GAT sınır de erleri, Ci

05.0

t1
-4.2292

(0.00001)
-2.8881

(0.00194)
-2.2981

(0.01140)
-1.9618

(0.02843)
-1.7397

(0.05000)

t2
-2.1762

(0.01477
-2.1437

(0.02616)
-2.1132

(0.03543)
-2.0895

(0.04324)
-2.0709

(0.05000)

t3
-2.3263

(0.01000
-2.2193

(0.02000)
-2.1201

(0.03000)
-2.0331

(0.04000)
-1.9559

(0.05000)

t4
-2.6142

(0.00447
-2.3348

(0.01265)
-2.1442

(0.02324)
-1.9879

(0.03578)
-1.8520

(0.05000)

t5
-2.8782

(0.00200
-2.4702

(0.00800)
-2.2009

(0.01800)
-1.9818

(0.03200)
-1.7902

(0.05000)
(.) Her adımdaki birikimli hata harcanma oranları
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*1(t)

*2(t)
*3(t)*4(t)

*5(t)

LR istatisti i

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0
1 2 3 4 5

Adım Sayısı

Te
st
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tik

le
ri

 ve
 K

ri
tik
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e

er
le

r

ekil 1. 05.0  Test Düzeyinde Hata Harcama Fonksiyonları için Kritik De erler ve LR 
statisti i

05.0 için tüm sınırlar 2. adımda kadınlarda 93.0K  için 27’si A, 29’u B Tedavisinde 
olmak üzere 56 kadının, erkeklerde ise 30.0E  için 8’i A, 27’si B Tedavisinde olmak 
üzere 35 erke in ölümünden sonra toplam 91 ölümün ardından hipotez reddedilir ve her iki 
tedavi türünün etkilerinin cinsiyetler açısından farklı etkileri olmadı ı ve A Tedavisinin B 
Tedavisinden daha üstün oldu u söyelenerek çalı manın 438. günü denemenin durdurulması
önerilir.
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1. Tahmin Problemlerinde Uyarlanabilir Filtre Tasarımı
Uyarlanabilir filtreleme yöntemi giri  sinyalinin istatisti i bilinmiyorken, filtreleme ve tahmin 
problemlerinin çözümünde iyi sonuçlar vermektedir. Örne in, sistem tespiti, e leme, gürültü 
giderimi gibi uygulamalarda giri  sinyalinin karakteristi i hakkında bilgi bulunmaz. 
Uyarlanabilir filtrelemede en küçük ortalama kareler (LMS) algoritması en yaygın kullanılan 
ve teorik analizi en iyi yapılmı  olanıdır [2]. Bu algoritma karma ıklı ı azaltır ve yakınsama 
oranını artırır. LMS algoritmasında her bir adımda a ırlık vektörünün de eri güncellenir. 
Fakat bazı uygulamalarda uyarlanabilir filtrelerin dereceleri çok büyüktür. Bu tür 
problemlerde katsayıları çözmek için blok en küçük ortalama kareler (BLMS) algoritması
kullanılır [5]. Bu yöntemde de katsayı vektörü her blokta de i ir. Kullanılan filtrelerin blok 
gerçeklenmesi paralel i lem yapabilen özel donanımların kullanılmasına olanak tanır [4]. 
BLMS algoritmasını daha etkin bir ekilde gerçeklemenin yolu filtreleme i lemlerini frekans 
bölgesinde yapmaktır [1,3]. Bu yönteme de frekans blok en küçük ortalama kareler (FBLMS) 
denmektedir. ekil1’ de uyarlanabilir filtreleme örne i blok diyagram halinde gösterilmi tir. 

ekil 2’de, seçilen giri  sinyali için zaman ve frekans bölgesinde çalı an algoritmalarının
yakınsama grafikleri verilmi tir.

     

ekil 1 Sistem Belirleme Problemi 

e(n)
+

w(n); N

H(z)
u(n)
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ekil 2. BLMS ve FBLMS Algoritmalarının Yakınsama Grafi i

Bu çalı mada frekans bölgesinde uyarlanabilir algoritmaların detaylı olarak analizi tahmin 
problemleri için yapılmı tır. Tahmin probleminde kullanılacak verinin birden fazla ve çok 
de i ken parametrelere ba lı oldu u durumlarda; frekans bölgesinde çalı an yöntemin 
(FBLMS) daha hızlı ve etkin bir ekilde yakınsadı ı gözlenmi tir. Bunun nedenleri üzerinde 
durulmu tur. Uyarlanabilir filtre katsayılarının zaman bölgesinde ve frekans bölgesinde 
yakınsama grafikleri farklı istatistikteki giri  sinyalleri için kar ıla tırılmı  ve sonuçların
analizi yapılmı tır.

Anahtar Kelimeler: statistiksel sinyal i leme, uyarlanabilir filtreleme, en küçük kareler 
yöntemi (LMS), Blok LMS (BLMS) yöntemi, frekans bölgesi blok LMS (FBLMS)  
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ABSTRACT 

COMPARISION OF THE FREQUENCY - DOMAIN ADAPTIVE FILTERING 
ANALYSIS FOR PREDICTION 

Adaptive filters are the most efficient solutions for the filtering and prediction problems that 
the input signal’s characteristics are not available. In most of the applications like system 
identification, equalization, noise canceling, etc. the input signal’s characteristics is not 
available. The LMS (least-mean-square) algorithm is the most popular and very well 
analyzed adaptive filter algorithms implementation.
In this study we examined the detailed analysis and implementation of the frequency domain 
adaptive algorithms. First discussed why standard LMS algorithm is inefficient in some 
applications and what the solution is in this case. For example in acoustic echo cancellation 
we need many taps and in this case raw computation requirements of the standard LMS 
algorithms can be not applicable in real life. But if we use frame based LMS (BLMS), we can 
use the advantage of the DMA of the DSP processors. Also if we use FFT (FBLMS) our 
complexity will decrease. We can also skip two frequency transformations (I-FFT and FFT) 
for simplicity, which is called unconstrained FBLMS. We can improve the convergence rate 
of the FBLMS algorithm (improved FBLMS). In frequency domain (FBLMS) a weight is 
responsible for one specific mode. In this study, all these algorithms applied to the prediction 
problem, and analyzed for different characteristic input signals. 

Key Words: Statistical signal processing, Adaptive filtering, LMS, Block LMS, Frequency 
BLMS
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ÖZET 
Bu çalı mada, kesikli ans karı ımlı bir yarı-Markov rastgele yürüyü  süreci (X(t)) ele 
alınmı tır. Bazı zayıf ko ullar altında, bu sürecin ergodik oldu u ispatlanmı tır. Sürecin 
ergodik da ılımının ilk dört momentleri için bazı kesin formüller elde edilmi tir. Bundan 
yararlanarak, 1  rasgele de i kenini 0  parametreli Üstel da ılıma sahip oldu u durumda, 

1E  iken, sürecin ergodik da ılımının ilk dört momentleri için asimptotik açılımlar 
elde edilmi tir. Ayrıca, sürecin ergodik da ılımı için zayıf yakınsaklık teoremi ispat 
edilmi tir.

Anahtar kelimeler: Yarı-Markov rasgele yürüyü  süreci, kesikli müdahale, basamak 
de i kenleri, asimptotik açılımlar 

1. Giri

Kuyruk, güvenilirlik, sigortacılık, matematiksel finans, matematiksel biyoloji ve fizi in
birçok ilginç problemleri, çe itli bariyerli rasgele yürüyü  süreçleri yardımıyla
verilebilmektedir. Bu konudaki bazı önemli çalı malar literatürde mevcuttur. Bu çalı malarda, 
genellikle yutan, tutan, yansıtan gibi bilinen bariyerler kullanılmaktadır. Fakat birçok teorik 
ve uygulama problemlerinde, örne in banka sistemlerinin veya sigorta irketlerinin
çalı masını ifade eden stokastik süreçlerin incelenmesinde yukarıda adı geçen bariyerlerden 
farklı bariyerlere sahip olan rasgele yürüyü  süreçleri ile kar ıla ılmaktadır. Bu çe it
problemlerde, sistemi ifade eden stokastik süreçler genellikle kesikli ans karı ımlı rasgele 
yürüyü  süreçlerinden olu maktadır. Örnek için a a ıdaki bir stokastik modele göz atılsın.

Varsayalım ki, ele alınan sistem, ba langıç anında 0sz  durumundadır. n

1i inT ,

1n  rasgele anlarında sistem uygun olarak nSz , n

1i inS  durumlarında olabilsin. 
Ba ka bir deyi le sistemin de i imi bir yarı-Markov rasgele yürüyü  süreci yardımıyla ifade 
edilsin. Süreç, s kontrol seviyesine ilk kez ula ana kadar bu do al de i imini devam ettirsin. 
Süreç, bu seviyeye ilk kez ula tı ında, rasgele bir bekleme süresi  ( 1 )  kadar durdurulsun. 
Daha sonra sürece dı arıdan müdahale edilsin. Müdahalenin sonucunda, sistem 1  durumuna 
getirilmi  olsun. 1  bilinen bir da ılıma sahip pozitif de erli rasgele bir de i kendir. Bu 
müdahaleden sonra süreç, 1  ba langıç durumundan ba layarak birinci devreye benzer do al
de i imini devam ettirsin. Bu ekilde tekrarlanan bir sürecin uzun zamandan sonra sahip 
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olaca ı dura an karakteristiklerinin incelenmesi teorik ve pratik öneme sahiptir. Bu 
karakteristiklerin 1  ve 1  rasgele de i kenlerinin karakteristiklerine ba lı oldu u
bilinmektedir. Fakat, 1  rasgele de i keninin da ılımı büyük bir sınıftan alındı ında elde 
edilen kesin formüllerin karma ık matematiksel yapılarından dolayı, uygulamanın ihtiyacını
kar ılamamaktadır. Bu problemi ortadan kaldırmak için çe itli somut müdahale ele almakta 
yarar vardır. Bu nedenle bu çalı mada, müdahaleyi ifade eden 1  rasgele de i keninin 0
parametreli Üstel da ılıma sahip oldu unu varsayılacaktır. Bu varsayım altında yukarıda
tanımlanan sürecin, bazı di er zayıf artlar altında ergodik oldu u gösterilecektir. Bu sürecin 
ergodik da ılımının ilk dört momentleri için, 0  iken, asimptotik açılımlar elde 
edilecektir. Ayrıca, süreç için zayıf yakınsaklık teoremi ispat edilecektir. 
Bunun için önce süreç matematiksel olarak kurulsun. 

2. SÜREC N MATEMAT KSEL KURULU U

1n,),,,( nnnn , P,,  olasılık uzayında tanımlı, ba ımsız ve aynı da ılıma sahip 
rasgele dörtlüler dizisi olsunlar. n  ve n ’ler pozitif de erli, n ’ler hem negatif hem de 
pozitif de erli ve n ’ler ise ),s(  aralı ında de erler alabilen rasgele de i kenler olsunlar 
( s0 ). Ayrıca 1111 ,,,  da ılım fonksiyonları bilenen ve kendi aralarında ba ımsız
rasgele de i kenler olsunlar.

nT  yenileme dizisini ve nS  rasgele yürüyü  sürecini a a ıdaki gibi tanımlayalım.

n

1i
inT ,  

n

1i
inS ,   1n ,  0ST 00 .

Ayrıca nN  tam de erli rasgele de i kenler dizisi a a ıdaki gibi tanımlanmı  olsun: 

;0N 0 sSS:1NkinfN
nNknn1n , 0n ,

burada inf  oldu u kabul edilmi tir.

nNn T , nnn   1n ;  00o   ve 0t,tT:0nmaxt n

olsunlar.

Yukarıdaki gösterimlerin yardımıyla )t(X  sürecini a a ıdaki gibi kuralım: 

Her 0n),,[t 1nn  için,

nNtn SS,smaxtX  olsun.  Burada sz0  dır.

Bu çalı manın temel sonuçları verilsin. 

3. TEMEL SONUÇLAR 

Burada bu çalı manın temel sonuçlarından birincisi verilmektedir. 

Teorem 1. Ba langıç rasgele de i kenler 1111 ,,,  a a ıdaki ko ulları sa lasınlar:

Sözlü Sunumlar 690



1) 1E0 ,
2) 1E ,

3) 0E 1  ve 5
1E ,  

4) 1  rasgele de i keni aritmetik olmayan rasgele de i ken olsun.
         5) 1  rasgele de i keni (s, ) aralı ında 0  parametreli üstel da ılıma sahip olsun. 

Bu takdirde, X(t) süreci ergodiktir ve sürecin ergodik da ılımının ilk dört momentleri için 
kesin formüller, 1  rasgele de i keni ve XNS  sınır fonksiyonelinin karakteristikleri 
yardımıyla a a ıdaki gibi hesaplanabilir: 

XE
11 km)(M~

1 21
111

1
21 2

km)(M~km2)(M~
2

A)(M~
2
1)(M~ ,

)X(E 2 )(M~)
2

)(M~)(M~()km2A()(M~
km)(M~

1
2

2
1111

11

31
12

3

3
km)(M~A

3
)(M~

,

)(M~)km2A(
2
3)(M~

4
1)(M~)(M~

2
3)(M~

km)(M~
1)X(E 1114321

11

3

)(M~A
2
3)(M~A3)(M~)km2A(

2
1)(M~)km2A(

2
3

2212311211

41
13 4

km)(M~A3 ,

)(M~)km2A(2)(M~
5
1)(M~)(M~2)(M~2)(M~

km)(M~
1)X(E 1115432

ıv
1

11

4

)(M~)km2A(
2
1)(M~)km2A(2)(M~)km2A(3 411311211

)(M~A6)(M~A12)(M~A2)(M~A6)(M~A6 2313322212

51
14 5

km)(M~A3 ,

burada )(M~ n
0

xe dx)x(M n , 0 ; )S(E)k(M n
)x(Nn , n=1,2,3,4,5.,

1

1

E
Ek ,

211 mA ,
3

m
2

mA 31
2
21

2 ,
4

m
3
mm

12
mA

3
21213141

3 ,
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30
m

9
m

6
mm

2
mm

4
mA 51

2
312141

2
2131

4
21

4 ’dır.

Ayrıca, s)t(X)t(X ’dır.  

imdi de, bu çalı manın di er önemli sonuçları verilsin. 

Teorem 2. Ba langıç rasgele de i kenler 1111 ,,, , Teorem 1’ deki ko ulları sa lamı
olsunlar. Bu takdirde, sürecin ergodik da ılımının birinci ve ikinci momentleri için 0
iken, a a ıdaki üç terimli asimptotik açılımlar yazılabilir: 

)(oB1)X(E 11 ,

1oB1B2)X(E 22212
2 ,

burada )km4m(
2
1B 1212111 , 1212121 km2mB ,

31
31

2
21

121
21

22 m
32

m3)km2m(
2

B ,
1

1

E
Ek ,

               ,)(E n
1n 2,3n,

1

n
1n  ve n

1n )(Em ,
1

n
1n m

mm ’dır.

Sonuç 1. Teorem 1’ in ko ulları altında )t(X sürecinin ergodik da ılımının varyansı için 
0  iken, a a ıdaki asimptotik açılım yazılabilir: 

1oC1C1XVar 12112 ,

burada 111 km2C  ve 211
2
1

2
231

2
2131

2
21

12 kmmk4km2m
434

m5C ’dır.

Teorem 3. Ba langıç rasgele de i kenler 1111 ,,, , Teorem 1’ deki ko ulları sa lamı
olsunlar. Bu takdirde, sürecin ergodik da ılımının üçüncü ve dördüncü momentleri için 

0  iken, a a ıdaki üç terimli asimptotik açılımlar yazılabilir: 

)1(OB3B36)X(E 323123
3 ,

),1(OB6B1224)X(E 4224134
4

burada 1212131 km2mB ,
3

m
2

m3)km2m(
2

B 31
31

2
21

121
21

32

1212141 km2mB ,
3

2
)km2m(

3
m2

mB 31
21121

312
2142 ,

1

1

E
E

k ,   ,)(E n
1n 2,3n,

1

n
1n  ve n

1n )(Em ,
1

n
1n m

m
m ’dır.

Teorem 4. . Teorem 1’in ko ulları altında, )t(W sürecinin ergodik da ılımın karakteristik 

fonksiyonu 0  iken, )u(w , Ru , fonksiyonuna yakınsar:
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iu1
1)u(w ,

burada )t(X)t(W , s)t(X)t(X  dır.

Sonuç 2. Teorem 1’in ko ulları altında, )t(W sürecinin ergodik da ılım fonksiyonu 0  iken, 

zayıf manada a a ıdaki da ılım fonksiyonuna yakınsar. 
x

W e1)x(Q  , 0x .
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ABSTRACT 

The main objective of this paper is to investigate the dependence structure between the stock markets of the 6 
new members (Czech Republic, Hungary, Poland, Slovak Republic, Bulgaria, Romania) of EU, two candidate 
countries (Croatia and Turkey) and two leading economies, Germany and USA using copula approach. Since 
the new members and candidate countries have close trade relations with the EU countries, we expect that 
financial market dependence have been also established between them. We analyze the dependence between 
stock markets during the EU enlargement process by employing the copula approach. The main advantage of the 
copula approach is that it considers the excess co-movements in different markets hence, provides information 
about both the level and structure of dependence, different from the conventional methods.  

Our findings will shed light on the financial integration of the EU stock markets during the enlargement process. 
This study employs daily data for the stock returns of the countries over the period 2002-2007. 

Key Words: Copula, dependence, chi-square test, EU, enlargement process, financial integration 

ÖZET 

GEN LEME SÜREC NDE AVRUPA H SSE SENED  P YASALARINDAK  BA IMLILIK
YAPISININ KOPULA YAKLA IMIYLA ANAL Z

Bu çalı mada Avrupa Birli i’ne yeni katılan 10 ülke ve 4 aday ülke (Bulgaristan, Hırvatistan, Romanya ve 
Türkiye) ile lider ekonomilere sahip Almanya ve A.B.D. arasındaki ba ımlılık yapısını kopula yakla ımıyla
ortaya koymak amaçlanmı tır. AB’ye yeni katılan ülkeler ve aday ülkeler ile AB ülkeleri arasında yakın ticari 
ili kilerin olması sebebiyle, bu ülkeler için finansal piyasalardaki ba ımlılıklarının hesaplanması
beklenmektedir. Avrupa Birli i geni leme sürecinde, hisse senedi piyasaları arasındaki ba ımlılık yapısını
analiz etmek için kopula yakla ımı kullanılmaktadır. Finansal veriler için kopula yakla ımını kullanmanın
avantajlarından biri farklı piyasalardaki uç hareketlilikleri hesaba katmasıdır, böylece ba ımlılı ın hem düzeyi 
hem de yapısını geleneksel yöntemlerden farklı olarak ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kopula, ba ımlılık, ki-kare testi, AB, geni leme süreci, finansal bütünle me

1. INTRODUCTION

There is growing interest on the real economic and financial integration process of the Europea Union 
(EU). While the regulatory and legal changes have been adopted towards establishing a sound and 
consistent economic system within the union, the EU has also proceeded its enlargement process. The 
main objective of this paper is to investigate the dependence level and structure of the stock markets of 
the six recent members of EU (Czech Republic, Hungary, Poland, Slovak Republic, Bulgaria, 
Romania) and two candidate countries (Croatia and Turkey)  with two reference economies, Germany 
and the USA using a copula approach. Since the new members and candidate countries have close 
trade relations with the EU countries, we expect that financial market dependence have been also 
established between them. Moreover, the achievement of financial integration between the candidate 
countries and the EU is anticipated to an extent. To this end, we analyze the relationship between the 
stock retuns of the new members, candidate countries and a benchmark EU country, Germany. 
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However, the new members and one of the candidate countries are transition economies. These 
economies have undergone major structural changes since early 1990s. During this transition process, 
the funds for the economic reconstruction have been provided mainly by the US-sponsored 
institutions. Furthermore, the USA is one of the major global investors. Therefore, we also investigate 
the dependence structure of the stock markets of the new members and candidate countries with the 
USA since close economic and financial linkages exist between them. The main contributions of this 
study are twofold: First, to the authors’ best knowledge, this is the first study employing a copula 
approach to analyze the dependence between stock markets during the EU enlargement process. The 
main advantage of the copula approach is that it considers the excess co-movements in different 
markets and hence, provides information about both the level and structure of dependence, different 
from the conventional methods. Second, our findings will shed light on the financial integration of the 
EU stock markets during the enlargement process.  

The rest of the paper is organized as follows: The methodological issues are presented in Section 2. 
The data and empirical results are reported in Section 3. Finally, Section 4 is devoted to conclusions. 

2. METHODOLOGY 

The concept of copula was first introduced by Sklar in 1959. However, the copula was firstly 
employed in finance Embrechts et al. (1999). In Sklar’s theorem, a copula function joins together one-
dimensional marginal distribution functions to form multivariate distribution functions. When F is a 
joint distribution function of continuous random variables ),( 21 XX  on R2 with marginal distribution 
functions F1 and F2 there exists a copula C such that 

))(),((),( 221121 xFxFCxxF                     (1) 
Copula in (1) is unique if all of the marginal distribution functions are continuous. For ),( 21 uu 2R
it is given by ))(),((),( 2

1
21

1
121 uFuFFuuC  where kiuxFxuF ii ,...,1},)(:inf{)(1 .

Dependence structure between two random variables can be constructed through the cumulative 
distibution functions instead of actual values of observations by using copula. 

In this paper, following Hu (2006), we use the mixture model that consists of three copulas: the 
Gaussian copula, the Gumbel copula and the Gumbel survival copula. The Gaussian copula enables us 
to follow the normality assumption which is generally used in finance. However, the dependence 
structure between two random variables may not be normal. Financial markets may exhibit greater 
dependence in times of extreme movements. Moreover, the tail dependence may dominate the 
relationship between the random variables in consideration. With this motivation we use Gumbel and 
Gumbel survival copulas. In this paper, we investigate the dependence structure between two random 
variables, u and v, which are the stock index returns for two countries. Tail dependence measures give 
us the amount of dependence in the upper and lower quadrant tail of a distribution, so tail dependency 
properties need to be investigated. (Embrechts et al., 2003) A copula ),( vuC  is said to have left tail 
dependence if 

0),(lim
0 lu u

uuC                             (2) 

and also it is said to have right tail dependence if 

0
1

),(lim
1 ru u

uuC                              (3) 

where ),( vuC  is the survival function of copula ),( vuC
),(1),( vuCvuvuC                        (4) 

For elliptical distributions, lr .When 0r , then it is obvious that large events tend to occur 
simultaneously. Also 0r , it is said that the random variables are asymptotically independent.  
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Copulas model the dependence structure between random variables but they do not provide a measure 
of dependence. Schweizer and Wolff (1981) combined the copulas with measures of dependence. 
They showed that Kendall’s tau and Spearman’s rho can be written in terms of copulas1. In this study, 
we choose Kendall’s tau carry out our analyses. Schweizer and Wolf (1981) produce a Kendall’s 
tau, , combined with copula functions as follows: 

1),(4

1),(),(4
1

0

1

0

vuCE

vudCvuC
                (5) 

In copula analysis, there is not a unique copula that fits all situations. In order to allow a more flexible 
structure, we use a mixture model to analyze the dependence between the return series. We aim to 
capture the dependece patterns between different pairs of return series by using a mixed model. 
Following Hu (2006) we construct our mixed model by using three copulas: the Gaussian copula, the 
Gumbel copula and the Gumbel survival copula. The Gaussian copula is given by: 

)( )(

2

22

2/12

1 1

)1(2
)2(exp

)1(2
1);,(

v u

Ga dsdttstsvuC           (6) 

where 11  and  is the univariate standard normal distribution function. Higher values of 
dependence parameter, , indicates a stronger dependence between two random variables. Here, we 
see that a Gaussian copula is the dependence function of a joint Gaussian distribution. In the Gaussian 
dependence structure, stronger dependence is expected at the extreme values of stock returns.  
Gaussian copula is symmetric and for the stock returns, it implies that stock markets are equally likely 
to boom together and crash together. For the Gaussian copula, the following relationship holds 

between the Kendall’s tau and the Gaussian dependence parameter:
2

sin

        
Gumbel copula is the second copula in our mixture model is which can be given by: 

/1/1 loglogexp);,( vuvuCgu                        (7) 
where 10  is a parameter that gives the degree of dependence between two random variables.  

 = 1 gives independence and the limit of Gumbel distribution for 0  shows perfect 
dependence. Gumbel copula is asymmetric which has a positive right tail dependence. Positive right 
tail dependence can be shown by 0l  and 22r .
For the stock return series, it implies that two markets are more likely to boom together than crash 
together, indicating stronger depedence during bull markets. Also, the relation between the Kendall’s 
tau and Gumbel parameter, , can be denoted as follows: 1     
                    
The third copula function in our mixture model is a Gumbel survival copula can be given by: 

/1/1* )1log()1log(exp1);,( vuvuvuCgus          (8) 
where  10  is a parameter that indicates the degree of dependence between two random 
variables. The Gumbel survival is asymmetric but indicates a negative left tail dependence. Negative 
left tail dependence can be shown by 0r  and 22l .

For the stock returns, negative left tail dependence structure implies that two markets are more likely 
to crash together than boom together, indicating stronger dependence in bear markets. The relation 
between the Kendall’s tau and Gumbel survival parameter, , can be denoted as follows: 1
                            
Using three copulas, following Hu (2006), the mixture model is given as follows:  

                                                
1 The Pearson correlation coefficient cannot be used to measure the intensity of dependence in combination with 
copulas. See Costinot et al. (2000) for a detailed explanation.  
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));,()1();,();,(),,,,;,( *
212121 vuCwwvuCwvuCwwwvuC gusguGamix        (9) 

where vu,  denote the pair of return series, ,,  are the association parameters of the embodied 
copula models (Gaussian, Gumbel and Gumbel survival, respectively) and 321 ,, www , are the weight 
parameters, where 1,0,, 321 www  and 1321 www . The association parameters provide the 
degree of dependence whereas the weight parameters provide the structure of dependence between the 
return series. 

There are two main methods of estimating the copula parameters; parametric and semi-parametric 
methods.As an alternative approach, a semi-parametric method can be used. This method relies on the 
estimation of marginals under the assumption that two random variables are independent in the first 
step and in the next step, the maximum likelihood estimation (MLE) is used to estimate the copula 
parameters by using the model where the estimated marginal functions are plugged into. 

We first estimate the Kendall’s tau which following the procedure given in Genest and Rivest (1993). 
Then we use a two-step semiparametric method, following Hu (2006) to estimate the mixture model. 
The nonparametric stage is followed by computation of the the empirical cumulative desity functions 
(CDF) for the marginals. Since we do not impose any parametric assumptions for the marginals,  the 
estimation is robust and it does not embody any specification errors from the marginals.  

If )(ˆ uFu  and )(ˆ vFv denote the empirical CDFs of random variables u and v, then we obtain joint 
distribution function as follows: 

));(ˆ),(ˆ();,(ˆ vFuFCvuH vu                   (10) 
where  denotes the parameters in the copula. Genest et al. (1995) introduced semiparametric 
estimation procedure of dependence parameters and showed that the maximum likelihood estimators 
in semi-parametric setup are consistent and asymptotically normal, hence we use the MLE method. 
We use the EM algorithm (see Dempster et al., 1977; Wu, 1983 and Redner and Walker, 1984) to 
carry out the estimations. The estimation algorithm is obtained from Hu (2006). The procedure 
provided by Genest et al. (1995) assumes that the data are i.i.d. However, financial return data are 
generally conditonally heteroscedastic. We apply a GARCH filter to return series to provide i.i.d. 
property and use the filtered series in the estimation process. 

Once the model is estimated, ,we need to verify the goodness of fit of this model to explain the 
dependence structure between the random variables. Hence, we use a chi-square goodness of fit test. 
The procedure of this test is given in Genest and Rivest (1993) and Roch and Alegre (2004). We test 
the null hypothesis forvuCvuCH );,(),(:0 ,against the 
alternative forvuCvuCH );,(),(:0 , hence the rejection of the null hypothesis provides 
evidence towards the validity of the fit of the model. 

Let sjandri
s
j

s
j

r
i

r
iAij ,...,1,...,1,1,0,1,1 2  be cells of  [0,1]2 i.e. Y is divided 

into r equal parts and   X is divided into s equal parts. Let Oij be the observed frequency for cell Aij and 
let
           ijij npE           (11) 
be expected frequency for Aij,where

ijAij vudCp )ˆ;,(ˆ         (12) 

Then the chi-square statistic is given by 
r

i

s

j ij

ijij

E

EO

1 1

2

2

ˆ

ˆ
ˆ  where ˆ  is the vector of estimated parameters. 

In this study, we construct two 10x10 cross-classifications of the observed and expected frequencies of 
the returns. The cell boundaries for the two variables were taken as the order statistics of rank 
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10/1290 j  for j = 1,2,…,9. The test statistic can be found by computing degrees of freedom which 
is equal to (k-1)2-p-(q-1) where k is number of categories, p is the number of parameters in the model 
ang q is the number of pooled cells. For the chi-square approximation, the expected frequency should 
be at least 5, so we pool together cells whose expected frequency are less than 5. 

3. DATA AND EMPIRICAL RESULTS 

We obtained the daily stock prices from the Datastream and MSCI (Morgen and Stanley Capital 
International) and constructed the return series by taking their logarithmic differences. The data set 
covers the period February 20, 2002- January 31, 2007. Since financial return data usually exhibit 
conditional heteroscedasticity, we filtered the return series through a GARCH process to overcome 
this problem2. The estimation results of the mixed copula model for the recent EU members are 
reported in Table 1. All of the models except for Romania are valid and pass the goodness-of-fit test. 
Among them, Hungary exhibits only a weak left tail dependence and Bulgaria exhibits a strong 
Gaussian dependence with Germany. The rest of the stock markets exhibit a mixture of Gaussian and 
survival Gumbel copula type dependence structure with the reference country, Germany. Amongst, the 
weight of the Gaussian component is greater in the Czech Republic and Slovak Republic whereas the 
weight of the Gumbel survival copula is greater for Poland. The interesting point is that, when copula 
model is used, the coefficients indicate that we have found a stronger relationship between the stock 
returns of these countries and that of Germany. In other words, copula models have revealed stronger 
evidence towards financial integration for these countries with the EU than the conventional 
correlation analysis. 

Table 3. Estimation Results of Mixed Copula Model- Recent EU Members 
Parameters Recent EU Members Reference 

Country  Czech  
Republic

Hungary Poland Slovak Republic Bulgaria Romani
a

ˆ 0.31* 
(0.040) 

- 0.42* 
(0.126) 

0.35* 
(0.045) 

- - 

1w 0.80 - 0.38 0.71 - - 

ˆ 0.70* 
(0.036) 

0.82* 
(0.011) 

0.72* 
(0.171) 

0.70* 
(0.012) 

0.73* 
(0.21) 

-

3w 0.20 0.99 0.71 0.28 0.92 - 
Germany 

2 (df) 89.7* (70) 87.6* (70) (88.4)* (72) 77.6* (70) 85.1*(72) - 

ˆ 0.41 
(0.113) 

- 0.41 
(0.024) 

0.28* 
(0.075) 

0.56* 
(0.213) 

0.21 
(…)

1w 0.84 - 0.40 0.72 0.68 0.66 

ˆ 0.77 
(0.157) 

0.82 
(0.012) 

0.53 
(0.013) 

0.71* 
(0.034) 

0.60* 
(0.231) 

0.63 
(…)

3w 0.16 0.95 0.60 0.29 0.32 0.34 

US

2 (df) 90.2* (74) 110.4 (74) 162.5 (68) 79.4* (70) 90.4* (72) 165.1 
(71) 

Note: The numbers in parenthesis are the standard errors. * denote significance at 5 % level. – indicates that the 
copula model is not valid.  

The estimation results of the mixed copula models for the EU candidates are reported in Table 2. 
When Germany is considered as the reference country,  only Turkey has a valid dependence structure 
which is a mixture of Gaussian and Gumbel survival copulas. However, the weight of the Gumbel 
survival component is significantly larger. Hence, one can say Turkish and German stock markets 
would tend to crash together than boom together than boom together. Whatever the dependence 
structure is, the model exhibits a stronger relationship for Turkey with Germany than conventional 
correlation analysis. Moreover, the coefficient of the dominant copula denotes that Turkey is not far 
behind the recent members in terms of financial integration with the EU. The coefficients of the 
dominant copula models for Croatia and Turkey indicate a stronger relationship between their stock 
                                                
2 GARCH (1,1) is found to be the suitable model for each of the return series. 
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returns and the USA than the conventional correlation analysis. Interestingly, Croatia has a valid 
dependence structure with the USA whereas it does not have with Germany. However, when Turkey is 
considered we observe a significant dependence structure. This indicates that, Croatia lags behind 
Turkey in the financial integration process when stock returns are considered.  

Table 2. Estimation Results of Mixed Copula Model- EU Candidates 
Parameters EU Candidates Reference Country 

 Croatia Turkey 
ˆ 0.23* 

(0.256) 
0.61* 

(0.019) 

1w 0.79 0.29 

ˆ 0.56* 
(0.361) 

0.58* 
(0.015) 

3w 0.21 0.71 

Germany 

2 (df) 80.9* (74) 82.12*  (72) 

ˆ 0.35* 
(0.032) 

0.58* 
(0.017) 

1w 0.99 0.38 

ˆ - 0.51* 
(0.014) 

3w - 0.62 

US

2 (df) 87.1* (74) 84.12 *(72) 

Note: The numbers in parenthesis are the standard errors. * denote significance at 5 % level. – indicates that the 
copula model is not valid.  

4. CONCLUSION 

In this study we analyzed the financial integration process in the EU.  We considered the dependence 
between the stock returns of the 6 new members (Czech Republic, Hungary, Poland, Slovak Republic, 
Bulgaria, Romania) of EU, two candidate countries (Croatia and Turkey) and two reference 
economies, Germany and USA. To this end we used a mixture copula to determine both the 
dependence level and structure of the stock returns between these countries. Our findings indicate that, 
by using copula models, one can reveal better information about the financial integration process of 
these countries. Moreover, the results denote that the candidate countries, particularly Turkey, perform 
even beter than some of the recent EU members.  
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YOL KAZALARININ BAYESC  YAKLA IM KULLANILARAK 
K TER ML  DA ILIM VARSAYIMI ALTINDA ANAL Z

                       U ur KARABEY*         Ömer ESENSOY

                                            

ÖZET 
Artan maliyetler ve kısıtlı kaynaklar gözönüne alındı ında trafik kazalarının ülkemiz ve 
insanlarımız için a ır sonuçlar do urdu u bir gerçektir. Trafik kazalarının önlenebilmesi için 
birçok çalı ma yapılmaktadır. Bu çalı malardan biri de riskli noktaların ya da bölgelerin 
belirlenmesidir. Bu çalı mada belirli noktalarda meydana gelen kaza sıklıkları kullanılarak, 
Bayesci  yakla ım yardımıyla  ilgilenilen noktalar arasından tehlikeli olanlar belirlenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Yol kazaları, Bayesci  Yakla ım, kiterimli Da ılım

ABSTRACT 
BAYESIAN ANALYSIS OF ROAD ACCIDENTS WITH AN ASSUMPTION OF 

BINOMIAL CASE

Considering the increasing costs and scarce resources, road accidents are one of the most 
serious problems for countries. There are lots of studies for accident prevention which have 
many different purposes. One of them is to determine the sites with high risk. The main goal 
of this study is to compute posterior rates by using bayesian approach with using specific 
accident rates and to determine the sites with high risk. 

Key Words: Road Accidents, Bayesian Approach, Binomial Distribution 

1. G R

Trafik kazalarının 2006 yılının ilk 11 ayında Türkiye’ ye maliyeti 715,209,030.92 YTL olarak 
hesaplanmı tır[6]. Kısıtlı kaynaklar ve artan maliyetler gözönüne alındı ında kazaları önleme 
çalı maları daha da önem kazanmaktadır. Günümüzde birçok ülkede kaza noktaları
saptanmakta ve bu noktalarda iyile tirme çalı maları yapılmaktadır. Bu çalı malarda 
kullanılan yöntemlerden biri de Bayesci  yakla ımdır. Bayesci ve görgül Bayesci  
tahminlerde, parametre de eri ; önsel da ılım olarak adlandırılan,  G( ) eklinde bir 
da ılım fonksiyonuna sahip raslantı de i keni olarak tanımlanmaktadır. Görgül Bayesci  
yakla ımda, G( ) tahminlerine uygun, gözlemlenmi  bir veri kümesinin varlı ı öngörülmekte 
ve görgül Bayesci  tahminler, güncel ve önceden gerçekle en kaza sıklıklarına ba lı olarak 
yapılmaktadır. Fakat bulunan tahminler ortalamaya yakla ma (regression-to-mean) etkisinden 
dolayı yanlı tahminler olmaktadır. Bir yıl yüksek kaza kayıtlarının oldu u bir nokta da, bir 
sonraki yıl ortalama olarak daha az kaza olması beklenir. Gözlem periyodu uzadı ı sürece, 
ortalamaya yakla ma etkisi göreli olarak azalmaktadır. Bu mantık sürücüler için de geçerlidir. 
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Bir periyotta bir ya da daha çok kaza yapan sürücüler, bir sonraki periyotta ortalama olarak % 
60-80 oranında daha az kaza yapmaktadır[2].

yile tirme çalı malarının etkinli inin yorumlanması, ilgilenilen noktada iyile tirme öncesi 
kaza sıklıkları ile iyile tirme sonrası kaza sıklıklarının kar ıla tırılması temeline 
dayanmaktadır.

Bayesci  yakla ımın ba arılı biçimde  uygulanabilmesi için, analize dahil edilecek noktaların
olu turdu u kitlenin çok iyi biçimde tanımlanması gerekmektedir[3]. Kullanılacak 
örneklemin homojen olması yani eçilen noktaların karakteristikleri bakımından kıyaslanabilir 
olması analizin ba arısı açısından önemlidir.  

2. K TER ML  DURUM 

Kaza oranlarının ikiterimli da ılıma sahip oldu u varsayımı altında, belirli bir periyot 
boyunca, bir i  noktasında meydana gelen toplam in kaza içerisinden, belirli özellikteki ix
kazayı kapsayan gözlemin,  ortalama parametreli  ikiterimli bir da ılıma sahip oldu u
varsayılır ve ix  de i keni için olasılık fonksiyonu, 

ii
xnX

i

i
ii nx

x
n

nxf ii 0,1,|              (1) 

biçiminde verilmektedir[1]. Benzer noktalar arasındaki de i kenli in modellenmesinde, 
ortalamasının ve  parametreleri ile Beta da ılımına sahip oldu u varsayılır. Beta 
da ılımının olasılık yo unluk fonksiyonu,. 

10,
,

1,|
11

B
gb                (2)

e itli i ile yazılabilir. Burada
)(

)()(
),(B  olan,  ve  parametreli beta 

fonksiyonunu göstermektedir. E .(2)’ de görülen, b alt indisi, da ılımın önsel durumunu 
belirtmek için kullanılmaktadır. Bayesci  analizlerde, beta da ılımının binom da ılımı için 
e lenik önsel da ılım olarak kullanıldı ı bilinmektedir[5].  ortalamasının sonsal da ılımını
elde etmek için Bayes teoremi uygulanırsa sonsal da ılım, 

dgnxf
gnxf

ng
bii

bii
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,|,|
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,,|               (3)

eklinde elde edilmektedir. Gerekli i lemlerin yapılmasından sonra sonsal da ılım
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              (4) 

Sözlü Sunumlar 701



E .(4)’ teki gibi elde edilmektedir. Burada sonsal da ılım, ix  ve ii xn  parametreleri 
ile beta da ılımına sahiptir.

Burada a alt indisi, da ılımın “sonsal” durumunu ifade etmektedir. Görgül Bayes yakla ımı
iki adımda uygulanmaktadır. Birinci adımda , Momentler Yöntemi ya da En Çok Olabilirlik 
Yöntemi yardımıyla  ve  hiperparametrelerinin tahminleri bulunur. Bulunan ˆ  ve ˆ
tahminleri kullanılarak noktalara ili kin sonsal ortalamalar elde edilir. kinci adımda, E .(4)’
te verilen sonsal da ılım kullanılarak tehlikeli noktalar belirlenmektedir[1]. 

      
3. BAYESC  ANAL Z

Bayesci  analiz, en çok olabilirlik tahminleri ya da moment tahminleri olan ˆ  ve ˆ  ile 
hesaplanan  ortalamasının sonsal da ılımı kullanılarak uygulanmaktadır. Bir i noktasındaki
kaza oranının Bayesci  tahmin edicisi,  

i

i

n
x

iE )(             (5) 

e itli i ile verilen  sonsal ortalama yardımıyla bulunur.

m , önsel da ılıma ili kin kaza oranlarının ortancasını göstermek üzere, bu ortanca 
yardımıyla incelenmekte olan noktaların risklilik derecelerinin de erlendirilmesinde  
kullanılabilen bir olasılık hesaplanabilmektedir. Bu olasılık; 

m
iiiai

m

dxnxgB Pr,
1

1             (6)   

e itli i ile yazılabilir ve aynı özelliklere sahip noktalar arasında, bu noktanın belirlenen 
normal bir orandan daha yüksek bir oranda kaza olması olasılı ını göstermektedir[1]. Böylece 
incelenen noktalar arasında iyile tirme çalı ması yapılabilecek noktalar belirlenerek, kaza 
oranlarının azaltılması için gerekli düzenlemeler yapılabilmektedir. 

4. UYGULAMA 

Kuramsal olarak verilen sürecin bir uygulamasını yapabilmek amacıyla, n=30 birimlik rasgele 
bir örneklem yaratılmı  ve gerekli analizler gerçekle tirilmi tir.. Çalı mada, noktaların
homojen varyanslı olmaları ve kaza sayılarının tam ba ımsız olmaları varsayımları
yapılmı tır.

lk olarak, parametre tahmin yöntemlerinden momentler yöntemi ve en çok olabilirlik 
yöntemi kullanılarak önsel da ılıma ait hiperparametreler belirlenmi tir. Hesaplanan 
parametreler Tablo.1 ‘de verilmektedir. 
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  Tablo.1 : Örneklemden elde edilen parametre tahminleri 
Momentler Yöntemi  En Çok Olabilirlik Yöntemi  
Hiperparametreler Hiperparametreler 
Alfa = 8,568 Alfa = 10,288 
Beta =2,278 Beta =2,763 

Hiperparametrlerin bulunmasından sonra elde edilen kuramsal beta da ılımı ile çalı ılmakta 
olan örneklemin uyumunu incelemek amacıyla P-P plot grafi ini ekil.1‘ de inceleyecek 
olursak örneklem da ılımının kuramsal da ılıma uygunlu u görülmü tür. Aynı durum en çok 
olabilirlik tahmin edicisi ile tahmin edilen hiperparametrelere sahip beta da ılımı için de 
geçerlidir.
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ekil.1 568,8ˆ  ve 278,2ˆ  ile beta da ılımı ile örneklem da ılımı için P-P plot 

Tahminlerin bulunmasından sonra, noktalara ait sonsal parametreler ayrı ayrı hesaplanarak, 
sonsal ortalamalar elde edilmi tir.. ncelenen noktalar arasında riskli noktaların
belirlenmesinde kullanılabilecek bir olasılık olarak tanımladı ımız B1i olasılıkları ise, E .(6)
yardımıyla hesaplanmı tır. Hesaplanan sonsal ortalamalar ve olasılıklar Tablo.2’ de 
verilmi tir.

Her iki yöntemle de hesaplanan hiperparametre tahminleri kullanılarak sonsal ortalamalar ayrı
ayrı bulunmu tur.

P= 0,87 olasılı ı, noktalar için kabul edilebilir bir üst limit olarak dü ünülürse, bulunan sonsal 
ortalamalar ve B1i  olasılıkları gözönünde bulunduruldu unda, her iki türlü yakla ımda da 4,
7, 9 ve 30 numaralı noktaların di er noktalara göre daha riskli oldu u görülmektedir. 
Herhangi bir iyile tirme çalı masının öncelikle bu noktalarda yapılmasının daha olumlu 
sonuçlar do uraca ı dü ünülmektedir.  
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Tablo.2 : Sonsal ortalamalar ve B1i olasılıkları

Noktalar Oranlar Sonsal Oranlar Noktalar Oranlar Sonsal Oranlar
1 0,7273 0,7480 0,2209 1 0,7273 0,7500 0,2429
2 0,8235 0,8104 0,5530 2 0,8235 0,8082 0,5654
3 0,7368 0,7561 0,2684 3 0,7368 0,7578 0,2902
4 0,9315 0,9132 0,9972 4 0,9315 0,9098 0,9975
5 0,6500 0,6992 0,0835 5 0,6500 0,7046 0,0986
6 0,8182 0,8112 0,5532 6 0,8182 0,8097 0,5748
7 0,9286 0,8899 0,9336 7 0,9286 0,8840 0,9329
8 0,8696 0,8440 0,7422 8 0,8696 0,8401 0,7488
9 0,9412 0,8823 0,8832 9 0,9412 0,8748 0,8784

10 0,4516 0,5393 0,0000 10 0,4516 0,5514 0,0001
11 0,8750 0,8406 0,7104 11 0,8750 0,8360 0,7134
12 0,8636 0,8393 0,7153 12 0,8636 0,8356 0,7227
13 0,8500 0,8289 0,6558 13 0,8500 0,8256 0,6650
14 0,8333 0,8218 0,6227 14 0,8333 0,8197 0,6397
15 0,8235 0,8104 0,5530 15 0,8235 0,8082 0,5654
16 0,6111 0,6783 0,0559 16 0,6111 0,6856 0,0680
17 0,7647 0,7745 0,3628 17 0,7647 0,7749 0,3826
18 0,5882 0,6668 0,0447 18 0,5882 0,6751 0,0553
19 0,8966 0,8675 0,8652 19 0,8966 0,8630 0,8683
20 0,7619 0,7715 0,3334 20 0,7619 0,7720 0,3554
21 0,7619 0,7660 0,2003 21 0,7619 0,7664 0,2303
22 0,8043 0,8016 0,4784 22 0,8043 0,8008 0,5078
23 0,8261 0,8145 0,5749 23 0,8261 0,8124 0,5902
24 0,8750 0,8406 0,7104 24 0,8750 0,8360 0,7134
25 0,5556 0,6437 0,0222 25 0,5556 0,6534 0,0289
26 0,7895 0,7896 0,4357 26 0,7895 0,7890 0,4543
27 0,8333 0,8218 0,6227 27 0,8333 0,8197 0,6397
28 0,8788 0,8568 0,8281 28 0,8788 0,8531 0,8352
29 0,7273 0,7397 0,1191 29 0,7273 0,7412 0,1396
30 0,9000 0,8708 0,8800 30 0,9000 0,8661 0,8827

Alfa = 8,5679 Alfa = 10,2880
Beta = 2,2784 Beta = 2,7630

Ortanca = 0,8080 Ortanca = 0,8032

Momentler Yöntemi Kullanılarak En Çok Olabilirlik Yöntemi Kullanılarak

Hiperparametreler Hiperparametreler

mPr mPr
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ÖZET 

Bu çalı mada, kısa dönem yük tahmininde bir sonraki günün tüketim de erlerini bulmak için 
yapay sinir a ları  modelleri ile AR modeli birlikte çalı tırılarak Türkiye’deki 2002 yılına ait 
saatlik yük tüketim de erlerine uygulanmı tır. AR analizinin sonuçları, ileri beslemeli sinir 
a ı modelinin giri ine uygulanmı tır. Sonuçlar, geleneksel ileri beslemeli sinir a ı modeli 
sonuçlarıyla kar ıla tırılmı tır.  Ele alınan veriler analiz edildi inde, Pazar günlerinin di er
altı günden farklı tüketim de erlerine sahip oldu u görülmü tür. Bu nedenle kısa dönem yük 
tahmini problemine Pazar günleri dahil edilmemi tir.

Anahtar Kelimeler: Kısa dönem yük tahmini, AR modeli, yapay sinir a ları, sistem 
planlaması

ABSTRACT 

SHORT TERM LOAD FORECASTING AR WITH ARTIFICIAL NEURAL 
NETWORK MODELS

In this paper, autoregressive (AR) and artificial neural network (ANN) models are 
implemented together for the short-term load forecasting and also applied to the power 
system of Turkey by using the consumption values of electrical energy in 2002. In this study 
results of the AR analysis is used for the input of different ANN models which are Feed 
Forward Back Propagation. Results of the analysis is compared with conventional prediction 
models. When the whole weeks are examined in point of the energy consumption, it is seen 
that Sundays are different from other six days in the weeks. Because of this, the values for the 
past six days except Sunday are used for the load forecasting of the next day.  

Key Words: Short term load forecasting, AR,artificial neural network, system planning .

1. ENERJ  PLANLAMASINDA YÜK TAHM N

Kullanım kolaylı ı, istenildi inde di er enerji türlerine dönü türülebilmesi ve günlük 
hayattaki yaygın kullanımı nedeniyle, elektrik enerjisi tüketimi yıldan yıla artmı  ve bugün 
elektrik enerjisinin tüketimi ülkelerin geli mi lik düzeylerinin en önemli göstergelerinden biri 
olmu tur. Bu artan talebi en uygun ekilde kar ılayabilmenin yolu, ileriye dönük planların
önceden yapılmasıyla mümkündür.  Planlama için esas problem gelecekteki yük tahmininin 
belirlenmesidir. Yük tahmini analizi, güç sistemlerinin planlanması ve güvenli i açısından
oldukça önemlidir. Elektrik enerjisi depolanamadı ından do ru yatımlar yapılabilmesi için 
do ru yük tahminin yapılması son derece önemlidir. Yük tahmini analizi üç kısa dönem, orta 
dönem ve uzun dönem yük tahmini olmak üzere üç çe it yapılmaktadır. Kısa dönem yük 
tahmini analizi saatlik, günlük veya haftalık analizler için kullanılır.   Orta dönemli tahmin; 
aylık, üç aylık periyotları kapsar. Uzun dönemli tahmin yıllık veya daha uzun dönemleri 
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kapsamaktadır. Güç sistemlerinde kısa dönem yük tahmini analizi ekonomi ve güvenlik 
açısından büyük önem ta ımaktadır. Yük tahmini için literatürde bazı yakla ımlar 
geli tirilmi tir. Bunlardan en önemlileri regresyon analizi,  Box Jenkins modeli, Kalman 
filtreler  yöntemleridir. Ço u elektrik irketleri genelde yük tahmini analizinde geleneksel 
yöntemleri kullanmaktadır. Fakat bu yöntemler, karma ık do rusal olmayan ili kiyi düzgün 
bir ekilde göstermemektedir. Son zamanlarda, YSA yakla ımı da kısa dönem yük tahmini 
analizine ba arılı bir ekilde uygulanmaktır.

2.AR MODEL

AR(p) modelinde Yt de eri, serinin p dönem geçmi  de erlerinin a ırlıklı toplamının ve 
rassal hata teriminin do rusal fonksiyonudur. AR(p) modelleri genel olarak a a ıdaki gibi 
gösterilir:

tptptt aYYYY .........22111       (1) 

Burada Yt-1, Yt-2,………… Yt-p geçmi  gözlem de erlerini, 1, 2,…… p geçmi  gözlem 
de erleri için katsayılar,  bir sabit de er ve at hata terimidir.  

3. YAPAY S N R A LARI (YSA) 

YSA, beynin fizyolojisinden yararlanılarak olu turulan bilgi i leme modelleridir. YSA’lar, 
genel olarak birbirleri ile ba lantılı i lemci birimlerden  veya di er bir ifade ile i lemci 
elemanlardan (neurons) olu urlar. Her bir sinir hücresi arasındaki ba lantıların yapısı a ın
yapısını belirler. stenilen hedefe ula mak için ba lantıların nasıl de i tirilece i ö renme 
algoritması tarafından belirlenir. Kullanılan bir ö renme kuralına göre, hatayı sıfıra indirecek 
ekilde, a ın a ırlıkları de i tirilir. YSA’lar yapılarına ve ö renme algoritmalarına göre 

sınıflandırılırlar. YSA’lar, yapılarına göre, ileri beslemeli (feedforward) ve geri beslemeli 
(feedback) a lar olmak üzere iki ekilde sınıflandırılırlar. leri beslemeli bir a da i lemci 
elemanlar ( E) genellikle katmanlara ayrılmı lardır. aretler, giri  katmanından çıkı
katmanına do ru tek yönlü ba lantılarla iletilir. E’ler bir katmandan di er bir katmana 
ba lantı kurarlarken, aynı katman içerisinde ba lantıları bulunmaz. leri beslemeli a lara 
örnek olarak çok katmanlı perseptron (Multi Layer Perseptron-MLP) ve LVQ (Learning 
Vector Quantization) a ları verilebilir. Bir geri beslemeli sinir a ı, çıkı  ve ara katlardaki 
çıkı ların, giri  birimlerine veya önceki ara katmanlara geri beslendi i bir a  yapısıdır. 
Böylece, giri ler hem ileri yönde hem de geri yönde aktarılmı  olur. Bu çe it sinir a larının
dinamik hafızaları vardır ve bir andaki çıkı  hem o andaki hem de önceki giri leri yansıtır. 
Bundan dolayı, özellikle önceden tahmin uygulamaları için uygundurlar. leri beslemeli bir 
sinir a ı örne i ekil 1’de verilmi tir.  
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ekil 1 leri Beslemeli Sinir A ı Modeli  

leri beslemeli a lar girdiden çıktıya do ru tek yönde ilerlemeye müsaade etmektedir. Bu geri 
beslemelerin olmadı ı anlamına gelmektedir. Tipik bir ileri beslemeli YSA, girdi katmanı,
genellikle bir veya iki ara katman (gizli katman) ve çıktı katmanından olu maktadır. Her 
katmanda ilgilenilen probleme göre de i en sayıda nöronlar (sinir hücreleri) bulunmaktadır . 

4. UYGULAMA ve S MÜLASYONLAR 

Bu çalı mada,  AR modelinin sonuçları geriye yayınımlı YSA modelline farklı bir giri  olarak 
uygulanmı tır. ekil 2’de Türkiye’de Ocak, ubat ve Mart aylarına ait ilk haftayı kapsayan 
saatlik yük de erleri gösterilmi tir.
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ekil 2. Türkiye’de 2002 Yılına Ait Ocak- ubat-Mart Ayları
çin Saatlik Tüketim De erleri

4.1 AR Yakla ımı

AR modeli, serinin geçmi  de erlerinin a ırlıklı toplamının ve rassal hata teriminin do rusal 
fonksiyonudur. Filtre katsayısı 6 olarak seçilmi tir. AR analizinin uygulanması sonucu ekil
3’deki grafik elde edilmi tir.

ekil 3. AR Analizinin Sonucu Tahmin Edilen De erler ve Gerçek De erler
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4.2 leri Beslemeli A  Yakla ımı

6 giri  ve 1 çıkı tan olu an ileri beslemeli a  modeli MATLAB programlama dili kullanılarak 
olu turuldu.  Giri  vektörü 6x480, çıkı  vektörü 1x480 boyutundadır. Bu sinir a ı modeli199 
devirde (epoch) e itilmesi sonucunda, tahmin edilen de erler ekil 4’de verilmi tir.

ekil 4. leri Beslemeli A  Analizi Sonucu Tahmin Edilen De erler ve Gerçek De erler

4.3 AR Modeli ve YSA’nın  Birlikte Kullanıldı ı Yakla ım

AR analizinin sonuçları, ileri beslemeli sinir a ı modelinin giri ine uygulandı ı bu model 
ekil 5’te verilmi tir.

ekil 5.  AR Giri li YSA Modeli 

 7 giri  ve 1 çıkı tan olu an ileri beslemeli a  modeli kullanılmı tır. Giri  vektörü 7x480, çıkı
vektörü 1x480 boyutundadır. AR analizinin ileri beslemeli sinir a ı modelinin giri ine 
uygulandı ı bu  modelin 8 devirde e itilmesi sonucunda, tahmin edilen de erler ekil 6’da 
verilmi tir.

Sözlü Sunumlar 708



ekil 6. AR Analizi ve leri Beslemeli A  Analizi Sonucu
Tahmin Edilen De erler ve Gerçek De erler

5. SONUÇLAR 

AR ve çok katmanlı YSA modelleri kullanılarak kısa dönem yük tahmini analizi yapılmı tır. 
lk yakla ımda istatistiksel AR modeli kullanılmı tır. Daha sonra çok katmanlı YSA modeli 

olu turulmu  ve analiz yapılmı tır. Son olarak da AR modelinin sonucunun YSA modeline 
eklendi i bir yakla ım sunulmu tur. Yapılan bu analizlerin sonucunda ortalama hata de erleri
hesaplandı ında en iyi sonuç AR modeli ve ileri beslemeli a  analizinin birlikte kullanıldı ı
yöntem sonucunda bulunmu tur. Bu analiz daha az sayıda devirde sonuç vermi  aynı
zamanda da ortalama hata de eri daha dü ük çıkmı tır.
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ÖZET  

ki  farklı kanaldan olu an ve kanalların önünde beklemenin olmadı ı bir Markov 
modeli için yeni bir kuyruk disiplini verildi. Birinci kanalda hizmeti biten mü teri  olasılı ı
ile 1. kanalı bloke eder. 1  olasılı ı ile de sistemi terk eder. 0  için mü teri sistemi terk 
eder 1 oldu unda ise bloklama olur. Bu modelde, birinci ve ikinci kanaldaki mü teri 
sayısının ortalaması, da ımı ve mü terinin kaybolma olasılı ı bulundu. Sistemdeki ortalama 
mü teri sayısının 0 durumunda minimum de er aldı ı açıklandı. Kanalların sıralamasına
ba lı olarak mü terinin kaybolma olasılı ının minimizasyonu  yapıldı. Daha hızlı çalı an
kanalın 1. yere(istasyona) yerle tirilmesi halinde, mü terinin kaybolma olasılı ının en küçük 
oldu u gösterildi.

Anahtar Kelimeler: Tandem sistemi, stokastik sıralama, kaybolma olasılı ı, heterojen kanal

1 Giri

  Son zamanlarda, üretim hattı, haberle me v.b. gibi alanların geli mesiyle ilgili olarak kuyruk 
teorisinin yeni modellerine ihtiyaç duyulmu tur. Bunlardan birisi de tandem(ardı ık) kuyruk 
modelleridir. Bu modellerle ilgili bir çok önemli çalı malar yapılmı tır. Tembe ve Wolff 
(1974) çalı malarında geli ler arası sürelerin genel olması, kaybolmanın, bloklamanın  ve 
beklemenin olmadı ı bir sistemde iki kanaldan daha uzun hizmet veren kanalın 1. yere 
yerle tirilmesi halinde ayrılma anlarına göre optimal sıralamanın elde edilece ini stokastik 
sıralama ile gösterdiler. Cao (1984) ardı ık  kanallarda bulunma sürelerinin ba ımlılı ını
ara tırmı tır. Gross ve Harris (1985) aralarında beklemenin olmadı ı ve iki kanaldan olu an, 
geli ler arası ve hizmet süreleri homojen ve da ılıma uyan, birinci kanal önünde sınırsız
sayıda mü terinin olabildi i tandem sistemine ait denklemleri elde ederek çözmü lerdir.
Taha(1982), beklemenin olmadı ı, Poisson geli li ve aynı hizmet parametreli üstel da ılıma 
sahip iki kanallı tandem sisteminde homojen  hizmet süreli kanalar için kaybolma olasılı ı ve 
sistemdeki ortalama mü teri sayısını vermi tir. Lehtonen(1986) geli ler arası sürenin genel, 
hizmet sürelerinin üstel  ve ikiden çok tek istasyondan meydana gelen tandem kuyruk sistemi 
için kanallardaki hizmet sürelerinin e it olması durumunda ayrılı  anlarının stokastik olarak 
daha hızlı oldu unu gösterdi. Sa lam ve Torun(2005) iki heterojen kanallı bir kuyruk 
sisteminde  kanallardaki hizmet sürelerinin  optimalli i üzerine çalı mı lardır. Bu çalı mada 
ise her birinin  nünde bekleme hattı olmayan ve iki heterojen kanaldan olu an bir stokastik 
model göz önüne alınıyor. Bu sistemde a a ıda açıklanan disiplin kullanılır. Sisteme gelen bir 
mü teri önce 1. kanalda (bu kanal bo  oldu unda) hizmetini tamamlar ve ikinci kanal bo
oldu unda bu kanala girer, hizmetini aldıktan sonra sistemi terk eder. 1. kanalda hizmetini 
tamamlayan mü teri 2. kanalı dolu buldu unda  olasılı ı bu kanal bloke eder ve bu kanalın
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bo almasına kadar 1. kanalı bloke eder veya 1  olasılı ı ile sistemi terk eder. Geli ler arası
süreler, 1. ve 2. kanaldaki hizmet süreleri ba ımsızdır ve sırasıyla 1, ve 2  parametreli 
üstel da ılıma sahiptir. Bu modeli a a ıdaki ekil-1 yardımıyla ifade edebiliriz. 

ekil - 1 

2.  Sisteme ait denklemlerin elde dilmesi 

   Kanalların bo , dolu ve bloke olma durumları sırasıyla 0, 1 ve b  ile gösteriliyor. Böylece 1. 
kanal bo , dolu veya  bloke olma durumunda, 2. kanal ise bo  yada dolu olma durumunda 
olabilir. O halde ),( tt yx çifti t anında sistemin durumu olacaktır. Böylece 0),,( tyx tt ,
durum uzayı

)1,(),1,1(),0,1(),1,0(),0,0( bD                                                         ( 1 ) 
olan Markov süreci olacaktır. ttpij ),( -anında 1. kanalın i , 2. kanalın j  durumunda 
bulunması olasılı ı olsun, yani 

jyixPtp ttij ,)(  ,   Dji, .                                                 ( 2 )  

Bu durumda 2 boyutlu Markov sürecinin geçi  oranları a a ıdaki gibi olacaktır.

j
i (0, 0) (0, 1) (1, 0) (1, 1) (b, 1) 

(0, 0) --- --- --- 
(0, 1) 2 )( 2 --- ---
(1, 0) --- 1  - 1 --- --- 
(1, 1) --- )1(1 2  -( )21 1

(b, 1) --- 2 --- --- - 2

                                                                 Tablo-1 

Her Di durumundan ba ımsız olarak

jijt
ptp )(lim ,               Dj

limiti mevcuttur ve ayrıca,

Dj
iji Djap ,0

Giri
  1.Kanal 

Çıkı Giri

Ayrılı

 2.Kanal 
Çıkı
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Dj
j Djp .1

Tablo-1’i kullanarak bu sistemi açık biçimde gösterelim.  

                   )0,0(j  için
Di

iiap 0)0,0(, ve  buradan 012000 pp .

Benzer yolla kalan jp  ‘ leri elde ederiz. Böylece 'jp  ler için a a ıdaki denklem sistemi 
bulunmu  olur.
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b
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pp
pp

ppp
pppp

pp

                                   (3) 

ve
                                1111100100 bppppp                                                                  (4) 

ko ulu altında  2211 ,   ve )( 21 gösterimlerini  yazabiliriz. 
Bunlar yardımıyla  (3) denklem sistemini a a ıdaki gibi yazabiliriz.
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112110001

1211121012012

01002

0
0

)/(0
)1)(/()/()1(0

0

b

b

pp
pp

ppp
pppp

pp

              (5)

yazabiliriz. Bilinmeyen 00p  olasılı ı, (4) ko ulundan bulunur. ijp  olasılıklarını (5) denklem 
sisteminde yerine koyarsak,  

1
2
2212

00 /)1(1
1p                                            (6) 

her iki kanalında bo  olması olasılı ını buluruz. 

3. Sistemdeki ortalama mü teri sayısı ile kaybolma olasılı ı ve bunların optimizasyonu 

N sistemdeki  mü teri sayısı, sL  ise sistemdeki ortalama mü teri sayısı olsun. Buna göre

2

0
)(

k
s kNkPL        

            = )2(2)1(1)0(0 NPNPNP    
            = )(2 1111001 bpppp
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                                             = 
1

2
2212

1
2
2122

/)1(1
/2)1(2  (7) 

ijp  olasılıklarını kullanarak bir mü terinin kaybolma olasılı ı LP ’i (4) yardımıyla öyle
bulabiliriz.  

010011110 1 pppppP bL

                             1
2
2212

2
221

/)1(1
/)1(

                             (8)                         

Sistemdeki ortalama mü teri sayısının optimal olması, sL ’nin minimum de er alması
olaca ından 0  için sL  minimum de er alır, yani

212

122

)1(1
)1(2O

sL (9)

(8)’ de LP olasılı ını ' nin fonksiyonu gibi ara tıralım. LP , ' nin hangi de eri için minimum 
olur? LP ’nin minimum olması LP1 ’nin maksimum olmasıdır. (8) formülünü

1
2
221

2

/)1(
111

LP
                                                   (10)

biçiminde gösterelim. Burada LP  olasılı ı 0  oldu unda minimum olur, yani

121

2

)1(
1

11

1LP
                                                    (11)

4. Kanalların optimal sıralaması

Kanallardan birini 1K  di erini 2K ile gösterelim. Birinci istasyona 1K , ikinci istasyona 

2K kanalının yerle tirilmesi sıralamasını  da )( 21 KK  biçiminde ve birinci istasyona 
,2K ikinci istasyona 1K  kanalının sıralamasını da )( 12 KK  ile gösterelim. )( 21 KK  ve 

)( 12 KK  sıralamaları için bir mü terinin en küçük kaybolma olasılıkları sırasıyla 
2LP  ve 

2LP olsun. (11) formülü gere ince yani  
21 LL PP  veya 

21

11

LL PP
.

112

1

)1(
111

2LP
                                                   (12)

Varsayalım     )( 21 KK  sıralaması optimaldır, yani bu sıralama   için    
2LP  minimumdur. 

Bu ba lamda kanalların yeri de i tirildi inde, alınan yeni sistemde bu                     
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12

1

21

2

)1(
1

)1(
1 (13)

e itsizli ine denktir. Buradan

0)1]()1[()1()1( 121212                          (14) 

0]1)())[(( 121212                                       (15) 

01)()( 1212   oldu undan

211212 0                                               (16) 
(16) sonucuna göre mü terinin kaybolma olasılı ının minimum olması için daha hızlı çalı an
kanalın 1. istasyona yerle tirilmesi gerekir.  
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1. Giri

Epidemiyolojik çalı malarda kullanılan regresyon analizinde kar ıla ılan problemlerden 
birisi etkile im bir di eri de etki karı ımıdır. Veri setinde ilk önce etkile ime daha sonra etki 
karı ımına bakılır. Etkile im söz konusu ise etki karı ımına bakıp etki karı tırıcıyı tespit 
etmenin bir anlamı yoktur (Kleinbaum, 1998). Bunun için ilk önce tabakalandırılmamı  veri 
setindeki kaba odds&risk (OR&RR) oranlarına daha sonra tabakalara ait odds&risk oranları
ile Mantel Haenszel odds&risk oranlarına bakılır. Bu oran de erlerine göre etkile ime ve etki 
karı ımına karar verilip regresyon modeline açıklayıcı de i kenler olarak alınır. Bir ba ka
deyi le, etkile imi belirlemek için kullanılan istatistiksel yöntemler söz konusu iken etki 
karı ımı için bu söz konusu de ildir. Buna göre etkile imi belirlemek için kullanılan 
istatistiksel yöntem OR&RR’lerin homojenli ini test eden Breslow Day testidir. Bunun 
sonucunda da Mantel Haenszel odds&risk oran de eri kullanılır.

Etkile im ve etki karı ımı, çok de i kenli modeller, tabakala ma ve standartla tırma gibi 
bazı yöntemleri kullanarak kontrol altına alınabilir. Ayrıca bu problemleri azaltmak için bir 
takım stratejiler geli tirilmi tir.

Bu çalı mada benzetim (similasyon) verileri üzerinde etkile im ve etki karı ımının
belirlenmesi ve kontrol alma stratejileri incelenecektir. Ayrıca bu durumlar için gerekli olan 
örneklem geni likleri farklı paket programlarında (Minitab, SPSS; Epi-Info) farklı
yöntemlerle bulunup kar ıla tırılacaktır.

2. Materyal ve Yöntem 

Bu çalı ma için kullanılacak olan yöntem regresyon çözümlemesidir. Regresyon 
çözümlemesi, sonuç de i kenin bir veya birden fazla açıklayıcı de i kenlerle arasındaki
ili kiyi matematiksel olarak ifade eden bir fonksiyondur. Bu fonksiyona regresyon denklemi 
adı verilir. Ba ta epidemiyolojik çalı malar olmak üzere birçok alanda sonuç de i kenini tek 
bir açıklayıcı de i kenle açıklamak mümkün de ildir. Bu yüzden sonuç de i kenini
açıklamak için birden fazla açıklayıcı de i kene ihtiyaç vardır. Birçok açıklayıcı de i ken bir 
araya gelerek sonuç de i kenini açıklayabildi i gibi, kendi aralarında da birbirlerini 
etkileyebilmektedir. Buna ba lı olarak de i kenler arasında etkile im ve etki karı ımına
dikkat edilerek ona göre model kurulmasına çok dikkat edilmelidir. Aksi takdirde kurulan 
model yanlı  olur. Etkile im ve etki karı ımın modelde oldu u durumda kullanılacak olan 
testler Breslow Day ve Mantel Haenszel testleridir. Bu testler sonucunda elde edilen OR&RR 
de erleri kullanılır.
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2.1. Etkile im

Regresyon analizinde kar ıla ılan problemlerden birisi olan etkile im, Y ve Xi de i kenleri 
ile kolaylıkla açıklanabilir. Maruz kalan de i keninin (X1) sonuç de i keni (Y) üzerindeki 
etkisi hastalık de i keninin (X2) farklı kategorilerinde de i iklik gösteriyorsa o zaman maruz 
kalan de i ken ile hastalık de i keni arasında etkile im söz konusudur.  

Etkile im kelimesi ilk olarak 1926 yılında Fisher tarafından kullanılmı tır. Etkile im 
özellikle sosyal ve fen bilimlerinde kullanılır. Literatürde etkile im etkisi ile ilgili birçok bilim 
adamı çalı mı tır. Bunlardan Fisher (1926), Lubin (1961), Allison (1977), Cohen (1978), 
Southwood (1978), Pedhazur (1982), Berk (1990), Aiken&West (1990) ve Jaccard (1990) en 
çok bilinenidir. Etkile im; varyans, kovaryans analizlerinde, çoklu do rusal ve lojistik 
regresyon analizlerinde kullanılır.

Örne in, çocuklardaki kötü beslenme durumunun tespiti için kilo sonuç de i keni olarak 
ele alındı ında, boy ve ya  de i kenleri ise açıklayıcı de i kenler olarak modele katılır. 
Buradaki asıl sorun, ya ın tüm kategorileri için kilo ve boy de i kenleri arasındaki ili ki aynı
mıdır? te bu sorunun cevabı etkile imin tanımı ile açıklanabilir. 

Etkile imin oldu u regresyon modeli a a ıdaki gibi ifade edilir. 

21322110 xxˆxˆxˆˆŶ                         (1)

E er e imlerin çizgisi tamamiyle paralelse o zaman X1 ve X2 de i kenleri arasında bir 
etkile im yoktur. 1 regresyon katsayısı, X1 ve X2 de i kenleri arasında etkile im oldu u
zaman X2 de i keninin farklı seviyesinde farklı de erler alır (Preacher K., 2004). Bu durum 

ekil 1’de a a ıdaki gibi gösterilir. 

 y1          y1    y1

    x1           x1      x1
ekil 1: X2’nin Farklı Seviyesi için Y ile X1 Arasındaki li ki

Etkile imi belirlemek için kullanılan OR&RR’lerin homojenli inin testi olan Breslow-Day 
testinde H0 hipotezinin anlamı X2’nin farklı kategorilerinde X1 ve Y’nin odds oranları aynıdır. 
Buna göre H0 ve H1 hipotezleri a a ıdaki gibidir. 

H0: OR1 = OR2 = …=ORI                        (2) 
H1: OR1  OR2 …  ORI (En az 1 tanesi farklı)

OR, RR ve Breslow Day OR de erinin hesaplanabilmesi için maruz kalan ve sonuç 
de i keni arasındaki tablo a a ıdaki gibidir. 

x2

x2x2
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Tablo 1: Maruz Kalan De i ken ile Sonuç De i keni Arasındaki li ki
  Sonuç De i keni
  Olgu Kontrol 

De i kenin Oldu u Durum a b Maruz Kalan De i ken
De i kenin Olmadı ı Durum c d 

OR ve RR hesabı a a ıdaki gibidir. 

OR = (a*d)/(b*c)              (3) 
RR = (a/a+b)/(c/c+d)             (4) 

Breslow Day (BD) testinin test istatisti i i tabaka sayısı olmak üzere a a ıdaki gibidir. 

)ORkabaa(V

)]ORkabaa(Ea[
BD

i

I

1i

2
ii

2    i = 1 ,2, …, I       (5) 

BD testi I-1 serbestlik derecesiyle 2  da ılır.

Etkile im; tabakalandırma, kısıtlama ve uygun model seçimi gibi bazı yöntemler 
kullanılarak kontrol altına alınabilir. Ayrıca etkile imin oldu u model için özet ölçüm de eri
olarak Mantel Haenszel OR de eri hesaplanır. Bu OR de eri her tabakadaki ayrı olarak 
hesaplanmı  OR de erlerinin derlenmi  halidir. Mantel Haenszel OR test istatisti i a a ıdaki 
gibi hesaplanır.

I

1i
iii

I

1i
iii

N/cb

N/da
MHOR    i = 1 ,2, …, I         (6) 

2.2. Etki Karı ımı

Epidemiyolojik çalı malardaki di er potansiyel problem ise ba ımsız de i kenlere ait grup 
kar ıla tırmaları arasında farklılık yaratan faktörlerin olmasıdır. Bu faktör etki karı tırıcı
(confounder) olarak adlandırılır. Bir ba ka deyi le etki karı ımı (confounding), X ba ımsız
de i kenlerin kategorilerinde konu dı ı bile enlerin farklılık göstermesi ile de açıklanabilir. 
Etki karı ımı, iki hastalık arasındaki ili kiye ait epidemiyolojik çalı malarda her zaman uygun 
bir ekilde ele alınmaz. Birçok çalı mada, etki karı ımının var oldu u durumda bile hiçbir 
tabakala ma gerçekle meyebilir (Ylöstalo P:V.&Knuuttila M.L., 2006). 

Etki karı ımı; çok de i kenli modeller, tabakala ma ve standartla tırma gibi bazı
yöntemleri kullanarak kontrol altına alınabilir. Potansiyel etki karı ımının oldu u ve olmadı ı
modellerdeki parametre kestirimindeki büyük de i iklikler etki karı ımının büyüklü ünü
gösterir. Çalı ma tasarımında; etki karı ımı deneysel çalı malarda rasgelelik ile, gözlemsel 
çalı malarda ise kısıtlama veya ya grup ya da bireysel seviyelerdeki e le tirme ile kontrol 
edilir. Bununla birlikte etki karı tırıcılarının ba arılı bir ekilde kontrolü ölçüm kalitesine de 
ba lıdır (Solis J., 1998). Örne in ya  ve cinsiyet gibi etki karı tırıcıların ölçümü gayet 
basitken di er de i kenlerin bu kadar basit olmayabilir. 
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Etki karı ımını belirlemek icin genel olarak kullanılan testler yoktur (Kleinbaum ve ark. 
1998). Bunun için günümuzde bazı bilim adamları, çalı malarda etki karı tırıcılarını
belirlemek için veri setindeki tabakalara bakarak etki karı tırıcı olan de i keni belirlemeye 
çalı ırlar. Örne in DEÜ’nde 2691 kadın ve 1835 erkek üzerinde yapılan ara tırmaya göre 
statistik dersinden aldıkları notlar harflendirildiklerinde a a ıdaki sonuçlar elde edilmi tir. 

(Veri seti benzetim çalı ması ile elde edilmi tir.) 

Tablo 2: DEÜ’nde Cinsiyete Göre statistik Dersinden Alınan Notlar
 Erkek Kadın

Notlar Ki i Yüzde Ki i Yüzde
A 825 62 108 82  
B 560 63 25 68  
C 325 37 593 35  
D 417 33 375 35  
E 191 28 393 24  
F 373 6 341 7  

Toplam 2691 45 1835 30  

Bu tabloda notlar etki karı tırıcı olarak bilinir. Çünkü kadın ve erkek gibi de i ik grupların
kar ıla tırılması arasında notlar farklılık gösterir. 

statistiksel analizde geçerlili i tehlikeye sokan bu durum 3. de i kenin yani etki 
karı tırıcının durumu olarak da ifade edilir. statistikte bu 3. de i kenin etkisi, maruz kalan ve 
hastalık de i kenleri arasındaki ili kinin yanlı  tahminlenmesine sebep olur. Dolayısıyla genel 
olarak ifade edilen etki karı ımı bir problem olarak kar ımıza çıkar. Etki karı tırıcının
belirlenmesinde bazı yöntemler vardır. Bunlardan ilki maruz kalan (exposure) ve sonuç 
(outcome) de i kenleri arasındaki ili kinin uygun kaba OR ve RR (crude OR&RR) 
de erlerinin ölçümlerini hesaplamaktır. Veri, 3. de i kenin yani potansiyel etki karı tırıcının
seviyesine göre tabakalandı ı zaman bu ili ki için OR ve RR de erlerinin hesabı her seviyede 
bir kez olmak üzere yapılır. Burada tüm seviyelerde OR de erlerinin birbirine e it oldu u
fakat bu de erlerin kaba OR de erinden farklı oldu u durum ara tırılır. Bir ba ka deyi le etki 
karı tırıcı modelde yer alırken, OR’ler veya RR’ler birbirine e itken kaba OR ve RR de erleri
bu de erlerden farklıdır. 3. de i kenin maruz kalan ve Y de i kenleri ile ba ımsız olarak 
ili kili oldu unu do rulama ile de belirlenebilir. 

Tıp alanında özellikle epidemiyolojik çalı malarda etki karı ımı
hastalık ve maruz kalma arasındaki ili kinin bir parçasıdır.
hastalı ı tahmin eder. 
maruz kalan gruplar arasına e it olmayan bir ekilde da ılır.

Ara tırmacı bilinen ve ölçülen etki karı tırıcıları için analiz veya çalı mayı kontrol edebilir. 
Örne in kırla mı  saç durumu, genç ve ya lı insanlara göre kalp hastalı ının farklı da ılımı
yüzünden çoklu regresyon modelinin kullanılması ile kalp hastalı ını tahmin eder. Burada 
dikkat edilmesi gereken nokta kırla mı  saçın do rudan kalp hastalı ına sebep olmadı ı, kalp 
hastalı ı ile ilgili etki karı tırıcı oldu udur.

Etki karı ımını azaltmak için bir takım stratejiler geli tirilmi tir. Bu etki karı ımını azaltma 
i) çalı ma grupları arasında etki karı tırıcıların da ılımını rasgeleme ile 
ii) homojen gruplarda sınırlama ile 
iii) grupsal veya bireysel olarak etki karı tırıcılarının e it da ılımını sa layarak 

(e le tirme)
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iv) her tabaka içinde etki karı tırıcılarını da ıtarak (tabakalandırma) 
v) ilgilenilen de i kenlere göre gruplardaki farklılı ı yok etmek için istatistiksel olarak 
standartla tırma yöntemi ile 
vi) e er etki karı tırıcıları tanımlanabilir ya da ölçülebilirse, çoklu analiz ile  

yapılır.

3. Uygulama 

Bu çalı madaki veri setleri benzetim çalı ması ile elde edilmi tir. lk önce etkile imin 
belirlenmesi daha sonrada etki karı ımının belirlenmesi incelenecektir. Veri setinin kaba 
OR&RR de eri çalı manın türüne göre belirlenir. Burada olgu-kontrol çalı ması oldu undan
OR de erlerine bakılır.

Örne in sigara içme (X1, 1: Sigara çme, 0: Sigara çmeme) ile kalp krizi (Y, 1: Kalp Krizi 
Geçirmi , 0: Kalp Krizi Geçirmemi ) arasında yapılan bir benzetim çalı masında etkile imin 
ve etki karı ımının belirlenmesi için toplam 1000 hasta için tabaka olarak cinsiyet (X2, 1: 
Kadın, 0: Erkek) ele alınmı tır. lk olarak kalp krizi geçirmede etkili olabilece i dü ünülen bu 
iki ba ımsız de i ken ile ikili lojistik regresyon modeli a a ıdaki gibi SPSS paket 
programında geriye do ru eleme yöntemi kullanılarak elde edilmi tir.

Tablo 3: Kalp Krizi Ba ımlı De i kenini Açıklamakta Kullanılan Sigara ve Cinsiyet Ba ımsız
De i kenine Ait kili Lojistik Regresyon Modeli 

Variables in the Equation

1,032 ,173 35,757 1 ,000 2,806 2,001 3,936
1,975 ,304 42,075 1 ,000 7,205 3,967 13,086

-3,020 ,299 101,883 1 ,000 ,049

Sigara(1)
Cinsiyet(1)
Constant

Step
1

a

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Lower Upper
95,0% C.I.for EXP(B)

Variable(s) entered on step 1: Sigara, Cinsiyet.a. 

Buradan Wald de erlerinin yüksek (35.757 ve 42.075), p-de erlerinin de (0.000) dü ük
oldu u görülmektedir. Ayrıca OR de erleri 2.8 ve 7.2 olup güven aralıları da 1’i 
içermemektedir. Sigara içenlerde kalp krizi geçirme ansı içmeyenlere göre 2.8 kat daha fazla 
iken erkeklerde kalp krizi geçirme ansı geçirmeyenlere göre 7.2 kat daha fazladır. Bu 
sonuçlara göre her iki de i keninde kalp krizi geçirmede etken oldu u görülmektedir.  

Daha sonra devam eden ilk tabloda sigara ile kalp krizi arasındaki çapraz tabloya bakılarak 
cinsiyet faktörü olmadan di er tabloda ise cinsiyet faktörü oldu unda elde edilen kaba OR 
de eri hesaplanır.

Tablo 4: Siagara ve Kalp Krizi Arasındaki Çapraz Tablo 
Sigara * Kalp_Krizi Crosstabulation

Count

291 59 350
346 304 650
637 363 1000

,00
1,00

Sigara

Total

,00 1,00
Kalp_Krizi

Total
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Tablo 5: Cinsiyet Faktörü Dikkate Alındı ında Sigara ve Kalp Krizi Arasındaki Çapraz Tablo 
Sigara * Kalp_Krizi * Cinsiyet Crosstabulation

Count

148 52 200
302 298 600
450 350 800
143 7 150
44 6 50

187 13 200

,00
1,00

Sigara

Total
,00
1,00

Sigara

Total

Cinsiyet
,00

1,00

,00 1,00
Kalp_Krizi

Total

Sigara içme ve kalp krizi geçirme arasındaki kaba OR de eri 4.33, güven aralı ı ise 3.148-
5.965 de erleri arasındadır. Veri seti tabakalara yani cinsiyet faktörüne göre ayrıldı ında
erkeklerdeki OR de eri 2.8, kadınlardaki OR de eri de 2.8’dür. Bu iki oran birbirine e it 
oldu undan iki tabaka arasında farklılık olmadı ına yani hem kadınlarda hem de erkeklerde 
kalp krizi geçirme oranının aynı oldu u kabul edilir. Bir ba ka deyi le cinsiyetin farklılı ı
sigara içmenin kalp krizi geçirme üzerinde bir etkisi olmadı ını gösterir. Burada etkile im söz 
konusu de ildir. Ayrıca Mantel Haenszel testi kullanılarak hesaplanan OR de eri 2.81’dir. Bu 
de er kaba OR’den farklı oldu undan etki karı ımı söz konusudur. Bu artlar altında cinsiyet, 
sigara içme ve kalp krizi arasındaki ili kide etki karı tırıcı olarak belirlenir. Bir modelde etki 
karı tırıcının varlı ı tespit edilmi se kaba OR de erleri kullanılmaz. Veri tabakalara ayrılır ve 
her tabakanın kendine ait OR de erleri hesaplanır. Ayrıca etki karı tırıcının oldu u model için 
özet ölçüm de eri olarak Mantel Haenszel OR de eri hesaplanır. Bu OR de eri her 
tabakadaki ayrı olarak hesaplanmı  OR de erlerinin derlenmi  halidir.

Bu benzetim çalı ması büyük bir örneklem ile yapılmı tır. Ama ne yazikki her alanda ve 
her zaman bu kadar büyük bir örneklem ile çalı manın imkanı söz konusu olamaz. Bu yüzden 
çalı manın bu a amasında benzetim ile elde edilen bu verileri kitle gibi görüp anlamlı bir 
modelin elde edilece i ve aynı zamanda da etkile im veya etki karı ımının belirlenece i en 
küçük örneklem geni li i belirlenecektir. Bu amaçla Minitab paket programında bu 1000 
birimden olu an veri setinden farklı örneklem geni liklerinde örneklemler olu turulmu tur.
Bu örneklem geni likleri 10, 20, 100, 150, 200, 250 ve 500 olarak seçilmi tir. Bu örneklem 
geni liklerinin seçimi literatür taraması yapılarak seçilmi tir. 10 birim çok küçük örneklemin 
yeterli olaca ını savunan ara tırmalar için, 20 birim sadece ba ımsız de i ken sayısının 10 
katı kadar örneklemin yeterli olaca ını savunan ara tırmalar için, 100 ve 200 birimlerin n/N 
oranına ba lı olarak %10 ve %20’nin yeterli olaca ını dü ünen ara tırmalar için ve son olarak 
olu turulan 150, 250, 500 ve 750 çalı manın gidi atı tarafından belirlenmi tir. 1000 birimden 
olu an bu kitleden yapılan seçimler rasgele olarak tekrar yerine koymaksızın ve sadece 20 kez 
alınarak olu turulmu tur. Aradaki örneklem geni liklerinin alınmaması, yerine koyma ile 
seçimin olmaması ve sadece 20 kez alınması bu çalı manın kısıtlarından biridir.

Daha sonra elde edilen bu modellerin anlamlı olup olmadı ına Wald de erlerine, p 
de erlerine, OR ve bu OR de erlerinin güven aralıklarına bakılarak karar verilir. Bu 8 
örneklem geni liklerine ait modellerin anlamlı olanlarının sayısı, hesaplanabilen OR sayısı ve 
cinsiyete göre sınıflandırıldı ında hesaplanan bu OR de erlerlerinden birbirine e it olanlarının
sayısı a a ıdaki tabloda verilmi tir.
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Tablo 6: Farklı Örneklem Geni liklerindeki Anlamlı Model Sayıları, Hesaplanabilir OR 
De erleri ve Cinsiyet Faktörüne Ba lı E it OR De erleri

 Örneklem Büyüklükleri (n) 
 10 20 100 150 200 250 500 750 
Anlamlı Model Sayısı 0 0 6 11 16 18 20 20 
Hesaplanabilen OR Sayısı 0 0 4 7 10 12 20 20 
OR e itlik 0 0 0 1 1 1 8 15 

Bu tabloya göre “Kullanılacak olan örneklem geni li i ne olmalıdır?” sorusunun cevabını
bulmak için parametrik olmayan testlere ba vurulabilir. aret testi normal olmayan olasılık
da ılımlarının merkezi e ilimleri hakkındaki hipotezlerin analizi için parametrik olmayan en 
basit yöntemdir. Ayrıca i aret testi binom da ılımına dayanan bir testir. aret testine bir 
alternatif olarak Wilcoxon i aretli sıra sayıları testi de kullanılabilir. Wilcoxon i aretli sıra 
sayıları testi, i aret testine göre yanlı  olan bo  hipotezi reddetme olasılı ı daha yüksektir. 
Ama Wilcoxon i aretli sıra sayıları testinin kullanılabilmesi için kitle da ılımının simetrik 
olması gereklidir. Bu yüzden burada i aret testini kullanmak daha anlamlıdır.

Minitab paket programında kullanılan 750 birim örneklem geni li i için elde edilen i aret
testinin sonucu a a ıdaki gibidir. Burada H0 hipotezi seçilen bu 750 birimlik 20 adet 
örneklemin medyanı’nın 0.5’e e it oldu u H1 hipotezi ise 0.5’den büyük oldu udur.

Tablo 7: 750 Birim Örneklem Geni li i için Elde edilen aret Testi Sonucu 
Sign test of median =  0,5000 versus > 0,5000 

N  Below  Equal  Above       P  Median 
750_esitlik  20      5      0     15  0,0207   1,000 

Burada H0 hipotezi rededilmektedir. Yani bu seçilen 20 örne in yarısından fazlasının OR 
de erleri cinsiyet faktörü göz önüne alındı ında erkeklere ve kadınlara göre aynıdır. Bu da 
cinsiyet faktörünün etki karı tırıcı oldu unu göstermektedir. Ayrıca yukarıdaki sonuçlara göre 
model seçimi için örneklem geni li i 200, etkile im için 500, etki karı ımı içinde 750 birim 
yeterli olmaktadır. Bu sonuçlar literatür tarafından da desteklenmektedir. 

Ayrıca Minitab ve SPSS paket programlarında örneklem geni li i hesaplama ile ilgili bir 
menü bulunmamaktadır. Epi Info paket programı örneklem geni li ini gerekli bilgiler 
verildi i taktirde hesaplayabilir. Bu bilgiler; daha önceki çalı malardan elde edilen yakla ık
OR de eri, testin gücü ve istenilen güven aralı ı eklindedir. Buna göre OR de eri yakla ık
olarak 4,33 oldu unda, 0.80 testin gücü ile ve %95 güven aralı ında yakla ık olarak örneklem 
geni li inin de eri yakla ık olarak 1880 kadardır. Bunu a a ıdaki Epi Info (Epidemiology 
Information) çıktısından da görülebilir. 

ekil 2: Epi-Info’dan Hesaplanmı  Örneklem Büyüklükleri 
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4. Sonuç 

Sonuç olarak hastalıklar arasındaki ili kiye ait çalı maların sonuçlarındaki farklılıklar
etkile im veya etki karı ımı ile açıklanabilir. Veri setinde ilk önce etkile ime daha sonra etki 
karı ımına bakılır. Etkile im söz konusu ise etki karı ımına bakıp etki karı tırıcıyı tespit 
etmenin bir anlamı yoktur. Etkile im ve etki karı ımının belirlenmesinde izlenecek yol için 3. 
de i kenin durumu u ekilde özetlenebilir. 

     
Bütün tabakalarda OR de erleri birbirine benzer mi? 

     
           Evet            Hayır
     
Kaba OR ile tabakalar için belirlenmi
OR de erleri birbirine benzer mi? 

 Etkile im söz konusudur.  

     
            Hayır       Evet    
     
Etki Karı ımı söz konusudur. Ne Etkile im ne de Etki Karı ımı söz konusudur. 

ekil 3: Etkile im ve Etki Karı ımının Belirlenmesi 

Ayrıca 1000 birimden olu an benzetim çalı masında anlamlı bir lojistik modelin olu ması
için 200 birimlik, etkile imin açı a çıkması için 500 birimlik ve son olarak da etki karı ımının
olu ması için de 750 birimlik örneklem yeterli olacaktır. Böylece verilerden istenilene ba lı
olarak örneklem geni li i seçilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Etkile im, Etki Karı ımı, Odds Oranı, Risk Oranı, Breslow Day Test, 
Mantel Haenszel Test, Benzetim Çalı ması.
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ABSTRACT 

ASSIGNING OF CONFOUNDING AND EFFECT MODIFICATION IN 
EPIDEMIOLOGIC STUDIES 

The aim of this study is to define and find an effect modification and confounding effects in 
logistic regression model in general terms and try to explain some examples that are 
produced in Minitab package program with simulation study in epidemiological data. In 
adition an another aim is to find sample sizes for model selection, effect modification and 
confounding effects. 

Key Words: Effect Modification, Confounding, Odds Ratio, Risk Ratio, Breslow Day and 
Mantel Haenszel Tests, Simulation Study. 
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1. G R

Tıp alanında yapılan çalı maların ço unda bir denekten birden fazla ölçüm alınır ve 
analizin ölçümler üzerinden yapılması istenir. Farklı deneklerden alınan ölçümler birbirinden 
ba ımsız olarak de erlendirilebilirken, aynı denekten alınan birden fazla ölçüm birbirine 
ba ımlı olarak ele alınmalıdır. “Kümelenmi  veri” olarak adlandırılan bu tip verilerde, 
denekler kümeleri olu tururken, analizler bu deneklerden alınan ölçümler üzerinden yapılır.

Kümelenmi  verilere genellikle radyoloji, di  ve göz hastalıkları alanlarında yapılan
çalı malarda rastlanır. Örne in, Banting ve arkada ları [1], di  köklerindeki lezyonları
saptamak için yaptıkları bir çalı mada, her bir bireyden 1-8 arasında de i en sayıda di  yüzeyi 
incelemi ler ve kök çürü ü sayılarını kaydetmi lerdir. Bu çalı mada her bir a ız kümeleri, 
incelenen di  yüzeyleri de analizin temel birimini olu turmu tur.

Ba ımsız örneklemlerden tahmin edilen iki oranın kar ıla tırılmasında en sık
kullanılan yöntem ba ımsız gruplarda ki-kare testi iken; ba ımlı iki oranın
kar ıla tırılmasında ise McNemar testidir. Bu yöntemlerin temel varsayımı ölçümlerin 
birbirinden ba ımsızlı ı oldu undan kümelenmi  verilerde kullanılmaları uygun de ildir. 
Yanlı sonuçlardan kaçınmak amacıyla, kümelenmi  verilerde ki-kare ve McNemar testlerinin 
uygulanmasında, küme-içi korelasyonu dikkate alan yöntemler kullanılmalıdır. Bu 
yöntemlerden en sık kullanılanlar; ba ımsız gruplarda ki-kare testi için, Donner ve Banting 
[2] tarafından önerilen “Düzeltilmi  ki-kare testi” ile Rao ve Scott [3] tarafından önerilen 
“Oran Kestiricisi Yöntemleri” iken McNemar testi için Eliasziw ve Donner[4] , Obuchowski 
[5] ve Durkalski ile arkada ları [6]  tarafından önerilen yöntemlerdir. 

Kümelenmi  verilerde duyarlılık ile seçicilik ölçütlerinin ve bu ölçütlere ait 
varyansların elde edilmesi için de yöntemler geli tirilmi tir. Bunlardan en sık kullanılanları
Rao ve Scott [3]   tarafından önerilen “Oran Kestiricisi”, Donner ve Klar [7]  tarafından
önerilen “Küme- çi Korelasyon Kestiricisi”, Lee ve Dubin [8] tarafından önerilen 
“A ırlıklandırılmı  Kestirici” yöntemleridir.  

Çalı mamızda kümelenmi  veriler için geli tirilmi ; bu yöntemlere ili kin
hesaplamaların yer aldı ı C# programlama dili kullanarak yazmı  oldu umuz program 
tanıtılacaktır.
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2. YÖNTEMLER

2.1. Kümelenmi  verilerde ba ımsız gruplardan elde edilen oranların kar ıla tırılması

2.1.1. Standart Ki-Kare Testi (Pearson Chi-Squared Test) 

Ki-kare da ılımı, standart normal da ılıma sahip rastlantı de i kenlerinin kareleri 
toplamının da ılımıdır. Buradan yola çıkılarak ki-kare istatisti i a a ıdaki gibi bulunur: 

)1(
)(

)1(

2
2

2

PnP
nPX

PnP
nPX

P
          (1)

Standart Ki-kare testi, ba ımsız gruplardan tahmin edilen iki oranın
kar ıla tırılmasında kullanılır. Ancak, bu test bir kümedeki ölçümler arasındaki ba ımlılık
yapısını hesaba katmadı ı için kümelenmi  verilerde kullanımı uygun de ildir.

2.1.2. Kümelenmi  Verilerde Ki-Kare Testi 

A a ıda bahsedilecek olan yöntemler için temel gösterimler Tablo 1’de sunulmu tur.

Tablo 1: Temel Gösterimler 
 Grup i (i=1,2) 
Küme j 
(j=1,…,mi)

lgilenilen olay 
sayısı (xij)

Ölçüm sayısı
(nij)

j.küme için ilgilenilen olay 
oranı

ijnijij xP /
ˆ

1 xi1 ni1 1îP
2 xi2 ni2 2îP
… … … … 
mi iimx

iimn
iimP̂

Toplam xi ni iii nxp /ˆ

Bu bilgiler do rultusunda “genel oran” 
2

1

2

1
/ˆ

i
i

i
i nxP , “ortalama küme geni li i”

im

j
iiji mnn

1
/ , “toplam küme sayısı”

2

1i
imM , “toplam ölçüm sayısı”

2

1i
inN  olarak 

elde edilir.   

2.1.2.1. Düzeltilmi  Ki-Kare Testi (Adjusted Chi-Squared Test) 

Brier [9]’in yönteminin bir uzantısı olarak, Donner ile Banting [2] ve Donner [10] 
standart ki-kare testi için, her bir grupta ayrı ayrı hesaplanan kümeleme etkilerine dayalı olan 
bir düzeltme önermi lerdir. Düzeltilmi  ki-kare testi, “kümeleme etkilerinin gruplarda 
homojen oldu u” varsayımını yapar. Bir serbestlik dereceli ki-kare da ılımına sahip olan bu 
istatistik a a ıdaki gibidir:
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ii
D PPCn

PnX
          (2)

Bu e itlikte ˆ)1(1 Aii nC , i. gruptaki (i=1,2) kümeleme etkisinin bir tahmini, Ain
ortalama küme geni li idir. ÖAKO; ölçümler arası hata kareler ortalaması ve KIKO; küme içi 
hata kareler ortalaması olmak üzere, tahmin edilen küme içi korelasyon katsayısı ( ˆ ), küme 
içindeki ölçümler arası ili kinin derecesini belirler:

KIKOnÖAKO
KIKOÖAKO

)1(
ˆ

0

         (3)

Gözlenmesi muhtemel olan özel durumlardan biri, kümedeki bireylerin ölçümlerinin, 
farklı kümelerdeki bireylerin ölçümlerinden çok farklı olmaması durumu olup; bu durumda 

0ˆ  olarak elde edilir ve küme içi ölçümler arası tam ba ımsızlık yapısından bahsedilir. 
Küme içi korelasyon katsayısı sıfır olarak elde edildi inde Ci=1 olur ki; bu durumda 2

D  , 
standart ki-kare testine dönü ür. kinci özel bir durum ise, farklı kümedeki bireylerin 
ölçümleri benzer olarak 0 ya da 1 de erini aldı ında, KIKO=0 olması ve 1ˆ  de erinin elde 
edilmesidir. Bu durum ilk durumun aksine tam ba ımlılık yapısını gösterir.  

Ço u uygulamalarda küme içi korelasyon katsayısı pozitif olup; insanlar üzerinde 
yapılan ço u çalı mada 0.01 ve 0.02 arasında de er alır. Kümelenmi  veri yapısına rastlanan 
ço u çalı mada, ˆ ’nun negatif de erler alması çok mantıklı görünmese de, nadir gözlenen 
bir durum olup; ˆ  sıfıra e it kabul edilir [11]. 

2.1.2.2. Oran Kestiricisi Yöntemleri (Ratio Estimate Theory) 

Rao ve Scott [3] gözlenen olay oranı iP̂ ’yı, orantıdan ziyade oran olarak 
de erlendirerek gruplar arasındaki farklılı ı test eden bir yöntem önermi lerdir. Kümeler 
yerine ölçümler ara tırmanın temel birimi olsaydı, ip̂ ’nın varyansı, bilinen binom formülü ile 
hesaplanabilirdi. ip̂  oran olarak de erlendirilirse, uygun varyans tahmini örnekleme 

teorisinden [12], iijijij pnXr ˆ  olmak üzere 
im

j
ijiiiiR rnmmpVar 221)1()ˆ(  olarak elde 

edilir. Her bir gruptaki kümeleme etkisi )ˆ(/)ˆ( iBiRi pVarpVard  olarak tanımlanır. “Her bir 
gruptaki etkili örneklem geni li i” iii dnn /~ , “etkili olay sayısı” iii dxx /~ , “etkili olay 

oranı” ni
i

ii xp ~/~~ 2

1
 ve “genel oran” 

2

1

2

1

~/~~
i

i
i

i nxP  olarak elde edildi inde, test istatisti i

bu ifadelerin standart ki-kare testinde yerine konması ile a a ıdaki gibi bulunur: 

)~1(~~/)~~~( 2
2

1

2
PPnPnx ii

i
iO

         (4)
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Bu istatistik, kümeleme yapısına ili kin herhangi bir varsayım yapmaz. Bununla 

beraber,
2

O
’nin bir serbestlik dereceli ki-kare da ılımına sahip olmasını sa lamak için her 

bir gruptaki küme sayısının büyük olması gerekmektedir.

Rao ve Scott [3] oran kestiricisi yönteminin yanı sıra, varsayılan ortak bir kümeleme 
etkisinin toplanmı  (pooled) tahminine dayalı olan bir yöntem önermi lerdir. Bu yöntem, 

“toplanmı  oran kestiricisi yöntemi” olarak adlandırılmı ;
2

O
’nun bir versiyonu olarak 

önerilmi tir. Elde edilen istatistik, 
2

1 )ˆ1(ˆ
)ˆ1(ˆ)/1(

i

iiii

PP
dppnnd  olmak üzere 

dpTO /22 ‘dir.

2.2. Kümelenmi  verilerde ba ımlı iki gruptan elde edilen oranların kar ıla tırılması

2.2.1. Standart McNemar Testi 

Standart McNemar testi, her bir gözlem çiftinin ba ımsız oldu u varsayımına dayanır.
Bu testte amaç, 11 pp  e itli inin ara tırılması olup; bu de erler testlerin her biri için 
pozitif sonuç elde etme olasılı ını gösterir. Uyumlu e ler (a,d) testler arasındaki farklılı a
ili kin çok az bilgi verdi inden, test istatisti i sadece uyumsuz e lerden  (b,c) elde edilen 
bilgiyi kullanarak; a a ıdaki gibi bulunabilir:

cb
cb

pp
pp

MC
2

11

2
112 )(

)ˆˆvar(
)ˆˆ(     (5)                   

 Standart McNemar testi, asimptotik olarak bir serbestlik derecesi ile ki-kare da ılır.

2.2.2.Kümelenmi  Verilerde McNemar Testi 

2.2.2.1. Eliasziw ve Donner’ın Uyumsuz Çiftlerden Elde Edilen li ki Katsayısına Dayalı
McNemar Testi 

Donald ve Donner [14], kümeleme nedeniyle oldu undan daha küçük kestirilen 
varyansı düzeltmek için, Snedecor ve Cochran [13] tarafından önerilen küme içi korelasyon 
katsayısının tutarlı bir tahminini ( ˆ ) kullanarak ˆ)1(1 cn  e itli i ile verilen bir i irme 
faktörü elde etmi lerdir. Eliasziw ve Donner [4], kümelenmi  veriler için düzeltilmi
McNemar test istatisti ini, standart McNemar test istatisti inin, bu i irme faktörüne 
bölünmesi biçiminde tanımlamı lardır. Düzeltilmi  McNemar test istatisti i, bir serbestlik 
dereceli ki-kare da ılımına sahip olup; =0 oldu unda standart McNemar test istatisti ine 
dönü ür.

2.2.2.2 Eliasziw ve Donner’ın Tüm Çiftlerden Elde Edilen li ki Katsayısına Dayalı
McNemar Testi 

Tüm kümeler üzerinden b tipi uyumsuz çift oranı 0.5’den çok dü ükse ve/veya küme 
ba ına toplam uyumsuz çift sayısı küçükse ve/veya en az bir uyumsuz çifte sahip küme ba ına
dü en ortalama uyumsuz çift sayısı bir civarında ise, sadece uyumsuz çiftlerden elde edilen 
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ili ki katsayısına güvenilmez. Bu durumda, standart McNemar test istatisti i, tüm çiftleri 
analize katan küme içi korelasyon kestiricisi (~ ) kullanılıp ~)1(1 cn  e itli ine bölünerek 
düzeltilir. ~  hem uyumlu hem de uyumsuz çiftlerin bilgisini kullandı ı için, genellikle ˆ ’dan 
daha etkilidir. Düzeltilmi  McNemar test istatisti i bir serbestlik dereceli ki-kare da ılımına
sahiptir.

2.2.2.3. Obuchowski’nin Örnekleme Yakla ımına Dayalı McNemar Testi 

Obuchowski [5] tarafından önerilen bu yöntemde, K kümelik bir örneklemin k. 
kümesinde (k=1,2,…,K) nk ölçümün bulundu u bir kitleden seçildi i varsayılır. Bu yakla ıma 
göre, küme içi korelâsyonun yanı sıra oranlar arası ili kinin de incelenmesi gerekti inden, iki 
oran arasındaki farkın varyans kestiriminde, kovaryans ifadesi de yer almalıdır [3]. Bu 
ifadeler kullanılarak elde edilen test istatisti i, bir serbestlik derecesi ile ki-kare da ılımına
sahiptir. Her bir kümede sadece bir ölçüm oldu unda, elde edilen test istatisti i, sonlu 
düzeltme faktörü, K/(K-1) ile çarpılarak standart McNemar test istatisti ine dönü türülür.     

2.2.2.4. Durkalski ve Arkada larının Momentler Yöntemine Dayalı McNemar Testi 

Durkalski ve arkada ları [6], Royall [15]’in iki a amalı küme örneklemesinde 
varyansın kestirimi için geli tirdi i momentler kestiricisi yöntemini, ba ımlı iki oran 
arasındaki farka ait varyansın tahmininde kullanmı lardır. Momentler kestiricisi yöntemi, 
örneklem büyüklü ü arttıkça, daha tutarlı varyans tahminleri verir. Momentler yöntemine 
dayalı McNemar testi, küme içi ve kümeler arası ili ki ve da ılım yapısı hakkında herhangi 
bir varsayım gerektirmez. Test istatisti inin asimptotik olarak bir serbestlik derecesi ile ki-
kare da ılımına sahip oldu u varsayılabilir. Ayrıca, her bir kümede sadece bir ölçüm 
oldu unda, önerilen test istatisti i, standart McNemar testine dönü ür.

2.3. Kümelenmi  verilerde duyarlılık ve seçicilik ölçütlerinin elde edilmesi 

Ölçümler ba ımsız oldu unda, duyarlılık ve seçicili in tahmini için en sık kullanılan
yöntem, binom kestiricisidir (BK). Gerçek pozitif sonuç sayısı y, hasta birey sayısı n, gerçek 
negatif sonuç sayısı z, sa lıklı birey sayısı k olmak üzere duyarlılık ve seçicilik ölçütleri ile 
bunlara ili kin varyans kestirimleri a a ıdaki gibidir:

 Duyarlılık (Duy)= 
n
y ,

n
DuyDuyDuyVarBK

)1()(        (6)

 Seçicilik (Seç)= 
k
z ,   

k
SeçSeçSeçVarBK

)1()(        (7)

Çalı mamızda tanıtılacak olan yöntemlerin uygulanmasında Tablo 2’de verilen temel 
gösterimlerden yararlanılacaktır:

Tablo 2: Kümelenmi ki Sonuçlu Verilerin Da ılımı
Küme Gerçek Pozitif 

Sayısı (yi)
Gerçek Negatif 

Sayısı (zi)
Hasta
Ölçüm

Sayısı (ni)

Sa lıklı
Ölçüm

Sayısı (ki)
1 y1 z1 n1 k1
2 y2 z2 n2 k2
… … … … … 
N yN zN nN kN
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2.3.1. Oran Kestiricisi (OK) 

Rao ve Scott [3] tarafından önerilen oran kestiricisi yönteminde, duyarlılı ın ve seçicili in
tahmini, binom kestiricisi ile aynıdır. Küme sayısının büyük ve ortalama küme geni li inin 
sabit oldu u varsayımı altında, duyarlılık ve seçicilik ölçütleri için varyans de erleri ise 
a a ıdaki gibidir [13]: 

2

1
)1(

1

2

)(
N

i
inN

N

i
DuyiniyN

DuyOKVar ,
2

1
)1(

1

2

)(
N

i
ikN

N

i
SeçikizN

SeçOKVar    (8)

Ba ımsızlık varsayımı altında, oran kestiricisinden elde edilen tahmini varyansın, binom 
kestiricisinden elde edilene oranı, BKOK VarVard /  ile gösterilir ve kümelemeden 
kaynaklanan varyans i kinli ini temsil eder. i kinlik faktörü (d), “dizayn etkisi”, 

dnn i /~  ise “etkili örneklem geni li i” olarak adlandırılır [16]. 

2.3.2. Küme- çi Korelasyon Kestiricisi (KK) 

Donner ve Klar [7]’ın önerdikleri bu yöntemde, duyarlılık ve seçicilik tahmini, binom ve 
oran kestiricisi yöntemlerinden elde edilen ile aynı olup; varyans, her bir küme içindeki 
ölçümlerin ili kisi dikkate alınarak tahmin edilir. ˆ , küme içi korelasyon katsayısının tahmini 
olmak üzere, her bir bireyin sonuçlarının 0 ya da 1 olarak kodlanıp; sürekli de i ken gibi ele 
alınarak varyans analizi yöntemiyle elde edilebilir. Ln, n ölçümlü küme sayısını göstermek 
üzere, duyarlılık ve seçicilik ölçütleri için varyans de erleri a a ıdaki gibidir: 

N

i
i

Duy
KK

n

DuyDuyB
DuyVar

1

)1(
)( ,

n

Duyn
Duy Ln

nnL
B

ˆ)1(1
,

)1()1(

)(

1ˆ 1
DuyDuynN

n
ynyN

i i

iii

Duy (9)

N

i
i

Seç
KK

k

SeçSeçB
SeçVar

1

)1(
)( ,

n

Seçn
Seç Ln

nnL
B

ˆ)1(1
,

)1()1(

)(

1ˆ 1
SeçSeçkN

k
zkzN

i i

iii

Seç (10)

2.4.2. A ırlıklandırılmı  Kestirici (AK) 

Küme içi korelasyon kestiricisi yöntemi, “n tane ölçüm alınan bir dene in”, “n 
denekten alınan bir ölçümden” daha az bilgi verdi ini gösterse de, oran kestiricisi yöntemi 
küme büyüklü ünü dikkate almadan her iki durumda da e it a ırlıklandırma yapar. Lee ve 
Dubin [8], e it a ırlıklandırma yapmaktan kaynaklanan etkinlik kaybının azaltılması için, 
a ırlıklandırılmı  kestirici yönteminin kullanımını önermi lerdir. wi, i. kümeye verilen a ırlık
olmak üzere, ii nw /1  (seçicilik için ikiw /1 ) alındı ında, duyarlılık, seçicilik ve bunlara 
ait varyans tahminleri a a ıdaki gibi elde edilir: 
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NDuyDuy
N

i
iAK /

1
,

)1(

)(
)( 1

2

NN

DuyDuy
DuyVar

N

i
AKi

AK (11)

NSeçSeç
N

i
iAK /

1
,

)1(

)(
)( 1

2

NN

SeçSeç
SeçVar

N

i
AKi

AK (12)

3. PROGRAM 

 Kümelenmi  verilerde ba ımlı ve ba ımsız iki oranın kar ıla tırılması ve duyarlılık/
seçicilik ölçütleri için güven aralı ı hesaplanması amacı ile yazılan program Microsoft Visual 
Studio .NET 2005 platformu kullanılarak c# programlama dilinde Windows tabanlı olarak 
yazılmı tır. Program herhangi bir Windows i letim sisteminde .NET Framework 2.0 yüklü 
oldu unda çalı ır. Program Ba ımsız gruplarda iki oranın kar ıla tırması, ba ımlı gruplarda 
iki oranın kar ıla tırılması ve duyarlılık/seçicilik ölçütleri için güven aralıklarının
hesaplanmasını içeren üç alt modülden olu maktadır. Bu alt modüllerin içerisinde yukarıda 
tanıtılan yöntemlerin tümüne ait hesaplamalar mevcuttur. Programın her alt modülünde veri 
giri i ve programın kullanımı hakkında yardım menüsü bulunmaktadır. Sonuçlar metin 
formatında kullanıcının seçti i dizine kaydedilebilmektedir.   

4. TARTI MA VE SONUÇLAR 

Tıp alanında yapılan ço u çalı mada amaç, belirli özelliklere sahip gruplarda, 
ilgilenilen bir olay oranının kar ıla tırılmasıdır. Çalı mamızda, kümelenmi  verilerde 
ba ımsız ve ba ımlı gruplardan elde edilen iki oranın kar ıla tırılmasında kullanılan iteratif 
olmayan yöntemler tanıtılmı tır.

Ba ımsız iki oranın kar ıla tırmasında, tanıtılan bu yöntemler arasından uygun olanın
seçilmesi çalı manın deneysel ya da gözlemsel olmasına ba lı olarak de i mektedir. 
Kümelerin farklı gruplara rasgele atandı ı deneysel çalı malarda, ortak kümeleme etkisi 
varsayımı geçerli oldu u düzeltilmi  ki-kare testi ve toplanmı  oran kestiricisi yöntemi bu tür 
çalı malar için uygundur. Bununla beraber, gözlemsel çalı malar için ortak kümeleme etkisi 
varsayımı genellikle sa lanamaz. Bu durumda, oran kestiricisi yöntemi, genelle tirilmi
tahmini denklemler yöntemi ve olabilirlik yöntemlerinin kullanılması önerilir. teratif 
olmayan yöntemler arasında, oran kestiricisi yöntemi rasgelele tirmenin olmadı ı çalı malar 
için, özellikle ortalama küme geni li inin gruptan gruba sistematik farklılıklar gösterdi i
çalı malar için çok uygundur [12]. Bunun yanı sıra, e it küme içi korelasyon katsayısı
varsayımı altında düzeltilmi  ki-kare testi de kullanılabilir. Kümelenmi  verilerde ki-kare 
testinin uygulanması için yukarıda bahsi geçen yöntemlere alternatif olarak çe itli yöntemler 
mevcuttur. Bunlardan biri, olabilirlik yakla ımına dayalı olup; “olabilirlik oranı yöntemleri” 
olarak adlandırılır. Bu yöntemler, küme içi korelasyon için parametrik model varsayımına 
gereksinim duyarlar. Örne in, beta-binom, ili kili binom, çoklu binom ve ili kili probit 
regresyon modeli bu modellerden bazılarıdır. Di er bir yöntem ise, Liang ve Zeger [17] 
tarafından önerilen, genelle tirilmi  tahmini denklemleri kullanarak regresyon 
parametrelerinin ve bunlara ili kin varyans de erlerinin tahminlerinin elde edildi i regresyon 
modelleridir. Bununla beraber, bu yöntem güvenilir tahminler elde etmek için oldukça büyük 
örneklemlere ihtiyaç duyar. Bu yöntemin di er bir dezavantajı ise, hesaplaması zor iteratif 
çözümlere duyulan gereksinimdir.  
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Kümelenmi  verilerde ba ımlı iki gruplarda iki oranın kar ıla tırması için Eliasziw ve 
Donner [4], örneklemde sadece bir tür uyumsuz çift oldu unda, sadece bu çiftlerden elde 
edilen ili ki katsayısına dayalı olan yöntem yerine, tüm çiftlerden elde edilen ili ki katsayısına
dayalı olan yöntemin kullanılmasını önermi lerdir. Donald ve Donner [14], bu yöntemin 
küme-içi korelasyon, küme büyüklü üne ba lı olarak de i medi inde ya da pozitif sonuç elde 
etme olasılı ı, küme içi ölçümler arasında sabit kaldı ı durumda, çok iyi sonuç verdi ini 
belirtmi lerdir. Obuchowski [5], önerdi i yöntem ile Eliasziw ve Donner tarafından tüm 
çiftleri kullanan yöntemi bir benzetim çalı ması ile kar ıla tırmı tır. Obuchowski, “küme 
büyüklüklerinin de i kenlik gösterdi i” veya “testler arasındaki ili kinin, küme içindeki tüm 
ölçümler arasında e it olmadı ı” durumlarda, önerdi i yöntemin, testin gücünde yüzde üçlük 
bir kayba neden olsa da, Eliasziw ve Donner’ın yöntemi kadar iyi sonuçlar verdi ini, küme 
büyüklükleri arasındaki farklılık çok büyük oldu unda ise kendi yönteminin tercih edilmesi 
gerekti ini belirtmi tir. Bu yöntemin bir di er avantajı ise, her bir kümedeki uyumsuz çift 
sayısının bilinmesine gerek duyulmaması, dolayısıyla uygulanmasının daha kolay olmasıdır.
Scott ve Wu [18] Obuchowski’nin önerdi i örnekleme yakla ımının, küme sayısı arttıkça, 
tutarlı bir varyans tahmini verdi ini göstermi lerdir. Durkalski ve arkada ları [6] yaptıkları
Monte Carlo benzetim çalı ması sonucunda, önerdikleri yöntemin; kümelerde pozitif sonuç 
elde etme olasılı ının e it oldu u ve küme büyüklükleri arasındaki farkın 5 birimi geçmedi i
durumlarda Obuchowski’nin yöntemi ile benzer sonuçlar verdi ini göstermi lerdir. Fakat, 
küme büyüklükleri arasındaki fark 1 ile 10 arasında de i ti inde, önerdikleri yöntem testin 
gücünde yüzde altılık bir kayba neden olurken, Obuchowski’nin önerdi i yöntem en iyi 
sonucu vermi tir. Kümelerde pozitif sonuç elde etme olasılıkları de i kenlik gösterdi inde de 
benzer sonuçlar bulunmu tur.

Duyarlılık ve seçicilik ölçütleri, kümelenmi  verilerin analizinde, yanlılı ı ortadan 
kaldırmak için önerilen oran kestiricisi ve küme-içi korelasyon kestiricisi yöntemlerinde, 
ba ımsızlık varsayımına dayanan binom kestiricisi ile aynı olup; a ırlıklandırılmı  kestiricide 
farklı bir yakla ım izlenmektedir. Bu ölçütlere ili kin varyans, oran kestiricisi yönteminde 
Cochran’ın küme örneklemesinde kullandı ı yakla ımı temel alırken, küme-içi korelasyon 
kestiricisi yönteminde, her bir küme içindeki ölçümlerin ili kisi dikkate alınır.
A ırlıklandırılmı  kestirici yönteminde ise varyans, küme büyüklükleri ile orantılı olarak 
a ırlıklandırma yapılarak elde edilir. Ahn [19] yaptı ı benzetim çalı ması sonucunda, küme 
içi korelasyon olmadı ında, binom kestiricisi yönteminin, küme içi korelasyon katsayısı 0.2 
veya 0.4, küme sayısı 20’den küçük oldu u durumda ise oran kestiricisi, küme-içi korelasyon 
kestiricisi veya a ırlıklandırılmı  kestirici yöntemlerinden herhangi birinin kullanımını
önermi tir. Küme-içi korelasyon katsayısı 0.6 oldu unda, a ırlıklandırılmı  kestiricinin 
performansının di erlerinden daha iyi oldu u da elde edilen sonuçlar arasındadır.  
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Abstract

Many medical researches involve the collection of multiple observations for each subject 
studied. The most common problem encountered in these studies is the incorrect statistical 
analysis of multiple observations taken from the same subject. While observations from the 
different subjects can be considered statistically independent, different observations from the 
same subject are correlated. This data structure is called as “clustered data” in statistical 
literature. Conventional statistical methods are not appropriate for clustered data, since they 
do not take into account the dependencies among observations within the same cluster. 
Therefore, several statistical methods have been proposed in the literature. In our study, a 
computer program that performs the methods used for clustered binary data will be 
introduced.       
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Özet 

Orijinden geçen do rusal regresyon modellerinde PROGRESS algoritması ile do ru ‘En 
Küçük Ortanca Kareler / Least Median of Squares / LMS’ kestirimlerinin elde 
edilemedi i Barreto ve Maharry tarafından 2006 yılında yayınlanan çalı ma da açıkca 
ortaya konulmu  ve aynı çalı mada LMS kestirimine ula mak için bir ba ka yakla ım
sunulmu tur. Ancak ileri sürülen yeni yöntem sadece basit do rusal regresyon modeli 
için tanımlıdır, de i ken sayısının iki ve daha çok oldu u durumlarda geçerlili ini 
kaybetmektedir. Bu çalı mada ise önce Barreto ve Maharry tarafından geli tirilen yöntem 
tanıtılacak daha sonra yine kesi im terimi içermeyen do rusal regresyon modelinde 
de i ken sayısının bir arttırıldı ı durumda kar ıla ılan optimizasyon probleminin 
çözümüne ili kin sezgisel bir ba ka yöntem daha sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: LMS, PROGRESS, Barreto ve Maharry algoritması, Sa lam 
regresyon kestiricisi.

1. Giri

statistikde bir dönüm noktası olarak görülen klasik ‘En Küçük Kareler / Least Squares / 
LS’ yöntemi, analitik olarak kolay hesaplanabilmesine ra men ‘sa lamlık / robustness’ 
özelli ine sahip olmadı ı için çok ele tirilen bir yöntem haline gelmi tir. Bu nedenle 
LS’ye alternatif olacak ve aykırı de erlerden daha az etkilenecek sa lam kestiriciler 
geli tirilmeye çalı ılmı tır. Bunlardan biri olan LMS yöntemi ilk defa Rousseeuw 
tarafından tanıtılmı tır [1]. Bilindi i gibi ortanca, ortalamaya göre uç de erlerden daha az 
etkilenen bir kestiricidir. LMS yönteminde artık kareler toplamının minimize edilmesi 
yerine, artık kareler ortancasının minimizasyonu esas alınır ve bu ekilde sa lam bir 
kestirici türetilmeye çalı ılır. Ancak LMS, LS gibi kapalı formda ifade edilemedi i için 
analitik olarak çözümü de bulunamamaktadır. Bu nedenle kestirimlerin elde edilmesi için 
iteratif yöntemlere gereksinim duyulmaktadır. Bu noktada regresyon parametrelerinin 
kestirimi, tanımlanan amaç fonksiyonunun minimum yapılmasına dayanan bir 
optimizasyon problemine dönü mektedir. LMS kestirimlerinin hesaplandı ı yüzey 
geometrik olarak engebeli bir yapı göstermektedir. Ayrıca LMS kestirimi bir sıralı
istatistik oldu u için türevlere ya da sürekli fonksiyonlara dayanan optimizasyon 
yöntemlerinin kullanımı da ba arılı sonuçlar vermemektedir. Steele ve Steiger [2] ortanca 
artık karelere ait yüzeyde )n(O 2  sayıda yerel minimumun olu abilece ini 
göstermi lerdir. Bu kadar çok sayıda yerel minimumun varlı ı da gradient optimizasyon 
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yöntemlerinin kullanılmasını riskli hale getirmektedir. Bu ve benzeri nedenlerle LMS 
kestirimlerini hesaplayan bir çok algoritma türetilmi tir. Bu algoritmalar içerisinde en 
popüler olanı Rousseeuw ve Leroy [3] tarafından geli tirilen ‘Program for RObust 
reGRESSion / PROGRESS’  algoritmasıdır. Ancak Barreto ve Maharry orijinden geçen 
tek de i kenli do rusal regresyon modellerinde PROGRESS algoritmasının minimum 
LMS kestirimini hesaplayamadı ını göstermi  ve alternatif bir yöntem sunmu lardır [4]. 
Bu çalı mada önce Barreto ve Maharry tarafından geli tirilen yöntem kısaca açıklanacak 
ve daha sonra de i ken sayısının bir arttırıldı ı durumda geçerlili ini kaybeden bu 
yönteme alternatif olarak geli tirilen algoritma tanıtılacaktır. Uygulama bölümünde ise 
tanıtılan yeni algoritmanın PROGRESS ve Barreto – Maharry algoritması ile 
kar ıla tırmasına ili kin basit örnekler verilecektir. 

2. Algoritmalar 

Kesi im terimi içeren basit do rusal regresyon modellerinde tüm (x,y) noktalarının
denenmesi ile elde edilen PROGRESS sonucu daima do ru minimumu vermektedir. 
Ancak  aynı durum orijinden geçen regresyon modelleri için geçerli de ildir. Bu sorunu 
çözmek için geli tirilen Barreto – Maharry algoritmasında [4] do ru kestirimleri elde 
etmek için izlenen yol a a ıdaki gibi özetlenebilir: 
Ba langıç olarak mevcut veriden alt örneklemler elde edilir. Her bir alt örneklemden 
e imler hesaplanır. Bu e ime ili kin alt ve üst sınır belirlenir. Daha sonra her bir alt 
örneklem için artık kareler ve bunlara ait grafikler çizdirilir. n tek ise LMS kestirimi 
çizdirilen parabollerin birbirleri ile kesi tikleri noktalardan birinde ortaya çıkacaktır. n 
çift oldu unda ise ortanca fonksiyonu artık karelere ait parabollerin biri ile de il iki 
parabolün ortasında olu acak parabol ile incelenmektedir. 

Klasik do rusal regresyon modeli a a ıdaki gibi tanımlansın:

niexy i
T
ii ,...,1,

burada iy  cevap vektörünün i.satırı, ix  n x 2 boyutlu dizayn matrisinin i. satırı,  iki 
boyutlu bilinmeyen parametreler vektörü, ie  hata vektörünün i. satırı olarak 
tanımlanmaktadır. Bu model kullanılarak artıklar a a ıdaki gibi ifade edilebilir:  

nixyr T
iii ,...,1,ˆ

burada ˆ , ’nın kestirimidir. 

De i ken sayısının bir arttırıldı ı durum için önerilen algoritmada da temel dü ünce artık
kareler ortancasının minimum yapılmasıdır. Tek de i kenli durum için artık kareler 
grafi i konveks parabol formundadır, ancak iki de i kenli duruma geçildi inde konveks 
paraboloidler elde edilir. 
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ki de i kenli durumda öncelikle n tane nokta için ayrı ayrı artık kareler grafi i elde 
edilir. LMS kestirimi, elde edilen bu paraboloidlerin olu turaca ı yüzeyde aranır. Bir 
yüzey üzerinde global minimum aranırken ya yüzeyin sınırlarına ya da iç bölgesine 
bakılır. Ancak artık karelere ait elde edilen paraboloidler konveks yapıda oldu u için 
olu acak yüzeyin iç bölgesinde ara tırma yapmak anlamlı olmayacaktır. Bu nedenle 
paraboloidlerin birbiri ile kesi iminden elde edilen sınırlar hatta bu sınırların kö e
noktaları dikkate alınır. Dolayısıyla asıl problem söz konusu kö e noktalarını do ru
saptayabilmektir ve bu i lem a a ıdaki gibi özetlenebilir: 

ki paraboloidin kesi iminden elde edilen kesi im noktaları paraboloidlerin her ikisi için 
de tanımlanan denklemi sa lar. Veri kümesindeki herhangi iki nokta a a ıdaki gibi 
tanımlansın:

22221212

12121111

exxy
exxy

tanımlanan noktalara kar ılık gelen paraboloid denklemleri a a ıdaki gibi ifade edilebilir: 

2

2221212
2

2

2

2121111
2

1

ˆˆ

ˆˆ

xxyr

xxyr

Bu iki paraboloidin kesi iminden elde edilecek kesi im noktalarının kümesi de a a ıdaki 
gibi ifade edilebilir: 

212221212111

2122212121112
2

2
1 ˆˆ

ˆˆ

yyxxxx

yyxxxx
rr             (1) 

E itlik (1) de verilen denklem kümesi dikkatle incelenirse, kesi im noktalarının
kümesinin iki do ru denklemi olu turdu u görülmektedir. Barreto - Mahhary 
algoritmasında artık karelere ili kin paraboller belirlendikden sonra, ortancayı ta ıyan 
parabole karar verilir ve bu parabolün di er paraboller ile kesi ti i ilk noktada LMS 
kestirimi hesaplanır, daha sonra ikinci kesisim noktasına geçilir. LMS kestirimi burada 
tekrar hesaplanır elde edilen sonuç bir önceki de erden küçük ise LMS kestirim de eri ve 
ortancaya ait parabol güncellenir ve iterasyona devam edilir. Ancak üç boyutlu durum 
için ortancayı ta ıyan paraboloide karar vermek ve bu paraboloidin di erleri ile kesi ti i
noktalar kümesini saptamak kolay de ildir. Önerilen yeni algoritmada bu karma ık
yapıdan kurtulmak için her bir paraboloid ortancayı ta ıyan paraboloidmi  gibi dü ünülür 
ve di er paraboloidler ile kesi iminden olu acak sınırlar saptanır. Gerçekte bu sınırlar 
E itlik (1) de verilen do rular ile ifade edilmektedir. Sınırların kö e noktaları ise 
do ruların kesi ti i noktalardan elde edilecektir. Kö e noktaları da belirlendikten sonra 
LMS kestirimlerine kolaylıkla ula ılabilir ve amaç bu kestirimler içerisinden en küçük 
olanı bulmaktır.
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3. Uygulama 

Bu bölümde önce Barreto – Maharry algoritması basit bir örnek üzerinde incelenecek 
daha sonra bu çalı mada önerilen yeni yakla ımın i leyi i ba ka bir örnek üzerinden 
ayrıntılı açıklanacak ve son olarak yeni yakla ımın PROGRESS algoritması ile  
kar ıla tırılması simülasyon sonuçları ile sunulacaktır. 

Örnek 1 : Artık karelere ait birden çok parabolün tek bir noktada kesi mesi durumunda 
ortanca fonksiyonunun davranı ını açık biçimde gözlemleyebilmek için Barreto ve 
Maharry [4]’nin verisinden yararlanılmı  ancak ilk gözlem (4/3,4) olarak de i tirilmi tir. 
Elde edilen sonuçlar a a ıdaki gibidir: 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

x

y

LMS

PROGRESS

ekil 1. Herbir gözleme ait artık kareler fonksiyonları- LMS noktası, PROGRESS ve 
Barreto - Mahhary ile elde edilen do rular. 

PROGRESS sonuçları :  E im : 1.500000, LMS kestirimi : 1.000000 
Barreto – Mahhary sonuçları : E im : 2.400000, LMS kestirimi : 0.640000 

Barreto - Mahhary algoritması kestirimi kesi im noktasında 0.64 olarak hesaplar ve bu 
de er PROGRESS algoritmasının [5] buldu u sonuçtan daha küçük bir de erdir. ki 
algoritmanın farklı minimum noktaları bulmasının nedeni kısaca öyle açıklanabilir: 
PROGRESS algoritmasında ekil 1’den de görülece i gibi elde edilen regresyon 
do rusunun veri kümesindeki bir noktadan geçme zorunlulu u vardır. Bu nedenle 
algoritmada minimum nokta, artık karelere ili kin parabollerin türevlerinin sıfır oldu u
yerlerde ara tırılır. Ancak gerçek minimum bunların yanı sıra parabollerin kesi ti i
noktalarda da ortaya çıkabilir ve PROGRESS algoritması bu noktaları incelememektedir. 
Barreto - Mahhary algoritması LMS kestirimini, e imin 2.4’e e it oldu u noktada 
bulmu tur. ekil 1’e bakılacak olursa, algoritma ara tırmaya e imin 1.4’e e it oldu u
noktada ba lar. Bu noktada ortanca parabol 2’nin üzerindedir. Daha sonra parabol 2 ve 5 
kesi ir. Bu noktada hesaplanan yeni LMS de eri bir öncekinden daha küçük oldu u için, 
kestirim güncellenir ve ortanca parabol 5’e geçer. Bu süreç, e im için tanımlanan aralık
içerisinde en küçük LMS kestirimi elde edilene kadar tekrarlanır [6]. 
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Örnek 2: Parametre sayısının iki oldu u durumda LMS kestirimini hesaplamada 
kullanılacak yeni algoritmanın i leyi ini açıklamak için be  tane noktadan olu an basit bir 
veri kümesi kullanılmı tır. Verilen her bir nokta için elde edilen artık karelerin grafi i,

ekil 2’de gösterilmektedir. 

ekil 2. Üç boyutlu artık kareler grafi i. 

ekil 2’den de görülece i üzere, böyle bir yapıda, ortancayı ta ıyan paraboloidin hangisi 
oldu una karar vermek ve bu paraboloidin di er paraboloidler ile olan kesi imlerini 
belirlemek kolay de ildir. Bu kesi im noktalarından biri aranan LMS kestirimini 
verecektir ve bu noktayı  belirlemek için izlenen yol a a ıdaki gibi özetlenebilir: 

Algoritma ara tırmaya 1. gözlem tarafından olu turulan paraboloid ile ba lar. Bu 
paraboloid di er paraboloidler ile kesi ti inde ortaya sınırlı bir yüzey çıkar ve LMS 
kestirimi bu yüzeyin sınırlarının kö e noktalarından birinde yer alabilir. Bu nedenle 
paraboloidin di er paraboloidler ile kesi iminden elde edilen kesi im noktalarına ait 
kümeler belirlenir. Daha önce bu kümelerin her birinden iki do ru denklemi elde edildi i
görülmü tü. Bu nedenle ortaya çıkabilecek tüm do ru denklemleri belirlenmelidir. Elde 
edilen bu denklemler Tablo 1’de verilmi tir. 
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Tablo 1 . 1.gözlemden elde edilen paraboloidin kesi im do ruları.

Do ru Numarası Do ru Denklemi Kesi en Paraboloidler 
1 1ˆ2ˆ

21 1 - 2 
2 7ˆ3 1 1 - 2 
3 5ˆ5ˆ2 21 1 - 3 
4 11ˆ7ˆ4 21 1 - 3 
5 3ˆ9ˆ3 21 1 - 4 
6 9ˆ7ˆ5 21 1 - 4 
7 4ˆ4ˆ4 21 1 - 5 
8 10ˆ6ˆ6 21 1 - 5 

Tablo 2. Sınır do rularının kesi im noktaları.

Kesi en Do rular 1 - 2 1 - 3 1 - 4 1 - 5 1 - 6 1 - 7 1 - 8 2 - 3 2 - 4 

1̂ 2.3333 1.6667 1.9333 1 3.6667 1 1.4444 2.3333 2.3333 Kesi im 
noktaları

2
ˆ 0.6667 0.3333 0.4667 0 1.3333 0 0.2222 0.0667 0.2381 

Kesi en Do rular 2 - 5 2 - 6 2 - 7 2 - 8 3 - 4 3 - 5 3 - 6 3 - 7 3 - 8 

1̂ 2.3333 2.3333 2.3333 2.3333 3.3333 1.8182 2.0513 0 1.1111 Kesi im 
noktaları

2
ˆ 0.4444 0.3810 -1.3333 -0.6667 -0.3333 0.2727 0.1795 1 0.5556 

Kesi en Do rular 4 - 5 4 - 6 4 - 7 4 - 8 5 - 6 5 - 7 5 - 8 6 - 7 6 - 8 

1̂ 2.1053 2.2222 -1.3333 0.2222 2.5 1 1.5 1.3333 1.7222 Kesi im 
noktaları

2
ˆ 0.3684 0.3016 2.3333 1.4444 0.5 0 0.1667 -0.3333 -0.0556 

1. gözlem tarafından üretilen paraboloid bir ba ka paraboloid ile kesi ti inde, kesi im 
bölgesi iki e ri ile ifade edilmektedir, ancak bu e rilerin izdü ümü yukarıda verilen 
do rular olacaktır. Paraboloidin sınırındaki kö e noktaları ise tüm izdü üm do rularının
birbirleri ile kesi iminden elde edilecek noktalar kümesinin içinde yer alır. Bu nedenle 
algoritma verilen do ruların birbirleriyle olan tüm olası kesi im noktalarını hesaplar. 
Hesaplanan bu noktalar Tablo 2’de verilmi tir. 

Herbir kesi im noktasında artık kareler ortancası hesaplanır ve hesaplanan bu de erler 
içerisinden en küçük olanı depolanır. Bu i lem tüm gözlemlerin olu turaca ı
paraboloidlerin herbiri için tekrar edilir. Sürecin sonunda elde edilen en küçük de er n 
tek durumunda orijinden geçen iki de i kenli regresyon modeline ili kin LMS kestirimi 
olarak kabul edilir. Burada dikkat edilmesi gereken bir ba ka nokta da do ruların paralel 
olması durumudur. Örnekden de görülece i gibi 7. ve 8. do rular birbirlerine paraleldir, 
dolayısıyla kesi im noktaları yoktur. Ancak tek de i kenli do rusal regresyon modeli 
içinde algoritmanın kullanılabilir olması amacıyla paralel do rular ayrıca incelenmek-
tedir.
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Örnek 3: Bu örnek için, parametreleri 1.62 ve 0.98 olan do rusal regresyon modeline 
uyacak biçimde 400 birimlik bir kitle olu turulmu  ve bu kitleden 50 tane 21 birim 
büyüklü ünde rasgele örneklemler çekilmi , elde edilen örneklemler ),0( 2N  da ılımı ile 
rasgele biçimde bozulmu tur. Kestirimler Tablo 3’de verilmi tir. 

Tablo 3. Önerilen algoritma ve PROGRESS ile elde edilen kestirimler. 

Yeni Algoritma Sonuçları PROGRESS Sonuçları

1̂ 2
ˆ LMS 1̂ 2

ˆ LMS 
1.6585 0.97654 0.13128 1.6602 0.96825 0.13977 
1.6307 0.97894 0.11198 1.6508 0.92682 0.16784 
1.5472 0.96535 0.17034 1.5479 0.96388 0.19086 
1.7055 0.92955 0.16105 1.6814 0.9317 0.27234 
1.5683 1.0242 0.037723 1.6058 0.99317 0.042556 
1.549 1.0222 0.17561 1.5536 1.0295 0.29311 
1.5739 0.96602 0.15269 1.5735 0.96573 0.15803 
1.5945 0.95521 0.1089 1.5978 0.95394 0.12336 
1.6489 0.99404 0.27292 1.6394 1.0004 0.37027 
1.6389 0.9518 0.20551 1.6694 0.90868 0.32332 
1.4732 1.0423 0.30824 1.4217 1.0975 0.57349 
1.3844 1.1399 1.1907 1.2116 1.3157 1.3633 
1.6987 0.90198 0.76922 1.7527 0.84584 0.97898 
1.8475 0.76814 0.45502 1.8521 0.7611 0.55568 
1.498 1.0888 0.93869 1.4844 1.1019 1.1024 
1.5016 0.93429 0.43231 1.5321 0.91908 0.50001 
1.558 1.1165 0.5574 1.5933 1.1359 1.0574 
1.5405 0.84152 0.64418 1.6232 0.77699 0.79845 
1.5962 0.94254 0.39888 1.5458 1.0862 0.70804 
1.4339 1.0581 1.879 1.439 1.0456 2.5613 
1.4918 0.93091 0.8924 1.4907 0.92822 0.97267 
1.7207 0.89335 3.0177 1.7633 0.84517 4.0881 
1.4679 1.0485 1.477 1.4237 1.0853 2.0195 
1.4508 0.97959 1.5372 1.4683 0.94969 1.9653 
1.5212 1.1557 0.85342 1.5565 1.1027 1.4573 
1.5463 0.94432 2.7235 1.6542 0.85233 3.2278 
1.6246 1.0468 1.336 1.7381 0.98798 1.6106 
1.5949 0.90606 2.8164 1.4639 0.96457 3.0571 
1.4579 1.1304 1.7414 1.532 1.1012 2.5675 
1.4907 1.1799 2.5302 1.4984 1.057 3.3005 
1.6359 0.81229 1.7069 1.5412 0.90453 1.8911 
1.4694 0.96985 1.2848 1.5145 0.90521 2.4153 
1.6296 1.0788 4.2748 1.6281 1.0839 4.5605 
1.7889 0.86714 2.8526 1.806 0.87124 3.3403 
1.4058 1.0538 3.0804 1.292 1.1438 3.7976 
1.4394 1.0952 1.355 1.3252 1.2225 1.8333 
1.8451 0.97199 3.4975 2.147 0.63494 3.9484 
1.4924 1.2798 1.087 1.4483 1.3952 1.7011 
1.9595 0.7305 4.3792 1.9429 0.85553 5.7858 
2.0865 0.81465 2.7476 1.8474 0.90609 3.6517 
1.475 1.0493 1.3707 1.4235 1.088 3.4518 
2.1569 0.34927 2.7227 2.0334 0.4748 3.0695 
1.8457 0.99507 4.3524 1.8877 0.96338 5.2218 
1.1248 1.3747 5.6112 1.0882 1.4145 6.0381 
1.7582 1.1109 5.1815 1.7871 1.089 6.2505 
1.5972 0.88329 5.7718 1.63 0.87498 7.3133 
1.7563 0.90496 4.9307 1.9357 0.6771 10.808 
2.0438 0.70553 5.0744 2.0714 0.57331 8.4353 
1.8064 0.64931 12.7 1.4545 1.4752 18.437 
1.44 1.0815 2.1452 1.4379 1.0969 2.446 
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4. Sonuç ve De erlendirme 

Regresyon modeli orijinden geçti inde PROGRESS algoritması do ru LMS kestirimine 
ula amamaktadır ve bu nedenle Barreto ve Maharry [4] tek de i kenli modeller için 
geçerli olan bir algoritma önermi lerdir. Ancak de i ken sayısının birden çok olması
durumu açık bırakılmı tır. Bu çalı mada ise de i ken sayısı bir arttırıldı ında ortaya 
çıkan optimizasyon probleminin çözümüne ili kin yeni bir algoritma önerilerek, mevcut 
durumun bir adım ileriye ta ınması amaçlanmaktadır. Önerilen algoritmanın üstünlü ü-
nün ortaya konulması açısından Tablo 3 sonuçları verilmi tir. Elde edilen kestirim 
de erleri incelendi inde verilen tüm örneklemlerde önerilen algoritmanın PROGRESS 
algoritmasından daha küçük LMS kestirimine ula tı ı görülmektedir. Ayrıca bu yeni 
algoritma tek de i kenli modeli de kapsamaktadır.
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YETK NL K ENVANTER  YAKLA IMI LE PERFORMANS DE ERLEND RME

Erim HISIM      Yrd. Doç. Dr. Dicle CENG Z

1.G R
 Bir organizasyonda, performansın hedeflenen ölçülerde olabilmesi ancak çalı anların bireysel 
ya da takım performanslarının istenilen ölçülerde olabilmesi ile mümkündür. Bu nedenle 
yöneticiler, çalı anlarından bekledikleri performansı öngörebilmek isteyeceklerdir. Böylece 
sahip olunan ekip daha i e alım a amasında ileride yüksek performans gösterecek bireylerden 
olu turulabilecektir. Genellikle i e alım sürecinde yapılan mülakatlarda kullanılan teknikler 
sayesinde yöneticiler veya insan kaynakları uzmanları sezgisel de olsa yüksek performans 
beklenen çalı anları sübjektif olarak tahmin edebilirler. Bu sübjektiflik ve sezgiye dayalı
öngörünün yanıltıcı sonuçlar do urma olasılı ı çok yüksek olacaktır. Oysa tahminlerde 
objektif kriterlerin kullanılmasının daha sa lıklı sonuçlar verece i kaçınılmazdır. Di er
taraftan verimli organizasyonlar yaratabilmek, uygun nitelikte çalı anları barındırmayı
zorunlu kılmı tır. Bu nedenle organizasyonlar ancak gerekli yetkinliklerde olan bireylerin 
olu turdu u takımlarla ba arıya ula abileceklerinin farkına varmı lardır. Sonuçta ise ki ilerin 
yetkinlikleri ile performansları arasında bir ili ki var olması durumunda, yöneticilerin veya 
insan kaynakları uzmanlarının i e alım esnasında ki inin yetkinliklerinden beklenen 
performansını tahmin edebilmesi de mümkün olabilecektir. O halde bu a amada adayların ve 
dolayısı ile çalı anların yetkinliklerini ölçüyor olmak, ilerideki olası performanslarını
öngörmemizi sa lar ise daha i in hemen ba ında yüksek performanslı takım yaratma 
konusunda çok önemli bir adım atıyor olaca ız.

2.YETK NL N TANIMI ve KULLANIM ALANLARI 
Yetkinlikler; kurumsal ba arı, üstün ki isel performans ve i  sonuçlarına katkının ortaya 
çıkması için gereken, gözlemlenebilen, ölçümlenebilen, geli tirilebilen yetenek, bilgi ve 
davranı lardır1.Yetkinlikler, insan kaynaklarında, i e alım, performans de erlendirme, e itim
ihtiyaçlarının belirlenmesi ve terfi gibi önemli süreçlerde belirleyici kriter olarak kullanılır
olmu tur.

Yetkinlikler sayesinde, kurumsal strateji ile nsan Kaynakları Yönetimi’nin bütünle mesi 
mümkün olmaktadır. nsan kaynakları fonksiyonları standart hale gelmektedir. Kurumsal 
ba arı ve verimlilik için, grup ve birey performansının birlikte de erlendirilmesi tutarlı
sonuçlara ula ılmasını sa lamaktadır.

Yetkinlikler irket gereksinimleri ve kullanım amaçları do rultusunda farklı kategorilerde ele 
alınabilmektedir(Price Waterhouse Coopers Human Resource Services) . Bu 
kategoriler;1)Temel yetkinlikler, 2)Fonksiyonel yetkinlikler,3)Yönetsel yetkinliklerdir 

Yetkinliklerin kullanım alanları ise; performans yönetimi kariyer yönetimi e itim ve geli im 
yönetimi, ücret yönetimi eklinde sıralanabilir.

3)UYGULAMA ve AMAÇ 
Bu çalı mada, bir ilaç firması çalı anları ( represantlar) üzerinde öncelikle ki ilerin kendi 
profesyonelliklerine ili kin yetkinliklerinin ölçülmesine yönelik bir envanter olu turulmaya 

1 www.ikportal.com 
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çalı ılmı , daha sonra bu envanter ile performans arasında bir ili kinin var olup olmadı ı
istatistiksel olarak incelenmi  ve envanterin performans üzerindeki açıklayıcılı ı üzerinde 
durulmaya çalı ılmı tır. Performans sistemlerinde geleneksel yakla ım, ki inin 
performansının de erlendirilmesinde, somut kriterlerin yanında, yöneticilerinin ve i
arkada larının kanaatlerinin dikkate alınmasıdır?. Bu çalı ma ile geleneksel bu bakı  açısına
ek olarak, ki ilerin kendileri ile ilgili görü lerinden olu an bir envanter yaratarak, bu 
envanterin performanslarının de erlendirmesinde belirleyicili inin ara tırılması
amaçlanmaktadır.

Ele alınan yetkinlikler: 
Bu çalı mada firma yöneticileri için nispeten önemli bulunan ba lıca 4 yetkinlik ele 
alınmı tır. Bu yetkinlikler; 
1. Yetkinlik: Ekip çalı masına yatkınlık
2. Yetkinlik: Planlama ve organizasyon 
3. Yetkinlik: Zaman yönetimi 
4. Yetkinlik: Problem çözme / Karar verme 
Bu dört yetkinli in ölçülebilmesi için konunun profesyonelleri ve uzmanları tarafından ortak 
bir çalı ma yapılarak 63 soruluk bir soru formu olu turulmu , ve bu formdaki hangi soruların
hangi yetkinlikleri ne ölçüde açıklayabilece ine yönelik ki isel görü leri alınmı tır.

Daha önce de bahsi geçen “beklenen performansı” önceden yetkinlik bazlı envanter (keys) 
yardımı ile tahmin etmek için ele aldı ımız uygulama çalı mamızda, kurumun uyguladı ı
performans kriterleri de a a ıda Tablo 1’de verilmi tir.

Tablo1: Performans kriterleri 
Performans Kriterleri 
Tanıtım Bütçesinin Efektif Kullanımı
Ziyaret Programı Planlama Becerisi 
Aylık Çalı ma Programına Uygunluk 
Satı  Teknikleri Uygulama 
Ürün Bilgileri 
Rakip Ürün Bilgisi Ve Faaliyet Takibi 
Grup E itim Planlama Ve Uygulama 
dari Sorumlulukları Yerine Getirme (Raporlama, Yazı malar ) 

Genel Görünüm Ve Konu maya Gösterilen Özen 
Araç Bakımı Ve Düzeni 
Firma Malzemelerine Verilen Önem 
Proaktiflik Ve Pozitiflik 
leti im Becerisi 

Bölgesel Veya Ulusal Toplantılarda Katılımcılık
Ims Verileri 

Böylece ele alınan 4 yetkinlik ile periyodik olarak de erlendirilen performans kriterleri 
arasında ili ki kurulmaya çalı ılacaktır. E er bu ili ki belirlenebilirse, beklenen performansı
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sa layacak elemanların, yetkinliklerinin ölçümü aracılı ı ile sa lıklı bir biçimde belirlenmesi 
(seçilmesi) mümkün olacaktır.

3.1.UYGULANAN METOD 

laç firması çalı anlarının 4 farklı yetkinlikleri ölçülmek üzere, 63 sorudan olu an bir envanter 
uygulanmı tır. Envanterde bulunan sorular, de i ik a ırlıklar ile yetkinlikler üzerinde 
etkilidir. Soruların yetkinlikler üzerindeki a ırlıklandırma i lemi konu ile ilgili profesyoneller 
ve uzmanlarca belirlenmi  ve 4 yetkinlik için toplam puanlar elde edilmi tir. Ancak bu 
yakla ım istatistiksel olmaması, yalnızca konu ile ilgili ki ilerin profesyonel yakla ımlarına
dayandı ı için subjektif olarak de erlendirilmektedir. Bu çalı mada alternatif bir yakla ım
olarak yetkinlikler için soruların a ırlıklarının faktör analizi ile belirlenmesi kullanılmı tır. 
Di er taraftan kullanılan envanterin geçerlilik çalı maları için aynı gruba uygulanan ve somut 
kriterler içeren performans ölçümleri ile ili kili olması beklenmektedir.  

63 soru ile ölçülmeye çalı ılan 4 yetkinli in aynı zamanda bu ki ilerin performans ölçümleri 
ile ili kili olması envanterin geçerlili i açısından önemlidir. Bu amaçla yetkinlikler öncelikle 
teker teker ele alınmı  ve performans ile ili ki durumları incelenmi tir.

Birinci yetkinlik envanterdeki 20 soru tarafından açıklanmaktadır. Ancak bu soruların her 
birisinin de i ik a ırlıkları söz konusudur. 20 de i ken için hem soru sayısını indirgemek 
hem de soruların yetkinlik üzerindeki a ırlıklarını ortaya çıkarmak amacıyla Faktör Analizi 
uygulanmı tır. Uygulanan döndürme yöntemleri de de erlendirilerek faktörle medeki en iyi 
sonucu Quartimaks döndürme yöntemi sonucunda elde edilmi tir. Bu ekilde elde edilen 8 
faktör %73’lük açıklama oranı ile uygun faktörle meyi göstermektedir. Elde edilen 8 faktör 
ile ki ilerin performansları arasındaki ili ki pearson korelasyon katsayısı ile ölçülmü  ve 
yalnızca 5. ve 8. faktörlerde ili ki istatistiksel açıdan önemli bulunmu tur. 5. faktör ile 
Performans arasındaki ili ki 0,251; 8. faktör ile performans arasında ise 0,278 olarak 
hesaplanmı tır. statistiksel olarak 1. faktör, de i kenler arasındaki ili kiye dayalı olarak 
de i imi en iyi açıklayan faktördür. Dolayısı ile 1. yetkinli in en iyi açıklandı ı faktör’ün 1. 
faktör oldu u söylenebilir. Ancak di er taraftan yeni olu turulan bu envanterde, 5. ve 8. 
faktörlerin performans ile ili kilerinin yüksek, di erlerinin dü ük olması, bu faktörlerde yüklü 
olan de i kenlerin performans ile ili kili olarak 1. yetkinlikte önemli oldukları söylenebilir. 
Dolayısıyla bu faktörlerde yüklü olan de i kenler performanstan etkilenmekte ve dolaylı
olarak 1. yetkinlik üzerinde etkilerini gösterebilmektedir. Bir ba ka ifade ile bu de i kenler ile 
ölçülen 1. yetkinlik aynı zamanda performans için de belirleyici olabilecektir. Bu faktörler 
incelendi inde 5. faktörde soru28, soru29 ve soru44; 8. faktörde ise soru26 ve soru61 yüklü 
olarak bulunmaktadır. Bu a amada soruların faktör üzerindeki yükleri soruların 1. yetkinlik 
üzerinde beklenen i aretleri ile uyumlu olarak gözlenmi tir.

Benzer i lemler 2., 3. ve 4. yetkinlikler içim de yapılmı  ve sonuçlar a a ıdaki tabloda 
özetlenmi tir.
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Tablo2: Yetkinlik Türlerine göre Faktör Analizi Sonuçları
soru
sayısı

faktör 
sayısı açıklama oranı döndürme Performans ile ili kili faktorler 

1.
yetkinlik 20 8 0,73 quartimax 5.faktör yükü 8. faktör yükü 

    soru28 -0,75 soru26 0,8 
    soru29 0,61 soru61 0,51 
        soru44 0,57     

2.
yetkinlik 48 16 0,76 quartimax 2. faktör yükü 15. faktör yükü 

    soru 60 0,65 soru25 0,63 
    soru34 0,64     
        soru42 0,64     

3.
yetkinlik 42 14 0,76 yok 8. faktör yükü     

    soru45 0,4     
        soru41 0,4     

4.
yetkinlik 12 4 0,58 quartimax 2.faktor yükü     

    soru33 0,68     
        soru3 0,66     

Her bir yetkinlik için performans ile ili kili faktorleri ve dolayısıyla uygun sorular 
belirlendikten sonra bu soruların ve yetkinliklerin performans üzerindeki açıklayıcılıklarının
belirlenmesi için Çoklu Regresyon analizi uygulanmı tır. Denenen çe itli modeller sonucunda 
istatistiksel anlamlılık açısından en iyi olan modelde R=0,50 olarak elde edilmi  ve bulgular 
Tablo3 ve Tablo4’te verilmi tir

Tablo 3: Regresyon Modelinin anlamlılı ı
 ANOVA 

KT sd KO F p.
regresyon 1140,888 3 380,296 7,033 ,000(a)
Artık 3406,724 63 54,075 
Toplam 4547,612 66

Tablo4: Model Katsayıları ve anlamlılıkları

 MODEL B Std. Error t p VIF
Sabit 66,284 ,898 73,781 ,000
y2f2 -2,738 ,905 -,330 -3,024 ,004 1,000
y2f15 2,330 ,920 ,281 2,532 ,014 1,034
y3f8 1,693 ,920 ,204 1,839 ,071 1,034
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Modeller incelendi inde Sonuç olarak 2. yetkinli e ait 2. faktor ve 15. faktorün, 3. yetkinli e
ait 8. faktorun regresyon modelinde katsayılarının anlamlı oldu u ve modelin de 0,05 anlam 
düzeyinde anlamlı oldu u görülmü tür.

Modelin katsayı i aretleri incelendi inde ise 2. yetkinli in 2. faktorünün katsayısı eksi 
di erleri pozitif çıkmı tır. 2. yetkinli in 2. faktöründe yüklü olan sorular incelendi inde bu 
soruların 2. yetkinlik açısından ters sorular oldu u yani, katsayının negatif çıkmasının anlamlı
oldu u görülmektedir. Di er taraftan, 2. yetkinli e ait 15. faktör ve 3. yetkinli e ait 8. faktör 
ise üzerlerinde yüklü olan de i kenler açısından incelendi inde katsayı i aretinin pozitif 
olmasının anlamlı oldu u gözlenmi tir. Dolayısıyla, kurulan model katsayı i aretleri açısından
da anlamlı bir modeldir.  , 

4.DE ERLEND RME ve SONUÇ 

Her bir yetkinlik için uygulanan faktör analizleri sonucunda her yetkinlik için belirlenen 
de i kenler arasındaki grupla malar ve soruların bu yetkinlikler üzerindeki a ırlıkları ortaya 
çıkarılmaya çalı ılmı tır. Burada asıl amaç yeni olu turulmaya çalı ılan yetkinlik envanterinin 
geçerlili inin de sınanmasıdır. Bu açıdan bakıldı ında olu turulan envantere göre yetkin olan 
bir ki inin aynı zamanda iyi performans vermesi de beklenmelidir. Dolayısıyla yetkinlikler ile 
performans arasında istatistiksel olarak anlamlı ili kinin çıkması sorulan soruların da 
geçerlilik çalı ması açısından yeterli oldu u sonucunu verecektir.

Bu amaçlarla yapılan faktör analizlerinde her bir yetkinlik için hangi faktördeki 
a ırlıklandırmanın performans üzerinde daha etkin oldu u ortaya çıkmı tır. Bu etkinlikler 1. 
yetkinlik için 5.ve 8. faktör; 2. yetkinlik için 2. ve 15. faktör; 3. yetkinlik için 8. faktör ve 4. 
yetkinlik için 2. faktör olarak belirlenmi tir. Dolayısıyla bu faktörlerde yüklü olan 
de i kenlerin de 63 de i ken arasında yetkinliklerin yanında performansı da açıklayabilmek 
için en önemli de i kenler olabilecekleri dü ünülebilir.

Bu a amada elde edilen faktörlerin performans üzerindeki açıklayıcılıklarının ortaya 
çıkarılabilmesi için uygulanan çoklu regresyon analizi sonucunda ise elde edilen en iyi 
modele göre 2. yetkinli e ili kin iki faktör ve 3. yetkinli e ili kin tek faktör anlamlı çıkmı tır. 
Dolayısıyla bu faktörlerde yüklü olan de i kenlerin performans üzerindeki açıklayıcılıkları
önemli bulunmu tur. Bunların arasında ise katsayısı en büyük olan 2. yetkinli in 2. faktörü 
performans üzerinde en fazla açıklayıcılı ı olan de i kendir. Bu faktör üzerinde yüklü olan 
soru60, soru34 ve soru42’nin ise performans ile ili kileri yüksek en iyi yetkinlik belirten 
de i kenler oldukları söylenebilir. Benzer yorumlar, regresyon analizinde anlamlı olarak 
bulunan di er iki faktör için de dü ünüldü ünde, soru 25, soru 45 ve soru 41 envanterdeki 
performans ile ili kili üzerinde durulması gereken sorulardır. 

Elde edilen bulgular toparlandı ında a a ıdaki sonuçlara ula ılmaktadır. 
1) Yeni yaratılan envanterde kullanılan 63 soru ile ölçülmeye çalı ılan yetkinliklerin, 

performansla, özellikle birinci faktörlerinde yüksek ili kili çıkmamalarından dolayı,
kullanılan soruların geçerlilikleri ile ilgili bir problem oldu u dü ünülebilir. Bu 
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durumda ele alınan soruların konunun uzmanları tarafından tekrar gözden geçirilmesi 
gerekecektir. Faktör analizi sonucu elde edilen faktörle meler ve faktör yükleri bu 
konuda üzerinde durulması gereken de i kenlerin belirlenmesi açısından 
kullanılabilecektir. Di er taraftan regresyon analizi sonucunda ortaya çıkan soruların
üzerinde daha fazla yo unla mak da performans ile daha ili kilendirilebilecek
yetkinliklerin olu masını sa layabilir. Uygulamada kullanılan faktörler ve regresyon 
sonuçlarının sorular bazında de erlendirildi inde kavramsal anlamlılıklarının olması
63 soruluk envanterin de daha kısaltılarak uygulanabilece inin göstergesi olarak kabul 
edilebilir. Ancak bu durumda faktor analizi ile yükleri yüksek olarak hesaplanan 
soruların bulundu u daha kısa bir envanterin tekrar gözlem kümesine uygulanması ve 
sonuçların kar ıla tırmalı olarak de erlendirilmesi gerekecektir. 

2) Yetkinlikler ile performans arasında istatistiksel olarak beklenenin altında bir ili ki 
bulunmu  olması, uygulanan gözlem kümesinde envanterdeki sorulara fazla önem 
verilmeden cevaplanmı  olunabilece ini dü ündürebilir. Dolayısıyla aralarında yüksek 
ili kili bulunulması beklenen sorular kontrol edilebilir. Ya da cronbach alfa katsayısı
ile anket iç tutarlılı ı incelenebilir. Bu amaçla hesaplanan cronbach alfa katsayısı, 1. 
yetkinlik için 0,27; 2. yetkinlik için 0,71; 3. yetkinlik için 0,75; 4. yetkinlik için 0.29 
olarak hesaplanmı tır. Buradan çıkan sonuçlara göre 2. ve 3. yetkinliklerin alfa 
katsayılarının 1’ daha yakın olması bu yetkinliklerde iç tutarlılı ın yüksek oldu unun;
di erlerinde ise %50nin altında olmasının iç tutarlılı ın dü ük oldu unun bir 
göstergesidir. Dolayısıyla 1. ve 4. yetkinliklere ait soruların yanıtlanmasında tutarlılık
bozulmu tur. Burada özellikle bu yetkinliklere ait soruların yanıtlayıcılar tarafından 
iyi anla ılıp anla ılmadı ının gibi konuların tekrar gözden geçirilmesinde yara vardır.
Di er taraftan aynı ekilde gözlem kümesinden kaynaklanan bir sorunun olup 
olmadı ının incelenmesi için tekrar testlerin uygulanması ve sonuçların
de erlendirilmesi uygun olacaktır.

3)  Yetkinlikler ile performans arasında istatistiksel olarak beklenenin altında bir ili ki 
bulunmu  olması, performans ölçümünde ki ilerin üstlerinin ki isel kararlarının daha 
etkili oldu unu ortaya çıkarabilir. Bu durumda performans de erlendirmelerinin 
objektifli i söz konusu olmayacaktır. Ancak bunun söylenebilmesi için öncelikle daha 
önceki sonuçlardan kaynaklanan problemlerin ortadan kalkması gerekir. Bir ba ka
ifade ile, envanterin geçerlilik ve güvenilirlik sürecinin bitmi  olması gerekir.

Özetle, ele alınan 63 soruluk envanterin, 4 yetkinli i ölçebilmesi için geçerlilik ve 
güvenilirli i ileriki dönemlerde elde edilen bulgular do rultusunda sa landı ı taktirde, 
performans ölçümlerinin de objektifli i konusunda belirleyici bir kriter olarak 
kullanılması söz konusu olabilecektir.  

Öte yandan bu çalı manın yürütüldü ü kurumda uygulanan performans sistemi, klasik 
olarak adlandırabilece imiz üstlerin astları de erlendirdi i bir sistemdir. Oysa son 
dönemde yaygın olarak kullanılan performans sistemleri çoklukla 360 derece olarak 
adlandırılan üstlerin, astların ve e  pozisyondakilerin de erlendirme sürecinde yer aldı ı
ça da  yöntemlerdir. Envanter çalı ması ile 360 derece sisteminin birlikte analiz 
edilebilece i ileri çalı maların bu çalı maya katacakları sonuçlar olabilece i
beklenmektedir.  
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Gini Katsayısı ile Yoksulluk Oranı Testi
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Özet 

 Bu çalı mada, Türkiye’de ve Avrupa Birli i ülkelerinden seçilen birkaç ülkede yoksulluk oranları ile 
di er gelir ve ya am ko ulları göstergeleri arasındaki ili ki ortaya konulmaya çalı ılmı tır. Türkiye mıodele dahil 
edilmeyerek, yapılan basit lineer regresyon modeli çalı ması sonucunda, Gini katsayısındaki bir birimlik 
de i imin yoksulluk roıanonda 0,643 birimlik bir de i me neden oldu u sonucuna varılmı  ve modelin çoklu 
belirtme katsayısı da  0,663 olarak elde edilmi tir. Yoksulluk oranları ile elde edilen ekonomik göstergelerden; 
Gini katsayısı, medyan gelirin %70’inden daha fazla gelir elde eden nüfus oranı, ki i ba ına milli gelir rakamı,
insani geli me endeksi de i kenlerinin, seçilmi  olan Avrupa Birli i ülkelerinde, Türkiye dahil ve hariç olmak 
üzere aralarındaki kısmi korelasyon katsayıları hesaplanmı tır. Türkiye hariç iken, 18 ülkede sosyal transferler 
öncesi yoksulluk oranı ile en yüksek korelasyon 0,84 de eri ile Gini katsayısı arasındadır. Türkiye dah l iken, en 
yüksek korelasyon ise yine Gini katsayısı ile olup, ili ki katsayılarında pozitif yönde en büyük artı  %73 oranı ile 
insani geli me endeksi de i keninde, en ciddi azalı  da %56 oranı ile hanehalkı sayısı de i keninde gözlenmi tir. 
Ayrıca Türkiye dahil ve hariç iken yoksulluk oranları ile di er de i kenler arasındaki kısmi korelasyon 
katsayıları arasında 0,05 yanılma düzeyinde fark oldu u sonucuna da ula ılmı tır.  De i kenlere yönelik olarak 
yapılan Faktör Analizinde, Türkiye’nin dahil edilmesi ve hariç bırakılması yoksulluk oranı de i keninin 
olu turdu u faktör grubundaki de i kenleri etkilememi , sadece bu faktör grubunun varyansı açıklama yüzdesini 
de i tirmi tir. Ülkelerin var olan de i kenlerin tümüne, sadece Gini katsayısına ve yoksulluk oranına göre 
Türkiye dahil ve hariç iken nasıl bir kümeleme yapısı sergiledikleri analiz edilmi tir.  6 farklı duruma göre 
kümeleme analizinde kararlı yapı gösteren ülke sayısı sadece 5 olup, bu ülkeler; Belçika, Danimarka, 
Lüksemburg, Avusturya ve sveç’tir.

 Anahtar kelimeler: Gini katsayısı,  insani geli me endeksi,  yoksulluk oranı.

1. G R

 Yoksullu un ortadan kaldırılması Türkiye'nin kalkınma gündeminde önemli yer 
tutmaktadır. Bu alanda ulusal ve uluslararası kurulu lar yoksullukla mücadele konusunda bir 
dizi strateji planları olu turmu lardır. Bu çalı malar ba lamında kalkınma giri imlerinde, 
katılımcı yakla ımlar benimsenmi  ve bu alanda yeni adımlar atılmaya ba lanmı tır (UNDP, 
1998).

Günümüzde yoksulluk sorunu gerek ülkemizde gerekse Dünya’da en önemli 
sorunlardan birisi olarak gündemde yer almaktadır. Geli mi  ülkeler ile geli mekte olan 
ülkeler arasındaki gelir e itsizli i giderek büyümektedir. Yoksulluk bir ülkenin geli mi lik
seviyesi ile yakından ili kilidir. Birle mi  Milletler Kalkınma Örgütü (UNDP)’nin yoksulluk 
raporlarında; yoksulluk kavramı yapısal ve geçici olarak iki kısma ayrılmakta ve yapısal
yoksullu un kayna ı olarak ülkenin sosyo-ekonomik ve politik yapısı ile kurumları, bu 
kurumların uzun dönemli olu umları ve yapıları; geçici yoksullu un ise mevsimlik i sizlik,
enflasyon, ekonomik kriz gibi dönemsel faktörlerden kaynaklandı ı ve kısa dönemde olu tu u
belirtilmektedir (UNDP, 2000).  

Türkiye gibi geli mekte olan ülkelerde yoksulluk sorunu açlık olarak de il, ba ka bir 
kavramsal çerçeve içinde de erlendirilmek durumundadır. Bu nedenle yoksullu un gıda
harcamaları dı ındaki görünümünü ve toplumsal kesimler arasında nasıl da ıldı ını tespit 
                                                          
a  Türkiye statistik Kurumu, E itim ve Ara tırma Merkezi 
b  Çankaya Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi 
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etmek, bu ba lamda önem ta ımaktadır. Yoksulluk, göreli olarak dü ük geliri ifade etmekle 
birlikte, 1997 yılında Birle mi  Milletler tarafından, insanların kabul edilebilir ya am
ko ullarında hür, haysiyetli, kendine ve ba kalarına saygılı, uzun, sa lıklı ve yaratıcı bir hayat 
sürdürebilmeleri için gerekli insani geli menin en temel unsuru olan fırsat ve seçeneklerden 
mahrum olmaları biçiminde tanımlanmı tır. Bu tanımla, yoksullu un fiziksel ya am ko ulları
boyutuna sosyal ya am ko ulları da ilave edilmektedir  (WB, 2000). 

Yoksullu u niceliksel ve niteliksel olmak üzere iki düzeyde incelemek mümkündür. 
Niceliksel çalı malar düzeyinde mutlak ve göreceli yoksulluk terimleri dikkate alınmaktadır. 
Mutlak ve göreceli yoksulluk e iklerinin her ikisi de sayısal bir sınır göstermektedir (UNDP, 
2003). Literatürde yoksulluk e i inin hesaplanmasında alternatif yakla ımlar kullanılmaktadır
(Yemstov, 1999).  
 Gelir da ılımı, sadece iktisatçılar için de il, di er sosyal bilimciler açısından da 
oldukça ilgi çekici bir konudur. Gelir da ılımı, bir ülkede veya toplumda ya ayan bireyler 
tarafından üretilen mal ve hizmetlerden elde edilen toplam gelirin, yine o ülke veya 
toplumdaki bireylere da ılım araçları ile payla tırılmasını veya bölü ümünü ifade eder 
(I ı ıçok, 1998). Bu payla ımın nasıl oldu u bir ülkenin ekonomik refaha ula masının en 
önemli göstergesi olması açısından iktisat teorisi için de çok önemlidir. Gelir e itsizli i, bir 
ülkedeki gelir da ılımının o ülkedeki bireyler tarafından e it ve adil olarak bölü ülmedi inin 
kanıtıdır.
 Gelir da ılımı ve e itsizli i, birçok ekonomik faktörü etkiledi i gibi, bu faktörler de 
gelir da ılımı ve e itsizli ini etkiler. Gelir da ılımını etkileyen veya belirleyen faktörler 
irdelenirken, yoksulluk kavramının da dikkate alınması önemlidir. Gelir da ılımı, bir ülkedeki 
tüm nüfusa ait da ılımı belirlemesi nedeniyle çok daha geni  kapsamlı olmasına kar ın, gelir 
da ılımı ve yoksulluk arasında pozitif yönlü bir ili ki vardır. Gelir da ılımındaki e itsizlik ne 
kadar büyürse, yoksulluk düzeyi de o kadar artar (Aktan, V. vd., 2002). 
 Gelir da ılımı e itsizli inin derecesi, ülkeden ülkeye çok farklılık gösterebilir. Dünya 
Bankası (WB) tarafından sunulan istatistikler, Dünya’daki gelir da ılımının zengin ve yoksul 
ülkeler arasında ki i ba ına dü en milli gelir açısından büyük farklar oldu unu
göstermektedir. UNDP’nin 2006 yılı raporuna göre, satın alma gücü paritesi yönünden ki i
ba ına gelir olarak 69 971 ABD Doları ile Lüksemburg Dünya’nın en zengin ülkesi iken, 
Sierra Leone 561 ABD Doları ile en fakir ülkesidir. Dünya üzerindeki ülkeler ekonomik 
geli mi liklerine göre sınıflandırıldı ında; satın alma gücü paritesine göre ki i ba ına gelir 
geli mekte olan ülkelerde 4 775, az geli mi  ülkelerde 1 350, Arap ülkelerinde 5 680, Do u
Asya ve Pasifik ülkelerinde 5 872, Latin Amerika ve Karayiplerde 7 964, Kuzey Asya’da       
3 072, Alt Sahara Afrika’da 1 946, Orta ve Do u Avrupa’da 8 802, OECD ülkelerinde         
27 571, yüksek gelirli OECD ülkelerinde 32 003 ABD Dolarıdır. Türkiye’de ise satın alma 
gücü paritesine göre, ki i ba ına gelir 7 753 ABD Dolarıdır. Bu rakam ile, Türkiye orta gelir 
düzeyindeki ülke kategorisinde yer almaktadır. (www.un.org) 
 Gelir e itsizli inin ölçülmesinde, sezgisel ve matematiksel yakla ımların içerildi i pek 
çok yöntem bulunmaktadır. Gini katsayısı bu yöntemler arasında en çok ba vurulanı ve 
kullanılanıdır (Weede, 1997 ve Cowel vd., 1995). Türkiye’de gelir da ılımı konusunda 
yapılan ara tırma verilerine göre, yıllar itibarı ile gelir da ılımındaki adaletsizli in alt gruplar 
aleyhine sürekli olarak bozuldu u söylenebilir.
 Yoksulluk oranı ile elde edilen 17 de i ken arasında lineer ekonometrik mdoelleme 
çalı maları yapılmı  ve sadece tek bir de i ken ile yoksulluk oranı arasında anlamlı ili ki
veren de i ken bulunmaya çalı ılmı tır. Gini katsayısı ile sosyal transferler sonrası yoksulluk 
oranı arasında 0,05 yanılma düzeyinde anlamlı bir ili ki bulunmu  ve model sonucuna göre 
Gini katsayısındaki bir birimlik de i imin, yoksulluk ornaında 0,643 birimlik de i me neden 
oldu u sonucu elde edilmi tir.
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 Yoksulluk  oranı ile elde edilen di er de i kenler arasında seçilen 18 Avrupa Birli i
(AB) ülkesinde kısmi ili ki katsayıları hesaplanmı tır. Türkiye’da dahil olmak üzere 19 ülke 
var olan de i kenlere göre bir sıralamaya tabii tutuldu unda, Türkiye; Gini katsayısı, sosyal 
transferler sonrası yoksulluk oranı, ki i ba ına milli gelir ve insani geli me endeksi 
de i kenleri açısından son sırada yer almı tır. Gini katsayısı, yoksulluk oranı, ki i ba ına milli 
gelir, insani geli me endeksine göre ülkelerin sıralama sayıları arasında fark olup olmadı ı
Wilcoxon aretli Sıra Sayıları ile test edildi inde, 0,05 yanılma düzeyinde olası her durum 
için de ülkelerin sıra sayıları arasında fark oldu u sonucuna varılmı tır.
 Analize dahil edilen 18 AB ülkesinde sosyal transfer öncesi ve sonrası yoksulluk 
oranları arasındaki önemli fark dikkati çekmektedir. Örne in Polonya’da sosyal transfer 
öncesi yoksulluk oranı %31 iken, sosyal transfer sonrası %17’ye gerilemektedir. Oysa 
Türkiye’de sırası ile yoksulluk oranı %31 ve %26’da kalmaktadır.  Türkiye’de vatanda lara 
yapılan sosyal transfer ödemelerinin, AB ülkelerine göre yetersiz oldu u ve yoksulluk oranını
azaltmadaki etkisinin AB ülkelerine göre oldukça gerilerde kaldı ı söylenebilir.
 Türkiye hariç tutuldu unda, 18 AB ülkesinde sosyal transfer öncesi yoksulluk oranı ile 
kısmi ili ki katsayıları açısından, en yüksek ili kiye sahip de i kenler sırası ile Gini katsayısı,
medyan gelirin %70 ve fazlasını elde eden nüfus oranı, hanehalkı büyüklü ü, en zengin 
%20’lik grubun en fakir %20’lik gruba oranıdır. Bu de i kenlerle ili ki katsayısının yönü 
pozitif olup, de erleri de sırasıyla 0,84; 0,70; 0,69; 0,54’tür. Türkiye dahil edildi inde de 
yoksulluk oranının pozitif ve en yüksek korelasyona sahip oldu u de i kenler aynı olup, ili ki
katsayısındaki en önemli artı  %73 oranı ile insani geli me endeksi de i keninde, en ciddi 
azalı  da %56’lık azalı  ile hanehalkı sayısı de i kenlerinde gözlenmi tir.
 Analiz için var olan 17 de i kene yönelik faktör analizi sonuçlarına, Türkiye’nin dahil 
edilmesi veya hariç tutulması faktörleri etkilememekte ve 17 de i ken her iki durumda da 5 
faktör grubu olu turmaktadır. Yoksulluk oranı; Gini katsayısı, hanehalkı büyüklü ü, medyan 
gelirin %70 ve üzerini elde eden nüfus oranı ile bir faktör olu turmaktadır. Türkiye dahil iken 
bu faktör grubu varyanstaki de i imin %19,1’inin, Türkiye hariç iken %17,7’sini 
açıklamaktadır.
 Tüm de i kenler modelde iken Türkiye dahil edildi inde ve hariç bırakıldı ında
yapılan kümeleme analizinde kararlı yapı gösteren ülkeler; Balçika, rlanda, Yunanistan, 
spanya, Lüksemburg, Avusturya, Portekiz ve sveç olmu tur. Sadece Gini katsayısı modelde 

iken Türkiye dahil ve hariçken yapılan kümeleme analizinde kararlı yapı gösteren ülkeler ise; 
Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Almanya, Fransa, Lüksemburg, Macaristan,  Avusturya ve 
sveç’tir. Sarece  yoksulluk oranı modelde iken Türkiye’nin dahil ve hariç olması durumunda 

yapılan kümeleme analizinde kararlı yapıyı Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Fransa, 
Lüksemburg, Macaristan, Avusturya, sveç ve zlanda göstermi tir.

 2. YOKSULLUK KAVRAMI

 En genel anlamıyla yoksulluk, bireylerin beslenme, barınma, e itim ve sa lık gibi 
temel gereksinimlerini kar ılayamama veya toplumsal standartların gerisinde kalma ya da 
ya amın gerektirdi i imkanlardan yoksun olma durumu olarak tanımlanmaktadır. Birle mi
Milletler tarafından yoksulluk en geni  tanımı ile; insanların kabul edilebilir ya am 
ko ullarında hür, haysiyetli, kendine ve ba kalarına saygılı, uzun, sa lıklı ve yaratıcı bir hayat 
sürdürebilmeleri için gerekli insani geli menin en temel unsuru olan fırsat ve seçeneklerden 
mahrum olmaları biçiminde tanımlanmı  olup, bu tanımla yoksullu un fiziksel ya am
ko ulları boyutuna sosyal ya am ko ulları da ilave edilmektedir (WB, 2000).
  Yoksulluk; tanımları, boyutları ve çözüm yollarıyla son yıllarda toplumların
gündemindeki önemli konuların ba ında gelmektedir. 1980’lerde ba layan ekonomik 
geli melerin yanı sıra, sosyal, siyasal ve kültürel de i imler, yoksulluk kavramını kalkınma ve 
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geli me tartı malarında ön plana çıkarmı tır. Bu çerçevede yoksullu un özellikle WB 
tarafından hazırlanan, 1990 yılı Dünya Kalkınma Raporu’nda ana tema olarak i lenmesi, 
yoksulluk çalı malarını ve ara tırmalarını hızlandırmı tır. Bu geli meler sonucunda 
yoksullu un ekonomik bir olgu olmasının ötesinde, sosyal, politik ve kültürel sorunları da 
içeren çok boyutlu bir sorun haline dönü mesiyle, uluslararası kurulu ların da konuya olan 
ilgileri artmı tır. Yoksulluk sorununun az geli mi  veya geli mekte olan ülkelerde oldu u gibi 
mutlak ve sürekli olmamakla birlikte, geli mi  ülkelerde de yerel ve kısmi olarak kendini 
göstermesi, konunun Dünya kamuoyunda da dikkate alınmasında etkili olmu tur.
 Bu kapsamda yoksullu un ölçümü için, UNDP, 1998 yılı Raporu’nda farklı
yakla ımlar verilmektedir.  

2.1 Mutlak Yoksulluk-Göreli Yoksulluk
 Mutlak yoksulluk, hanehalkı veya fertlerin biyolojik olarak ya amlarını
sürdürebilmeleri için ihtiyaç duydukları asgari gelir ve harcama düzeyidir. Ya amın
sürdürülebilmesi için gerekli olan asgari besin bile enleri veya kalorinin esas alınması, tanıma
mutlaklık niteli i vermektedir. Bu yakla ımda global bir yoksulluk sınırı belirlenmekte ve 
bunu da temel gereksinimleri kar ılayaca ı varsayılan sepetin maliyetine denk gelen bir 
yoksulluk düzeyi vermektedir.  
 Göreli yoksulluk ise, insanın bir toplumsal varlık olması esasına dayanmaktadır.
Yoksulluk, bireylerin ya da hanehalklarının kaynaklara eri ememe ve ya amı sürdürememe 
meselesi olarak tek boyutta de erlendirilmemelidir. Göreli yoksulluk kavramı daha çok, fert 
ya da hanehalklarının ya adı ı toplum tarafından kabul edilen asgari bir ya am düzeyine sahip 
olması durumu ile ilgilenmektedir. Göreli yoksulluk, farklı grupların sahip oldu u mutlak 
gelir düzeyinden ziyade, gelir ve refahın da ılımındaki farklılıklara odaklanır.

2.2 Objektif Yoksulluk-Subjektif Yoksulluk 
 Yoksullu un tanımlanmasında objektif yakla ım (refah yakla ımı) yoksullu u neyin 
meydana getirdi i ve ki ileri yoksulluktan kurtarmak için nelerin gerekti i konusunda 
önceden belirlenen de erlendirmeleri içermektedir. Subjektif yakla ım ise, yoksullu un
tanımlanmasında fertlerin ya da hanehalklarının tercihlerine (fayda yakla ımı) önem verir.  
Fertlerin elde etti i faydanın ölçümündeki güçlükler nedeniyle, iktisatçılar genelde objektif 
yoksulluk yakla ımını tercih etmektedir. Yoksulluk ölçümünde kullanılan sabit sepet veya 
asgari besin gereksinimi konusunda üzerinde sıklıkla durulmakta ve bazı fertlerin tüketti i
yiyeceklerin türü ve miktarları konusunda çok farklı tercihlere sahip oldu u görülmektedir, bu 
durum da yoksulluk çalı malarında ciddi karı ıklıklara neden olmaktadır. Bu nedenle 
subjektif yakla ımlar yoksullu un ölçümünde sorunlar yaratmaktadır.

2.3 Gelir Yoksullu u- nsani Yoksulluk 
 Gelir yoksullu u ya amı sürdürmek veya asgari ya am standartlarını kar ılamak için 
fert veya hanehalkının ihtiyaç duydu u temel gereksinimlerin kar ılanması bakımından yeterli 
gelirin elde edilememesi durumudur. Gelir yoksullu u hesaplamalarında da asgari ya am 
düzeyini sa layan gelir, yoksulluk sınırı olarak tanımlanmaktadır. UNDP tarafından 1997 
yılında yayınlanan nsani Geli me Raporu’nda geli tirilen insani yoksulluk kavramı, insani 
geli me ve insanca ya am için parasal olanakların yanı sıra temel gereksinimlerin 
kar ılanabilmesi için iktisadi, sosyal ve kültürel bazı olanaklara sahip olmanın da gerekli 
oldu u fikrine dayanır. Asgari gereksinimlerden daha fazla maddi refahın söz konusu olması
gereklili i ve yoksullu un çok boyutlu bir kavram olması gerçe i ile ilgilenir.  
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2.4 Güçsüzlük ve Sesini Duyurma 
 Yoksullu un ortaya çıkmasında iktisadi olmayan boyutların da önemli bir yeri vardır.
Yoksullu un ortak özelliklerinden biri, yoksul ki ilerin tercihte bulunmalarını kısıtlayan ve 
birbirleri ile olan ili kilerinin kalitesini etkileyen güçsüzlük ve söz hakkının olmamasıdır.
Refah ve zenginlik maddi, sosyal, fiziki, psikolojik ve ruhsal açıdan güven ve esenlik içinde 
olmayı ve hemen hemen her alanda tercihte bulunma özgürlü ünü gündeme getirirken, 
yoksulluk maddi olanakların olmamasını, güvensizli i, sosyal dı lanmayı, psikolojik 
sıkıntıları ve ruhsal travmalar ile tercihte bulunma ve te ebbüs hürriyetinin olmamasını akla 
getirir. Ki ilerin bilgi, varlık, finansman ve gerekli becerilere eri ememeleri yeni fırsatlar elde 
etmelerini engellemekte ve ortaya çıkan güvensizlik yoksullu un kronik bir hale gelmesine 
yol açmaktadır. Güçsüzlük açısından; fiziki varlık, örgütsel yetenek, bilgi, e itim ve fikri 
mülkiyet hakları ve giri imcilik en önemli özelliklerdir.  

2.5 Zayıflık ve Korunmasızlık
 Yoksulluk, bir ki inin mevcut sosyo-ekonomik statüsü ile ilgili bir olgu iken, zayıflık
ve korunmasızlık bu statüdeki muhtemel de i iklikleri ifade etmektedir. Zayıflık ve 
korunmasızlık, hali hazırda yoksul olmayan bir ki i veya hanehalkının, gelir ya da tüketiminin 
yoksulluk sınırının altına dü me riski ile kar ı kar ıya kalmasını veya zaten yoksul ise 
yoksulluktan kurtulamama tehlikesinin devam etmesi anlamına gelmektedir. Zayıflık ve 
korunmasızlı a yol açan faktörler; e itim olanaklarının yetersizli i, istikrarlı bir gelir 
olana ının ve i  güvenli inin olmaması, varlık ve tasarruf birikiminin yetersiz olması ve 
krediye eri me olana ının yetersizli i, i gücüne katılımın arttırılmaması, aileler arası
dayanı manın zayıflaması ve hanehalkı reisinin kadın olmasıdır.

2.6 Kırsal Yoksulluk-Kentsel Yoksulluk 
 Yoksullu un boyutları ve yoksulların temel nitelikleri arasında ya anılan yerlere göre 
büyük farklılıklar söz konusu de ildir. Kentsel ve kırsal alanlar; nüfus büyüklü ü, hanehalkı
büyüklü ü, konut türü, sunulan kamu hizmetlerinin düzeyi, tarım dı ı sektörde çalı anların
oranı gibi çe itli ölçütlere göre tanımlanmakta ve gelir düzeyi, tüketim düzeyi ve di er sosyal 
göstergelerin dikkate alındı ı ekonomik yakla ıma ya da bu göstergelerin yanı sıra maddi 
olmayan mahrumiyetler ile sosyal farklılıkları da kapsayan göstergeleri içeren antropolojik 
yakla ıma göre yoksul ki iler belirlenmektedir. Genel olarak kırsal yoksullar ba ımsızlık
güvenlik, öz saygı, kimlik, sosyal ili kilerin samimiyeti ve yakınlı ı, karar alma özgürlü ü ve 
hukuki ve siyasi haklar gibi yoksullu un daha çok kalitatif boyutuna önem verirlerken, 
kentsel yoksullar yetersiz gelir, yetersiz tüketim düzeyi gibi kantitatif boyutu 
önemsemektedir.  

3. GEL R E TS ZL  ÖLÇÜMÜNDE KULLANILAN YÖNTEMLER 

 E itsizlik ister gelirde, ister tüketimde veya bir toplumun gösterge veya tutumlarındaki 
farklılıklar olsun, kısaca bölü üm dengesizli i olarak ifade edilebilir. E itsizlik, genellikle 
yoksulluk ve gönenci (refahı) içine alan geni  boyutlu ara tırmaların bir alt bölümü olarak ele 
alınmaktadır. E itsizlik, yp gibi belli bir yoksulluk çizgisinin altında kalan birey ve 
hanehalkları ile sınırlanmı  bir da ılımın birimlerinde de il, da ılımın bütün boyutlarını
kapsayan ve yoksulluktan çok daha geni  bir anlamı ifade eder biçimde ele alınmaktadır.
Da ılımın tepesinde ve ortasında yer alan gelirler, tabandakilerin gelir düzeylerini algılamak 
ve ölçmek boyutunda önemlidir. Gerçekten üst uçta yer alan grupların gelirlerinden hareketle 
bazı e itsizlik ölçümleri yapılmaktadır. Bazı yoksulluk göstergeleri tanımsal olarak e itsizlikle
etkile im içerisindedir. Örne in Sen’in yoksulluk ölçüsü, yoksullar arasındaki Gini 
katsayısıdır. (Sen, 1973)
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 E itsizli in ölçülmesinde sezgisel ve matematiksel yakla ımların da içerildi i pek çok 
yöntem bulunmaktadır. (Cowel vd., 1995). Bununla birlikte eklen duyarlı bir çok ölçüm ters 
bir biçimde tepki verebilir.  Örne in, e itsizli in ölçülmesinin en basit yolu olan varyans, gelir 
ölçe inden ba ımsız de ildir. Bu ise kolayca ikiye katlanan tüm gelirleri, gelir e itsizli i
tahmininde dört kez daha fazla gösterebilir.  E itsizlik ölçümlerinde ortaya çıkan bu vb. 
durumlar, arzu edilen durumlar de ildir.
 Gelir da ılımı, bir ülke veya toplumda ya ayan bireyler tarafından üretilen mal ve 
hizmetlerden elde edilen toplam gelirin, o ülke veya toplumda ya ayan bireylere da ılım
araçları ile payla tırılmasını veya bölü ümünü ifade eder. Gelir e itsizli i de, bir ülke veya 
toplumdaki gelir da ılımının o ülkedeki bireyler tarafından e it ve adil olarak 
bölü ülmedi inin kanıtıdır. Gelir da ılımındaki e itsizlik genel olarak sosyal bilim 
ara tırmacıları tarafından istenilmeyen bir durum olarak nitelendirilir. Bunun nedenlerinden 
birisi de ekonomik büyümeye olan ters etkisidir. E itsizlik, da ılımsal mücadeleyi arttırır ve 
buda tamamıyla teorik olarak dü ünüldü ünde, iktisadi büyümeye zararlı olabilir. E itsizlik, 
mülkiyet haklarının güvenli i, sosyo politik istikrarsızlık ve hatta do urganlık oranları ve 
e itime yatırım kanallarıyla da büyümeyi etkileyebilir. Literatürde, gelir da ılımındaki 
e itsizli in, en azından demokrasilerde, büyüme oranlarını dü ürdü üne dair yeterince bulgu 
vardır ( Weede, 1997). 
 Gelir da ılımı ve e itsizli i birçok ekonomik faktör çift yönlü etkile ime sahiptir. 
Gelir da ılımını etkileyen veya belirleyen faktörler arasında yoksulluk kavramının da yer 
alması önemlidir. Gelir da ılımındaki de i iklikler, küreselle me veya teknolojik de i im gibi 
yapısal etkilerden veya ülkenin makroekonomik performansının kötüle mesinden 
kaynaklanabilir. Gelir da ılımını belirleyen faktörler; i gücü piyasası ve i gücünün da ılımı,
üretim faktörlerinin ve bu faktörlerin fiyatlarının da ılımı, servetin da ılımı, e itim düzeyi, 
sosyal düzenlemeler, Dünya ekonomisindeki de i iklikler (küreselle me ve teknolojik 
de i im vb.) ve ülke ekonomisindeki de i imler ve izlenen politikalardır (enflasyon, krizler, 
bütçe açıkları, devalüasyon, özelle tirme vb.).  
 UNDP’nin 2006 yılı Raporu’na göre, satın alma gücü paritesi yönünden ki i ba ına
gelir olarak 69 971 ABD Doları ile Lüksemburg Dünya’nın en zengin ülkesi iken, Sierra 
Leone 561 ABD Doları ile en fakir ülkesidir. Dünya üzerindeki ülkeler ekonomik 
geli mi liklerine göre sınıflandırıldı ında; satın alma gücü paritesine göre ki i ba ına gelir 
rakamları Tablo 1’de özet olarak verilmi tir.
 Gelir da ılımındaki trend, gelir çe idine, gelir da ılımı e itsizli i ölçütlerine, 
incelenilen zaman birimine ve incelenilen gruba ba lıdır (Do ano lu, 2003 ve Ku tepeli, 
2003).  Gelir da ılımının dört türü vardır.

3.1 Fonsiyonel Gelir Da ılımı
 Üretim faktörlerinin milli gelirden aldıkları payı, bu faktörlerin üretime katkıda 
bulunurken yaptıkları fonksiyona göre ayıran bir da ılımdır. Bir ba ka ifade ile, milli gelirin 
üretilmesine katkıda bulunan üretim faktörlerinin, milli gelirden aldı ı paydır. Bu da ılım, 
milli gelirin çe itli sosyal tabakalar arasında nasıl da ıldı ını, milli gelir üretimine katılan 
üretim faktörleri sayısına bölerek, gösterir. Bu tür da ılım, sosyal sınıfların kendi içindeki 
olası farklılıklarını göstermez. 

3.2   Ki isel Gelir Da ılımı
 Milli gelirin ülkedeki nüfus tarafından nasıl payla ıldı ını gösteren da ılımdır. Bu 
da ılımda ki iler e it olarak dü ünülür ve sosyal sınıf farklıkları dikkate alınmaz. Belli bir 
dönemdeki yaratılan toplam milli gelirin, aynı dönemdeki toplam nüfusa oranlanması ile elde 
edilen ki i ba ına milli gelir, bu da ılıma ait bir ölçüttür. Bir di er ölçüt de, ülke nüfusunun en 
dü ük gelir grubu ile en yüksek gelir grubu arasında be  e it gruba ayrılarak, her gruba ait 
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toplam gelirin hesaplanması ve gruplar arası ki i ba ına dü en gelir rakamlarının kıyaslanması
yöntemidir. En dü ük gelirli %20’lik grup ile en yüksek gelirli %20’lik grup gelirleri arasında
farklıklar büyük ise, bu gelir da ılımında e itsizlik oldu unun önemli bir göstergesidir. 

Tablo 1. UNDP’nin 2006 Yılı Rapor’una göre Satın Alma Gücü Paritesi Esaslı Ki i Ba ına Gelir 
Rakamları

Kategori Ki i Ba ına Gelir (Satın
Alma Gücü Paritesi 

Esaslı, ABD $) 

Kategori Ki i Ba ına Gelir 
(Satın Alma Gücü 

Paritesi Esaslı, ABD $) 
Geli mekte Olan Ülkeler 4 775 Zengin OECD 32 003 
Az Geli mi  Ülkeler 1 350 Yüksek nsani 

Geli mi lik 
26 568 

Arap Ülkeleri 5 680 Orta nsani  Geli mi lik 4 901 
Do u Asya ve Pasifik 5 872 Dü ük nsani Geli mi lik 1 113 
Latin Amerika ve 
Karayipler 

7 964 Yüksek Gelir 31 331 

Kuzey Asya 3 072 Orta Gelir 6 756 
Alt Sahara Afrika 1 946 Dü ük Gelir 2 297 
Orta ve Do u Avrupa 8 802 Dünya 8 833 
OECD 27 571 Türkiye 7 753 

3.3 Sektörel Gelir Da ılımı
 Bu da ılımda da milli gelir, ekonomideki üretim sektörlerine ayrı tırılmaktadır. Tarım, 
sanayi, hizmet, ticaret ve di er sektörlerin milli gelirden aldı ı payları gösteren sektörel gelir 
da ılımı, o ülkenin ekonomik geli imi açısından da bilgi verir. Sektörel gelir da ılımında 
trend, o ülkenin sanayile me sürecinde hangi konumda oldu u, küreselle me sürecinde de 
hangi sektörlere a ırlık vermesi gerekti i gibi konularda ülkelere politika önerilerinin 
geli tirilmesi açısından ı ık tutar. 

3.4 Bölgesel Gelir Da ılımı
 Milli gelirin ülkedeki farklı bölgelerde ya ayan ki iler arasında da ılımıdır. Ülkenin az 
geli mi  ve geli mi  bölgeleri arasındaki farklılıkları gösterir ve bölgesel geli im
ara tırmacıları ve politikacılar için önemli bir kaynaktır.
 Gelir da ılımındaki e itlik ya da e itsizli in ölçümünde de birçok ölçüt 
kullanılabilmektedir. Gini katsayısı bunlar arasında en sık kullanılanıdır. Lorenz e risi, aralık,
varyans, göreli ortak mutlak sapma, logaritmik standart sapma, Genel Entropi Ölçütleri, Theil 
Endeksi, Dalton ölçütleri de gelir da ılımındaki e itsizlikler için kullanılan di er önemli 
göstergelerdir. Gini katsayısı, gelir e itsizli ini tek bir de erde özetleyen ve ki isel gelir 
da ılımını ölçmede en çok kullanılan ölçülerdendir. Gini katsayısı “0” ile “1” arasında 
de i en bir katsayı olma özelli ine sahiptir. Bir toplumda veya ülkede gelir adaletli olarak 
payla ılmı sa (herkes e it gelir elde ediyorsa) Gini katsayısı “0” de erini alır. Toplum veya 
ülkede yaratılan gelir tek bir ki i tarafından alınmakta ise, bu durumda da Gini katsayısı “1” 
de erini alır. Gini katsayısının de eri gelir düzeyinin büyüklü üne de il, farklı gelir düzeyleri 
arasında kalan ki ilerin sayısına ba lıdır. Gini katsayısının hesaplanmasında kullanılan e itlik,
a a ıda verilmi tir.

                         N     N                                            _ 

     G =       1        Yi - Yj    f (Yi ) f (Yj ) ] / 2 Y                                                                        (1)                            

                 N2    i=1   j=1
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Burada:
Yi : i. grubun toplam gelirini, 
Yj : j. grubun toplam gelirini, 
 f (Yi ) : i. grubun gelir çoklu unu, 
 f (Yj ) : j. grubun gelir çoklu unu, 
 N: Birim sayısını,
 Y : Gelirlerin aritmetik ortalamasını göstermektedir.

4. NSAN  GEL ME ENDEKS

 1990 yılından bu yana UNDP tarafından onaltı küresel insani geli me raporu 
yayınlanmı tır. Hemen her geli me raporunda, nsani Geli me Endeksi ( GE) farklı bir 
yöntemle ölçülmü , Türkiye'nin rapor kapsamına dahil edilen ülkeler arasındaki sıralamasına
yönelik yükseli  ve dü ü leri, o dönemdeki kazanım ve ba arısızlıktan daha çok, endekse 
dahil edilen ülke sayısına ve hesaplama yönteminin kapsamına, varsayımlarına ve 
de i imlerine ba lı olmu tur (Akder, A.H., 1994). 
 1999 ve 2000 yılı nsani Geli me raporları yöntem konusuna son noktayı koymu  ve 
yakla ık 100 ülke için geçmi e dönük verileri yayınlamı tır  (UNDP, 2000). 
 Ya am beklentisi, e itim ve ki i ba ına gelir olmak üzere üç bile ene dayanan GE,
kalkınma analizinin kapsamını geni letmeyi amaçlamaktadır. GE'nin kolay bir yöntemle 
hesaplanabilmesi aslında endeksin kullanım alanını daha da yaygınla tırmaktadır. Ancak, 
ekonomik geli me politikalarının GE'nin yardımıyla yorumlanması da o derece basit de ildir.  

GE, ekonomik döngülerden çok ya am kalitesi üzerinde durmaktadır. GE'nin 
ekonomik krizlere yönelik dü ük hassasiyeti, hedeflenen insani geli me konusundaki geli me 
politikalarını yürürlü e koymak konusunda negatif bir etkiye sahip olmamalıdır. nsani 
geli me politikaları  esasında ekonomik krizden en ciddi biçimde etkilenen sosyal yönden 
zayıf, korunmaya muhtaç olan grupları hedeflemektedir. Bu ba lamda insani geli me 
yönünde yapılan yatırımlar, ekonomik krizlerin etkin ve toplumsal huzur içinde a ılması
açısından en önemli strateji olarak da de erlendirilebilir (UNDP,  2000).

nsani geli me endeksi, insani geli menin bir ölçümüdür. Endeks üç temel bile enden 
olu maktadır. Bunlar sırası ile; 

 Do u ta ya am beklentisi, ya am süresi ile e de er bir ölçümdür. Ya am süresi 
sa lıkla yakından ili kilidir ancak sa lık sadece ilaç, doktorlar ya da hastanelere ba lı
olmayıp; gıda ve çevre de en az bunlar kadar önemlidir ve annenin sa lık düzeyinin uzun 
ya am süresi için ön ko ullardan birisi oldu u söylenebilir.

 Endeksin bir di er bile eni olan e itim düzeyi de iki farklı de i ken ile 
ölçülmektedir. Bunlar yeti kin okur yazarlık oranı ve okulla ma oranıdır. Okur yazarlık oranı,
okulla ma oranının iki katı kadar bir a ırlı a sahiptir.

 Endeksin son bile eni de Ki i ba ına dü en gelir de eridir. Ki i ba ına reel Gayri 
Safi Yurt çi Hasıla (GSY H) Türkiye GE de eri hesabında en dü ük a ırlı a sahip olan 
bile endir.

GE hesabında a a ıda verilen formülasyon kullanılmaktadır:
ENDEKS = (Gerçek de er - Minimum de er) / (Maksimum de er - Minimum de er)
 Bu yakla ımla, Do u ta Ya am Beklentisi Endeksi (DYBE) De eri; E itim Endeksi 
(EE) iki bile enden olu maktadır ki bunlar Yeti kin Okur Yazarlık Endeksi (OYE) ve 
Okulla ma Endeksi (OE) ve  Gelir Endeksi (GE) de erleri;
DYBE = (Gerçek de er DYB - Minimum de er DYB) / (Maksimum DYB - Minimum de er DYB)
OYE=  (Gerçek de er OYO - Minimum de er OYO) / (Maksimum OYO - Minimum de er OYO)
OE=  (Gerçek de er OO - Minimum de er OO) / (Maksimum OO - Minimum de er OO)
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 EE= ( 2/3* OYE) + (1/3* OE)                                                                                      (2) 
GE =  (Log Gerçek de er KBG - Log Minimum de er KBG) / (Log Maksimum KBG - Log       

Minimum de er KBG)                                                                                                  (3) 
Burada;
DYB: Do u ta ya ama beklentisini, 
OYO: Okur yazarlık oranını,
OO: Brüt okulla ma oranını,
KBG: Ki i ba ına geliri göstermektedir.   
Verilen bu bile en formülasyonlarından GE;

GE = (1/3 * DYBE) + ( 1/3 * EE) + (1/3 * GE)                                                   (4) 
hesaplanmaktadır.

5. ÇALI MADA KULLANILAN VER  KAYNA I

 Çalı ma, AB ülkelerinden ki i ba ına dü en milli gelir rakamları, Gini katsayısı ve 
GE rakamları dikkate alınarak, 18 ülke seçimi ile sınırlı tutulmu tur. Ülke seçiminde a a ıda

verilen ölçütler dikkate alınmı tır: 
Seçilen ülkelerde,  AB ortalamasının üzerinde olan ve Türkiye’ye yakın
de erlere sahip olan ülkeler alınmı tır,
Çalı manın temel amacı yoksulluk oranları ile elde edilebilir di er ekonomik 
göstergeler arası ili kileri ortaya koymak oldu undan, öncelikli olarak 
yoksulluk oranları ülke seçiminde dikkate alınmı tır.

 AB ülkelerine yönelik, seçimde dikkate alınan göstergeler Tablo 2’de özet olarak 
verilmi tir.
 Çalı mada temel olarak amaç, ülkelerin yoksulluk oranları ile var olan di er ekonomik 
göstergeler arasında nasıl bir ili ki oldu unu ortaya koymak ve AB ülkeleri için elde edilen 
sonuçların, Türkiye ile olan benzerli ini yorumlamaktır.
 Çalı mada ham veri kullanım ansı olamadı ı için, yayınlanmı  resmi istatistikler, 
çalı manın veri kayna ını olu turmu tur. UNDP’nin 2006 yılı nsani Geli me Raporu ile 
EUROSTAT’ın web sayfası, çalı ma kapsamında ele alınan de i kenlerin esas veri 
kayna ıdır.
 Yoksulluk oranları ile; Satın Alma Gücü Paritesine (SGP)’ye göre ki i ba ına milli 
gelir, GE, Gini katsayısı temel de i kenler olarak alınmı , ancak bulunabildi i ölçüde de  
istihdama yönelik ve ya am ko ullarına yönelik göstergeler analize dahil edilmi tir.
 Çalı ma kesit verilere dayanmakta olup, 2005 yılı kullanılmı tır. Ancak çalı manın
zaman serisi biçiminde analiz edilmesi durumunda çok daha anlamlı sonuçların elde 
edilece i tahmin edilmektedir. Bu kapsamda, zaman serisi biçiminde çalı manın yakın bir 
gelecekte tekrarlanması  planlanmaktadır.
 Tablo 2’den de görülece i üzere Türkiye’de ki i ba ına dü en gelir rakamı, 7 753 
ABD Doları ile, orta gelir grubundaki ülke ortalamalarına daha yakın görülmektedir. Bu 
sonuç halen geli mekte olan bir ülke olarak dü ünüldü ünde Türkiye’nin gelir da ılımı
açısından durumunun çok da kötü olmadı ı sonucunu çıkarır gibi görünse de, bu yanlı  ve 
yanıltıcı bir sonuçtur.
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Tablo 2. Çalı maya Dahil Edilen Ülkeler  ve Göstergeleri (2005 Yılı için) 
Seçilen Ülkeler Gini

Katsayısı
Yoksulluk 

oranı (a)
Yoksulluk 

oranı (b)
Ki i Ba ına
SGP, ABD $ 

GE

Almanya 28 25 16 28303 0,932 
Avusturya 26 25 13 32276 0,944 
Belçika 26 28 15 31096 0,945 
Bulgaristan 26 18 15 8078 0,816 
Danimarka 24 24 11 31914 0,943 
Fransa 28 26 14 29300 0,942 
ngiltere 34 29 18 30821 0,940 
rlanda 32 33 21 38827 0,956 
spanya 31 25 20 25047 0,938 
sveç 25 30 11 38454 0,965 
talya 33 23 19 28180 0,940 
zlanda 35 18 10 33051 0,960 

Lüksemburg 26 22 11 69961 0,945 
Macaristan 27 17 12 16814 0,869 
Polonya 31 31 17 12974 0,862 
Portekiz 38 27 21 19629 0,904 
Slovakya 33 28 21 14623 0,856 
Yunanistan 33 23 20 22205 0,921 
Türkiye 42 31 26 7753 0,757 
Maksimum 42 33 26 69961 0,965
Minimum 24 17 10 7753 0,757
(a): Sosyal transferler öncesindeki yoksulluk oranı.
(b): Sosyal transferler sonrası yoksulluk oranı.

6. ELDE ED LEN SONUÇLAR

 Gelir da ılımı e itsizli i ile birçok ekonomik faktör arasında çift yönlü etkile im söz 
konusudur. Özellikle gelir da ılımı ile yoksulluk arasında güçlü bir ili ki vardır. Gelir 
da ılımı, nüfusun tamamına yönelik bir da ılım ölçüsü oldu u için yoksulluktan çok daha 
geni  kapsamlı olmasına kar ın, gelir da ılımı ve yoksulluk arasında pozitif ve güçlü bir ili ki
vardır (Aktan, vd., 2002). 
 Gelir da ılımındaki de i iklikler, küreselle me ve/veya teknolojik de i me gibi 
yapısal etkilerden veya ülkenin makroekonomik performansının kötüle mesinden 
kaynaklanabilir. Gelir da ılımını belirleyen faktörler; i gücü piyasası ve i gücünün da ılımı,
e itim düzeyi, üretim faktörleri ve bunların fiyatları, servetin da ılımı, dünya ekonomisindeki 
de i imler ve ülke ekonomisindeki de i im ve politikalardır.
 Yoksulluk oranları konusunda da, yoksullu u etkileyen faktörler; fiziki varlık, örgütsel 
yetenek,  bilgi, e itim, fikri mülkiyet hakları ve giri imcilik, e itim olanaklarının yetersizli i, 
istikrarlı bir gelir olana ının ve i  güvenli inin olmaması, varlık ve tasarruf birikiminin 
yetersiz olması ve krediye eri imdeki olanakların yetersizli i, i gücüne katılımın
arttırılamamasıdır.
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 Bu çalı mada dolaylı olarak, yoksulluk oranları ile var olan ekonomik göstergeler 
arasındaki ili kinin derecesi hesaplanarak, özellikle yoksulluk oranı ile Gini katsayısı arasında
basit regresyon ili kisi kurularak, bu yakla ımla Türkiye’de olması gereken yoksulluk oranı
regresyon sonucuna göre tahmin edilerek, gerçek durum ile kar ıla tırılmı tır. Bu analiz için, 
Türkiye hariç iken, 18 ülke verisine göre ili ki katsayısı hesaplanarak, regresyon modelinden 
elde edilen katsayıya göre Türkiye’de olması beklenen yoksulluk oranı hesaplanmı tır.

6.1 Türkiye Hariç iken Gini Katsayısı ve Yoksulluk Oranı Arasındaki Basit Regresyon 
Modeli

 Türkiye hariç iken, 18 ülkeye yönelik olarak var olan de i kenler ile yoksulluk oranı
arasında, basit lineer regresyon çalı ması yapılmı tır. Burada temel amaç çok basit yakla ım
ile, gelir da ılımındaki e itsizli in en önemli göstergesi olan Gini katsayısının, yoksulluk 
oranını açıklamada nasıl bir güce sahip oldu unu ortaya koymaktır. Modele adımsal olarak 
var olan de i kenler konularak (var olan 17 de i ken için çok fazla sayıda model denenmi
ancak de i ken sayısı arttıkça ve ilgili de i kenler de anket çalı malarından gelen ve dolaylı
yolla hesaplanan de i kenler oldu u için, hata riskinin yüksek olması endi esi ile sadece tek 
bir de i kenin yoksulluk oranını ne ölçüde açıklayabildi i yakla ımı üzerinde durulması
nedeniyle, burada sadece 4 model sonucu verilmi tir)  yoksulluk oranı ile anlamlı ili kiyi
ortaya koyan de i kenler belirlenmeye çalı ılmı tır. Tablo 3’te denenen lineer regresyon 
modelleri sonuçları özet olarak verilmi tir.

Tablo 3. Yoksulluk Oranı için Denenen Model Sonuçları
Modeldeki
De i kenler

Düzeltilmi  R2 tH Anlamlılık
Düzeyi 

Modelin
FH

Modelin
Anlamlılık

Düzeyi 
Gini Katsayısı 0,663 0,643 3,538 0,003 12,518 0,003 

Hanehalkı
büyüklü ü
(hhb); gıda; 

giyim; sa lık;
ula tırma; en 

zengin %20’lik 
grubun en fakir 
%20’lik gruba 

oranı

0,884 0,602 
(hhb) 
-0,585 

(ula tırma)

4,967 

-4,827 

0,00 

0,000 

26,901 0,000 

nsani geli me 
endeksi

0,226 -0,226 -0,930 0,366 0,865 0,366 

Gini katsayısı;
hhb; gıda; giyim; 

sa lık; 
ula tırma; en 

zengin %20’lik 
grubun en fakir 
%20’lik gruba 

oranı

0,896 0,824 6,681 0,000 44,631 0,000 

 Bu modeller arasından, Gini katsayısının tek ba ına yoksulluk oranını 0,663’lük 
belirtme katsayısı ile açıklaması ve plot çiziminin de ekil 1’de verildi i üzere, gelir 
da ılımları için sola çarpık bir da ılım gösterme e ilimine sahip olması nedeniyle tercih 
edilmi  ve model a a ıdaki katsayılarla elde edilmi tir.
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0Y               (5) 

Burada;
Y: Yoksulluk (sosyal transferler sonrası)  oranını
X: Gini katsayısını göstermektedir. Katsayılarla model; 

Y= -3,299 + (0,643) X olarak elde edilmi tir.

 Modelde sosyal transferler sonrası yoksulluk oranları ile Tablo 3’te verilen 
de i kenler arası regresyon modelleri anlamlı bulunmu , sosyal transferler sonrası yoksulluk 
oranı ile di er de i kenlere yönelik denenen tüm modeller 0,05 yanılma düzeyinde anlamsız
bulunmu tur. Analiz için seçilmi  olan ülkelerde, modelden elde edilen katsayı kullanılarak, 
modelden tahmin edilen yoksulluk oranı ve gerçek yoksulluk oranları arasındaki fark, Tablo 
4’te özetlenmi tir. Modele göre, Türkiye hariç iken elde edilen sonuç itibarıyle, Gini 
katsayısındaki bir birimlik artı , yoksulluk oranında 0,643 birimlik bir artı a neden 
olmaktadır. Gini katsayısı ile yoksulluk oranı arasında pozitif yönlü bir ili ki vardır.  AB 
ülkelerindeki Gini katsayısı ile yoksulluk oranı arasındaki ili kiye göre, Türkiye’de olması
gereken sosyal transferler sonrası yoksulluk oranı %23,7 iken, var olan de er %26’dır. Model 
sonucuna göre yoksulluk oranının, gerçek durumdan dü ük oldu u ülkeler olan Almanya, 
Belçika, Bulgaristan, rlanda, spanya, talya, Polonya, Slovakya, Yuınanistan arasında 
Türkiye’de yer almaktadır.

Tablo 4. Modelden Elde Edilen Yoksulluk Oranıı
Seçilen Ülkeler Yoksulluk 

oranı
Modelden Hesaplanan 

Yoksulluk Oranı
Fark

Almanya 16 14,7 1,3
Avusturya 13 13,4 -0,4 
Belçika 15 13,4 1,6
Bulgaristan 15 13,4 1,6
Danimarka 11 12,1 -1,1 
Fransa 14 14,7 -0,7 
ngiltere 18 18,6 -0,6 
rlanda 21 17,3 3,7
spanya 20 16,6 3,4
sveç 11 12,8 -1,8 
talya 19 17,9 1,1
zlanda 10 19,2 -9,2 

Lüksemburg 11 13,4 -2,4 
Macaristan 12 14,1 -2,1 
Polonya 17 16,6 0,4
Portekiz 21 21,1 -0,1 
Slovakya 21 17,9 3,1
Yunanistan 20 17,9 2,1
Türkiye 26 23,7 2,3
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6.2 Analiz için Seçilen Ülkelerdeki Göstergeler

 AB ülkeleri arasından seçilen 18 ülkedeki; Yoksulluk oranları (sosyal transferler 
öncesi ve sonrası olmak üzere iki oran hesabı mevcuttur), Gini katsayısı, SGP’ye göre ki i
ba ına milli gelir rakamları ve GE de erlerine göre, Türkiye’de dahil olmak üzere 19 ülke 
sıralamaya tabii tutuldu unda, Tablo 5’te verilen durum ile kar ıla ılmaktadır. 19 ülkenin, be
gösterge için sıra sayıları arasında istatistiksel olarak fark olup olmadı ı da parametrik 
olmayan testlerden, Wilcoxon aretli Sıralar Testi ile sınanmı tır.  Test sonucu elde edilen 
de erler de Tablo 6’da verilmi tir.
 Tablo 5 verilerine göre, Türkiye 5 gösterge itibarı ile de 19 ülke arasında genel olarak 
son sırada yer alma gibi kararlı bir yapı sergilemekte iken, verilen göstergelere göre ülkelerin 
sıralama sayıları arasındaki  en büyük farklılık Gini katsayısı ile ki i ba ına gelir arasında
görülmektedir. Sıra sayıları arasındaki farkın yönü, konusunda da genel bir e ilimden söz 
etmek oldukça zordur.  
 Tablo 6’dan görüldü ü üzere, var olan 5 gösterge itibarı ile Türkiye’de dahil olmak 
üzere 19 ülkenin be  göstergeye göre sıralama sayıları arasında 0,05 yanılma düzeyinde
Wilcoxon aret Testi sonucuna göre fark oldu u söylenebilir. Göstergelerden; sosyal transfer 
öncesi yoksulluk oranı ile sosyal transfer sonrası yoksulluk oranlarına göre sıralama sayıları
aynı kalan ülke görülmezken, ki i ba ına gelir ile GE göstergeleri itibarı ile sıralama sayıları
aynı kalan ülke sayısı 4 de eri ile en yüksek de erine bu grupta ula maktadır. Bu ülkelerde; 
Fransa, talya, Portekiz ve Türkiye’dir.  
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 Tablo 5. Ülke Seçiminde Dikkate Alınan Göstergeler Ayırımında Ülkelerin, Sıra Sayıları
Sıra Sayı NumaralarıSeçilen

Ülkeler Gini
Katsayısı

(G)

Yoksulluk 
oranı
(YOa)

Yoksulluk 
oranı
(YOb)

Ki i Ba ına
SGP, ABD $ 

(KBG)

GE

Almanya 8 8 10 10 12 
Avusturya 3 9 6 5 6 
Belçika 4 13 8 7 4 
Bulgaristan 5 2 9 18 18 
Danimarka 1 7 2 6 7 
Fransa 9 11 7 9 8 
ngiltere 16 15 12 8 9 
rlanda 12 19 16 2 3 
spanya 10 10 14 12 11 
sveç 2 16 3 3 1 
talya 13 5 13 11 10 
zlanda 17 3 1 4 2 

Lüksemburg 6 4 4 1 5 
Macaristan 7 1 5 15 15 
Polonya 11 17 11 17 16 
Portekiz 18 12 17 14 14 
Slovakya 14 14 18 16 17 
Yunanistan 15 6 15 13 13 
Türkiye 19 18 19 19 19 

6.3 Yoksulluk Oranları ile Di er De i kenler Arasındaki Kısmi Korelasyonlar 

 AB ülkeleri arasından seçilen 18 ülkedeki; yoksulluk oranları (sosyal transferler 
sonrası),  di er ekonomik göstergeler arasındaki kısmi korelasyon katsayıları hesaplanmı tır.  
Var olan veri setine Türkiye dahil edilerek, kısmi korelasyon katsayılarının nasıl bir de i im 
gösterdi ine bakılmı tır. Tablo 7’de Türkiye hariç olmak üzere, yoksulluk oranı (sosyal 
transferler sonrası) ile di er de i kenlere ait kısmi korelasyon katsayıları verilmi tir.
 Tablo 7 sonuçlarına göre, (sosyal transferler sonrası) yoksulluk oranı ile en yüksek 
korelasyonun gözlendi i de i ken, Gini katsayısıdır. Bunu sırasıyla medyan gelirin %70 ve 
üzeri gelire sahip nüfus oranı de i keni, hanehalkı büyüklü ü de i keni, en zengin %20’lik 
grubun en fakir %20’lik gruba oranı de i kenleri izlemektedir. Tüm bu de i kenlerle
yoksulluk oranı arasındaki ili ki katsayısı 0,05 yanılma düzeyinde önemli bulunmu tur.
 Tablo 8’de ise Türkiye dahil olmak üzere, aynı de i kenlerle yoksulluk oranı
arasındaki kısmi korelasyon katsayıları verilmi tir. Türkiye, dahil edildi inde yoksulluk oranı
ile en yüksek kısmi korelasyon yine Gini katsayısı iledir. Türkiye dahil edildi inde kısmi 
korelasyon katsayıları arasındaki de i im oranı, pozitif yönde %73’lük bir artı  ile GE’de  ve 
mesle i olmayan nüfus oranı de i kenlerinde  gözlenmektedir. Türkiye’nin dahil edilmesi ile 
kısmi korelasyon katsayısında en ciddi azalı  ise, %56 oranı ile hanehalkı sayısı ve %52 oranı
ile de fert sayısı de i kenlerinde görülmektedir.  Türkiye dahil ve hariç olmak üzere 
yoksulluk oranları ile di er de i kenler arasındaki kısmi korelasyon katsayıları fark kontrolü, 
Paired Samples Test ile test edildi inde, 0,05 yanılma düzeyinde fark oldu u sonucuna 
varılmı tır.
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Tablo 6.  Ülkelerin Göstergeler göre Sıra Sayılarına li kin Wilcoxon aret Testi Sonuçları
Aritmetik Ortalama- 
Geometrik Ortalama 

n Sıra
Ortalaması

Sıra Toplamı Z p

G ile YOa

Negatif Sıra 11 8,09 89,00 
Pozitif Sıra 7 11,71 82,00 

E it 1
-0,153 

0,878 
p > 0,05 

G ile YOb

Negatif Sıra 7 7,64 53,50 
Pozitif Sıra 9 9,17 82,50 

E it 3
-0,754 

0,451 
p > 0,05 

G ile KBG 
Negatif Sıra 10 8,45 84,50 
Pozitif Sıra 7 9,79 68,50 

E it 2
-0,380 

0,704 
p > 0,05 

G ile GE
Negatif Sıra 8 8,25 66,00 
Pozitif Sıra 8 8,75 70,00 

E it 3
-0,104 

0,917 
p > 0,05 

YOa ile YOb

Negatif Sıra 10 9,05 90,50 
Pozitif Sıra 9 11,06 99,50 

E it 0
-0,181 

0,856 
p > 0,05 

YOa  ile KBG 
Negatif Sıra 7 12,14 85,00 
Pozitif Sıra 11 7,82 86,00 

E it 1
-022 

0,983 
p > 0,05 

YOa  ile GE
Negatif Sıra 8 9,44 75,50 
Pozitif Sıra 9 8,61 77,50 

E it 2
-0,047 

0,962 
p > 0,05 

KBG ile YOb

Negatif Sıra 9 10,28 92,50 
Pozitif Sıra 9 8,72 78,50 

E it 1
-0,305 

0,760 
p > 0,05 

YOb ile GE
Negatif Sıra 9 8,83 79,50 
Pozitif Sıra 8 9,19 73,50 

E it 2
-0,143 

0,887 
p > 0,05 

KBG ile GE
Negatif Sıra 6 9,58 57,50 
Pozitif Sıra 9 6,94 62,50 

E it 4
-0,142 

0,887 
p > 0,05 

Sözlü Sunumlar 763



Tablo 7. Yoksulluk Oranı ile Var Olan De i kenler Arasındaki Kısmi Korelasyon Katsayısı (Türkiye 
Hariç)

De i kenler Kısmi
Korelasyon 
Katsayısı

P Olasılı ı

Yoksulluk Oranı – Gini katsayısı 0,8440 0,001 
Yoksulluk Oranı- Hanehalkı Sayısı 0,1525 0,327 
Yoksulluk Oranı- Fert Sayısı 0,2307 0,247 
Yoksulluk Oranı- Hanehalkı Büyüklü ü 0,6967 0,009 
Yoksulluk Oranı- Ki i Ba ına Oda Sayısı -0,3659 0,134 
Yoksulluk Oranı – Medyan Gelirin %70 ve fazlasını alan nüfus oranı 0,7028 0,008 
Yoksulluk Oranı- Gıda Harcama Oranı 0,1733 0,305 
Yoksulluk Oranı- Giyim Harcama Oranı 0,4310 0,093 
Yoksulluk Oranı- Sa lık Harcama Oranı 0,2514 0,228 
Yoksulluk Oranı- Ula tırma Harcama Oranı -0,4344 0,091 
Yoksulluk Oranı- En Zengin %20’lik Grubun, En Fakir %20’lik Gruba 
Oranı

0,5428 0,042 

Yoksulluk Oranı-Mesle i Olmayan  Kadın Oranı 0,0386 0,455 
Yoksulluk Oranı- Mesle i Olmayan  Erkek Oranı 0,1856 0,292 
Yoksulluk Oranı- Mesle i Olmayan Nüfus Oranı 0,0625 0,428 
Yoksulluk Oranı- nsani Geli me Endeksi 0,1092 0,375 
Yoksulluk Oranı – (SGP’ye göre) Ki i Ba ına Milli Gelir 0,3862 0,120 

Tablo 8. Yoksulluk Oranı ile Var Olan De i kenler Arasındaki Kısmi Korelasyon Katsayısı (Türkiye 
Dahil)

De i kenler Kısmi Korelasyon 
Katsayısı

P
Olasıcılı ı

Korelasyon 
Katsayısı
De i im
Oranı

Yoksulluk Oranı – Gini katsayısı 0,8838 0,000 4,5 
Yoksulluk Oranı- Hanehalkı Sayısı 0,0976 0,381 -56,3 
Yoksulluk Oranı- Fert Sayısı 0,1515 0,319 -52,3 
Yoksulluk Oranı- Hanehalkı Büyüklü ü 0,7335 0,003 5,0 
Yoksulluk Oranı- Ki i Ba ına Oda Sayısı -0,5367 0,036 31,8 
Yoksulluk Oranı – Medyan Gelirin %70 ve 
fazlasını alan nüfus oranı

0,7244 0,004 3,0 

Yoksulluk Oranı- Gıda Harcama Oranı 0,2490 0,218 30,4 
Yoksulluk Oranı- Giyim Harcama Oranı 0,5330 0,037 19,1 
Yoksulluk Oranı- Sa lık Harcama Oranı 0,3087 0,164 18,6 
Yoksulluk Oranı- Ula tırma Harcama Oranı -0,6048 0,019 28,2 
Yoksulluk Oranı- En Zengin %20’lik Grubun, En 
Fakir %20’lik Gruba Oranı

0,6085 0,018 10,8 

Yoksulluk Oranı-Mesle i Olmayan  Kadın Oranı 0,1721 0,296 77,6 
Yoksulluk Oranı- Mesle i Olmayan  Erkek Oranı 0,3015 0,170 38,4 
Yoksulluk Oranı- Mesle i Olmayan Nüfus Oranı 0,2370 0,229 73,6 
Yoksulluk Oranı- nsani Geli me Endeksi 0,4103 0,093 73,4 
Yoksulluk Oranı – (SGP’ye göre) Ki i Ba ına
Milli Gelir 

0,5544 0,031 30,3 

Test Ortalama Standart 
Sapma 

t Hesap 
De eri

Anlamlılık
Düzeyi 

Paired Samples Test -0,051800 0,129134 -1,554 0,143 
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6.4 Yoksulluk Oranları ile Di er De i kenlerin Faktör Analizi 

 Yoksulluk oranları ile di er de i kenlerin ne tür faktör olu turdukları, Türkiye dahil 
ve hariç olmak üzere analiz edilmi  ve de i imler ortaya konulmu tur. Bu amaçla Faktör 
analizi, Temel Bile enler Yöntemi’ne göre SPSS 11.0 versiyonu paket programı kullanılarak,
analiz edilmi tir. Faktör analizi sonuçları Tablo 9’da verilmi tir.
 Tablo 9’a göre Türkiye dahil iken, 17 de i ken toplam 5 faktör grubu olu turmakta ve 
faktörler varyansın %89,13 gibi oldukça büyük bir bölümünü açıklayabilmekte ve yoksulluk 
oranı; Gini katsayısı, hanehalkı büyüklü ü, medyan gelirin %70’inin üzerinde gelire sahip 
nüfus oranı ile bir faktör olu turmakta ve varyansın tek ba ına %19’unu açıklamaktadır.
 Türkiye hariç iken 17 de i ken yine 5 faktör grubu olu turmakta ve varyansın
%86,99’unu açıklamaktadır. Yoksulluk oranı, Türkiye dahil iken olan durumdaki gibi 4 
de i ken ile bir faktör olu turmakta ve varyansın tek ba ına %17,74’ünü açıklamaktadır.

6.5 Ülkelerin Kümeleme Analizi 

 Yoksulluk oranları ile di er de i kenler dikkate alınarak, AB ülkelerinin Türkiye dahil 
ve hariç olmak üzere nasıl bir kümeleme yapısı gösterdikleri de, K-Ortalamalı Kümeleme 

Analiziyle ve optimum küme sayısı için de 2
n  yakla ımı kullanılarak, küme sayısının 2 

oldu u durum için yapılmı tır. Kümeleme analizi tüm de i kenler dikkate alınarak, sadece 
yoksulluk oranına göre ve sadece Gini katsayısına göre yapılmı tır.  Elde edilen sonuçlar özet 
olarak Tablo 10’da verilmi tir.

Tablo 9. Faktör Analizi Sonuçları
Faktörler Faktör Grubunda Yer Alan De i kenler Toplam 

De i ken Sayısı
Varyansı
Açıklama 
Yüzdesi  

TÜRK YE DAH L KEN
1 Ki i ba ına dü en oda sayısı; gıda harcama oranı;

giyim harcama oranı; insani geli me endeksi; ki i
ba ına milli gelir 

5 22,06 

2 Gini katsayısı; hanehalkı büyüklü ü; yoksulluk oranı;
medyan gelirin %70’inden fazla gelire sahip nüfus 

oranı

4 19,14 

3 Mesle i olmayan kadın oranı; mesle i olmayan erkek 
oranı; mesle i olmayan nüfus oranı

3 17,59 

4 Sa lık harcama oranı; ula tırma harcama oranı; en 
zengin %20’lik grubun en fakir %20’lik gruba oranı

3 16,52 

5 Hanehalkı sayısı; fert sayısı 2 13,83 
TOPLAM 17 89,13 

TÜRK YE HAR Ç KEN
1 Gıda harcama oranı; mesle i olmayan kadın oranı;

mesle i olmayan erkek oranı; mesle i olmayan nüfus 
oranı; insani geli me endeksi; ki i ba ına milli gelir 

6 26,03 

2 Gini katsayısı; hanehalkı büyüklü ü; yoksulluk oranı;
medyan gelirin %70’inden fazla gelire sahip nüfus 

oranı

4 17,74 

3 Sa lık harcama oranı; ula tırma harcama oranı; en 
zengin %20’lik grubun en fakir %20’lik gruba oranı

3 15,46 

4 Hanehalkı sayısı; fert sayısı 2 14,19 
5 Ki i ba ına dü en oda sayısı; giyim harcama oranı 2 13,59 

TOPLAM 17 86,99 
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 Tüm de i kenlere göre Türkiye dahil iken, 19 ülkenin 5’i bir, 14’ü de bir ba ka
kümede kümelenmektedir. Yapılan kümeleme analizinde, Türkiye Belçika, Bulgaristan, 
Danimarka, rlanda, Yunanistan, spanya, Lüksemburg, Macaristan, Avusturya, Polonya, 
Portekiz, Slovakya ve sveç ile küme olu turmaktadır. Sadece Gini oranına göre Türkiye dahil 
iken yapılan kümeleme analizine göre de, 7 ülke bir küme ve 12 ülke de bir ba ka küme 
olu turmaktadır. Yapılan bu kümeleme analizinde Gini katsayısı, 0,05 yanılma düzeyinde 
anlamlı bulunmu tur. Türkiye; ngiltere, zlanda, Slovakya, Portekiz, talya, Yunanistan ile 
bir küme olu turmaktadır. Sadece yoksulluk oranına göre yapılan kümeleme analizinde ise 19 
ülkenin 8’i bir küme ve geriye kalan 11’i de bir küme olu turmu tur. Yapılan bu kümeleme 
analizinde de 0,05 yanılma düzeyinde yoksulluk oranı kümeleme analizinde anlamlı  bir 
de i ken olarak bulunmu tur. Yoksulluk oranına göre kümeleme analizinde Türkiye; 
ngiltere, Slovakya, Portekiz, talya, spanya, Yunanistan, rlanda ile bir küme olu turmu tur.

 Türkiye hariç iken, tüm de i kenlere göre yapılan kümeleme analizinde 18 ülkenin 
9’u bir küme ve di er 9’u da bir küme olu turmu tur. Yapılan kümeleme analizinde; mesle i
olmayan kadın oranı, insani geli me endeksi, ki i ba ına milli gelir, hanehalkı sayısı ve fert 
sayısı de i kenleri 0,05 yanılma düzeyinde anlamlı bulunmu tur. Türkiye hariç iken sadece 
Gini katsayısına göre yapılan kümeleme analizinde ise yine 18 ülkenin 9’u bir kümede, di er 
9’u da bir ba ka kümede, kümelenmi tir. Gini katsayısı de i keni 0,05 yanılma düzeyinde 
yapılan kümeleme analizinde anlamlı bulunmu tur. Sadece yoksulluk oranına göre kümeleme 
analizi sonucunda da durum de i memi  ve her iki kümede 9’ar ülke yer almı tır. Yoksulluk 
oranı de i keni de kümeleme analizinde 0,05 yanılma düzeyinde anlamlı bulunmu tur.

Tablo 10. Kümeleme Analizi Sonuçları (küme sayısı=2)
Kümede Yer Alan Ülkeler Kümedeki 

Ülke Sayısı
Açıklama

Küme 1 Küme 2 Küme
1

Küme
 2 

Kümeleme 
Analizinde 

Anlamlı Olan 
De i kenler 

( =0,05)
TÜRK YE DAH L KEN

Tüm 
De i kenlere 

göre

Almanya; Fransa; talya; 
ngiltere; zlanda 

Türkiye; Belçika, Bulgaristan; 
Danimarka; rlanda; Yunanistan; 
spanya; Lüksemburg; Macaristan; 

Avusturya; Polonya; Portekiz; 
Slovakya; sveç 

5 14 Hanehalkı
sayısı, fert 

sayısı

Sadece Gini 
Katsayısına

göre

Yunanistan; talya; Portekiz; 
Slovakya; zlanda; ngiltere; 

Türkiye

Belçika;, Bulgaristan; Danimarka; 
Almanya; rlanda; spanya; Fransa; 

Lüksemburg;  Macaristan; 
Avusturya; Polonya; sveç  

7 12 Gini katsayısı

Sadece 
Yoksulluk
Oranına

göre

rlanda; Yunanistan; spanya; 
talya; Portekiz; Slovakya; 

ngiltere; Türkiye

Belçika;, Bulgaristan; Danimarka; 
Almanya; Fransa; Lüksemburg; 

Macaristan; Avusturya; Polonya; 
zlanda; sveç 

8 11 Yoksulluk oranı

TÜRK YE HAR Ç KEN
Tüm 

De i kenlere 
göre

Bulgaristan; Almanya; 
Fransa; talya; Macaristan; 

Polonya; Slovakya; zlanda; 
ngiltere 

Belçika, Danimarka; rlanda; 
Yunanistan; spanya; Lüksemburg;  

Avusturya; Portekiz; sveç  

9 9 Hanehalkı
sayısı, fert 

sayısı,
mesleksiz kadın

oranı, insani 
geli me endeksi, 
ki i ba ına milli 

gelir
Sadece Gini 
Katsayısına

göre

rlanda;  Yunanistan; spanya; 
talya; Polonya; Portekiz;  

Slovakya; zlanda; ngiltere 

Belçika, Bulgaristan; Danimarka; 
Almanya; Fransa; Lüksemburg; 
Macaristan;  Avusturya; sveç  

9 9 Gini katsayısı

Sadece 
Yoksulluk
Oranına

göre

Almanya; rlanda;  
Yunanistan; spanya; talya; 

Polonya; Portekiz;  Slovakya; 
ngiltere 

Belçika, Bulgaristan; Danimarka; 
Fransa; Lüksemburg; Macaristan;  

Avusturya; sveç; zlanda

9 9 Yoksulluk oranı
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7. Türkiye’de Yoksulluk Oranları
     
 Bu bölümde, Türkiye için 2002-2005 yılları arası yoksulluk oranları analiz edilmi tir. 
Çalı manın co rafi boyutu ülke geneli, kent ve kır olarak alınmı tır.

7.1 Türkiye’de Yoksulluk Oranları

 Türkiye’de yoksulluk oranlarına yönelik resmi rakamlar Türkiye statistik Kurumu 
tarafından açıklanmaktadır. 2002 yılından itibaren örnekleme tasarımı, uygulama biçimi 
revize edilmi  olan Hanehalkı Bütçe Anketi sonuçlarına dayanılarak, yoksulluk oranları
hesaplanmaktadır. Yoksulluk oranları; gıda yoksullu u (açlık), yoksulluk (gıda ve gıda dı ı),
ki i ba ına günlük 1 $; 2.15 $ ve 4.3 $’ın  altında gelir elde eden nüfus oranları ve göreli 
yoksulluk olmak üzere 6 farklı yakla ıma göre hesaplanmaktadır. Bu bölümde sadece 
yoksulluk (gıda ve gıda dı ı) oranı esas alınmı tır.
 Tablo 11’de yıllar itibarı ile, kent kır ayırımında fert ve hanehalkı yoksulluk oranları
verilmi tir. Genel olarak 2002 yılından, 2005 yılına ülke geneli, kent ve kırda fert ve 
hanehalkı yoksulluk oranlarında dü ü  e ilimi dikkati çekmektedir. Türkiye genelinde 2002 
yılında %26,96 olan fert yoksulluk oranı, 2005 yılında %24 oranında azalı  göstererek 
%20,50’ye gerilemi tir. Kent ve kır için de sırasıyla 2002 yılında %21,95 ve %34,48 olan fert 
yoksulluk oranı, 2005 yılında %12,83 ve %32,95’e gerilemi tir.
 Hanehalkı açısından yoksulluk oranları incelendi inde de; benzer tablo ile 
kar ıla ılmaktadır. Genel olarak Türkiye, kent ve kırda yoksul hanehalkı oranı, 2002 yılından
2005 yılına gelindi inde gerilemektedir. Türkiye genelinde yoksul hanehalkı oranı 2002 
yılından, 2005 yılına %31 oranında, kentte %48 oranında ve kırda %11 oranında gerilmi tir.  
Hanehalkı ve fert açısından kırdaki yoksulluk oranı kente göre çok daha yüksektir.
 Yoksul hanehalkı ve fert oranları arasında, yıllara göre fark olup olmadı ı Paired 
Samples Test ile sınandı ında; 2002 ile 2004, 2003 ile 2004 ve 2003 ile 2004 yılları arasında
yoksul hanehalkı ve fert oranları arasında 0,05 yanılma düzeyinde fark olmadı ı söylenebilir. 
Ancak 2002 ile 2003, 2002 ile 2004, 2003 ile 2004 yılları arasında ise hanehalkı ve fert 
yoksulluk oranları arasında 0,05 yanılma düzeyinde fark oldu u söylenebilir.

Tablo 11. Türkiye’de Yoksulluk Oranları
YILLAR Düzey 

2002 2003 2004 2005 
YOKSUL FERT ORANLARI 

Türkiye  26,96 28,12 25,60 20,50 
Kent 21,95 22,30 16,57 12,83 
Kır 34,48 37,13 39,97 32,95 

YOKSUL HANEHALKI ORANLARI 
Türkiye  22,45 23,02 20,67 15,42 
Kent 17,38 18,49 12,90 8,91 
Kır 30,52 31,01 34,43 27,21 
Kaynak: TÜ K, 2006 

7.2 Fertlerin E itim Durumlarına göre Yoksulluk Oranları

 Fertlerden e itim durumları  okur yazar olmayanlar ile yüksekokul fakülte mezunu 
olan fertlerin yoksulluk oranları, verilen yıllar için co rafi sınıflamaya göre incelendi inde;
Türkiye’de  okur yazar olmayan fertlerin yoksulluk oranı 2002 yılında %41,07 iken, 2005 
yılında bu oran %37,81’e gerilemi tir. Okur yazar olmayan fertlerde erkek yoksulluk oranı,
kadın yoksulluk oranından daha yüksektir. E itim düzeyi yüksekokul fakülte mezunu olan 
fertlerin 2002 ve 2005 yılları için sırası ile yoksulluk oranları %1,57’den, %0,79’a 
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gerilemi tir. Yüksekokul mezunları arasında da erkek yoksulluk oranı, kadın yoksulluk 
oranına göre daha yüksektir. Kent ve kır için de benzer tablo ile kar ıla ılmaktadır. Kentsel 
alanda da okur yazar olmayan fert yoksulluk oranı, 2005 yılında oransal olarak gerilemesine 
kar ın, kırsal alanda ise yükselmi tir. E itim durumuna göre yoksulluk oranları, Tablo 12’de 
verilmi tir.

Tablo 12. E itim Düzeyine göre Yoksul Fert Oranları
YILLAR 

2002 2003 2004 2005 
Düzey 

T E K T E K T E K T E K
E T M DÜZEY  OKUR YAZAR OLMAYANLAR 

Türkiye  41,07 46,52 39,61 42,42 47,22 40,95 45,11 48,50 44,10 37,81 40,59 37,04 
Kent 35,88 39,63 34,82 34,72 38,29 33,62 32,82 37,84 31,32 28,46 30,62 27,81 
Kır 46,42 54,36 44,41 49,89 56,03 48,04 56,99 58,74 56,46 46,64 51,33 45,43 

E T M DÜZEY  YÜKSEKOKUL FAKÜLTE OLANLAR 
Türkiye  1,57 1,22 2,12 2,66 3,04 2,05 1,33 1,57 0,93 0,79 0,83 0,72 
Kent 1,07 1,34 0,64 2,19 2,51 1,71 1,03 0,99 1,08 0,53 0,57 0,46 
Kır 4,37 0,45 9,08 5,38 5,75 4,58 2,90 4,26 0,00 2,23 2,05 2,70 
Kaynak: TÜ K, 2006     T: Toplam E: Erkek K: Kadın

7.3 Fertlerin teki Durumuna göre Yoksulluk Oranları

 Türkiye, kent ve kır düzeyinde iktisaden faal olan fertlerin i teki durumlarına göre 
yoksulluk oranları, verilen yıllar için incelendi inde, Türkiye’de ücretli maa lı olarak 
çalı makta olan fertlerin 2002 yılında %13,64 olan yoksulluk oranı, 2005 yılında %6,57’ye 
gerilemi tir. Kent ve kır için de aynı e ilim dikkati çekmektedir. Yevmiyeli olarak çalı an
fertlerin de Türkiye, kent ve kırda sırasıyla 2002 yılında %45,01, %44,82 ve %45,29 olan 
yoksulluk oranları, 2005 yılında %32,12, %27,08 ve %38,61’e gerilemi tir. siz ve ekonomik 
olarak aktif olmayan fertlerin de yoksulluk oranları, 2002 yılından, 2005 yılına gerileme 
göstermi tir. Fertlerin i teki durumuna göre yoksulluk oranları da Tablo 13’te özet olarak 
verilmi tir.

Tablo 13. teki Duruma göre Yoksul Fert Oranları
YILLAR Düzey 

2002 2003 2004 2005 
ÜCRETL  MAA LI OLANLAR 

Türkiye  13,64 15,28 10,35 6,57 
Kent 12,24 14,27 8,79 4,92 
Kır 18,31 19,03 16,71 12,78 

YEVM YEL  OLANLAR 
Türkiye  45,01 43,09 37,52 32,12 
Kent 44,82 40,24 28,65 27,08 
Kır 45,29 47,29 47,15 38,61 

S ZLER 
Türkiye  32,44 30,97 27,37 26,19 
Kent 22,99 28,20 22,74 20,92 
Kır 62,56 38,84 38,12 43,43 

EKONOM K OLARAK AKT F OLMAYANLAR 
Türkiye  22,15 22,82 20,95 15,92 
Kent 18,53 19,32 14,10 11,08 
Kır 30,14 30,58 36,59 27,65 
Kaynak: TÜ K, 2006 
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7.4 Fertlerin Sektörlere göre Yoksulluk Oranları

 Türkiye, kent ve kır düzeyinde iktisaden faal olan fertlerin, çalı makta oldu u sektöre 
göre yoksulluk oranları irdelendi inde de, tarım sektöründe çalı an fertlerin en yüksek 
yoksulluk oranına sahip oldu u dikkati çekmektedir. Kırsal kesimde 2002 yılından, 2005 
yılına tarım sektöründe çalı an fert yoksulluk oranı yükselme e ilimi gösterdi i için aynı yapı
Türkiye’de de görülmektedir.  
 Sektörlere göre fert yoksulluk oranlarında, di er de i kenlere göre 2002 yılından,
2005 yılına var olan iyile me e ilimi gözlenmemektedir. Fertlerin çalı tı ı sektöre göre 
yoksulluk oranları özet olarak Tablo 14’de verilmi tir.

Tablo 14. Sektöre göre Yoksul Fert Oranları
YILLAR Düzey 

2002 2003 2004 2005 
TARIM SEKTÖRÜ 

Türkiye  36,42 39,89 40,88 37,24 
Kent 33,74 26,42 19,59 15,43 
Kır 36,77 40,91 42,32 38,80 

SANAY  SEKTÖRÜ 
Türkiye  20,99 21,34 15,64 9,85 
Kent 18,75 19,31 11,86 8,47 
Kır 25,87 28,02 27,69 14,44 

H ZMET SEKTÖRÜ 
Türkiye  25,82 16,76 12,36 8,68 
Kent 21,90 16,03 10,62 7,07 
Kır 34,16 18,95 18,01 13,76 

8. SONUÇ 

 Yapılan çalı madan elde edilen sonuçlar kısaca a a ıdaki biimde özetlenebilir.

1. AB ülkelerinden seçilen 18 ülke için, sosyal transferler sonrası yoksulluk oranı ile 
Gini katsayısı arasında pozitif yönlü ve güçlü denebilecek bir ili ki tespit 
edilmi tir. Elde edilen model sonucuna göre Türkiye’de olması gereken sosyal 
transferler sonrası yoksulluk oranı %23 iken, gerçek rakam %26 olarak 
gözlenmektedir. 

2. AB ülkeleri arasında sosyal transferler öncesi ve sonrası yoksulluk oranları
arasında önemli farklar dikkati çekmektedir. Oysa Türkiye’de sosyal transfer 
öncesi %31 olan yoksulluk oranı, sosyal transfer sonrası %26’ya gerilemekte ve 
AB ülkelerine göre Türkiye’de yapılan sosyal transfer ödemelerinin yoksullu u
azaltma yönünde etkisinin oldukça dü ük oldu u söylenebilir.

3. Türkiye dahil edildi inde ve hariç tutuldu unda, sosyal transfer öncesi yoksulluk 
oranı ile kısmi ili ki katsayıları açısından, en yüksek ili kiye sahip de i kenler 
sırası ile Gini katsayısı, medyan gelirin %70 ve fazlasını elde eden nüfus oranı,
hanehalkı büyüklü ü, en zengin %20’lik grubun en fakir %20’lik gruba 
oranıdır. Türkiye’nin analize dahil edilmesi sadece ili ki katsayılarında pozitif 
yönde bir artı a neden olmaktadır.  

4. Analiz için var olan 17 de i kene yönelik yapılan faktör analizi sonuçlarında da, 
Türkiye’nin dahil edilmesi veya hariç tutulması faktörleri etkilememekte ve 17 
de i ken her iki durumda da 5 faktör grubu olu turmakta ve yoksulluk oranı;
Gini katsayısı, hanehalkı büyüklü ü, medyan gelirin %70 ve üzerini elde eden 
nüfus oranı ile bir faktör olu turmaktadır.
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5. Tüm de i kenler modelde iken Türkiye dahil edildi inde ve hariç bırakıldı ında
yapılan kümeleme analizinde de kararlı yapı gösteren ülkeler; Balçika, rlanda, 
Yunanistan, spanya, Lüksemburg, Avusturya, Portekiz ve sveç olmu tur.

6. AB ülkeleri ile Türkiye, Gini katsayısı, SGP’ye göre Ki  ba ına milli gelir, sosyal 
transferler öncesi ve sonrası yoksulluk oranları, GE de erleri açısından 19 ülke 
sıralandı ında Türkiye genel olarak son sırada yer alma gibi kararlı bir yapı
sergilemektedir.
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Özet 

Günümüzde zaman serilerinin çözümlenmesinde yapay sinir a ları kullanımı yaygınla mı tır. 
Daha iyi öngörü sonuçları elde edebilmek için çe itli çalı malar yapılmaktadır. Çok fazla 
bile en içeren yapay sinir a ları yöntemini etkili bir biçimde kullanabilmek için bile enlerin
do ru seçimi önemlidir. Öngörü performansını etkileyen bile enlerden biri aktivasyon 
fonksiyonudur. Bu çalı mada, çıktı biriminde kullanılan aktivasyon fonksiyonun do rusal ve 
e risel seçilmesi durumlarında yapay sinir a ı yönteminin nasıl öngörüler üretebilece i
incelenmi tir. Türkiye dı  ticaret verileri her iki aktivasyon fonksiyonu kullanılarak çözülmü
ve sonuçlar kar ıla tırılmı tır. Hızlı bir artı  ya da azalı  gösteren serilerin çözümlenmesinde, 
çıktı biriminde do rusal aktivasyon fonksiyonu kullanılmasının çok yanıltıcı oldu u ve e risel 
aktivasyon fonksiyonu kullanılmasının gereklili i ortaya konulmu tur.

1. Giri

Do rusal zaman serilerinin çözümlenmesinde, 1976 yılından bugüne kadar Box-Jenkins 
yöntemi [3] geli tirilerek kullanılmı tır [5]. Granger ve Teravista  gerçek hayatta kar ıla ılan 
zaman serilerinin genellikle e risel bir yapıya sahip oldu unu belirtmi lerdir [4]. Box-Jenkins 
yöntemleri ile e risel zaman serileri modellenemedi inden, seçenek yöntemler kullanılmı tır.
Ko ullu De i en Varyanslı Otoregresif Model ve Bilinear Modeller gibi e risel zaman serisi 
modelleri bu seçenek yöntemlerdendir. Ancak bu e risel zaman serisi modelleri sadece belli 
e risel yapılar için kullanıldı ından genel olarak yeterli esnekli e sahip de ildir [7]. Bu 
nedenle, hem e risel hem do rusal zaman serilerini çözümlemedeki ba arısı görülmü  olan 
yapay sinir a ları (YSA) yönteminin kullanılması giderek yaygınla maktadır.

Yapay sinir a ları yöntemi zaman serilerindeki hem e risel hem de do rusal yapıyı
ö renebilme yetene ine sahip oldu undan, di er zaman serisi modelleme yöntemlerine göre 
daha iyi öngörü sonuçları verebilmektedir [2]. YSA yöntemi kullanılırken, yöntemin 
bile enlerinin do ru belirlenmesi çok önemlidir. Bile enlerin iyi belirlenememesi durumunda, 
çok daha iyi öngörü de erleri elde etmek mümkünken, sadece tatmin edici bir sonuçla 
yetinilir. Yanlı  bile enlerin seçimi bazı durumlarda yanıltıcı sonuçlar da do urabilir. YSA 
bile enleri genel olarak mimari yapı, ö renme algoritması ve aktivasyon fonksiyonundan olu ur [1].
Bu çalı mada, aktivasyon fonksiyonu bile eninin öngörü üzerindeki etkisi ara tırılmı tır. Çıktı
biriminde kullanılan aktivasyon fonksiyonunun do rusal ve e risel olması durumunda nasıl
sonuçlar üretti ini incelemek için Türkiye dı  ticaret verileri [6] ithalatın GSMH içindeki payı
( TG P), ihracatın GSMH içindeki payı ( HG P), ihracatın ithalatı kar ılama oranı ( KO), dı
ticaret hacmi (DTH), dı  ticaret dengesi (DTD), ithalat de erleri ( TD) ve ihracat de erleri
( HD) çözümlenmi tir. YSA ile çözümleme yapılırken, seri, e itim ve test kümesi olarak ikiye 
ayırılır. E itim kümesi üzerinden a ın en iyi a ırlık de erleri bulunur. Daha sonra bu de erler 
kullanılarak test kümesindeki de erler tahmin edilir ve hata de eri hesaplanır. Hesaplanan 
hata de erine göre en iyi bile en kombinasyonuna karar verilir. Yapılan çalı mada, seriler 
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e itim, test ve geçerlilik kümeleri olmak üzere üçe bölünmü tür. Böylece test kümesi 
üzerinde verilen kararın do rulu u, geçerlilik kümesi üzerinde sınanmı tır. Buna göre her iki 
aktivasyon fonksiyonu kar ıla tırıldı ında, hızlı bir artı  ya da azalı  gösteren serilerde 
do rusal aktivasyon fonksiyonu kullanıldı ında, e risel aktivasyon fonksiyonuna göre test 
kümesinde çok daha iyi sonuçlar elde edildi i görülmü tür. Buna kar ın, geçerlilik kümesi 
üzerinde bu sonucun tam tersi bulunmu tur. Yani, test kümesine bakarak çıktı biriminde 
do rusal fonksiyon kullanılması kararı verilmektedir oysa geçerlilik kümesi üzerinde bu karar 
sınandı ında kararın yanlı  oldu u görülmektedir. Bu çalı mada elde edilen sonuçlara göre, 
hızlı artı  ya da azalı  gösteren serilerde, test kümesi üzerinden verilen kararda en iyi seçimin 
do rusal aktivasyon fonksiyonu olarak görülmesine ra men, çıktı biriminde e risel 
aktivasyon fonksiyonu kullanılmasının gereklili i ortaya çıkarılmı tır.

kinci bölümde YSA yöntemi genel olarak verilmi tir. Yapılan uygulama ve elde edilen 
sonuçlar üçüncü bölümde sunulmu tur. Son bölümde ise elde edilen sonuçlar tartı ılmı tır.

2. Yapay Sinir A ları

YSA canlı organizmalardaki biyolojik sinir a larını taklit eden sentetik a lardır. Buna kar ın,
YSA ve biyolojik sinir a ları  arasında hem mimarileri hem de yetenekleri arasında büyük 
farklılıklar vardır. YSA matematiksel bir model olu turur ve genel bir fonksiyon yakla tırıcı
olarak bilinir [7]. 

Zaman serileri analizinde YSA yöntemi kullanımının sa ladı ı bazı avantajlar 
Zaman serisinin e risel mi yoksa do rusal mı olup olmadı ı test edilmeksizin 
çözümleme yapılabilir. 
Geleneksel zaman serisi yöntemlerinden daha iyi öngörü sonuçları elde 
edilebilmektedir. 
Geleneksel e risel zaman serisi modelleri sadece belli e risel yapılar için 
kullanıldı ından genel olarak yeterli esnekli e sahip de ildir [7]. Ancak  YSA ile 
çözümlemede zaman serisinin e risel  yapısının nasıl oldu u önemli de ildir. 
YSA yöntemi, geleneksel zaman serisi tahmin yöntemleri gibi karma ık bir teoriye 
sahip de ildir, anla ılması ve uygulanması daha kolaydır.

eklinde sıralanabilir.

Zaman serisi çözümleme yöntemi olarak YSA yöntemi veriye dayalı bir yöntemdir. ncelenen 
zaman serisinin yapısına göre farklı YSA bile enleri kullanmak daha yararlı olabilir. YSA 
bile enlerinin do ru seçilmesi YSA yönteminin performansını önemli derecede etkiler. YSA 
bile enleri a a ıda kısaca açıklanmı tır.

Mimari Yapı: Yapay sinir a ları mimarileri ileri beslemeli ve geri beslemeli mimariler olarak 
ikiye ayrılmaktadır. Zaman serisi öngörü problemleri için, ileri beslemeli mimariler yeteri 
kadar iyi sonuç verdi inden, çalı mada daha basit yapıya sahip ileri beslemeli sinir a ları
kullanılmı tır. En basit hali ile çok tabakalı ileri beslemeli bir yapay sinir a ı mimari yapısı

ekil 1 de verilmi tir. ekilde de görüldü ü gibi çok tabakalı ileri beslemeli bir yapay sinir 
a ı mimarisi üç kısımdan olu ur. Bunlar girdi tabakası, gizli tabaka ve çıktı tabakasıdır.
Tabakalar, nöron (dü üm) adı verilen birimlerden olu maktadır. Mimarinin tam olarak 
belirlenmesi tabakalardaki nöron sayısına karar verilmesi ile gerçekle ir. Yapay sinir 
a larında nöronlar birbirlerine a ırlıklar ile ba lıdırlar. leri beslemeli a larda bu ba lantılar 
tek yönlü ve ileri do rudur. Aynı tabakanın birimleri arasında ba lantı yoktur.
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ekil 1. Çok tabakalı ileri beslemeli yapay sinir a ı

Zaman serilerinin gelecek tahmininde en yaygın kullanılan 3 tabakalı ileri beslemeli sinir 
a ıdır. Tek de i kenli zaman serileri için a ın girdileri geçmi  veya gecikmeli de i kenler,
çıktısı ise tahmin de eridir. Öngörü problemi için yapay sinir a ı e risel otoregresif modele 
denktir.

Ö renme Algoritması: Yapay sinir a larında a ırlıkların belirlenmesinde kullanılan bir çok 
ö renme algoritması vardır. En yaygın kullanılan ö renme algoritmalarından biri Geri 
Yayılım (Back Propagation) Algoritmasıdır [2]. Geri yayılım algoritması eldeki veri ile a ın
çıktısı arasındaki farka dayalı olarak a ılıkların güncellenmesini gerçekle tirir.  

Aktivasyon Fonksiyonu:  Aktivasyon fonksiyonu girdi ve çıktı birimleri arasındaki e risel 
e le meyi sa lar. Aktivasyon fonksiyonunun do ru seçilmesi a ın performansını önemli 
derecede etkiler. Aktivasyon fonksiyonu genelde tek kutuplu, çift kutuplu ya da do rusal
olarak seçilebilir.  

3. Uygulama

Bu bölümde, Türkiye dı  ticaret verileri [6] ithalatın GSMH içindeki payı ( TG P), ihracatın
GSMH içindeki payı ( HG P), ihracatın ithalatı kar ılama oranı ( KO), dı  ticaret hacmi 
(DTH), dı  ticaret dengesi (DTD), ithalat de erleri ( TD) ve ihracat de erleri ( HD) olmak 
üzere 7 seri YSA yöntemi kullanılarak çözümlenmi tir. Bu serileri, hızlı bir artı  ya da azalı
göstermeyen ve gösteren seriler olmak üzere iki grupta toplayabiliriz. Buna göre sırasıyla 1. 
grupta TG P, HG P ve KO serileri, 2. grupta ise DTH, DTD, TD ve HD serileri yer 
alacaktır. Guruplara göre incelenen serilerin grafikleri ekil 2 ve 3 te verilmi tir. Grafikler 
incelendi inde, 2. gruptaki serilerin, 1. gruptakilere göre daha hızlı bir artı  ya da azalı
gösteren seriler oldu u görülmektedir. 

Çıktı tabakası

Gizli tabaka 

Girdi tabakası
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ekil 2. 1. Grup serilerinin grafikleri

ekil 3. 2. Grup serilerinin grafikleri
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Herbir seri 1923 – 2003 yılları arasında 81 de er içermektedir. YSA çözümlemesinde ilk 71 
de er e itim kümesi için, sonraki 5 de er (72-76) test kümesi için ve son 5 de er (77-81) 
geçerlilik kümesi için kullanılmı tır. Bir ba ka ifadeyle, ilk 71 de er üzerinden a ın e itimi 
gerçekle tirilmi  ve sonraki 5 de er tahmin edilerek bu tahminler ile gerçek de erler
arasındaki hata kareler oertalaması karekök (HKOK) de eri elde edilmi tir. yi gerçek, iŷ
tahmin de erlerini ve T  incelenen kümedeki gözlem sayısını göstermek üzere,  HKOK de eri

2/1

1

2)ˆ( TyyHKOK
T

i
ii

formülü ile hesaplanır. Buradan, en iyi mimari test kümesi üzerinden elde edilen HKOK 
de erlerine göre belirlenmi tir. Belirlenen mimari ile geçerlilik kümesini olu turan son 5 
de er de tahmin edilerek, yine tahminler ve gerçek de erler arasındaki HKOK de eri
hesaplanarak seçilen mimarinin do rulu u ara tırılmı tır. Elde edilen sonuçlar çıktı
tabakasında hem do rusal

xxf )(
aktivasyon fonksiyonunun, hemde e risel 

1)8.0exp(1)( xxf
lojistik aktivasyon fonksiyonunun kullanıldı ı ileri beslemeli sinir a ı modelleri için elde 
edilmi tir. Herbir seri için, girdi tabakasındaki birimlerin 1 ile 12, gizli tabakadaki birimlerin 
de 1 ile 12 arasında de i ti i ve çıktı tabakasında bir birimin kullanıldı ı toplam 144 mimari 
incelenerek en iyi mimari seçilmi tir. Guruplara göre elde edilen sonuçlar Tablo 1 de 
özetlenmi tir. Tablo 1 de THKOK test kümesi, GHKOK ise geçerlilik kümesi üzerinden elde 
edilen HKOK de erlerini göstermektedir.  

Tablo 1. Uygulama sonuçları

Seri Aktivasyon 
Fonksiyonu 

En yi 
Mimari THKOK GHKOK 

E risel 10-12-1 4,62 14,89 
TG P

Do rusal 9-9-1 1,57 5,16 
E risel 8-8-1 2,10 7,48 

HG P
Do rusal 5-4-1 4,50 7,32 
E risel 4-6-1 7,50 13,09 

1.

G
r
u
p KO

Do rusal 5-8-1 9,10 11,60 
      

Seri Aktivasyon 
Fonksiyonu 

En yi 
Mimari THKOK GHKOK 

E risel 4-2-1 21682 20128 
DTH

Do rusal 1-4-1 5139 60578 
E risel 9-8-1 5314 13137 

DTD
Do rusal 12-12-1 4359 738129 
E risel 5-2-1 135 109 

TD
Do rusal 10-7-1 39 630 
E risel 11-2-1 852 1013 

2.

G
r
u
p

HD
Do rusal 2-2-1 612 1113 

Sözlü Sunumlar 775



Tablo 1 de verilen sonuçlara göre, 1. grup ve 2. grup serilerinin çözümlemeleri 
kar ıla tırıldı ında, 2. grup yani hızlı bir artı  ya da azalı  gösteren serilerin tümü için, test 
kümesinden elde edilen HKOK de erlerine göre çıktı biriminde do rusal aktivasyon 
fonksiyonunun kullanıldı ı YSA modeli seçilmektedir. Buna kar ın, verilen bu kararın
do rulu u geçerlilik kümesi ile sınandı ında, seçilen do rusal aktivasyon fonksiyonunun, 
e risel aktivasyon fonksiyonuna göre daha kötü sonuçlar verdi i açıkça görülmektedir. 
Örne in, TD serisi için elde edilen sonuçlar incelendi inde, do rusal aktivasyon fonksiyonu 
kullanıldı ında test kümesi üzerinden THKOK de eri 39 olarak elde edilmi ken, e risel 
aktivasyon fonksiyonu için 135 de eri elde edilmi tir. Buna göre, öngörü de erleri elde etmek 
için do rusal aktivasyon fonksiyonu seçilir. Ancak, bu göstergenin yanlı  oldu u ve yanlı  bir 
seçime götürdü ü açıktır. Çünkü, geçerlilik kümesine bakıldı ında do rusal aktivasyon 
fonksiyonu seçimi (630), e risel aktivasyonuna (109) göre yakla ık 6 kat daha kötü bir 
öngörü sonucu vermektedir. Bu durumun tüm 2. grup seriler için geçerli oldu u
görülmektedir. Buna kar ın, 1. grup serilerde ise THKOK de erine göre, çıktı tabakasında
kullanılacak aktivasyon fonksiyonu seçimi kararının kötü öngörü sonuçlarına götürmedi i
gözlemlenmektedir. 

4. Sonuç 

Zaman serileri YSA ile çözümlendi inde veri kümesi genellikle e itim ve test kümesi olmak 
üzere ikiye ayrılır. E itim kümesi kullanılarak YSA modelinin en iyi a ırlık de erleri
(parametreleri) bulunur. Daha sonra farklı YSA bile enlerinin kullanılmasıyla olu turulan
çe itli YSA modelleri için test kümesi üzerinden hesaplanan HKOK de erlerine göre en iyi 
model belirlenir. Bu çalı mada, çıktı biriminde kullanılan aktivasyon fonksiyonunun do rusal
ya da e risel seçilmesinin öngörü do rulu u üzerindeki etkisi ara tırılmı tır. Bu nedenle, veri 
kümesi e itim, test ve geçerlilik kümesi olmak üzere üçe bölünmü tür. Böylece, test kümesi 
üzerinde belirlenen modelin do rulu u geçerlilik kümesi üzerinde sınanmı tır. Daha özel 
sonuçlar elde etmek amacıyla çözümlenen seriler hızlı bir artı  ya da azalı  gösteren ve 
göstermeyen seriler olmak üzere iki grupta toplanmı tır. Elde edilen sonuçlara göre, hızlı artı
ya da azalı  göstermeyen serilerde, test kümesi üzerinden verilen çıktı biriminde kulanılacak
aktivasyon fonksiyonu kararının do rulu unu, geçerlilik kümesi üzerinde de korudu u
söylenebilir. Buna kar ın, hızlı artı  ya da azalı  gösteren serilerin tümünde, test kümesine 
göre do rusal aktivasyon fonksiyonu seçilmesi kararı verilmesine ra men, geçerlilik 
kümesinde e risel aktivasyon fonksiyonu kullanılan modellerin çok daha iyi öngörü sonuçları
verdi i görülmü tür. Sonuç olarak, hızlı bir artı  ya da azalı  gösteren seriler için öngörü elde 
edilirken çıktı biriminde e risel aktivasyon fonksiyonun tercih edilmesinin gerekli oldu u
belirtilebilir.
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ABSTRACT 

EFFECT OF LINEAR AND NONLINEAR ACTIVATION FUNCTIONS ON 
ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS FORECASTING 

Nowadays, use of artificial neural networks for analyzing time series is becoming widespread. 
Various studies are being made to produce better forecasts. Artificial neural networks have 
many combinations of components. To choose the right combination of components is 
important to use this method effectively. One of these component is activation function has 
influence on forecasting. In this study, in case of choosing the activation function as linear 
and nonlinear, results which are produced by artificial neural networks are examined. The 
main indicators for Turkey, namely, export value, import value, proportion of imports covered 
by exports, foreign trade volume, foreign trade balance, share in GNP of export and share in 
GNP of import time series are discussed by using both linear and nonlinear activation 
functions. The obtained results are compared and it is found that using linear activation 
function to analyze series which have trend effect is misleading and use of nonlinear 
activation function for these series is needed.  

Key Words: Activation function, artrtificial neural networks, iIndicators of foreign trade of 
Turkey, time series.
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ÖZET

statistikte özellikle klinik denemelerde verinin tamamını toplamak zor, masraflı veya zaman 
açısından uygun olmayabilir. Yani çalı manın sonunu beklemeden, belli bir a amada karar 
vermenin maddi ve zaman yönünden faydaları da bulunmaktadır. ki tedavi yada iki ilaç 
türünden hangisini daha iyi sonuç verdi ine karar verebilmek için, çalı manın sonunu 
beklemek gerekir. Ancak çalı manın sonu beklendi inde, bazı hastalarda istenmeyen sonuçlar 
(ölüm gibi) görülebilir.  

Çalı ma sonunu beklemeden, çalı ma boyunca sürekli sımayı içeren ardı ık yöntemler 
geli tirilmi tir. Ardı ık yöntemlerde her veri çiftinden sonra veri sürekli olarak 
de erlendirildi inden dolayı, bu yöntem klinik deneylerde çok kullanı lı de ildir. Bunun 
yerine ara tırmacının kendi belirledi i zaman aralıklarında çözümleme yapmasına imkan 
sa layan grup ardı ık test yöntemleri kullanılmaktadır. Klinik bir çalı mada iki tedavi 
yöntemi kar ıla tırılıyorsa, çalı manın sonu beklenmeden hangi tedavi yönteminin daha iyi bir 
sonuç verdi i grup ardı ık test yöntemleri ile tespit edilebilir. Böylece belli bir a amadan 
sonra hastalar di er tedavi grubuna yönlendirilerek, hastaların sa kalım süreleri uzatılmı
olabilir. Pocock(1977) ve O’Brien&Fleming(1979) tarafından geli tirilen grup ardı ık
yöntemleri, bugün bir çok alanda kullanılmaktadır.

Bu çalı mada grup ardı ık test yöntemlerinin sa kalım analizinde gerçek verilerle uygulaması
yapıldı. Çalı mada kullanılan veriler sa dan sansürlü verilerdir. ki farklı grup önce 
parametrik olmayan testlerle (Logrank, Tarone-Ware, Gehan) test edildi. Daha sonra grup 
ardı ık test yöntemleri kullanılarak, iki grup her a ama için incelendi. Ve tüm çalı ma süresi 
kullanılarak elde edilen sonuç ile a ama a ama elde edilen sonuçlar kar ıla tırıldı. Böylece 
hangi grubun hangi a amada daha iyi sonuç verdi i tespit edildi    

Anahtar Kelimeler : Grup ardı ık test, sa kalım analizi, harcama fonksiyonu, logrank testi, 
güç analizi 
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1. G R

statistikte amaç örnek veri toplamak ve bu verilerden hareketle anakütle hakkında
çıkarsamalar yapmaktır. Bunun için sabit (belli) sayıda gözlemler toplanır. Bazen gerekli 
verinin tamamını toplamak zor veya zaman açısından uygun olmayabilir. Bu özellikle klinik 
denemelerde önemlidir. E er iki tedavi ya da iki ilaç türünü kar ıla tırmak isteniyorsa, 
çalı ma sonunda hangi tedavi yönteminin ya da hangi ilacın daha iyi sonuç verdi ine karar 
verilebilir. Ancak daha iyi sonucu tespit etmek için çalı manın sonu beklendi inde, bazı
hastalarda istenmeyen sonuçlar (ölüm gibi) görülebilir. Bunun için çalı ma bitmeden daha 
erken bir a amada hangi tedavi yöntemin ya da ilacın daha iyi oldu u tespit edilerek, hastalar 
o tedavi ya da ilaca yönlendirilebilir. Böylece daha sa lıklı bir sonuca ula ılmı  olur.

Ayrıca klinik denemeler çok masraflı olabilece i için erken sonlanmanın yani 
çalı manın sonunu beklemeden belli bir a amada karar vermenin maddi ve zaman yönünden 
faydaları da bulunmaktadır. te böyle durumlarda bireyleri sürekli izleme veya ardı ık olarak 
takip etme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

Sa kalım analizi çalı maları son yıllarda oldukça sık kullanılmaktadır. Bu çalı malar 
daha çok ölüm ile sonuçlanan (kanser gibi) hastalıklar üzerinde uygulanmaktadır. nsanlar
üzerinde yapılan bu tür çalı malarda gerçek anlamda sa lıklı veri elde etmek zor ve zaman 
almaktadır. te bu tür çalı malarda veri elde etmenin zaman, maliyet, çalı ma süresince 
olabilecek aksaklıklardan dolayı ardı ık yöntemlerden yararlanılmı tır. Ardı ık
yöntemler(birimler ardı ık olarak gelmesi) çalı manın erken durdurulmasına imkan 
sa lamasından dolayı kullanı lıdır.
 Ardı ık yöntemlerde çalı ma sonuçlarının sürekli de i mesinden dolayı, grup ardı ık
yöntemleri geli tirilmi tir. Grup ardı ık test yöntemleri üzerinde ilk çalı maları Armitage ve 
ark. (1969) yapmı lardır. Daha sonraları ise Pocock, O’Brien&Fleming bu çalı maları
geli tirmi lerdir[7,4]. Lan&DeMets ise grup ardı ık testinin alfa maliyet fonksiyonu yakla ımı
ile ilgili çalı malar yapmı lardır[3]. Rebussion ve ark. ise farklı grup tasarımları için örneklem 
geni li i ve güç analizi hesabı için metotlar geli tirmi lerdir[8]. Bu metotlarla iki sa kalım
e risini kar ıla tırmak için kullanılan grup ardı ık düzenleri için örneklem geni li ini ve testin 
gücü hesaplanabilmektedir.     

2.SA KALIM ANAL Z NDE KULLANILAN PARAMETR K OLMAYAN TESTLER 
 Sa kalım analizinde sansürlü verilerin yer aldı ı iki grubun kar ıla tırılmasında çok 
sık kullanılan bir testtir. Logrank testinde farklı gruplardaki bireylerin hazard oranlarının tüm 
zaman boyunca aynı oldu u varsayılır.
 Yokluk hipotezi H0:S1(t) = S2(t) yani iki grubun sa kalım e rileri (fonksiyonları)
arasında fark yoktur biçiminde kurulur.  
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 (1) formülündeki ölümlere farklı a ırlıklandırmalar (Wi) verilebilir. Logrank testinde 
tüm ölümlere e it a ırlık verilir. wi=1 ise logrank testi, wi=ri olursa Gehan testi ve wi=(ri)1/2

alınırsa Tarone-Ware testi elde edilir [1].

Test A ırlık Açıklama 

Logrank 1
Ço unlukla kullanılan ve önerilen bir testtir. Tüm zamanlarda e it
a ırlıklandırma yapılır. Hazard oranları birbirine orantılı ise bu 
test maksimum güce sahiptir.  

Gehan ir
Çalı manın ba ında hazard oranları üzerinde a ırlıklandırma çok 
fazladır.

Tarone-
Ware ir

Çalı manın ba ında hazard oranları üzerinde a ırlıklandırma 
fazladır.

3. GRUP ARDI IK TEST YÖNTEMLER
 Grup ardı ık test yöntemi üzerine çalı malar yapan Pocock ve O’Brien&Fleming grup 
sayılarını e it oldu u durumlar için çalı ma yaparken, Slud&Wei ve Lan&DeMets grup 
büyüklüklerinin farklı oldu u durumlarda nasıl bir yöntem izlenece i üzerine çalı malar 
yapmı lardır[9,3].
 Ardı ık metot çalı ma boyunca verinin periyodik olarak analizidir. Bu metot bir 
deneyde sürekli sımayı içerir. E er iki tedavi yöntemi kar ıla tırılıyorsa, veriler her tedavi 
grubundan bir gözlem alınarak çiftler halinde analiz edilir. Her çiftin ardından bir test 
istatisti i hesaplanır ve bir sonlanma sınırıyla kar ıla tırılır. E er test istatisti i sınır geçerse, 
bu durumda çalı maya (denmeye) son verilir. Aksi takdirde deneme bir sonraki analize kadar 
devam eder. Bir denemeyi sonlandırma kararı sadece bir tedavinin sonucunun di erinden
anlamlı bir ekilde daha iyi veya daha kötü olmasına ba lıdır [2].   
 Klasik ardı ık metotlar her veri çiftinden sonra, veri sürekli olarak 
de erlendirildi inden dolayı klinik deneylerde çok kullanı lı de ildir. Bunun yerine grup 
ardı ık test yöntemleri tercih edilmektedir. 

Grup ardı ık test yöntemleri; ara tırmacının her yeni veri geldi inde de il de, kendi 
belirledi i zaman aralıklarında çözümleme yapması ve uygulama kolaylı ı bakımından
ara tırmacıların tercih etti i bir yöntemdir [5]. 
 Grup ardı ık test yöntemleri ile deneysel bir çalı mada iki tedavi yöntemi 
kar ıla tırılıyorsa, çalı manın sonu beklenmeden hangi tedavi yönteminin daha iyi bir sonuç 
verdi i tespit edilebilir. Belli bir a amadan sonra hastalar di er tedavi yöntemine 
yönlendirilir.   Böylece hastaların sa kalım süreleri uzatılmı  olabilir. 

3.1 Pocock Grup Ardı ık Testi 
 Pocock(1977), her bir grupta aynı sayıda örneklemin oldu u durumlarda, iki grubun 
kar ıla tırılması üzerine çalı malar yapmı tır. Pocock’a göre grup sayısının 5’ten büyük 
olması grup büyüklüklerini azaltaca ından dolayı uygulamada fazla bir avantaj 
sa lamamaktadır.
 Maksimum K tane grup testin gücü (1- ) ve  anlamlılık düzeyiyle beraber önceden 
belirlenir. Yeterli anlamlılık tespit edilse ya da edilmese de K. analizde denemeye son verilir. 
i. grupta birikmi  veri için a a ıdaki istatistik hesaplanır.

i
i

ST
i

                  (3) 
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Burada Si ba ımsız ve aynı standart normal da ılımlı rassal de i kenlerin toplamıdır. X rassal 
de i keni A ve B gibi iki deneme grubuna sahip olsun. Bu durumda Si de i keni a a ıdaki
gibi bulunur.

Xj=
0

10

1
2

n
Al Bl

l

X X
n

    ,  S i =
1

i

j
j

X          (4) 

Her analiz sonlandırma sınırı olan Z ile kar ıla tırılır.
1 2 1 0( , ,..., , )K KP T Z T Z T Z T Z H

Bir denemeyi sonlandırma ardı ık bir süreç gösterir. E er 1T Z  ise ilk analizde çalı ma

sonlandırılır demektir. 1T Z , 2T Z  ise çalı ma ikinci analizde durdurulur.       

3.2 O’Brien&Fleming Grup Ardı ık Testi 
O’Brien&Fleming tarafından geli tirilen bu testte, H 0  hipotezini reddetmek için 

gerekli olan nominal anlamlılık düzeyi çalı manın devam etti i süre içersinde arttı ı için, 
ba larda H 0  hipotezini reddetmek zordur, ancak sonraki çözümlemelerde reddetmek daha 
kolayla maktadır.
 Test düzeni ve uygulanı ı bakımından Pocock’un testi ile benzerdir, ancak sınır
de erlerinde farklılık bulunmaktadır iNNPCi ),( , i=1,...,N olmak üzere testin i leyi i
ve örneklem büyüklü ünün hesaplanı ı Pocock’un testi ile aynıdır.

3.3.  - Harcama Fonksiyonları
 Lan ve DeMets alfa harcama fonksiyonunu ortaya koydular[3]. Bu harcama 
fonksiyonuna göre; kZZZ ,....,, 21  test istatistikleri dizisi için kbbb ,....,, 21  sınır de erleri
belirlenir. Bu sınır de erleri ardı ık hipotez testlerinin kritik de erleridir. Çalı manın her bir 
a amasından sonra kZ  ve kb  de erleri kıyaslanır, e er kZ < kb  ise çalı ma devam ettirilir, 

kZ kb  oldu u durumda ise ortalamaların e it oldu u 0H  hipotezi reddedilir ve çalı ma 
durdurulur.

 – harcama fonksiyonunda yer alan zaman göstergesi “t” geçen zamanın maksimum 
deneme sürecine oranını veya toplanan örneklem oranını ifade eder ( /t n N  veya t= /d D  ). 
Zaman göstergesi t bir oranı ifade etti inden 0 ve 1 aralı ında de erler alır.
 Alfa harcama fonksiyonunun sahip oldu u karakteristikler (0)=0 ve (1)=  ki bu 
karakteristik deneme tamamlandı ında sabit bir  seviyesini garanti etmektedir yani 
Pr( 1 1 2 2 ,...., k kZ b or Z b or Z b )= (t). 5 farklı harcama fonksiyonu a a ıdaki gibidir: 

i) O’Brien&Fleming : 22 2 ( / t )Z

ii) Pocock   : ln(1 ( 1) )e t

iii)Alfa*Time   :  t

iv)Alfa*Time^1.5  : 1,5t

v)Alfa*Time^2  : 2t
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4. UYGULAMA 
Grup ardı ık test yöntemlerinin sa kalım analizinde uygulaması için Samsun’da 1 

Ocak 2001 ile 31 Aralık 2002 tarihleri arasında 224 akci er kanseri tanısı olan hastalara ait 
veriler kullanıldı. Çalı mada kullanılan veriler sa dan sansürlü verilerdir. Hastalar KHAK 
(küçük hücreli akci er kanseri) ve KHDAK (küçük hücre dı ı akci er kanseri) olmak üzere 
iki gruptan olu maktadır[10].

Tablo 1. ki hasta grubuna ait özet istatistikler  
 Sansürlü Ölü Toplam Medyan 
KHAK 17 35 52 255 
KHDAK 27 145 172 216 
TOPLAM 44 180 224  

 Grup ardı ık test yöntemlerinin çözümü için 3 duruma göre çözüm yapılabilmektedir. 
1.durumda ara tırmacı her bir çözümlemeyi sabit sayıda ölüm gerçekle ene kadar bekler ve 
ondan sonra çözüme geçer. 2. durumda testin gerçekle ti i zaman aralıkları e it alınır. 3. 
durum ise rasgele belirlenen zaman aralıkları ile çözüme gidilir[5].   
 Bu çalı mada durum 2’ye göre analiz yapılmı tır. Adım sayısı 4 olarak alındı ve her 
bir adımdaki ölüm oranları (ti) hesapladı. Toplam en yüksek süre 1060 gün oldu undan ve 4 
adıma göre de erlendirildi inde her 265 gün için çözümleme yapıldı.

   Tablo 2. 4 Adıma Göre Analiz Sonuçları
N ti Ölümler 

KHAK  KHDAK   Toplam 
Logrank Gehan Tarone-

Ware
N=1   265.gün 0,67 27           95 122 p= 0.048 p=0.330 p= 0.132 

N= 2   530.gün 0,95  34           137 171 p= 0.378 p= 0685 p= 0.565 

N= 3  795.gün 0,99  35          144 179 p= 0.980 p= 0.315 p= 0.201 

   N= 4    1060.gün 1,00  35          145 180 p= 0.043 p= 0.150 p= 0.087 

 Grup ardı ık testler ve güç analizi Ncss-Pass programında yapıldı[6,8].

Tablo 2. =0.05 ve =0.10 çin Grup Ardı ık Test Sonuçları
O'Brien&
Fleming Pocock t t1,5 t2

Adım Log-
rank Gehan Tarone  

-Ware Üst 
Sınır

Alt
Sınır

Üst 
Sınır

Alt
Sınır

Üst 
Sınır

Alt
Sınır

Üst 
Sınır

Alt
Sınır

Üst 
Sınır

Alt
Sınır

1 1,977 0,975 1,503 2,502 -2,502 2,072 -2,072 2,126 -2,126 2,205 -2,205 2,283 -2,283
2 0,883 0,400 0,574 2,062 -2,062 2,264 -2,264 2,197 -2,197 2,138 -2,138 2,106 -2,106
3 1,655 1,005 1,277 2,096 -2,096 2,381 -2,381 2,293 -2,293 2,214 -2,214 2,164 -2,164

0.05  

4 2,022 1,439 1,709 2,123 -2,123 2,427 -2,427 2,333 -2,333 2,250 -2,250 2,196 -2,196
1 1,977 0,975 1,503 2,129 -2,129 1,771 -1,771 1,832 -1,832 1,920 -1,920 2,006 -2,006
2 0,883 0,400 0,574 1,758 -1,758 1,946 -1,946 1,878 -1,878 1,820 -1,820 1,790 -1,790
3 1,655 1,005 1,277 1,802 -1,802 2,059 -2,059 1,968 -1,968 1,889 -1,889 1,839 -1,839

0.10  

4 2,022 1,439 1,709 1,831 -1,831 2,104 -2,104 2,008 -2,008 1,923 -1,923 1,869 -1,869
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Tablo 2’de =0.10  için ve logrank testinde 5 harcama fonksiyonun sınır de erleri
a ıldı ından, bu sonuçlar ekil 1-5’de gösterilmi tir. Ayrıca =0.05 ve =0.10 için güç analizi 
ve N de erleri sonuçları ekil 6 ve ekil 7’de verilmi tir.
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ekil 1. =0.10 için Logrank testine göre O'Brien&Fleming sınır de erleri grafi i
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ekil 2. =0.10 için Logrank testine göre Pocock sınır de erleri grafi i
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ekil 3. =0.10 için Logrank testine göre t sınır de erleri grafi i
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ekil 4. =0.10 için Logrank testine göre 3/ 2t  sınır de erleri grafi i
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ekil 5. =0.05 için Logrank testine göre 2t  sınır de erleri grafi i
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Alpha*t
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ekil 6. N=224 akci er kanseri verisi için =0.05 ve =0.10’a göre 5 harcama fonksiyonunun  
güç analizi sonuçları

Tablo 3.  Farklı N de erlerine göre 5 harcama fonksiyonun güç analizleri sonuçları
 N O'Brien&Fleming Pocock t t1,5 t2

100 0,562 0,514 0,528 0,542 0,550 
150 0,737 0,690 0,704 0,718 0,726 
200 0,850 0,812 0,824 0,835 0,842 
250 0,918 0,891 0,900 0,908 0,912 

0,05 

300 0,957 0,939 0,945 0,950 0,953 
100 0,679 0,639 0,653 0,665 0,673 
150 0,827 0,793 0,805 0,816 0,822 
200 0,911 0,887 0,895 0,903 0,907 
250 0,955 0,940 0,946 0,951 0,953 

0,10 

300 0,978 0,969 0,973 0,976 0,977 
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ekil 7. Farklı N ve de i ik sa kalım oranları için 5 harcama fonksiyonunun simülasyon 
çalı ması ile güç analizlerinin kar ıla tırılması

5. SONUÇ VE TARTI MA
 52 tane KHAK ve 172 tanede KHDAK olan toplam 224 akci er kanseri hastası,
sa kalım süreleri bakımından hangisinin daha çok ya am sürdürdü ünü belirlemek için 
ardı ık olarak incelendi. Toplam izlenme süresi 1060 gün olup, 4 adımda her 265 gün için 
hastalar ardı ık olarak ayrı ayrı analiz edildi. Burada amaç 1060 günü beklemeden her 265 
günde bir iki akci er kanseri olan hastaları sa kalım süreleri bakımından kar ıla tırmaktır.

ki akci er grubu sa kalım analizi ile test edildi inde Logrank testine göre sa kalım
fonksiyonları arasında fark oldu u görüldü (p<0,05). Ortanca sa kalım sürelerine 
bakıldı ında da KHAK olan hastaların sa kalım süresi 255 gün iken KHAK olan hastaların
ortanca sa kalım süresinin ise 216 gün oldu u görüldü (Tablo 1).     
 Grup ardı ık test yöntemlerine göre çözüm yapıldı ında =0.05  için 5 farklı harcama 
fonksiyonuna göre iki grup arasında fark olmadı ı görüldü. Ancak =0.10 alındı ında 1. 
adımda (265.gün) Logrank testinde göre Pocock, t ve t1,5 harcama fonksiyonlarına göre iki 
grup arasında fark oldu u ortaya çıkmı tır. 2. (530. gün) ve 3. (795. gün) adımlarda ise  iki 
grup arasında fark yoktur. 4.adımda ise (1060. gün) yine Logrank testinde O’Brien&Fleming, 

t, t1,5 ve t2 harcama fonksiyonlarına göre iki akci er kanseri arasında bir fark oldu u
görüldü (Tablo 2 ve ekil 1-5). 1. ve 4. adıma göre KHAK olan hastaların KHDAK olan 
hastalara göre sa kalım sürelerinin daha yüksek oldu u söylenebilir.
 224 hasta ile yapılan çalı manın istatistiksel olarak ne kadar güçlü oldu una bakıldı.

=0.05 ve =0.10 için 5 harcama fonksiyonuna göre güç analizleri kar ıla tırıldı. =0.05  
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için  en yüksek güç de erini O'Brien&Fleming (0,889) ve t2 (0,882), en dü ük güç de eri ise 
Pocock (0,856) vermektedir. =0.10  için ise  en yüksek güç de erini O'Brien&Fleming 
(0,937) ve t2 (0,934), en dü ük güç de eri ise Pocock (0,917) ile elde edildi ( ekil 6).

ekil 6’da bulunan sonuçların geçerli olup olmadı ını ara tırmak için farklı N 
de erleri ile 5 harcama fonksiyonunun güç analiz sonuçlarına bakıldı ve yine 
O'Brien&Fleming harcama fonksiyonu en yüksek güç de erini  verdi (Tablo 3). 
  Verilerimize göre 5 harcama fonksiyonundan en yüksek güç de eri her durumda 
O'Brien&Fleming harcama fonksiyonu ile elde edildi. Bulunan sonucu genelle tirebilmek için 
farklı N de erli, de i ik sa kalım oranları, durum 1-2-3’e göre ve farklı adım sayılarına göre 
simülasyon çalı ması yapılarak 5 harcama fonksiyonunun güç analizi sonuçları kar ıla tırıldı.
Simülasyon çalı ması sonucunda iki gruba ait sa kalım oranları e it oldu unda, bir grupta 
dü ük di er gruptaki sa kalım oranı çok yüksek oldu unda ve bir grupta yüksek di er grubun 
sa kalım oranı çok dü ük ise 5 harcama fonksiyonu arasında fark olmadı ı görüldü. Ancak iki 
gruptaki sa kalım oranları birbirinden yüksek oranlarda farklı de ilse (0,2 ile 0,4 gibi) 
O'Brien&Fleming harcama fonksiyonu çalı mamızda oldu u gibi en yüksek güç de erini  
verdi ( ekil 7). 
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APPLICATION OF GROUP SEQUENTIAL TEST METHODS
IN SURVIVAL ANALYSIS AND POWER ANALYSIS OF

SPENDING FUNCTION  

ABSTRACT

In statistic, especially in clinical trials, collecting all data is very difficult, expensive or it may 
take too long time. Namely, making a decision in a particular step, before the end of the study, 
has many benefits about materiality and time. To make a decision about getting better results 
of two types of treatments or two types of medicines, we have to wait the end of the study. 
But waiting for the end of the study, at some patients unwanted results may occur like death. 

For that reason, sequential methods were developed which including continuously trial over 
the study. Sequential methods are not useful for clinical experiments because every couple of 
data need to be evaluated continuously. Instead of this, group sequential test methods which 
provide making analysis on time scales analyst specified are used. If two treatments are 
compared in a clinical study for which treatment gives better result can be fixed by group 
sequential test methods without waiting the end of the study. So, after a particular step, 
patients can be canalized other treatment group and their survival time may be extensive. The 
group sequential methods developed by Pocock(1977) and O’Brien&Fleming(1979)  have 
been applied in many scopes. 

In this study, the applications of group sequential test methods in survival analysis are made 
with real data. The data which used in this study is right censored data. First, two different 
groups were tested with nonparametric tests (Logrank, Tarone-Ware, Gehan). After that, two 
groups were examined for every step by using group sequential test methods. The result 
which is obtained using all study period was compared with the results which are obtained 
step by step. So, it is fixed that which group gives better result in which step. 

Key Words: Group sequential test, survival analysis, spending function, logrank test, power 
analysis 
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1. Giri

Günümüzün ileti im ve bilgi teknolojilerindeki geli meler göz önüne alındı ında,
uluslararası sermaye piyasalarının ve bu piyasalardaki yatırımcıların birbirine kenetlenmi ,
fiyat hareketlerindeki de i imlere en kısa zamanda tepki verebilecek konumda oldu u fark 
edilmektedir. Böylesine hareketli ve dinamik bir ortamda hisse senetlerine yönelik yatırım
kararlarının ve reflekslerin zamanlaması büyük bir önem kazanmaktadır.

Charles Dow’un teorisiyle birlikte, hisse senetlerine ait fiyatların geçmi teki
hareketlerini tekrarlayan trendler halinde dalgalandı ı kabul edilmi tir. Bu noktada, fiyatlara 
ait trendlerin incelenmesi, trend de i imlerinin tahmin edilmesi söz konusu olmu tur.  Teknik 
Analiz’e göre ortaklıkların kârları, da ıttıkları temettüler ve bilanço performansları gibi 
bilgilerin yanı sıra yatırımcıların korkuları, heyecanları gibi her türlü bilgi de hisse 
senetlerinin piyasa fiyatlarına yansımaktadır. Fiyatları gösteren grafikler, analistlerin bilmeyi 
ümit etti i olumlu ya da olumsuz bütün bilgileri içermektedir. Charles Dow’un teorisinin 
ardından hisse senedi fiyatlarının dönemsel dalgalanmaları, zaman serisi grafikleri yardımıyla
analiz edilmeye ba lanmı tır. Teknik Analiz, belirli bir hisse senedi ya da ortalamaya ili kin 
fiyat, i lem hacmi gibi verilerin ço unlukla grafik formunda kayıt edilmesi ve görüntülenmi
bu geçmi  bilgilerden gelecekteki olası trendi belirleme bilimidir.  Bu nedenle hisse senedi 
fiyatını tahmin etmek için zaten piyasa fiyatına yansımı  olan temel bilgileri aramaya 
çalı mak ve temel analizin niteliksel söylemlerine yo unla mak çok da gerekli olmayabilir.  

John Magee’ye göre hisse senedi piyasasındaki durum ahırdaki bir hayvanın
davranı larına benzemektedir. Ahırın giri  katı tamamen kapalıdır, fakat üst kattaki çatı
arasında açık olan büyük bir kapak bulunmaktadır. Hayvanın vücudunda uzun bir dire in
ba lı oldu u ko umlar vardır. Dire in üst noktası çatı katındaki kapaktan görünmektedir. 
Hayvan hareket ettikçe direk de hareket etmektedir. Magee çatı katında dire in ucunun 
hareketlerini izlemek üzere durdu umuzu varsaymaktadır. Piyasadaki yatırımcıların fiyat 
hareketlerinden neler olup bitti ini anlamaları gerekti i gibi, dire in hareketlerinden de 
a a ıda neler oldu unu anlamamız gerekir. 

Dow teorisinin temelinde, hisse senetlerindeki fiyat de i imlerini etkileyen tüm 
faktörlerin piyasaya yansıdı ı ve fiyatların belirli dönemlerde aynı karakteristik özellikleri 
tekrar eder nitelikte oldu u vurgulanmaktadır. Geçmi  dönemlerde meydana gelen de i imler 
ve fiyat formasyonları gelecek için sinyaller olu turur. Fiyat de i imlerini belirleyerek tahmin 
yapmak, piyasadaki e ilimleri ve yapısal özellikleri belirlemek anlamına gelmektedir. Bir 
hisse senedinin yarın olu acak fiyatını tahmin etmek gerekti inde, akla gelen ilk yakla ım
“piyasanın e ilimi do rultusunda de i iklik gösterecek, ama bugünkü fiyata çok yakın
olacak” dü üncesidir.  Bu yakla ımın istatistiksel teyidi ise regresyondur. Regresyon, zaman 
serilerine ait verilerin incelenmesinde kullanılan etkin istatistiksel analiz ve tahmin 
yöntemlerinden biridir. Teknik analizdeki kullanımının temelinde “gelecek de erlerin
bugünkü de erlerden yola çıkılarak tahmin edilmesi” yatar.  

Bu çalı mada, do rusal regresyonun teknik analizdeki kullanımı incelenecek ve örnek 
bir uygulama üzerinde di er teknik göstergelerle kar ıla tırılacaktır.
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2. Teknik Göstergeler 

Temel analiz ve teknik analiz, hisse senedi yatırımcılarının yatırım kararlarını verirken 
kullandıkları kabul görmü  en önemli iki de erleme yöntemidir. Her ikisi de de i ik
yönlerden yakla arak fiyatların gidecekleri olası yönü belirlemeye çalı ırlar. Temel analiz, bir 
hisse senedinin gerçek de erini belirleyebilmek için, o hisse senedinin fiyatını etkileyen bütün 
etkenleri inceler. "Gerçek de er" ile temel analizciler, bir hisse senedinin arz ve talep 
kanununa göre ortaya çıkan o günkü de erine i aret ederler. E er, bir hisse senedinin gerçek 
de eri, o andaki piyasa fiyatının altında ise o zaman hisse senedi gerçek de erinin üzerine 
çıkmı  demektir ve satı  yapılmalıdır. Bir hisse senedinin gerçek de eri o andaki piyasa 
fiyatının üzerinde oldu unda da hisse senedi gerçek de erinin altına inmi  demektir ve alım
yapılmalıdır. Böylece analist bir irket hakkındaki tüm temel bilgileri sentezleyerek, irketin 
gelecekteki performansına dair öngörülerde bulunur. Teknik analiz ise fiyat hareketlerinin 
tahmin edilebilmesi amacıyla, fiyat grafiklerinin yardımıyla piyasa hareketlerinin 
incelenmesidir. Burada kullanılan "piyasa hareketi" ve "fiyat hareketi" sözcükleri, teknik 
analizci için gerekli olan iki önemli finansal bilgiyi (fiyat ve i lem hacmi) kapsar. Teknik 
analist verece i kararlar için sadece bu iki tip veriye bakar ve  “her türlü bilginin hisse senedi 
fiyatı içinde oldu u” varsayımından yola çıkar. Teknik analizde, irketlerle ya da sektörlerle 
ilgili bilânço verileri dikkate alınmaz. Onun yerine piyasada geçmi te olu an fiyat verileri 
alınarak fiyat grafikleri üzerinde istatistik ve çizgi çalı maları yapılır ve fiyatların ne yöne 
gitmekte oldu u, hangi fiyat seviyelerinde yükseli  ya da dü ü ler oldu u, fiyat duraklamaları
ve geri dönme olasılı ının arttı ı fiyat aralı ı belirlenmeye çalı ılır.

A a ıda yer alan iki ifade, teknik analizi temel analizden ayıran en önemli iki 
varsayımdır:

Nedeni ne olursa olsun arz ve talepteki de i meler grafiklerde belirlenebilir. 
Bazı grafik kalıpları tekrarlanma e ilimindedir ve bu tekrarlanan kalıplar fiyat 
hareketlerinin tahmin edilmesinde kullanılabilir. 

Dow teorisinin ve teknik analizin varsayımlarında söz edilen grafikler,  zaman 
serilerinin belirgin salını larının ve karakteristiklerinin görsel olarak tekrarlanmasından ba ka
bir ey de ildir. Teknik analiz uygulamalarının geçmi ine bakıldı ında matematiksel 
formülasyonlardan ve zaman serisi algoritmasından önce görsel yorumlar veya formasyonlar 
öncelik kazanmı tır. Analistler uzun bir zaman zarfında enstrüman olarak sadece bu görsel 
yorumları dikkate almı lardır. Trendlerin sonunda olu an ve trendin yön de i tirece ini haber 
veren formasyonlara “Trend Dönü  Formasyonları” adı verilir. Bu formasyonların olu um 
süresi bir ay ile bir sene arasında de i ir. E er yükselen trendin sonunda bir dönü
formasyonu tamamlanmı sa o hisse senedinin artık yükselmeyece i kabul edilir. Hisse 
senedinin fiyatı uzun bir süre dalgalanarak dü meye ba lar. Alçalan trendin sonlarında olu an 
bir dönü üm formasyonu ise hisse senedi fiyatının önümüzdeki dönemlerde yükselece inin 
habercisidir. 

A a ıda alçalan trend de i im formasyonlarından “Ters Omuz Ba  Omuz” 
formasyonu görsel örnek olarak verilmi tir:
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ekil 1. Ters Omuz Ba  Omuz Formasyonu 

Grafik formasyonları, orta ve uzun vadeli trendlerin yönünü belirlemek ve tahmin 
etmek için kullanıldıklarında sa lıklı sonuçlar vermektedir. Ancak, kısa vadeli analizlerde 
hata oranının artması,  “al” veya “sat” sinyalinin gecikmesi söz konusudur. Kısa vadeli 
analizlerde fiyat formasyonlarını desteklemek ve daha az gecikme ile fiyatın yönünü 
belirlemek için Teknik Göstergeler geli tirilmi tir. Teknik Göstergeler, hisse senedi 
fiyatlarının zaman içindeki de i imini belli formüller kullanarak ölçmeye yarayan araçlardır.
Bu göstergeler, fiyat hareketlerinin dü me ya da yükselme hızının analiz edilmesine, yeni 
grafikler ve kriterler aracılı ıyla yorumlanmasına olanak vermektedir.  Hisse senedinin trend 
yönündeki hareketinin gücü veya devamlılı ı, fiyat de i imleriyle birlikte i lem hacminin de 
içinde oldu u çe itli matematiksel formüller yardımıyla ölçülebilir. Hareketli ortalamalar, 
momentum, Macd gibi farklı amaçlar için geli tirilmi  çok sayıda gösterge vardır. Bunlardan 
bazıları “osilatör” prensibi ile çalı ırlar: Bir eksen üzerinde sürekli a a ı, yukarı salınımlarla 
fiyatın yönünü gösterirler. Uygulanan formüllere ba lı olarak eksen, 0 veya 100 de erini alır.
Bazı göstergeler oransal de erlere indirgenir. Bunların ölçekleri de 0 ile 100 arasındadır. Bazı
göstergeler ise fiyat grafikleri gibi geli ir ve trend çizimleri ile takip edilir. Teknik 
göstergelerin genel i leyi i ve analiz karakteristi i Momentum prensibiyle olu mu tur.
“Momentum göstergesi” havaya atılan bir ta a benzetilebilir. Ta  ilk fırlatıldı ı anda 
hızlanarak yükselmeye ba lar. En yüksek hızına fırlatıldıktan hemen sonra ula ır. Ta  havada 
yükselmeye devam ettikçe hızı azalmaya ba lar ve en tepeye ula tı ında bir an için duraklar. 
Daha sonra a a ı döndü ünde hızı azdır, yere yakla tı ında en yüksek hızına ula mı  olur. 
Momentum de erleri  “bugünkü fiyatın”, “geçmi  fiyata” bölünmesi ile elde edilmektedir. Bu 
durumda gösterge formülü u ekilde ifade edilmi tir(1): 

100)( x
P
PnM

nt

t
t

M: Momentum 
P: Hisse senedinin fiyatı
n: Zaman Periyodu 
t: imdiki zaman indisi 

(1)
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Her bir gün için bulunan momentum de erleri grafi e kaydedilirse, 100 çizgisi 
(referans çizgisi) etrafında dalgalanan bir e ri elde edilmi  olur. Momentum negatiften 
pozitife yükseldi inde alı , pozitiften negatife dü tü ünde ise satı  sinyali verilmi  olur. 
A a ıdaki grafikte Bankası C hisse senedinin 6/9/2002 ile 13/3/2003 tarihleri arasındaki
MOMENTUM göstergesi ve göstergenin üretti i AL-SAT sinyalleri bulunmaktadır: 

ekil 2. Momentum Göstergesi 

3. Teknik Analiz’de Regresyonun Kullanımı

Bilindi i gibi de i kenler arasındaki ili kinin modellenmesine ve söz konusu ili kinin
büyüklü ünün belirlenmesine yarayan regresyon çözümlemesi sonucunda olu turulan 
modeller, de i kenlerin de erlerini tahmin etmek için kullanılabilir. Birçok regresyon metodu 
olmasına ra men teknik analizde genellikle do rusal regresyon metodu kullanılır.

3.1 Do rusal Regresyon Göstergesi 

Teknik analizdeki do rusal regresyon uygulamalarında ba ımlı de i ken incelenen 
hisse senedinin fiyatlarıdır. Ba ımlı de i keni etkileyen ise fiyatların zaman içerisinde 
gösterdi i davranı  kalıplarıdır. Bu nedenle, ba ımsız de i ken  “trend” de i keni olarak 
adlandırılan ardı ık sayılar olarak ifade edilir. Hisse senedi fiyatlarını tahmin etmeye yönelik 
anakütle do rusal regresyon modeli, 

tt TY (2)

eklinde gösterilmi tir (2). 
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tY  de i keni hisse senetlerinin incelenen dönemdeki, kapanı  ya da ortalama 
fiyatlarıdır. T  ise trend de i kenidir. Örne in 14 günlük bir analizde, T de i keninin alaca ı
de erler; 1,2,3,4,5, … ,13,14 olacaktır. Olu turulan regresyon modeli “en küçük kareler 
yöntemi” ile tahmin edilir ve belirlenen dönemde regresyon do rusu olu turulur.

Örnek olarak, Akbank hisse senedinin (10.01.2003 - 29.01.2003) tarihleri arasındaki
kapanı  fiyatları için 14 günlük do rusal regresyon modelini tahmin etmek istedi imizde 
kullanaca ımız veriler unlardır:

          Tarih                    Kapanı  Fiyatı(Yt)         Zaman (T)
01.10.2003 5600.00 1 
01/13/2003 5800.00 2 
01/14/2003 5500.00 3 
01/15/2003 5700.00 4 
01/16/2003 5800.00 5 
01/17/2003 5900.00 6 
01/20/2003 5800.00 7 
01/21/2003 6000.00 8 
01/22/2003 6000.00 9 
01/23/2003 6200.00 10 
01/24/2003 6200.00 11 
01/27/2003 6200.00 12 
01/28/2003 6100.00 13 
01/29/2003 6200.00 14 

Yukarıdaki veriler kullanılarak do rusal regresyon modeli en küçük kareler 
yöntemiyle tahmin edildi inde,

TYt 42,5185,5542

denklemine ula ılmı  olur. 
Do rusal regresyon göstergesinin hesaplanmasında ardı ık regresyon do ruları

kullanılmaktadır. ncelenen zaman diliminde olu turulan regresyon do rularının son 
dönem(gün) de erleri birle tirilerek do rusal regresyon göstergesi de erleri elde edilmi  olur. 
Örne in, birbirini takip eden 14 günlük regresyon do rularında, 14. günlerin aldı ı tahmini 
de erlerin birle tirilmesi ile 14 günlük do rusal regresyon göstergesi olu turulur. Gösterge, 
bu yönüyle hareketli ortalamalara benzemektedir. Do rusal regresyon göstergesi, hareketli 
ortalamalarda oldu u gibi fiyat grafi iyle birlikte çizilir ve yorumlanır.

A a ıdaki grafikte do rusal regresyon göstergesine ait de erler kesikli çizgi ile 
gösterilmi tir. Bu de erler,  Akbank’ın 23/12/2002 -17/3/2003 tarihleri arasındaki kapanı
fiyatlarıyla olu turulan 14 günlük ardı ık regresyon do rularının 14. günlerinde aldı ı tY
de erleridir. 
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ekil 3. Do rusal Regresyon Göstergesi

Do rusal regresyon göstergesinin yorumlanması hareketli ortalamaların
yorumlanmasıyla aynıdır. Yükselen trendde do rusal regresyon göstergesi fiyat grafi inin 
altındadır. Alçalan trendde ise do rusal regresyon göstergesi fiyat grafi inin üstünde yer alır. 
Bir trend de i ikli i oldu unda do rusal regresyon göstergesi ile fiyat grafi i kesi irler. Fiyat 
grafi i do rusal regresyon göstergesini a a ıdan yukarıya do ru kesip, göstergenin üzerinde 
üç gün süreyle kalmı sa bu durum  “al sinyali” olarak de erlendirilir. Fiyat grafi i do rusal
regresyon göstergesini yukarıdan a a ıya do ru kesti inde bu durum “sat sinyali” olarak 
de erlendirilir. Yükseli in sona erdi inden emin olmak için fiyatın yüzde be  kadar do rusal 
regresyon göstergesinin altına inmesi beklenir. Üç gün süreyle kapanı  fiyatları gösterge 
e risinin altındaysa bu durum “sat sinyali” olarak kabul edilir. 

3.2 Belirlilik Katsayısı

Regresyon analizindeki kavramlardan biri olan Belirlilik Katsayısı ( 2R ) , olu turulan 
regresyon do rusunun verilere ne kadar “ba arılı” uyum gösterdi ini ortaya koyan özet 
ölçülerden biridir. Teknik analizdeki di er regresyon uygulamalarında oldu u gibi hisse 
senedi fiyatları birbirini takip eden periyotlar için en küçük kareler yöntemiyle tahmin edilir 
ve ardı ık dönemlerdeki 2R  de erleri elde edilir. Belirlilik katsayısının hesaplanması (3) u
ekildedir: 

n

t
tt

n

t
t

YY

u
R

1

1

2

2

ˆ
1

ttt YYu ˆˆ     (Tahmin edilen fiyat ile gerçekle en fiyat arasındaki fark) 

(3)
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n
Y

Y t
t      ( ncelenen dönemdeki kapanı  fiyatlarının ortalaması)

n =  Analize konu olan gün sayısı

2R  de erlerinin en önemli özelli i regresyon do rusu tarafından belirlenen trendin 
güvenilirli ini ölçmesidir. Fiyatların belirlenen trend do rultusunda hareket edip etmedi i
belirlilik oranı yardımıyla de erlendirilebilir. 2R  de erleri gözlem sayısına göre de i en
belirli bir oranın altına dü tü ünde, regresyon do rusu aracılı ıyla temsil edilen trendin, 
fiyatların gerçek dalgalanmasına uyum sa lamadı ı sonucuna ula ılmı tır. Bu durum ise bir 
trend de i ikli inin sinyalidir. Genel kural olarak, 2R  de eri 0.10’un altına indi inde bu 
durum trend de i ikli inin sinyalidir. Daha önce alınmı  yatırım pozisyonu realize edilmeli ve 
yeni bir yatırım kararı verilmelidir. 2R  de eri 0.60’ın üzerinde oldu unda ise yatırım
pozisyonu korunmalıdır. A a ıdaki tabloda 2R  kritik de erlerinin do rusal regresyon 
analizine konu olan gün sayısına göre da ılımı bulunmaktadır:

Gün Sayısı 2R  Kritik De eri 

5 0.77
10 0.40 
14 0.27 
20 0.20 
25 0.16 
30 0.13 
50 0.08 
60 0.06 
120 0.03 

Yükselen bir piyasada hisse senedinin belirlilik oranı, kritik de erin altına dü tü ünde 
bu durum “sat sinyali” olarak de erlendirilir. Alçalan bir piyasada ise 2R  de erinin kritik 
de erin altına dü mesi “al sinyali” olarak yorumlanır. Uzun vadeli yatırım kararlarında 2R
göstergesi regresyon analizinin iç dinamikleri sebebiyle daha ba arılı sonuçlar vermektedir. 
A a ıdaki grafikte,  Akbank hisse senedinin 06/09/2002 ile 14/03/2003 tarihleri arsındaki
dönemde, 60’ar günlük ardı ık do rusal regresyon modelleri üzerinden hesaplanmı 2R
de erleri bulunmaktadır. 60 günlük regresyonlar için 2R  kritik de eri 0.06 dır. Bu nedenle 
göstergede 0.06 seviyesinde yatay bir eksen bulunmaktadır.
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ekil 4. 2R  Göstergesi  

Akbank hisse senedine ait 2R  de erlerinin 0.06 seviyesinin altına indi i dönemler 
a ırı alım veya satım bölgeleridir. Grafikte görüldü ü gibi bu sinyallerden kısa bir süre sonra 
orta vadeli trend yön de i tirmi tir. Kritik de erin altındaki dönemlerde yatırım kararlarının
yenilenmesi ya da yatırım pozisyonlarının realize edilmesi gerekmektedir.  

4. Kar ıla tırmalı Uygulamalar 

Çalı manın bu bölümünde Do rusal Regresyon Göstergesi ile analistler tarafından sıkça
tercih edilen MACD, Relatif Güç Endeksi, Momentum, Stokastik Osilatörü gibi di er 
göstergeler belirli bir zaman dilimi içerisinde birlikte incelenmi tir. Do rusal regresyon 
analizi yakla ımıyla olu turulan göstergenin “al-sat” sinyalleri ve yatırım kararlarının
zamanlaması açısından ba arısı kar ıla tırmalı olarak ele alınmı tır. Uygulama için MKB 100 
endeksi seçilmi tir. Tüm uygulamalarda Metastock teknik analiz bilgisayar programının 9. 
sürümünden yararlanılmı tır.

Uygulamaya konu olan MKB100 endeksinin 4/12/2006 - 7/3/2007 tarihleri arasındaki
de erleri teknik göstergeler yardımıyla incelenirken, tüm göstergelerin hesaplamalarında 14 
günlük dönemler kullanılmı tır. A a ıdaki grafiklerde MKB100 endeksine ait çe itli
göstergelerin Do rusal Regresyon Göstergesi ile birlikte üretti i “al-sat” sinyalleri 
bulunmaktadır.
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ekil 1 - MKB100 endeksinin 4/12/2006 ile 7/3/2007 tarihleri arasındaki
Do rusal Regresyon Göstergesi ile MACD Göstergesi ve AL-SAT sinyalleri 

MKB100 endeksinin Ocak 2007 -  Mart 2007 dönemindeki hızlı yükseli i ekil-1’de
görülmektedir. MACD göstergesi belirlenen yükseli  dönemi için ilk “al” sinyalini 
17/01/2007 tarihinde 38789 endeks de eriyle üretmi tir. Yükseli  döneminin ba langıcında
fiyat grafi inin Do rusal Regresyon Göstergesini yukarıya do ru kesti i ilk belirgin nokta  
“al” sinyali olarak yorumlanmı tır ve 11.01.2007 tarihinde 37640 endeks de erinde 
gerçekle mi tir. “Al” sinyallerinin tarihlerini ve alım sırasındaki endeks de erlerini 
kar ıla tırdı ımızda Do rusal Regresyon Göstergesi sinyalinin MACD göstergesi sinyali 
kar ısında endeks bazında 1149 puanlık bir kazanç getirdi i görülmektedir. Bununla birlikte, 
incelenen dönemdeki yükseli  trendinin sonunda, MACD  “sat” sinyalini 26/02/2007 tarihinde 
43736 endeks de erinden üretirken, Do rusal Regresyon Göstergesi son “sat” sinyalini 
20/02/2007 tarihinde 44061 de erinden üretmi  ve satı  pozisyonunda 325 puanlık bir avantaj 
sa lamı tır.
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ekil 2 - MKB100 endeksinin 4/12/2006 ile 7/3/2007 tarihleri arasındaki
Do rusal Regresyon Göstergesi ile Momentum Göstergesi ve AL-SAT sinyalleri 

Momentum göstergesi söz konusu yükseli  dönemi için ilk “al” sinyalini 15/01/2007 
tarihinde 39042 endeks de erinden üretmi tir. Bu sinyal MACD’nin üretti i sinyale göre 2 
gün  daha erken haber vermi tir.  Yükseli  döneminin ba langıcında fiyat grafi inin Do rusal 
Regresyon Göstergesini yukarıya do ru kesti i ilk belirgin nokta  “al” sinyali olarak 
yorumlanmı tır ve 11.01.2007 tarihinde 37640 endeks de erinde gerçekle mi tir. Do rusal 
Regresyon Göstergesi sinyalinin Momentum göstergesi sinyali kar ısında endeks bazında
1402 puanlık bir kazanç getirdi i görülmektedir. Bununla birlikte, incelenen dönemdeki 
yükseli  trendinin sonunda, Momentum  “sat” sinyalini 27/02/2007 tarihinde 41773 endeks 
de erinden üretirken, Do rusal Regresyon Göstergesi ise son  “sat” sinyalini 20/02/2007 
tarihinde 44061 de erinden üretmi  ve satı  pozisyonunda 2288 puanlık bir avantaj 
sa lamı tır.
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ekil 3 - MKB100 endeksinin 4/12/2006 ile 7/3/2007 tarihleri arasındaki
Do rusal Regresyon Göstergesi ile Stokastik Osilatörü ve AL-SAT sinyalleri 

Stokastik osilatörü, inceledi imiz yükseli  dönemi için “al” sinyali üretmemi tir. 
Ancak 20 de erine(a ırı alım bölgesine) en yakın kesi im noktasını “al sinyali” olarak kabul 
etti imizde 12/01/2007 tarihinde 38138 endeks de erinde al sinyalinin gerçekle ti i
görülmektedir. Fiyat grafi inin Do rusal Regresyon Göstergesini yukarıya do ru kesti i ilk 
belirgin nokta  “al” sinyali olarak yorumlanmı tır ve 11/01/2007 tarihinde 37640 endeks 
de erinde gerçekle mi tir. Do rusal Regresyon Göstergesi sinyalinin Stokastik Osilatörü 
sinyali kar ısında endeks bazında 498 puanlık bir kazanç getirdi i görülmektedir. Bununla 
birlikte, incelenen dönemdeki yükseli  trendinin sonunda, Stokastik Osilatöri “sat” sinyalini 
22/02/2007 tarihinde 43829 endeks de erinden üretirken, Do rusal Regresyon Göstergesi ise 
son  “sat” sinyalini 20/02/2007 tarihinde 44061 de erinden üretmi  ve satı  pozisyonunda 232 
puanlık bir avantaj sa lamı tır.
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ekil 4 - MKB100 endeksinin  4/12/2006 ile 7/3/2007 tarihleri arasındaki
Do rusal Regresyon Göstergesi ile Relatif Güç Endeksi ve AL-SAT sinyalleri 

Analistler tarafından kısa vadeli alım/satım kararlarında kullanılan en etkin 
göstergelerden biri olan Relatif Güç Endeksi uygulamada belirlenen yükseli  dönemi için 
belirgin bir al sinyali üretmemi tir.  Relatif güç endeksinin en dü ük seviyesini “al sinyali” 
olarak kabul etti imizde 10/01/2007 tarihinde 37640 endeks de erinden Do rusal Regresyon 
göstergesiyle aynı anda sinyal verdi i görülmektedir. Bu noktada daha belirgin sinyal veren 
do rusal regresyon göstergesine göre alım kararı vermek daha tutarlı bir davranı  olacaktır.
Bununla birlikte, incelenen dönemdeki yükseli  trendinin sonunda, Relatif Güç Endeksi “sat” 
sinyalini 19/02/2007 tarihinde 43636 endeks de erinden üretirken, Do rusal Regresyon 
Göstergesi son  “sat” sinyalini 20/02/2007 tarihinde 44061 de erinden üretmi  ve satı
pozisyonunda 425 puanlık bir kayba neden olmu tur.  Ancak, Do rusal Regresyon 
Göstergesi’nin Relatif Güç Endeksi’yle birlikte ele alındı ında sinyalleri teyit eder bir 
nitelikte destek oldu u görülmektedir. 
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5. Sonuç 

Sermaye piyasalarında yer alan hisse senedi fiyatlarını ya da endeksleri istatistiksel 
de i kenler olarak ele aldı ımızda, bu de i kenleri olu turan verilerin “zaman serisi verileri” 
oldu u görülmektedir. Regresyon, zaman serilerine ait verilerin incelenmesinde kullanılan
etkin istatistiksel analiz ve tahmin yöntemlerinden biridir. Teknik analizdeki kullanımının
temelinde “gelecek de erlerin bugünkü de erlerden yola çıkılarak tahmin edilmesi” yatar.  

Regresyon Analizi yakla ımının Teknik Analiz’e uygulanması yardımıyla olu turulan 
“Do rusal Regresyon Göstergesi”nin özellikle kısa vadeli yatırım kararlarının zamanlaması
açısından en az di er teknik göstergeler kadar ba arılı oldu u görülmektedir. Regresyon 
odaklı göstergeler teknik analiz yöntemlerine ve analistlerin karar kritiklerine yeni açılımlar 
kazandırmaktadır. Ayrıca, Regresyon Analizi’nin istatistiksel tahmin teorisiyle 
temellendirilmi  olması sermaye piyasalarındaki zaman serisi analizlerinin güvenilirli ini 
arttırmaktadır. Çalı manın son bölümünde yer alan kar ıla tırmalı uygulamalarda “Macd”, 
“Stokastik Osilatörü”, “Relatif Güç Endeksi” ve “Momentum” gibi, analistler tarafından sıkça
kullanılan teknik göstergeler ile Regresyon odaklı göstergeler kar ıla tırılmı , regresyon 
odaklı göstergelerin kısa vadeli yatırım sinyallerindeki gecikmeleri ve hataları azaltıcı yönde 
çalı tı ı gözlenmi tir.

Regresyon odaklı teknik göstergelerin analistler tarafından yaygın olarak kullanılması,
yatırım zamanlamasındaki belirsizliklerin azaltılması ya da optimum yatırım kararlarının
verilmesi yönünde tutarlı bir adım olacaktır. Ekonometri ve statistik ara tırmaları Regresyon 
analizindeki eksiklikleri giderici yönde bulgularla her geçen gün hızla ilerlemektedir. 
Gelecekte, Regresyon Analizi’nin zaman serileri üzerindeki uygulamalarının sermaye 
piyasalarında yaygın olarak kullanılan,  etkin bir teknik gösterge olaca ı dü ünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Regresyon, Teknik Analiz, Teknik Göstergeler, Raff Regresyon Kanalı,
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ABSTRACT: 

REGRESSION APPROACH  IN TECNICAL ANALYSIS 

Considering the developments in communication technologies, we can see that the 
international stock markets and the investors in these markets are connected, and have a very 
short response time to changes in price movements. In such a dynamic environment, the 
timing of the stock oriented investment decisions is very important. This paper tries to 
investigate description, structures and functions of the technical indicators which were 
developed using one of the prediction methods named Regression Analysis with the help of 
comparative applications. In comparative applications which takes place in the last part of 
the paper, the technical indicators such as “Macd”,“CCI”,“Relative Strenght Index” and 
“Momentum” which are used rather frequently by technical analyst and Regression based 
indicators are compared, it has been noticed that Regression based indicators tend to reduce 
the delays and errors in short term investment signals. It can be observed that “Linear 
Regression Indicator” and “Forecast Oscillator” are sucsessfully fitted  in timing of the 
short-term investment decisions at least as the other technical indicators. Wide spread use of 
Regression centered technical indicators by analysts, will be a consistent step on reducing the 
timing indeterminacies   or  optimizing investment decisions.  

Key Words:  Tecnical Analysis, Regression, Tecnical Indicators
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Türkiye’de Cari Açı ın Sürdürülebilirli i: E bütünle me Analizi 
Sustainability of the Current Deficits In Turkey: Cointegration Analysis 

Burcu BERKE1

M. Nisa MENCET2

ÖZET 

Yurtiçi ve yurtdı ı makroekonomik dengenin e anlı sa lanması makroekonomik politikaların temel amacı
olarak görülmektedir. Yurtiçi denge, reel milli gelirin potansiyel seviyesine veya ona yakın oldu u bir duruma 
yakla ması ve enflasyon oranının dü ük ve istikrarlı olması eklinde tanımlanırken, yurtdı ı denge ise genellikle 
cari hesabın sürdürülebilirli i ile ifade edilmektedir. Bu çalı mada cari  dengenin sürdürülebilirli ine dayanan 
dı sal makroekonomik denge üzerinde durulmaktadır. Cari hesap dengesi, geli mekte olan bir ekonominin 
performansının önemli bir göstergesi olup tasarruf-yatırım oranını yansıtan bu dengenin önemi, hem ekonomik 
büyüme için temel faktörler olan mali denge ve özel tasarrufların hem de döviz kuru ve ekonomik rekabetin 
durumuyla yakından ilgili olmasından kaynaklanmaktadır. Cari i lemler açı ının sürdürülebilir olmaması ise 
dı sal ekonomiyi olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Ulusal paranın aniden de er kaybetmesi veya brüt içsel 
rezervlerin aniden azalması ve dı  borçların geri ödenememesi veya dı  kaynaklardan borçlanılamaması
ödemeler dengesi ve dı  borç krizlerine neden olabilmektedir. te sürdürülebilir olmayan bir cari i lemler açı ı
da bu krizlerin potansiyel bir kayna ı olarak görülmektedir. Bu çalı mada, Türkiye için 1990:Q1-2003:Q2 
döneminde cari i lemler açı ının sürdürülebilir olup olmadı ı e bütünle me (koentegrasyon) yakla ımıyla analiz 
edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Cari lemler Açı ı, Sürdürülebilirlik, E bütünle me Analizi 

ABSTRACT 

Simultaneous achievement  of domestic and  external macroeconomic equilibrium is considered to be a 
central goal of macroeconomic policies. Domestic balance is defined as a situation where the real output is in its 
potential limits, or close to them, and the inflation rate is low and stabilization. External balance is often defined 
as a current  account which is considered sustainable. In this paper, we are going to concentrate on external 
macroeconomic balance which implies a sustainable balance of the current account. The current account balance 
is an important indicator of the performance of a developing economy. Its importance stems from the fact that 
current account balance, reflecting the saving-investment ratio, is closely related to the status of fiscal balance 
and private savings, which are key factors for economic growth. The importance of current account balance 
(deficit) is also based in the fact that it reflects the status of exchange rate and economic competitiveness.  The 
current account deficit might be unsustainable and hit the external economy. The balance of payments and 
foreign debt crisis can accompanied by drastic depreciation of domestic currency or a drastic reduction of gross 
internal reserves and inability to pay back foreign debts or inability to borrow from foreign sources. The 
unsustainable a current account deficit can be potentially a source of these crisis. In this paper, whether is 
sustainable of the current account deficit will be analysed  with cointegration approach  for Turkey in 1990:Q1-
2003:Q2 period.  

Key Words: Current Account Deficit, Sustainability, Cointegration Analysis  
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Yurtiçi ve yurtdı ı makroekonomik dengenin e anlı sa lanması makroekonomik 

politikaların temel amacı olarak görülmektedir. Yurtiçi denge, reel çıktının potansiyel 

sınırlarında veya ona yakın ve enflasyonun dü ük oldu u bir durum eklinde tanımlanırken

yurtdı ı denge ise genellikle sürdürülebilir oldu u dü ünülen bir cari hesap dengesi eklinde 

tanımlanmaktadır. Hem yurtiçi hem de yurtdı ı denge, reel yurtiçi talep seviyesi ve reel döviz 

kuru olmak üzere iki temel de i kene ba lıdır.  Bu iki de i ken makroekonomik ko ulları ve 

politikaları yansıtmaktadır (Mançellari ve Xhepa, 2003:3). Cari hesap, bir ülkenin iktisadi 

performansının önemli bir göstergesi olup hem politika yapıcılar hem de yatırımcılar

açısından önem ta ımaktadır. Cari açık, reel döviz kurunun a ırı tahmin edildi i ve/veya a ırı

reel yurtiçi talep oldu unda ortaya çıkmaktadır. Tasarruf-yatırım oranını yansıtan cari hesap 

dengesi (açı ının) mali dengenin vaziyeti ve özel tasarruflar ile yakından ilgilidir. Geçici cari 

açıklar, sermaye faktörünün en yüksek getiriyi alma e iliminde oldu u ülkeye da ılmasının

do al bir sonucu olarak kabul edilmesine kar ın, büyük ve kalıcı cari açıklar ise ülke için daha 

ciddi bir sorun olarak görülmekte ve bir politika tepkisini gerektirmektedir. Böylece cari

açı ın döviz kuru ve iktisadi rekabetin durumunu yansıttı ı ortaya çıkmaktadır.

(Baharumshah, Lau ve Fountas, 2003: 466).  

Cari açı ın (veya fazlasının) ekonominin dı sal yükümlülük stokunda pozitif (negatif) bir 

artı  yaratması nedeniyle ekonominin dı  dengesizlikleriyle ilgili olarak genellikle üç soru 

üzerinde durulmaktadır:

i- Borçlu bir ülke, borçlarını geri ödeme gücüne sahip midir? 

ii- Cari açıklar sürdürülebilir midir? 

iii- Cari açıklar “a ırı” mıdır? (Milesi-Ferretti ve Razin, 1996b:3). Bu çalı mada, bu 

sorulardan ikincisine kar ılık gelen cari açıkların sürdürülebilirli i üzerinde durulmaktadır.

Çalı manın temel amacı, Husted (1992)’ın geli tirmi  oldu u zamanlar arası bütçe kısıtı

çerçevesinde Türkiye’de 1990:Q1-2003:Q2 döneminde cari açıkların sürdürülebilirli inin 

e bütünle me yöntemiyle analiz edilmesidir. Birinci bölümde, cari açı ın sürdürülebilirli i ile 

ilgili çe itli kriterler tartı ılmaktadır. kinci bölümde, bu açı ın sürdürülebilirli ine ili kin 

yapılan ampirik çalı malar özetlenmektedir. Üçüncü bölümde, ekonometrik analizin 

yapılaca ı teorik çerçeve ayrıntılarıyla açıklanmaktadır. Dördüncü bölümde ise çalı manın

ampirik analizi sunulmakta ve son olarak konuyla ilgili genel bir de erlendirme 

yapılmaktadır.
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1. Cari Açı ın Sürdürülebilirlik Kriterleri 

Cari açı ın tüm ekonominin tasarruf ve yatırımı arasındaki farkla belirlenmesi veri iken bu 

fark belli derecede geli mekte olan ülkenin gücünü yansıtmakta ve ölçmektedir (Mançellari 

ve Xhepa, 2003:4). Oysa, bu iki de i ken arasındaki negatif bir fark sürdürülemeyebilir ve bu 

da dı  ekonomiyi olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bunun temel nedenleri arasında, dı

borçların geri ödenme güçsüzlü ü gelmektedir.  

Sürdürülebilirlik kavramı açısından bakıldı ında cari açı ın sürdürülebilirli inin sadece 

mevcut dı  ticaret açı ının sürdürülebilirli ine i aret etmedi i ve karma ık bir kavram oldu u

görülmektedir. Cari açı ın sürdürülebilirli i, ithalatın reel GSY H artı ıyla kar ıla tırılabilir

düzeyde artması, uluslararası ödeme akımlarının ve brüt içsel rezervlerin azalmaması

eklindeki ko ullara kar ılık gelmekte ve bu cari açı ın finansman kaynaklarının

sürdürülebilirli ini göstermektedir.  

Cari açı ın sürdürülebilirli i karma ık bir kavram olmakla birlikte literatürde buna ili kin 

çe itli kriterler geli tirilmi tir. Teorik olarak, cari açı ın sürdürülebilirli inin temel bir 

göstergesi olarak ekonominin dı  finansal yükümlülüklerini ödeyebilirli i (solvency) 

gösterilmektedir. Milesi-Ferretti ve Razin (1996b:2), bir ülkenin gelecekteki dı  ticaret 

fazlalarının bugüne indirgenmi  de eri, cari borç stokuna e it iken borçlarını ödeyebilece ini

belirtmektedir. Bununla ba lantılı bir di er kriter de reel faiz oranının iktisadi büyüme 

oranından daha yüksek olmasıdır. Cari açı ın sürdürülebilirli i için bunun yanı sıra ba ka

kriterler de vardır (Roubini ve Watchel, 1998). Bunlar: 

i- Dı  borç/GSY H oranının artmaması,

ii- Dı sal kriz eksikli i,

iii-       Cari açık/GSY H oranının %5’den daha yüksek olmaması (Milesi-Ferretti ve      

            Razin, 1996b:1). 

Yüksek cari açık/GSY H oranları mevcut iken bu açık  tasarrufların azalmasının bir 

sonucu olmaktan ziyade ulusal yatırım artı ının bir sonucu iken cari açıkların

sürdürülebilirli inin daha yüksek oldu u belirtilmektedir3 (Mançellari ve Xhepa, 2003:5).

3 Yatırım oranının yüksek olması cari açı a neden olabilmesine kar ın, bunlar üretim kapasitesinin ve ihracattan 
sa lanan gelirlerin artmasına neden olaca ından dı  borçların kar ılanmasını mümkün kılmaktadır. Yatırım
artı ı, yüksek iktisadi büyümeyi beraberinde getirdi i için bu ko ullarda yüksek cari açıkların sürdürülebilir 
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iv- hracat/GSY H oranının seviyesi cari açı ın sürdürülebilirli inin bir göstergesi

olabilmektedir. Bu oranın dü ük olması cari açı ın sürdürülebilirli i açısından sorun 

          yaratabilmektedir. 

v-      Cari açı ın yabancı sermaye giri leriyle finanse edilmesi de bu açı ın

sürdürülebilirli inde önemli bir etki yaratmaktadır. Bu açı ın sürdürülebilirli i ile ilgili 

olarak, kısa vadeli sermaye giri leri (portföy yatırımları veya “sıcak” para) ve kredilerin uzun 

vadeli sermaye giri lerine (yabancı do rudan yatırımlar) göre daha tehlikeli oldu u

vurgulanmaktadır. Yabancı sermaye giri lerinin miktarı, cari açı ın sürdürülebilirli i için 

önemli olmakla birlikte, cari açı ı a an miktarlarda büyük ölçekli yabancı sermaye giri lerinin

olması kısa dönemde bu açı a pozitif katkı sa lamasına kar ın, zamanla ulusal paranın

de erlenmesini te vik ederek rekabetçi açıdan negatif sonuçlar yaratabilmektedir.  

vi-      Brüt içsel rezervler de cari açı ın sürdürülebilirli ini etkileyen bir de i ken olup 

brüt içsel rezervler/borç stoku oranının yüksek olmasının, cari açı ın sürdürülebilirli ine 

önemli katkı sa ladı ı dü ünülmektedir. 

vii-      Son olarak, yüksek bir cari açı ın sürdürülebilirli i, yurtiçi finansal sistemin-

özellikle bankacılık sisteminin durumu, politik istikrar ve iktisadi politikalar ve geli melerin 

tahmin edilebilirli ine de ba lıdır (Mançellari ve Xhepa, 2003:6).

2. Ampirik Literatür 

Adedeji (2001:10-22), Nijerya için 1960-1997 döneminde cari açıkların sürdürülebilirli i

ve büyüklü ünü incelemek amacıyla zamanlar arası bütçe kısıtı yakla ımını kullanmı  ve 

sonuç olarak Nijerya’nın bu kısıtı sa ladı ını veya ba ka bir deyi le, cari açıklarının

sürdürülebilir oldu una dikkat çekmi tir.

Apergis, Katrakilidis ve Tabakis (2000:600-603), Yunanistan için 1960-1994 yılları

arasında cari i lemler açı ının sürdürülebilirli ini e bütünle me yöntemini kullanarak analiz 

etmi ler ve cari i lemler açı ının sürdürülebilir oldu u sonucuna varmı lardır.

oldu u söylenebilir (Milesi-Ferretti ve Razin, 1996b:10). Oysa tasarrufların azalması yönünden bakıldı ında 
bütçe açı ının artması nedeniyle kamu tasarruflarının azalması yapısal bir sorun olarak görüldü ü için genellikle 
özel tasarrufların azlı ına göre cari açı ın sürdürülebilirli i açısından daha tehlikelidir (Mançellari ve Xhepa, 
2003:5) 
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Wu, Chen ve Lee (2001:219-222), G-7 ülkelerinde [ABD, ngiltere, Fransa, Almanya, 

talya, Kanada ve Japonya] 1973:Q2-1998:Q4 döneminde ihracatlar ve ithalatlar arasındaki

e bütünle meyi incelemek için panel e bütünle me testi uygulayarak zamanlar arası cari 

hesap yakla ımını çerçevesinde bu geli mi  ülkelerde cari açıkların sürdürülebilirli ini 

destekleyen sonuçlara ula mı lardır. Bu sonuç, bu ülkelerin dı  borçlarını geri ödememe 

e iliminde olmadı ı anlamına gelmektedir.  

Arize (2002:103-115), elli ülke için 1973:Q2-1998:Q1 dönemi boyunca ihracat ve 

ithalatlar arasındaki uzun dönemli yakınsamayı e bütünle me yöntemiyle analiz etmi  ve 

ülkelerin ço u için bu iki de i kenin bütünle ik oldu u sonucuna ula arak ihracat ve 

ithalatların sadece yüksek gelirli ülkelerde de il orta ve dü ük gelirli ülkelerde de uzun 

dönemde yakınsadı ına i aret etmi tir. Bu çalı mada, ülkelerin ço unda zamanlar arası bütçe 

kısıtının ihlal edilmedi ine ve böylece cari açıkların uzun dönemde sürdürülebilir oldu una

dikkat çekilmektedir.  

Baharumshah, Lau ve Fountas (2003:471-482); Endonezya, Malezya, Filipinler ve Tayland 

için 1961-1999 döneminde cari dengenin sürdürülebilirli ini e bütünle me analizini 

kullanarak incelemi ler ve cari hesabın davranı ını zamanlar arası bütçe kısıtı modeli 

çerçevesinde açıklamı lardır. Sonuç olarak, Malezya dı ındaki di er ülkeler için cari i lemler

açı ının kriz öncesi dönemde (1961-1997) uzun dönem aynı karar dengede olmadı ını

göstermektedir. Bu ülkelerde cari açıkların sürdürülemedi ine i aret etmi ler ve ayrıca, kalıcı

cari i lemler açıklarının finansal krizlerin öncü bir göstergesi oldu unu vurgulamı lardır.

Hudson ve Stennett (2003:20-35), Jamaica’da 1962-2002 döneminde cari açıkların

sürdürülebilirli ini e bütünle me yöntemiyle analiz etmi  ve bu açıkların sürdürülemedi i

sonucuna ula mı lardır.

Naqvi ve Marimune(2005:10-18), Pakistan’da 1972:Q1-2004:Q4 döneminde cari açıkların

sürdürülebilirli ini e bütünle me yöntemini kullanarak analiz etmi  ve bu ekonomide, bu 

de i kenlerin e bütünle ik oldu u veya ba ka bir deyi le, zamanlar arası bütçe kısıtının ihlal 

edilmedi i ve dolayısıyla cari açıkların sürdürülebilir oldu u sonucuna ula mı tır.

3. Teorik Model 
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Bu çalı mada, cari açıkların sürdürülebilirli inin test edilmesi için Husted (1992)’ın teorik 

modeli kullanılmaktadır. Bu teorik çerçevede, ihracat ve ithalatlar arasındaki uzun dönemli 

ili kiye cari hesabın zamanlar arası modeli ile bakılmaktadır. Bu teorik modeli kullanarak cari 

açıkların sürdürülebilirli ini test eden çok sayıda çalı ma vardır [Apergis, Katrakilidis ve 

Tabakis, 2000; Arize, 2002; Milesi-Ferretti ve Razin, 1996a,b].

Bu teorik modelde, uluslararası piyasada serbestçe ödünç alıp verebilen bir bireyin bütçe 

kısıtıyla ba lanmaktadır. Temsili bireyin, veri bir faiz oranıyla kar ı kar ıya oldu u ve 

a a ıdaki bütçe kısıtı altında ya am boyu faydasını maksimize etti i varsayılmaktadır.

Modelde, hükümetin olmadı ı varsayılır. Bu temsili bireyin cari dönem bütçe kısıtı a a ıdaki

gibidir:

100000 )1( tBiIBYC                                                                           (1) 

Burada, C0, cari tüketimi, Y0 üretimi, I0 yatırımı, i0 dünya faiz oranını, B0 pozitif veya 

negatif olabilen dı  borçlanmayı ve (1+i0) Bt-1 ise ülkenin dı  borcuna kar ılık gelen temsili 

hane halkının ba langıç borcunu göstermektedir. (1) no’lu denklemin her zaman dönemi için 

geçerli olması gerekti i için her dönemdeki bütçe kısıtları, ekonominin zamanlar arası bütçe 

kısıtı formuna ula ana kadar toplanmaktadır:

nn
n

t
t

BTBB lim
0

0                                                                                     (2) 

Burada tttttt ICYMMEXTB   t  dönemindeki ticaret dengesini veya ba ka bir 

ifadeyle ekonominin gelir ve tüketimleri arasındaki farkını göstermektedir. Ayrıca, burada 

EXt mal ve hizmetlerin ihracatlarını, MMt mal ve hizmetlerin ithalatlarını, S
t

s
t

1
 ve 

)1/(1 sS i ve t iskonto faktörünü simgelemektedir. (2) nolu denklemde kritik terim, limit 

terimidir. Bu limit terimi sıfırdan farklı iken ve B0 pozitif ise ülkenin dı  borçlanması yüksek 

demektir ve B0 negatif ise ülke Pareto içsel kararlar almaktadır. Dünya faiz oranının dura an

oldu u varsayılır ise (1) nolu denklem a a ıdaki gibi ifade edilebilir: 

tttt BEXBiZ 1)1(                                                                                   (3) 

(3) nolu denklem ileriye do ru iterasyon yapılarak çözülür ise a a ıdaki ili kiye

ula ılmaktadır:

jt
jt

j
jtjt

j

j
tttt ZEXEXBiMM lim][1

0
1                                   (4) 
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burada )1/(1 i ve  birinci fark operatörünü göstermektedir. (4) nolu denklemin sol 

tarafı, net dı  borçların (varlıkların) faiz ödemeleri (gelirler) kadar ithalat harcamalarını

göstermektedir (Husted, 1992:160; Baharumshah, Lau ve Fountas, 2003:472). Bu denklemin 

her iki tarafından EXt çıkarılıp (-1) ile çarpılır ise sol taraf, bir ekonomin cari hesabını verir.                        

Ayrıca, bu denklemde limit teriminin sıfıra e it oldu u varsayılıp modele hata terimi de ( )

eklenir ise a a ıdaki ampirik modele ula ılır:

ttt MMEX *                                                                                        (5) 

burada 1
*

tttt BiMMMM , mal ve hizmetlerin ithalatı, net faiz ödemeleri ve net 

transferlerin toplamına kar ılık gelen “birle ik” ithalat de i kenidir. Ekonomi için zamanlar 

arası bütçe kısıtının sa lanmasının gerekli ko ulu (zayıf sürdürülebilirlik) dura an bir hata 

teriminin ( t) varlı ı veya (5) nolu denklemdeki bu terimin I(0) süreci olmasıdır. Di er 

yandan, ihracatlar (sermaye giri leri) ve ithalatların (sermaye çıkı ları) birlikte hareket 

etmemesi, ekonominin zamanlar arası bütçe kısıtını sa layamadı ını gösterir ve böylece, bu 

ekonominin borcunu geri ödememesi(insolvency) beklendi i için cari açıklarının da 

sürdürülemedi i sonucuna ula ılır (Hakkio ve Rush, 1991; Husted, 1992:161; Baharumshah, 

Lau ve Fountas, 2003:473).

Bu teorik yapıda, cari açıkların sürdürülebilirli inin ölçülmesinde zamanlar arası bütçe 

kısıtının sa lanması kriteri kullanılmaktadır. Zamanlar arası bütçe kısıtının sa lanmasının

gerekli ko ulu (zayıf sürdürülebilirlik) hata teriminin dura an bir süreç izlemesi iken yeterli 

ko ulu (güçlü sürdürülebilirlik) ise )1,0(),( eklinde bir vektörün ),( varlı ıdır.

Ba ka bir deyi le, ihracat ve ithalatlar, )1,1(b  koentegre vektörüyle e bütünle ik iken 

ekonominin uzun dönemde zamanlar arası bütçe kısıtının güçlü sürdürülebilirlik formunu 

sa ladı ı söylenebilmektedir. (5) no’lu denklem, cari açıkların (veya fazlalıkların) 

sürdürülebilirli inin test edilmesinde kullanı lı bir çerçeve sa lamaktadır (Baharumshah, Lau 

ve Fountas, 2003:473).

Cari hesabın dura an olması, iki nedenle önemlidir: ilki, dura an cari hesabın ülke için 

uluslararası borçlarını geri ödememe yönünde hiçbir güdünün olmadı ını gösteren dı  borcun 

sürdürülebilirli i ile tutarlı olması iken ikincisi ise bu tür bir cari hesabın, zamanlar arası

bütçe kısıtının etkileriyle (implikasyonlarıyla) uyu ması ve dolayısıyla bu modelin 

geçerlili ini desteklemesidir.  
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Cari hesabın dura anlı ını inceleyen bu zamanlararası bütçe kısıtı yakla ımında ihracat ve 

ithalat arasındaki e bütünle me incelenmekte ve (1,-1) eklindeki e bütünle ik vektör 

kısıtlaması test edilmektedir. Bu yakla ımda ihracat ve ithalat arasındaki uzun vadeli ili kiye

odaklanılıp ihracat ve ithalatlar, (1,-1) e bütünle me vektörüyle e  bütünle ik iken (zamanlar 

arası bütçe kısıtı sa lanırken) cari hesabın sürdürülebilir oldu u belirtilmektedir (Wu, Chen 

ve Lee, 2001:220-222). 

Ampirik analizden zamanlar arası bütçe kısıtının sürdürülebilirli i ile ilgili olarak;  

-  E bütünle me yok iken cari hesabın sürdürülemez olması,

- 1b olmasıyla birlikte e bütünle me mevcut iken cari hesabın sürdürülebilir olması,

- 1b olmasıyla birlikte e bütünle me mevcut iken ekonominin ithalatlarının ihracatlarına

göre daha hızlı artması ve cari hesabın sürdürülebilir olmaması eklinde birkaç sonuç ortaya 

çıkabilmektedir. 

4. Ampirik Metodoloji 

4.1. Birim Kök Testi 

ki de i ken arasındaki uzun dönemli ili kiyi test etmenin gerekli bir ko ulu, bu 

de i kenlerin birinci farkta dura an [I(1)] olmasıdır. Zaman serilerinin modellenmesinden 

önce serilerin bütünle me derecesinin belirlenmesi gerekir. Klasik birim kök (unit root) testi 

olan ADF (Dickey ve Fuller, 1981) testi, zaman serileri verilerinin birim köke sahip olup 

olmadı ının belirlenmesi için kullanı lı bir çerçeve sa lamaktadır. Bu test, zaman serilerinde 

birim kökün varlı ını içeren H0 hipotezine dayanmaktadır. ADF birim kök testi, mevcut 

yapılardaki hataların sabit varyanslı ve birbirleriyle ili kisiz olmasını gerektirmektedir.     

    4.2. Johansen-Juselius E bütünle me Testi 

ki de i ken arasında uzun vadeli bir ili ki mevcut iken bu iki serinin e bütünle ik oldu u

ve zamanlar arası bütçe kısıtının sa landı ı ifade edilmektedir. Johansen-Juselius(1990) çok 

de i kenli ekonometrik prosedür, iktisadi de i kenler arasındaki uzun vadeli bir ili kiyi test 

etmede Engle-Granger’ın iki a amalı yakla ımına göre simetri, yansızlık ve etkinlik yönünden 

bazı avantajlara sahiptir. Bu prosedürde, e bütünle me vektörlerinin(r) sayısının belirlenmesi 

iki olasılık oranlı test istatisti inin kullanımına dayanmaktadır. Bunlardan ilki, trace testi iken 
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di eri ise maksimum özde er (eigenvalue) testidir. Trace testinde, e bütünle me vektörlerinin 

sayısı (r), 0, 1 veya 2 iken H0 hipotezi, e bütünle ik vektör sayısının r’ye e it veya daha dü ük

olmasıdır. Maksimum eigenvalue testinde ise H0 hipotezi, r=1 alternatif hipotez kar ısında

r=0’ın test edilmesi, ve benzer olarak r=2 kar ısında r=1’in test edilmesidir.   

  4.3. Veriler ve Ampirik Sonuçlar 

        4.3.1. Veriler 

Çalı mada, üç aylık zaman serileri kullanılmakta ve örneklem dönemi veri kısıtı nedeniyle 

1990:Q1-2003:Q2 dönemini kapsamaktadır. Tüm veriler, IMF tarafından yayınlanan

International Financial Statistics’den alınmı tır. Çalı mada kullanılan de i kenlere

bakıldı ında mal ve hizmetlerin ihracatı, GSY H deflatörüne bölünerek reel ihracat (EX); mal 

ve hizmetlerin ithalatı, net transfer ödemeleri ve net faiz ödemeleri toplanıp daha sonra 

GSY H deflatörüne bölünerek reel “birle ik” ithalat(MM*) serileri elde edilmi tir. Tüm 

de i kenler ulusal paraya çevrilmi tir4.

Analizde kullanılan serilerin dura an olup olmadıklarını belirlemek için birim kök testi 

yapılmaktadır5. Sonuçlar, Tablo1’de sunulmaktadır. Bu tabloda, tüm de i kenler için %5 

anlamlılık düzeyinde hesaplanan ADF istatistikleri, t istatistiklerinden mutlak de er olarak 

küçük çıktı ı için EX ve MM* serilerinin seviyede dura an olmadı ı görülmektedir. Serileri 

dura an hale getirmek için birinci farkları alınmaktadır. Burada ise %5 anlamlılık düzeyinde 

hesaplanan ADF istatistikleri, t istatistiklerinden mutlak de er olarak büyük çıktı ı için 

de i kenlerin birinci farkta [I(1)] dura an oldu u görülmektedir.  

4  Çalı mada E-views 5.0 ekonometrik program kullanılmı tır.
5 ADF birim kök testinde H0:Birim kök var (seri dura an de il) ve H1:Birim kök yok (seri dura an) eklinde 
hipotezler kurulmaktadır.      
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Tablo 1: De i kenlerin Birim Kök Testleri 

Not: (*) %5 anlamlılık düzeyini göstermektedir.  

Tüm de i kenler aynı dereceden [I(1)] bütünle ik oldukları için Johansen-Juselius 

e bütünle me testi yapılabilmektedir. Bu test uzun dönem cari hesabın sürdürülebilirli inin 

test edilmesine imkan tanımaktadır. Çalı mada optimal gecikme uzunlukları Akaike (AIC) ve 

Schwartz (SIC) bilgi kriterleri çerçevesinde otomatik seçim yoluyla belirlenmi tir.

Johansen e bütünle me testinde trace ve maksimum eigenvalue istatistiklerinin hipotezleri  

H0: E bütünle me yok ve H1: E bütünle me var eklindedir. E bütünle menin olmaması

hipotezinin reddedilmesi serilerdeki yapısal kırılmalar nedeniyle güç olmaktadır. Bu nedenle 

çalı mada, 1994:Q4 ve 2001:Q2 kriz dönemlerinin yapısal kırılma dönemleri oldu u tespit 

edilmi  ve bu öngörüden hareketle bu dönemler için sıfır, di er dönemler için bir de erini 

alan kukla de i ken (d1) kullanılmı tır.

Johansen-Juselius e bütünle me analizi, modeldeki ihracat ve birle ik ithalat de i kenleri

arasında uzun dönemli bir ili ki olup olmadı ını ortaya çıkarmak için kullanılmaktadır. Bu 

analizdeki hipotezler ise a a ıda gösterilmektedir; 

1:
1:

1

0

H
H

H0 hipotezi, cari açıklarının sürdürülebilirli inin “güçlü” formunun formel ifadesidir. Bu 

hipotezin reddedilmesi, teorinin güçlü sürdürülebilirlik formuyla tutarlı de ildir. Güçlü 

sürdürülebilirlik, e bütünle me vektörünün parametresinin ( ) bir olmasını gerektirmektedir.  

De i ken

Adı

ADF

statisti i

t istatisti i

Düzey EX

MM*

-0.651553*

-1.558512*

-2.923780

-2.918778

Birinci Fark EX

MM*

-4.059309*

-12.98416*

-2.923780

-2.918778
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    Tablo 2: Johansen-Juselius Maksimum Olabilirlik E  bütünle me Testi 

                        Trace Testi Maksimum Eigenvalue Testi 

H0 H1 Trace
statisti i

Kritik 
De er
(%5 ) 

H0 H1 Maks-Eigenvalue
istatisti i

Kritik 
De er
(%5) 

r 0 r 1 41.66047 29.79707 r=0 r=1 31.24228 21.13162

r 1 r 2 10.41819 15.49471 r 1 r=2 9.277990 14.26460

r 2 r 3 1.140196 3.841466 r 2 r=3 1.140196 3.841466

    Not: Burada r e bütünle ik vektör sayısını göstermektedir. 

Trace testine bakıldı ında de i kenler arasında “e bütünle me yok” eklindeki (r=0) H0

hipotezi, trace  istatisti i (41.66047), %5 kritik de erden (29.79707) büyük çıkması nedeniyle 

reddedilmektedir. Ba ka bir ifadeyle, r=0 H0 hipotezi, r 1 H1 hipotezi kar ısında reddedilir. 

Ancak, Tablo2’de gösterildi i gibi r 1 ve r 2 eklindeki H0 hipotezleri, trace istatistiklerinin 

%5 kritik de erlerden küçük olması nedeniyle reddedilememektedir.  Kısaca, seriler arasında 

uzun dönemli sadece bir ili ki oldu u görülmektedir.  

Maksimum eigenvalue testine bakıldı ında ise de i kenler arasında “e bütünle me yok” 

eklindeki (r=0) H0 hipotezi, bir e bütünle me vektörünün varlı ını (r=1) belirten H1 hipotezi 

lehinde ve %5 kritik de erde reddedilmektedir. Bunun nedeni de maks-eigenvalue 

istatisti inin de erinin (31.24228), %5 kritik de erden (21.13162) büyük çıkmasıdır. Bununla 

birlikte, r 1 ve r 2 H0 hipotezleri, maks-eigenvalue istatistikleri %5 kritik de erlerden  küçük 

çıktı ı için reddedilememektedir. Bu da, iki de i ken arasında sadece bir e bütünle me 

ili kisinin varlı ını do rulamaktadır.  

Sonuçta, hem trace hem de maksimum eigenvalue test istatistiklerinde r=0 H0 hipotezi %5 

anlamlılık seviyesinden reddedilmekte ve sadece bir e bütünle me vektörünün oldu u

görülmektedir. Böylece, 1990:Q1-2003:Q2 örneklem dönümünü kapsayan çalı mada 

Türkiye’de ihracat ve “birle ik” ithalat (ithalat, net transfer ödemeleri ve net faiz ödemeleri 

toplamı) arasında uzun dönemli istikrarlı bir ili kinin varlı ı önermesi desteklenmektedir. 

Kısaca, ihracat ve “birle ik” ithalat de i kenleri arasında bir e bütünle me ili kisi varlı ı

sonucuna ula ılmaktadır.
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SONUÇ

Bu çalı mada, Husted (1992)’ın çalı ması çerçevesinde Türkiye’de 1990:Q1-2003:Q2 

döneminde cari açı ın sürdürülebilirli i e bütünle me yöntemiyle analiz edilmi tir. Yapılan 

ampirik çalı mada reel ihracat ve reel “birle ik” ithalat arasında uzun dönemli e bütünle me 

ili kisinin varlı ını destekleyen bir sonuca ula ılmı tır. Ancak, reel “birle ik” ithalat 

de i keninin katsayısının 1b  çıkması, e bütünle me mevcut iken ekonominin ithalatlarının

ihracatlarına göre daha hızlı artmasına ve cari hesabın zayıf formda sürdürülebilir olmasına

neden olmaktadır. Bu analiz, Türkiye’de cari açı ın belirtilen nedenlerle uzun dönemde zayıf

formda sürdürülebilir oldu unu ve zamanlar arası bütçe kısıtının kısmen ihlal edildi ini 

göstermektedir.  
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ÖZET
Kontenjans tablosu istatistikte iki ya da daha fazla de i ken arasında

ba ımsızlı ın ya da ili kinin olup olmadı ını ölçmek için kullanılan bir araçtır.
Genellikle, kontenjans tablosunda ili kiyi ölçmek için ki-kare istatisti ine dayalı
katsayılar kullanılmaktadır. En yaygın kullanılan katsayılar: Cramer’in V, 
Tschuprow’un T  ve kontenjans C katsayısıdır. Bununla birlikte son zamanlarda 
entropiye ve çapraz entropiye dayalı katsayılar geli mi tir [1–3]. Bu çalı mada ise 
kontenjans tablolarında ara tırılan ili ki türleri ve ili ki katsayıları tartı ılmı tır. Bu 
katsayıların performansı çe itli uygulamalar üzerinde gösterilmi tir.

Anahtar Kelimeler: Kontenjans tablo, Cramerin katsayısı, Theil’s katsayısı,
Kontenjans katsayısı, Kullback-Leibler ve entropi ölçüsü, entropik ölçüler. 

1. G R
Bilimsel çalı malarda incelenen konuya ili kin de i kenler arasında anlamlı bir ili kinin 

tespiti ço u kez yeterli olmamakta, bu ili kinin derecesinin ve yönünün de bilinmesi 
gerekmektedir. Bu yapılırken de i kenler arasındaki aranan ili kinin tipi ve ölçülmesinde 
kullanılacak ili ki ölçüleri do ru olarak tespit edilmelidir. Kontenjans tablosu istatistikte en az 
biri nominal de i ken olmak üzere iki de i ken arasındaki ili kinin derecesini ölçmek için 
kullanılan bir araçtır. Bu ili kinin derecesini ölçmek için genellikle ki-kare istatisti ine dayalı
bir yakla ım kullanılır. Bu istatistiksel teknik sosyal bilimlerden, fen bilimlerine ve özellikle 
tıpta yaygın olarak kullanılmaktadır.  

 Kontenjans tablosu genel olarak a a ıdaki ekilde gösterilir. 

11 11 12 12 1 1 1. 1.

21 21 22 22 2 2 2. 2.

1 1 2 2 .

.1 .1 .2 .2 .

_____________________ _____________________
1 2 ... Toplam

1 ( ) ( ) ... ( ) ( )
2 ( ) ( ) ... ( ) ( )

( ) ( ) ( )

Toplam ( ) ( ) (1)

c c

c c

r r r r rc rc r

r

Y
c

n p n p n p n p
n p n p n p n p

X
r n p n p n p n

n p n p n n

Poster Sunumlar 816



Bu tabloda ijn  i.satır ve j. sütuna dü en gözlemin frekansı, nnp ijij /  olarak alınır.
 Ki-Kare testi iki de i kenin birbirinden ba ımsız olup olmadı ını açıklamada 

kullanılmaktadır. Ancak, bu iki de i ken arasındaki ili kinin do asını açıklayamaz. Bu 
nedenle, birbirinden ba ımsız olmadı ı anla ılan iki de i ken arasındaki ili kinin kayna ını
veya kaynaklarını belirlemek, ayrıca bu ili kinin gücünü belirlemek için farklı katsayılar 
kullanılmaktadır. Kontenjans tablolarında farklı pek çok ili ki tipi söz konusudur. Kontenjans 
tablolarını tanımlamak için kullanılan farklı katsayıları üç kısımda incelenebilir.[1,2]. 

a.  Kontenjans tablosunda iki de i ken arasındaki ili kiyi göstermeye yönelik katsayılar.
b. De i kenlerin, açıklayıcı ve cevap de i keni olarak dü ünüldü ünde kullanılan 

katsayılar. 
c. Kontenjans tablolarında asimetrinin incelenmesi için kullanılan, simetriden ayrılı

katsayıları.
Aranılan ili kinin türüne ba lı olarak farklı katsayılar kullanılmaktadır. En yaygın

kullanılan katsayılar: Cramer’in V, Tschuprow’un T  ve kontenjans C katsayılarıdır. Bununla 
birlikte son zamanlarda entropiye ve çapraz entropiye dayalı katsayılar geli mi tir [1–3]. Bu 
çalı mada ise kontenjans tablolarında ara tırılan ili ki türleri ve ili ki katsayıları tartı ılmı tır.
Bu katsayıların performansı çe itli uygulamalar üzerinde gösterilmi tir.

2. KONTENJANS TABLOLARINDA L K  TÜRLER  VE 
KATSAYILAR

a. li ki katsayıları;
r c kontenjans tablolarında iki de i ken arasındaki ili kiyi ölçmek için ki-kare 

istatisti ine dayalı birçok katsayı vardır. En yaygın olanları Cramer’V Tschuprow’un T  ve 
kontenjans katsayısı olarak bilinen C dir. 

Cramer V katsayısı:

)1,1min(

2

crn
V .       

 Tschuprow’un T  katsayısı:

,
)1)(1(

/2

cr
nT

Kontenjans katsayısı:

T
C 2

2
.

Her üç de erde 0 ile 1 arasında de i ir. 0’a yakın olması ili kinin olmaması, 1 yakın
olması ili kinin güçlü olması anlamına gelmektedir. C  katsayısı üst limit 1 de erine
ula amaz. V , T  ve C  katsayılarının dezavantajı, kontenjans tablosunun satır ve sütün 
sayısına ba lı olmalarıdır.

Di er bir ölçü ise entropiye dayalı ölçüdür, bu katsayı [1] makalesinin ( =0) için özel 
bir durumudur; 

c

j
jji

r

i
i

r

i

c

j ji

ij
ij

pppp

pp
p

p

V

1
...

1
.

1 1 ..2
)0(3
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log2
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Bu ölçüde 0 ile 1 arasında de i mektedir, bu ölçü satır ve sütün sayısına ba lı de ildir.
Bu katsayı incelendi inde, pay ( ijp ) ve ( ji pp .. ) arasında ortak enformasyon (mutual 
information), payda ise satır ve sütuna göre entropi de erleridir. Kapur ve Kesevan (1992), 
Tomizava (2004). 

b. Cevap ve Açıklayıcı de i kenin belirtildi i durum;
Kontenjans tablolarında de i kenler ba ımlı ve ba ımsız olarak dü ünüldü ünde

kullanılacak ili ki katsayıları son yıllarda Tomizawa (2004) tarafından geli tirilmi tir. Bu 
katsayılar Tomizawa’nın makalesinde farklı durumlar için geli tirilmi tir.

Durum 1 
Burada, sütün de i keni açıklayıcı de i ken ve satır de i keni ise cevap de i keni 

olarak kabul edilir. zleyen ölçü, satırlar ile sütunlar arasındaki ili kinin gücünü ortaya koyar, 

)(
1

..
)(

2
)(1

}){};(/{
K

pppI
V jiij 0   için, 

r

i ji

ij
c

j
ij pp

p
pI

1 ..1

)( 1
)1(

1);( ,

r

i
ipK

1

1
.

)(
1 1

)1(
1 ,

0  de eri için, 0  sürekli limit de eri olarak alınmı tır. , gerçek de eri
ara tırmacı tarafından seçilir. 0  oldu un da ölçü: 

r

i
ii

r

i

c

j ji

ij
ij

pp

pp
p

p
V

1
..

1 1 .2
)0(1

log

log

iki da ılım, }{ ijp  ve }{ .. ji pp , arasındaki güç uzaklı ıdır (power-divergence) 

dır. Burada 0  için pay ortak enformasyonudur. Payda ise ( )0(
1K ) satırların marjinal 

da ılımının Shannon entropisidir [4]. 

Durum 2: 
Burada, satır de i keni açıklayıcı de i ken, sütun de i keni cevap de i keni olarak 

kabul edilmi tir.

c

j
jj

ji

ij
ij

pp

pp
p

p
V

1
..

..2
)0(2

log

log

ki durumda da katsayılar 0-1 arasında de i mektedir 0 ili kinin olmaması, 1 ise tam bir 
ili ki oldu u anlamına gelmektedir. 

c. Asimetrinin ölçülmesi; 
Kontenjans tabloları ile ilgili bir di er ölçü; asimetri ölçüsüdür. rxr  kare kontenjans 

tablolarında kullanılır. Simetrik model öyle tanımlanır,

;)(I
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jiij pp Ri ,...,2,1 ; Rj ,...,2,1 ; ji

1 1

1

Pr( , )            

Pr( , )           

0                                                    

i R

st
s t

jR

ij st
s i t

p X i Y j i j

G p X i Y j i j

i j

Simetrik model, 
jiij GG Ri ,...,2,1 ; Rj ,...,2,1 ;

olur.
Simetriden ayrılı  ölçüsü, 

* * * *
ij

1 1

1,    ,    Q ( ).
2

R R
ij

st ij ij ji
s t

G
G G G G

* *
ij ijG Q oldu u zaman model simetriktir. Ayrıca 0 ,  1 ij jiG G i j oldu u

varsayılır.
*
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1 1

1 1  ( 0)
2 1
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i j ij

G
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0 oldu u zaman, 0   limit de eri alınır,
*

(0) *
*

1 1

1 ln
ln 2

R R
ij

ij
i j ij

G
G

Q

bu de er * *{ } ve { }ij ijG Q  arasındaki güç- uzaklı ı  (power-divergence) dır ve de erleri 0 ile 1 
arasında de i mektedir. 0 tam simetri oldu u 1 ise tam bir asimetrinin oldu unu
göstermektedir[1]. )0( , * *{ } ve { }ij ijG Q  arasındaki K-L (çapraz entropi) ölçüsüdür. 

3. UYGULAMA 
Bu bölümde yukarıda ifade edilen ili ki katsayıları çe itli uygulamalar üzerinde 

incelenmi tir.
lk uygulama, 30-39 ya ları arsındaki 7477 kadın üzerinde, uza ı görebilme ve sa  göz 

derecesi arasındaki ili kinin ara tırılması üzerinedir. Tablo 1 de [2]’den alınan veriler 
verilmi tir.

Tablo 1.  Kaynak [2] den alınan veri

                                                  Sol göz derecesi Sa
göz derecesi iyi(1) ikinci derece(2) üçüncü derece(3) kötü(4) Toplam

(1) 1520 266 124 66 1976 

(2) 234 1512 432 78 2256 

(3) 117 362 1772 205 2456 

(4) 36 82 179 492 789 

Toplam 1097 2222 2507 841 7477 
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kinci uygulamada, bayan televizyon izleyicilerinin ö renim düzeyleri ve tv 
programlarından tercih ettikleri türler sorgulanmı tır. Bu kontenjans tablosunda sütunlar 
açıklayıcı de i ken, satırlar cevap de i kenidir.

                                    Ö renim Düzeyi 
Tercih Edilen Program Türü 

lk  Orta yüksek Toplam 

Dizi Film 50 20 10 80 

E lence 20 32 8 60 

Sanat ve Kültür 14 11 60 85 

Magazin 6 37 32 75 

Toplam 90 100 110 300 

Tablo 2.  Kaynak [2] den alınan veri.

Son uygulama ise yapay olarak üretilen veridir. Bu veri iki-boyutlu normal da ılımdan
elde edilmi tir.

Tablo 3.  Yapay olarak üretilmi  veri [1]. 

         Bu üç farklı uygulama için elde edilen katsayılar Tablo 4 de verilmi tir.

 Ki-Kare C T V V3(0) V1(0)
)0(

Uygulama 1 8097 0.7210 0.6008 0.608 0.5816  0.0069

Uygulama 2 119.97 0.5345 0.4040 0.4472  0.3846  

Uygulama 3 354.30 0.6923 0.5539 0.5539 0.5433  0.297 

Tablo4. Uygulama 1-2-3 hesaplanan katsayı de erleri

Tablo 4’den T, V,  V3(0) katsayılarının her üç uygulamada hemen hemen e it sonuçlar 
verdi i görülmektedir. C katsayısı ili ki de erini di er katsayılara göre daha yüksek 
bulmu tur.  Ayrıca V3(0)  ve V1(0) katsayıları ortak enformasyon ve entropi de erlerinin 
kullanıldı ı katsayılar olmakla beraber V1(0) katsayısı ise satırlar açıklayıcı de i ken, sütunlar 
yanıt de i keni olarak ele alındı ında elde edilen ili ki de eridir. Bu de er, satır ve sütun 
de i kenleri arasındaki ili ki de erlerinden küçük çıkmı tır. )0(  ise kontenjans tablosunda 

  X  

  j=1 2 3 4 Toplam 

i=1 50 16 18 10 94 

2 9 60 25 12 106 

3 2 8 60 16 86 
Y

4 1 3 15 80 99 

Toplam 62 87 118 118 385 
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asimetri ölçüsüdür. Uygulama 1’de asimetri 0, yani tablonun simetrik olması anlamına
gelmektedir. Uygulama 3’ de ise simetriklik biraz bozulmu tur.

4. SONUÇLAR 
Bu çalı mada  
Kontenjans tablolarında farklı ili ki türleri incelenmi tir.
Bu ili ki türlerini için katsayılar ve çe itli entropik ölçülere dayalı geli tirilmi

katsayılar verilmi tir.
Sözü edilen ili ki katsayılarının de erlendirmesi reel ve yapay kontenjans tabloları

üzerinde yapılmı tır. Yapılan uygulamalarda T, V,  V3(0) katsayılarının benzer sonuçlar 
verdi i, C’ nin ise her üç uygulamada di er katsayılara göre daha büyük bir ili ki de eri
belirledi i görülmü tür.

Ayrıca V3(0)  ve V1(0) katsayıları ortak enformasyon ve entropi de erlerinin kullanıldı ı
katsayılar olmakla beraber V1(0) katsayısı ise satırlar açıklayıcı de i ken, sütunlar yanıt
de i keni olarak ele alındı ında elde edilen ili ki de eridir. Yapılan uygulamada bu katsayı
di erlerine göre daha küçük de ere sahiptir. 
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COEFFICIENT BASED ON ENTROPY MEASURES FOR 
CONTINGENCY

ABSTRACT
The contingeny table is a tool to measure the strength of association or independence 

between the row and column variables. Generally, the coefficients based on chi-square 
statistics such as, Cramer’s coefficient V2, Theil’s uncertainty coefficient,  are widely used. 
Recently, coefficients based on entropy and cross entropy measures are developed [1-3]. In 
this study, we discuss correlation cofficients and correlation types which are researched kontingency  
tables. Performance of these cofficients are showed in various applications.

Key Words: Contingency table, Cramer’s coefficient,Theil’s coefficient, Contingency 
coefficient, Kullback-Leiber and entropi measure, measures based on entropy.  
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ÖZET 

Bu çalı mada, Türkiye’ nin, 1945-2002 yılları arasındaki enerji tüketim verilerinden yararlanılarak, 2003-2020 
yılları arasındaki tüketilecek enerji miktarları iki farklı tahmin istatistiksel tahmin yöntemi kullanılarak tahmin 
edilmi tir. lk yöntem, lineer regresyon yöntemidir. Bu yöntemde veriler önce zaman eksenine yerle tirilir. Bu 
verilerin en yakınından geçen do ru tespit edilir. Bu do ru üzerindeki herhangi bir nokta, tahmin de eri olarak 
kabul edilir. kinci yöntem, zaman eksenine yerle tirilen verilerin kendinden önce gelen verilerle ve hata 
terimleriyle ili kisinden yararlanan, zaman serileri analiz yöntemidir. Bu yöntem alınan geçmi  dönem verilerini 
zamana ba lı olarak inceler. Elde edilen sonuçlar, yapılacak olan enerji yatırımlarını de erlendirme ve bu 
yatırımlara yön vermekte kullanılır.

Anahtar Kelimeler: Tahmin, regresyon, zaman serileri, otokorelasyon, kısmi otokorelasyon. 

ABSTRACT 

THE LOAD FORECASTING IN POWER SYSTEM ANALYSIS AND APPLICATION 

In this paper, energy consumption of Turkey estimated between years 2003-2020. This estimation made by the 
help of the energy consumption data is between years 1945-2002. Two different statistical estimation methods 
are used. First method is linear regression. In this method, the data is function of time and placed in time axis. 
Then, the appropriate line passing through this data is selected.  Any point on this line is accepted as estimated 
data. Second method is time series analysis. This method determines the relationship between current and past 
observations, and also the relationship between error terms. This method examines observation data that is a 
function of time. The results are used for grading and planning energy investments. 

Keywords: Estimation, regression, time series, autocorrelation, partial autocorrelation.    

1. G R

Bir ülke kalkınmak ve sanayile mek veya sanayisini geli tirmek ve ekonomik programlar belirlemek istiyorsa, 
üretimin ve sosyal ya amın vazgeçilmezi olan enerji üretim miktarını planlamak zorundadır. Günümüzde iletimi 
en kolay ve kullanımı en yaygın enerji türü elektrik enerjisidir. Ayrıca, atık bırakmadı ı için kullanım alanının
geni letilmesi tüm devletlerin çevre politikaları içersinde yer tutmaktadır. Yani elektrik enerjisinin gelece i
bugününden daha parlaktır. Elektrik enerjisini günümüz teknolojisinde depolamak mümkün de ildir. Bu 
sebepten enerji üretimini planlamak, her devlet için hayati önem ta ır. Çünkü elektrik üretildi i kadar 
tüketilmelidir. te bütün bu sebepler güç sistemlerinde yapılan istatistiksel analizleri hayati kılmaktadır. Bu 
nedenle, geçmi  yılların enerji üretim verilerini kullanarak,  gelecek yılların üretim ihtiyacını saptamak 
gerekmektedir. Bu sayede enerji yatırım miktarları bilinip ekonomik kalkınma planları arasındaki yerini alabilir. 

Sa lıklı yük tahmini yapabilmek için uygun yöntem tespit edilmelidir. Bu çalı mada, tekli lineer regresyon, 
çoklu lineer regresyon ve zaman serileri analiz yöntemleri ayrı ayrı sonuçlara ula ılmı  ve bu sonuçlar arasında 
kıyas yapılarak, en uygun yöntem belirlenmi tir. Seçilen üç yöntem arasından, tekli lineer regresyon yönteminin 
çoklu lineer regresyon yöntemine göre daha iyi sonuç verdi i gözlemlenmi tir. Bunun sebebinin ise, çoklu lineer 
regresyon yönteminde tüketim rakamları ile birlikte kullanılan di er ba ımlı de i kenlerin, tüketim verileri ile 
arasında ki ili kiler oldu u yorumu yapılmı tır. Ancak lineer regresyon yöntemi ile zaman serileri analiz yöntemi 
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kar ıla tırıldı ında, zaman serileri kullanılarak elde edilen tahmin sonuçlarının daha güvenilir oldu u göze 
çarpmaktadır. ki yöntem arasında kıyas yapmak için hata karelerinin toplamlarının kar ıla tırılması yeterlidir. 

2. YÜK TAHM N

Yük tahmini de i ik periyodlardan olu ur. Bu periyodlara ba lı olarak gerekli planlar ve gereksinimler belirlenir. 
Yük tahmin zaman periyodlarına göre öyle sıralanmaktadır:

Kısa dönem  
Orta dönem  
Uzun dönem  

Kısa dönem tahmini, üretim seviyesi ve hangi üretim biriminin hangi oranda çalı aca ını belirtir. Burada bakım
programları hazırlanır, hidro-elektrik santralleri için akarsu akı  ko ulları ve su haznesinde tutulması gereken su 
miktarı belirlenir, termik santrallerde ise yakıt miktarı saptanır ve buhar akı ı ile ilgili veriler belirlenir. Orta 
dönem tahmini, fiziksel donanımların planlamasını kapsadı ı için hayati bir önem ta ımaktadır. Bu a amada 
iletim sistemi geni letilir ve üretim birimlerine eklemeler yapılır. Ayrıca da ıtım sistemlerinin planlanması, toplu 
planlama çalı maları ve ekonomik incelemeler de yine bu dönemde yapılmaktadır. Uzun dönem tahmininde 
öncelikle planlama stratejileri saptanır. Bunun yanında yakıt ihtiyacı ve yakıt kaynaklarının belirlenmesi, 
sermayenin sa lanması, sistem elemanlarının e itimi gibi konular da yine bu dönemde gerçekle ir.Uygulamada 
en çok ihtiyaç duyulan uzun vadeli yük tahminidir. Çünkü bu a amada hayati kararlar alınır ve yüksek 
sermayeler kullanılır, üretim planlamaları yapılır. Ayrıca analiz tekni ine sürekli ve olan belirsizlik faktörünü de 
dahil etmekle planlamanın önemi, do ru tahmin yapmaktan de i ime hızla adapte olabilen yapıcı bir sisteme 
kayar.  

Yük tahmini için çok çe itli yöntemler kullanılmaktadır. Bu çalı mada, regresyon analizi ve zaman serisi 
analizlerinde kullanılan dura an olmayan do rusal stokastik modeller (ARIMA) kullanılmı tır.

Regresyon analizi, ba ımlı ve ba ımsız de i kenler arasındaki ili kiyi belirler ve katsayı de erlerini ara tırır. 
Ba ımlı ve ba ımsız de i kenler arasında regresyon ile kurulan ba ıntının katsayılarını belirlemek için en çok 
En Küçük Kareler Yöntemi kullanılır.

Zaman serisi analizlerinde kullanılan yöntemlerden olan do rusal stokastik modeller olan ARIMA modelleri, 
incelenen zaman serilerinin dura an olup olmamasına göre do rusal dura an stokastik modeller ve do rusal 
dura an olmayan stokastik modeller olarak sınıflandırılabilir. Ayrıca zaman serilerinin mevsim unsurunu içerip 
içermemesine göre "mevsimsel ARIMA " ve "mevsimsel olmayan ARIMA" modelleri olarak da 
sınıflandırılırlar.

Dura an olmayan ancak d dereceden fark alma i lemiyle dura an hale dönü türülmü  serilere uygulanan 
modellere “entegre modeller” veya “dura an olmayan do rusal stokastik modeller” adı verilir ve ARIMA(p,d,q) 
modelleri olarak isimlendirilir. Burada p, modelde yer alacak geçmi  dönem gözlem de eri sayısını, d fark alma 
derecesini ve q modelde yer alacak geçmi  dönem hata terimi sayısını gösterir.    
Genel ARIMA (p, d, q) modelinin genel ifadesi, 

wt= 1wt-1+ 2wt-2+... pwt-2+... pwt- +ut- 1ut-1- 2ut-2-... qut-q     ( 1 ) 

olur. Burada, {wt }=farkı alınmı  seridir, d=Fark alma derecesidir, =Fark alma operatörü ise dyt= wt eklinde 
yazmak mümkündür. E er birinci farklar seriyi dura anla tırırsa, fark operatörünün yazılımı; yt=yt-yt-1=(1-L)yt

eklinde olur. E er seri d. farkı alındı ında dura an hale geliyorsa fark operatörünün yazılımı; dyt=wt=(1-L)dyt
eklinde olur. 

3. UYGULAMA 

Bu çalı mada, Türkiye’ nin, Çizelge 1.’de verilen 1945-2002 yılları arasındaki enerji tüketim verilerinden 
yararlanılarak, 2003-2020 yılları arasındaki tüketilecek enerji miktarları lineer regresyon ve zaman serileri 
analizi yöntemleri kullanılarak tahmin edilmi tir.
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Çizelge 1. Analiz için Kullanılan Veriler 

yil
Tüketim 

(10^6KWh) yil
Tüketim 

(10^6KWh) 

1945 443 1974 11359 

1946 472 1975 13492 

1947 524 1976 16079 

1948 568 1977 17969 

1949 616 1978 18934 

1950 661 1979 19663 

1951 746 1980 20632 

1952 862 1981 22030 

1953 996 1982 23587 

1954 1175 1983 24465 

1955 1327 1984 27635 

1956 1511 1985 29709 

1957 1721 1986 32210 

1958 1923 1987 36697 

1959 2129 1988 39722 

1960 2357 1989 43120 

1961 2544 1990 46820 

1962 2985 1991 49283 

1963 3406 1992 53985 

1964 3781 1993 59237 

1965 4237 1994 61401 

1966 4727 1995 67394 

1967 5269 1996 74157 

1968 5847 1997 81885 

1969 6616 1998 87705 

1970 7308 1999 91202 

1971 8289 2000 98296 

1972 9527 2001 97070 

1973 10530 2002 103700 

Analiz için yıllar ve tüketim verileri de i ken olarak kullanılmı tır. ekil 1’de yıllara göre enerji tüketim 
de erleri grafi i gösterilmektedir. Enerji tüketimi yıllara göre üstel olarak artmaktadır.
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Verilere bu haliyle uygulanacak olan regresyon tekni i hatalı sonuçlar do uracaktır. Daha do ru bir analiz için 
ekil 2’de de grafi i verilen logaritması alınmı  tüketim veriler kullanılır. Analiz sonuçları ise Çizelge 2’de hem 

logaritmik hem de normal tüketim de erleri olarak verilmektedir. 

Çizelge 2. Lineer Regresyon Analiz Sonuçları

yıl Log(tüketim) tüketim(10^6kWh) yıl log(tüketim) tüketim(10^6kWh) 

1945 2,713 516,4163693 1983 4,3622 23025,01915 

1946 2,7564 570,6896549 1984 4,4056 25444,85615 

1947 2,7998 630,6668448 1985 4,449 28119,0083 

1948 2,8432 696,9473964 1986 4,4924 31074,2031 

1949 2,8866 770,1937676 1987 4,5358 34339,977 

1950 2,93 851,1380382 1988 4,5792 37948,97062 

1951 2,9734 940,5892264 1989 4,6226 41937,25497 

1952 3,0168 1039,441375 1990 4,666 46344,69197 

1953 3,0602 1148,682488 1991 4,7094 51215,3329 

1954 3,1036 1269,404402 1992 4,7528 56597,85862 

1955 3,147 1402,813705 1993 4,7962 62546,06617 

1956 3,1904 1550,243789 1994 4,8396 69119,40644 

1957 3,2338 1713,168183 1995 4,883 76383,57836 

1958 3,2772 1893,215276 1996 4,9264 84411,18556 

1959 3,3206 2092,184595 1997 4,9698 93282,46203 

1960 3,364 2312,06479 1998 5,0132 103086,074 

1961 3,4074 2555,053511 1999 5,0566 113920,0062 

1962 3,4508 2823,579369 2000 5,1 125892,5412 

1963 3,4942 3120,326217 2001 5,1434 139123,3415 

1964 3,5376 3448,259966 2002 5,1868 153744,6457 

1965 3,581 3810,658234 2003 5,2302 169902,5903 

1966 3,6244 4211,143104 2004 5,2736 187758,6699 

1967 3,6678 4653,717326 2005 5,317 207491,3517 

1968 3,7112 5142,804319 2006 5,3604 229297,8592 

1969 3,7546 5683,292391 2007 5,4038 253396,1429 

1970 3,798 6280,583588 2008 5,4472 280027,0595 

1971 3,8414 6940,64769 2009 5,4906 309456,7784 

1972 3,8848 7670,081877 2010 5,534 341979,4425 

1973 3,9282 8476,176666 2011 5,5774 377920,108 

1974 3,9716 9366,98878 2012 5,6208 417637,993 

1975 4,015 10351,42167 2013 5,6642 461530,0681 

1976 4,0584 11439,3145 2014 5,7076 510035,024 

1977 4,1018 12641,54049 2015 5,751 563637,6558 

1978 4,1452 13970,11561 2016 5,7944 622873,7089 

1979 4,1886 15438,31863 2017 5,8378 688335,2333 

1980 4,232 17060,82389 2018 5,8812 760676,5008 

1981 4,2754 18853,84794 2019 5,9246 840620,5449 

1982 4,3188 20835,31161 2020 5,968 928966,3868 

Analiz sonucundaki görülen büyük tahmin hatalarının ilk 20-30 yıllık verilerin durumundan kaynaklandı ı ifade 
edilebilir. 
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Uygun model olarak ARIMA (1,1,0) modeli seçilmi tir. Hatalar serisinin kısmi otokorelasyon ve otokorelasyon 
grafikleri sırasıyla ekil 3 ve ekil 4’te verilmektedir. 
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ekil 3. Hatalar Serisinin Kısmi Otokorelasyon Grafi i
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Modelin hatalar serisinin ACF ve PACF grafiklerine bakılarak, modelin uygun oldu u gözlemlenebilir. Ayrıca 
modelin AR(1) parametresinin istatistiksel olarak anlamlı oldu u açıktır. Modelin Q parametrelerinin Ki-kare 
tablo de erlerinden küçük oldu u gözlemlenmektedir. Bütün bu analizler, seçilen ARIMA(1,1,0) modelinin 
tahmin için kullanılmasının uygun oldu unu gösterir. Tahmin sonuçları Çizelge 3’te verilmektedir. 

Çizelge 3. ARIMA (1,1,0) Modeli kullanılarak yapılan yük tahminleri 

Yıl log(Tüketim) Tüketim(10^6kWh) alt limit üst limit 

2003 5,051 112460,4974 105404,7 119988,6 

2004 5,08932 122834,3975 109433,4 137879,6 

2005 5,12913 134626,3279 114746,6 157950,1 

2006 5,16964 147788,2818 121210,4 180189,7 

2007 5,21049 162364,0964 128733 204776,4 

2008 5,25149 178439,0901 137265,1 231963,7 

2009 5,29258 196146,2457 146804,7 262065,6 

2010 5,3337 215625,4407 157369,3 295440,5 

2011 5,37483 237044,5638 169009,1 332475,8 

2012 5,41598 260603,3535 181777,4 373602,7 

2013 5,45713 286503,545 195762,7 419305 

2014 5,49828 314977,8397 211042,5 470088,9 

2015 5,53943 346282,066 227724,6 526562,6 

2016 5,58058 380697,4782 245923,5 589332 

2017 5,62173 418533,2829 265760,2 659143,5 

2018 5,66288 460129,4176 287375,7 736749,8 

2019 5,70404 505871,2523 310928,1 823019,3 

2020 5,74519 556147,5137 336581,3 918946 

4. SONUÇLAR 

Bu çalı mada elde edilen sonuçlara göre Türkiye’ nin enerji tüketiminin hızla arttı ı görülmektedir. Geli mekte 
olan ülkeler sınıfına giren ülkemiz için elde edilen bu sonuç a ırtıcı de ildir. Ancak Türkiye, üretimin 
süreklili ini sürdürmenin temeli olan enerji yatırımlarını ve enerji yatırım politikasını yeniden gözden 
geçirmelidir. Türkiye’de hidroelektrik ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji potansiyelini kullanmak bir 
çözüm olarak gösterilmektedir.  Bu nedenle, bu tür temiz ve tükenmez kaynaklara yönelmek gerekti i apaçık
ortadır. Çe itli konulardaki tahmin çalı malarının gelece imiz için önemli yol haritaları çizdi i görülmektedir. 
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YA AM VER LER N N META-ANAL Z

Durdu Sertkaya Karasoy  Nihal Ata 

Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, statistik Bölümü, 06800, Beytepe,  Ankara 

ÖZET 
Bir olay zamanı ile ilgilenen ve durdurulmu  veri içeren çalı maları birle tirmek için 

özel yöntemlere ihtiyaç vardır. Çalı mada ya am verilerinden elde edilen sonuçları
birle tiren farklı yakla ımlar incelenmi  ve retroperitoneal sarkomlarla ilgili yapılan 
makalelerden elde edilen verilere meta-analizi uygulanmı tır. 

Anahtar Kelimeler: Meta-analizi, ya am analizi, retroperitoneal sarkomlar

1. G R

Meta-analizi, aynı konuda farklı yer, zaman ve merkezlerde yapılmı  olan ara tırma 
sonuçlarını niteliksel ve niceliksel olarak birle tirmeye yardımcı olan istatistiksel bir 
yöntemdir.  

Bireysel çalı maların sonuçlarını birle tirmek için birçok istatistiksel teknik 
kullanılmaktadır. Bunların en basiti sabit etki modeline (fixed effects model) dayanmaktadır.
Bu modeldeki temel varsayım, her bir çalı manın tamamen aynı etkiyi tahmin etmesidir. 
statistiksel tekniklerin dayandırıldı ı di er bir model ise rasgele etki modelidir (random 

effects model). Bu modele ili kin meta-analizi yöntemlerinde hem çalı malar arası de i im
hem de çalı maların kendi içindeki de i im analize dahil edilmektedir. 

2. YA AM VER LER N N META-ANAL Z

Ya am analizi, bir olay zamanı ile ilgilendi inden ve durdurulmu  veriler içerdi inden
çalı maları birle tirmek için özel yöntemlere ihtiyaç vardır. E er durdurma göz ardı edilirse 
genel tahminler yanlı olabilmektedir. Ya am verilerinin meta-analizinde, zamanın belirli 
nokta ya da noktalarındaki ya am hızı farklarını a ırlıklandırmayı ve birle tirmeyi, ya am 
e rilerini tanımlayan özet parametreleri birle tirmeyi ve log-rank odds oranlarını birle tirmeyi 
içeren yöntemler bulunmaktadır.

2.1. (Log) Hazard Oranlarını Tahmin Etme ve Birle tirme 

Ya am verileri oldu unda uygun özet istatistikler olarak, (log) hazard oranı (hazard 
ratio) ve varyansı tavsiye edilmektedir. Çünkü, (log) hazard oranı, olay zamanını ve 
durdurmayı dikkate alan bir özet istatistiktir ve anlık (instantaneous) ölüm riskini ölçmektedir.  

K tane deneme oldu unda, her bir deneme için log hazard oranı tahmini ln(HRi) ve 
onun varyansı var(ln(HRi)) (i=1,2,…,K) oldu unda genel log hazard oranı ln(HR) ve varyansı
var(ln(HRi)),
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)ln(HRvar
)ln(HR

ln(HR)                        (1) 

1K

1i i )ln(HRvar
1ln(HR)var                       (2) 

biçiminde verilmektedir. Fakat birçok deneme, bu istatistikleri do rudan vermemekte ve bu 
nedenle onları tahmin etme yöntemleri kullanılmaktadır.

2.1.1. Log Hazard Oranını ve Varyansını Do rudan Tahmin Etme 

Her bir bireysel deneme için log hazard oranını ln(HRi) ve varyansını tahmin etmek 
için iki yöntem verilmektedir: 

cici

riri
i /EO

/EOln)ln(HR

ve

ri

riri
i V

E-O
)ln(HR                        (3) 

Burada, i. deneme için, 

Ori: Deneme grubunda gözlenen olay sayısı, Oci: Kontrol grubunda gözlenen olay sayısı, Eri:
Deneme grubunda beklenen olay sayısı, Eci: Kontrol grubunda beklenen olay sayısı, 1/Vri:
Log hazard oranının Mantel-Haenszel varyansı olmaktadır. Log hazard oranının tanımı
nedeniyle ilk e itlik tercih edilmektedir. Bu iki tahmin, sadece denemedeki toplam olay sayısı
25’den küçük oldu unda farklı olmaktadır.

lk e itlik için varyans tahmini, 

 [(1/Eri) + (1/Eci)]

ve ikinci e itlik için ise 

 1/Vri                          (4) 

olmaktadır. Yine, sadece çalı madaki toplam olay sayısı küçük oldu unda bu iki tahmin farklı
olmaktadır.

2.1.2. Log Hazard Oranını ve Varyansını Dolaylı Olarak Tahmin Etme 

Bazen log hazard oranı tahmini verilir ancak varyansı verilmez. Böyle durumlarda, 
e er log hazard oranının (1- i)x100 güven aralı ı verilmi se, log hazard oranının varyansı
tahmin edilebilmektedir.  

 Çalı malarda ço unlukla logrank testi için p de eri kaydedilmektedir. Sık sık
kaydedilen bir di er önemli istatistik, iki gruptaki gözlenen toplam olay sayısıdır.
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 Tedavi etkisi çok büyük olmadı ı ve iki gruptaki rasgelelik oranı 1:1 oldu u sürece, 
logrank test için Vri’nin uygun tahmini Oi/4 ile verilebilmektedir. Burada, Oi, iki gruptaki 
toplam ölenlerin sayısını göstermektedir. Böylece, 

 Vri  Oi / 4                         (5) 
ve

/2)p(1
V

EO
i

1

ri

riri                      (6)

olmaktadır. Burada, pi, kaydedilmi  olan iki yönlü p de eri,  ise normal da ılımın birikimli 
da ılım fonksiyonu olmaktadır.

 E itlik (5) ve (6) birle tirildi inde,

/2)p(1OEO i
1

iriri 2/1)(                              (7)

verilebilmektedir.  

ki gruptaki rasgegelik oranı 1:1 de ilse Vri  Oi / 4 ifadesi, 

 OiRriRci / (Rri + Rci)2                         (8) 

ile verilmektedir. Burada, Rri ve Rci, ara tırma ve kontrol grubundaki rasgelele tirilmi  sayılar
olmaktadır. Vri’nin di er uygun bir tahmini ise 

 OriOci /Oi                         (9) 

ile verilmektedir. Verilen (5)/(8) ve (9) varyans tahminlerinin seçimi, gözlenen olay sayısı ve 
log hazard oranının büyüklü ünün birle imine dayanmaktadır. Bir tahmini tercih etmek için 
açık bir neden yoktur. Tecrübelere dayanarak (5)/(8)’in (9)’a göre daha iyi oldu u ifade 
edilmektedir. (8) ve (9) ifadeleri, (6) e itli inde yazılarak

/2)p(1
)R(R
)RR(O

EO i
1

ciri

cirii
riri                         (10)

/2)p(1
O

OO
EO i

1

i

ciri
riri                          (11)

ifadeleri elde edilebilmektedir. 

 Sonuç olarak, (7), (10) ya da (11)’in her biri (3) ile birlikte kullanılarak log hazard 
oranının tahmini verilebilmektedir. Bu tahminlerin varyans tahmini, (5), (8) ve (9)’dan ayrı
ayrı 1/Vi tahmini ile verilebilmektedir. 

2.1.3. Log Hazard Oranını ve Varyansını Orantılı Hazard Model Tahminlerinin 
Kullanımı le Tahmin Etme  

Orantılı hazard modeli için p de erinin mevcut oldu u durumlarda, E itlik (7)’de, bu p 
de eri kullanılarak tahmin yapılabilmekte ve varyans tahmini için ise E itlik (8) 
kullanılabilmektedir. 
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 E er makalelerde yazarlar logrank testine ili kin p de eri vermi ler ise benzer biçimde 
log hazard oranı ve varyansını tahmin etmede bu p de eri kullanılabilmektedir. 

2.2. Genel Log-Rank Odds Oranının Hesaplanması

Ya am e rileri üzerinde verilen bir zaman noktasındaki anlık riski ölçen hazard 
oranının aksine log-rank odds oranı ile ya am e rilerinin uzunlu u kar ıla tırılmaktadır. ki
ya am e risi log-rank testi kullanılarak kar ıla tırılmaktadır. Çalı malarda verilen log-rank 
odds oranları birle tirilerek meta-analizi yapılabilmektedir.  

2.3. Birle tirilmi  Ya am Hızlarının Hesaplanması

 Bu yöntem,  

K

1j
tj

K

1j
tjtj

t

W

)W(S

P

e itli ini kullanarak, belirlenmi  zaman noktalarında, her bir çalı madan elde edilen bireysel 
ya am hızlarını birle tirmektedir. Burada Pt, t zamanında birle tirilmi  ya am hızını (pooled 
survival rate) göstermektedir. Yani, t zamanında ya ayan hastaların oranı olan Pt, meta-analizi 
ile tahmin edilmektedir. Stj, j. çalı mada t zamanındaki ya am hızını ifade etmektedir. Stj,
Kaplan-Meier tahmindir ve Kaplan-Meier e rilerinden ya da ya am tablolarından tahmin 
edilmektedir. Wtj, St’nin varyansının tersini, K ise meta-analizindeki denemelerin sayısını
göstermektedir. j denemenin her biri için St’nin varyansı, Greenwood’un formülü ile 
hesaplanabilmektedir: 

h

1i ttt

t
t )D(NN

D
)Var(S . 

Burada h, ya am analizinde bölünmü , 0 zamanından t zamanına izlenen zaman aralıklarının
sayısını (örne in, aralıklar her bir yıl olabilir) göstermektedir. Dt, her bir zaman aralı ında
ölenlerin sayısını, Nt ise aynı zaman aralı ında riskte olan hastaların sayısını göstermektedir. 

 Verilen zaman noktasında her bir denemede ya ayanların oranı tahmin edilince 
standart sabit ya da rasgele etki modelleri kullanılarak çalı malar birle tirilebilmektedir. 

2.4. Hunink and Wong Yöntemi 

Bu yöntem, de i ik kaynaklardan gelen ba arısızlık süresi verilerini birle tirmeye 
dayanmaktadır. Bu  yakla ım, orantılı hazard modelini ve aktüeryal ya am-tablosu 
yakla ımını kullanmaktadır. Ya am-tablosu yakla ımını kullanmasının nedeni ise alternatif 
Kaplan-Meier yakla ımının ayrı ayrı hasta verilerine gereksinim duymasıdır. Bu yöntem sabit 
etki yakla ımını kabul etmekte ve her bir çalı ma için ya am tablosu verilerinin mevcut 
olmasına gereksinim duymaktadır. Bu da çalı ma kayıtlarında her zaman mümkün 
olmamaktadır.Poster Sunumlar 831



2.5. Bir Log(Relatif Risk) Ölçüm Kullanarak Prognostik Faktörleri Tanımlama

Çalı maları birle tirmek için, bütün ya am e rilerini bir tek rakamda özetleyen 
log(relatif risk) parametresi türetilmi tir. Bu yöntem, her bir tedavi kürü (regimen) için 
bireysel çalı malardan elde edilen ya am e rilerinden ortalama ya am e risini hesaplamayı
içermekte ve daha sonra, her bir kür e risi ve her bir kür için bir log(relatif risk) indeksi için 
ortalama e ri arasındaki farkı bulmaktadır. Bu yöntem, tedavileri kar ıla tırmaktan ziyade 
prognostik (sonucu önceden gösteren) faktörleri belirlemek için kullanılmaktadır.

2.6. Bireysel Hasta Verilerini Kullanarak Ya am Verilerinin Meta-Analizi 

Daha önce verilen yöntemler, aynı tarzda (ya çalı ma için bir tek parametre tahmin 
edicisi ya da periyodik özetler) toplanmı  ya am verilerini birle tirmek için kullanılan
yöntemlerdir. Fakat, ya am verilerine meta-analizi uygulamanın ideal yolu, bireysel hasta 
verilerini kullanmaktır. Bunun güvenilir bir yol oldu u ifade edilmektedir. Tek bir çalı manın
ya am analizini yapmak için kullanılan adımlar, çalı maların bireysel hasta verilerinin 
birle tirildi i durumda da geçerli olmaktadır.

3. UYGULAMA 

Bu çalı mada, retroperitoneal lokalizasyonlu yumu ak doku sarkomları (YDS) için 
daha yararlı ve kullanı lı bir evrelendirme sistemine öncülük edebilmesi için ya am verileri 
için meta-analizi yöntemleri kullanılarak analiz yapılmı tır. Bu amaçla retroperitoneal 
sarkomlarda prognoz ile ilgili yayınlanmı  16  makale analize alınmı tır. Analize alınan
makaleler ve her bir makaledeki denek sayıları Tablo 1’de verilmi tir. Sonuçlar için Excel ve 
Comprehensive Meta Analysis V2 programları kullanılmı tır.

Tablo 1. Meta-analizine alınan makaleler ve denek sayıları

Makale No Denek sayısı
Glenn, Sindelar, Kinsella vd, 1985                        1 37 
Mcgrath, Neifeld, Lawrence vd, 1984                   2 47 
Karakousis, Velez, Emrich, 1985                          3 68 
Jaques, Coit, Hajdu vd, 1990                                 4 114 
Dalton, Donohue, Mucha vd, 1989                        5 116 
Alvarenga, Ball, Fisher vd, 1991                           6 120 
Bevilacqua, Rogatko,Hajdu vd, 1991                    7 80 
Catton, O’Sullivan, Kotwall vd, 1994                   8 104 
Singer, Corson, Demetri vd, 1995                         9 83 
Karakousis, Kontzoglou, Driscoll, 1995              10 88 
Karakousis, Gerstenbluth, Kontzoglou vd, 1995 11 90 
Lewis, Leung, Woodruff vd, 1998                       12 278 
Ero lu, Kocao lu, Demirci vd, 1999                   13 33 
Malerba, Doglietto, Pacelli vd, 1999                   14 24 
Linehan, Lewis, Leung vd, 2000                          15 159 
Kim, Cho, Tallini vd, 2001                                  16 79 

Bu makalelerden, tümörün rezeksiyon tipi (tam-tam olmayan), tümör derecesi (dü ük-
yüksek), tümör boyutu (T1+T2 (<10) ile T3 (>=10)), ba vuruda tümörün konumu (primer 
tümör-nüks tümör) ve cerrahi sınırların konumu (negatif-pozitif) de i kenleri meta-analizi 
için incelenmi tir. Makalelerde, analize alınan her bir de i kenin her bir düzeyi için, Kaplan-
Meier yöntemi kullanılarak elde edilen be  yıllık ya am olasılıkları ve log-rank test istatisti i
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kullanılarak, ya am olasılıkları açısından iki grup arasındaki farkın anlamlılık sonucunu veren 
p de erlerinin verilip verilmedi i incelenmi tir. Analize alınan be  de i kenin her biri için, p 
de erleri kullanılarak tüm çalı malar için ayrı ayrı E itlik (3) ve (4) ile hazard oranı ve 
varyansı tahmin edilmi tir. Elde edilen bu de erler E itlik (1) ve (2) kullanılarak birle tirilmi
ve genel hazard oranı ile onun varyansı elde edilmi tir. Sonuçlar Tablo 2’de verilmi tir.  

Tablo 2. Meta-analizi sonuçları

De i kenler Log hazard 
oranı

Log hazard 
oranının varyansı

Hazard
oranı

 Hazard
Alt sınırı

oranının
Üst sınırı

p

Tümörün rezeksiyon tipi 
Tümör derecesi 
Tümor boyutu 
Tümör konumu 
Cerrahi sınırı

0,743
0,687
0,394
0,447
0,672

0,02
0,01
0,03
0,03
0,04

2,103
1,988
1,483
1,564
1,959

1,641
1,664
1,082
1,114
1,293

2,695
2,376
2,031
2,197
2,969

0,000
0,000
0,014
0,010
0,002

4. SONUÇ 

 Bu çalı mada, ya am verileri için meta-analizi yöntemlerinden bahsedilmi  ve 
retroperitoneal sarkomlarda önemli faktörler olan tümörün rezeksiyon tipi (tam-tam olmayan 
rezeksiyon), tümör derecesi (dü ük-yüksek), tümör boyutu (T1+T2 (<10cm)-T3 (>=10cm)), 
ba vuruda tümörün konumu (primer-nüks tümör) ve cerrahi sınır (negatif-pozitif) de i kenleri
ya am verileri için meta-analizi kullanılarak incelenmi tir. nceleme sonucunda be
de i kenin de retroperitoneal sarkomlar için önemli de i kenler oldu u sonucuna varılmı tır.

 Evrelendirme sistemine göre, YDS’nin prognozunda tümörün derecesi ve boyutu 
belirleyici olarak verilmektedir. Çalı mamızın bulguları altında ise retroperitoneal 
sarkomların yeni evrelendirme sisteminde tümörün boyutu ile derecesi dı ında rezeksiyon tipi, 
tümörün konumu ile cerrahi sınırın konumunun da dikkate alınmasını önerebilmekteyiz.
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ABSTRACT 

AN ALTERNATIVE TEST FOR ONE WAY ANOVA AND A SPECIAL SOFTWARE 

One way analysis of variance which has a wide application area is very sensitive to inequality 
of variance problem especially when the design is unbalanced. The impact of this assumption 
violation give rise to an increase or decrease in nominal significance level which is 
determined by the researcher depending on the pairing of number of replication and 
population variances (Lix, Keselman & Keselman, 1996; Harwell et.al., 1992). In this study, 
a special software has been presented which was developed in order to ease the application of 
B2 test which was proposed by Özdemir and Kurt (2006) to create an alternative when there 
is a unequality of variance problem in one way ANOVA. 

Key Words: ANOVA, heteroscedasticity, B2 test, statistical software 

ÖZET 

Oldukça geni  uygulama alanlarına sahip olan tek yönlü varyans çözümlemesi yöntemi, 
özellikle dengesiz deney düzenlerinde sabit varyanslılık varsayımının sa lanmamasından çok 
etkilenir. Bu etkilenme, deneydeki tekrar sayısı ve kitle varyansı e le mesine göre farklı
yönlerde olmak üzere, ara tırmacı tarafından belirlenen nominal anlam düzeyinden sapma 
biçiminde gerçekle ir (Lix, Keselman ve Keselman, 1996; Harwell vd, 1992). Bu çalı mada 
Özdemir ve Kurt (2006) tarafından etken düzeyleri özel seçilmi  tek yönlü varyans 
çözümlemesinde de i en varyanslılık durumunda kullanılmak üzere önerilen B2 test 
yöntemine kullanım kolaylı ı sa lamak amacıyla geli tirilen bir özel yazılım tanıtılacaktır.

Anahtar Kelimeler: ANOVA, de i en varyanslılık, B 2 testi, istatistik yazılımı

1. Giri

Varyans çözümlemesi genellikle ikiden fazla kitle ortalamasının e itli i test edilirken 
yararlanılan bir yöntemdir. Burada test edilen hipotez, 

içinçifti*ii,birazenii

k

H
H

:
...:

*1

20 1

biçiminde kurulur. Bu hipotez, cevap de i keninde (Y) gözlenen toplam de i im varyans 
çözümlemesi yardımıyla
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olarak iki kısma ayrıldıktan sonra tüm ,...,2,1 ki düzeyleri için 

iiij njNIDY ,...,2,1,~ 2 olmak üzere 

kNkk

i

n

j
iij

k

i
ii

F
HKO
DKO

kN

YY

k

YYn

i ,1

1 1

2
.

1

2
...

~1                 (2)

biçiminde tanımlanan test istatisti ine sahip F testi ile test edilir. F testi’nin uygulanabilmesi 
için

Gözlemlerin birbirinden ba ımsız elde edilmesi 
Gözlemlerin elde edildi i kitle da ılımlarının normal da ılıma uyması
Gözlemlerin elde edildi i kitle da ılımlarına ait varyansların homojen olması

varsayımlarının sa lanması gerekir. Her bir deneme ile elde edilen gözlemlerin çekildi i kitle 
varyanslarının homojen olmaması durumu farklı varyanslılık ( heteroscedasticity ) olarak 
adlandırılır. Farklı varyanslılık durumunda, di er iki varsayım sa lanıyorsa deneydeki cevap 
de i keninin da ılımı tüm ,...,2,1 ki düzeyleri için iiiij njNIDY ,...,2,1,~ 2 biçiminde 
olur. Farklı varyanslılık durumunda kar ıla ılan iki temel sorundan ilki F testine ait test 
istatisti inin da ılımının kNkF ,1  da ılımına uymaması, ikincisi ise ara tırmacı tarafından
belirlenen anlam düzeyinin test sonunda korunamamasıdır.  

1.1 Farklı Varyanslılık Durumunda F Oranının Da ılımında Gözlenen De i im

Farklı varyanslılık durumunda HKO
DKO  oranının da ılımı konusunda yapılan en yetkin 

çalı ma ( Box, 1954) dır ( Rupert ve Miller, 1986). Box, farklı varyanslılık durumunda, 
deneme ve hata karelerine ait karesel biçimlerin da ılımında gözlenen de i imi tek yönlü 
varyans çözümlemesine uyarlamı  ve HKO

DKO  oranının

k

i
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de erleri ile hhbF ,'  da ılımına yakla tı ını belirtmi tir.

1.2 Ara tırmacı Tarafından Belirlenen Anlam Düzeyi (Nominal) le Gerçekle en Anlam 
Düzeyi (Actual) Arasındaki Fark 

Düzenlenen deney sonunda elde edilen gözlem de erleri, varyans çözümlemesi ve F testi ile 
çözümlendi inde farklı varyanslılık durumu ile kar ıla ılırsa, gerçekle en anlam düzeyi bazı
durumlarda belirlenen anlam düzeyinin 3 ya da 4 katına kadar yükselebilirken bazı
durumlarda ise bu düzeyin çok altında kalabilir (Wilcox vd, 1986). lk durumda ara tırmacı,
göze aldı ı I.Tip hata yapma riskinin 3-4 katı daha fazla bir risk ile kar ı kar ıya olurken 
gerçekte do ru olan ve reddedilmemesi gereken kH =...==: 20 1  hipotezi, farklı varyanslılık
problemi nedeniyle reddedilebilir. kinci durumda ise II. Tip hata yapma olasılı ı
artaca ından gerçekte denemeler arasında var olan farklar yakalanamayabilir. 
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Belirlenen anlam düzeyi ile gerçekle en anlam düzeyi arasındaki fark kitle varyansları ve her 
deneme ile yapılan tekrar sayılarına ba lıdır. Farklı varyanslılı ın, F testi sonuçları üzerindeki 
etkilerini görmek için büyük örneklem geni li i durumuna yani F oranını olu turan DKO ve 
HKO de erlerinin beklenen de erlerine bakmak gerekir ( Rupert ve Miller, 1986). 

2
i ki ,...,2,1  kitle varyansları olmak üzere hata kareler ortalamasının beklenen de eri 

2

11 1

2 111
. i

k
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EHKOE                              (4) 

biçimindedir. 
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i  de erlerinin bir 
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biçimindedir. Bu de er de inN a ırlıkları ile  2
i  de erlerinin a ırlıklı ortalamasıdır.

Her deneme ile e it sayıda tekrarın yapıldı ı dengeli deney düzenlerinde H0 hipotezi do ru ise 
DKOEHKOE  olaca ı için farklı varyanslılı ın etkisi Var(DKO) de erinin incelenmesi 

ile gözlenebilir. Bu de er 
2
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1
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1
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k

i
i

kk
k

k
DKOVar                                                                  (6) 

biçimindedir. Kitle varyanslarının homojen olması durumunda parantez içindeki de er 1’e e it
olurken farklı varyanslılık durumunda 1’den büyük çıkar. Farklı varyanslılık, Var(DKO)’nun 
alaca ı de erin,  homojen varyanslılık durumuna göre daha büyük olmasına neden olur. F 
da ılımı tek kuyruklu bir da ılım oldu u için Var(DKO)’nun büyümesi E(DKO)’nun 
büyümesine bu da F oranının büyümesine neden olacaktır ( Rupert ve Miller, 1986). Dengeli 
deney düzenleri için farklı varyanslılık durumunda F oranının payı paydasından daha büyük 
de er alma e ilimi gösterir. Bunun sonucu olarak da gerçekle en anlam düzeyi, belirlenen 
anlam düzeyinden daha büyük çıkar ve test, liberal bir e ilim gösterir. Ancak farklı
varyanslılık nedeniyle belirlenen anlam düzeyinin korunamaması sorunu, dengesiz deney 
düzenlerinde oldu u kadar ciddi boyutta de ildir (Box,1954; Scheffe, 1959). 
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Dengesiz deney düzenlerinde farklı varyanslılı ın etkisini incelemek için iki uç durum ele 
alınmalıdır. Bunlardan birincisi literatürde aynı yönde e le me (AYE) olarak adlandırılan 
varyansı büyük olan kitleye ait deneme ile yapılan tekrar sayısının büyük, varyansı küçük 
olan kitleye ait deneme ile yapılan tekrar sayısının küçük olması durumudur. Bu durumda 
E itlik (4)’te verilen E(HKO)’da büyük varyansın a ırlı ı büyük olurken E itlik (5)’te verilen 
E(DKO)’da küçük varyansın a ırlı ı büyük olmaktadır. Bunun sonucunda HKO

DKO  olarak 

tanımlanan F oranının payı, paydasından daha küçük de erler alma e ilimi gösterecek ve 
gerçekle en anlam düzeyi, belirlenen anlam düzeyinden daha küçük çıkacaktır. F testi, farklı
varyanslılı ın gözlendi i ve aynı yönde e le menin oldu u dengesiz deney düzenlerinde 
tutucu e ilim gösterir ve bunun sonucu olarak gerçekte denemeler arasında olan anlamlı
farklar bulunamayabilir (Brown ve Forsythe, 1974; Clinch ve Keselman, 1982). Dengesiz 
deney düzenlerinde incelenmesi gereken ikinci uç durum ise literatürde ters yönde e le me 
(TYE) olarak adlandırılan, varyansı büyük olan kitleye ait deneme ile yapılan tekrar sayısının
küçük, varyansı küçük olan kitleye ait deneme ile yapılan tekrar sayısının büyük olması
durumudur. Bu durumda E itlik (4)’te verilen E(HKO)’da büyük varyansın a ırlı ı küçük 
olurken E itlik (5)’te verilen E(DKO)’da büyük varyansın a ırlı ı büyük olmaktadır. Bunun 
sonucunda HKO

DKO  olarak tanımlanan F oranının payı, paydasından daha büyük de erler

alma e ilimi gösterecek ve gerçekle en anlam düzeyi, belirlenen anlam düzeyinden daha 
büyük çıkacaktır. F testi, farklı varyanslılı ın gözlendi i ve ters yönde e le menin oldu u
dengesiz deney düzenlerinde liberal e ilim gösterir ve bunun sonucu olarak denemeler 
arasında gerçekte anlamlı olmayan farklar bulunabilir (Brown ve Forsythe, 1974; Clinch ve 
Keselman, 1982).  

Uygulamada, hangi denemeye ait kitle varyansının büyük, hangi denemeye ait kitle 
varyansının küçük oldu unun bilinmesi elbette mümkün de ildir. Burada, F testinin farklı
varyanslılıktan en çok etkilendi i iki uç durum üzerinde durulmu tur. Literatürde, farklı
varyanslılık sorununa çözüm olarak önerilen yakla ımlar de erlendirilirken, özellikle bu iki 
uç durumdaki performanslar göz önüne alınmaktadır.

2. Yeni ve Basit Bir Çözüm Önerisi 

Özel seçimli deneyler için, tek yönlü varyans çözümlemesinde farklı varyanslılık sorununa 
çözüm olarak geli tirilen yakla ımları

Veri dönü ümleri 
Yakla ık (approximate) testler 
Tam (exact) testler 
Parametrik olmayan testler 
A ırlıklı en küçük kareler tahmin yöntemi  
Güçlü (robust) istatistiksel yöntemler 

biçiminde 6 ana ba lıkta gruplandırmak mümkündür. Bu bölümde anlatılacak yakla ım
yakla ık testler grubuna dâhildir. 

k düzeyinin özel olarak seçildi i ve bu düzeylere (denemelere) ait kitle da ılımlarının normal 
oldu u tek etkenli bir deneyden elde edilen ijY ( injki ,...,2,1;,...,2,1 )  gözlemleri ile 

hesaplanan deneme ortalamaları .iY  ve bu ortalamalara ait standart hatalar da  
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a ırlıkları hesaplansın. Hesaplanan i a ırlıkları ve .iY deneme ortalamaları kullanılarak  
k

i
iiYY

1
.                                     (9) 

biçiminde tanımlanan bir a ırlıklı ortalama hesaplansın. Y+ a ırlıklı ortalama de eri, genel
ortalamanın varyans a ırlıklı bir tahminidir. Bu de erler kullanılarak hesaplanan

.

.

iY

i
i S

YYt (10) 

istatisti inin da ılımı 1ii n  serbestlik dereceli Student t da ılımına uyar. Bu a amada, 
hesaplanan her bir  it  de erine, Bailey  tarafından  Student t da ılan rassal de i kenler
üzerinde kullanılmak üzere önerilen  
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z ~ 1,0N (11)

biçimindeki lokal tam normallik dönü ümü uygulanır (Bailey, 1980). Burada cz de eri, 
standart normal da ılımda ara tırmacının belirledi i anlam düzeyinin yarısına

2
 kar ılık

gelen kritik de ere e ittir ( 05.0  ise cz =1.96 ). Dönü ümden sonra elde edilen iz
de erlerinin kareleri alınarak  
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biçiminde tanımlanan, da ılımı k-1 serbestlik dereceli 2  da ılımına yakla an ve 

tarafımızdan B2 olarak isimlendirilen istatistik hesaplanır. Hesaplanan bu de er, 2
1,1k

tablo de erini geçerse kH =...==: 20 1  hipotezi reddedilir.
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3. B2 Testi Yazılımı

Tek yönlü sabit etkili deney düzenlerinden elde edilen sonuçların çözümlenmesinde farklı
varyanslılık sorununun giderilmesi amacıyla geli tirilmi  B2 Testi’ne (Özdemir ve Kurt, 2006)  
ait test istatisti i hesaplanırken Bailey tarafından 1980 yılında önerilen lokal tam normallik 
dönü ümünden yararlanılır. lem yükünün hafifletilmesi için bazı tablolar üretilmi se de 
hesaplamaların bir bilgisayar yazılımı ile yapılmasının uygulamacılar açısından kolaylık
sa layaca ı dü ünülmü tür ve bu amaçla B2 Testi yazılımı geli tirilmi tir. B2 Testi yazılımı
Delphi 7.0 uygulama geli tirme aracı ile geli tirilmi tir.

3.1. B2 Testi Yazılımı Veri Giri i

Kullanıcılar grup ve tekrar sayılarını belirterek veri giri i yapabilecekleri gibi metin 
dosyalarında bulunan verileri de kullanabilirler. Yazılım çalı tırıldı ında ilk olarak 
kullanıcıdan veri kayna ının seçilmesini ister. E er veriler bir dosyada kayıtlı ise “Dosyadan” 
seçene i seçilerek “Tamam” butonuna basılır, böylece kullanıcılar verileri içeren csv uzantılı
(veriler virgülle ayrılmı ) dosyalarını, açılan form ile seçebilirler. Grup ve tekrar sayılarını
belirterek veri giri i için “Veri Giri i” seçene i i aretlenmelidir. Daha sonra aktif hale gelen 
“Grup Sayısı” ve “Tekrar Sayısı” alanlarına deneydeki grup sayısı ve tekrar sayısı yazılabilir. 
“Veri Giri i” seçene ini i aretleyen kullanıcı “Grup Sayısı” ve “Tekrar Sayısı” alanlarını bo
geçemez ve bu alanlara ikiden küçük bir sayı giremez. Bu alanlarda belirtti i grup ve tekrar 
sayılarına göre, verileri açılan ana form üzerindeki tabloya girebilir. 

Yazılımdan, dengesiz deneylerden elde edilen verilerin çözümlenmesinde de yararlanılabilir. 
Bunun için veri giri inde tekrar sayısı olarak maksimum tekrar sayısı belirtilmeli ve tekrar 
sayısı eksik olan hücreler bo  bırakılmalıdır.

ekil 1. Veri kayna ı seçimi 

3.2. B2 Testi Yazılımı Kullanım

Veri giri i tamamlandıktan sonra kullanıcı test istatisti ini hesaplattırabilir. Testin anlam 
düzeyi formun üst kısmındaki liste kutusundan seçilebilir. Varsayılan de er 0,05 dir. Test 
sonuçlarını elde etmek için formun üst kısmındaki “B2 Test” butonu veya menüden        
“ lem Test de erini hesapla” seçene i kullanılabilir.
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ekil 2. B2 Testi ana form 

Formun sa  tarafında test istatisti i ve 2
1,1k  de erine göre kar ıla tırılarak verilen karar 

gösterilir. Testin sonuçları formun sa  tarafındaki editörden kopyalanabilir, metin dosyası
olarak kaydedilebilir. Kullanıcı sadece sonuçları de il tabloya girdi i verileri de csv uzantılı
dosya olarak kaydedebilir. 

ekil 3. Kaydetme seçenekleri 

4. Sonuç 

B2 Testi, kitle da ılımı normal oldu unda tek yönlü sabit etkili deney düzenlerinde, de i en
varyanslılık nedeniyle gerçekle en anlam düzeyinin nominal anlam düzeyinden sapmasını
kontrol edebilen bir testtir. De i en varyanslılık problemi olmadı ı durumlarda ise verdi i
sonuçlar, F Testi sonuçları ile uyum göstermektedir. Burada hazırlanan yazılım, e it ya da 
farklı deneme ve tekrar sayıları ile B2 Testi’ni de i en varyanslılık durumunda seçenek bir 
test olarak kullanmak isteyen uygulamacılar için büyük kullanım kolaylı ı sa lamı tır.
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ÖZET 

Günümüzde bir çok alanda ve bir çok yerde iyile tirme çalı maları yapılıyor. Ancak, yapılan iyile tirmelerin 
kalıcılı ının sa lanması sorun olmaya devam ediyor. Bu noktada, kalıcılı ı sa lamak ya da yapılan 
iyile tirmelerin sürdürülebilirli ini olu turmak için bazı yakla ım gereksinimleri ortaya çıkıyor. 

Sürdürülebilirlikle ilgili geçmi  çalı ma metodolojilerini özetleyecek olursak, çalı ma yerlerini organize etmeyi 
ve israfı azaltmayı amaçlayan 5S yönteminin son iki S’si, standartla tırmak ve sürdürmek, konumuzla ilgilidir. 
Yine benzer amaçlarla kullanılan 5C tekni i de sürdürülebilirlik ile alakalıdır. 6 Sigma DMAIC metodolojisinde 
son a ama olan kontrol a aması, sürdürülebilirli i sa lamak için kullanılan bir yakla ımdır. Bu çalı mada, 
sürdürülebilirlik üzerine neler yapılmı  sorusuna yanıt bulmak üzere ilgili makaleler ve çalı malar incelenecektir. 
Bir sonraki a amada, sürdürülebilirli i sa lamak için bir model geli tirilecektir. Son olarak önerilen model bir 
alan çalı ması ile uygulanacak ve elde edilen sonuçlar aktarılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, 5C, 5S, DMAIC metodolojisi 

ABSTRACT 
DEVELOPMENT OF METHODOLOGY FOR SUSTAINABILITY 

Today, many improvement studies are going on in many areas. But, sustaining these improvements is still a 
problem. At this point, some approaches are necessary for ensuring sustainability. 

To summarise the studies on sustainability, the last two S’s of 5S, standardise and sustain, are related to our 
subject. Besides, 5C is also related to sustainability. Finally, the last phase of six sigma DMAIC methodology, 
control, is used for ensuring sustainability of realised improvements. In this paper, the studies on sustainability 
are examined. Finally, a model for ensuring sustainability is developed and this model is applied with a case 
study.  

Key Words: Sustainability, 5C, 5S, DMAIC methodology  

1. Giri

 süreçlerinin yönetimi, kurulu ların i  süreçlerini iyile tirmek için kullanılan sistematik bir 
yakla ımdır.  süreçlerinin daha verimli, daha etkin olmasını, günümüzün sürekli de i en i  ortamı ile 
daha iyi ba a çıkmasını sa ladı ı için i  süreçlerinin yönetimi çok önemli bir kavramdır. Süreç 
yönetimi sayesinde kurulu ların gecikme süreleri azalır, maliyetler azalır, verimlilik artar, kalite 
iyile tir ve son olarak mü teri ve çalı an memnuniyeti artar. 

Kurulu ların ba arısı için i  süreçlerinin performansı çok büyük önem ta ımaktadır. Günümüz 
ko ullarında rekabet edebilme gücünü korumak isteyen kurulu lar i  süreçlerinin performansını
ölçmeli, izlemeli ve de erlendirmelidir. Mü teri isteklerine cevap verebilmek isteyen firmalar, i
süreçlerinde gerekli de i iklik ve iyile tirmeleri yapabilmelidirler. Ayrıca, yaptıkları iyile tirmelerin 
kalıcı olması, yani zaman içinde sürecin eski haline dönmemesi gerekir. Literatürde sürdürülebilirlik 
olarak geçen bu kavram, en az iyile tirmeleri yapabilmek kadar önemlidir. 
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Sürdürülebilirli in en iyi tanımlarından biri, bir sürecin sonsuza kadar korunabilecek karakteristi i
eklinde Jamaika Sürdürülebilirlik Geli tirme Kurulu u tarafından yapılmı tır. Bu tanımdan açıkça

anla ıldı ı gibi sürdürülebilirlik, yapılan iyile tirmelerin kalıcılı ını sa lamaktır. Dolayısıyla bunu 
ba armanın çok zor bir i  oldu u açıktır.

Bu çalı mada sürdürülebilirlikle ilgili mevcut çalı malar ara tırılmı , Bateman’in geli tirdi i
metodoloji ve DMAIC metodolojisi birlikte incelenmi tir. Son olarak çalı ma, bir alan çalı ması ile 
desteklenmi tir. 

2. Sürdürülebilirlik le lgili Geçmi  Çalı ma Metodolojileri 

5S, i  ortamını düzenleyen ve israfı ortadan kaldıran bir yöntemdir. Japonca Seiri, Seiton, Seison, 
Seiketsu ve Shitsuke kelimelerinden olu an 5S dilimizde sınıflandır, sırala/düzenle, sil/temizle, 
standartla tır ve sahiplen/sistemi koru olarak kullanılmaktadır. Birinci S i  ortamının temizlenmesi ile 
ilgilidir. Çalı ma alanındaki kullanılmayan nesnelerin ortadan kaldırılması gerekti ini söyler. kinci S 
olan sırala/düzenle, çalı ma ortamındaki her nesnenin yerinde olması ve kolayca ula ılabilir olması
gerekti ini ifade eder. Üçüncü S sil/temizle, i  yerinin temiz ve düzenli olması gerekti ini belirtir. 
Dördüncü S olan standartla tır i  yerinde çalı an herkesin i lerini aynı ekilde yapması gerekti ini
anlatır. Ayrıca, yapılan iyi uygulamaların sürekli hale getirilmesi gerekti ini anlatır. Son S olan 
sahiplen/sistemi koru, bu 5 S’nin kurulu  kültürüne yerle tirilmesidir. 5S yöntemini kullanarak 
kurulu lar gizli israflarını azaltabilirler, kalitelerini iyile tirebilirler, gecikme süreleri ve maliyetlerini 
azaltabilirler, satı larını, karlarını, mü teri ve çalı an memnuniyetlerini artırabilirler. Görüldü ü gibi 
5S’nin son iki S’si konumuzla ilgilidir. 

5C de, 5S’nin ngilizce dengi olarak literatürde yer almakta ve aynı amaçlarla kullanılmaktadır.

DMAIC, sürekli iyile tirme için altı sigma projelerinde kullanılan bir metodoloji olup, tanımlama, 
ölçme, analiz etme, iyile tirme ve kontrol etme a amalarından olu maktadır. Tanımlama a amasında
mü teriler, proje sınırları ve iyile tirilecek süreç tanımlanır. Ölçme a amasında veri toplama planı
olu turulur ve bu plana göre veri toplanır. Analiz a amasında süreç haritası ve toplanan veriler analiz 
edilerek hataların kök sebepleri, mevcut performans ile hedef performans arasındaki fark ve de i im 
kaynakları belirlenir. yile tirme a amasında süreç iyile tirilir. Kontrol a amasında ise gerçekle tirilen
iyile tirmeler takip edilerek kalıcı olması sa lanır. Görüldü ü gibi, DMAIC metodolojisinin son 
a aması da konumuzla ilgilidir. 

3. Literatür Taraması

Bateman ve David 2002 yılında yaptıkları çalı mada süreç iyile tirme programlarının kalıcılı ını
sa lamak için bir model geli tirmi lerdir. Modelin amacı; süreç iyile tirme programlarının ula abildi i
sürdürülebilirlik seviyesini belirlemektir. Model, hücre seviyesi ve fabrika seviyesi olmak üzere 2 
parçadan olu maktadır. Hücre seviyesinde, ekil 1’de de görüldü ü gibi 5 sürdürülebilirlik seviyesi 
bulunmaktadır. Bu tabloya bakılarak gerçekle tirilen iyile tirmelerin sürdürülebilirlik sınıfları
belirlenebilir.

ekil 1: Sürdürülebilirlik Sınıfları

Kaynak: Bateman: 2001: 11. 
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2003 yılında Bateman ve Rich yaptıkları çalı mada, sürdürülebilirli i tetikleyen ve engelleyen 
faktörleri ara tırmı lardır. Sonuç olarak belirledikleri faktörler ekil 2 ve 3’de görülmektedir. 

ekil 2: Süreç yile tirme Programlarının Sürdürülebilirli ini Tetikleyen Faktörler 

Kaynak: Bateman & Rich: 2003: 194. 

ekil 3: Süreç yile tirme Programlarının Sürdürülebilirli ini Engelleyen Faktörler

Kaynak: Bateman & Rich: 2003: 192. 

2005 yılında yaptı ı çalı mada Bateman, süreç iyile tirme programlarının kalıcılı ını sa layan 10 
etken tanımlamı tır. Çalı ma için 40 faaliyeti incelenmi  ve di erlerine göre daha ba arılı olan 
faaliyetler üzerinde durularak etkenler belirlenmi tir. Sonuç olarak süreç iyile tirme faaliyetlerini tam 
olarak tetikleyen 5 faktör ekil 4’te görüldü ü gibi tanımlanmı tır. 

ekil 4: Önemli Tetikleyiciler

Kaynak: Bateman: 2005: 268. 

Field ve Sinha 2000 yılında takım çalı ması ile üretim hatlarındaki kalite iyile tirmenin büyüklü ünü 
ve süresini tahmin etmek için bir çerçeve geli tirmi lerdir. Yazarlara göre bu çerçeve sayesinde i
takımları uygulaması ile yapılan kalite iyile tirmenin zaman içindeki seyrini tanımlamak mümkündür. 
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Çalı mada bu çerçeveden üretilmi  4 tane öneri bulunmaktadır. Yazarlar, bu öneriler ile i  takımlarının
verimlili inin ve kalite üzerindeki etkilerinin artaca ını belirtmi lerdir.

1997 yılında yaptıkları çalı mada Dale, Boaden, Wilcox ve McQuarter toplam kalite yönetiminin 
geli imindeki güçlükleri incelemi lerdir. Bu güçlükleri yetersiz liderlik, de i imden duyulan korku ve 
de i ime kar ı direnç, kalite yönetim ve problem çözme becerileri eksikli i, projeleri 
tamamlayamama, iyile tirme takımlarındaki sorunlar, kalite iyile tirme için ayrılan kaynakların
yetersizli i ve yetersiz bilgi olarak tanımlamı lardır. Yazarlara göre bu faktörler toplam kalite 
yönetiminin sürdürülebilirli i üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. 

3. Sürdürülebilirli i Sa lamak için Önerilen Model 

Bu a amada sürdürülebilirli i sa lamak için bir model geli tirilmi tir. Modelde yer alan döngü ekil
5’de görüldü ü gibidir. Önerece imiz model bu çerçeve içindedir. Model Tablo 1’de görüldü ü gibi 
bir tablo haline getirilmi tir. Bu tabloda, DMAIC metodolojisinin her a amasında ekil 4’teki 

döngünün nasıl katkı sa layaca ı yorumlanmı tır. Tabloda  güçlü ili kiyi,  orta ili kiyi ve 
zayıf ili kiyi göstermektedir. 

ekil 4: Sürdürülebilirlik Modelinde Yer Alan Döngü

Tablo 1: Önerilen Model ile DMAIC Metodolojisi Adımları Arasındaki li ki

Tanımla
(D) 

Ölçme
(M) 

Analiz 
(A) 

yile tirme
(I)

Kontrol 
(C) 

Bilinç
olu turma - - - 

Anlama -

li kilendirme -

Yönetme - - 

Sonuçları
de erlendirme - - - - 
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Bilinç Olu turma: 
Sürdürülebilirlik bilincini olu turmak için en önemli adımlar tanımlama ve kontrol adımlarıdır.
Tanımlama a amasında süreç sınırlarını iyi tanımlayarak ve kontrol a amasında süreçte yapılan
iyile tirmenin kalıcı olmasının önemi anla ılarak sürdürülebilirlik kavramı anla ılır ve gerekli olan 
bilinç olu ur. Bateman’in tetikleyici olarak tanımladı ı genel kültür, yöneticilerin yakla ımı burada 
önemli etkenlerdir. 

Anlama:
Sürdürülebilirli in önem ve ihtiyacının en iyi anla ıldı ı DMAIC adımları analiz, iyile me ve kontrol 
a amalarıdır. Analiz a amasında süreç verileri incelendi i için sürecin mevcut durumu net bir ekilde 
anla ılır. yile me a amasında, bir süreci iyile tirmenin ne kadar zor oldu u görüldü ü için 
sürdürülebilirli in önemi ortaya çıkar.

li kilendirme:
DMAIC metodolojisinin analiz, iyile tirme ve kontrol a amalarına ili kilerin iyi kurulması çok 
önemlidir. Bir süreçte iyile tirme yaparken bir faktörün ya da de i kenin iyile tirilmesi sonucunda 
ba ka faktör ya da de i kenlerde kötüle meye sebep olması uygulamada sıkça görülen bir durumdur. 
Bu nedenle ili kileri iyi analiz etmek sürdürülebilirlik için önemlidir. 

Yönetme:
Süreçlerdeki iyile meyi ve bu iyile tirmelerin kalıcılı ını yönetmek kontrol a amasında yapılmaktadır. 
Bu sayede sürecin iyile tirmeden önceki kötü durumuna dönmesi engellenir ve sürdürülebilirlik 
sa lanmı  olur. 

Sonuçları de erlendirme: 
Aynı modelin yönetme adımında oldu u gibi sonuçları de erlendirme de DMAIC metodolojisinin 
kontrol a amasında yapılmaktadır. Yapılan iyile tirme çalı masının sonuçlarını iyi de erlendirmek 
hem iyile tirmenin kalıcılı ının sa lanmasına yardımcı olur, hem de yeni iyile tirme ihtiyaçları ile 
ilgili bilgi verir. 

4. Case Study 

Alan çalı ması kısmında araba üreticileri için kovan üreten bir firmada bir altı sigma projesi 
gerçekle tirildi. Projenin amacı; kusur oranını azaltarak ve sürecin sigma seviyesini 3.4’e çıkararak 
süreçte iyile me sa lamaktı. Böylelikle iyile en kalitesi sayesinde firma kovan sattı ı büyük bir araba 
üreticinin devamlı tedarikçisi olabilecekti. Projede DMAIC metodolojisi uygulandı ve bu uygulama 
sırasında önerilen modelin adımları kullanıldı.

Tanımlama a amasında mü teri, mü terinin süreçten ve üründen beklentileri ve süreç sınırları
tanımlandı. Ayrıca, sürecin haritası çizildi. Mü teri; firmanın ismini vermek istemedi i büyük bir 
araba üreticisi olarak, mü terinin süreçten beklentisi ise kusursuz ürün almak olarak tanımlandı.

Ölçme a amasında takım üyeleri i çilerle süreç hakkında konu arak süreçte meydana gelen kusurlarla 
ilgili bilgi topladı. 2006 yılında gelen mü teri ikayetleri incelendi. Ayrıca, mü teriden ppm de erleri 
alındı.

Analiz a amasında toplanan verilerin analizi yapıldı iyile tirme yapılabilecek alanlar incelendi. FMEA 
ile süreçteki veya ürünlerdeki potansiyel kusurlar analiz edildi. Bu analiz sonucunda RPN de erlerine 
bakılarak iyile tirme için öncelikli olan faaliyet frenleme flan ının dönü ü olarak belirlendi. Takım
ayrıca de i kenler için kontrol kartları, sebep sonuç analizi, pareto analizi ve yeterlilik analizi gibi 
yöntemler kullandı.

yile tirme a amasında belirlenen faaliyetin iyile tirilmesi için gerekli teknik çalı malar yapıldı.
Bunun sonucunda sürecin sigma seviyesindeki olumlu de i im ekil 5’de görüldü ü gibidir.  
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ekil 5: Altı Sigma Projesi Boyunca Gözlenen Sigma Seviyeleri

Kontrol a amasında ise gerçekle tirilen iyile menin eski haline dönmemesi için gerekli kontroller 
yapıldı. Takım düzenli olara ayda bir toplanarak sürecin mevcut durumunu inceleme ve gerekli 
düzenlemeleri yapma kararı aldı.

6. Sonuçlar 

Çalı manın amacı; yapılan iyile tirmelerin kalıcı olmasının sa lanması ile ilgili çalı maları incelemek 
ve bu konu ile ilgili bir model geli tirmek idi. Bu amaçla literatür taraması yapılarak mevcut 
çalı malar incelendi. Bunun ardından sürdürülebilirli in sa lanması için bir model geli tirildi ve bu 
modelin dikkate alındı ı bir 6 sigma DMAIC metodolojisi uygulaması gerçekle tirildi. Uygulama 
sonucunda süreçteki iyile me kaydedildi. Son olarak, yapılan iyile tirmenin kalıcılı ının sa lanması
için çalı ma planı yapıldı.
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1. Giri

Günümüzde teknolojik geli imin getirdi i yeni cihazların kullanımı hızla 
yaygınla maktadır. Bu yeni teknolojilerin ba ında da bilgisayarlar gelmektedir. Yeni 
teknolojilerin kullanımı bireylere avantajlar getirmek yanında bir takım dezavantajlar da 
getirir. Bunların ba ında özellikle stres, sıkıntı ve kaygı yer almaktadır. Özellikle ö renciler
arasında bilgisayar kullanmak bireylerde bazı negatif duygular, kaygı, endi e ve stres 
yaratmaktadır.

Bu çalı mada bilgisayar kaygısı varlı ı dü ünülerek Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi statistik Bölümü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hem irelik Yüksekokulu 1. 
sınıf ö rencilerine uygulanan ‘bilgisayar kaygısı’ ölçe i ile iki grup arasında bilgisayar 
kaygısı açısından fark olup olmadı ı Minitab ve SPSS paket programlarında belirlenmi tir.

2. Çalı ma Planı

DEÜ Fen-Edebiyat Fakültesi statistik Bölümü ve Hem irelik Yüksekokulu 1. sınıf
ö rencilerdeki bilgisayar stresi etkisinin belirlenmesi için anket çalı ması yapılmı tır. Yapılan
bu anket çalı ması 28 sorudan olu maktadır ve her iki gruptaki ö rencilere dönem ba ında
uygulanmı tır. Ayrıca bu anket içersinde 7 ba lık içinde demografik özelliklerin soruldu u bir 
bölüm de bulunmaktadır. Yapılan bu anket çalı masında kullanılan “bilgisayar kaygısı” ölçe i
literatür tarafından kabul edilmi  bilinen bir ölçektir.

3. Bilgi Toplamada Kullanılan Bazı Özel Ölçekler 

Ki ilerin inançları, tercihleri, tutumları, fikirleri, bekleyi leri, kısaca psikolojik nitelikleri 
ile ilgili bilgilerin toplanması ve de erlendirilmesiyle ilgili özel ölçek tipleri geli tirilmi tir. 
Bu ölçekler içerisinde literatürde ön plana çıkanlar Thurstone ayırma ölçe i, Osgood boyutsal 
ayırma ölçe i, Likert toplama ölçe i ve Q tekni i ölçe idir. Bu çalı ma için uygulanan ankete 
göre Likert toplama ölçe i kullanılmı tır.

3.1. Likert Toplama Ölçe i

Likert’in temel amacı, bireylerin belirli tutumlar kar ısındaki tavırlarını
derecelendirmektir. Fakat Likert’in di er ölçeklerden özellikle de Thurstone’den farkı,
bireylerin yalnızca bir tutum cümlesine kar ı olup olmadıkları de il, tutumlarının
yo unlu unu da ölçmek istemesidir. Likert ölçe i cevaplayıcının bir ara tırma ile ilgili 
yargıları ne derecede tasvip edip etmedi ini tespit etmede kullanılır. Cevaplayıcıya yargı
hakkında noktalı ve e it aralıklı bir ölçek verilir.
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3.2. Ölçeklendirme 

Bu çalı ma için cevaplayıcı yargı noktaları 4 tane olup hiçbir zaman, bazen, sık sık, her 
zaman eklindedir. Bu ölçeklendirme içersinde “Hiçbir Zaman” ölçütüne 1 verilirken “Her 
Zaman” ölçütüne de 4 verilir. Böylece bu çalı madaki anket için minimum 28 puan alırken 
maksimum 112 puan alınabilir. Daha sonra ankete cevap verenlerin tutum veya bilgi puanları
ayrı ayrı toplanarak sıralanır.

4. Uygulama 

lk olarak yapılacak bu anketin güvenilirli ine bakılır. Bunun için kullanılacak olan katsayı
Cronbach’s Alpha katsayısıdır ve bu katsayının  de erine bakılır. Ölçe in Cronbach’s 
Alpha katsayısı 0.908 olup, güvenilirli i yüksektir.  de erini yükseltmek için (-) de erlerin 
çıkartılması gerekir. Bu çıkartma i lemi için negatif de erleri alan sorular çıkartılır. Böylece 
bu katsayının de eri artmı  olur. Soru bazında bakıldı ında, 26. sorunun çıkartılması
Cronbach’s Alpha katsayısını 0.927’e çıkarır. Ama 0.908 zaten yüksek oldu undan bu soruyu 
çıkarmaya gerek yoktur. 

Anketin güvenilirli ine bakıldıktan sonra bu iki grup arasında bilgisayar kaygısı
puanlarının tanımlayıcı istatistik de erlerine bakılır. Her soru 1 ile 4 puan arasında
de erlendirildi inden minimum 28 puan, maksimum da 112 puan alabilirler. SPSS paket 
programından elde edilen tanımlayıcı istatistik de erleri Tablo 1’deki gibidir. 

     Tablo 1: 2 Grup çin Tanımlayıcı statistikler

DEÜ statistik bölümünde ankete katılan 49 ö renci varken, DEÜ Hem irelik 
Yüksekokulunda 67 ö renci vardır. Tablodan da görüldü ü gibi istatistik bölümü 
ö rencilerinin ölçek ortalaması yakla ık olarak 45 iken hem irelik bölümü ö rencilerinin 
ortalaması 53’dür. statistik bölümü ö rencilerinin 31’i (%63) erkek iken 18’i (%37) kızdır.
Ayrıca 31(%63) ö rencinin evinde veya kaldı ı yurtta kendisine özel bir bilgisayarı varken, 
18(%37) ö rencinin ya adı ı ortamda bilgisayar yoktur. statistik ö rencilerinin ya larının
ortalaması 21’dir. Hem irelik yüksekokulu ö rencilerinin hepsi kızdır. Ayrıca statistik 
bölümü ö rencilerinin tersine Hem irelik yüksekokulu ö rencilerinin 57’sinde (%85) 
bilgisayar yok iken, 10’unda (%15) bilgisayar mevcuttur. Hem irelik yüksekokulu 
ö rencilerinin ya larının ortalaması 20’dir. 

Daha sonra bu 2 grup arasında fark olup olmadı ını anlamak için ba ımsız iki grubun 
kar ıla tırıldı ı iki örneklem Z testi uygulanır. Buradaki H0 hipotezi ortalamaların aynı
oldu unu ifade ederken, H1 hipotezi 1. grubun (istatistik) ortalamasının 2. grubun (hemsirelik) 
ortalamasından daha dü ük oldu unu ifade eder. Yapılan testin sonucu Minitab paket 
programında Tablo 2’deki gibi verilmi tir.
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Tablo 2: 2 Grup Puan Kar ıla tırılmasında Minitab Paket Programında ki Örneklem Z Testi

Yapılan bu istatistiksel kar ıla tırmaya göre iki grup arasında belirlenen bilgisayar kaygısı
puanları arasında istatistiksel açıdan önemli bir fark bulunmu tur (p<0.05). Bu bilgisayar 
kaygısı puanlarına göre istatistik puanı hem irelik puanından daha dü üktür. Yani istatistik 
ö rencileri bilgisayar ö renmede hem irelik ö rencilerine göre daha az stres, sıkıntı ve kaygı
ya amaktadırlar denilebilir. 

5. Sonuç 

Yapılan istatistiksel kar ıla tırmalar sonucunda iki grup arasında belirlenen bilgisayar 
kaygısı puanları arasında %95 güven aralı ında önemli bir fark bulunmu tur. Bu ekilde 
ö rencilerin bölümleri, bölümlerin giri  puanları gibi de i kenlere göre bilgisayar 
kaygılarının farklı oldu u da belirlenmi tir. Buna göre hem irelik bölümü ö rencileri istatistik 
bölümleri ö rencilerine göre daha fazla stres, sıkıntı ve kaygı ya amaktadırlar. Ayrıca u da 
unutulmamalıdır ki güvenilirlik ve geçerlilik kavramları bir anket için çok önemli iki 
kavramdır. Güvenilir bir anketten tutarlı, geçerli bir anketten de do ru bilgi elde edilir. Bir 
anketin güvenilir ve geçerli olabilmesi için soruların hazırlanmasında kullanılan tanım ve 
modellerin sa lam bir teoriye dayanması gereklidir. 

Anahtar Kelimeler: Bilgisayar Kaygısı Ölçe i, Güvenilirlik Analizi, Cronbach’s Alpha 
Katsayısı, Anket Çözümlemesi. 
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ABSTRACT 

THE COMPARATION OF COMPUTER ANXIETY IN STUDENTS

In this study, the relationship between students who attend to statistics and nursing 
departments in Dokuz Eylül University and computer anxiety is investigated. According to the 
p-values, there is a significant difference between these two groups (p<0.05) in the 95% 
confidence interval. 

Key Words: Computer Anxiety Measure, Reliability Analysis, Cronbach’s Alpha Coefficient, 
Questionnaire Studies.
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