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ÖNSÖZ 
 

Altıncı İstatistik Kongresi’nde sunulan bildirilerin tam metinleri bu kitapta toplanmıştır.  
Kongreye sunulmuş bildirilerin önemli bir kısmının istatistik problemlerinin çözümüne 
yönelik olması, ülkemizdeki araştırmacıların da istatistik bilminin gelişmesine katkıda
bulunduğunu  göstermesi açısından sevindirici  olmuştur.  Önceki kongrelerde olduğu gibi bu 
kongrede de bulanık mantık yaklaşımının, istatistik kuram  ve uygulamalarının
geliştirilmesinde yaygın olarak kullanıldığı gözlenmiştir. Kongrede dikkat çeken ikinci bir 
konu da stokastik süreçler alanındaki çalışmalara ağırlık verilmiş olmasıdır. Diğer bir 
gözlemimiz ise, kuramsal çalışmaların yanı sıra,  istatistiğin iktisat ve işletme alanlarındaki 
uygulamaları ile ilgili bildirilerin akademik ve çalışma hayatında olanlar tarafından ilgi ile 
izlenmiş olmasıdır.  Bu bağlamda Ercan Uygur tarafından sunulan  davetli bildiri,  istatistiğin 
iktisat bilimi içerisindeki tarihsel macerasını ortaya koyması bakımından kongrenin ilgi 
toplayan bildilerinin başında yer aldı. Zehra Muluk’un üniversite yıllarında araştırma ve 
eğitimde kullandığı hesaplama teknolojilerini görsel bir sunumla gerçekleştirmesi,  
katılımcıların anılarını canladırması bakımından ilginç ve akılda kalan sunumlardan biri 
oldu.  
 
Bilindiği gibi bildiri tam metinleri kongre başlamadan önce yazarlardan istenmişti. Ancak 
bildiri tam metinlerinin kitap haline gelmesi  çeşitli nedenlerle yaklaşık yedi ay gibi uzun bir 
zaman aldı. Kimi bildiriler kongrede sunulduğu halde tam metinler bize ulaştırılmamıştı. Bazı
bildiri metinleri ise bize iletilenler arasından çıkmadı. Sunulmuş bildirlerden bir kaçı ise 
hakemli dergilere yayımlanmak üzere editörlere gönderilmiş olması sebebiyle yazarların
isteğine bağlı olarak bize gönderilmemişti. Bu sorunların halledilmesi yazışmalara bağlı
olduğundan belli bir zaman aldı. Buna rağmen yedi adet bildirinin tam metinleri tüm 
hatırlatmalara karşın yazarlar tarafından bize gönderilmemiştir. 
 
Bildiri tam metinleri belli bir yazı kalıbına uygun olarak yazılmış olmalarına rağmen bir 
çoğunda yeniden düzenleme yapmak zorunda kalındı. Başlıkların ve paragraf biçimlerinin 
aynı olması sağlandı. Doğal olarak, yazıların içeriğinden doğrudan yazarlar sorumlu oldukları
için yazarlardan herhangi bir düzelme isteğinde bulunulmamıştır.  
 
Altıncı Kongre bildirilerinin tam metinlerinin basılmış kopyaları, önceki kongrelerde olduğu
gibi,  istatistik bölümlerine iletilecek ve kongreyi düzenleyen derneklerin Web sitelerinde 
bulundurulacaktır. Araştırmacıların yararlanmalarını dileriz.   
 

Altıncı İstatistik Kongresi 
 Düzenleme Kurulu  
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Üniversite düzeyinde iktisat, o zamanki adıyla “politik iktisat”, ilk kez İngiltere’de 1750’li yıllarda felsefe, 
hukuk, tarih gibi dersler içinde yer almaya başladı. Avrupa’da ulus devletlerin kurulduğu ve aydınlanmacı
dönemin başladığı bu yıllarda politik iktisat ayrı bir ders konusu olmadığından, konunun önde 
gelenlerinden A. Smith Glasgow Üniversitesine 1751’de önce Mantık sonra Ahlaki Felsefe Profesörü 
olarak atanmıştı. Politik iktisat dersleri ilk olarak İngiltere’de Cambridge ve Oxfod üniversitelerinde 
1810’lu yıllarda başladı. İlk politik iktisat bölümü ise ABD’de Harvard Üniversitesinde 1871’de açıldı.

İstatistikteki gelişmeler de, iktisada benzer şekilde, ulus devletlerin oluşumuna koşut bir seyir izlemiştir. İlk 
“statistik” dersleri 1750’lerde G. A. Achenwall tarafından Almanya’da Göttingen Üniversitesi’nde 
verilmiştir, fakat bu dersler bugünkü anlamda istatistik bilgisi değil, devlet yönetimiyle ilgili bilgiler 
içermiştir ve verenler politik iktisatçılardır. 1670’lerde İngiltere’de doğum ve ölüm istatistikleri ile uğraşan 
J. Graunt ve W. Petty bugünkü anlamdaki istatistiğin öncüleridir, fakat yaptıkları çalışmaların o zamanki 
adı “politik aritmetik”tir. Giderek olasılık hesaplarını da içeren bu çalışmalara 1798’de John Sinclair 
“istatistik hesaplar” adını vermiş ve istatistik kavramı bundan sonra yerleşmiştir.    
 
İktisatta matematik ve istatistiğin kullanılması 1800’lerin ikinci yarısından itibaren  başlamıştır. Burada 
birinci etmen, giderek artan sayıda iktisatçının, “iktisadın bir bilim dalı haline gelmesi için, matematik ve 
istatistiği kullanabilmesi gerekir” görüşüdür. Bu görüşteki ilk iktisatçılar arasında bir yanda W. S. Jevons, 
L. Walras ve A. Marshall gibi neoklasik iktisatçılar, bir yanda da K. Marx vardır. Aynı dönemlerde ek 
verilerin ve istatistiksel yöntemlerin kullanılmasına Alman Tarihsel İktisat Okulu da çok önem vermiştir. 
 
İkinci bir etmen, aynı dönemde istatistiksel yöntemlerin hızlı bir gelişim göstermesi, bunların birçok bilim 
dalında uygulanması ve Biometrika gibi önemli dergilerin yayına başlamasıdır. En Küçük Kareler yöntemi 
ile birlikte korelasyon katsayısı 1880’ler sonundan itibaren biyoloji ve psikolojide sıkça kullanılmıştır. 
Özellikle psikolojideki uygulamaların iktisattaki istatistiksel çalışmalara örnek oluşturduğu anlaşılıyor. 
 
1800’lerin ikinci yarısından başlayarak, daha çok tarımsal fiyat ve miktarlarda görülen iniş-çıkışlar 
yanında, makro-ekonomik dalgalanmalar da gözleniyordu. Doğal olarak iktisatçılar bu dalgalanmaları ve iş
döngülerini açıklamaya giriştiler. C. Juglar 1862’de iş döngülerini kredilerle açıkladı, Jevons 1875’te 
“güneş lekeleri” adlı kuramıyla bu döngüleri iklim değişmelerine bağladı. İş döngülerini 1910’larda 
ekonomik istatistiklerle açıklayan Mitchell, 1920’de ABD’de kurulan NBER’ın kurucuları arasındadır.   
 
İş döngüleri konusunda yapılan çalışmalar, ekonometriye giden yolu düşünce olarak açtılar, ancak 1929’da 
başlayan büyük bunalımı öngöremediler. Bu durumda zamanın iktisatçıları, istatistiksel çalışmalara temel 
oluşturacak dinamik makroekonomik modeller oluşturmaya giriştiler. Bu çerçevede R. Frisch ve J. 
Tinbergen’in 1930’larda yaptığı çalışmalar en önemli katkılardır. Ekonometrik modellerle dalgalanmaları
anlamak, öngörmek ve bunlara uygun politikalar geliştirmek bu dönemin önemli bir heyecan kaynağı oldu.  
 
Büyük bunalım, 1930’lar başında, Keynes’in de etkisiyle, hem Makroiktisadın, hem de Ekonometrinin 
doğuşunu hazırladı. Ekonometrinin doğumunda ve gelişmesinde Cowles Komisyonlarının ve Ekonometri 
Derneğinin önemli rolü vardır.  
 
1930’larda ve 1940’larda istatistik, ekonometri ve iktisat içinde dağılımlar yoluyla daha geniş olarak yer 
aldı. Ekonometrik model değişkenlerinin verilerinin bir olasılık dağılımından gelen örneklem değerleri 
olduğu açıklaması, ilk kez T. Haavelmo’nun Econometrica’da 1944’te yayınlanan makalesinde yer aldı.
Aynı dönemde, Frisch’in öncülüğünde zaman serisi modellemesinde de gelişmeler vardır. Bugün 
geldiğimiz noktada ise, dinamik ve olasılıksal optimizasyon yöntemleri başta olmak üzere, iktisatta yoğun
matematik, istatistik ve ekonometri kullanımının iktisat içinden eleştiriler aldığını da belirtmemiz gerekir. 
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Özet 
 

Literatürde, varsayımların sağlanmamsı durumunda parametre-dışı yöntemlerin kullanımı sunulmuştur. Bu çalışmada, 
parametrik teste göre red edildiği bilinen bir hipotezin parametrik testle de red edilmesi olasılığı incelenmiştir. 
 
Anahtar sözcükler: t testi, Wilcoxon-Mann-Whitney testi, Welch testi, parametredışı testler, simülasyon 

Abstract  

A Study on Parametric and Non-Parametric Tests 

In the literatur, using nonparametric tests is presented as a crucial method when the assumptions of parametric test are not 
hold. In this paper, we study the probability of rejecting (not rejecting) a test with a non-parametric test when the result of 
parametric test was given. 

Keywords: Nonparametric test, t test, Welch test, Wilcoxon-Mann-Whitney test, simulation 

1. Giriş

İki yığının konum parametrelerinin karşılaştırılmasında t testi çok sık kullanılan parametrik 
bir testtir. Fakat varsayımlardaki bozulmalara karşı hassaslığı parametre dışı alternatifleri 
kullanmaya zorlamaktadır. İki yığının konum parametresinin karşılaştırılmasında en sık
kullanılan iki parametre dışı test Welch[1] ve Wilcoxon-Mann-Whitney [2-3] testleridir. 
Karşılaştırılan iki yığının varyanslarının eşit olmaması ve normal dağılım varsayımından 
sapmalara karşı Zimmerman ve Williams [4], Gans [5], Murphy [6], Snedecor ve Cochran 
[7]'ın elde etikleri sonuçlar Perry [8] tarafından şu şekilde özetlenmişlerdir: 

1. t testi dağılımlar simetrik ve varyanslar eşitken robusttur. 

2. Welch testi dağılımlar simetrik ve varyanslar farklı iken robusttur. 

3. Wilcoxon-Mann-Whitney testi dağılımlar asimetrik ve varyanslar eşit iken robusttur. 

Bu özelliklerine rağmen, özellikle hesaplama zorlukları nedeniyle uygulamada parametredışı 
testlerden kaçınılır ve gerek limit durumundaki dağılım özellikleri ve gerekse bazı
dönüşümler yardımıyla t testine ilişkin varsayımlar sağlatılmaya çalışılarak, t testi kullanılır. 
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Bu çalışmada varsayımların sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın t testi ile iki yığının
konum parametresine ilişkin yapılacak testlerde, çok uç değerler ile (0 veya 1'e çok yakın p
değerleri ile) hipotezin red edilmesi veya edilememesine rağmen yine de parametre dışı 
testleri kullanmak gerekli midir, sorusu yanıtlanmaya çalışılacaktır. 

2. Yöntem 

X1, X2, …, Xn ve Y1, Y2, …, Ym sırasıyla µ1 ve µ2 ortalamalı σ1
2 ve σ2

2 varyanslı iki rastgele 
örnek olsunlar. Verilmiş bir α anlamlılık değerinde H0: µ1 = µ2 hipotezini H1: µ1 ≠ µ2
hipotezine karşı sınamak istediğimizi düşünelim. Bu hipotez testi için kullanılabilecek olan 
test istatistikleri 

1. t testi      

2. Welch testi 

3. Wilcoxon-Mann-Whitney testi 

dir. Buna göre sırasıyla t testi, Welch tesi ve Wilcoxon-Mann-Whitney testleri için | t | > tα/2, 

n+m-2 , | tw | > tα/2, df 

ve |z| > zα/2 kritik bölgeleri kullanılır. Bu kritik bölgeleri sırasıyla C1, C2 ve C3 ile gösterirsek, 
bu çalışmada P{ t � C1 | tw � C2}, P{ t � C1| z � C3}, P{ tw � C2| t � C1}, P{ tw � C2| z �
C3},  
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P{ z � C3| t � C1} ve P{ z � C3| tw � C2} koşullu olasılık değerleri simülasyon çalışmalarıyla 
elde edilmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır. 

 

4. Sonuçlar 

Simülasyaon çalışması için normal, ki-kare ve üstel dağılımlarından çeşitli örnek hacimlerinde veri 
üretilmiştir. Daha sonra üretilen veri yardımıyla kullanılan test istatistiklerinin koşullu olasılıkları
hesaplanmıştır. Her bir olasılık hesabı için 2000’er örnek kullanılmış ve bu amaçla bir OCTAVE 
programı hazırlanmıştır. 

Tablo değerleri yorumunda dış tablo kullanılan test istatistiklerini ve dağılımları belirtmektedir. Buna 
göre Çizelge 1’de t testi koşulda kullanılmış ve satırlarda sırasıyla normal, ki-kare ve üstel dağılımlar 
kullanılmıştır. İç tablolarda ise satırlar koşulda kullanılan anlamlılık düzeylerini, satırlar ise ilgilenilen 
test istatistiğine göre kullanılan anlamlılık düzeylerini vermektedir. Buna göre Çizelge 1’den t testine 
göre anlamlılık düzeyi 0.05 iken ortalamaların eşitliğine ilişkin hipotez, standart normal dağılımlı
30’ar  hacimli örnekler kullanılması durumunda red edildiği biliniyorsa, aynı durumda Welch 
istatistiği ile hipotezin red edilmesi olasılığı 0.45’dir. 

Çizelge 1. t test istatistiği verilmişken diğer test istatistikleri ile koşullu dağılımı.

t testi P( . | t) 

Welch Wilcoxon-Mann-Whitney 

N1=N2=30 

X~N(0,1) 

Y~N(0,1)  

 

0.05 0.025 0.01 

0.05 1 1 1 

0.025 0.45 1 1 

0.01 0.18 0.41 1 

0.05 0.025 0.01 

0.05 0.74 0.92 0.97 

0.025 0.42 0.72 0.93 

0.01 0.18 0.45 0.67 

N1=N2=30 

X~Ki-kare 5 

Y~Ki-kare 5  

 

0.05 0.025 0.01 

0.05 1 1 1 

0.025 0.58 1 1 

0.01 0.19 0.47 1 

0.05 0.25 0.01 

0.05 0.72 0.90 0.98 

0.025 0.46 0.71 0.85 

0.01 0.17 0.42 0.70 

N1=N2=30 

X~Üstel 5 

Y~Üstel 5  

 

0.05 0.025 0.01 

0.05 1 1 1 

0.025 0.48 1 1 

0.01 0.20 0.37 1 

0.05 0.025 0.01 

0.05 0.68 0.82 0.87 

0.025 0.41 0.67 0.89 

0.01 0.19 0.26 0.48 
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Çizelge 2. t istatistik değeri verilmişken diğer istatistiklerin koşullu dağılımları

T testi P( . | t) 

Welch Wilcoxon-Mann-Whitney 

N1=N2=30 

X~N(0,1) 

Y~N(1,1)  

 

0.05 0.025 0.01 

0.05 1 1 1 

0.025 0.96 1 1 

0.01 0.92 0.94 1 

0.05 0.025 0.01 

0.05 0.99 0.99 0.99 

0.025 0.97 0.99 0.99 

0.01 0.93 0.95 0.96 

N1=N2=30 

X~Ki-kare 5 

Y~Ki-kare 8  

 

0.05 0.025 0.01 

0.05 1 1 1 

0.025 0.92 1 1 

0.01 0.80 0.86 1 

0.05 0.025 0.01 

0.05 0.97 0.99 0.99 

0.025 0.92 0.97 0.99 

0.01 0.80 0.87 0.96 

N1=N2=30 

X~Üstel 5 

Y~Üstel 8  

 

0.05 0.025 0.01 

0.05 1 1 1 

0.025 0.70 1 1 

0.01 0.42 0.59 1 

0.05 0.025 0.01 

0.05 0.87 0.95 0.96 

0.025 0.71 0.85 0.95 

0.01 0.46 0.60 0.79 

Çizelge 3. Welch istatistik değeri verilmişken diğer istatistiklerin koşullu 
dağılımları

Welch testi P( . | Welch) 

t testi Wilcoxon-Mann-Whitney 

N1=N2=30 

X~N(0,1) 

Y~N(0,1)  

 

0.05 0.025 0.01 

0.05 0.99 1 1 

0.025 0.44 1 1 

0.01 0.17 0.41 1 

0.05 0.025 0.01 

0.05 0.73 0.92 0.97 

0.025 0.42 0.72 0.93 

0.01 0.18 0.45 0.67 
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N1=N2=30 

X~Ki-kare 5 

Y~Ki-kare 5 

0.05 0.025 0.01 

0.05 1 1 1 

0.025 0.52 0.98 1 

0.01 0.18 0.44 0.96 

0.05 0.025 0.01 

0.05 0.72 0.90 0.88 

0.025 0.46 0.70 0.85 

0.01 0.17 0.39 0.67 

N1=N2=30 

X~Üstel 5 

Y~Üstel 5  

 

0.05 0.025 0.01 

0.05 0.98 1 1 

0.025 0.46 0.97 1 

0.01 0.18 0.33 0.86 

0.05 0.025 0.01 

0.05 0.68 0.82 0.87 

0.025 0.40 0.66 0.89 

0.01 0.17 0.25 0.46 

Çizelge 4. Welch istatistik değeri verilmişken diğer istatistiklerin koşullu 
dağılımları

Welch testi P( . | Welch) 

t testi Wilcoxon-Mann-Whitney 

N1=N2=30 

X~N(0,1) 

Y~N(1,1)  

 

0.05 0.025 0.01 

0.05 0.99 1 1 

0.025 0.96 1 1 

0.01 0.092 0.94 0.99 

0.05 0.025 0.01 

0.05 0.99 0.99 0.99 

0.025 0.97 0.99 0.99 

0.01 0.93 0.95 0.98 

N1=N2=30 

X~Ki-kare 5 

Y~Ki-kare 8 

0.05 0.025 0.01 

0.05 0.99 1 1 

0.025 0.92 0.99 1 

0.01 0.79 0.86 0.99 

0.05 0.025 0.01 

0.05 0.92 0.97 0.99 

0.025 0.92 0.97 0.99 

0.01 0.80 0.87 0.96 

N1=N2=30 

X~Üstel 5 

Y~Üstel 8  

 

0.05 0.025 0.01 

0.05 0.96 1 1 

0.025 0.68 0.97 1 

0.01 0.39 0.54 0.94 

0.05 0.025 0.01 

0.05 0.87 0.94 0.96 

0.025 0.70 0.84 0.95 

0.01 0.43 0.58 0.77 
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Çizelge 5. Wilcoxon-Mann-Whitney istatistik değeri verilmişken diğer 
istatistiklerin koşullu dağılımları

Wilcoxon-Mann-Whitney texti P( . | Wilcoxon-Mann-Whinet) 

t testi Welch 

N1=N2=30 

X~N(0,1) 

Y~N(0,1)  

 

0.05 0.025 0.01 

0.05 0.73 0.91 1 

0.025 0.40 0.69 0.93 

0.01 0.15 0.38 0.53 

0.05 0.025 0.01 

0.05 0.73 0.91 1 

0.025 0.40 0.69 0.93 

0.01 0.15 0.38 0.53 

N1=N2=30 

X~Ki-kare 5 

Y~Ki-kare 5 

0.05 0.025 0.01 

0.05 0.69 0.95 1 

0.025 0.45 0.62 0.90 

0.01 0.14 0.40 0.56 

0.05 0.025 0.01 

0.05 0.69 0.95 1 

0.025 0.45 0.62 0.92 

0.01 0.14 0.41 0.56 

N1=N2=30 

X~Üstel 5 

Y~Üstel 5  

 

0.05 0.025 0.01 

0.05 0.70 0.85 1 

0.025 0.38 0.62 0.92 

0.01 0.19 0.29 0.48 

0.05 0.025 0.01 

0.05 0.71 0.88 1 

0.025 0.38 0.63 0.97 

0.01 0.20 0.31 0.54 
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Çizelge 6. Wilcoxon-Mann-Whitney istatistik değeri verilmişken diğer istatistiklerin 
koşullu dağılımları

Wilcoxon-Mann-Whitney testi P( . | Wilcoxon-Mann-Whitney) 

t testi Welch 

N1=N2=30 

X~N(0,1) 

Y~N(1,1)  

 

0.05 0.025 0.01 

0.05 0.98 0.99 1 

0.025 0.93 0.96 0.99 

0.01 0.86 0.88 0.93 

0.05 0.025 0.01 

0.05 0.98 0.99 1 

0.025 0.93 0.96 0.99 

0.01 0.86 0.88 0.93 

N1=N2=30 

X~Ki-kare 5 

Y~Ki-kare 8 

0.05 0.025 0.01 

0.05 0.96 0.99 0.99 

0.025 0.89 0.94 0.99 

0.01 0.75 0.81 0.90 

0.05 0.025 0.01 

0.05 0.96 0.99 0.99 

0.025 0.89 0.94 0.99 

0.01 0.75 0.81 0.90 

N1=N2=30 

X~Üstel 5 

Y~Üstel 8  

 

0.05 0.025 0.01 

0.05 0.79 0.92 0.99 

0.025 0.58 0.76 0.93 

0.01 0.36 0.49 0.73 

0.05 0.025 0.01 

0.05 0.80 0.93 0.99 

0.025 0.58 0.77 0.94 

0.01 0.37 0.50 0.75 

Çizelgedeki değerler incelendiğinde hemen görülmektedir ki koşulda kullanılan kritik bölgeye 
ilişkin anlamlılık düzeyi, incelenilen istatistiğin kritik bölgesini oluşturmada kullanılan 
anlamlılık düzeyinden düşük ise, bu olasılık değerleri çok yüksek olmaktadır. Ayrıca bütün 
tablolardan görülmektedir ki; t testi ve Welch testi kullanılarak hesaplanan koşullu olasılıklar, 
t testi ve Wilcoxon-Mann-Whitney testleri ile hesaplananlardan daha yüksektir. Welch testi ve 
Wilcoxon-Mann-Whitney istatistikleri kullanılarak elde edilen koşullu olasılık değerlerinin 
çok küçük olmaması bir anlamda Welch testinin t testi ile wilcoxon-Mann-Whitney testleri 
arasında bir role sahip olduğunu sezdirmektedir. Bu nedenle çalışmalarda Welch testi ile 
hipotez testlerini gerçekleştirip, sonucun t testi ve Wilcoxon-Mann-Whitney testleri ile de 
aynı olma olasılığının çok yüksek olacağı göz önünde tutularak, hipoteze ilişkin yorumlar 
yapılabilir. 
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Ard arda örnekleme yönteminde yeni bir tahmin edici  
 

Özet 
 

Ard arda örnekleme yöntemi, ortalama gibi kitle karakteristiklerinin daha etkin tahminlerini elde etmek için, 
sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde, güncel araştırma tahminlerinin elde edilmesinde daha önceki 
araştırma bilgileri birlikte kullanılır. Bu çalışmada, iki aşamalı ard arda örnekleme yönteminde ikinci 
araştırma kitle ortalaması tahmini için yeni bir tahmin edici önerilmiştir. Önerilen tahmin edicinin hata 
kareler ortalaması elde edilmiş ve Singh (2005) tahmin edicisi ile teorik olarak karşılaştırılmıştır.  Hangi 
koşul altında önerilen tahmin edicinin daha etkin olduğu gözlenmiştir. Aynı zamanda optimum yenileme 
ilkesi de incelenmiştir.    
 
Anahtar sözcükler: Ard arda örnekleme yöntemi, oransal tahmin edici, hata kareler ortalaması, optimum 
yenileme ilkesi 

Abstract 
 

A new estimator in successive sampling 
 
Successive sampling has been extensively used to provide more efficient estimates of population 
charecteristics such as mean. In successive sampling, it is common practice to use the information collected 
on a previous occasion to improve the precision of the estimates at current occasion. In this study, a new 
estimator has been proposed for estimating the population mean at second (current) occasion in the two 
occasion successive sampling. The mean square error expression for the proposed estimator has been 
obtained and compared theoratically with estimator in Singh (2005). By this way, we show the efficient 
condition for the proposed estimator. Optimum replacement policy is also discussed. 
 
Keywords: Successive sampling, ratio estimator,  mean square error, optimum replacement policy. 

1. Giriş

Örnekleme yapmanın amacı inceleme konusu olan kitle hakkındaki veriyi daha az zamanda ve daha az 
maliyet ile elde etmektir. Örnekleme yöntemlerinin teori ve uygulamaları son yıllarda büyük bir 
gelişme göstermiştir. Örneklemenin kullanımı arttıkça ortaya çıkan verileri analiz edip yorumlamak 
için farklı yöntemlere ihtiyaç duyulmuştur. Örnekleme kuramında iki süreçten bahsedilir. İlk süreç, 
seçim sürecidir. En temel örnekleme yöntemi, basit rasgele örnekleme (BRÖ) yöntemidir. İkinci süreç 
ise tahmin sürecidir. Seçim sürecinde kullanılan yönteme göre parametreler tahmin edilir. 
Araştırmanın konusuna göre, daha az hata ile parametre tahmini yapabilmek için farklı örnekleme 
planları kullanılmıştır. Bunlardan biride ard arda örnekleme yöntemidir. Ard arda örnekleme 
yönteminde, kitle birimleri, takip eden araştırmalarda değişmiyor ise, önceki araştırma verileri son 
araştırma kitle parametre tahminleri için kullanılmaktadır. Bu durum, araştırmacıya maliyet, zaman ve 
emek tasarrufu sağlamaktadır. Bu yöntemde önemli olan, daha önceki araştırmadan ne kadarlık bir 
örneklemin güncel araştırmaya dahil edileceği ve aynı zamanda son araştırmada, dahil edilen 
örneklemden başka ne kadarlık bir örneklemin yeniden inceleneceğidir. Literatürde buna “optimum 
yenileme ilkesi” (optimum replacement policy) denilmektedir.  
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Ard arda örneklem yöntemi, tarım ile ilgili bir araştırmada, Jessen (1942)’in daha önce yapılmış 
araştırma bilgilerini kullanmasıyla gündeme gelmiştir. Daha sonra teorisi farklı araştırmacılar 
tarafından geliştirilmiştir. Bilindiği gibi, örnekleme teorisinde yardımcı değişken bilgisinden sıklıkla 
yararlanılmaktadır. İlgilenilen değişken ve yardımcı değişkenin özelliklerine göre, oransal veya 
regresyon tahminleri kullanılarak, basit tahminden daha duyarlı sonuçlar elde edilebilmektedir. 
Dolayısıyla, ard arda örnekleme yönteminde de yardımcı değişken bilgisinden yararlanılan çalışmalar 
mevcuttur. Singh ve Singh (2001) son araştırmada da yardımcı değişken bilgisini kullanarak ard arda 
örnekleme yönteminde, ikinci araştırma kitle ortalaması tahmini için yeni bir çalışma sunmuşlardır. 
Singh (2005) ard arda iki araştırmada seçilen örneklemlerden, son araştırmanın kitle ortalamasını
tahmin edebilmek için her iki araştırmanın yardımcı değişken bilgisinden yararlanarak, zincirleme-
oransal tahmin edici sunmuştur. Buna benzer biçimde, Singh ve Priyanka (2008) son araştırma kitle 
ortalaması tahmini için zincirleme fark ve regresyon tipi tahmin edicileri sunmuşlardır. 

 
2. Literatürdeki tahmin ediciler 
 
U=(U1, U2,…,UN) N elemanlı sonlu kitleden, iki araştırma için örneklem çekilmektedir. Birinci 
araştırmada ve ikinci araştırmada çalışılan değişken, sırasıyla X ve Y’dir. Z, kitle ortalaması bilinen 
yardımcı değişkendir. İlk araştırmada, yerine koymadan basit rasgele örnekleme ile n birimlik 
örneklem çekilir. Buradan rasgele m=nλ kadar bir kısım ikinci araştırmada kullanılmak üzere ayrılır
(match: eşleştirilen kısım). İkinci araştırmada ise, kalan N-n birimden u=n-m=nµ birimlik yeni 
örneklem yerine koymadan basit rasgele örnekleme ile çekilir. Sonuç olarak, ilk araştırmada ayrılan 
kısım da dahil edilince, ikinci araştırmada örneklem büyüklüğü n olur. Burada λ, eşleştirme oranı
(fraction of matched) ve µ, ikinci araştırmada yeni örneklem oranı (fraction of fresh samples at the 
second_current occasion) olarak adlandırılmaktadır.  
 
Singh (2005), ikinci araştırma kitle ortalaması, Y , tahmini için, iki tane bağımsız tahmin ediciye bağlı
yeni bir tahmin edici önermiştir. Bunlardan birincisi ikinci araştırmada yeni çekilen u(=nµ) 
örneklemini temel alan, 
 

Z
z
y

T
u

u
s1 = (1) 

 
oransal tahmin edicisidir. İkinci tahmin edici ise, iki araştırmanın ortak m(=nλ) birimlik örneklem 
parçasını esas alan aşağıdaki zincirleme oransal tahmin edicidir: 
 

Z
z
x
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n

m

m
s2 = . (2) 

 
Burada uummnn zyxyzx ,,,,, ise, alt indislerde gösterilen örneklem büyüklüklerinde değişkenlerin 
örneklem ortalamalarıdır. 
 
Sonuç olarak bu iki tahmin edicinin doğrusal kombinasyonu ile ard arda örnekleme yönteminde Y
için aşağıdaki tahmin ediciye ulaşılmıştır: 
 

s2s1s T)1(TT φ−+φ= . (3) 
 
Burada φ , T tahmin edicisinin hata kareler ortalamasını minimum yapan bilinmeyen bir sabittir. 
Kitlenin yeterince büyük olduğu (N�∞) varsayımı altında, düzeltme terimi ihmal edilerek Ts tahmin 
edicisinin yan ve hata kareler ortalaması (:HKO) aşağıda verildiği gibidir: 
 

)T(Yan)1()T(Yan)T(Yan s2s1s φ−+φ= (4) 
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ve 
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göstermektedir. 
 
φ ’e göre minimum HKO eşitliğine, optimum φ değerinin Eş.(5)’de yerine konulmasıyla ulaşılır. 
Sırasıyla .optφ değeri ve buna bağlı minimum HKO aşağıda verildiği gibidir: 
 

)T(HKO)T(HKO
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s2
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ve 
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( ) ( ) ]CBCA[n
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.mins µ−++
µ−+++= . (11) 

 
Burada 2

y
2CYA = , ( )xyyx

2
x

2 CC2CYB ρ−= ve ( )zyyz
2
z

2 CC2CYC ρ−= göstermektedir. Formülü 
daha basit hale getirmek için, CA1 +=α ve CB2 −=α gösterimleri kullanılmış ve buradan µ ’nün 
optimal değeri aşağıdaki gibi elde edilmiştir: 
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µ̂ , Eş.(11)’de yerine yazıldığında
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= (13) 

 
eşitliği elde edilir. 
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3. Önerilen tahmin edici 
 
Bu çalışmada, ard arda örnekleme yönteminde, ikinci araştırmada kitle ortalaması tahmini için, 
Kadılar ve Çıngı (2004) çalışmasında BRÖ’de kitle ortalaması tahmini için önerilen tahmin edici ve 
klasik zincirleme oransal tahmin edici esas alınarak yeni bir tahmin edici önerilmiştir. 
 
Buna göre ilk olarak u örneklemine dayalı birinci tahmin edici olarak, Kadılar ve Çıngı (2004) 
çalışmasında önerilen aşağıdaki tahmin edici alınmıştır: 
 

Z
z

)zZ(by
T

u

uyzu
1

−+
= . (14) 

 
Burada uy , uz alt indislerde gösterilen örneklem büyüklüklerinde ilgili değişkenlerin örneklem 

ortalamalarını, 2
z

yz
yz s

s
b = ; 2

zs yardımcı değişkene ait örneklem varyansını ve yzs yardımcı değişken ve 

ilgilenilen değişken arasındaki örneklem kovaryansını göstermektedir. 0byz = olduğunda, Eş.(14)’de 
verilen tahmin edici, Eş. (1)’de verilen bilinen oransal tahmin ediciye eşit olmaktadır. 
 
İlk araştırmada ayrılan m birimlik örnekleme dayalı ikinci tahmin edici ise, Singh (2005) tahmin 
edicisinde de kullanılan Eş.(2) ile tanımlanan, T2s, klasik zincirleme oransal tahmin edicisidir. 
 

1T ve s2T tahmin edicilerinin doğrusal kombinasyonu ile, ard arda örnekleme yönteminde, ikinci 
araştırma kitle ortalaması,Y , tahminine ulaşılır, 
 

s21öneri T)1(TT ϕ−+ϕ= . (15) 
 
Teorem 3.1. öneriT tahmin edicisinin HKO’ı,

)T(HKO)1()T(HKO)T(HKO s2
2

1
2

öneri ϕ−+ϕ= . (16) 
 

Burada, 
X
SC x

x = ,
Y
S

C y
y = ,

Z
SC z

z = olmak üzere, sonsuz büyüklükte bir kitle ile çalışıldığı 

varsayımı altında (N�∞), 
 

[ ])1(CC
u

Y)T(HKO 2
yz

2
y

2
z

2

1 ρ−+= (17) 

 
ve )T(HKO s2 Eş. (9)’da verildiği gibidir. 
 

Tanıt: 1T ve sT2 tahmin edicileri bağımsız örneklemlere dayanmaktadır, dolayısıyla )T(HKO öneri  
ifadesinde kovaryans terimi sıfırdır. Buna göre, 
 

)T(HKO)1()T(HKO)T(HKO s2
2

1
2

öneri ϕ−+ϕ=

olur. )T(HKO 1 ve )T(HKO s2 birinci dereceden Taylor yaklaşımı kullanılarak elde edilebilir. Buna 
göre, )T(HKO 1 ’in elde edilişi aşağıda gösterilmiştir. 
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(her iki tarafın beklenen değerini alırsak) 
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yz
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S
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yz
yz SS

S
=ρ olduğunda göre, 

 

( )[ ]2
yz

2
y

2
z

2

1 1CC
u

Y)T(HKO ρ−+=

biçiminde elde edilir. 
 

)T(HKO s2 ’in elde edilişi için, Satıcı ve Kadılar (2008) çalışması incelenebilir. 
 

)T(HKO 1 ve )T(HKO S2 ifadeleri Eş. (16)’da yerine yazıldığında )T(HKO öneri  eşitliğine ulaşılır. 
)T(HKO öneri  ifadesinin ϕ ’e göre minimum değeri için, .optϕ değerinin yerine yazılması

gerekmektedir. Buna göre, 0
)T(HKO öneri =

ϕ∂
∂ eşitliğinden elde edilen, 

 

)T(HKO)T(HKO
)T(HKO

s21

s2
.opt +

=ϕ (18) 

 
ifadesi yerine yazıldığında,  
 

)T(HKO)T(HKO
)T(HKO)T(HKO

)T(HKO
s21

s21
.minöneri +

= (19) 

 
eşitliği elde edilir. Burada xyyx

2
x1 CC2CA ρ−= , zyyz

2
z2 CC2CA ρ−= , ( )2

yz
2
y

2
z3 1CCA ρ−+=

kısaltmaları kullanıldığında,  
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( ) ( )
( ) ( ) 332

2
y

2
21

3
2
y2231

2

.minöneri AAACAA
ACAAAA

n
Y)T(HKO

+µ−++µ−

++µ−
= (20) 

 
elde edilir. 
 
Teorem 3.2. Optimum yenileme ilkesi kapsamında, )ˆ(. µ=µopt  değeri ve ϕ ve µ ’e göre min. 

)T(HKO öneri  ifadesi aşağıdaki gibi elde edilmiştir.  
 

0
1

31
2
22

K2
KK4KK

ˆ µ=
−±−

=µ , (21) 

 
( ) ( )

( ) ( ) 3032
2
y

2
021

3
2
y20231

2

.minöneri
AAACAA

ACAAAA
n

Y)T(HKO
+µ−++µ−

++µ−
= . (22) 

 
Burada, ( )( )212311 AAAAAK −−= , ( )( )213

2
y22 AAACAK −+= ,

( )( ) ( ) 323132
2
y3

2
y23 AAAAAACACAK −−−++= göstermektedir. 

 
Tanıt : )ˆ(.opt µ=µ değerine, .minöneri )T(HKO ifadesinin µ’e göre birinci dereceden türevi alınıp sıfıra 
eşitlenerek ulaşılabilir. )(ˆ 0µ=µ değeri, Eş.(20)’de verilen .minöneri )T(HKO  ifadesinde yerine 
yazılarak, *.minöneri )T(HKO  Eş.(22)’de ki gibi elde edilir. 

 
4. Etkinlik karşılaştırması

Önerilen tahmin edici, Singh (2005) tahmin edicisi ile teorik olarak karşılaştırılmıştır. 
 
Teorem 4.1.: Eş.(15)’de önerilen tahmin edicinin aşağıda verilen koşulda, Eş.(3)’de verilen Singh 
(2005) tahmin edicisinden daha etkin olduğu görülmüştür, 
 

yz
y

z

C
C

2 ρ< . (23) 

 

Tanıt: .minöneri )T(HKO < .min)T(HKO  eşitsizliğinde ifadeler yerine yazıldığında, 
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)T(HKO)T(HKO

s2s1

s2s1

s21

s21

+
<

+
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)T(HKO)T(HKO)T(HKO)T(HKO)T(HKO)T(HKO 
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s1s2s2s1s21

s21s2s1s21

+
<+

)T(HKO)T(HKO s11 <

elde edilir. Eş.(17) ve Eş.(8) yerine yazılarak, 
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olur, buradan 0Cy > ve 0yz >ρ varsayımı altında, 

 

yz
y

z

C
C

2 ρ<

koşulu elde edilir. 

 
4. Sonuç 
 
Bu çalışmada, ard arda örnekleme yönteminde, ikinci araştırma kitle ortalaması tahmini için Singh 
(2005) ve Kadılar ve Çıngı (2004) çalışmalarından faydalanılarak yeni bir tahmin edici önerilmiştir. 
Önerilen tahmin edici, ard arda örnekleme yönteminde oransal tahmin olan Singh (2005) tahmin 
edicisi ile teorik olarak karşılaştırılmıştır. Eş.(23)’de verilen koşul altında önerilen tahmin edicinin her 
zaman daha etkin olduğu görülmüştür. Bundan sonra çalışma daha fazla yardımcı değişken bilgisi 
eklenerek ve daha duyarlı tahmin edicilerin dahil edilmesiyle genişletilebilir. Ayrıca burada incelenen 
ard arda örnekleme planı basit rasgele örnekleme yöntemine dayanmaktadır. Farklı örnekleme 
yöntemleri içinde ard arda örnekleme planı geliştirilebilir. 
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Pearson korelasyon katsayısının tahmin edicilerinin 
karşılaştırılması

Özet  

Korelasyon katsayısını tahmin etmek için verinin genellikle iki değişkenli normal dağılıma uyduğu
varsayılır; ancak bir çok gerçek yaşam verileri uzun kuyruklu simetrik dağılım ile modellenebilir. Bu tür 
dağılımlarda En Çok Olabilirlik (ML) denklemlerinin çözümü çok problemlidir. ML yönteminin yerine, 
tahmin edicileri asimptotik olarak ML tahmin edicilerine eşit olan Uyarlanmış En Çok Olabilirlik 
Metodu (MML) kullanılır.  MML tahmin edicileri verilerin sapmalarına da dayanıklıdır. Biz burada 
özellikle Pearson korelasyon katsayısını (ρ) tahmin etme konusuyla ilgilenmekteyiz. Bu çalışmada ρ’nun 
MML tahmin edicisinin uzun kuyruklu dağılım altında yüksek etkinliğe sahip olduğu Monte Carlo 
Simülasyon yöntemi ile gösterilmiştir. Bunun yanında MML tahmin edicisi, normal dağılım varsayımı
geçerli olduğunda da neredeyse, normal dağılımda en çok etkinliğe sahip olan En Küçük Kareler (LS) 
tahmin edicisi kadar etkindir. Çalışmada ayrıca değişik dağılım ve modeller altında MML tahmin 
edicisinin etkinliği ve buna dayalı güç değerleri hem LS tahmin edicisi ve test istatistiği ile hem de 
Kendall ve Spearman tahmin edicileri ve test istatistikleri ile karşılaştırılmıştır. Sonuçlar MML tahmin 
edici ve test istatistiğinin üstünlüğünü göstermektedir. MML tahmin edicisi ayrıca belli ölçülerde 
sapmalara dayanıklıdır. 

Anahtar sözcükler: Pearson korelasyon katsayısı; Uzun kuyruklu simetrik dağılım; En Çok Olabilirlik; 
En Küçük Kareler; Uyarlanmış En Çok Olabilirlik; dayanıklılık

Abstract  

Comparison of  the Estimators of the Pearson Correlation Coefficient 

It is generally assumed that the underlying bivariate distribution is normal for estimating correlation 
coefficient but numerous real life data can be modelled by long-tailed symmetric distribution. Solving 
maximum likelihood (ML) equations may be problematic for this type of distribution. Instead of ML 
methodology, the Modified Maximum Likelihood (MML) method is used which produces estimators that 
are asymptotically equivalent to ML estimators. MML estimators are also robust to data anomalies. Our 
main concern is particularly estimating the Pearson correlation coefficient (ρ). It is shown through Monte 
Carlo simulation that MML estimator of  ρ is highly efficient for an underlying long-tailed symmetric 
distribution. Moreover, even for an underlying bivariate normal distribution, it is almost as efficient as LS 
estimator of ρ which is the most efficient estimator under bivariate normality. In this study, we also 
compared the efficiency and power of the MML estimator and test statistic based on its estimator, 
respectively, with both LS, Kendall and Spearman estimators and test statistics. Results show the 
superiority of MML estimator and the test statistic. Besides, MML estimator is robust to plausible 
deviations from the assumed model.   

Keywords: Pearson correlation coefficient; Long-tailed symmetric distribution; Maximum Likelihood; 
Least Squares; Modified Maximum Likelihood, robustness.
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1. Giriş

İki değişkenli verilerin analizinde genellikle iki değişkenli normal dağılım varsayımı kullanılmaktadır. 
Oysa birçok uygulamada veri setleri iki değişkenli simetrik normal olmayan dağılımlarla 
modellenebilir (Tiku ve diğerleri [4]). En Çok Olabilirlik (ML) yöntemi asimptotik olarak tam 
etkinliğe sahiptir fakat normal olmayan birçok dağılımda ML yöntemini uygulamak çok problemlidir 
(Sazak ve diğerleri [1]). En Küçük Kareler (LS) yöntemi ise sadece normal dağılım varsayımı altında 
tam etkinliğe sahiptir. ML yönteminde zorlukların yaşandığı durumlarda ML yöntemine asimptotik 
olarak eşit olan Uyarlanmış En Çok Olabilirlik (MML) yöntemi kullanılabilir (Vaughan ve Tiku [5]). 
MML yöntemi kullanılarak bulunan tahmin ediciler de asimptotik olarak tam etkinliğe sahiptir fakat 
bunun yanında simülasyon sonuçlarına göre küçük örneklem hacimleri için de yüksek etkinliğe
sahiptirler (Vaughan ve Tiku [5]). Bu çalışmada, uygulamalarda sıklıkla karşılaşılan uzun kuyruklu 
simetrik dağılım (LTS) varsayımı kullanılmış ve sonuçlar bu dağılıma göre bulunmuştur. MML 
yöntemi ile elde edilen tahmin ediciler dağılımdan makul ölçüde meydana gelen sapmalara 
dayanıklıdırlar (Tiku ve diğerleri [4]). Bu çalışmada özellikle Pearson korelasyon katsayısına yönelik 
MML tahmin edicisi literatürde buna karşılık gelen mevcut tahmin edicilerle karşılaştırılmıştır. Ayrıca 
literatürdeki test istatistikleri güç değerleri açısından karşılaştırılmış ve sonuçlar verilmiştir.   

2. Metodoloji 

Eğer verinin geldiği iki değişkenli dağılım ),( yxf ise bu dağılım her zaman )(xg marjinal dağılımı

ve ( )xyh koşullu dağılımının çarpımı olarak ( )xyhxgyxf )(),( = şeklinde ifade edilebilir. O halde 

bu iki değişkenli dağılımın olabilirlik fonksiyonu L, XYX LLL = şeklinde yazılabilir. Bu çalışmada 
iki değişkenli dağılımın normal dağılım yerine, uygulamalarda daha sıklıkla karşılaştığımız LTS 
marjinal ve koşullu dağılımlardan oluştuğu varsayılmıştır (Ayrıntılar için bakınız, Tiku ve diğerleri 
[3]). Burada ρσσµµ ;,;, 2

2
2
121 sırasıyla iki değişkenli dağılımın konum, ölçek ve korelasyon katsayısı

parametreleridir. Burada asıl ilgilendiğimiz nokta Pearson korelasyon katsayısının tahmin edilmesidir. 
Marjinal ve koşullu dağılımın LTS olması durumunda iki değişkenli dağılımın olabilirliği daha önce 
ifade ettiğimiz şekilde aşağıdaki gibi yazılabilir ( 1p , 32 11 −= pk ve 2p , 32 22 −= pk şekil 
parametreleri ile):    

 XYX LLL = ,

(2.1) 
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( ) 11 /)( σµ−= ii xz ve ( ) ( ) [ ] [ ] 1.21.211.2 σµθσ −−== iiii xyea yazılır. Burada 
1

2
1 σ

σ
ρθ = ,

1121.2 µθµµ −= ve ( )22
2

2
1.2 1 ρσσ −= dir. [ ] [ ]( )ii yx , , ( )ie ’ ye göre sıralanmış ( ( )ie ’ ye eşlik eden) 

( )ii yx , gözlemleridir ( )ni ≤≤1 . (2.3) olabilirlik denkleminde ( )iz ve ( )ia sıralı istatistikleri 

yerlerine konulur ve 1µ , 1σ , 1.2µ , 1.2σ , 1θ tahmin etmek için olabilirlik denklemleri aşağıdaki gibi 
yazılabilir:  
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(2.4-2.8) olabilirlik denklemlerinin içinde ( ) ( ) ( )( )1
2

1 1)( kzzzg iii += ve 

( ) ( ) ( )( )2
2

2 1)( kaaag iii += lineer olmayan fonksiyonlar, denklem sisteminin çözümünde sorun 
oluşturması nedeniyle lineer olmayan bu fonksiyonlar lineerleştirilmiştir. 

( ) )(1 izg ve ( ) )(2 iag fonksiyonlarının lineerleştirilmesi için Taylor açılımının ilk iki terimi 

kullanılmıştır. Yaklaşık olarak ( ) ( )ii tzE 1)( = ve ( ) ( )ii taE 2)( = olarak yazılabilir.  
 

( )iiii zzg 111 )( βα −≅ ve  ( ) ( )iiii aag 222 )( βα −≅ , ni ≤≤1
(2.9) 
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( )ii 22 ,βα de benzer şekilde ( )it1 ve 1k yerine ( )it2 ve 2k konularak bulunur.  ( ) )(1 izg ve ( ) )(2 iag

yerine ( )iii z11 βα − ve ( )iii a22 βα − konularak elde edilen yeni MML denklemleri, 0ln 1
* =∂∂ µL ,

0ln 1
* =∂∂ σL , 0ln 1.2

* =∂∂ µL , 0ln 1.2
* =∂∂ σL ve 0ln 1

* =∂∂ θL olur. MML denklemleri 
çözülerek aşağıdaki tahmin ediciler elde edilir:  
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0ln 2
* =∂∂ µL , 0ln 2

* =∂∂ σL , 0ln * =∂∂ ρL denklemlerinde; 1µ yerine 1µ̂ ve 1σ yerine 

1σ̂ konularak denklemler çözülürse 2µ , 2σ ve ρ parametrelerinin MML tahmin edicileri;     

111.22 ˆˆˆˆ µθµµ += , 2
1

22
1.22 ˆˆˆˆ σθσσ += ve          

 (2.15)      

2

1
1 ˆ

ˆˆˆ
σ
σ

θρ =

(2.16)  

olur.  

 

Hesaplamalar:  

MML tahmin edicileri iki iterasyon ile bulunur. İlk iterasyonda  iw ’ler iii xyw 1θ−= ( )ni ≤≤1
formülü kullanılarak hesaplanır. Burada 1θ yerine, en küçük kareler tahmin edicisi olan 

( )( ) ( )
2

11
1

~ ∑∑
==

−−−=
n

i
i

n

i
ii xxyyxxθ kullanılır. iw ’ ye göre sıralanmış [ ] [ ]( )ii yx , ikilileri bulunur. 

İkinci iterasyonda ise iw ’ler bulunurken 1
~θ yerine MML yöntemiyle bulunan 1̂θ kullanılarak iw ’ ye 

göre sıralanmış [ ] [ ]( )ii yx , ikilileri kullanılır.   

En Küçük Kareler Tahmin Edicisi: En küçük kareler yöntemi ( )∑
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Literatürdeki Diğer Korelasyon Katsayısı Tahmin Edicileri :  

Spearman Sıralama Korelasyon Katsayısı ( )ii yx , ikilerinin rankları kullanılarak elde edilen Spearman 
(1904, [6]) tarafından bulunan Pearson korelasyon katsayısının özel bir şeklidir. id , ix ve iy ’nin 
ranklarının farkı olmak üzere Spearman’ın Rho katsayısı aşağıdaki formül ile gösterilir: 

 ( )1

6
1 2

1

2

−
−=

∑
=

nn

d
r

n

i
i

s .

(2.19) 

Çalışmada karşılaştırılan bir diğer tahmin edici Kendall (1938, [6]) tarafından önerilen Kendall 
Sıralama Korelasyon katsayısıdır. ( )ii yx , ve ( )jj yx , ikililer olmak üzere; ii yx > iken ji yy > (ya 

da ii yx < iken ji yy < ) uyumlu olan çiftler olarak tanımlanır. Kendall sıralama korelasyon 
katsayısı, uyumlu olan çiftlerin olasılığı ile uyumsuzluk olan çiftlerin olasılığı arasındaki fark 
bulunarak elde edilir. S, uyumlu çiftlerin sayısı ile uyumsuz olan çiftlerin sayısı arasındaki farkı
göstermek üzere formülü aşağıdaki gibidir: 

 ( ) 21−
=

nn
Sτ .

(2.20)  

 

Değeri aynı olan gözlemlerin bulunması durumunda formül aşağıdaki şekilde yazılır:  

 
( ) ( ) yx TnnTnn

S

−−−−
=

1
2
11

2
1

τ

(2.21) 

Burada ( )1
2
1

11 −= ttTx , 1t , X değişkeni üzerinde değeri aynı olan gözlemlerden oluşan grupların

gözlem sayısı , ( )1
2
1

22 −= ttTy , 2t , Y değişkeni üzerinde değeri aynı olan gözlemlerden oluşan 

grupların gözlem sayısıdır. İki değişkenli normal dağılımlarda Kendall tau’nun yanlı bir tahmin edici 
olduğu gösterilmiştir. Bu yanlılık durumunu ortadan kaldırmak için Kendall (1975, [9]), Gideon ve 
Hollister (1987, [10]) tarafından (2.22)’deki düzeltme önerilmiştir.  

 













= τπρτ 2

sin  

(2.22)  

(2.22) de Kendall tau için yazılan düzeltme formülü normal dağılımlar için kullanılmasına rağmen bu 
çalışmada normal olmayan uzun kuyruklu simetrik dağılım için de kullanılmıştır.  
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LS, MML ve diğer yöntemler ile bulunan Pearson korelasyon katsayısı tahmin edicilerinin etkinlikleri 
değişik dağılım ve modeller altında Monte Carlo çalışması ile araştırılmıştır. Modeller aşağıdaki gibi 
yazılabilir; 

1. Model: İki değişkenli normal dağılımı BN( ρσσµµ ;,;, 2
2

2
121 ), 

2. Model: Uzun kuyruklu simetrik marjinal ve koşullu dağılımı ( )1
2
11 ,,~ pLTSX σµ ,

( )2
2

1.21.2 ,,~ pNXY σµ ,
3. Model: Dixon’ın uçdeğer modeli;  
 Gözlemlerin %90’ı ( )2

11,~ σµNX , %10’u ( )2
11 4,~ σµNX ,

4. Model: Dixon’ın uçdeğer modeli: 
 Gözlemlerin %90’ı ( )1

2
11 ,,~ pLTSX σµ , ( )2

2
1.21.2 ,,~ pNXY σµ

%10’u ( )1
2
11 ,4,~ pLTSX σµ , ( )2

2
1.21.2 ,,~ pNXY σµ .

Yukarıdaki modeller için Monte Carlo simulasyonu 10000 kere döndürülerek yapılmış, 1µ , 1σ , 2µ ,

2σ sırasıyla 0, 1, 0, 1 ve 5.0=ρ olarak alınmıştır. İki değişkenli normal dağılım için  diğer 

parametreler  ( )121 σσρθ = , 121.2 µθµµ −= ve 2
21.2 1 ρσσ −= ilişkileri kullanılarak 

bulunmuştur. LTS dağılımının marjinal ve koşullu şekil parametreleri 51 =p ve 52 =p olarak 
alınmıştır. Tablo 1-4 de, simülasyon ortalaması, varyansı ve hata kareler ortalaması (MSE) verilmiştir. 
Korelasyon tahmin edicilerinin LS tahmin edicisine göre göreceli etkinliği (RE) de tablolarda 
verilmiştir. Örneğin MML korelasyon katsayısı tahmin edicisinin ( ρ̂ ) göreceli etkinliği

)ˆ()~(*100 ρρ MSEMSE  formülü ile bulunmuştur. Tablolarda MML tahmin edicisinin, uzun 
kuyruklu simetrik dağılımda LS tahmin edicisi olan ρ~ ’ya ve diğer tahmin edicilere (Spearman rho ve 
Kendall tau) göre yüksek bir etkinliğe sahip olduğu, aynı zamanda normal dağılımda neredeyse LS 
tahmin edicisine yakın bir etkinliğe sahip olduğu görülmektedir. MML tahmin edicisinin Tablo 3-4’te 
diğer sapan gözlemlerin bulunduğu modellerde LS den daha yüksek etkinliğe sahip olduğu
görülebilir. Tablolardan, MML tahmin edicisinin yüksek etkinliğinin yanı sıra dayanıklı bir tahmin 
edici olduğu görülmektedir. MML tahmin edicisinden sonra normal olmayan dağılımda yüksek 
etkinliğe sahip olan diğer bir tahmin ediciler Spearman’ın rho ve Kendall tau dur.    

Tablo 1. 1.Model (normal) için Korelasyon Tahmin Edicilerinin Karşılaştırılması

n LS MML Spearman Kendall 

30 
 

Ortalama 0.494 0.488 0.468 0.493 
n x Varyans 0.608 0.616 0.679 0.722 
n x MSE 0.020 0.021 0.024 0.024 
RE 100.000 98.233 85.973 84.252 

60 
 

Ortalama 0.497 0.494 0.475 0.497 
n x Varyans 0.577 0.593 0.644 0.666 
n x MSE 0.010 0.010 0.011 0.011 
RE 100.000 97.034 84.934 86.606 

90 
 

Ortalama 0.498 0.496 0.478 0.498 
n x Varyans 0.576 0.596 0.638 0.653 
n x MSE 0.006 0.007 0.008 0.007 
RE 100.000 96.497 84.486 88.159 
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Tablo 2. 2.Model (LTS) için Korelasyon Tahmin Edicilerinin Karşılaştırılması

n LS MML Spearman Kendall 

30 
 

Ortalama 0.493 0.487 0.471 0.497 
n x Varyans 0.661 0.625 0.689 0.735 
n x MSE 0.022 0.021 0.024 0.025 
RE 100.000 105.268 92.695 90.108 

60 
 

Ortalama 0.497 0.494 0.479 0.502 
n x Varyans 0.653 0.604 0.669 0.692 
n x MSE 0.011 0.010 0.012 0.012 
RE 100.000 107.861 93.925 94.332 

90 
 

Ortalama 0.498 0.497 0.482 0.504 
n x Varyans 0.648 0.599 0.662 0.680 
n x MSE 0.007 0.007 0.008 0.008 
RE 100.000 107.925 93.624 95.088 

Tablo 3. 3.Model (uçdeğer-normal) için Korelasyon Tahmin Edicilerinin Karşılaştırılması

n LS MML Spearman Kendall 

30 
 

Ortalama 0.540 0.528 0.502 0.528 
n x Varyans 0.552 0.548 0.617 0.654 
n x MSE 0.020 0.019 0.021 0.023 
RE 100.000 105.098 97.150 88.386 

60 
 

Ortalama 0.545 0.533 0.509 0.532 
n x Varyans 0.545 0.536 0.604 0.623 
n x MSE 0.011 0.010 0.010 0.011 
RE 100.000 110.736 109.094 97.311 

90 
 

Ortalama 0.546 0.534 0.512 0.534 
n x Varyans 0.536 0.530 0.597 0.605 
n x MSE 0.008 0.007 0.007 0.008 
RE 100.000 114.987 119.710 103.198 

Tablo 4. 4.Model (uçdeğer-LTS) için Korelasyon Tahmin Edicilerinin Karşılaştırılması

n LS MML Spearman Kendall 

30 
 

Ortalama 0.541 0.530 0.504 0.533 
n x Varyans 0.626 0.574 0.636 0.670 
n x MSE 0.023 0.020 0.021 0.023 
RE 100.000 112.559 106.247 96.217 

60 
 

Ortalama 0.546 0.535 0.512 0.537 
n x Varyans 0.632 0.556 0.631 0.649 
n x MSE 0.013 0.010 0.011 0.012 
RE 100.000 120.296 118.284 103.310 

90 
 

Ortalama 0.546 0.535 0.514 0.538 
n x Varyans 0.622 0.539 0.618 0.626 
n x MSE 0.009 0.007 0.007 0.008 
RE 100.000 125.348 128.091 107.534 

3.  Hipotez Testi 

0:0 =ρH ve alternatif hipotezi 0:1 >ρH olduğunda test istatistiği aşağıdaki gibi tanımlanır: 
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( )0ˆ
ˆ

HV
W

ρ
ρ=

(3.1) 

Burada MML için asimptotik varyans; 

 ( ) ( )( )
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3211ˆ
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22
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−+=
pp
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n

HV ρ dir.        

 (3.2) 

Korelasyon katsayısı ρ nun iki değişkenli normal dağılımda LS tahmin edicisi olan ρ~ için Fisher 
dönüşümü(3.3) kullanılarak hipotez testi yapılır: 

 







−
+=
ρ
ρ
~1

~1log
2
1Z .

(3.3) 

Tablo 5-8’de çeşitli test istatistiklerinin güçleri karşılaştırılmıştır. 1. Model’de LS’e dayanan test 
istatistiği diğerlerinden daha güçlüdür.  2. Model’de MML’e dayanan test istatistiğinin, diğer test 
istatistiklerinden daha güçlü olduğu görülmektedir. 3. Modelde  LS, MML ve Spearman’a dayanan 
test istatistiklerinin hemen hemen aynı güç değerlerini verdikleri görülmektedir. 4. Modelde ise 
MML’e dayanan test istatistiklerinin diğerlerinden daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz. 

Tablo 5. Test İstatistiklerinin 1.Modele (normal) Dayalı Güç Karşılaştırılması

n ρ LS MML Spearman Kendall 

30 

0.0 0.049 0.059 0.051 0.051 
0.1 0.132 0.149 0.125 0.127 
0.2 0.280 0.308 0.260 0.260 
0.3 0.495 0.518 0.451 0.449 
0.4 0.732 0.751 0.678 0.675 
0.5 0.899 0.907 0.858 0.856 
0.6 0.978 0.981 0.962 0.961 
0.7 0.998 0.998 0.995 0.995 

60 

0 0.049 0.060 0.052 0.053 
0.1 0.192 0.212 0.181 0.180 
0.2 0.455 0.479 0.424 0.424 
0.3 0.765 0.782 0.725 0.726 
0.4 0.944 0.949 0.921 0.922 
0.5 0.994 0.994 0.988 0.988 

90 

0 0.051 0.058 0.049 0.049 
0.1 0.239 0.263 0.228 0.226 
0.2 0.597 0.619 0.559 0.558 
0.3 0.893 0.900 0.861 0.860 
0.4 0.990 0.991 0.983 0.983 
0.5 1.000 1.000 0.999 0.999 
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Tablo 6. Test İstatistiklerinin 2.Modele (LTS) Dayalı Güç Karşılaştırılması; 0.51 =p , 0.52 =p

n ρ LS MML Spearman Kendall 

30 

0.0 0.050 0.053 0.049 0.049 
0.1 0.135 0.144 0.132 0.133 
0.2 0.283 0.300 0.263 0.267 
0.3 0.502 0.528 0.470 0.471 
0.4 0.724 0.749 0.684 0.686 
0.5 0.887 0.905 0.856 0.858 
0.6 0.971 0.979 0.959 0.960 
0.7 0.996 0.997 0.993 0.993 

60 

0.0 0.048 0.049 0.048 0.048 
0.1 0.193 0.205 0.188 0.190 
0.2 0.464 0.486 0.447 0.449 
0.3 0.760 0.783 0.736 0.737 
0.4 0.936 0.951 0.925 0.927 
0.5 0.992 0.995 0.990 0.990 

90 

0.0 0.050 0.051 0.052 0.051 
0.1 0.242 0.253 0.235 0.236 
0.2 0.604 0.631 0.584 0.585 
0.3 0.892 0.911 0.880 0.879 
0.4 0.988 0.992 0.984 0.984 
0.5 0.999 1.000 0.999 0.999 

Tablo 7. Test İstatistiklerinin 3.Modele (uçdeğer-normal) Dayalı Güç Karşılaştırılması

n ρ LS MML Spearman Kendall 

30 

0.0 0.051 0.060 0.051 0.052 
0.1 0.146 0.156 0.147 0.134 
0.2 0.333 0.351 0.333 0.293 
0.3 0.580 0.594 0.580 0.521 
0.4 0.809 0.817 0.810 0.745 
0.5 0.945 0.947 0.945 0.906 
0.6 0.989 0.990 0.989 0.977 
0.7 0.999 0.999 0.999 0.997 

60 

0.0 0.052 0.059 0.053 0.054 
0.1 0.214 0.221 0.214 0.193 
0.2 0.544 0.553 0.544 0.492 
0.3 0.839 0.843 0.839 0.792 
0.4 0.978 0.978 0.978 0.958 
0.5 0.999 0.999 0.999 0.996 

90 

0.0 0.051 0.055 0.051 0.049 
0.1 0.286 0.292 0.287 0.254 
0.2 0.704 0.706 0.704 0.641 
0.3 0.949 0.948 0.949 0.920 
0.4 0.996 0.996 0.996 0.993 
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Tablo 8. Test İstatistiklerinin 4.Modele (uçdeğer-LTS) Dayalı Güç Karşılaştırılması; 0.51 =p ,
0.52 =p

n ρ LS MML Spearman Kendall 

30 

0.0 0.051 0.052 0.054 0.054 
0.1 0.145 0.149 0.138 0.134 
0.2 0.333 0.344 0.305 0.309 
0.3 0.581 0.602 0.528 0.531 
0.4 0.807 0.821 0.753 0.755 
0.5 0.932 0.942 0.903 0.905 
0.6 0.984 0.990 0.974 0.975 
0.7 0.999 0.999 0.997 0.998 

60 

0.0 0.049 0.047 0.047 0.048 
0.1 0.218 0.217 0.206 0.206 
0.2 0.552 0.562 0.519 0.521 
0.3 0.839 0.852 0.798 0.802 
0.4 0.971 0.979 0.958 0.958 
0.5 0.997 0.999 0.996 0.996 

90 

0.0 0.049 0.047 0.049 0.049 
0.1 0.286 0.289 0.272 0.272 
0.2 0.703 0.714 0.665 0.665 
0.3 0.941 0.953 0.924 0.925 
0.4 0.996 0.997 0.993 0.993 

4. Sonuç ve öneriler 

Simülasyon sonuçları zaten asimptotik olarak tam etkinliğe sahip olan MML tahmin edicilerinin küçük 
örneklem hacimlerinde de yüksek bir etkinliğe sahip olduğunu göstermektedir. Burada sıklıkla 
karşılaşılan LTS dağılımının geçerli olduğu varsayılmıştır fakat gerçek dağılımın iki değişkenli normal 
dağılım olması durumunda bile MML tahmin edicilerinin bu dağılım altında en iyi tahmin ediciler 
olan LS tahmin edicileriyle neredeyse eşit etkinliğe sahip olduğu görülmüştür. Bunun yanında MML 
tahmin edicileri dayanıklılık özellikleri sebebiyle dağılımdan makul ölçüde sapmalar gerçekleştiğinde 
de etkinliklerini korurlar. Bu çalışmada özellikle Pearson korelasyon katsayısının tahmin edicileri 
kıyaslanmış ve MML tahmin edicisinin bir çok dağılım ve model için yüksek etkinliğe sahip olduğu
görülmüştür. Ayrıca testlerin gücü de bu çalışmada araştırılmış, MML korelasyon katsayısı tahmin 
edicisine dayanan test istatistiğinin incelenen dağılımlar altında güçlü olduğu görülmüştür. Bu nedenle 
özellikle uygulamalarda sıkça kullanılan Pearson korelasyon katsayısının yerine MML tahmin 
edicisinin ve Pearson korelasyon katsayısına dayanan test istatistiğinin yerine MML tahmin edicisine 
dayanan test istatistiğinin kullanılmasının pek çok durum için uygun olacağı söylenebilir. 
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Özet 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, 59.176 km²’lik yüzölçümüyle Türkiye toplam alanının % 7,5’ini 
kapsamaktadır, ayrıca 7.170.849 kişilik nüfusuyla Türkiye toplam nüfusunun % 10,2’sini 
barındırmaktadır. Bölge, Türkiye’deki bölgelerarası ekonomik dengesizlik sorunundan olumsuz yönde 
etkilenmektedir. Özel sektör yatırımlarının genellikle gelişmiş bölgelerde yoğunlaşması, ekonomik 
eşitsizliği giderek artırmaktadır. Ayrıca, terör, Körfez Savaşı ve uzun yıllar boyunca devam eden Irak 
Ambargosu gibi dışsal faktörlere bağlı olumsuzluklar, bölgeye yönelik özel sektör yatırım kararlarını
olumsuz yönde etkilemektedir. Bölgeye yapılan kamu yatırımları göstergeleri incelendiğinde de olumsuz 
bir tabloyla karşılaşılmaktadır. Bölgenin Türkiye’deki kamu yatırımlarından aldığı pay, kapsadığı alan 
veya barındırdığı nüfus ile kıyaslandığında düşük kalmaktadır. Bölgedeki kişi başına düşen kamu 
yatırımları Türkiye ortalamasının gerisindedir. Bu yüzdendir ki; Türkiye’nin kamu yatırım stratejisinde, 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne yönelik olarak pozitif ayırımcı bir politikanın uygulanması yararlı
olacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Sektörler, Kamu Yatırımları, Ekonomik Kalkınma. 

 
Abstract 

The Statistical Assessment of Public Investments in the Southeast Anatolia Region 

With her 59.176 km² area, Southeastern Anatolia Region covers the 7.5 % of Turkey’s total land and 
furthermore; with her 7.170.849 inhabitants, the region accommodates approximately the 10,2 % of 
Turkey’s total population. The region is affected negatively from the problem of interregional economic 
imbalances. The intensification of private sector investments generally in developed regions gradually 
increases the economic inequalities. In addition, the negatorities originating from external factors such 
as terror, Gulf War and the embargo on Iraq that lasted for long years influences the investment 
decisions of the private sector to the region in negative direction. But when the indicators of the public 
sector investments to the region is examined, a negative situation is also encountered. The share of the 
region from the public investments is low when compared according to the covered area and inhabited 
population. Moreover, the public investment per capita is behind the Turkey average. Therefore; 
application of a positively distinctive investment policy to the South–East Anatolian Region in Turkey’s 
public investment strategy will be beneficial.  

Key Words Southeastern Anatolia Region, Sectors, Public Investments, Economic Development. 
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1. Giriş

Ülke coğrafyasında dengeli bir gelişme sağlanması hedefi, ülke ekonomisi için hedef alınan yüksek bir 
kalkınma hızı kadar önemlidir. Dengeli gelişme amacı doğrultusunda alınması gereken tedbirlerin ve 
uygulanacak politikaların beşeri ve fiziki kaynakların dağılım deseni ile tutarlı olması ve kamu 
yatırımlarının dağılımında ekonomik coğrafyanın ve bölgesel gelişmenin dikkate alınması, kısacası;
mekân ile ilişkinin sağlanması kaçınılmaz olmaktadır [1].

Türkiye’nin sahip olduğu geniş coğrafi alan ve genç kesimin ağırlıklı olduğu nüfus büyüklüğü
itibarıyla; eğitim ve sağlık hizmetlerinin etkili bir şekilde sunulması ve yaşam kalitesinin 
yükseltilmesi, rekabet gücünün artırılması ve sürdürülebilir büyümenin sağlanması için gerekli sosyal 
ve fiziki altyapının geliştirilmesi, çevrenin korunması, bölgelerarası gelişmişlik farklılıklarının
azaltılması, üyelik sürecinde bulunduğu Avrupa Birliği kriterlerine uyumun sağlanması ve gelişmiş
ülkelerle Türkiye arasındaki gelişmişlik farklılıklarının azaltılması bakımından kamu yatırımları hayati 
bir rol oynamaktadır [2].

Devletin iktisadi hayata müdahale edip etmeyeceği, müdahale edecekse bu müdahalenin şekli, nasıl
yapılacağı ve devletin hangi alanlarda müdahil olması gerektiği soruları iktisat literatürünün 
başlangıcından itibaren önemini korumuştur. Bahsi geçen sorulara verilen yanıtlar, iktisat tarihi 
boyunca farklı iktisat okullarının ortaya çıkmasına neden olmuştur [3].  

Günümüzde çağdaş devlet felsefelerini, birey–devlet ilişkisindeki tutumları itibariyle iki ana grupta 
toplamak olanağı vardır: Organik Devlet Anlayışı ve Mekanik Devlet Anlayışı.

Organik Devlet Anlayışı Mekanik Devlet Anlayışı 

Maksimum           Minimum 
Devlet            Devlet 
Müdahalesi           Müdahalesi 

 

Marksizm    Nasyonal    Fundamentalizm                      Sosyal     Muhafazakarlar    Liberaller 
 Sosyalizm                  Demokratlar     
 

Şekil–1: Organik ve Mekanik Devlet Anlayışları

Ortaya konan bu siyasal tasnif, ... soldan sağa bir yelpazeyi oluşturmakla birlikte, maksimum devlet 
müdahalesinden minimum devlet müdahalesine doğru bir açılımı da temsil etmektedir [4]. Bir başka 
deyişle; devletin ekonomik hayattaki yeri ve iktisadi yaşama müdahalesinin dozajı, iktisadî doktrinler 
tarihinin başlıca ilgi alanı ve iştigal konularından birini teşkil etmiştir.   

İktisadi doktrinler tarihinde özel bir yeri olan ve konu ile ilgili analizlerde genellikle referans noktası
alınan klasik okulun önde gelen temsilcilerinden Adam SMITH, David RICARDO, Thomas Robert 
MALTHUS, Jean Baptiste SAY ve John Stuart MILL’den itibaren farklı ekollere mensup çok sayıda
düşünür, çalışmalarının başlangıç aşamalarında; insanlığın üretken çalışmaları sonucu oluşturulan 
zenginliğin ve refahın meydana getiriliş süreçlerinin açıklanarak toplumların üretken kapasitelerinin 
arttırılma yollarının ortaya konması düşüncesinden hareketle yola çıkmışlardır. 

Söz konusu analizlerde; ekonomilerin tam rekabet koşulları altında dengeye ve ekonomik istikrara 
kavuşturulması ile ilgili konular üzerinde ağırlıklı olarak durulduğu söylenilebilecektir. Akademik ve 
politik çevrelerde de bu anlayışın egemen olmasına paralel olarak, XX. Yüzyılın ilk çeyreğine kadar 

Seçmen 

Egemenliği
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iktisat politikaları da aynı anlayış çerçevesinde şekillendirildiği görülmektedir. Bu yüzyılın geneli için 
“Kapitalizmin Yaşadığı En Şiddetli Bunalım” [5] olarak nitelendirilen 1929 Büyük Buhranı (The 
Great Depression) ise; ekonomilerin kendiliğinden tam rekabet koşulları altında dengeye geldiğini 
varsayan klasik liberal öğretiyi tahtından indirmiş ve tam istihdamda dengenin istisnai bir durum 
olduğu, ekonomilerin genellikle eksik istihdamda dengeye geldiğini savunan Keynesyen ekolün 
iktidarı ele geçirmesiyle sonuçlanmıştır. Takip eden yıllarda ise; konjonktürel dalgalanmalara paralel 
olarak kriz–bunalım dönemlerinde Keynesyen, canlanma–doruk dönemlerinde de liberal öğretinin 
iktisat politikalarını şekillendirdiği ve egemen öğreti bağlamında iktidarın el değiştirdiği görülmüştür.   

Konuya devletin iktisadi hayata müdahalesi açısından bakıldığında ise; klasik okulun yanı sıra 1938 
yılında Walter LIPMANN tarafından Paris’te düzenlenen büyük seminer akabinde iktisat literatürüne 
“Neoliberalizm” terimi ile giren [6] ve müteakip dönemlerde farklı türevleri ortaya çıkan liberal 
ekolün, kamu otoritesinin iktisadi hayata müdahale etmemesi ve piyasanın işleyişinin “Görünmez El 
(Invisible Hand)” çözümlemesi dâhilinde gerçekleşmesini savunduğu, Keynesyen ve post–Keynesyen 
ekolün ise; devletin piyasalara aktif bir şekilde müdahale etmesinin, ekonomik hayatı
yönlendirmesinin ve hatta bizatihi bir aktör olarak rol almasının, iktisat politikalarının omurgasını
teşkil etmesi gerektiğini öne sürdüğü, söylenebilecektir.  

Bu noktada gözden kaçırılmaması gereken husus ise; “Liberal anarşistler” ya da “anarko–kapitalistler” 
bir kenara bırakıldığında, liberal ve Keynesyen görüşler de dâhil olmak üzere iktisadî doktrinler tarihi 
kapsamında ele alınan tüm okullarca, düzeyleri farklı olsa da ekonomik hayatta devlete mutlak surette 
rol biçilmesi, modern ekonomilerde ise devlete tahsis, istikrar ve yeniden bölüşüm olmak üzere üç ayrı
tür görev yüklenmesidir. Nitekim tarihsel süreç içerisinde devletin iktisadi hayata hiç müdahale 
etmemesi gerektiği görüşü yerini devletin ikinci en iyiyi sağlayacak şekilde sınırlı bir müdahalede 
bulunması anlayışına bırakmıştır. Bu çerçevede devletin ekonomik ve toplumsal hayata müdahalesi 
dönemler itibarıyla gerek içerik, gerekse kullanılan araçlar bakımından farklılık göstermiş, son yıllarda 
devletin üretim ve ticari faaliyet gibi rollerinin giderek azaltılması yönünde bir eğilim ortaya çıkmış,
devletin iktisadi hayata müdahalesi daha çok düzenleyici bir nitelik kazanmıştır [7].  

Ekonomik yaşantıdaki mevcudiyetinin ve bir takım rolleri üstlenmesinin zaruri olduğu tartışılmaz bir 
şekilde kabul gören devletin, bu işlevlerini yerine getirirken istifade ettiği en temel vasıtalardan biri de 
kamu harcamalarıdır. Kamu harcamaları; kamu makamlarının toplumsal ihtiyaçları karşılamak, sosyal 
ve ekonomik hayata müdahalelerde bulunmak üzere belirli kurallara göre yaptıkları harcamalardır [8]. 
Bu harcamalar, harcamayı gerçekleştiren kuruma göre geniş anlamda değerlendirildiğinde; merkezi ve 
yerel yönetimlerin, iktisadi devlet teşekküllerinin ve sosyal güvenlik kuruluşlarının gerçekleştirdiği
harcamalar toplamı ile toplum için faydalı hizmet gören kurumların ödemelerini, vergi muafiyet ve 
indirimlerini, özel kişilerin yaptıkları yardım ve bağışların toplamını içeren bir kavram ortaya 
çıkmaktadır [9]. 

Genellikle cari harcamalar, yatırım harcamaları ve transfer harcamaları olmak üzere üç ana başlık
altında incelenen kamu harcamalarının, iktisadi yapı üzerinde genişletici etki yaptığı görülmektedir. 
Kamu harcamalarının önemli alt dallarından biri olan ve en genel anlamıyla, belli bir dönem içinde, 
ekonomideki üretim araçları mevcuduna yapılan eklemeler ve bu eklemeleri mümkün kılan harcamalar 
[10] olarak tanımlanan yatırımların ise; ekonomilerde üretim kapasitesini arttırma ve ölçeği büyütme, 
verimlilik düzeyini yükseltme, başta emek olmak üzere üretim faktörlerinin ve altyapının niteliklerini 
geliştirme gibi etkileri olduğu bilinmektedir.  

Ülkemizdeki kamu yatırımlarının seyir defterine bakıldığında ise; Osmanlı İmparatorluğu’ndan ağır
bir ekonomik miras devralmasının da etkisiyle, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin 1929 Büyük 
Buhranı’na, dış kaynaklı etkenlerin yanı sıra kendisine münhasır birtakım olumsuz faktörlerin de 
etkisiyle daha ağır koşullarda yakalandığı görülmektedir. 1929 Büyük Buhranı’na bağlı olarak ortaya 
çıkan derin krizden kurtulma arayışlarının ilk yansıması; gelişmiş–azgelişmiş ayrımı gözetmeksizin 
bütün ülkelerin, krizin iç pazarlardaki etkilerini asgariye indirgemek istemeleri nedeniyle 
ekonomilerini bilinçli olarak dışa kapatmalarıdır [11]. Büyük Buhranın özellikle de gelişmekte olan 
ülkeler üzerindeki ikinci – ve belki de en önemli – yansıması ise; koruma duvarları arkasında, yaygın
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(ve eskiden ithal edilen) sınaî tüketim mallarından (üç beyazlar) başlayan ithal ikameci yatırımların, 
XX. Yüzyılın ilk yarısında Üçüncü Dünya ülkelerinin birçoğunda ilk sanayileşme hamlelerini 
oluşturmasıdır [12].  

Bir ülkenin sanayi sektörü açısından mevcut durumunun, o ülkenin gelişmişlik düzeyini ortaya koyan 
temel göstergelerin başında gelmektedir. 20. yüzyılın son çeyreğinden bu yana dünyanın Gayrisafi 
Yurtiçi Hâsılası’nın yaklaşık % 65’ini temsil eden, G–8 (Group of Eight) ülkelerinin gelişmişlik 
seviyelerinin temelinde, sanayi sektöründe kaydedilen ilerlemelerin bulunduğu; üzerinde uzlaşma 
sağlanmış bir tespittir. Bu noktadan hareketle; ülkelerin iktisadî büyümelerinin sanayi sektörlerinin 
gelişmesi sayesinde mümkün olduğunu öngören gelişmekte olan ülkeler de, kalkınma ve sosyal refah 
seviyelerinin daha yükseklere çıkarılması amacıyla, sanayi sektörlerini büyütmek üzere kamu 
kaynaklarını sanayi sektörü yatırımlarına tahsis etmişlerdir. 

Kamu sektörü tarafından uygulanan yatırım stratejileri, iktisat politikalarının liberal ya da Keynesyen 
ekollerden hangisi çerçevesinde şekillendirildiğine göre değişkenlik göstermiştir. Bu bağlamda 
kamusal yatırımların, Keynesyen politikaların revaçta olduğu dönemlerde imalat sanayi başta olmak 
üzere üretken sektörler üzerinde odaklandığı, liberal politikaların egemen olduğu dönemlerde ise; 
ekonomik ve sosyal altyapı projelerine yönlendirildiği görülmektedir. 

II. Dünya Savaşı sonrasında dünya genelinde, kalkınmaya yönelik tüm çabaların ifası, eşgüdümü, 
uyumlulaştırılması, rasyonelleştirilmesi ve koordinasyonunun belirli bir plan dâhilinde yürütülmesinin 
süreci hızlandıracağı görüşü egemen konuma yükselmiş, ülkenin ekonomik–sosyal envanterini 
çıkarmak, kaynakları etkin bir şekilde kullanmak ve belirlenen öncelikler çerçevesinde hangi 
kaynakların, kim tarafından, ne zaman ve nasıl kullanılacağının ana hatlarıyla ortaya konulduğu yol 
haritası niteliğindeki planlar hazırlanmaya başlanmıştır. Kalkınmanın olmazsa olmaz unsurlarından 
olan yatırımlar ve kamunun bu alanda üstleneceği işlevler, bu planların temel öğeleri arasında yer 
almıştır.  

Dünyada daha önceleri genellikle sanayileşmeye yönelik hazırlandığı ve sanayi planı adı altında
uygulandığı görülen bu planlar, İkinci Dünya Savaşı sonrasında iktisadi, sosyal ve kültürel alanları da 
kapsamına alarak genişletilmiş ve kalkınma planlarına dönüştürülmüştür. Ülkemizde bu alanda 
yaşanan gelişmeler de dünyadaki eğilime paralel bir seyir izlemiştir. 1933–1937 dönemine yönelik 
olarak hazırlanan Birinci beş Yıllık Sanayi Planı başarı ile icra edilmiş, ancak müteakip dönem için 
hazırlanan İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı ise, İkinci Dünya Savaşı nedeniyle uygulanamamıştır. 
Ekonomik, sosyal ve kültürel politikaların ve hedeflerin tayininde ve ekonomik politikayı ilgilendiren 
faaliyetlerin koordinasyonunda Hükümete yardımcı olmak ve danışmanlık yapmak [13] ile 
görevlendirilen Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)’nın 1960 yılında kurulması ve iktisadi, sosyal ve 
kültürel kalkınmanın demokratik yollarla gerçekleştirilmesi için kalkınma planları hazırlanmasının
1961’den itibaren anayasal bir görev haline getirilmesi, planlama faaliyetlerinin kurumsallaşmasını
beraberinde getirmiştir. 1963–1967 dönemini kapsayan Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile başlayan 
planlama süreci, takip eden yıllarda beşer yıllık dönemler için hazırlanan yedi ayrı kalkınma planı ile 
devam etmiştir. 2001–2005 dönemini kapsayan Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın
tamamlanmasının ardından da, AB mali takvimi dikkate alınarak 2007–2013 yıllarını kapsayacak 
şekilde 7 yıllık olarak [14] belirlenen bir dönem için hazırlanarak “Dokuzuncu Kalkınma Planı” adı
altında yürürlüğe konulmuştur. 

Kamu kesimi için emredici, özel kesim için yol gösterici [15] nitelikte olan kalkınma planlarının, özel 
ve tarihsel nedenler bir kenara bırakıldığında, konumuz açısından çizdiği hayati önemi haiz vizyon ise; 
sanayileşme sürecinin ülke ölçeğinde de giderek artan işbölümü ve uzmanlaşmayı beraberinde 
getirmesinin sonuçlarından biri olan bölgeler arası gelişmişlik farklarının ortadan kaldırılması için 
bölgesel kalkınma projeleri uygulanmasının teşvikini öngörmesidir. Sanayileşmenin belli bölgelerde 
toplanması sonucu ortaya çıkan bu eşitsizliği ortadan kaldırmak amacıyla, geri kalmış bölgelerin 
sanayileştirilerek ülke içinde adil bir refah dağılımının sağlanması [16] amacıyla uygulanan bölgesel 
kalkınma politikalarının ülkemizdeki en ciddî yansıması ise; Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)’ 
olmuştur. Bu bağlamda, yeni bir perspektifle özetlemek gerekirse; Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma 
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Planı’nda üretimi, verimliliği, ekonominin rekabet gücünü ve ihracatı artırıcı, kamu açıklarını ve 
enflasyon hızını azaltarak sürdürülebilir bir ekonomik ve sosyal kalkınmayı sağlayıcı kamu yatırım
politikalarının uygulanması ve kamu yatırımlarının hedeflenen sektörel yapıyı gerçekleştirebilecek ve 
kamunun temel fonksiyonlarını en etkin bir şekilde yerine getirmesini sağlayabilecek nitelikte 
programlanması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca sosyal devlet ilkesi çerçevesinde; kamu yatırımlarında
eğitim ve sağlık sektörlerine, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilmesine ve geleneksel kamu 
hizmetlerine ağırlık verilmesi, altyapının ekonomik ve sosyal gelişmenin önünde darboğaz 
oluşturmaması için sulama, enerji, liman, havaalanı yatırımları ve bunların karayolu ve demiryolu ana 
akslarıyla bütünleşmesini sağlayacak yollar ile içme suyu, kanalizasyon ve arıtma yatırımlarına
öncelik verilmesi öngörülmüştür [17].

2003 yılı yatırım programında ise; 

� Yatırım tahsislerinde Kalkınmada Öncelikli Yörelerin kalkınmasına hız kazandırıcı ekonomik ve 
sosyal altyapı yatırımları ile istihdam ağırlıklı projelere öncelik verilmesi,  bu kapsamda özellikle 
Güneydoğu Anadolu Projesi Ana Planı (GAP) kapsamında öngörülen yatırımlara öncelik verilmesi,   
� Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kalkınmasına yönelik olarak 2001/10 sayılı Başbakanlık
Genelgesi gereğince, DPT Müsteşarlığı’nın koordinatörlüğünde yürütülen çalışmalar neticesinde 
ortaya çıkan proje listelerinde yer alan projelere tahsislerde öncelik verilmesi,   
� Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde belirli nüfus büyüklüğüne ulaşmış, doğudan batıya göçü 
kendine yönlendirebilecek, çevre illeri sosyoekonomik yönden etkileme potansiyeline sahip 
Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman ve Mardin illerinin altyapı yatırımlarına öncelik 
verilmesi, 

gerektiği belirtilmiştir [18].

2. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Sosyoekonomik Yapısı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, bölgelerimiz içinde 59.176 km²’lik yüzölçümüyle en küçüğüdür. 
Türkiye yüzölçümüne oranı % 7,5’tir. Bölge; Hatay ve Kahramanmaraş’ın doğusu, Güneydoğu
Toroslar’ın güney etekleri ile güneyde Suriye, kısmen de Irak sınırları arasında kalmaktadır [19].
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Türkiye toplam nüfusunun % 10,2’sini barındırmaktadır [26].

Türkiye’de % 9,9 olan ortalama işsizlik oranı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde % 14 düzeyindedir 
[28]. Türkiye’de kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hâsıla 2.146 $ seviyesinde iken, Güneydoğu
Anadolu Bölgesi’nde 1.186 $ düzeyinde kalmıştır [29]. Bölge, Türkiye’deki bölgelerarası ekonomik 
dengesizlik sorunundan olumsuz yönde etkilenmektedir. Özel sektör yatırımlarının genellikle gelişmiş
batı bölgelerinde yoğunlaşması [20], bölgenin geri kalmışlığını giderek artırmaktadır. Ayrıca, terör, 
Körfez Savaşı ve (uzun yıllar süren) Irak Ambargosu gibi dışsal faktörlere bağlı olumsuzluklar; 
bölgeye yönelik özel sektör yatırım kararlarını olumsuz yönde etkilemektedir. 

Bölgenin belirgin demografik özelliklerini özetlersek: 

� Doğurganlık oranı, buna bağlı olarak nüfus artış hızı ve göç oranı yüksek düzeydedir. 
� Kentleşme oranı düşüktür. 
� Eğitim düzeyi yetersizdir [19], 
� Bölgede yaşayan nüfusun 0–14yaş grubundaki oranı % 47’ye tekabül etmektedir. 
� Türkiye’de ortalama hane halkı büyüklüğü 4,5 iken; Güneydoğu Anadolu’da 6,5’tir [30]. 

3. Güneydoğu Anadolu Bölgesi kamu yatırımları istatistikleri 

3.1. Kamu yatırımları toplamı
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Çizelge–1’de görülebileceği üzere, 1999–2008 döneminde Türkiye’nin kamu yatırım harcamaları
toplamının ortalama % 7,5’i, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde gerçekleştirilmiştir. 

Diğer taraftan, söz konusu dönem içerisinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne yapılan yatırımların nicel 
açıdan yıllık bazda 148.797 bin YTL. ile 1999’da taban, 1.027.697 bin YTL. ile 2005’te tavan yaptığı,
oransal açıdan asgari yüzdenin 4,7 ile 2001’de, azami yüzdenin de 9,4 ile 2005’te gerçekleştiği, 
görülmektedir.      

Çizelge 1.  Kamu Yatırım Harcamaları Toplamı

Yıllar Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
(Bin YTL.) 

Türkiye  
(Bin YTL.) 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi/Türkiye 
 (%) 

1999 148.797 2.264.968 6,6 
2000 291.960 3.278.232 8,9 
2001 181.616 3.901.433 4,7 
2002 440.080 7.261.676 6,1 
2003 605.651 7.261.973 8,3 
2004 544.412 7.146.423 7,6 
2005 1.027.697 10.940.470 9,4 
2006 871.186 11.540.196 7,5 
2007 882.900 12.607.506 7,0 
2008 976.825 13.687.532 7,1 

Kaynak: [21].

3.2. Tarım sektörü kamu yatırımları

Çizelge–2’de belirtilen 1999–2008 dönemine ait verilere göre, Türkiye’de tarım sektörüne yönelik 
kamu yatırım harcamaları toplamının ortalama % 22,2’si Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yapılmış,
bu yatırımlar nicel açıdan yıllık bazda 22.529 bin YTL. ile 1999’da minimum, 210.457 bin YTL. ile 
2003’te maksimum düzeyde gerçekleştikten sonra genel hatları itibarıyla gerileme eğilimine girmiştir. 
Oransal açıdan ise asgari nispet % 10,2 ile 2007, azami nispet de % 42,1 ile 2003 yıllarında 
görülmüştür.  

Çizelge 2. Tarım sektörü kamu yatırım harcamaları

Yıllar Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
(Bin YTL.) 

Türkiye  
(Bin YTL.) 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi/Türkiye 
 (%) 

1999 22.529 99.801 22,6 
2000 38.401 158.698 24,2 
2001 44.219 182.900 24,2 
2002 81.888 295.815 27,7 
2003 210.457 499.677 42,1 
2004 197.508 529.520 37,3 
2005 204.733 653.089 31,3 
2006 110.158 792.358 13,9 
2007 87.976 864.260 10,2 
2008 89.854 834.136 10,8 

Kaynak: [21].

3.3. Madencilik sektörü kamu yatırımları

Türkiye’de 1999–2008 yılları arasında madencilik sektöründe gerçekleştirilen kamu yatırımları,
Çizelge–3’te gösterilmiştir. 

Söz konusu çizelgede belirtilen verilerinin analizinden anlaşılmaktadır ki;  
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� Toplam madencilik yatırımlarının ortalama % 11,6’sı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 
yapılmıştır. 

� Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2001, 2002 ve 2003’te hiç yatırım alınmamış, 2008’de ise 117.783 
bin YTL. ile sektöre olan kamu yatırımları maksimum seviyeye çıkmıştır. 

� Oransal olarak da en yüksek nispet olan % 16,5’e 2005 yılında ulaşılmış, 2004’ten itibaren de 
sektöre yapılan yatırımlar genel anlamda artmıştır. 

Çizelge 3. Madencilik sektörü kamu yatırım harcamaları

Yıllar Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
(Bin YTL.) 

Türkiye 
 (Bin YTL.) 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi/Türkiye 
 (%) 

1999 435 19.582 2,2 
2000 100 24.337 0,4 
2001 0 30.195 0 
2002 0 47.026 0 
2003 0 57.177 0 
2004 755 153.470 0,5 
2005 64.017 388.765 16,5 
2006 62.519 586.241 10,7 
2007 74.605 726.747 10,3 
2008 117.783 717.009 16,4 

Kaynak: [21].

3.4. İmalat sanayi sektörü kamu yatırımları

Ekonomik kalkınmanın lokomotifi olarak görülen imalat sanayi sektörüne Türkiye’de 1999–2008 
döneminde yapılan kamu yatırımlarını gösteren Çizelge–4’ün analizi; imalat sanayine yönelik toplam 
kamu yatırım harcamalarından Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin payına düşen bölümün ortalamasının
sadece % 0,8 olduğunu, maksimum düzeye 10.965 bin YTL. ile 2003’te ulaşıldığını, oransal açıdan 
ise; 2000 yılında % 2,7’lik bir yatırım payına erişildiğini, 2005 yılından itibaren yatırımların miktar 
açısından gerilediğini ve nihayet 2008 yılında da sıfırlandığını ortaya koymaktadır.   

Çizelge 4. İmalat sanayi sektörü kamu yatırım harcamaları

Yıllar Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
(Bin YTL.) 

Türkiye  
(Bin YTL.) 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi/Türkiye 
 (%) 

1999 1.208 125.528 1,0 
2000 6.352 236.329 2,7 
2001 1.329 317.126 0,4 
2002 5.051 458.975 1,1 
2003 10.965 455.010 2,4 
2004 415 276.701 0,1 
2005 1.250 585.458 0,2 
2006 874 345.896 0,3 
2007 60 282.017 0 
2008 0 269.860 0 

Kaynak: [21].

3.5. Enerji sektörü kamu yatırımları

Türkiye’de 1999–2008 yılları arasında enerji sektörüne yapılan kamu yatırımlarını gösterir Çizelge–5 
aşağıdadır. 

Bu çizelgedeki veriler; 
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� Referans alınan dönemdeki toplam yatırımların ortalama % 9’unun Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nde gerçekleştirildiğini, 

� Nicel açıdan 2001’de 18.600 bin YTL. ile taban, 2005’te ise 243.800 bin YTL. ile tavan 
yapıldığını, oransal olarak da asgari yüzde olan 2,2’nin 2002’de, azami yüzde olan 15,9’un da 
2008’de gerçekleştiğini, 2005’ten itibaren ise; düşüşler yaşanmasına rağmen, bölgeye yatırımların
geçmişe yıllara kıyasla istikrarını koruduğunu,

ortaya koymaktadır. 

Çizelge 5. Enerji sektörü kamu yatırım harcamaları

Yıllar Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
(Bin YTL.) 

Türkiye  
(Bin YTL.) 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi/Türkiye 
(%) 

1999 19.531 370.967 5,3 
2000 42.043 529.347 7,9 
2001 18.600 812.363 2,3 
2002 23.651 1.082.953 2,2 
2003 54.115 1.678.600 3,2 
2004 69.848 1.254.307 5,6 
2005 243.800 1.736.541 14,0 
2006 189.000 1.455.669 13,0 
2007 188.140 1.435.566 13,1 
2008 186.998 1.178.197 15,9 

Kaynak: [21].

3.6. Ulaştırma-haberleşme sektörü kamu yatırımları

Ulaştırma–haberleşme sektörleri açısından kamu yatırımlarını gösteren Çizelge–6’daki verilere göre; 
1999–2008 döneminde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki kamu yatırımları toplamının, ortalamada  
% 2 seviyesinde kaldığı, minimum yatırımın meblağının 3.599 bin YTL. ile 1999’da ve oranın % 1,1 
ile 2002’de, maksimum yatırımın ise; 79.803 bin YTL. ile 2008’de gerçekleştiği, oransal açıdan da 
2000’de % 4,6 ile azami seviyenin yakalandığı söylenilebilecektir.    

Çizelge 6. Ulaştırma-haberleşme sektörü kamu yatırım harcamaları

Yıllar Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
(Bin YTL.) 

Türkiye  
(Bin YTL.) 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi/Türkiye 
(%) 

1999 3.599 266.982 1,3 
2000 17.933 385.704 4,6 
2001 9.762 422.015 2,3 
2002 22.685 2.133.957 1,1 
2003 34.792 1.308.951 2,7 
2004 34.261 1.292.751 2,7 
2005 41.079 2.165.511 1,9 
2006 79.599 3.015.662 2,6 
2007 49.439 3.732.955 1,3 
2008 79.803 4.048.631 2,0 

Kaynak: [21].

3.7. Turizm sektörü kamu yatırımları

Türkiye’de 1999–2008 yılları arasında turizm sektörüne yapılan kamu yatırımlarını gösterir veriler 
Çizelge–7’de gösterilmiştir. 

Çizelge–7’deki verilere göre;  
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� Turizm sektöründe Türkiye genelindeki kamu yatırımları toplamının ortalama % 0,2’si 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne yapılmıştır.  

� Maksimum yatırım meblağı 455 bin YTL. ile 2006’da, oransal olarak ise % 1,6 ile 2001’de 
yakalanmıştır. 

� 2002–2005 dönemini kapsayan 4 yıllık süreçte ise, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde turizm 
alanında hiç kamu yatırımı yapılmamıştır.  

Çizelge 7. Turizm sektörü kamu yatırım harcamaları

Yıllar Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
(Bin YTL.) 

Türkiye 
 (Bin YTL.) 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi/Türkiye 
 (%) 

1999 26 7.933 0,3 
2000 200 19.335 1,0 
2001 300 19.131 1,6 
2002 0 114.851 0 
2003 0 63.411 0 
2004 0 44.518 0 
2005 0 42.243 0 
2006 455 61.551 0,7 
2007 10 27.550 0 
2008 100 48.202 0,2 

Kaynak: [21].

3.8. Konut sektörü kamu yatırımları

1999–2008 döneminde Türkiye’de konut sektörüne yapılan kamu yatırımlarını gösteren Çizelge–8 
verileri göstermektedir ki, dönem içerisinde sektöre yapılan yatırımlar toplamının ortalama % 12,4’ü 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne yapılmış, miktar olarak minimum değer 402 bin YTL ile 1999’da, 
oransal olarak da % 4,0 ile 2006’de, maksimum değer ise 18.524 bin YTL. ve % 20,1 ile 2008’de 
gerçekleşmiştir. 

Çizelge 8. Konut sektörü kamu yatırım harcamaları

Yıllar Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
(Bin YTL.) 

Türkiye 
 (Bin YTL.) 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi/Türkiye 
 (%) 

1999 402 5.840 6,9 
2000 1.197 9.832 12,2 
2001 1.408 9.330 15,1 
2002 2.000 13.931 14,4 
2003 2.390 23.825 10,0 
2004 13.315 95.044 14,0 
2005 8.712 86.771 10,0 
2006 3.385 84.023 4,0 
2007 12.577 93.858 13,4 
2008 18.524 92.015 20,1 

Kaynak: [21].

3.9. Eğitim alanında yapılan kamu yatırımları

1999–2008 döneminde Türkiye’de eğitim alanında gerçekleştirilen kamu yatırımı harcamalarını
gösteren Çizelge–9’un tetkikinden;  

� Bu alandaki toplam kamu yatırımlarının ortalama % 8,2’sinin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 
gerçekleştirildiği, 

� Minimum meblağın 9.528 bin YTL. ile 1999’da, oranın ise % 4,8 ile 2000’de görüldüğü,
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� Maksimum meblağın 163.090 bin YTL. ile 2008’de, oranın ise % 10,7 ile 2005 yılında başarıldığı,
� 2006 yılı bir kenara bırakıldığında; meblağ açısından eğitim alanında Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi’ne yapılan kamu yatırımlarının istikrarlı bir şekilde yükseldiği,  

anlaşılmaktadır. 

Çizelge 9. Eğitim alanında yapılan kamu yatırım harcamaları

Yıllar Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
(Bin YTL.) 

Türkiye 
 (Bin YTL.) 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi/Türkiye 
 (%) 

1999 9.528 188.832 5,0 
2000 15.715 324.106 4,8 
2001 22.162 407.550 5,4 
2002 39.986 771.662 5,2 
2003 42.366 829.531 5,1 
2004 46.446 882.957 5,3 
2005 129.850 1.213.740 10,7 
2006 128.699 1.297.614 9,9 
2007 161.718 1.568.099 10,3 
2008 163.090 1.797.245 9,1 

Kaynak: [21].

3.10. Sağlık alanında yapılan kamu yatırımları

Türkiye’de 1999–2008 döneminde sağlık alanında yapılan kamu yatırımlarını gösteren verileri havi 
Çizelge–10’a göre; harcama toplamının ortalama % 10,3’ü Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 
gerçekleştirilmiş, asgari meblağ ile oran 7.638 bin YTL. ve % 6,7 ile 1999’da, maksimum meblağ ile 
oran ise; 174.985 bin YTL. ve % 14,6 ile 2007’de hayata geçirilmiştir. 

Çizelge 10. Sağlık Alanında yapılan kamu yatırım harcamaları

Yıllar Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
(Bin YTL.) 

Türkiye  
(Bin YTL.) 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi/Türkiye 
 (%) 

1999 7.638 113.226 6,7 
2000 15.634 220.939 7,1 
2001 16.829 189.362 8,9 
2002 31.819 363.522 8,8 
2003 53.712 585.826 9,2 
2004 44.091 649.966 6,8 
2005 92.377 1.193.368 7,7 
2006 142.732 1.210.157 11,8 
2007 174.985 1.202.221 14,6 
2008 133.171 1.197.903 11,1 

Kaynak: [21].

3.11. Diğer kamu hizmetleri yatırımları

Türkiye genelindeki içme suyu, kanalizasyon, esnaf–zanaatkâr ve küçük sanayi sektörlerine yönelik 
hizmetler, kırsal alan planlaması, belediyecilik, yerleşme–şehirleşme, çevre hizmetleri, teknolojik 
araştırma ile sosyal hizmet ve yardımlardan yatırım niteliğini taşıyan harcamaların yer aldığı “Diğer 
Kamu Hizmetleri Yatırımları” bölümü kapsamından, 1999–2008 döneminde Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nin aldığı payı ve oranları gösterir veriler Çizelge–11’de sunulmuştur. 

Bu kapsama dâhil olan verilere göre; 

� Toplam kamu yatırımlarının ortalama % 7,4’ü Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne yapılmıştır. 
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� Minimum meblağ ile oran, 67.007 bin YTL. ve % 4,4 ile 2001’de görülmüştür. 
� Maksimum meblağ 241.879 bin YTL. ile 2005’te, maksimum oran ise % 11,8 seviyesinin 

yakalandığı 2002 yılında gerçekleşmiştir.   

 

Çizelge 11. Diğer kamu hizmetleri yatırım harcamaları

Yıllar Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
(Bin YTL.) 

Türkiye  
(Bin YTL.) 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi/Türkiye 
(%) 

1999 83.900 1.066.278 7,9 
2000 154.385 1.369.606 11,3 
2001 67.007 1.511.461 4,4 
2002 233.000 1.978.984 11,8 
2003 196.836 1.759.963 11,2 
2004 137.773 1.967.189 7,0 
2005 241.879 2.874.984 8,4 
2006 153.783 2.691.025 5,7 
2007 133.390 2.674.233 5,0 
2008 187.502 3.504.334 5,4 

Kaynak: [21].

4. Sonuç ve öneriler 

Türkiye’de 1999–2008 yılları arasında yapılan kamu yatırımlarına ait veriler irdelendiğinde; referans 
alınan dönem içerisinde yapılan toplam kamu yatırımı miktarının 79.890.409 bin YTL.’sına ulaştığı ve 
bu yatırımlardan Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin payına düşen miktarın ise 5.971.124 bin YTL. 
olduğu görülmektedir.  
 
Söz konusu kamu yatırımlarının toplamı Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile diğer coğrafi bölgelerimiz 
arasında dağıtıldığında bölgenin payı % 7,5’lerde kalmakta olup, dağılım Şekil–2’de gösterilmiştir: 
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92,5%

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ DİĞER BÖLGELER

Şekil–2: Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin 1999–2008 döneminde toplam kamu yatırımları içerisindeki 
payı

Bunun yanı sıra; dönem içerisinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yapılan toplam kamu 
yatırımlarının sektörler itibarıyla tasnifi Şekil–3’tedir: 

18,2%

5,4%

12,7%

26,6%

11,9%

17,3%
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TARIM MADENCİLİK
İMALAT ENERJİ
ULAŞTIRMA- HABERLEŞME TURİZM
KONUT EĞİTİM
SAĞLIK DİĞER KAMU HİZMETLERİ

Şekil–3: Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne 1999–2008 döneminde yapılan toplam kamu yatırımlarının
sektörel dağılımı

Şeklin analizinden; 



42

� Dönem içerisinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne yapılan kamu yatırımlarında ilk sırada % 26,6 
ile sosyal hizmet ve yardımlardan yatırım niteliğini taşıyan harcamalar başta olmak üzere diğer 
kamu hizmetlerinin yer aldığı,

� Bu kalemi sırasıyla tarım, enerji, eğitim, sağlık, ulaştırma–muhabere, madencilik, konut, turizm ve 
imalat sektörlerinin takip ettiği, 

anlaşılmaktadır. 
 
Birim alan ve kişi başına düşen kamu yatırımları ile ilgili veriler ise; Çizelge–12 ve Çizelge–13’te 
gösterilmiştir: 

Çizelge 12. Birim alana düşen kamu yatırım harcamaları

Yıllar Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
(YTL./Km²) 

Türkiye  
(YTL./Km²) 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi/Türkiye 
 (%) 

1999 1.944,8 2.890,6 67,3 
2000 3.816,0 4.183,8 91,2 
2001 2.373,8 4.979,1 47,7 
2002 5.752,0 9.267,5 62,1 
2003 7.916,1 9.267,9 85,4 
2004 7.115,7 9.120,4 78,0 
2005 13.432,4 13.962,5 96,2 
2006 11.386,7 14.727,9 77,3 
2007 11.539,8 16.090,0 71,7 
2008 12.767,5 17.468,3 73,1 

Kaynak: [21, 24].

Bu çerçevede yapılan hesaplamalar göstermektedir ki, 1999–2008 döneminde, Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nde km²’ye düşen kamu yatırım harcamaları Türkiye ortalamasının % 75’i düzeyindedir∗.
Aynı dönemde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kişi başına düşen kamu yatırım harcamaları ise; 
Türkiye ortalamasının % 73’ü seviyesindedir∗∗.

Çizelge 13. Kişi başına düşen kamu yatırım harcamaları

Yıllar Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
(YTL./Kişi) 

Türkiye  
(YTL./Kişi) 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi/Türkiye 
 (%) 

1999 21,3 32,5 65,6 
2000 41,8 47,1 88,8 
2001 26,0 56,0 46,5 
2002 63,1 104,2 60,5 
2003 86,8 104,2 83,2 
2004 77,1 102,6 75,1 
2005 147,2 157,1 93,7 
2006 124,8 165,7 75,3 
2007 126,5 181,0 69,9 
2008 140,0 196,5 71,2 

Kaynak: [21,25,26].

∗1999–2008 dönemi km²’ye düşen kamu yatırım harcamaları hesaplanırken, Türkiye ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nin göllerin dâhil olduğu yüzölçümü verileri kullanılmıştır.   
∗∗1999–2008 dönemi kişi başına düşen kamu yatırım harcamaları hesaplanırken, dönem içindeki her yıla ait 
nüfus sayımı verileri bulunmadığından, 2000 yılı Genel Nüfus Sayımı ve 2008 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt
Sistemi sonuçlarının aritmetik ortalaması baz alınmıştır.      
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Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda “Yatırımlarda, özellikle geri kalmış bölgelerin gelişmesini 
hızlandıracak düzenlemelere gidilmesine ve uygulanan teşvik tedbirlerinin yürütülmesine devam 
edilmesi” hedefi konulmuştur [22]. GAP Bölgesel Kalkınma Programı’nda ise temel amaç olarak; 
“Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan insanların ekonomik ve sosyal koşullarının iyileştirilmesi, 
istikrarlı ekonomik büyümeye katkıda bulunulması yoluyla bölgenin üretkenliğinin ve istihdam 
kapasitesinin artırılması ve böylece bölgelerarası gelişmişlik farklılıklarının azaltılması…”[23]
öngörülmüştür. Ancak; 1999–2008 dönemi kamu yatırım harcamaları verileri, Beş yıllık kalkınma 
planları ve yıllık programlarda belirlenen stratejiler doğrultusunda, bölgeler arası kalkınmışlık
farklılıklarını ortadan kaldırmayı sağlayacak bir yatırım hacminin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 
beklenilen ölçülerde gerçekleşmediğini göstermektedir.  

Belirlenen bu hedeflere ulaşılması için, yatırım harcamalarının artırılması gerekmektedir. Ancak 
Türkiye’de özel sektör yatırımları genellikle gelişmiş batı bölgelerinde yoğunlaşmıştır [20]. Bu 
durumda, geri kalmış bölgelerdeki özel sektör yatırımları düzeyindeki yetersizlikler kamusal yatırımlar 
ile ikame edilmelidir.  

Özelleştirme sürecinin yaşandığı günümüz piyasa koşullarında, devletin bir müteşebbis statüsünde 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kamu yatırımı yapmasını beklememiz doğru değildir. Ancak 
bölgenin sosyo-ekonomik geri kalmışlığı göz önünde bulundurularak, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne 
pozitif ayrımcı bir yatırım politikası uygulanması yararlı olacaktır. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne yönelik kamu yatırım politikaları belirlenirken, aşağıda belirtilen 
hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir: 

� Bölgedeki girişimlerin desteklenerek, istihdam imkânları ve yeni iş alanları yaratacak altyapı
yatırımlarına ağırlık verilmesi gerekmektedir. Özellikle bölgenin ekonomik yapısında yüksek 
potansiyele sahip petrol, antepfıstığı, baklagiller, üzüm, pamuk, hayvancılık vb. alanların
gelişmesine yönelik kamusal yatırımların ve teşviklerin artırılması yararlı olacaktır.   

� Bölgenin kırsal kesiminde destekleyici, gelir getirici faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik 
yatırımlara ağırlık verilmesi gerekmektedir. Çünkü bölgede yüksek düzeyde olan köyden kente 
göçlerin azaltılması, birçok sosyo-ekonomik sorunun doğmasına engel olacaktır [27].

� Bölgede zengin kültürel ve tarihsel mirasa sahip alanları yenileyip geliştirerek kültürel mirasın
korunması ve turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik kamusal yatırımların ve teşviklerin 
artırılması yararlı olacaktır. 

� Bölgeye yönelik yatırımların mukayeseli üstünlükler açısından öncelikli olunan sektörler üzerinde 
yoğunlaştırılması halinde, uluslararası düzeydeki rekabet ortamına ayak uydurulması açısından 
müspet sonuçlar elde edilecektir. 

� Yeniden inşa aşamasındaki Irak ile mevcut coğrafi yakınlık avantajları ile GAP Projesi’nin 
tamamlanması akabinde ortaya çıkacak geniş dış ticaret potansiyeli nedeniyle; başta ulaşım ve 
haberleşme olmak üzere bölgedeki altyapı imkânlarının kuvvetlendirilmesine yönelik yatırımların
arttırılması hem bölge hem de ülke için fayda getirecektir. 

� Dünya genelinde gıda ürünleri fiyatlarında yaşanan ve önümüzdeki dönemde de sürmesi beklenen 
artışlardan istifade edilmesi amacıyla, görece avantajlı konumdaki tarımsal ağırlıklı ekonomik 
yapı ile bağlantılı modern sanayilerin oluşturulmasına yönelik yatırımlara ağırlık verilmelidir. 
Bunun yanı sıra; organik tarım için son derece elverişli bulunan volkanik karakterli arazinin ıslahı,
seracılık, damla sulama vb. modern üretimin teşviki, en modern depolama, ambalajlama ve 
pazarlama tekniklerinin hayata geçirilmesine yönelik kamu yatırımları, kısa vadede dahi büyük 
hâsıla alınmasını mümkün kılacaktır. 

� Bölgede topyekûn bir sosyoekonomik kalkınma için ise; Kalkınma Bakanlığı kurulmalı, sanayi 
envanteri yapılmalı ve bilgileri paylaşılmalı, Kalkınma Ajansları devreye alınmalı, teşvik 
programları uzun süreli olarak uygulanmalı, üniversiteye girişler yeniden düzenlenmeli, üniversite 
bölümleri ihtiyaca göre açılmalı, sermayenin bölgede kalması sağlanmalı, bölgede enerji cazibesi 
oluşturulmalı, sınır ticareti geliştirilmeli, teşvik ve destek sistemleri zenginleştirilmeli, il kalkınma 
projeleri oluşturulmalı, organize sanayi bölgeleri güçlendirilmeli, vergi muafiyetleri getirilmeli, 
serbest ticaret bölgeleri güçlendirilmeli, üreme konusunda halk bilinçlendirilmeli, göçü 
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durduracak çalışmalar hızlandırılmalı, şehircilik bilinci uyandırılmalı, yatırım ortamına belirginlik 
getirilmeli, kredi ve nakliye cazibesi sağlanmalı, GAP özel sektöre açılmalı, sulama rejimi 
oluşturulmalı, GAP’a kültürel boyut kazandırılmalı, navlun teşvik kapsamına alınmalı, arazi 
imkânları yeniden yapılandırılmalı, yan uğraşı alanları oluşturulmalı, mayınlı araziler tarıma 
kazandırılmalı, hayvancılık desteklenmeli, bürokratik işlemler azaltılmalı, madencilik yatırımları
canlandırılmalı, Küçük hidroelektrik santralleri (HES) kurulmalı, sanayiye doğalgaz ulaştırılmalı,
kaçak elektrik kullanımı düşürülmeli, inşaat sektörüne özel önem verilmeli, Sınır Ticareti 
Merkezleri (STM) için vakit kaybedilmemeli, ulaşım imkânları artırılmalı, komşularla ortak 
fuarların sayısı artırılmalı, yeni sınır kapıları açılmalı, bölgeye uçuşlar artırılmalıdır [30].     
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Özet 

Uluslar arası göç yaşadığımız dünyanın yapısı hakkında bilgi veren anahtar kelimelerden birisidir; 
sosyal, ekonomik ve politik değişim süreçlerinde önemli bir rolü bulunmakta ve OECD üyesi ülkelerin 
politikalarında merkezi bir öncelik taşımaktadır. Çalışmamızın amacı, temel makro ekonomik 
değişkenlerin uluslararası göç trendi üzerindeki etkisini belirlemektir. Her bir değişken göçü iki farklı
yolla etkilemektedir: göç eden insanları yaşadıkları yerden ayrılmaya iten etkiler , göç ettikleri 
bölgelerde onları gitmeye çeken etkiler.  Bu amaçla parametrik olmayan panel veri modelleri yöntemleri 
kullanılmıştır. 

 Anahtar Sözcükler:Parametrik Olmayan Regresyon; Nadaraya Watson Kernel Tahmin; Parametrik Olmayan 
Panel veri Analizi 

 
Abstract  

The Macroeconomic Determinants of International Migration by Using Nonparametric 
Panel Data Models 

International migration is one of the key factors that shape the world in which we live: it plays a central 
role in global processes of social, economic and political change.International migration.International 
migration has a key role in the globalization proccess and international politics as it has a central 
importance of country’s policies  The aim of this study is to focus on the role of the main economic 
variables as the determinants of the international migration trend Each explanatory variable affects 
migration in two different ways:by pushing people to the region where they are living,and by attracting (or 
pulling) them from another region .For this purpose, nonparametric panel data models are used.   

Keywords:Nonparametric Regression; Nadaraya Watson Kernel Estimation,;Nonparametric Panel Data  
Models 

1. Parametrik Olmayan Panel Veri Modelleri 

Parametrik olmayan panel verilerin modellenmesinde parametrik olmayan regresyon yöntemlerinin 
irdelenmesi gerekmektedir. Parametrik olmayan regresyon analizinde de parametrik regresyonda 
olduğu gibi, bağımlı ve bağımsız değişkenler vardır ve bunlar arasındaki ilişki incelenmektedir. 
Parametrik olmayan regresyon analizinin parametrik regresyon analizinden en büyük farkı ilişkinin 
parametrik olmayan fonksiyonlar ile açıklanması, bu nedenle tahminlerin de parametrik olmayan 
yöntemlerle yapılmasıdır. Parametrik olmayan regresyonda dağılımlarla ilgili varsayım
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yapılmamaktadır. Burada önemli olan fonksiyonel şekildir ve dağılımın önemi yoktur. Bu regresyon 
yöntemlerinde yoğunluk fonksiyonu tahmini kullanılmaktadır.1

Kernel yoğunluk fonksiyonu tahmini popüler bir parametrik olmayan tahmin yöntemidir. Kernel 
tahmin ( )y m x ε= + belirlemesidir. Burada ( )m x , y değişkeninin herhangi bir parametrik kalıba
sahip olmayan koşullu beklentisidir ve ε hatasının dağılımı tamamen belirlenmemiştir. iy ve ix ile 
ilgili N tane gözlem y ve x için ortak yoğunluk fonksiyonunun tahmini için kullanılır. 0 0( , )y x gibi 
bir noktadaki yoğunluk N tane gözlemin ne oranda 0 0( , )y x noktasına “yakın” olduğunu belirleyerek 
tahmin edilir. Bu yöntem yakın gözlemleri ağırlıklandırma için kernel olarak adlandırılan ve bu 
parametrik olmayan sürecin neden kernel olarak adlandırıldığını açıklayan bir formülün kullanılmasını
içerir. Bu ortak dağılımın belirlenmesi ile birlikte x değişkeninin (bileşik yoğunluğun y üzerinden 
integrali alınarak) marjinal dağılımı ve daha sonra x verildiğinde y değişkeninin koşullu dağılımı ( bu 
ortak ve marjinal dağılımların oranı olarak) belirlenebilir. Koşullu dağılım ilgilenilen birçok konu 
hakkında bilgi edinmemizi sağlayabilir. x verildiğinde y değişkeninin koşullu olasılığı, yani ( )m x
tahmin edilebilir ve “regresyon katsayısının” eşdeğeri x değişkenindeki birim değişimin ( )m x
üzerindeki etkisi tahmin edilerek belirlenebilir. Bununla birlikte y değişkeninin koşullu varyansı
tahmin edilebilir ve bu hata terimi varyansının bir tahminini verecektir.  Burada dikkat edilmesi 
gereken önemli bir nokta bu dağılımların her zamanki parametrik yöntemlerle yapıldığı gibi bir formül 
olarak “belirlenmediğinin” anlaşılmasıdır. Anlatılmak istenen örnek olarak verilen bir x değeri için 
koşullu yoğunluğun yüksekliğinin tahmin edilebileceğidir.2

Yoğunluk fonksiyonunun tahmini, düzgünleştirme parametresi h ’ın seçimi ile gerçekleştirilmektedir. 
Düzgünleştirme parametresinin seçiminde önemli olan ne kadar düzgünleştirme yapılması gerektiğine 
karar verilmesidir. Düzgünleştirme parametresinin seçimi sapma ve varyans ilişkisini dengelemek 
amacıyla yapılmaktadır. “Çok küçük” seçilmesi durumunda çok az sayıda gözlem önemli düzeyde 
ağırlığa sahip olacak ve elde edilen yoğunluk tahmini kaba (yeterince düzgün olmayan- h değerinin 
bazen düzgünleştirme parametresi olarak adlandırılmasının nedeni budur) bir görüntüye sahip 
olacaktır. Buna karşılık “çok büyük” bir tanımlama kullanıldığında çok sayıda gözlem önemli düzeyde 
ağırlığa sahip olur ve yoğunluğu aşırı derecede düzleştirir. (Örneğin çift modlu bir yoğunluğun tek 
modlu tanımlanmasına neden olabilir.) Böyle bir durumda yoğunluğu hesaplanan x değerine çok 
yakın olmayan gözlemler “ ait olmadıklarından” tahmin sürecine ek bir sapmanın katılması söz 
konusu olur. Dolayısıyla varyans ile sapma arasında bir alışveriş söz konusudur- yüksek bir h değeri 
(daha fazla gözlem içermesi sonucu) yoğunluk tahmininin varyansının azalmasına ancak daha fazla 
sapmaya neden olmaktadır.3 h ’ın seçimiyle ilgili bahsedilen bu durum aşağıdaki şekilden de 
görülebilir: 
 

1 Ebru, ÇAĞLAYAN, “Yarıparametrik Regresyon Modelleri ile Yaşam boyu Sürekli Gelir Hipotezinin Türkiye 
Uygulaması”, Danışman:Prof.Dr.Selahattin Güriş, İstanbul,2002 
2 Peter Kenedy, “Ekonometri Kılavuzu”,Gazi Kitapevi, 2006, s. 
3 Adrian Pagan,Aman Ulah, “Nonparametric Econometrics”,Cambridge University Press, 1999,p.6 
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Şekil 1. düzgünleştirme parametresinin seçimi. 

2. Nadaraya Watson Kernel Tahmini 

Parametrik olmayan panel veri modelinin aşağıdaki gibi olduğunu varsayalım, 

 ( )   ;  1,...,    1,...,it it ity m x u i N t T= + = =  (1) 

Burada 2( ) ( / ),   ( / ) 0,   var( / ) ( )it it it it it it it u itm x E y x E u x u x xσ= = =  ve ( , )it ity x birbirlerinden 
bağımsız ve eşit dağılımlara sahip değişkenler olmak üzere genel panel veri durumu olan N’in büyük 
ve zaman boyutu T’nin küçük olduğu panel veri olduğu varsayılmıştır. ( )m x ’in parametrik olmayan 
tahmini, x noktasındaki koşullu ortalama, x 'in ( )itx x O h− = gibi küçük bir aralıktaki itx
değerlerine karşılık gelen y değerlerinin düzleştirilmiş ortalamasıdır, burada h , N →∞ iken sıfıra 
giden pencere genişliği de denilen düzgünleştirme parametresidir.  En küçük karelerde bu, x
etrafındaki verilere bir sabitin eklenmesidir. Daha açık olarak x etrafında ( )itm x ’nin Taylor açılımı
kullanılmaktadır : ( ) ( ) ( )it itm x m x O x x= + − . ( )itO x x− , kalan terimleri ifade etmektedir. N’in 
büyük olması halinde kombine edilmiş hata teriminin beklenen değerinin sıfır olduğu varsayıldığından 
kalan ( )O h terimleri itu ’ye ilave edilebilir. Dolayısıyla model aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 

 ( )it ity m x u= + (2) 

Veya daha kapalı biçimde, 

 ( )NTy ı m x u= + (3) 

Yazılabilir. Ve 2( ( )) ' ( )it
it

i t

x xy m x K u K x u
h
− − = 

 
∑∑ ’nun ( )m x ’e göre kısmi türevi minimize 

edilir. ( )K x , köşegen elemanları ( )it
it it

x xK K K
h

ψ−  = = 
 

 olan, köşegen matristir. x ’e uzak olan 

itx değerlerine düşük, x ’e yakın olan itx gözlemlerine büyük değerler veren tartı fonksiyonu ya da 
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kernel olarak adlandırılır.4 Bağımsız değişken sayısının birden çok olması halinde çok değişkenli 
yoğunluk tahmininin yapılması gerekir. Çok değişkenli yoğunluk fonksiyonunun tahmini kernel 
tahmincisinin düz bir şekilde genelleştirilmesidir. y ve x değişkenlerinin ( , )f x y şeklindeki ortak 
yoğunluğunun tahmin edilmek istendiğini varsayalım; bu durumda kernel tahmincisi sadece iki açıdan 
değişecektir. İlk olarak, *( , )K x y şeklindeki kernel’in çift değişkenli bir yoğunluk fonksiyonu olarak 
tanımlanması gerekir ve ikinci olarak 1/ hN gösterimindeki h yerini 2h ile değişecektir. 
 

1 2( , , ,..., ) ( , )qz Y X X X Y X= =  , 1q + boyutlu vektör, Y skaler ve X, 1 q× boyutlu bağımsız
değişken vektörüdür. Z yoğunluğunun Kernel tahmincisi, 
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iz , i.inci örnek gözlemi olan ( , )i iy x noktasını ifade etmektedir. z ise ( , )z y x= sabit belirlenen 

noktadır. 1̂( )f x ’in marjinal Kernel tahmincisi; 
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Burada 1( ) ( , )K x K y x dy= ∫ ve ( ) 1K x dx =∫ koşulları sağlanmaktadır. Değişkenlerden birindeki 

değişim diğerlerinden daha fazlaysa z deki bütün değişkenler için tek bir h düzgünleştirme 
parametresinin kullanılması uygun olmayabilir. Bu gibi durumlarda düzgünleştirme parametrelerine 
ait bir vektör ya da matrisin kullanılması daha uygundur. Bu düzgünleştirme matrisiyle 1̂( )f x ’in 
marjinal Kernel tahmincisi; 

( ) ( )1 1
1

1

ˆ ( ) det( ) ( )
n

i
i

f x n H K H x x− −

=
= −∑

(5) 

Burada H tekil olmayan köşegen elemanları jh ,j.inci değişkene ait düzgünleştirme parametresi 
değerleri olan  düzgünleştirme parametresi matrisi ve (.)K çok değişkenli Kernel fonksiyonudur. 

 
1, ( )ij j ij jH hI h x xψ −= = −

(6) 

Böylece verili x’e karşılık y’nin koşullu olasılık fonksiyonu; 

 
4 Nilanjana Roy “Nonparametric and Semiparametric Analysis of Panel Data Models: An Application to Calorie- 
Income Relation for Rural South India”, University of California Riverside, June, 1997 
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1

( , )( / ) ˆ ( )
f x yf y x
f x

=
(7) 

şeklinde tanımlanabilir.5 Kernel matrisi oluşturulduktan sonra uygun Kernel fonksiyonunun 
belirlenmesi gerekmektedir. İki boyut için en uygun Kernel’ler aşağıdaki gibidir: 
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 (8) 

Burada x birim kovaryans matrisine sahip olacak şekilde doğrusal dönüştürülmüş standartlaştırılmış 
değişken matrisidir6. ijψ değerleri bulunduktan sonra bu değerler uygun olduğu belirlenen Kernel 
fonksiyonunda yerine konularak ˆ ( )m x tahmini elde edilir. 
 

( )m x ’in E.K.K. çözümü, 

 
1ˆ ( ) ( ' ( ) ) ' ( )NT NT NTm x ı K x ı ı K x y−=

(9) 

Bu tahminci Nadaraya (1964) ve Watson(1964) Kernel regresyon tahmincisidir. Bu tahminci ortalama 
ya da düzgünleştirme sağlar ve aslında lokal sabit E.K.K tahmincisidir. Bu tahmini iki bağımsız
değişken olması halinde (x ve z) aşağıdaki şekilde de ifade edebiliriz; 

 

1 1
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Burada ixh ve izh sırasıyla x ve z bağımsız değişkenlerine ait i.inci birimlerin düzgünleştirme 
parametresi değerleridir. Normal Kernel’in tercih edilmesi halinde formül; 

 

2 2exp ( ) /(2 )
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2ix
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h π

 − − − =
(11) 

 
şeklinde hesaplanmaktadır.7

5 Adrian Pagan,Aman Ullah,a.g.e. s.58 
6B.W.Silverman, “Density Estimation for Statistics and Data Analysis”,Chapman & Hall/CRC,1998 s. 76 
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3. Uyumsuzluk (Discrepancy) Ölçüleri 

f̂ ’nin gerçek f yoğunluk fonksiyonuna yakınlığını ölçmek için çeşitli ölçüler geliştirilmiştir. 
Yoğunluk fonksiyonu tahminleri büyük ölçüde düzgünleştirme parametresinin seçimine bağlı
olduğundan Kernel fonksiyonları için düzgünleştirme parametresinin seçimi teknikleri ortalama hata 
kareye (MSE) dayanmaktadır.8 Ortalama hata kare varyans ile sapma karesinin toplamına eşit 
olduğundan analizlerde kolaylık sağlamaktadır. 

 { }2ˆ ˆ( ) ( ) ( )MSE f E f x f x= −
(12) 

Ortalama ve varyans terimleriyle; 

 { }2ˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( ) var ( )MSE f Ef x f x f x= − +
(13) 

Dolayısıyla MSE x noktasındaki sapma kareleri ve varyansın toplamına eşittir. Bu ölçü sapma ve 
varyans arasında bir değiş-tokuşu ifade etmektedir. Düzgünleştirme parametresinin değeri 
değiştirilerek, varyansta bir miktar artış pahasına sapma azaltılabilir ya da tam tersi durum söz konusu 
olabilir. 
 
İlk Rosenblatt(1956) tarafından kullanılan daha yaygın kullanımı daha kolay bir ölçü olan ortalama 
birleşik hata karesi ölçüsü aşağıdaki gibidir: 
 

{ }2ˆ ˆ( ) ( ) ( )MISE f E f x f x dx= −∫ (14) 

4. Düzgünleştirme Parametresi Seçicisi 

Uygulamamızda kullanılan düzgünleştirme parametresi seçicisi Genelleştirilmiş çapraz 
geçerlilik seçicisidir. Bu yöntem en küçük kareler seçicisinden türetilmiştir. Bu değer 
ortalama hata kareyi minimum yapan düzgünleştirme parametresi değerini bulur.  

( )
2

2
1

1 ˆ( ) ( )
(1 / )

n

GCV i h i
ih

MSE h y f x
n df n =

= −
− ∑

(15) 

( )h hdf iz H= tahminin serbestlik derecesini ifade etmektedir. H düzgünleştirme matrisinin 
köşegen değerlerinin toplamı bize serbestlik derecesini verir. Bir tahmincinin serbestlik 
derecesi ya da etkin parametre sayısı farklı düzgünleştiriciler arasında karşılaştırma yapmak 
için kullanılabilir ve bir düzgünleştiricinin esnekliği hakkında bilgi verir.  

 
7 Ait-Sahalia,Y.,A.W.Lo.,1998, “Nonparametric Estimation of State Price Densities Implicit in Financial Asset 
Prices”,Journal of Finance,53,499-547 
8 Ebru Çağlayan, a.g.e. 
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5. Parametrik Olmayan Modellerin Testi 

Parametrik regresyon modellerinde k tane parametre tahmin edilirken, parametrik olmayan regresyon 
modellerinde çok sayıda parametre tahmin edilmektedir. Parametrik regresyon modellerinde tahmin 
edilen parametre sayısı k, parametrik olmayan modellerde H matrisinin izdüşümüne eşittir. 
Dolayısıyla parametrik modellerde serbestlik derecesi ( )n k− iken parametrik olmayan modellerde 
serbestlik derecesi ( )tr I H− ’a eşittir.  
 
Parametrik olmayan regresyon modellerinde,parametrik regresyon modelinde olduğu gibi belirli bir 
dağılım varsayımı olmadığından katsayıların anlamlılığı t testi ya da benzeri bir test ile incelenemez. 
Ancak parametrik olmayan regresyon modelinin bağımlı değişkendeki değişmeleri klasik regresyon 
modelinden daha iyi açıklayıp açıklamadığı test edilebilir. Burada temel hipotez klasik, alternatif 
hipotez ise parametrik olmayan modelin bağımlı değişkendeki değişmeleri daha iyi açıkladığını, yani 
doğru olduğunu ifade etmektedir. 

6. Uygulama 

Uygulamada ele alınan OECD ülkeleri: uygulamamızda kullanılan veri seti 
www.oecd.org/els/migration/imo kaynağından International Migration Outlook 2007 yayınından elde 
edilmiştir. Türkiye gibi bazı OECD ülkelerinin göç verileri düzenlenmemiş olduğundan uygulamaya 
bu ülkeler dahil edilmemiş ve 25 OECD ülkesiyle 1995-2006 dönemleri için çalışılmıştır. 

 

Çizelge 1. Uygulamaya Alınan OECD ülkeleri 

Almanya Finlandiya Lüksemburg İsveç 
Avusturalya Fransa  Hollanda  İsviçre  
Avusturya  Yunanistan Norveç Amerika 
Belçika Macaristan Polonya Yeni Zellanda 
Kanada  İrlanda  Portekiz  
Çek Cumhuriyeti İtalya  Slovakya 
Danimarka Japonya  İspanya  

5.1. Ele Alınan Değişkenler 

Göç araştırmaları uluslar arası göç üzerinde etkisi bulunan bir çok değişken ortaya koymuşlardır. Bu 
değişkenler göç alan ve göç veren ülkeler arasındaki itici ve çekici faktörleri ortaya çıkaran 
değişkenler olabilirler.  

Haris ve Todaro (1970)’ya göre uluslar arası göçün en önemli belirleyicileri kişi başına dşen gelirdeki 
farklılıklar, iş verme oranı, ticaret, iletişim kaynakları, etnik ve politik sorunlar ve kültürel engeller ve 
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akrabalık ilişkileridir.9 Veri yetersizliğinden dolayı bahsedilen bu bütün değişkenleri modelimize dahil 
etmemiz mümkün değildir. Modelimize dahil ettiğimiz değişkenlerimiz aşağıdaki gibidir: 

Netmig: Ülkelerin mevcut doğal nüfus artışından, gerçek nüfus artışının çıkarılmasıyla elde edilen 
değişken. Dolayısıyla bu değerin pozitif veya negatif olması bize sözkonusu ülkelerin göç 
durumlarıyla ilgili bilgi verebileceği gibi model içerisinde kullanılmasının anlamlı sonuçlar getirmesi 
beklenmektedir. 

Uerate: Modelimizde bağımsız değişken olarak dahil edilen bu değişken önemli bir makro ekonomik 
gösterge olan işsizlik oranıdır. Göçmen için çalışma arzı ve talebi göç kararında önemli faktörlerden 
biridir. Borjas (1994)’a göre bir ülkedeki yüksek işsizlik oranları o ülkeden göçe sebep olan 
etkenlerden biridir.10

Gdprowth: Modelimizde bu kısaltmayla yeralan bağımsız değişkenimiz kişi başına düşen gayri safi 
milli hasıladaki büyüme oranını ifade etmektedir. Borjas (1994)’a göre yüksek büyüme oranları dış 
göçü azaltmada önemli bir etkendir.11

5.2.Düzgünleştirme Parametrelerinin Seçimi 

Uygulamamızda SAS/INSIGHT programı, MATHCAD programı ve Microsoft Office Excel Programı
kullanılmıştır. Ülkelere ait düzgünleştirme parametreleri ( )GCVMSE h genelleştirilmiş çapraz 
geçerlilik tahmincisine göre belirlenmiştir. Bu düzgünleştirme parametreleri aşağıdaki çizelgede 
verildiği gibidir: 
 

Çizelge 2. Düzgünleştirme Parametreleri 

OECD Ülkesi  h ( )GCVMSE h OECD Ülkesi  h ( )GCVMSE h

Almanya 0.4877 1.1031 Japonya  0.2779 0.5820 
Avusturalya 0.7973 0.7158 Lüksemburg 0.2633 4.8784 
Avusturya  0.4673 7.3646 Hollanda  0.3305 3.2519 
Belçika 0.2392 0.4545 Norveç 0.2337 3.7827 
Kanada  0.4206 0.6990 Polonya 0.1652 0.3033 
Çek Cumhuriyeti 0.5343 1.4774 Portekiz  0.3972 0.8051 
Danimarka 0.5782 0.5965 Slovakya 0.0012 0.0089 
Finlandiya  0.2637 0.0918 İspanya  0.1214 3.410 
Fransa  0.2589 0.0326 İsveç 0.3305 2.4665 
Yunanistan 0.6019 0.5967 İsviçre  0.2779 18.8016 
Macaristan 0.1389 4.4012 Amerika 0.2779 0.3685 
İrlanda  0.6622 10.6659 Yeni Zellanda 0.0198 23.7067 
İtalya  0.5635 4.059    

SAS/INSIGHT programında ele alınan veri setine ilişkin Kernel tahmini uygulanırken, düzgünleştirme 
parametresinin değeri manuel olarak değiştirilebilmektedir. Tekil bir değişkene ilişkin uygun bant 
genişliği ya da düzgünleştirme parametresi : 

 
9 Haris J.R.; Todaro M.P., “Migration, Unemployment and Development: a Two-sector Analysis”, American 
Economic Review, 60 (1970): 126-142 
10 Borjas G.J., “The Economics of Migration”, Journal of Economic Literature, 32(1994):1667-1717 
11 Borjas,G.J. a.g.e. 
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Şekil 2.SAS programında tekil bir değişkenin düzgünleştirme parametresinin belirlenmesi 

Burada c değeri en üst ve en alt kartiller arasındaki farktır. 1/5
ch n Q−= olarak belirlenir. Birleştirilmiş

hata karesi ölçütüne göre uygun düzgünleştirme parametresi değeri seçilir. 

Çok değişkenli Kernel regresyon modeli tahmin edildiğinde uygun düzgünleştirme parametresi değeri 
( )GCVMSE h kriterine göre belirlenir ve c değerinin değiştirilmesiyle bu parametre değeri de değişir ve 

görsel olarak da bu değişimi öngörülen Kernel tahmin yüzeyinde görebiliriz. c değerinin azaltılmasıyla 
kartiller arası aralık küçültülmüş olacak ve böylece h değeri küçülerek daha küçük aralıktaki 
gözlemlerin daha çok tartı almasına sebep olacaktır. Görsel olarak h değeri küçüldükçe yoğunluk 
tahmini şekildeki gibi daha düzgünleşmemiş- kaba  bir görünüm alacaktır: 

 
Şekil 2.SAS programında tekil bir birime ait Kernel Tahmin Yüzeyi  

Bu kriterlere göre düzgünleştirme parametreleri elde edildikten sonra bu değerler ile NT NT×
boyutlu (300 300)× Kernel matrisi oluşturulmuştur. Burada Excel programında normal Kernel 
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fonksiyonu tanımlanarak Kernel tahmin değerleri elde edilmiş ardından bu tahmin değerleriyle 
1NT × boyutlu bağımlı değişkene ait gözlem vektörü çarpılarak bağımlı değişkene ait tahmin 

değerleri elde edilmiştir. Elde edilen tahminlere ilişkin serpilme diyagramı aşağıdaki gibidir: 
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Modelin hata kareleri ortalaması :MSE: 131.4023’tür. ( )tr I H− =64,122 olarak hesaplanmıştır. Bu 
değerler kullanılarak alternatif modellerle öngördüğümüz model karşılaştırılabilir. 

7. Sonuç ve öneriler 

Çalışmamızın amacı, temel makro ekonomik değişkenlerin uluslararası göç trendi üzerindeki etkisini 
belirlemekti. Bu amaçla göç alan ve göç veren ülkelere ait net göç oranları, işsizlik oranı, kişi başına
gayri safi yurt içi hasıla (GDP)’daki artış değişkenleri kullanılmış; 1995-2006  periyodunda belirlenen 
ülkelerde ele alınarak söz konusu veri üzerinde parametrik olmayan Nadaraya Watson Kernel tahmini 
uygulanmış ve sonuçlar yorumlanmıştır. Uygulama aşamasında sözkonusu yöntemle ilgili herhangi bir 
program yazılımı bulunmadığından teoriye uygun şekilde çoğu analiz Excel programında manuel 
olarak, formül tanımlayarak uygulanmıştır. Parametrik olmayan yaklaşımlar ilişkilerin fonksiyonel 
şekillerinin belirlenmesinde kolaylık sağlamalarının yanında, düşünülemeyen fonksiyonel şekillerin 
ortaya çıkarılmasında da araştırmacıya yardımcı olmaktadır. Fonksiyonel şekil hakkındaki bilgiye ya 
iktisadi teoriler yardımıyla ya da daha önceki tecrübelerden yararlanılarak ulaşılabilmektedir. Fakat 
günümüz koşullarında iktisadi teori tarafından sağlanan bilgiler çok açıklayıcı olamamakta ve yetersiz 
kalabilmektedir. Dolayısıyla parametrik olmayan yöntemler parametrik yöntemlere göre daha 
avantajlıdır. Önerimiz bu konuda yapılan çalışmaların arttırılması ve bir yazılım programının
oluşturulmasıdır. 
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Özet 

Dünyada 19. yüzyıldan bu yana etki alanı geniş ve maliyeti yüksek pek çok ekonomik kriz 
meydana gelmiş, piyasaları tehdit eden ve derinden etkileyen bu durum araştırmacıların
olduğu kadar piyasa aktörlerinin de ilgisini çekmiştir. Yapılan araştırmalar yaşanan 
krizlerin önceden tahmin edilip edilemeyeceği sorusunu akıllara getirmiş, erken uyarı
sistemleri (EWS- early warning system) geliştirilmiştir. Çalışmada, bankacılık ve para 
krizleri için pek çok örneği bulunan erken uyarı sistemlerini Türk hisse senedi piyasası
krizleri için geliştirmek ve literatürde bu konuda mevcut olan boşluğu kapatmak 
amaçlanmış, bu bağlamda KLR (1998), FR (1996) modelleri uygulanmıştır.  Kriz 
dönemlerini belirlemek için SMPI (stock market pressure index) endeksi oluşturulmuş,
veriler 1998:01–2008:10 dönemlerini kapsayacak şekilde temin edilmiştir 

Anahtar sözcükler: hisse senedi piyasası krizi, erken uyarı sistemi, SMPI  

 
Abstract 

Early warning system for the turmoil in stock markets: Turkish 
evidence 

Since 19th century so many financial crises that have widespread adverse effects have 
arisen and the existence and contagion ways of these crises have affected not only the 
researchers but also the policy makers, which brings into the question of whether an early 
warning system (EWS) can be implemented. In the literature there exist so many empirical 
studies on banking and currency crises. Since there are no EWS on stock market crises, in 
this study, we want to make a contribution by investigating the turmoil in Turkish stock 
markets. In order to correctly define the binary crisis variable, a “stock market pressure” 
index (SMPI) is created.  The monthly data covers the period 1998:01-2008:10. The 
methods applied are KLR (1998), FR (1996). 

Key words: stock market crisis; early warning system; SMPI 

 

1. Giriş

Dünyada 19. yüzyıldan bu yana etki alanı geniş ve maliyeti yüksek pek çok ekonomik kriz meydana 
gelmiş, piyasaları tehdit eden ve derinden etkileyen bu durum araştırmacıların geçmişten günümüze 
oldukça ilgisini çekmiştir. Reel ve finansal sektördeki arz-talep çalkantıları, dünya piyasalarındaki 
hızlı ekonomik entegrasyon gibi ekonomik gelişmelerin yanı sıra siyasi istikrarsızlık ya da doğal afet 
gibi ekonomik olmayan gelişmelerin de krizlere neden olduğu gözlenmiş, krizlerin nedenleri ve 
işleyişleri araştırılmıştır (Aktan ve Şen, 2002).  
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Yapılan araştırmalar yaşanan krizlerin önceden tahmin edilip edilemeyeceği sorusunu akıllara 
getirmiş, araştırmacılar kadar piyasa aktörlerinin de kullandığı erken uyarı sistemleri (EWS- early 
warning system) geliştirilmiştir. Bu sistemler ADB (Asian Development Bank), ASEAN (Association 
of Southeast Asian Nations), BIS (Bank for International Settlements), ECB (European Central Bank), 
Fed (Federal Reserve Board of Governors) ve IMF’nin (International Monetary Fund) de aralarında
bulunduğu pek çok kuruluş tarafından olası krizleri önceden tahmin etmekte kullanılmaktadır.  

Literatürde bankacılık krizi, para krizi ve ikisinin birleşimi olan ikiz (twin) kriz hakkında pek çok 
çalışma olmasına karşın, ampirik araştırmaların daha çok para krizi etrafında yoğunlaştığı 
görülmüştür. Bu durumun en önemli sebebi para krizlerinin bankacılık krizlerine göre daha sık
gerçekleşmesi olurken bir diğer sebebi de kriz dönemlerinin belirlenmesinde kullanılan endeksleri 
oluştururken yaşanan sorunlardır. Yapılan çalışmalarda, para krizleri, döviz piyasasındaki baskıyı
ölçmekte kullanılan, kurdaki ve rezervlerdeki değişimi dikkate alan EMP (exchange market pressure) 
endeksiyle tanımlanmış, ancak bankacılık krizini doğru tespit edecek tek bir endeks oluşturmanın güç 
olduğuna değinilmiştir (Murshid, 2001).  

Bu çalışma ile para krizleri için pek çok örneği bulunan erken uyarı sistemlerini Türkiye hisse senedi 
piyasası krizleri için geliştirmek ve literatürde bu konuda mevcut olan boşluğu kapatmak amaçlanmış,
bu bağlamda Kaminsky, Lizondo ve Rienhart (1998) - KLR, Frankel ve Rose (1996) - FR modelleri 
uygulanmıştır12. Kriz dönemlerinin belirlenmesinde İMKB şirketlerinin halka açık bölümünün piyasa 
değeri ve İMKB 100 endeksindeki aylık değişimlerin dikkate alındığı bir endeks (SMPI - stock market 
pressure index) oluşturulmuştur. Veriler 1998:01–2008:10 dönemlerini kapsayacak şekilde temin 
edilmiş, böylece, çalışmaya Ağustos 2007’de Amerika’da subprime mortgage krizi olarak başlayarak 
tüm dünyayı etkisi altına alan finansal türbulans da dahil edilmiştir. Kurulan ekonometrik modelin 
olabildiğince güvenilir olması için 15’i aşkın değişken kullanılmıştır. 

Çalışmanın geri kalanı şu şekilde düzenlenmiştir. Bölüm 2’de erken uyarı sistemine ilişkin yapılan 
literatür taraması kısaca sunulmuştur. Bölüm 3’te çalışmada kullanılan veri ve ekonometrik model 
hakkında kısa bir bilgi verilmiş ve ampirik sonuçlar sunulmuştur. Son olarak, Bölüm 4’te ise 
çalışmanın sonuçlarına değinilmiştir. 

2. Literatür  

 Literatürde 1980’lerde Latin Amerika’da yaşanan borç krizleri; 1992–1993 Avrupa döviz kuru 
mekanizması krizi; 1994 Meksika; 1997–1998 Güney Doğu Asya; 1998 Rusya, Brezilya ve 2001 
Türkiye, Arjantin krizlerine yönelik pek çok çalışma yer almış, her bir çalışma farklı sonuçları ön
plana çıkarmıştır (Kaya ve Yılmaz, 2006) .    

1880–1997 yıllarında meydana gelen krizlerin maliyeti, neden oldukları olumsuz etkilerden arınma 
süresi ve sayısı Bordo ve Eichengreen (2002)’de yer almış (bakınız Çizelge 1, 2, 3), bu durum 
güvenilir erken uyarı sistemlerine olan ihtiyacı gözler önüne sermiştir. Bu bağlamda erken uyarı
sistemleri geliştirilmiş ve bu sistemler kurulurken Kaminsky, Lizondo ve Rienhart (1998), Sachs, 
Tornell ve Velasco (1996), Frankel ve Rose (1996) tarafından geliştirilen üç temel yaklaşım
izlenmiştir. 

 

12 Sachs, Tornell ve Velasco (1996) tarafından geliştirilen ve literatürde ülkeler arasında karşılaştırma yaparken 
sıklıkla kullanılan STV modeli gelecek çalışmaların konusunu oluşturmaktadır. 
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Çizelge 1. Küresel krizlerin GSYİH’nin yüzdesi cinsinden maliyetleri 

Tüm krizler 1880-
1914

1919-1939 1945-1971 1973-1997

Tüm ülkeler 9.76 13.42 5.24 8.29
Gelişmiş ülkeler 7.68 12.29 2.39 6.25

Gelişmekte olan ülkeler 10.37 16.46 8.60 9.21
Kaynak: Bordo ve Eichengreen (2002) 

Çizelge 2. Küresel krizlerin neden oldukları olumsuz etkilerden arınma süresi (yıl)* 

Tüm krizler 1880- 1919-1939 1945-1971 1973-1997
Tüm ülkeler 2.35 (1.62) 2.35 (1.67) 1.78 (1.16) 2.64 (2.15)
Gelişmiş ülkeler 2.71 (1.25) 2.26 (1.65) 1.60 (1.19) 2.84 (2.40)

Gelişmekte olan ülkeler 2.25 (1.73) 2.62 (1.76) 2.00 (1.12) 2.09 (1.14)
Kaynak: Bordo ve Eichengreen (2002)* Hesaplamalar 21 ülke için yapılmıştır. Parentez içindeki 
rakamlar standart sapma değerleridir. 

Çizelge 3. Kriz sayısı

Yıllar Bankacılık
Krizi 

Para Krizi İkiz Kriz

Gelişmiş Ülkeler 1880-1913 4 2 1
1919-1939 11 13 12

1945-1971 0 21 0

1973-1997 9 29 6
Gelişmekte Olan Ülkeler 1880-1913 11 6 8

1919-1939 7 3 3

1945-1971 0 16 1

1973-1997 17 57 21
Kaynak: Bordo ve Eichengreen (2002) 

Krizlerin önceden tahmin edilebilirliği üzerine analizler yapılmış; aralarında dış ticaret dengesi, 
işsizlik oranı, enflasyon, büyüme ve politik istikrarsızlığın da yer aldığı pek çok değişken 
değerlendirilerek krizleri açıklamada öncü gösterge arayışına gidilmiştir. Bakınız Karaçor ve Alptekin 
(2006), Kittelmann vd. (2006), Racaru vd. (2006), Kamin, Schindler ve Samuel (2001), Aziz, 
Caramazza ve Salgado (2000), Bruggemann ve Linne (2000), Bussiere ve Mulder (1999), Kaminsky 
vd. (1998). Çalışmalarda genelde hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler incelenirken Kamin, 
Schindler ve Samuel (2001) ve Nag ve Mitra (1999)’nın yalnızca gelişmekte olan ülkeler üzerinde 
yoğunlaştığı görülmüştür. 

3. Analiz 

3.1. Veriler 

Türkiye hisse senedi piyasalarındaki çalkantılar için erken uyarı sistemi kurulurken bu piyasaların
makroekonomik ve finansal değişimlere karşı çok hassas olduğu göz önüne alınmış, ekonominin 



60

mümkün olduğunca geniş bir kısmı çalışmaya dahil edilmek istenmiş, bu bağlamda öncü olabileceği
düşünülen değişkenler 1998:01–2008:10 dönemlerini kapsayacak şekilde incelenmiştir.  

Çalışma kapsamında kullanılan değişkenler ve sembolleri: 

• İMKB (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) 100 endeksi (imkb100), 
• İMKB şirketlerinin halka açık bölümünün piyasa değeri (pd), 
• İMKB şirketlerinin halka açık bölümünün piyasa değerinde yabancı yatırımcıların payı (yyo), 
• Yatırım fonlarının ortalama vadesi (yfv), 
• Fiyat kazanç oranı (fk), 
• EMBI (emerging markets bond index), 
• Brent petrolünün varil fiyatı (bp), 
• Reel efektif döviz kuru (redk), 
• Sanayi üretim endeksi (san), 
• Cari işlemler dengesi (cid), 
• Dış ticaret dengesi (dtd), 
• 1994 baz yıllı TÜFE (tüketici fiyatları endeksi) (enf), 
• Bankalar mevduat toplamı (mev), 
• Brüt uluslararası rezervler (br)
• Para arzıM2’nin brüt uluslararası rezervlere oranı (m2/br), 
• Kısa vadeli dış borçların brüt uluslararası rezervlere oranı (db/br), 
• Kamu kesimi borçlanma gereği (kkbg). 
 

İMKB, MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu), Reuters, SPK (Sermaye Piyasası Kurulu), TCMB (Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası)’den temin edilen değişkenlerin analizlerde aylık yüzde değişimleri 
kullanılmıştır.  

3.2. Yöntem ve Ampirik Sonuçlar 

Çalışmada, hisse senedi piyasası krizi öngörüsünde KLR sinyal yaklaşımı ve FR probit modeli esas 
alınmış, her iki yaklaşımda da kriz dönemlerini belirlemek için İMKB şirketlerinin halka açık
bölümünün piyasa değeri ve İMKB 100 endeksindeki aylık değişimlerin dikkate alındığı bir endeks 
oluşturulmuş ve bu endekse hisse senedi piyasaları baskı endeksi (SMPI) adı verilmiştir. Endeks, her 
iki değişkenin aylık değişimlerinin ağırlıklı ortalaması alınarak ve ağırlıklandırılmış değişkenlerin 
varyansları eşit olacak şekilde hesaplanmıştır. Endeksin belirli bir eşik değerini (ortalama–1.5*standart 
sapma13; Kaya ve Yılmaz, 2006) aştığı dönemler hisse senedi piyasaları krizi olarak kabul edilmiştir. 
Daha sonra, SMPI kullanılarak ikili (binary) değişken oluşturulmuş, bu değişken bulunduğu dönemi 
takip eden 12 ay içerisinde kriz varsa 1, yoksa 0 değerini almıştır. Mevcut çalışmalar içerisinde ikili 
değişken oluşturulurken esas alınan periyodun 12 ila 24 ay arasında değişim gösterdiği görülmüştür 
(Kittelmann (2006), Komulainen ve Lukkarila (2003) ilgili periyodu 12 ay olarak almıştır).  

 Şekil 1’de SMPI ve eşik değeri sunulmuştur. 

 
13 Literatürde eşik değer oluşturulurken farklı yaklaşımlar benimsenmiş, ortalamadan 1.5–3.0 standart sapmalık
oynamalar dikkate alınmıştır. 
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Şekil 1: SMPI ve eşik değeri 

Şekil 1’de görüldüğü üzere hisse senedi piyasalarında Ağustos-Eylül 1998, Kasım 2000, Eylül 2001, 
Ekim 2008 dönemlerinde kriz yaşanmıştır.  

Ağustos-Eylül 1998 döneminde görülen kriz 1997–1998 Güney Doğu Asya krizi ile 
ilişkilendirilmiştir. Doğu Asya ülkelerinde 1997 yılı itibariyle başlayan mali ve ekonomik kriz, hemen 
sonrasında Rusya’da yaşanan kriz ile birlikte tüm dünyayı etkisi altına almış, bu etkiden daha çok 
içerisinde Türkiye’nin de bulunduğu gelişmekte olan ülkeler nasiplenmiş, gelişmekte olan piyasalara 
yönelen dış sermaye tercihini daha güvenli limanlara kaydırmıştır.  

Kasım 2000’de hisse senedi piyasalarında yaşanan krize bankacılık sektöründe yaşanan çalkantılar 
neden olmuştur. Bu dönemde bankacılık kesimine getirilen yeni düzenlemeler bankaları açık
pozisyonlarını kapatmaya ve likiditelerini arttırmaya yöneltmiş, bu durum da faizlerin yükselmesine 
neden olmuştur. Artma eğilimde olan faizleri bir tehdit olarak algılayan yabancı yatırımcılar ise 
yatırımlarını Türkiye’den hızla çıkarmış, bunun sonucunda yerli bankalar daha fazla yük altında 
kalmış ve de faizler daha da tırmanmıştır. Interbank piyasasındaki gecelik faizler Kasım ayında
ortalama % 72; Aralık ayında ise ortalama % 224 dolaylarında seyretmiş, hem mali hem reel kesimi 
etkileyen bu olumsuz gelişmeler hisse senedi piyasalarında fazlasıyla hissedilmiştir (Eğilmez, 2001).    

Eylül 2001’de Türkiye hisse senedi piyasalarının yaşanan Şubat 2001 mali krizinin de etkileri ile krize 
girdiği görülmüştür. Kamu, mali ve reel sektör üzerindeki derin olumsuz etkileri nedeniyle cumhuriyet 
tarihinin en derin ekonomik krizi olarak adlandırılan Şubat 2001 krizinin etkilerinden kurtulmak 
uluslararası piyasalara entegre olmayı gerektirmiş, bu bağlamda yabancı doğrudan yatırımların
arttırılmasına yönelik olarak yeniden yapılanma ihtiyacı ortaya çıkmış; reel sektör firma bilançolarını
uluslararası muhasebe standartları ile uyumlu hale getirmek ve gerekli vergi düzenlemelerini yapmak 
için çalışmalara başlanmıştır (Erdönmez, 2003). 

Ekim 2008’de ise Ağustos 2007’de Amerika’da subprime mortgage krizi olarak başlayan finansal 
türbulans iyice yoğunlaşarak tüm dünyayı etkilemiş, bu durumdan Türkiye hisse senedi piyasaları da 
nasibini almıştır. 

KLR Sinyal Yaklaşımı

Kaminsky, Lizondo ve Reinhart (1998)’ın sinyal yaklaşımında krizin öncü göstergesi olarak 
düşünülen değişkenlerin her biri için belirli bir eşik değer hesaplanmaktadır. Değişkenlerin eşik değeri 
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geçmesi kriz sinyali olarak kabul edilmekte ve takip eden 12 ay içerisinde kriz yaşanacağına işaret 
etmektedir. 

Değişkenlerin performansı aşağıdaki matrisle değerlendirilmektedir. Matriste A ve D, değişkenlerin 
doğru uyarı verdiği ay sayılarını, B yanlış sinyal verdiği ay sayısını (kriz yokken sinyal verilmesi), C 
ise kriz dönemleri için sinyal verilmeyen ay sayısını (kriz varken sinyal verilmemesi) göstermektedir. 
Sıfır hipotezinin “takip eden 12 ay içerisinde kriz olmayacak” olması durumunda B’deki gözlemler 1. 
tip hatayı, C’deki gözlemler de 2. tip hatayı temsil etmektedir. Değişkenler için eşik değeri 
hesaplanırken B/A (noise-to-signal) oranının minimize edilmesi esas alınmaktadır (Berg ve Pattillo, 
1999).    

 Takip eden 12 ay içerisinde kriz 
var14 

Takip eden 12 ay içerisinde kriz 
yok 

Sinyal var A B 

Sinyal yok C D 

KLR sinyal yaklaşımına göre çalışmada kullanılan 15 değişkenin performansı Çizelge 4’te verilmiştir. 

Çizelge 4. Değişkenlerin performansı

P(sinyal|kriz) 

A/(A+C) 

(1) 

P(sinyal|kriz 
yok) 

 B/(B+D) 

(2) 

kötü sinyallerin 
iyi sinyallere 

oranı

[B/(B+D)]/[A/(A
+C)] 

(3) 

P(kriz|sinyal) 

A/(A+B) 

(4) 

bp 0.16 0.14 0.85 0.37
br 0.12 0.00 0.00 1.00
cid 0.09 0.14 1.48 0.25
db/br 0.14 0.08 0.58 0.46
dtd 0.02 0.03 1.48 0.25
embi 0.09 0.01 0.12 0.80
enf 0.19 0.08 0.43 0.53
fk 0.07 0.03 0.49 0.50
kkbg 0.19 0.06 0.31 0.62
m2/br 0.21 0.06 0.27 0.64
mev 0.00 0.10 - 0.00
redk 0.16 0.07 0.42 0.54
san 0.00 0.02 - 0.00
yfv 0.23 0.06 0.25 0.67
yyo 0.23 0.06 0.25 0.67

Çizelge 4’te 1. sütun kriz varken sinyal verilme olasılığını göstermekte ve bu oranın yüksek olması
istenmektedir. Buna göre performansı en iyi olan göstergeler kamu kesimi borçlanma gereği, m2’nin 
brüt uluslararası rezervlere oranı, yatırım fonlarının ortalama vadesi ve yabancı yatırımcı oranıdır. 
Sütun 2 ise kriz yokken sinyal verilme olasılığı olup, göstergelerde bu oranın düşük çıkması
beklenmektedir. Bu oran için en iyi performans gösteren değişkenler uluslararası brüt rezervler, EMBI 
ve sanayi üretim endeksidir. 3. sütun kötü sinyallerin iyi sinyallere oranı olup bu oranın en düşük

14 Literatürde değişkenler için kriz öngörüsü 12 ila 24 ay arasında değişim göstermektedir. Kittelmann (2006), 
Komulainen ve Lukkarila (2003) ise bu periyodu 12 ay olarak kabul etmişlerdir.  
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olduğu değişkenler uluslararası brüt rezervler, yatırım fonlarının ortalama vadesi, EMBI ve yabancı
yatırımcı oranıdır. 4. sütunda ise göstergelerin krizi öngörme olasılığı verilmekte ve performansı en iyi 
olan göstergelerin kamu kesimi borçlanma gereği, m2’nin brüt uluslararası rezervlere oranı, yatırım
fonlarının ortalama vadesi ve yabancı yatırımcı oranı olduğu görülmektedir. Ancak, burada dikkat 
edilmesi gereken nokta en iyi öncü göstergelere karar verirken tüm oranlarının değerlendirilmesi 
gerektiğidir. Kriz öncesi ve kriz dönemlerinde, kamu kesimi borçlanma gereğinde önemli artışlar 
yaşanırken yatırım fonlarının ortalama vadesi ve yabancı yatırımcı oranlarında önemli düşüşler 
yaşandığı yadsınamaz bir gerçektir. Bu durumda en başarılı öncü göstergelerin kamu kesimi 
borçlanma gereği, m2’nin brüt uluslararası rezervlere oranı, yatırım fonlarının ortalama vadesi, 
yabancı yatırımcı oranı olduğu söylenebilir.  

Çizelge 5. En başarılı öncü göstergelerin ortalama öncü sinyal verme zamanı (ay) 

En başarılı öncü göstergeler ortalama
m2/br 8
yyo 6
yfv 4
kkbg 2.4

Çizelge 5’te en başarılı öncü göstergelerin ortalama öncü sinyal verme zamanı verilmektedir. Buna 
göre, yabancı yatırımcı oranında krizden ortalama 6 ay önce, yatırım fonlarının ortalama vadesinde ise 
krizden ortalama 4 ay önce düşüşler yaşandığı görülmektedir. 

FR Probit Modeli 

Erken uyarı sistemi kurulurken sıklıkla yararlanılan bir diğer model de Frankel ve Rose (1996) 
tarafından geliştirilen FR probit modelidir. Bu yöntem ile probit regresyon tekniği kullanarak ilgili 
piyasanın takip eden 12 ay içerisinde krize maruz kalma olasılığı, ve bu olasılık için kaçırılan kriz ve 
yanlış alarm sayısını minimize eden bir eşik değeri hesaplanmaktadır.  

Türkiye hisse senedi piyasalarındaki çalkantılar için çalışmada, probit regresyon tekniği uygulanırken 
KLR yönteminde de kullanılan 15 bağımsız değişken incelenmiş, ancak modele analiz edilmeye 
uygun, çoklu bağlantı (multicollinearity) problemine yol açmayan ve istatistiksel olarak anlamlı katkı
sağlayan değişkenler katılmıştır. Varsayımları kontrol edilmiş modelin sonuçları Çizelge 6’da 
verilmektedir. 

Çizelge 6. FR probit modeli sonuçları

Metod: En çok olabilirlik – İkili Probit  
Örneklem: 1998:01-2008:10   
Gözlem sayısı: 130

Değişken Katsayı Std.  Sapma z-istatistiği p-değeri  

Sabit -1.260736 0.256701 -4.911301 0.0000
enf 0.250586 0.074791 3.350462 0.0008
yfv -0.025166 0.008966 -2.806870 0.0050
yyo -0.077490 0.030872 -2.510082 0.0121
kkbg 0.050811 0.014167 3.586524 0.0003
bp -0.032153 0.015156 -2.121509 0.0339
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LR istatistiği 59.95294 McFadden R2 0.363290
p-değeri (LR) 1.24E-11

Bağımlı değişken =0 
sayısı

87 Bağımlı değişken=1    
sayısı

43 

 

Çizelge 6’ya göre kurulan modelde tüm katsayıların istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüş,
modelin açıklayıcılığı McFadden R2’ye göre 0.36 oranında15 gerçekleşmiştir. Enflasyon, kamu kesimi 
borçlanma gereğindeki artışın ve yabancı yatırımcı oranı, yatırım fonlarının ortalama vadesi, petrol 
fiyatlarındaki azalışın da kriz olasılığını arttırıcı yönde etki ettiği görülmüştür.  

Şekil 2’de probit modelinden elde olasılıklar ve eşik değeri sunulmaktadır. 
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Şekil 2. FR probit modelinden elde edilen kriz olasılıkları

Şekil 2’de kırmızı çizgi olasılıklar için hesaplanan eşik değerini, gri alanlar ise kriz ve öncesi 12 aylık
dönemi göstermektedir. Buna göre modelden elde edilen olasılıkların gri dönemlerde zaman zaman 
azalmakla birlikte genel olarak artış içinde olduğu görülmektedir. Eşiği geçen olasılıklar Mart 1999 
dışında gri alanlarla eşleşmektedir. 

15 Bu oran çok yüksek gibi görünmese de literatürde özellikle krize ilişkin finansal modeller için yüksek kabul 
edilmektedir. 
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4. Sonuç 

Türkiye hisse senedi piyasalarındaki çalkantılar için erken uyarı sistemi kurmayı amaçlayan bu 
çalışmada, para krizlerinin önceden tahmininde kullanılan KLR sinyal yaklaşımı ve FR probit modeli 
incelenmiştir. Kriz dönemlerinin belirlenmesinde İMKB şirketlerinin halka açık bölümünün piyasa 
değeri ve İMKB 100 endeksindeki aylık değişimlerin dikkate alındığı bir endeks oluşturulmuş (SMPI), 
daha sonra bu endeks ikili bağımlı değişkenin oluşturulmasında kullanılmıştır. Her iki yöntemde de 
1998:01–2008:10 dönemi için ekonominin mümkün olduğunca geniş bir kısmını kapsayan 
makroekonomik ve finansal 15 gösterge kullanılmıştır.  

Değişken bazında performansların incelendiği KLR sinyal yaklaşımında en başarılı öncü göstergelerin 
kamu kesimi borçlanma gereği, m2’nin brüt uluslararası rezervlere oranı, yatırım fonlarının ortalama 
vadesi, yabancı yatırımcı oranı olduğu görülmüştür.  Piyasanın takip eden 12 ay içerisinde krize maruz 
kalma olasılığının hesaplandığı FR probit regresyon modelinde ise enflasyon, kamu kesimi borçlanma 
gereği, yabancı yatırımcı oranı, yatırım fonlarının ortalama vadesi ve petrol fiyatları anlamlı açıklayıcı
değişkenler olarak tespit edilmiştir. Her iki yaklaşımda da kamu kesimi borçlanma gereği, yatırım
fonlarının ortalama vadesi ve yabancı yatırımcı oranı öne çıkmıştır. 

FR modeline göre içinde bulunduğumuz dönem kriz dönemine işaret etmekte, piyasalarda yaşanan 
çalkantılar da bu sonucu doğrulamaktadır. Ancak, erken uyarı sistemlerinin önemi kriz dönemlerinin 
aksine piyasalarının olumlu olduğu dönemlerde artmaktadır. Kriz için Aktan ve Şen (2002)’de “ani ve 
beklenmedik bir anda ortaya çıkan olumsuz gelişmeler” tanımı yapılmakla birlikte bazı öncü 
göstergelerin çalkantılardan daha önce sinyal verdiği göz ardı edilmemelidir. Nitekim FR modeline 
göre Ekim-Kasım-Aralık 2007’de takip eden 12 ay içerisinde kriz olma olasılığı sırasıyla 0.86; 0.99; 
1.00 olarak hesaplanmıştır. İçinde bulunduğumuz kriz dönemi ve yaşananlar dikkate alındığında, 
erken uyarı sistemlerinin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. 
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Özet 

 
İstanbul ve Erzurum illeri için 1930-2006 yılları arasında aylık maksimum ve toplam yağış miktarı

serilerinin modellenmesi ve kestirimi yapılmıştır. Modellenme ve kestirim, hem seriyi bir bütün olarak 

hem de yıllar itibariyle aynı aylara ilişkin serileri dikkate alınarak yapılmış ve elde edilen sonuçlara 

göre hangi serinin daha iyi kestirim yaptığına bakılmıştır. Daha önce yapılan çalışmadaki aylık

minimum, maksimum ve ortalama sıcaklık serileri ile birlikte sonuçlar karşılaştırılmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Zaman serileri, SARIMA modelleri, kestirim, yağış miktarları verileri. 

 
Abstract 

 

For İstanbul and Erzurum counties reference of modelling and forecasting of rain series and temerature 

series. 
 

Monthly maximum and sum rainfall series between 1930-2006 years of Istanbul and Erzurum are modeled and 

forecasted with using time domain methods. Modelling and forecasting, made both en bloc taking in series and 

series about same months considering years considering and refered by having results which series making better 

forecasting. In anterior study results collated with montly minimum, maximum and average  temperature series. 

 

Key words: Time series, SARIMA models, forecasting, rain datas. 

 

1. Giriş

Küresel ısınma canlılar tarafından atmosfere verilen gazların sera etkisi yaratması sonucunda, 
dünya atmosferi ve okyanuslarının ortalama sıcaklıklarında belirlenen artışa verilen isimdir. Küresel 
ısınma ile ilgili farklı açılardan alınarak değişik çalışmalar yapılmıştır. Bunlardan biri, Türkeş, Sümer 
ve Çetiner’in “Küresel İklim Değişikliği ve Olası Etkileri” makalesinde, sera gazları ile ilgili bilgi 
vererek iklime etkisinin araştırılması yapılmıştır. Bunların sonucu olarak önümüzde yıllarda hangi tür 
tehlikelerle baş başa kalınacağı hakkında bilgi vermiştir [6]. 
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Kadıoğlu, Öztürk, Erdun ve Şen’in “On The Precipitation Climatology of Turkey by 
Harmonic Analysis” makalesinde, temel harmonik analiz kullanılarak sıcaklık verileri iklimsel 
modeller hakkında bilgi verir [3]. 

Türkeş, Sümer, ve Çetiner, “Türkiye Yağışlarında Israr ve Dönemsellik” makalesinde, küresel 
ısınmanın etkisiyle Türkiye’deki yağış miktarlarına göre hem hangi dönemlerde ne kadar yağdığı 
hakkında bilgi verir hem de dönemlerini belirlemede yol gösterir [5]. 

Türkeş’in “El Nino-Güneyli Salınım ekstremleri ve Türkiye’deki Yağış Anomalileri İle 
İlişkileri” makalesinde, El Nino-Güneyli Salınım’ın yağış miktarları üzerindeki etkisi hakkında bilgi 
verir [4]. 

Türkeş, Sümer ve Kılıç’ın “Türkiye Yağışlarında Periyodiklik ve 500 hPa Jeopotansiyel 
Yükseklik Değişimleri İle Bağlantısı” makalesinde, Türkiye’deki 91 istasyonun yıllık ve mevsimlik 
normalleştirilmiş yağış anomalisi dizilerindeki rasgele olmama bileşenlerinden ısrar ve dönemsellik 
incelenmiştir [7]. 

Bu çalışmada amaç, Ocak 1930-Aralık 2006 yıllarına ait aylık maksimum ve toplam yağış 
miktarları verilerini ve yıllar itibariyle aynı aylara ilişkin serileri kullanarak her birine ait en iyi zaman 
dizisi modellerini tahmin edip 2007 yılına ait verilerin en iyi kestirim değerlerini bulmaktır. 

 

2. Metedoloji 
 
Burada ele alınan verilere Mevsimsel Otoregresif Tamamlanmış Hareketli Ortalamalar 

(SARIMA) modelleri ve kestirimi özetle verilecektir. Doğrusal zaman dizileri, durağan ve durağan 
olmayan zaman dizileri olarak ele alınırlar. Durağan modeller, Otoregresif [AR(p)] modeli, Hareketli 
Ortalamalar [MA(q)] modeli ve Otoregresif-Hareketli Ortamalar [ARMA(p, q)] modeli olarak bilinir 
[2]. 

Otoregresif (AR) modeli, bir zaman dizisi ve onun önceki dönemleri cinsinden ifade 
edilmesiyle oluşur. AR modelinde kapsadığı dönem sayısına göre derece alır. p. dereceden Otoregresif 
AR(p) modeli teorik olarak  

1 1 2 2 ...t t t p t p tZ Z Z Z Aφ φ φ− − −= + + + + (1) 

şeklinde gösterilir. AR modeli her zaman tersi alınabilirdir, fakat durağanlık koşulu ( ) 0Bφ =
polinomunun köklerinin birim çemberin dışında olmasıyla sağlanır. Burada 

( ) ( )11 ... p
pB B Bφ φ φ= − − −  şeklindedir. 

Hareketli Ortalamalar (MA) modeli, zaman dizisinin aynı dönemdeki hata terimi ve ondan 
önceki hata terimleri cinsinden tanımlanan modeldir. MA modelinde  kapsadığı geçmiş dönem hata 
terimi sayısına göre derece alır. q. dereceden Hareketli Ortalamalar [MA(q)] modeli teorik olarak  

1 1 ...t t t q t qZ A A Aθ θ− −= − − −  (2) 

şeklinde gösterilir. MA modeli her zaman durağandır, fakat tersinirlik koşulu ( ) 0Bθ = polinomunun 

köklerinin birim çemberin dışında olmasıyla sağlanır. Burada ( ) ( )11 ... q
qB B Bθ θ θ= − − −  

şeklindedir. 
 Otoregresif-Hareketli Ortamalar [ARMA(p, q)] modeli, veriye ait zaman ve hata dizilerinin 
onlardan önceki belirli sayıda değerler ile ifade edilir. Otoregresif-Hareketli Ortamalar [ARMA(p, q)] 
modeli teorik olarak  
 1 1 2 2 1 1... ...t t t p t p t t q t qZ Z Z Z A A Aφ φ φ θ θ− − − − −= + + + + − − −  (3) 

şeklinde gösterilir. ARMA modeli için durağanlık ve tersinirlik koşulu ( ) 0Bφ = ve ( ) 0Bθ =
polinomlarının köklerinin birim çemberin dışında olmasıyla sağlanır. 
 Durağan olmayan zaman dizilerinde durağan dışılık, ortalama üzerinde ve varyans veya 
kovaryans üzerinde söz konusudur. Zaman dizisi ortalamada durağan değilse, dizinin uygun derecede 
farkları alınarak durağanlık sağlanabilir. Varyansda durağan olmayan bir zaman dizisi için varyans 
düzgünleştirme dönüşümleri kullanılır. Varyans düzgünleştirme için güç fonksiyonu olarak ifade 
edilen Box-Cox dönüşümü uygulanır. Otoregresif-Tamamlanmış-Hareketli Ortalamalar 
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[ARIMA(p,d,q)] modeli, belirli durağanlık dönüşümleri yapılan dizilere uygulanan AR ve MA 
modellerinin bir karması olan modelleridir. 
 Mevsimsel zaman dizileri,doğal ve sosyal nedenler sonucu ortaya çıkan ve belli zaman 
aralıklarında düzenli olarak tekrar eden dalgalanmaları içeren dizilerdir. Mevsimsel otoregresif 
tamamlanmış hareketli ortalamalar [ ( ) ( ), , , ,

s
SARIMA p d q P D Q× ] modeli  teorik olarak  

 ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )1 1
D ds s s

t tB B B B Z B B Aφ θΦ − − = Θ (4) 
şeklinde gösterilir. Burada s mevsimsel dalgaların dalga uzunluklarıdır [2.8]. 
 Kestirim yöntemleri olarak en küçük ortalama kareler kestirimleri yöntemi kullanılır. Kestirim 
ayrıca, dönem uzunluğuna göre en iyi modelin bulunmasında da kullanılan bir araç olarak 
düşünülebilir. Zaman dizilerinde modelleme işleminden sonra veri için gelecekle ilgili değerlerin 
tahmin edilmesi önemli bir yer teşkil eder. 

 
3. Veri ve analizler  
 
3.1. Veri 
 
Bu bildiride Devlet Meteoroloji Müdürlüğü’nden Ocak 1930-Aralık 2006 yıllarına ait İstanbul 

ve Erzurum için aylık maksimum ve toplam yağış miktarları verileri ele alındı. Bu verilerin orijinal 
grafikleri aşağıdadır: 
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Şekil 1. İstanbul ili için aylık maksimum yağış miktarları verileri orijinal grafiği
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Şekil 2. Erzurum ili için aylık maksimum yağış miktarları verileri orijinal grafiği
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Şekil 3. İstanbul ili için aylık toplam yağış miktarları verileri orijinal grafiği
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Şekil 4. Erzurum ili için aylık toplam yağış miktarları verileri orijinal grafiği

3.2. Analiz Sonuçları

3.2.1. Modeller 
 

İstanbul ve Erzurum illerine ilişkin aylık maksimum yağış miktarları verilerini ele alındığında
otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon grafikleri dikkate alınarak gerekli dönüşümler yapılmış ve 
mevsimsel fark alınarak AIC kriterine göre en iyi modeller bulunmuştur. Sonuçları Tablo 1’de 
verilmiştir. 

 
Tablo 1. İstanbul ve Erzurum illerine ilişkin aylık maksimum yağış miktarları verilerine ait analiz 

sonuçları
İstanbul Erzurum

AR1 MA1 SMA1 SAR1
Tahmin 

Değerleri
-,88342324 -

,90179461
,97941062 -,51456741 

Standart 
Hata 

,17109805 ,15836010 ,0187610 ,02834251 

t-Tablo 
Değerleri

-5,163257 -5,694582 52,204613 -18,155323 

p
Değerleri

,000000030 ,00000002 ,00000000 ,00000000 

Model ( ) ( )12
1,0,1 0,1,1SARIMA × ( ) ( )12

0,0,0 1,1, 0SARIMA ×

AIC 7381,4105 6678,3163

İstanbul ve Erzurum illerine ilişkin aylık toplam yağış miktarları verilerini ele alındığında
otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon grafikleri dikkate alınarak gerekli dönüşümler yapılmış ve 
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mevsimsel fark alınarak AIC kriterine göre en iyi modeller bulunmuştur. Sonuçları Tablo 2’de 
verilmiştir. 

 

Tablo 2. İstanbul ve Erzurum illerine ilişkin aylık toplam yağış miktarları verilerine ait analiz 
sonuçları

İstanbul Erzurum
SAR1 SAR1

Tahmin 
Değerleri

,46753067 -,51467115 

Standart 
Hata 

,02928569 ,02837752 

t-Tablo 
Değerleri

-15,964473 -18,136582 

p
Değerleri

,00000000 ,00000000 

Model ( ) ( )12
0,0,0 1,1, 0SARIMA × ( ) ( )12

0,0,0 1,1, 0SARIMA ×
AIC 9585,9152 8609,6273

İstanbul iline ilişkin yıllar itibariyle aylık maksimum yağış miktarları verilerini ele alındığında
otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon grafikleri dikkate alınarak gerekli dönüşümler yapılmış ve 
mevsimsel olmayan fark alınarak AIC kriterine göre en iyi modeller bulunmuştur. Sonuçları Tablo 
3’de verilmiştir. 
 

Tablo 3. İstanbul iline ilişkin yıllar itibariyle aylık maksimum yağış miktarları verilerine ait analiz 
sonuçları

İstanbul iline ilişkin yıllar itibariyle aylık toplam yağış miktarları verilerini ele alındığında  
otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon grafikleri dikkate alınarak gerekli dönüşümler yapılmış ve 
mevsimsel olmayan fark alınarak AIC kriterine göre en iyi modeller bulunmuştur. Sonuçları Tablo 
4’de verilmiştir.  

 

Tahmin 
Değerleri 

Standart Hata t-Tablo Değerleri p Değerleri AIC Model 
 

Aylar AR1 MA1 AR1 MA1 AR1 MA1 AR1 MA1   
Ocak  ,66871  ,08861  7,5466  ,00000 588,44 ( ) ( )12

0,1,1 0,0,0SARIMA ×

Şubat -,440  ,1031  -4,2696 ,00005 620,23 12(1,1,0) (0,0,0)SARIMA ×

Mart -,507  ,1006  -5,0386 ,00000  608,60 ( ) ( )12
1,1,0 0,0,0SARIMA ×

Nisan  ,91473  ,05444  16,802  ,00000 502,78 ( ) ( )12
0,1,1 0,0,0SARIMA ×

Mayıs -,473  ,1015  -4,6581 ,00001  594,91 12(1,1,0) (0,0,0)SARIMA ×

Haziran -,420  ,1048  -4,004  ,00014  596,70 ( ) ( )12
1,1,0 0,0,0SARIMA ×

Temmuz -,603  ,0923  -6,5307 ,00000  668,16 ( ) ( )12
1,1,0 0,0,0SARIMA ×

Ağustos -,603  ,0923  -6,5307 ,00000  668,16 ( ) ( )12
1,1,0 0,0,0SARIMA ×

Eylül -,534  ,9693  -5,5118 ,00000  679,72 ( ) ( )12
1,1,0 0,0,0SARIMA ×

Ekim ,4485  ,1027  -4,3675 ,00003  683,27 12(1,1,0) (0,0,0)SARIMA ×

Kasım -,529  ,0973  -5,4348 ,00000  672,99 ( ) ( )12
1,1,0 0,0,0SARIMA ×

Aralık -,526  ,0998  -5,2689 ,00000  629,70 12(1,1,0) (0,0,0)SARIMA ×
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Tablo 4. İstanbul iline ilişkin yıllar itibariyle aylık toplam yağış miktarları verilerine ait analiz 
sonuçları

Erzurum iline ilişkin yıllar itibariyle aylık maksimum yağış miktarları verilerini ele 
alındığında otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon grafikleri dikkate alınarak gerekli dönüşümler 
yapılmış ve mevsimsel olmayan fark alınarak AIC kriterine göre en iyi modeller bulunmuştur. 
Sonuçları Tablo 5’de verilmiştir. 
 

Tablo 5. Erzurum iline ilişkin yıllar itibariyle aylık maksimum yağış miktarları verilerine ait analiz 
sonuçları

Erzurum iline ilişkin yıllar itibariyle aylık toplam yağış miktarları verilerini ele alındığında
otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon grafikleri dikkate alınarak gerekli dönüşümler yapılmış ve 
mevsimsel olmayan fark alınarak AIC kriterine göre en iyi modeller bulunmuştur. Sonuçları Tablo 
6’de verilmiştir. 

 

Tahmin Değerleri Standart Hata t-Tablo Değerleri p Değerleri AIC Model 
 

Aylar AR1 MA1 AR1 MA1 AR1 MA1 AR1 MA1   
Ocak  ,67181  ,08827  7,6108  ,00000 798,57 12(0,1,1) (0,0,0)SARIMA ×

Şubat -,49751 ,09982  -4,9836 ,00000  790,23 12(1,1,0) (0,0,0)SARIMA ×

Mart -,4712  ,10207  -4,6171 ,00001 795,70 12(1,1,0) (0,0,0)SARIMA ×

Nisan -,39766 ,10556  -3,7668 ,00032  759,91 ( ) ( )12
1,1,0 0,0,0SARIMA ×

Mayıs -,54125 ,09649  -5,6089 ,00000  739,97 ( ) ( )12
1,1,0 0,0,0SARIMA ×

Haziran -,4540  ,10270  -4,420  ,00003  716,61 ( ) ( )12
1,1,0 0,0,0SARIMA ×

Temmuz -,57717 ,09437  -6,1155 ,00000  743,07 ( ) ( )12
1,1,0 0,0,0SARIMA ×

Ağustos -,46933 ,10147  -4,625  ,00000  772,45 ( ) ( )12
1,1,0 0,0,0SARIMA ×

Eylül -,5322  ,09705  -5,4839 ,00000  825,89 12(1,1,0) (0,0,0)SARIMA ×

Ekim -,39902 ,10580  -3,771  ,00032  824,91 ( ) ( )12
1,1,0 0,0,0SARIMA ×

Kasım -,54700 ,09661  -5,6617 ,00000  837,60 ( ) ( )12
1,1,0 0,0,0SARIMA ×

Aralık -,54700 ,09661  -5,6617 ,00000  837,60 12(1,1,0) (0,0,0)SARIMA ×

Tahmin 
Değerleri 

Standart Hata t-Tablo Değerleri p Değerleri AIC Model 
 

Aylar AR1 MA1 AR1 MA1 AR1 MA1 AR1 MA1   
Ocak  ,9382  ,05622  16,686  ,00000 509,48 ( ) ( )12

0,1,1 0,0,0SARIMA ×

Şubat -,495  ,09969  -4,9706 ,00000 556,48 ( ) ( )12
1,1,0 0,0,0SARIMA ×

Mart  ,8740  ,06025  14,505  ,00000 502,86 ( ) ( )12
0,1,1 0,0,0SARIMA ×

Nisan -,493  ,09984  -4,9450 ,00000 548,66 ( ) ( )12
1,1,0 0,0,0SARIMA ×

Mayıs -,521  ,09825  -5,3070 ,00000  531,92 ( ) ( )12
1,1,0 0,0,0SARIMA ×

Haziran -,473  ,10259  -4,6191 ,00001  555,47 ( ) ( )12
1,1,0 0,0,0SARIMA ×

Temmuz -,547  ,09584  -5,7151 ,00021  605,27 ( ) ( )12
1,1,0 0,0,0SARIMA ×

Ağustos -,617  ,09053  -6,8211 ,00000  555,21 ( ) ( )12
1,1,0 0,0,0SARIMA ×

Eylül -,536  ,09703  -5,5269 ,00045  569,12 ( ) ( )12
1,1,0 0,0,0SARIMA ×

Ekim -,498  ,09956  -5,005  ,00000  607,28 ( ) ( )12
1,1,0 0,0,0SARIMA ×

Kasım -,396  ,10608  -3,7372 ,00036  535,47 ( ) ( )12
1,1,0 0,0,0SARIMA ×

Aralık -,704  ,08122  -8,6788 ,00000  495,25 ( ) ( )12
1,1,0 0,0,0SARIMA ×
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Tablo 6. Erzurum iline ilişkin yıllar itibariyle aylık toplam yağış miktarları verilerine ait analiz 
sonuçları

3.2.2. Kestirimler 
 
İstanbul ve Erzurum illerine ilişkin 2007 yılına ait aylık maksimum kestirimleri, yıllar itibariyle 

aylık kestirimleri ve 12. aya kadar elde bulunan veriler Tablo 7’de verilmiştir. 
 

Tablo 7. İstanbul ve Erzurum illerine ilişkin aylık maksimum kestirim değerleri, yıllar itibariyle 
aylık kestirimler ve 2007 yılına ait veriler 

 İstanbul Erzurum 
Aylar Gerçek 

Değerler 
Kestirim 

Değerleri1 
Kestirim 

Değerleri2 
Gerçek 

Değerler 
Kestirim 

Değerleri1 
Kestirim 

Değerleri2 
Ocak 8,2 120,41 28,32 4,9 22,33 6,33 
Şubat 3,6 119,43 30,96 3,5 9,87 3,30 
Mart 15,4 70,52 20,15 7,7 30,44 12,10 
Nisan 9,6 17,46 14,34 17,7 72,41 14,61 
Mayıs 8,8 9,28 5,10 10,3 67,59 15,39 

Haziran 11,3 36,09 15,35 18,7 45,35 14,15 
Temmuz 2,8 19,10 17,43 16,1 20,49 6,92 
Ağustos 10,0 28,22 17,43 7,7 14,21 8,42 

Eylül 9,3 61,94 16,55 0,1 22,09 12,10 
Ekim 22,6 55,09 15,08 15,8 80,68 20,14 
Kasım 21,2 111,29 23,63 16 20,10 10,72
Aralık 17,5 59,88 25,31 6 14,94 8,65

İstanbul iline ilişkin kestirimler ve eldeki verilere bakıldığında gerçek değerlerin kestirim 
değerlerine çok yakın olduğu ortaya çıkmaktadır. Ocak, Şubat, Temmuz ve Ağustos aylarında kestirim 
değeri ile gerçek değeri arasında büyük farklılık görülmektedir. 

 Tahmin 
Değerleri 

Standart Hata t-Tablo Değerleri p Değerleri AIC Model 
 

Aylar AR1 MA1 AR1 MA1 AR1 MA1 AR1 MA1   
Ocak  ,65079  ,08873  7,3341  ,00000 637,12 ( ) ( )12

0,1,1 0,0,0SARIMA ×

Şubat  ,90002  ,05560  16,187  ,00000 652,13 ( ) ( )12
0,1,1 0,0,0SARIMA ×

Mart  ,83064  ,06660  12,470  ,00000 422,88 ( ) ( )12
0,1,1 0,0,0SARIMA ×

Nisan  ,79446  ,07328  10,840  ,00000 709,32 ( ) ( )12
0,1,1 0,0,0SARIMA ×

Mayıs -,586  ,0936  -6,2611 ,00000 782,52 ( ) ( )12
1,1,0 0,0,0SARIMA ×

Haziran  ,93869  ,05002  18,764  ,00000 706,99 ( ) ( )12
0,1,1 0,0,0SARIMA ×

Temmuz -,515  ,0983  -5,2392 ,00000 717,69 ( ) ( )12
1,1,0 0,0,0SARIMA ×

Ağustos -,486  ,1008  -4,822  ,00000 686,42 ( ) ( )12
1,1,0 0,0,0SARIMA ×

Eylül -,541  ,0965  -5,6149 ,00032 700,66 ( ) ( )12
1,1,0 0,0,0SARIMA ×

Ekim -,394  ,1058  -3,724  ,00037 780,52 ( ) ( )12
1,1,0 0,0,0SARIMA ×

Kasım -,552  ,0955  -5,782  ,00016 708,60 ( ) ( )12
1,1,0 0,0,0SARIMA ×

Aralık ,92299 ,05314 17,368 ,00000 628,66 ( ) ( )12
0,1,1 0,0,0SARIMA ×
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Şekil 5. İstanbul iline ilişkin 2007 yılına ait aylık maksimum gerçek, kestirim ve yıllar 
itibariyle kestirim değerleri grafiği

Erzurum iline ilişkin kestirimler ve eldeki verilere bakıldığında gerçek değerlerin kestirim 
değerlerine çok yakın olduğu ortaya çıkmaktadır. Temmuz ve Eylül aylarında kestirim değeri ile 
gerçek değeri arasında büyük farklılık görülmektedir. 
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Şekil 6. Erzurum iline ilişkin 2007 yılına ait aylık maksimum gerçek, kestirim ve yıllar 
itibariyle kestirim değerleri grafiği

İstanbul ve Erzurum illerine ilişkin 2007 yılına ait aylık toplam kestirimleri, yıllar itibariyle aylık
kestirimleri ve 12. aya kadar elde bulunan veriler Tablo 8’de verilmiştir. 

 
Tablo 8. İstanbul ve Erzurum illerine ilişkin aylık toplam kestirim değerleri, yıllar itibariyle aylık
kestirimler ve 2007 yılına ait veriler 

 İstanbul Erzurum 
Aylar Gerçek 

Değerler 
Kestirim 

Değerleri1 
Kestirim 

Değerleri2 
Gerçek 

Değerler 
Kestirim 

Değerleri1 
Kestirim 

Değerleri2 
Ocak 36,8 120,5 105,6 13,5 22,3 18,3 
Şubat 10,6 119,5 120,3 8,4 9,9 23,9 
Mart 47 70,4 70,2 20,4 30,4 36,2 
Nisan 16,1 17,5 17,4 79,4 72,4 65,2 
Mayıs 28,5 9,3 10,4 61,2 67,6 71,2 

Haziran 23,7 36,1 36,3 61,8 45,3 41,7 
Temmuz 16 19,2 23,5 41,9 20,5 20,5 
Ağustos 19,2 28,2 28,2 30,4 14,2 13,6 

Eylül 15,8 61,9 62,4 0,1 22,1 21,7 
Ekim 63,5 55,2 52,7 33,7 80,7 82,9 
Kasım 88,8 111,4 116,4 68,1 20,1 19,7
Aralık 67,8 60,1 116,4 17,7 14,9 21,6
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İstanbul iline ilişkin kestirimler ve eldeki verilere bakıldığında gerçek değerlerin kestirim 
değerlerine çok yakın olduğu ortaya çıkmaktadır. Ocak, Şubat, Mart, Mayıs, Haziran, Eylül, Kasım ve 
Aralık aylarında kestirim değeri ile gerçek değeri arasında büyük farklılık görülmektedir. 
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Şekil 7. İstanbul iline ilişkin 2007 yılına ait aylık ortalama gerçek, kestirim ve yıllar itibariyle 
kestirim değerleri grafiği

Erzurum iline ilişkin kestirimler ve eldeki verilere bakıldığında gerçek değerlerin kestirim 
değerlerine çok yakın olduğu ortaya çıkmaktadır. Ocak, Şubat, Mart, Mayıs, Haziran, Temmuz, 
Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında kestirim değeri ile gerçek değeri arasında büyük farklılık
görülmektedir. 
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Şekil 8. Erzurum iline ilişkin 2007 yılına ait aylık ortalama gerçek, kestirim ve yıllar itibariyle 
kestirim değerleri grafiği

2007 yılına ait gerçek ve kestirim değerlerine ilişkin MSE değerlerini hesaplayıp karşılaştırma 
yapılır. İstanbul iline ilişkin aylık maksimum yağış miktarlarına ait MSE değeri 3671,7375 ve yıllar 
itibariyle aylık maksimum değerlere ait MSE değeri 139,5557 olarak bulunmuştur. İstanbul iline 
ilişkin yıllar itibariyle aylık maksimum değerlere ait MSE değeri daha küçüktür. 

Erzurum iline ilişkin aylık maksimum yağış miktarlarına ait MSE değeri 1058,20003 ve yıllar 
itibariyle aylık maksimum değerlere ait MSE değeri 30,0109 olarak bulunmuştur. Erzurum iline ilişkin 
yıllar itibariyle aylık maksimum değerlere ait MSE değeri daha küçüktür. 

İstanbul iline ilişkin aylık toplam yağış miktarlarına ait MSE değeri 5368,0183 ve yıllar 
itibariyle aylık toplam değerlere ait MSE değeri 1945,25 olarak bulunmuştur. İstanbul iline ilişkin 
yıllar itibariyle aylık toplam değerlere ait MSE değeri daha küçüktür. 

Erzurum iline ilişkin aylık toplam yağış miktarlarına ait MSE değeri 726,4492 ve yıllar 
itibariyle aylık toplam değerlere ait MSE değeri 600,3125 olarak bulunmuştur. Erzurum iline ilişkin 
yıllar itibariyle aylık toplam değerlere ait MSE değeri daha küçüktür. 

2008, 2009 ve 2010 yıllarına ilişkin İstanbul ve Erzurum illerine ait yıllar itibariyle aylık
maksimum ve toplam yağış miktarları verileri için kestirim değerleri Tablo 9 ve Tablo 10’da elde 
edilmiştir. Bu değerlere göre bulunan en iyi zaman dizisi modeli geleceğe ilişkin bize ipuçları verir. 
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Tablo 9. İstanbul ve Erzurum illerine ilişkin aylık maksimum yağış miktarları verilerine ait 
2008, 2009 ve 2010 yıllarına göre kestirim değerleri 

 İstanbul Erzurum 
Aylar 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
Ocak 21,9 21,9 21,9 6,2 6,2 6,2 
Şubat 15,3 10,2 12,4 3,6 3,6 3,6 
Mart 23,4 19,3 21,4 11,5 11,5 11,5 
Nisan 13,7 13,7 13,7 16,7 17,2 16,9 
Mayıs 4,9 6,8 5,9 11,2 10,7 10,9 

Haziran 14,9 13,4 14,0 13,4 15,9 14,7 
Temmuz 1,7 2,3 1,9 10,6 13,6 11,9 
Ağustos 4,6 7,8 5,9 4,2 6,4 5,0 

Eylül 11,5 10,3 10,9 8,6 3,9 6,5 
Ekim 18,9 20,6 19,9 16,9 16,4 16,7 
Kasım 20,7 20,9 20,8 14,9 15,4 15,2 
Aralık 13,7 15,7 14,7 4,2 5,5 4,6 

Tablo 10. İstanbul ve Erzurum illerine ilişkin aylık toplam yağış miktarları verilerine ait 2008, 
2009 ve 2010 yıllarına göre kestirim değerleri 

 İstanbul Erzurum 
Aylar 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
Ocak 8,1 8,1 8,1 16,6 16,6 16,6 
Şubat 7,2 8,9 8,0 22,4 22,4 22,4 
Mart 26,0 36,4 31,3 33,4 33,4 33,4 
Nisan 15,9 15,9 15,9 68,4 68,4 68,4 
Mayıs 19,7 24,4 21,9 49,8 56,4 52,5 

Haziran 15,9 19,7 17,8 43,1 43,1 43,1 
Temmuz 10,6 13,5 11,9 30,9 36,6 33,7 
Ağustos 8,3 15,2 10,9 17,1 23,7 20,4 

Eylül 15,8 15,8 15,8 16 7,3 12,1 
Ekim 40,4 52,2 46,2 56,2 47,2 50,9 
Kasım 65,6 72,7 70,5 44,8 57,5 50,5 
Aralık 18,7 56,2 27,5 21,2 21,2 21,2 

4. SONUÇ 
 
Bu bildiride Ocak 1930-Aralık 2006 dönemlerini kapsayan İstanbul ve Erzurum illerine ilişkin  

aylık maksimum ve toplam yağış miktarları verileri ve her aya ilişkin veriler kullanılmıştır. 
Ocak 1930-Aralık 2006 yılları arasındaki İstanbul ve Erzurum illerine ilişkin aylık maksimum 

ve toplam yağış miktarları verilerine ve yıllar itibariyle aylık verilere göre elde edilen sonuçlar Tablo 
1, Tablo 2, Tablo 3, Tablo 4, Tablo 5 ve Tablo 6’da verilmiştir. 

2007 yılına ilişkin aylık maksimum ve toplam yağış miktarları ve yıllar itibariyle aylık
kestirim değerleri Tablo 7 ve Tablo 8’de verilmiştir. İstanbul ve Erzurum illerine göre ayrı ayrı MSE 
değerleri karşılaştırıldı. Bu karşılaştırmalara göre yıllar itibariyle aylık kestirim yapmak daha 
avantajlıdır. Buna göre 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ilişkin gerçeğe dayalı kestirimler Tablo 9 ve 
Tablo 10’da verilmiştir. 

İstanbul ve Erzurum illerine ilişkin bir önceki çalışmamızda aylık sıcaklık verilerinin en iyi 
modelleri olarak aylık veriler ve yaptığımız çalışmamızda ise aylık yağış miktarları verilerinin en iyi 
modelleri olarak yıllar itibariyle aylık veriler bulunmuştur [1]. Bir önceki çalışmamızla yaptığımız
çalışmayı karşılaştırdığımızda sıcaklık verileri için aylık veriler üzerinden, yağış miktarları için yıllar 
itibariyle aylık veriler üzerinden kestirimler bize daha iyi sonuçlar verir. 
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Özet  

 İMKB ulusal 100 endeksi zaman serisinin modellenmesi ve öngörülerinin elde edilmesi gelecek 
planlamaları ve ekonomi açısından oldukça önemlidir. Klasik zaman serisi analizi yöntemleri ile İMKB 
ulusal 100 endeksinin kapanış, açılış, en düşük veya en yüksek değerleri ayrı birer zaman serisi olarak 
ele alınarak modellenebilmektedir. Oysa kapanış, açılış, en düşük veya en yüksek değerli zaman 
serilerinin tek başına İMKB ulusal 100 endeksini tam olarak temsil etmesi düşünülemez. Borsa gibi, gün 
içinde sürekli değişen değerlere sahip, zaman serilerinin gözlemlerinde belirsizlik olduğu açıktır. Bu tür 
zaman serilerinin gözlemleri reel sayılar yerine dilsel değerler ile ifade edilebilir. Gözlemleri dilsel 
değerler olan zaman serileri, bulanık zaman serileri olarak adlandırılır. Özellikle son birkaç yıl içinde 
bulanık zaman serileri çözümleme yöntemlerini geliştiren birçok çalışma literatürde yer almaktadır. Bu 
çalışmada çeşitli bulanık zaman serileri çözümleme yöntemleri, İMKB ulusal 100 endeksi zaman serisine 
uygulanmış ve elde edilen sonuçlar tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bulanık zaman serileri, öngörü, İMKB Ulusal 100 endeksi. 

 
Abstract 

Forecasting IMKB time series by using fuzzy time series approach 

Forecasting national IMKB 100 index time series is an important issue in order to make economical 
plans about future. When the conventional time series methods are being used to forecast stock exchange 
quotation, opening price, closing price, top price and bottom end price time series are analyzed 
separately since stock-exchange value varies in same day. On the other hand, analyzing these time series 
separately can lead to wrong results. It is clear that such time series, whose observations vary even in 
same day, have uncertainty. It is possible to use linguistic variables for such time series instead of using 
crisp values. The time series include linguistic values are called fuzzy time series. Recently, there have 
been a lot of studies using fuzzy time series to forecasting in the literature. In this study, various fuzzy 
time series approaches is applied to IMKB time series and obtained results are discussed.  

Keywords:Fuzzy time series, Forecasting,National IMKB 100 index .

1. Giriş

Gerçek hayat zaman serilerinin birçoğunda gözlemlerde belirsizlik olması mümkündür. Örneğin 
günlük hava sıcaklığını düşünürsek, gün içinde sürekli sıcaklık değiştiğinden her bir günü temsil eden 
kesin bir hava sıcaklığı yoktur. Bu nedenle günlük hava sıcaklığını bir bulanık küme ile temsil ederek 
belirsizliği modellemek mümkündür. Gözlemleri bu tür belirsizlikler içeren ve bulanık kümeler ile 
temsil edilen zaman serilerinin öngörülmesi önemli bir problemdir. Zadeh tarafından önerilen bulanık
küme teorisi birçok yeni çalışmanın öncüsü olmuştur [5]. Song ve Chissom çalışmalarında, bulanık
küme teorisinden yararlanarak bulanık zaman serisi tanımını yapmış ve bulanık zaman serilerinin 
öngörülmesi için yöntemler önermiştir [8,9]. Chen,  Song ve Chissom’un önerdiği yöntemi 
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basitleştirerek bulanık mantık grup ilişki tablolarının kullanıldığı bir algoritma önermiştir [10]. Huarng 
ise bulanıklaştırma aşamasında aralık uzunluğunun belirlenmesi için iki yöntem önermiştir [4]. Tüm 
bu çalışmalar tek değişkenli ve birinci dereceden öngörü modeline dayalı çalışmalardır. Ancak gerçek 
hayat zaman serilerinin birçoğu karmaşık ilişkiler içerdiğinden birinci dereceden modeller ile 
çözümleme yapmak yeterli olmamaktadır.  Chen ve Chung , Chen vd., Chen, Aladağ vd. tek 
değişkenli yüksek dereceli bulanık zaman serisi yöntemleri önermişlerdir [12,15,11,1]. Bununla 
birlikte, zaman serileri birçok faktörden etkilenebilmektedir. Bu nedenle çok değişkenli bulanık zaman 
serisi öngörü modeli ile daha doğru sonuçlar elde edilebilir. Bu fikirden hareketle, Huarng, Lee vd., 
Wang ve Chen, Cheng vd., Yu ve Huarng çalışmalarında iki değişkenli bulanık zaman serisi öngörü 
yöntemleri önermişlerdir [3,6,7,2,14]. Jilani ve Burney ise çalışmalarında çok değişkenli bulanık
zaman serilerinin çözümlenmesi için bir yöntem önermiştir [13]. 

Bu çalışmada İMKB ulusal 100 endeksi zaman serisi Chen [10], Huarng [4] ve Chen [11] yöntemleri 
ile çözümlenerek öngörüleri elde edilmiş ve en uygun bulanık zaman serisi öngörü modeli 
belirlenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde bulanık zaman serisi temel tanımları, üçüncü bölümde 
uygulamada kullanılan yöntemler tanıtılmıştır. Dördüncü bölümde İMKB ulusal 100 endeksi zaman 
serisine belirtilen bulanık zaman serisi yöntemleri uygulanarak sonuçlar şekil ve tablolar yardımıyla 
özetlenmiştir. Son bölümde ise elde edilen sonuçlar tartışılarak, öneriler verilmiştir. 

2. Bulanık zaman serileri tanımları

Bulanık zaman serisi yaklaşımı ilk olarak Song ve Chissom tarafından önerildi [8,9]. Yöntem Chen 
tarafından basitleştirildi [10]. Chen çalışmasında, Song ve Chissom’un çalışmasındaki karmaşık matris 
işlemleri yerine bulanık ilişki tablosundan yararlanma fikri ortaya attı [10]. Bulanık zaman serisi 
yaklaşımları aşağıdaki temel tanımlara bağlıdır. 

{ }buuU ,...,1= evrensel küme olsun. U ’nun elemanları aralıklardır. Bu aralıklar zaman serisinin tüm 
değerlerini kapsayan evrensel kümenin parçalanması ile elde edilir.  U ’nun elemanlarına bağlı olarak 

iA bulanık kümeleri aşağıdaki gibi tanımlanabilir. 

bbAAi uufuufA
ii

/)(/)( 11 ++= L (1)   

Burada 
iAf , iA bulanık kümesinin üyelik fonksiyonudur ve ]1,0[: →Uf

iA olmaktadır. )( aA uf
i

,

au ’nın iA ’ye ait olmasının derecesidir. 

Tanım 1. ,...2,1,0...,,)( =ttY reel değerli zaman serisi olsun. Zaman serisine uygun evrensel küme 
tanımı ve parçalanması yapıldıktan sonra iA ’lerden oluşan yeni zaman serisi )(tF ’ye bulanık zaman 
serisi adı verilir.  

Tanım 2. Bulanık zaman serisinde ilişki için, )(tF ’nin sadece )1( −tF ’den etkilendiği düşünülürse 
bulanık zaman serisine birinci dereceden bulanık zaman serisi adı verilir. Birinci dereceden bulanık
zaman serisi için bulanık ilişki )1,()1()( −∗−= ttRtFtF şeklinde gösterilebilir. Bu ifadede ∗
herhangi bir operatörü göstermektedir. iAtF =− )1( ve jAtF =)( olsun. Bu durumda bulanık

mantık ilişki ji AA → ile gösterilebilir. Burada iA bulanık ilişkinin sol yanı ve jA bulanık ilişkinin 
sağ yanı olarak isimlendirilir. Buna göre birinci dereceden bulanık zaman serisi öngörü modeli 
aşağıdaki gibi yazılır. 

)()1( tFtF →− (2) 
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Tanım 3. )(tF bulanık zaman serisi olsun. Eğer )2(),1( −− tFtF ,…, ve )( ntF − , )(tF ’ye neden 
oluyorsa bulanık mantık ilişki aşağıdaki gibidir. 

)()1(),2(),...,( tFtFtFntF →−−− (3) 

 (3) de verilen ifadeye n. dereceden bulanık zaman serisi öngörü modeli adı verilir. 

3. Bazı bulanık zaman serisi çözüm yöntemleri 

Bu bölümde bulanık zaman serileri yaklaşımlarından literatürde sık kullanılan ve bu çalışmada 
uygulanacak Chen [10], Huarng [4] ve Chen [11] yöntemleri tanıtılmıştır. 

3.1. Chen’in yöntemi 

Song ve Chissom tarafından önerilen yöntemlerde bulanık ilişki belirleme işlemi karmaşık matris 
operasyonlarına dayanmaktadır [8,9]. Chen’in  çalışmasında, bulanık ilişki belirleme, bulanık mantık
grup ilişki tablolarına dayalı olarak yapılarak Song ve Chissom’un önerdiği yöntemler 
basitleştirilmiştir [10]. Chen’in çalışmasında önerilen yöntem birinci dereceden bulanık zaman serisi 
öngörü modeline dayalıdır [10].  Chen tarafından önerilen bu yöntem algoritma olarak adımlar halinde 
aşağıda verilmiştir.  

Adım 1. Evrensel küme )(U ve alt aralıkları ),...,2,1,( biui = tanımlanır.  

Evrensel kümenin başlangıç ve bitiş noktaları belirlenir. Bu noktalar zaman serisinin aldığı ve 
alabileceği mümkün değerleri kapsayacak şekilde seçilir. Daha sonra uygun aralık uzunluğuna göre 
evrensel küme alt aralıklara parçalanır. Bu yöntemde aralık uzunluğunun belirlenmesi araştırmacıya 
bağlıdır. Belirlenecek aralık uzunluğunun alt aralık sayısı üzerinde etkili olduğu unutulmamalıdır. 

].,[ BitişBaşU = (4) 

Adım 2. Evrensel küme ve parçalanmalara bağlı olarak bulanık kümeler tanımlanır.  

biuufuufA bbAAi ii
,...,2,1/)(/)( 11 =++= L (5) 

Adım 3. Gözlemler bulanıklaştırılır.  

Her bir gözlemin bulunduğu alt aralık belirlenir. Belirlenen alt aralığın en yüksek üyelik değerine 
sahip olduğu bulanık küme belirlenir. Gözlemin bulanık değeri belirlenen bu bulanık kümedir. 

Adım 4. Bulanık mantık ilişki ve grup ilişki tablosu oluşturulur. 

Örneğin, bulanık mantık ilişkiler 311121 ,, AAAAAA →→→ şeklinde iken, bulanık mantık grup 
ilişki 1321 ,, AAAA → şeklinde olmaktadır. 

Adım 5. Öngörüler elde edilir.  

Öngörü elde etmede birkaç durum söz konusudur. jAtF =− )1( olsun. 
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Durum 1. Bulanık grup ilişki tablosundan sadece ji AA → ilişkisi var ise öngörü jA ’dir. 

Durum 2. Bulanık grup ilişki tablosunda kjii AAAA ,...,,→ ise öngörü kji AAA ,...,, ’dır. 

Durum 3. Bulanık grup ilişki tablosunda BoşAi → ise öngörü iA ’dir.  

Adım 6. Durulaştırma işlemi uygulanır. 

Durulaştırmada merkezileştirme yöntemi kullanılır. Adım 5 de belirtilen durum 1 ve 3 için bulanık
öngörü jA olduğunda durulaştırılmış öngörü, jA bulanık kümesinde en yüksek üyelik değerine sahip 

olan ju aralığının orta noktası olmaktadır. Durum 2 için ise bulanık öngörü kji AAA ,...,, olduğunda

durulaştırılmış öngörü, her bir kji AAA ,...,, bulanık kümelerinin en yüksek üyelik değerine sahip olan 

kji uuu ,...,, aralıklarının orta noktalarının aritmetik ortalaması olarak elde edilir. 

3.2. Huarng’ın yöntemleri 

Aralık uzunluğunun seçimi bulanık zaman serisi yaklaşımında kritik bir karardır. Aralık uzunluğunun
çok büyük seçimi zaman serisindeki dalgalanmayı yok edecek, çok küçük seçimi ise klasik analizle 
bulanık zaman serisi yaklaşımı arasındaki ayırımı ortadan kaldıracaktır. Bu nedenle, aralığın çok 
küçük ve çok büyük olmayacak şekilde seçilmesi gerekir. Bunun için Huarng  ortalamaya ve dağılıma 
dayalı iki yaklaşım önermiştir [4]. Bu yaklaşımlar aşağıda örneklerle açıklanmıştır. 

Dağılıma dayalı yaklaşımda, zaman serisinin ilk farklarının dağılımına dayalı olarak aralık uzunluğu
belirlenmektedir. Bu yaklaşımı daha iyi anlayabilmek için zaman serisinin değerlerinin sırasıyla 30, 
50, 80,120, 100, 70 olduğu varsayılsın. Bu yaklaşımda öncelikle ilk farkların mutlak değeri hesaplanır. 
Örnek seri için bu değerler 20, 30, 40, 20, 30 olarak bulunur. Daha sonra ilk farkların mutlak değerinin 
ortalaması 28=f olarak hesaplanır. İlk farkların ortalamasına göre aşağıda verilen baz tablosundan 
baz değeri seçilir. 

Tablo 1. Aralık uzunluğu belirlemek için kullanılan baz tablosu 

Açıklık Baz 
0.1-1 
1.1-10 
11-100 
101-1000 

0.1 
1
10 
100 

İlk farkların mutlak değerlerinin ortalaması 28 olduğundan ve bu değer baz tablosunda 11-100 
aralığına denk geldiğinden, baz değeri 10 olarak belirlenir. Bu durumda baz değeri 10 olduğundan, 
aralık uzunluğu 10,20,30,40,.. gibi değerlerden ilk farkların sayısının yarısını kapsayacak şekilde 
seçilir. 5 tane ilk farkımız olduğundan, seçtiğimiz aralık uzunluğundan büyük ilk farkların sayısı 2,5
dan büyük olmalıdır. Bu şartı sağlayan en küçük aralık uzunluğu dağılıma göre yaklaşımın aralık
uzunluğu olacaktır. Örneğimiz de 10 ‘dan büyük ilk farkların sayısı 5, 20’den büyük ilk farkların
sayısı 3, 30’dan büyük ilk farkların sayısı 1 olmaktadır. Dolayısıyla aralık uzunluğu 20 olarak 
belirlenir. 

Ortalamaya dayalı yaklaşımda ise bazı adımlar tıpkı dağılıma dayalı yaklaşımdaki gibidir. Ortalamaya 
göre yaklaşım için de bir önceki örnek kullanılırsa, dağılıma göre yaklaşımda olduğu gibi ilk farkların
mutlak değerleri ve bunların ortalaması 28 olarak elde edilir. Daha sonra ortalamanın yarısı 28/2=14 
olarak hesaplanır. 14 değeri baz tablosundan 11-100 aralığına düştüğünden baz değeri yine 10 olarak 
alınır ve son olarak 14 değeri 10 baz değerine göre yuvarlanır. Yani bu yaklaşımda aralık uzunluğu
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14’e en yakın yuvarlanmış değer olan 10 olarak alınır. Eğer ortalamanın yarısı 37 olsaydı, baz değeri 
10 olacak ve aralık uzunluğu 40 olarak alınmalıydı.

3.3. Chen’nin yüksek dereceli bulanık zaman serisi yöntemi 

Chen, 2002 yılında yaptığı çalışmada öngörü elde etmede yüksek dereceli bulanık zaman serisi 
yaklaşımını önermiştir. Chen tarafından verilen bu yöntemde yüksek dereceli modellerde tüm 
gecikmeli bulanık değişkenler bulunmaktadır. Yani 4. dereceden bir zaman serisinin 
çözümlenmesinde, F(t) bulanık zaman serisi iken, F(t-1), F(t-2), F(t-3), F(t-4) bulanık gecikmeli 
değişkenleri modelde yer almaktadır. Birinci dereceden bulanık zaman serisi öngörü modellerine göre 
daha iyi sonuçlar veren, Chen’in çalışmasında önerilen yüksek dereceli bulanık zaman serisi 
yönteminin algoritması aşağıdaki adımlardan oluşur [11]. 

Adım 1. Evrensel küme ve alt aralıklar tanımlanır. 

Veri setinin en küçük ve en büyük değerleri sırasıyla minD ve maxD , ayrıca keyfi iki sayı 1D ve 2D
olmak üzere evrensel küme, 

[ ]2max1min , DDDDU +−= (6) 

şeklinde ve sabit aralık uzunluğuna sahip iu alt aralıkları,

{ }buuuU ,,, 21 K= (7) 

olacak şekilde tanımlanır. 

Adım 2. Evrensel küme ve belirlenen alt aralıklara bağlı olarak jA bulanık kümeleri tanımlanır. 
Üyelik dereceleri, 








=+−=

=
=

..,0
,,2,1,1,1,5.0

,1

dd
bjjjk

jk
a jk K (8) 

olmak üzere, bulanık kümeler aşağıdaki gibi tanımlanır. 

bjuauauaA bjbjjj ,,2,1,/// 2211 KL =+++= (9) 

Adım 3. Gözlemler bulanıklaştırılır. 

Her bir veri bulunduğu aralığın en büyük üyelik değerine sahip olduğu bulanık küme ile eşleştirilerek 
zaman serisi bulanıklaştırılır. 

Adım 4. Bulanık mantık ilişki ve grup ilişki tablosu oluşturulur. 

Örneğin, birinci dereceden bulanık mantık ilişkiler, 

kiiiji AAAAAA →→→ ,,  (10)         
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şeklinde verilmişken, bulanık mantık grup ilişkisi, 

kiji AAAA ,,→ (11)  

olarak elde edilir. Benzer şekilde genel bir ifade ile n’nci dereceden bulanık mantık ilişkiler, 

jpiniin

jiniin

jiniin

AAAA

AAAA
AAAA

→

→

→

−

−

−

1)1(

21)1(

11)1(

,,,

,,,

,,,

K

MM

K

K

(12)  

şeklinde verilmişken, bulanık mantık grup ilişkisi,

 jpjjiniin AAAAAA ,,,,,, 211)1( KK →− (13) 

olarak elde edilir. Bulanık mantık ilişki ve grup ilişki tabloları, elde edilen bu bulanık mantık ilişki ve 
grup ilişkilerden oluşur. 
Adım 5. Bulanık öngörüler elde edilir. 

n’nci dereceden bulanık zaman serisi öngörü modeli için bulanık öngörüler elde edilirken üç durum 
söz konusudur. 

Durum 1. n’nci dereceden bulanık mantık grup ilişki tablosunda, 

jiniin AAAA →− 1)1( ,,, K (14) 

ilişkisi mevcut ise bulanık öngörü, jA olacaktır. 

Durum 2. n’nci dereceden bulanık mantık grup ilişki tablosunda, 

jpjjiniin AAAAAA ,,,,,, 211)1( KK →− (15) 

ilişkisi mevcut ise bulanık öngörüde belirsizlik söz konusudur ve bulanık öngörünün elde edilebilmesi 
için belirsizlik giderilene kadar incelenen derecenin bir üst derecesine bakılarak m>n olmak üzere, 

jimiim AAAA →− 1)1( ,,, K (16) 

ilişkisini veren m aranır ve bu durumda bulanık öngörü, yine jA olacaktır. 

Durum 3. n’nci dereceden bulanık mantık grup ilişki tablosunda, 

BoşAAA iniin →− 1)1( ,,, K (17) 
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ilişkisi mevcut ise reel öngörü, 1)1( ,,, iniin AAA K− bulanık kümelerine bağlı olarak, 1)1( ,,, iniin uuu K−

aralıklarının orta noktaları, 1)1( ,,, iniin mmm K− olmak üzere, 

n
mnmm iniin

+++
×++×+× −

L

L

21
21 1)1( (18) 

ifadesi ile elde edilir. 

Adım 6. Durulaştırma işlemi uygulanır. 

Durulaştırmada merkezileştirme yöntemi kullanılır. Öngörülerin elde edilmesinde karşılaşılan Durum 
1. ve Durum 2. için bulanık öngörü jA olarak elde edilmişken, durulaştırılmış öngörü, jA bulanık

kümesinde en yüksek üyelik değerine sahip olan ju aralığının orta noktası olacaktır. Durum 3. için ise 

reel öngörünün, 1)1( ,,, iniin AAA K− bulanık kümelerine bağlı olarak nasıl elde edildiği daha önce 
belirtilmişti. 

4. İmkb 100 ulusal endeksi için uygulama 

Bu çalışmada, Şekil 1’de verilen, 20.05.2008 ile 26.09.2008 tarihleri arasında gerçekleşen toplam 95 
gözlemden oluşan İMKB ulusal 100 endeksi zaman serisi Chen, Huarng ve Chen yöntemleri ile 
çözümlenerek öngörüleri elde edilmiş ve en uygun bulanık zaman serisi öngörü modeli belirlenmiştir 
[10,4,11]. 20.05.2008 ile 15.09.2008 zaman aralığındaki veriler (85 gözlem) eğitim kümesi, 
16.09.2008 ile 26.09.2008 zaman aralığındaki veriler (10 gözlem)  ise test kümesi olarak 
kullanılmıştır. Test verisi üzerinden tüm yöntemlerden elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır.  

Zaman serisine ilk olarak Chen tarafından 1996 yılında önerilen yöntem uygulanmıştır [10]. 
Uygulamada test kümesi için elde edilen hata kareler ortalaması karekök (HKOK) değerleri Tablo 
2’de verilmiştir. Yöntemin uygulanmasında aralık uzunluğu, veriye uygun olarak, 500 ile 1500 
arasında 100’er artırarak değiştirilmiştir. Chen yönteminin uygulanmasında test verisi için en iyi 
sonuç, aralık uzunluğunun 1300 olduğu durumda elde edilmektedir. Bu durumda HKOK değeri 
1328,04 olarak elde edilmektedir. Chen yönteminden elde edilen en iyi durum için öngörüler Tablo 
5’de ve bu öngörülerin gerçek değerlerle birlikte grafiği Şekil 2’de verilmiştir.  

Veriye ikinci olarak, Chen tarafından 2002 yılında önerilen yöntem uygulanmıştır [11]. Bu yöntemin 
uygulanmasında da aralık uzunluğu veriye uygun olarak 500 ile 1500 arasında 100’er artırarak 
değiştirilmiştir. Ayrıca model derecesi ise 2 ile 5 arasında değiştirilmiştir. Bu yönteme ait farklı
durumlar için elde edilen sonuçlar Tablo 3’de verilmiştir. Tablo 3’den, en iyi sonucun 2. dereceden 
model ile ve 900 aralık uzunluğunda bulunduğu görülmektedir. Bu durum için HKOK değeri ise 
1576,1 olmaktadır. Chen yönteminin [11] en iyi durumu için elde edilen öngörüler Tablo 5’de ve bu 
öngörülerin gerçek değerler ile birlikte grafiği ise Şekil 3’de verilmiştir.  

Veriye üçüncü olarak Huarng tarafından önerilen dağılıma ve ortalamaya dayalı yaklaşımlar 
uygulanmıştır [4]. Ortalamaya dayalı yaklaşımdan aralık uzunluğunun 300 olduğu görülmekte ve bu 
durumda elde edilen HKOK değeri 1622.87 olmaktadır. Dağılıma dayalı yaklaşıma göre ise aralık
uzunluğunun 500 olduğu ve buna karşılık HKOK değerinin 1777.9846 olduğu görülmektedir. Bu 
sonuçlar Tablo 4’de verilmiştir. Öngörülerin gerçek değerler ile birlikte grafiği ise Şekil 4 ve Şekil 
5’de verilmiştir. 
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Şekil 1. 20.05.2008 ile 26.09.2008 tarihleri arasında gerçekleşen İMKB ulusal 100 endeksi zaman 
serisi 

Tablo 2. Chen tarafından 1996 yılında önerilen yöntem ile test verisi için elde edilen sonuçlar 

Aralık
Uzunluğu HKOK Test Aralık

Uzunluğu HKOK Test 

500 1777,68 1100 1469,62 
600 1506,25 1200 1461,06 
700 1588,03 1300 1328,04 
800 1598,79 1400 1341,37 
900 1469,82 1500 1508,12 

1000 1468,29  

Tablo 3. Chen tarafından 2002 yılında önerilen yöntem ile test verisi için elde edilen sonuçlar 

Aralık Uzunluğu
Model Derecesi 

2.derece 3. derece 4. derece 5. derece 
HKOK Test HKOK  Test HKOK  Test HKOK  Test 

500 1697,0611 1775,05 1877,54 1991,37 
600 1636,1397 1772,94 1834,11 1955,06 
700 1740,71 1841,46 1838,49 1962,86 
800 1870,75 1974,85 1834,77 1954,29 
900 1576,1 1730,22 1868,85 1963,78 

1000 1826,89 1996,25 1889,39 2008,57 
1100 1597,78 1737,21 1866,93 1923,05 
1200 1652,11 1790,59 1908,3 1997,23 
1300 1933,93 1984,43 1791,87 1922,28 
1400 1772,81 1850,35 1876,7577 1920,35 
1500 1803,67 1760,1 1966,5196 2064,09 
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Tablo 4. Huarng tarafından önerilen yöntem ile test verisi için elde edilen sonuçlar 

Yaklaşım Aralık Uzunluğu HKOK Test 
Ortalamaya dayalı yaklaşım 300 1622.87 
Dağılıma dayalı yaklaşım 500 1777.68 

Şekil 2. Chen tarafından 1996 yılında önerilen yöntemde 1300 aralık uzunluğu için test verisinin 
öngörüleri 

Şekil 3. Chen tarafından 2002 yılında önerilen yöntemde 2. dereceden model ve 900 aralık uzunluğu
için test verisinin öngörüleri 

Şekil 4. Huarng tarafından önerilen, dağılıma dayalı yaklaşım için test verisinin öngörüleri 
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Şekil 5. Huarng tarafından önerilen, ortalamaya dayalı yaklaşım için test verisinin öngörüleri 

Tablo 5. Tüm yöntemlerin en iyi durumları için öngörü sonuçları

Tarih IMKB 
Chen [10] 

1300 Aralık
Uzunluğu

Huarng [4] 
Dağılıma 

Dayalı

Huarng [4] 
Ortalamaya 

Dayalı

Chen [11]      
2. Derece 

900 Aralık
Uzunluğu

16.09.2008 33736,35 34816.6667 35075 35000 35750 
17.09.2008 32727,57 34600 33950 34000 33350 
18.09.2008 32216,43 33950 32750 32750 32750 
19.09.2008 36370,16 33950 32150 32250 32450 
20.09.2008 36183,62 36550 37550 37750 34850 
22.09.2008 35454,17 36550 36050 37750 36050 
23.09.2008 35177,11 34816.6667 35150 35000 35600 
24.09.2008 36361,84 34816.6667 35075 35000 36050 
25.09.2008 36556,61 36550 37550 37750 35150 
26.09.2008 36051,3 36550 35750 35750 36650 

HKOK 1328.04 1777.68 1622.87 1576.1 

5. Sonuçlar ve tartışma  

Son yıllarda gözlemleri belirsizlik içeren borsa, sıcaklık gibi zaman serilerinin çözümlenmesinde 
bulanık zaman serisi yöntemleri kullanılmaktadır. Bu tip veriler belirli bir birim zaman dilimi içinde 
(örneğin bir gün içinde) birden fazla değere sahip olmaktadır. Bu nedenle bu zaman serilerinin 
gözlemlerini tek bir reel sayı ile temsil etmek yerine bulanık küme ile temsil etmek daha doğru 
olacaktır. Ayrıca bulanık zaman serisi çözüm yöntemleri klasik analizlerdeki normal dağılım, en az 50 
gözlem sayısı gibi varsayımlara da gerek duymamaktadır. Bu avantajları nedeniyle bulanık zaman 
serisi analizi yöntemlerinin uygulama alanı her geçen gün artmaktadır.   

Bu çalışmada IMKB 100 ulusal endeksi zaman serisi, çeşitli bulanık zaman serisi analiz yöntemleri ile 
çözümlenmiştir. Çözümlemede literatürde sık kullanılan, Chen tarafından 1996 yılında, Huarng 
tarafından 2001 yılında önerilen birinci dereceden yöntemler ve yine Chen tarafından 2002 yılında
önerilen yüksek dereceli yöntem kullanılmıştır [10,4,11]. Elde edilen sonuçlara göre IMKB 100 ulusal 
endeksi zaman serisi için incelenen modeller arasında birinci dereceden bir model olan Chen 
yönteminin [10] kullanılması uygun olmaktadır. 
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Özet  

Rasgele değişkenlerin bağımlı olması durumunda iki veya çok boyutlu dağılım ailelerini oluşturmada 
kolaylık sağlayan kapula fonksiyonu kullanılarak, Farlie-Gumbel-Morgenstern (FGM) dağılımlar 
ailesinde konveks kombinasyonlar için ilişki parametresine ait sınırlar elde edilmiş ve yerel bağımlılık
fonksiyonları incelenmiştir. 

Anahtar sözcükler: Kapulalar;  Konveks kombinasyonlar;  Yerel bağımlılık fonksiyonu. 

Abstract 

Convex combinations of FGM copulas and their local dependence functions  

When the random variables are dependent, copulas make easy to construct the binary or multidimensional distribution 
families. Take the advantage of copulas, it was obtained bounds of the association parameter for convex combinations of 
copulas in the Farlie-Gumbel-Morgenstern (FGM) family and examined their local dependence functions. 

Keywords: Copulas; Convex combinations; Local dependence function. 

1. Giriş

İstatistikçiler uzun bir zaman periyodunda çok değişkenli dağılımlar ve onların alt boyutlu marjinalleri 
arasındaki ilişki üzerinde durmuşlardır. Genel anlamda kapula, rasgele değişkenlerin bağımlı olduğu
durumlarda marjinal dağılım fonksiyonları yardımıyla ortak dağılım fonksiyonunu 2I ’de yeniden 
tanımlamaya yarayan bir fonksiyondur. 

İstatistikte incelenen rasgele değişkenlerin bağımsız olmaları durumunda bu değişkenlere ilişkin ortak 
olasılık yoğunluk ve ortak dağılım fonksiyonlarını oluşturmak oldukça kolaydır. Ayrıca bu 
değişkenlerin bağımsız olmaları, koşullu beklenen değer gibi hesaplanmaları da oldukça 
kolaylaştırmaktadır. 

Değişkenlerin bağımlı olması durumunda ise durum biraz daha karışıktır. Bu aşamada ise bağımlı
rasgele değişkenlerin ortak dağılım fonksiyonundan elde edilen kapula fonksiyonu bu zorlukları
ortadan kaldırmada etkilidir.  

Kapulalar, marjinal dağılımlar verildiğinde ikili veya çoklu dağılım ailelerini oluşturmada önemli bir 
araç olduğu için istatistikte teorik olarak oldukça önemli bir yere sahiptir (Durante et al., 2006). 

Son yıllarda kapulalar; istatistik, ekonomi, finans ve risk yönetiminde bağımlılık ölçümü, modelleme 
ve zaman serilerindeki serisel bağımlılık gibi birçok çalışmada yer almıştır (Peňa et al.,2000). 
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2. Kapulalar 

Tanım: ( , )C u v , iki değişkenli bir fonksiyon olarak 2 [0,1] [0,1]I = × ’ de tanımlansın. Eğer bu 
fonksiyon aşağıdaki özellikleri sağlıyor ise iki boyutlu bir kapula olarak adlandırılır. 

• ( , 0) (0, ) 0C u C v= =
(1) 

• ( ,1)C u u= ve (1, )C v v= , ( , )u v I∀ ∈
(2) 

Tüm 1 20 1u u≤ ≤ ≤ ve 1 20 1v v≤ ≤ ≤ için  

• 1 1 1 2 2 1 2 2([ , ]) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) 0cV u v C u v C u v C u v C u v= − − + ≥
(3) 

Teorem 1: (Sklar Teoremi) X ve Y rasgele değişken, ( , )F x y ortak dağılım fonksiyonu, ( )F x ve 
( )F y marjinal dağılım fonksiyonları olmak üzere öyle bir C kapulası vardır ki; 

 ( , ) ( ( ), ( ))F x y C F x F y=
(4) 

şeklinde yazılabilir. Eğer ( )F x ve ( )F y mutlak sürekli ise C kapulası tektir (Nelsen, 1999). 

2.1. Kadran Bağımlılık

2000’li yıllarda Lai & Xie FGM dağılımının unfiorm gösterimini kullanarak ve 0-1 arasında değer 
alan ilişki parametresinin pozitif kadran bağımlılığını kullanarak sürekli iki değişkenli dağılımlar 
üzerinde çalışmışlardır.   

Tanım: X ve Y rasgele değişkenler olsun. Eğer R2’ deki tüm ( ),x y değerleri için aşağıdaki durum söz 
konusu ise; 

}{}{},{ yYPxXPyYxXP ≤≤≥≤≤

veya                   
(5) 

}{}{},{ yYPxXPyYxXP >>≥>>

ise X ve Y pozitif kadran bağımlıdır. 

Eğer 

{ , } { } { }P X x Y y P X x P Y y≤ ≤ < ≤ ≤

veya                   
(6) 

{ , } { } { }P X x Y y P X x P Y y> > < > >

ise X ve Y negatif kadran bağımlıdır (Nelsen, 2005). 
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2.2. Kapulalarda Bağımlılık Ölçüleri 

Kendall τ ve Spearman ρ ise kapula fonksiyonlarındaki rasgele değişkenler arasındaki ilişkiyi ölçen 
parametrik olmayan ölçümlerdir. 

Kendall  τ: ilişki ölçüsünün örneklem versiyonudur.  

Teorem 2: X ve Y kapulası C olan sürekli rasgele değişkenler olsun. O zaman X ve Y için Kendall  τ’
nun kitle versiyonu (7) ile verildiği şekildedir 

∫ ∫ −=
2

1),(),(4
I

vudCvuCτ

(7) 

Spearman ρ: Kendall  τ ‘ da olduğu gibi ilişki ölçüsünün kitle versiyonu Spearman ρ’ dur. 

Teorem 3: X ve Y kapulası C olan sürekli rasgele değişkenler olsun. O zaman X ve Y için Spearman 
ρ’ nun kitle versiyonu (8) ile verildiği şekildedir 

∫ ∫ −=
2

3),(12
I

dudvvuCρ

(8) 

(Nelsen, 1999). 

2.3. Yerel Bağımlılık Fonksiyonu (Local Dependence Function) 

X ve Y rasgele değişkenlerinin marjinal dağılım fonksiyonları ve olasılık yoğunluk fonksiyonları
sırasıyla XF , Xf ve YF , Yf olsun. Aşağıdaki fonksiyon Pearson korelasyon katsayısında matematiksel 
beklenen değerler EX ve EY yerine koşullu beklenen değerlerin ( | )E X Y y= ve 

( | )E Y X x= yazılması ile elde edilmiştir (Bairamov, 2003). 

2 2

{( ( | ))( ( | ))}( , )
{( ( | )) } {( ( | )) }

E X E X Y y Y E Y X xH x y
E X E X Y y E Y E Y X x

− = − ==
− = − =

(9) 

( , )H x y fonksiyonu, ( , )x y noktasında X ve Y arasındaki bağımlılığı karakterize eden yerel bağımlılık
fonksiyonu olarak adlandırılır ve )|( yYXEEXX =−=ξ , )|( xXYEEYY =−=ξ matematiksel 
dönüşümlerden sonra (10) ile ifade edildiği şekilde yazılabilir. 

)()()()(

)()(),(),(
22 xYVaryXVar

xyYXCovyxH
YX

YX

ξξ

ξξ

++

+=

Aşağıdaki dönüşümler uygulanacak olursa H(x,y) fonksiyonu aşağıdaki gibi yazılabilir. 

( , )

X Y

Cov X Yρ
σ σ

=
X

X
X

yy
σ

ξ )()( =Φ
Y

Y
Y

xx
σ
ξ )()( =Φ

)(1)(1

)()(),(
22 xy
xyyxH
YX

YX

Φ+Φ+

ΦΦ+= ρ

(10) 
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(Bairamov, 2000). 

Lemma: Yerel bağımlılık fonksiyonu aşağıdaki özelliklere sahiptir. 

1. Eğer X ve Y bağımsız ise ( , ) 0H x y = tüm ,( , ) X Yx y N∈ .

2. ( , ) 1H x y ≤ , tüm ,( , ) X Yx y N∈ .

3. Eğer ( , ) 1H x y = ise bazı ,( , ) X Yx y N∈ o zaman 0≠ρ .

4. Eğer 1±=ρ ise o zaman 1),( ±=yxH .

5. Eğer ( , ) 0H x y = tüm ,( , ) X Yx y N∈ ise o zaman ya ( ) ( | )E X E X Y y= = ya da 
( ) ( | )E Y E Y X x= = tüm ,( , ) X Yx y N∈ ve 0=ρ .

6. 0)()( ** =Φ=Φ xy YX sağlayan )y,x( ** noktası H’ ın eyer noktasıdır (saddle point) ve 
ρ=),( ** yxH olur (Bairamov, 2003). 

3. Yeni FGM kapulalarının modifikasyonları

Teorem 4: 10,))1)(1(1()1())1()1(1(),( 2 ≤≤−−+−+−−+= βαβαβ vuuvvuuvvuC ilişki parametresi 
α, (11) koşulunu sağlayan fonksiyon, iki değişkenli bir dağılımın konveks kombinasyonunun dağılım
fonksiyonudur.  









+−

≤≤







−

+−
− 1,

1
3min1,

1
3max 22 ββ

βα
ββ
β

(11) 

İspat: 10,))1)(1(1()1())1()1(1(),( 2 ≤≤−−+−+−−+= βαβαβ vuuvvuuvvuC
(12) 

)21)(3221(1),( 2 vuuuvuc −+−−+= ββα

2
2 1 1( ) 1 2 2 3

3
1( ) 1 2
2

r u u u u u

r v v v

β β ββ β
β

+ − − += − − + =

= − =

%

%

c(u,v), 
β

βββ
3

11~
2 +−−+

=u ve 
2
1~ =v noktalarında 1 değerini alır. 

 
0,1 r(u)>0 

r(v)<0          
Q4

r(u)<0 
r(v)<0          

Q1

1,1 

v%
r(u)>0 
r(v)>0          

Q3

r(u)<0 
r(v)>0          

Q2

0,0 1,0 

u%
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Q1 : 1~,1~ <<<< vvuu

)12)(3221(
1

2 −−++−
−≥

vuuu ββ
α

β
β
3

1* +=u ve v*=1 noktalarında fonksiyon 

minimuma ulaşır.  
 

1
3

2 +−
−≥

ββ
βα

Q2 : vvuu ~0,1~ <<<<

)21)(3221(
1

2 vuuu −−++−
≤

ββ
α

β
β
3

1* +=u ve v*=0 noktalarında fonksiyon 

minimuma ulaşır.  

1
3

2 +−
≤

ββ
βα

Q3 : vvuu ~0,~0 <<<<

)21)(3221(
1

2 vuuu −+−−
−≥

ββ
α u*=0 ve v*=0 noktalarında fonksiyon minimuma 

ulaşır.   
1−≥α

Q4 : 1~,~0 <<<< vvuu

)12)(3221(
1

2 −+−−
≤

vuuu ββ
α u*=0 ve v*=1 noktalarında fonksiyon minimuma ulaşır.  

 

1≤α 







+−

≤≤







−

+−
− 1,

1
3min1,

1
3max 22 ββ

βα
ββ
β

6
)2(3),(12

1

0

1

0

−
−=⇒−= ∫ ∫

βαρρ dudvvuC

Çizelge 1 (12) ile verilen kapula için korelasyon değerleri 

β α alt α üst ρ alt ρ üst 
0,0 0,00 0,00 -0,000 0,000 
0,1 -0,33 0,33 -0,104 0,104 
0,2 -0,71 0,71 -0,214 0,214 
0,3 -1,00 1,00 -0,283 0,283 
0,4 -1,00 1,00 -0,267 0,267 
0,5 -1,00 1,00 -0,250 0,250 
0,6 -1,00 1,00 -0,233 0,233 
0,7 -1,00 1,00 -0,217 0,217 
0,8 -1,00 1,00 -0,200 0,200 
0,9 -1,00 1,00 -0,183 0,183 
1,0 -1,00 1,00 -0,167 0,167 
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Yerel bağımlılık fonksiyonu: 
 

{ }
[ ][ ]222

2

)6442(12)242(12
)1232)(12(1)2(2),(

xxyy
xxyyxH

αβααβααβααβα

ββαβα

+−−++−−+
−+−−+−=

Aşağıda α ve β’ nın çeşitli değerleri için yerel bağımlılık fonksiyonunun grafikleri verilmiştir. 
 

(a) 

(b) 

(c) 
Şekil 1.  Teorem 4’ deki konveks kapula kombinasyonunda α alt sınır ve (a) β=0.1, (b) β=0.5 ve (c) 
β=1 değerlerini aldığı durumda yerel bağımlılık fonksiyonunun 3 boyutlu ve izdüşümü grafikleri 

Şekil 1(a)’ da uç noktalarda değişkenler arasındaki noktasal bağımlılık en yüksek değeri almaktayken, 
(b)’ de değişkenlerin aldığı değerler arasındaki fark arttıkça noktasal bağımlılığın değeri yükselmekte 
ve son olarak (c)’ de ise (0,0) noktasında fonksiyon maksimum değerini almaktadır. 
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(a) 

(b) 

(c) 
Şekil 2.  Teorem 4’ deki konveks kapula kombinasyonunda α üst sınır ve (a) β=0.1, (b) β=0.5 ve (c) 
β=1 değerlerini aldığı durumda yerel bağımlılık fonksiyonunun 3 boyutlu ve izdüşümü grafikleri 

Şekil 2 (a) ve (b)’ de  (0,0) ve (1,1) noktalarında değişkenler arasındaki noktasal bağımlılık en yüksek 
değeri almakta, (c)’ de ise (0,1) noktasında fonksiyon maksimum değerini ulaşmaktadır. Değişkenlerin 
aldıkları değerler arasındaki fark arttıkça yerel bağımlılık fonksiyonunun değeri azalmaktadır. 

Teorem 5: 2( , ) (1 (1 )(1 )) (1 ) (1 (1 )(1 ))C u v uv u v uv u vβ α β α= + − − + − + − − , 0 1β≤ ≤ ilişki 
parametresi α, (13) koşulunu sağlayan fonksiyon, iki değişkenli bir dağılımın konveks 
kombinasyonunun dağılım fonksiyonudur.  

2 2

3 1 3 1max , min ,
1 1 1 1

β βα
β β β β β β

   
− − ≤ ≤   + + + + + +   

(13) 
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İspat: 10,))1)(1(1()1())1)(1(1(),( 2 ≤≤−−+−+−−+= βαβαβ vuuvvuuvvuC
(14)  

)21)(3221(1),( 2 vuuuvuc −−+−+= ββα

22 1 1( ) 1 2 2 3
3
1( ) 1 2
2

r u u u u u

r v v v

β β ββ β
β

− + + += − + − =

= − =

%

%

( , )c u v ,
β

βββ
3

11~
2 +++−

=u ve
2
1~ =v noktalarında 1 değerini alır. 

0,1 r(u)>0 
r(v)<0          

Q4

r(u)<0 
r(v)<0          

Q1

1,1 

v%
r(u)>0 
r(v)>0          

Q3

r(u)<0 
r(v)>0          

Q2

0,0 1,0 

u%

Q1 : 1~,1~ <<<< vvuu

)12)(3221(
1

2 −+−+−
−≥

vuuu ββ
α u*=1 ve v*=1 noktalarında fonksiyon minimuma 

ulaşır.  

1
1
+

−≥
β

α

Q2 : vvuu ~0,1~ <<<<

)21)(3221(
1

2 vuuu −+−+−
≤

ββ
α u*=1 ve v*=0 noktalarında fonksiyon minimuma 

ulaşır.  

1
1
+

≤
β

α

Q3 : vvuu ~0,~0 <<<<

)21)(3221(
1

2 vuuu −−+−
−≥

ββ
α

β
β
3

1* −=u ve v*=0 noktalarında fonksiyon 

minimuma ulaşır.  

1
3

2 ++
−≥

ββ
βα
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Q4 : 1~,~0 <<<< vvuu

)12)(3221(
1

2 −−+−
≤

vuuu ββ
α

β
β
3

1* −=u ve v*=1 noktalarında fonksiyon minimuma 

ulaşır.  

1
3

2 ++
≤

ββ
βα









+++

≤≤







+

−
++

−
1

1,
1

3min
1

1,
1

3max 22 βββ
βα

βββ
β

Teorem 5’ de verilen fonksiyonun α ve β parametreleri ile aldığı korelasyon katsayısının değerleri 
Çizelge 2‘ de verilmiştir. 

6
)2(3),(12

1

0

1

0

+=⇒−= ∫ ∫
βα

ρρ dudvvuC

Çizelge 2 (14) ile verilen kapula için korelasyon değerleri 

β α alt α üst ρ alt ρ üst 
0,0 0,00 0,00 0,000 0,000 
0,1 -0,27 0,27 -0,095 0,095 
0,2 -0,48 0,48 -0,177 0,177 
0,3 -0,65 0,65 -0,248 0,248 
0,4 -0,71 0,71 -0,286 0,286 
0,5 -0,67 0,67 -0,278 0,278 
0,6 -0,63 0,63 -0,271 0,271 
0,7 -0,59 0,59 -0,265 0,265 
0,8 -0,56 0,56 -0,259 0,259 
0,9 -0,53 0,53 -0,254 0,254 
1,0 -0,50 0,50 -0,250 0,250 

Bu fonksiyona ait yerel bağımlılık fonksiyonu ise; 

2 2

2 2 2

2 ( 2) (1 2 )[( 2)(2 4 6 ) 4 (2 )]( , )
12 (2 4 2 ) 12 (2 4 4 6 )

y x x xH x y
y y x x x

α β α β β β β

α αβ α αβ α αβ α αβ

+ + − + − − + −=
   + + − − + + − −   

Aşağıda α ve β’ nın çeşitli değerleri için yerel bağımlılık fonksiyonunun grafikleri verilmiştir. 
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(a) 

(b) 

(c) 
Şekil 3.  Teorem 5’ deki konveks kapula kombinasyonunda α alt sınır ve (a) β=0.4, (b) β=0.8 ve (c) 
β=1 değerlerini aldığı durumda yerel bağımlılık fonksiyonunun 3 boyutlu ve izdüşümü grafikleri 

Şekil 3 (a), (b) ve (c)’ de  (0,1) ve (1,0) noktalarında değişkenler arasındaki noktasal bağımlılık en 
yüksek değeri almakta, bu değerler β’ nın değeri 1’ e yaklaştıkça büyümektedir. 
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(a) 

(b) 

(c) 
Şekil 4.  Teorem 5’ deki konveks kapula kombinasyonunda α üst sınır ve (a) β=0.4, (b) β=0.8 ve (c) 
β=1 değerlerini aldığı durumda yerel bağımlılık fonksiyonunun 3 boyutlu ve izdüşümü grafikleri 

Şekil 4’ teki her üç durum içinde  (0,0) ve (1,1) noktalarında değişkenler arasındaki noktasal 
bağımlılık en yüksek değeri almakta, bu değerler β’ nın değeri 1’ e yaklaştıkça artmaktadır. 

3.1. Konveks Kapulaların Kadran Bağımlılıklarının İncelenmesi 

Teorem 6: 
1
( , )C u vα ve 

2
( , )C u vα kapulaları pozitif kadran bağımlı kapulalar olsun. O zaman bu 

kapulaların konveks kombinasyonları da pozitif kadran bağımlıdır. 

İspat: , ~ (0,1)X Y U  ve bu rasgele değişkenlerin kapulaları
1
( , )C u vα , , ~ (0,1)Z W U  ve kapulası

2
( , )C u vα olsun. Eğer 

1
( , )C u vα ve 

2
( , )C u vα pozitif kadran bağımlı kapulalar ise; 
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1
( , )C u v uvα ≥ ve  

2
( , )C u v uvα ≥ olur. 

Bu durumda bu kapulaların konveks kombinasyonları;

1 2
( , ) ( , ) (1 ) ( , )C u v C u v C u vβ α αβ β= + −

ile ifade edilecek olursa; 

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

(1 )

C u v C u v C u v

uv uv
uv

β α αβ β

β β

= + −

= + −
=

olduğundan kapulaların konveks kombinasyonları da pozitif kadran bağımlıdır. 

4. Sonuç ve öneriler 

Sonuç olarak, FGM dağılımlar ailesinden kapulaların modifikasyonları ve konveks kombinasyonları
kullanılarak yeni kapulalar oluşturulup ve bu kapulalara ait ilişki parametrelerinin sınırları elde 
edilmiştir. Ayrıca bu kapulaların yerel bağımlılık fonksiyonları elde edilerek farklı değerler almaları
koşulu altında değişimleri incelenmiştir. Bununla birlikte, oluşturulan konveks kapula 
kombinasyonlarında kadran bağımlılık yapısı incelenerek pozitif kadran bağımlılık yapısına sahip 
oldukları belirlenmiştir. 
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Özet  
 

Bu çalışmada, üç değişkenli Bernoulli dağılımına bağlı olarak türetilen üç değişkenli geometrik 
dağılım ve bu dağılıma ilişkin ortak olasılık fonksiyonu, ortak dağılım fonksiyonu, ortak yaşam 
fonksiyonu, marjinal olasılık fonksiyonları ve marjinal yaşam fonksiyonları incelenmiştir. Aynı
zamanda, dağılımın geçmişi unutma özelliği de elde edilmiştir. 

Anahtar sözcükler: İki ve üç değişkenli Bernoulli dağılımı, iki ve üç değişkenli geometrik dağılım. 

 Abstract  

 Trivariate Geometric Distribution Generated by Trivariate Bernoulli Distribution 

In this study it is shown that  trivariate geometric distribution is generated by trivariate Bernoulli 
distribution. The joint probability function, joint distribution function, joint survival function, marjinal pmfs 
and marjinal survival functions of this distribution  are derived. Also, lack of memory property of the 
distribution is obtained. 

Keywords: Bivariate and trivariate Bernoulli distribution, bivariate and trivariate geometric distribution.  

1. Giriş

Bu çalışmada, iki ve üç değişkenli Bernoulli dağılımlarına bağlı olarak türetilen iki ve üç değişkenli 
geometrik dağılımı ve bu dağılımlara ilişkin ortak olasılık fonksiyonları, dağılım fonksiyonları, yaşam 
fonksiyonları, marjinal olasılık fonksiyonları, marjinal yaşam fonksiyonları ve geçmişi unutma özelliği
incelenmiştir.  
 
Literatürde iki değişkenli geometrik dağılıma ilişkin çok sayıda çalışmalar yapılmıştır. Daha çok 
yaşam analizlerinde, sepet(urn) modellerinde, vb. birçok alanda uygulaması bulunan iki değişkenli 
geometrik dağılım, Marshall ve Olkin (1985), Azlarov ve Volodin (1982), Nair ve Nair (1988), Sun ve 
Basu (1995), Dhar ve Balaji (2006), Roy (1993) ve Nadarajah (2008) gibi birçok yazar tarafından 
incelenmiştir.  

 
2. İki değişkenli geometrik dağılım

İki değişkenli geometrik dağılım farklı yollarla elde edilebilir. Marshall ve Olkin, iki değişkenli 
Bernoulli rasgele değişkenlerine dayanan bir yapı ortaya koymuştur. Bernoulli marjinallerine sahip bir 
(U,V) vektörünü göz önüne alalım.  Bu vektör sadece 4 mümkün değeri alır. (1,1),(1,0),(0,1) ve (0,0) 
ve bunlara ilişkin olasılıklar da sırasıyla  00011011 ,,, pppp 'dır.  
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Birbirinden bağımsız ve aynı dağılıma sahip iki değişkenli Bernoulli rasgele vektör dizisi 
),...,(),...,,(),,( 2211 nn VUVUVU için; X, ,...,...,, 21 nUUU dizisindeki ilk başarıdan (1) önceki 

başarısızlıkların (0) sayısını; Y de ,...,...,, 21 nVVV dizisindeki ilk başarıdan (1) önceki başarısızlıkların
(0) sayısını göstersin. X ve Y'nin her biri bir geometrik dağılıma sahiptir ve genel olarak bağımsız
olmayacaklardır. Ortak iki değişkenli dağılımları,
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klk
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ve yaşam fonksiyonu da şu şekildedir: 
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klpp

kYlXPklF
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3. Üç değişkenli geometrik dağılım

Bernoulli marjinallerine sahip bir (U,V,Z) vektörünü göz önüne alalım.  Bu vektör 8 mümkün değeri 
alır. (1,1,1),(1,1,0),(1,0,1),(1,0,0),(0,1,1),(0,1,0),(0,0,1) ve (0,0,0) ve bunlara ilişkin olasılıklar da 
sırasıyla  001010011100101110111 ,,,,,, ppppppp ve 000p 'dır.  

Tek değişkenli marjinal olasılıkları

1101000100000

1111010110011

1011000010000

1111100110101

0110100010000

1111101011001

0
1
0
1
0
1

ppppp)P(Z
 p pppp)P(Z
 p pppp)P(V

 p pppp)P(V
 p pppp)P(U

 p pppp)P(U

+++===
+++===
+++===

+++===
+++===

+++===

++

++

++

++

++

++

ve iki değişkenli marjinal olasılıkları da

01101001

00100000

11111110

10101100

01011010

00001000

10
00
11
01
10
00

+

+

+

+

+

+

=+===
=+===
=+===
=+===
=+===
=+===

ppp)Z,P(V 
ppp)Z,P(V 
ppp), VP(U 
ppp), VP(U 
ppp), VP(U
ppp), VP(U
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11111101

01110100

10011001

00010000

11111011

10110010

11
01
10
00

11
01

+

+

+

+

+

+

=+===
=+===
=+===
=+===

=+===
=+===

ppp)Z,P(U
ppp)Z,P(U 
ppp),ZP(U 
ppp)Z,P(U 

ppp)Z,P(V 
ppp)Z,P(V 

 

olmaktadır.  

Birbirinden bağımsız ve aynı dağılıma sahip üç değişkenli Bernoulli rasgele vektör dizisi 
),...,,(),...,,,(),,,( 222111 nnn ZVUZVUZVU için; X, ,...,...,, 21 nUUU dizisindeki ilk başarıdan (1) 

önceki başarısızlıkların (0) sayısını; Y de ,...,...,, 21 nVVV dizisindeki ilk başarıdan (1) önceki 
başarısızlıkların (0) sayısını; Z de ,...,...,, 21 nZZZ dizisindeki ilk başarıdan (1) önceki 
başarısızlıkların (0) sayısını göstersin. X, Y ve Z'nin her biri bir geometrik dağılıma sahiptir ve genel 
olarak bağımsız olmayacaklardır.  

Ortak üç değişkenli dağılım ),,( tZkYlXP === , l, k ve t’nin durumlarına göre şöyle gösterilir: 

tkl
lktlkttlktlktkltkl
lktklttlkltkktltkl

==
=>=<=>=<=>=<
<<<<<<<<<<<<

,,,,,,
,,,,,,

Örneğin; tkl << için ),,( tZkYlXP === olasılığı hesaplanırken aşağıdaki gibi bir yapı üzerinde 
düşünülebilir:











l kez  

→ 1 kez   














k- l -1 kez                          

→ 1 kez 














t-k-1 kez 

→ 1 kez 
 

U V Z
0 0 0
. . .
. . .
. . .
0 0 0
1 0 0

1 veya 0 0 0 
. . .
. . .
. . .
. 0 0
. 1 0
. 1 veya 0 0 
. . .
. . .
. . .
. . 0
. . 1
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Her deneme birbirinden bağımsız olduğundan olasılıklar çarpıldığında 

1
1

010
1

00100000 ++
−−

+++
−−

+ pppppp ktlkl elde edilir. Diğerleri de aynı şekilde yapıldığında ortak dağılım
aşağıdaki gibi elde edilmiş olacaktır. 
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Ayrıca buna ilişkin ortak yaşam fonksiyonu da; 
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tklp
lktpp
lktpp
tlkpp
tlkpp
tklpp
tklpp
lktppp
kltppp
tlkppp
ltkppp
ktlppp
tklppp

tZkYlXPtklF

l

ltl

tlt

lkl

klk

klk

lkl

kltkt

lktlt

ltklk

tlktk

tkltl

ktlkl

gibi olacaktır.  
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X, Y ve Z’nin tek değişkenli marjinal olasılık fonksiyonları ve marjinal yaşam fonksiyonları;

tkl ppt)p(Z ,ppk)p(Y ,ppl)p(X 010101 ++++++++++++ ======

ve 

 

0

0

0

t
Z

k
Y

l
X

pt)P(Z(t)F
pk)P(Y(k)F
pl)P(X(l)F

++

++

++

=≥=

=≥=

=≥=

(2) 

 
ve ayrıca iki değişkenli marjinal olasılık fonksiyonları ve marjinal yaşam fonksiyonları da şu
şekildedir: 
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için. 0,0,0 ≥≥≥ tkl
(1), (2) ve (3)’ü kullanarak ortak dağılım fonksiyonu şöyle yazılabilir: 
 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

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

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

)111()11()11(
)11()1()1()1(1

,,-
1

,,

,,,

,,

+++−+++

++++++++−+−+−=

+≥+≥+≥−+≥+≥++≥+≥+
++≥+≥++≥−+≥−+≥−=

>>>
−>>+>>+>>+>−>−>−=

≤≤≤=

zyxFzyF

zxFyxFzFyFxF

z, Zy, YxXPz, ZyYPz, ZxXP
y, YxXPzZPyYPxXP

z)ZyYxP(X
z)y, ZP(Yz)x, ZP(Xy)x, YP(Xz)P(Zy)P(Yx)P(X

z)Zyx, YP(Xz)F(x, y

ZYXZY

ZXYXZYX

Örneğin, zyx << için gösterildiğinde; 
 

pp- ppppppp- p- p-pzyxF [z]-[y][y]-[x][x][z]-[y][y][z]-[x][x][y]-[x][x][z][y][x]
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1
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şeklinde olacaktır. 
 
Burada [x], [y] ve [z], sırasıyla, x, y ve z’den daha büyük olmayan en büyük tamsayıyı göstermektedir. 

3.1. Çok değişkenli durum 

Dağılım çok değişkenli duruma uyarlandığında; nllll <<<< ...321 için olasılık fonksiyonu 
aşağıdaki formülle elde edilebilir: 
 

{ { { { { { {1...
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0...
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0...00...01
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0...00...010...0
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1
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1 .....
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−−

+++
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+
n

nn

nnnnnn

ppppppp lllllll

3.2. Geçmişi unutma özelliği (Lack of memory property) 

 a) )321321 kZ,k, YkP(Xl)Zl,l, YXlkZl,kl, YkP(X >>>=>>>+>+>+>

b) ), 321321332211 lZ,l, YlP(X)kZ,k, YkXlkZ,lk, YlkP(X >>>=>>>+>+>+>

{ } { }321321321321 ,, lllkkklllkkk ≥≥≥≥∪≤≤≤≤ kümesindeki tüm 321321 ve l , l, l, k, kk

tamsayıları için geçerlidir. 
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3.3. Örnek uygulama 
 
A, B ve C ile adlandırılan 3 tane sepetin olduğu bir oyunu düşünelim. Bu sepetlerin içinde 3 farklı
renkte top bulunsun. Bunlar kırmızı, siyah ve beyaz olsun. Oyunun başında, her sepette x tane siyah, y 
tane kırmızı ve z tane beyaz top bulunsun. Oyunda 3 oyuncu olsun. Oyuncular aynı anda kendi 
sepetlerinden bir top çekerler ve ilk beyaz topu çeken oyunu kazanır. İlk beyaz topu çekmek bu 
oyunun başarısı olarak tanımlanır. 
 
Birbirinden bağımsız ve aynı dağılıma sahip üç değişkenli Bernoulli rasgele vektör dizisi 

),...,,(),...,,,(),,,( 222111 nnn ZVUZVUZVU için; X, Y ve Z, sırasıyla, ,...,...,, 21 nUUU ,
,...,...,, 21 nVVV ve ,...,...,, 21 nZZZ dizilerindeki ilk beyaz top çekilinceye kadar çekilen kırmızı ve 

siyah topların sayısını göstersin. 
 

111

110

101

100

011

010

001

000

 
veya

 veya
 veyaveya

 veya
 veyaveya

 veyaveya
 veyaveyaveya

p=, Z=B}P{U=B, V=B
p=S}, Z=K P{U=B, V=B
p=S, Z=B} P{U=B, V=K

p=S}S, Z=K  P{U=B, V=K
p==B} S, V=B, ZP{U=K 

= pS}=KS, V=B, ZP{U=K 
p=S, Z=B} S, V=K P{U=K 

p=S}S, Z=K  S, V=K P{U=K 

 

Bu oyunda ),,( tZkYlXP === olasılığı, birinci, ikinci ve üçüncü oyuncuların ilk beyaz topu 
sırasıyla, (l+1)., (k+1). ve (t+1). çekilişte bulma olasılığıdır.  
 
Örneğin; birinci oyuncunun oyunu kazanma olasılığı aşağıdaki üç olasılığın toplamına eşit olacaktır.  

{ } { } { }
{ }tkl,,,

ktl,,,tkl,,,kazanmasıoyuncunun  Birinci
=<===+

+<<===+<<====
tZkYlXP

tZkYlXPtZkYlXPP

4. Sonuç  

Bu çalışmada, üç değişkenli Bernoulli dağılımına bağlı olarak türetilen üç değişkenli geometrik 
dağılımı ve bu dağılıma ilişkin ortak olasılık fonksiyonu, ortak dağılım fonksiyonu, ortak yaşam 
fonksiyonu, marjinal olasılık fonksiyonları, marjinal yaşam fonksiyonları ve geçmişi unutma özelliği
incelenmiştir. Ayrıca üç değişkenli geometrik dağılımın bir örnek uygulaması verilmiştir.  
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Özet  

Gelir, gider, üretim gibi değişkenlerin yer aldığı çalışmalarda değişkenler oldukça çarpık dağıldığından 
medyan değeri ortalamaya göre daha çok tercih edilen bir konum ölçüsü olmuştur. Litaratürde, basit 
rasgele örnekleme yöntemi kullanılarak medyan tahmin edicilerine ilişkin çeşitli çalışmalar yer 
almaktadır (Gross (1980), Kuk ve Mak (1989) Singh ve ark. (2003), Singh (2003)). Bu çalışmada bu 
tahmin edicilere ilişkin yan ve hata kareler ortalama değerleri elde edilmiş ve bu tahmin edicilerin 
etkinlikleri klasik, oransal medyan tahmin edici gibi tahmin edicilerle teorik olarak karşılaştırılmıştır. 
Son olarak hata kareler ortalama değerleri verilen sayısal örnekler ile karşılaştırılmıştır.  

Anahtar sözcükler: Basit Rasgele Örnekleme, Medyan Tahmin Edicisi, Yardımcı Değişken, Hata 
Kareler Ortalaması (HKO), Etkinlik.  

 
Abstract  

Median Estimators in Simple Random Sampling 

In survey sampling, when variables have a highly skewed distribution, such as income, expenditure, 
production are studied, median is often regarded as a more appropriate measure of location than mean. 
In literature, there have been several researches on median estimation in simple random sampling (Gross 
(1980), Kuk and Mak (1989) Singh et al. (2003), Singh (2003)). We obtain bias and mean square error 
equations of these estimators and theoretically compare their performance with several existing 
estimators such as sample median, ratio median estimator. In addition, mean square errors compared 
with given numerical examples.  

Keywords: Simple Random Sampling, Median Estimator, Auxiliary Variable, Mean Square Error (MSE), 
Efficiency. 

1. Giriş

Araştırma sonuçlarının güvenilir olması için verilerin elde edildiği kaynağın özelliği çok önemlidir. En 
doğru sonuç aranan bilginin elde edileceği kaynağın tümünden elde edilen sonuçtur. Ancak 
çalışmalarda, araştırma konusu ve kitlenin büyüklüğü nedeniyle tüm birimlerin incelemeye alınması
zaman, para ve insan gücü bakımından zorluk yaratabilir. Bu durumda kitleye örneklemenin 
uygulanması zorunludur. Örnekleme kuramında, kitleden kitlenin yapısına en uygun örnekleme 
yöntemiyle örneklem seçilir ve örneklemden kitlenin özellikleri tahmin edilir.  

Literatürde kitle ortalaması, toplamı ve varyanslarının tahmini için çeşitli örnekleme yöntemlerinde 
kullanılan tahmin edicilere oldukça sık rastlanmaktadır. Bilindiği üzere, verilerin dağılımı simetrik 
olmayıp oldukça çarpık dağıldığında medyan değerinin ortalama değerinden daha uygun bir konum 
ölçüsü olduğu kabul edilmektedir. Gelir, gider gibi değişkenlerin yer aldığı örnekleme çalışmalarında, 
değişkenler oldukça çarpık dağıldığı için medyan tahmin edicileri ortalama tahmin edicilerine göre 
daha çok kullanılmaktadırlar. 

Bu çalışmada amaç basit rasgele örnekleme yönteminde kullanılan basit, oransal, çarpımsal, regresyon 
gibi çeşitli medyan tahmin edicilerini tanıtmak, bu tahmin edicilerin yan ve hata kareler ortalamalarını
elde etmek ve tahmin edicileri birbirleri ile karşılaştırmaktır. Ayrıca sayısal örnekler ile tahmin 
edicilerin etkinlikleri, hata kareler ortalamaları bakımından incelenmiştir.  

2. Basit rasgele örnekleme yönteminde çeşitli medyan tahmin edicileri 
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Medyan, bir örneklem ya da olasılık dağılımı içindeki yüksek değerde olan veri sayılarının yarısını
düşük değerde olan veri değerlerini kapsayan yarısından ayıran bir sayı olarak tanımlanır ve bir 
merkezsel konum ölçüsü olarak kullanılır. Medyan değerinin bulunması için öncelikle verilerin 
küçükten büyüğe doğru sıralanması gerekir. Medyan tahmini sıralı istatistiklere dayandığı için 
ortalama tahminine göre daha karmaşıktır. YM ile gösterilen kitle medyanı, kitleyi iki eşit parçaya 
ayırmaktadır. YM̂ örneklem medyanını ifade etmektedir. n örneklem büyüklüğünün, tek veya çift 
olması durumuna göre örneklem medyanı hesaplanmaktadır. Örneklem büyüklüğü 1m2n +=
olduğunda örneklem medyanı YM̂ , ).1m( + sıralı istatistiğe karşılık gelecektir. Örneklem büyüklüğü

m2n = olduğunda ise, örneklem medyanı YM̂ , ).m( ve ).1m( + sıralı istatistiklerin ortalamasına 
karşılık gelecektir.  

2.1. Klasik medyan tahmin edicisi  

Örnekleme çalışmalarında ilk olarak Gross (1980), kitle medyanının tahminini YM̂ olarak tanımlamış 
ve tahmin edicinin asimptotik varyansını elde etmiştir. y ’nin birikimli dağılım fonksiyonu YF ,
olasılık yoğunluk fonksiyonu ise Yf ile gösterilsin. Taylor serisi açılımından yararlanarak eşitlik (1) 
yazılabilir. 

 
)1()n(o)MM̂)(M(f)M(F

)]MM̂(M[F)M̂(F
2/1

pYYYYYY

YYYYYY

−+−+=

−+=

Burada )MM̂( YY − ifadesi yalnız bırakılırsa, 

 )2()n(o)]M(F)M̂(F[)}M(f{MM̂ 2/1
pYYYY

1
YYYY

−− +−=−

eşitliği elde edilir. YF̂ , YF ’nin tahmini olmak üzere, 

 )3()n(o)M(F̂)M̂(F̂)M(F)M̂(F 2/1
pYYYYYYYY

−+−=−

biçiminde yazılabilir. 5,0)M̂(F̂ YY = ve YYY p)M(F̂ = olmak üzere, (2) numaralı eşitlikte (3) numaralı
eşitlik yerine konulursa, 

 
)4()n(o]p5,0[)}M(f{

)n(o)]M(F̂)M̂(F̂[)}M(f{MM̂
2/1

py
1

YY

2/1
pYYYY

1
YYYY

−−

−−

+−=

+−=−

eşitliği elde edilmektedir. 2/1QP == ve PQn)f1()p(V 1
Y

−−= olmak üzere (4) numaralı eşitlikte 
2

YY )MM̂(E − işlemi yapılırsa örneklem medyanının asimptotik varyansı,

)5()}M(f{)n4)(f1(
)p(V)}M(f{)M̂(V

2
YY

1

Y
2

YYY

−−

−

−=
=

olarak elde edilir.  

2.2. Oransal medyan tahmin edici 
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Kuk ve Mak, (1989) yardımcı değişken bilgisini kullanarak, YM kitle medyanının tahmini için basit 
oransal tahmin ediciyi, 

 )6(M
M̂
M̂

M̂ X

X

Y
YO =

biçiminde tanımlamışlardır. İlgilenilen değişken ve yardımcı değişkene ilişkin elimizde X ve Y
değerleri olsun. Medyan tahminleri arasındaki kovaryansı hesaplamak için Kuk ve Mak (1989) ijP
oranlarına ilişkin iki yönlü sınıflama tablosundan yararlanmışlardır. İki yönlü sınıflama göz önüne 
alınırsa 11P , XMX ≤ ve YMY ≤ olan birimlerin oranını vermektedir. Benzer durumlar Tablo 1’de 
gösterilmiştir. 

Tablo 1. X ve Y değerlerine ilişkin iki yönlü sınıflama sonuçları

YMY ≤ YMY > Toplam

XMX ≤ 11P 21P 1.P

XMX > 12P 22P 2.P

Toplam .1P .2P 1

XM̂ ile YM̂ arasındaki kovaryans eşitliği, eşitlik 4’ten yararlanarak, eşitlik 7’de görüldüğü biçimde 
elde edilmektedir. 

 

[ ]
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11
1

YYXX
1

YXYX
1

YYXX

YX
1

YYXX

y
1

YYX
1

XX

YYXXYX

−−=
−=

=

−−=
−−=

−−

−

−

−−

1P4 11XY −=ρ ile ifade edilirse XM̂ ile YM̂ arasındaki kovaryans eşitliği, 

 )8()}M(f)M(f{)n4)(f1()M̂,M̂(Cov XY
1

YYXX
1

YX ρ−= −−

şeklinde elde edilir. YOM̂ tahmin edicisinin yanı ve hata kareler ortalamalarını bulmak için fark 
yönteminden yararlanılır. Tanımlanan değişkenler ve bu değişkenlerin beklenen değerleri, karelerinin 
beklenen değerleri ve kovaryans terimi aşağıdaki şekilde elde edilir. 
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(5) numaralı eşitlikten yararlanarak )e(E 2
i terimleri elde edilebilir.  

 
2

XXX
12

1

2
YYY

12
0

)}M(fM{)n4)(f1()e(E
)11(

)}M(fM{)n4)(f1()e(E

−−

−−
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(7) numaralı eşitlikten yararlanarak kovaryans terimi (12) numaralı eşitlikte görüldüğü biçiminde elde 
edilmektedir. 

 )12()}M(f)M(fMM{)n4)(f1()ee(E XY
1

XXYYYX
1

10 ρ−= −−

(6) numaralı eşitlikte, (9) numaralı eşitlikte tanımlanan dönüşümler yapıldığında tahmin edici, 

 )13()e1()e1(MM̂ 1
10YYO

−++=

biçiminde elde edilir. Burada 1
1 )e1( −+ ifadesi ...)eeee1( 4

1
3
1

2
11 +−+− biçiminde binom serisi 

açılımından yazılıp, çarpım işlemi yapıldığında ve ikinci dereceden sonraki e’li terimler ihmal 
edildiğinde tahmin edici (14) numaralı eşitlikte görüldüğü biçimde elde edilmektedir. 

 )14()eeeee1(MM̂ 2
11010YYO +−−+≅

Tahmin edicinin yanı (15) numaralı eşitlikte (10), (11) ve (12) numaralı eşitlikler yerine konulursa 
eşitlik (16)’da görüldüğü biçimde elde edilir.  
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(14) numaralı eşitlikten yararlanarak 2
YYO )MM̂(E − işlemi yapılıp, ikinci dereceden sonraki e’li 

terimler ihmal edilirse tahmin ediciye ilişkin hata kareler ortalaması eşitlik (18)’de görüldüğü biçimde 
elde edilir.  
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2.3. Çarpımsal medyan tahmin edici 

Singh (2003) çarpımsal medyan tahmin edicisini, 

 )19(
M

M̂M̂
M̂

X

XY
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biçiminde tanımlamıştır. (9) numaralı eşitlikteki dönüşümler yerine konulursa tahmin edici (20) 
numaralı eşitlikte görüldüğü biçimde elde edilir.  

 
)20()eeee1(M

)e1)(e1(MM̂

1010Y

10YYÇ

+++=
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Çarpımsal tahmin edicinin yanı (22) numaralı eşitlikteki gibi elde edilmektedir. 

 )21()eeee(EM)MM̂(E 1010YYYÇ ++=−
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f1)M̂(Yan XY

1
YYXXXYÇ ρ
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(21) numaralı eşitlikte 2
YYÇ )MM̂( − ifadesinin beklenen değeri alındığında ve ikinci dereceden 

sonraki e’li terimler ihmal edildiğinde tahmin edicinin hata kareler ortalaması eşitlik (24)’teki gibi elde 
edilir.  

 )23()ee2ee(EM)M̂(HKO 10
2
1

2
0

2
YYÇ ++≅

)24(
)M(fM
)M(fM

21
)M(fM
)M(fM

1
)}M(f{n4

f1)M̂(HKO
YYY

XXX
XY

2

XXX

YYY
2

YY
YÇ





















ρ+







+−

≅

2.4. Regresyon medyan tahmin edici 

Singh (2003) regresyon medyan tahmin edicisini, 

 )25()M̂M(bM̂M̂ XXYYR −+=

olarak tanımlamıştır. Tahmin edici (9) numaralı eşitlikte tanımlanan e’li terimler cinsinden, 

 )26())e1(MM(b)e1(MM̂ 1XX0YYR +−++=

biçiminde yazılabilir. b sabit olduğunda yansız medyan regresyon tahmin edicisinin varyansı (28) 
numaralı eşitlikte görüldüğü gibi elde edilir. 

 )27()e(EbM)e(EM)MM̂(E 1X0YYYR −=−
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Regresyon medyan tahmin edicisine ilişkin minimum varyansı elde etmek amacıyla (28) numaralı
eşitlikte verilen varyansın b’ye göre türevi alınır ve sıfıra eşitlenirse optimal b değeri elde edilir. 
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( )
( ) )30(
Mf
Mf

b XY
YY

XX ρ=

Eşitlik (28)’de, eşitlik (30)’da elde edilen optimal b değeri yerine konulursa regresyon medyan tahmin 
edicinin minimum varyansı eşitlik (31)’de görüldüğü şekilde elde edilir.  

 )31()1(
)}M(f{n4

f1)M̂(V 2
XY2

YY
YRMin ρ−

−=

2.4. Çeşitli oransal ve çarpımsal medyan tahmin edicileri 

Singh (2003) oransal ve çarpımsal medyan tahmin edicilerini geliştirerek yeni tahmin ediciler 
önermiştir. Önerilen tahmin ediciler Tablo 2’de görülen 1 ve 2 numaralı tahmin edicilerdir. Bu tahmin 
edicilere ilişkin minimum yan ve minimum hata kareler ortalamaları Tablo 2’de görülmektedir. 
Minimum yan ve minimum hata kareler ortalamasını elde etmek için HKO’da türev alınıp sıfıra 

eşitlenerek optimal ( )
( ) XY

yYY

XXX

MfM
MfM

ρ=α ve optimal XY
yYY

XXX

)M(fM
)M(fM
ρ−=β biçiminde elde edilmiştir. 

Singh ve arkadaşları (2003) yardımcı değişkene ilişkin sabit bir değerin bilindiğini varsayarak 
(örneğin yardımcı değişkene ilişkin tepe değeri, dağılım genişliği gibi) yeni iki tahmin edici 
önermişlerdir. Önerilen bu tahmin ediciler Tablo 2’de verilen 3 ve 4 numaralı tahmin edicilerdir. 
Tahmin edicilere ilişkin yan ve hata kareler ortalamaları tabloda verilmektedir. Tabloda görülen θ ve 

η değerleri 
X

X

MA
M
−

=θ ve 
X

X

MA
M
+

=η olarak tanımlanmıştır. 

Tablo 2: Çeşitli oransal ve çarpımsal medyan tahmin edicileri 
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3. Tahmin edicilerin karşılaştırılması

Kuk ve Mak (1989), oransal medyan tahmin edicinin belirli bir koşul altında klasik medyan tahmin 
edicisinden daha etkin olduğunu göstermişlerdir. (5) ve (18) numaralı eşitliklerden yararlanarak, 
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)31(
)M(fM2

)M(fM
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XY >ρ

bulunur. (31) numaralı eşitsizliğin sağlanması durumunda oransal medyan tahmin edici klasik medyan 
tahmin edicisinden daha etkindir.  

(5) ve (24) numaralı eşitliklerden yararlanarak, çarpımsal medyan tahmin edici ile klasik medyan 
tahmin edicisi karşılaştırıldığında (32) numaralı eşitsizliğin sağlanması durumunda çarpımsal medyan 
tahmin edicinin klasik medyan tahmin edicisinden daha etkin olduğu görülmektedir.  

 )M̂(V)M̂(HKO YYÇ <
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Regresyon medyan tahmin edicinin klasik medyan tahmin edicisinden her zaman daha etkin olduğu
(33) numaralı eşitsizlikte görülmektedir. 
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1 )}M(f{)n4)(f1()1()}M(f{)n4)(f1( −−−− −<ρ−−

)33(02
XY >ρ

Çeşitli medyan tahmin edicilerine ilişkin karşılaştırmalar Tablo 3’te özetlenmiştir. 

Tablo 3: Çeşitli medyan tahmin edicilerinin karşılaştırılması

Karşılaştırma Koşul 
)M̂(HKO)M̂(HKO YO1SMin <

0
)M(fM
)M(fM

2

XY
XXX

YYY >







ρ− , Daima 

)M̂(HKO)M̂(HKO YÇ2SMin <
0

)M(fM
)M(fM

2

XY
XXX

YYY >







ρ+ , Daima 

)M̂(HKO)M̂(HKO Y1SSP < 0>θ ise ( )
( )XXX

YYY
XY MfM2

MfMθ>ρ

0<θ ise ( )
( )XXX

YYY
XY MfM2

MfMθ<ρ

( )YO1SSP M̂HKO)M̂(HKO < 1>θ ise ( )
( )XXX

YYY
XY MfM2

MfM)1( θ+>ρ

1<θ ise ( )
( )XXX

YYY
XY MfM2

MfM)1( θ+<ρ

Karşılaştırma Koşul 
( )Y2SSP M̂HKO)M̂(HKO < 0>η ise ( )

( )XXX

YYY
XY MfM2

MfMη>ρ
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0<η ise ( )
( )XXX

YYY
XY MfM2

MfMη<ρ

( )YO2SSP M̂HKO)M̂(HKO < 1>η ise ( )
( )XXX

YYY
XY MfM2

MfM)1( η+>ρ

1<η ise ( )
( )XXX

YYY
XY MfM2

MfM)1( η+<ρ

4. Uygulama 

Bu çalışmada üç farklı kitle kullanılarak tahmin edicilere ilişkin yan ve hata kareler ortalama değerleri 
hesaplanmıştır. Tahmin edicilerin etkinlikleri eşitlik (34) ile elde edilmiştir.  

100
)M̂(HKO

)M̂(VEtkinlik
j

Y ×= )2S,1S,2SSP,1SSP,regresyon,çarpimsal,oransalj( =

(34) 

Veri Kümesi 1: X: Kozalaklı ağaçların göğüs uzunluğunun yarıçapı (cm); Y: Kozalaklı ağaçların boy
uzunluğu (fit) (Kaynak: Chen ve diğerleri, 2004) 

Veri Kümesi 2: X: 1994 yılında Atlantik ve Gulf sahillerinde balıkçılar tarafından avlanan balık
sayısı; Y: 1995 yılında Atlantik ve Gulf sahillerinde balıkçılar tarafından avlanan balık sayısı
(Kaynak: Sarjinder, 2003) 

Veri Kümesi 3: X: Türkiye’de orta gelişmişlik seviyesindeki illere ilişkin ilköğretimde okuyan toplam 
öğrenci sayısı; Y: Türkiye’de orta gelişmişlik seviyesindeki illere ilişkin ilköğretimdeki toplam 
öğretmen sayısı (Kaynak: TÜBİTAK SOBAG, 106K077,2007 ) 

Tablo 4: Veri istatistikleri 

 Veri Kümesi 1 Veri Kümesi 2 Veri Kümesi 3
N 396 69 340
n 65 24 150

XM 14,6 2138 3513

YM 30 2068 178
)M(f XX 0,021940 0,000132 0,00008341
)M(f YY 0,011784 0,000133 0,00018019

11P 0,46 0,49 0,48

XYρ 0,84 0,96 0,92

XR 73,6 37975 171278

Tablo 5: Tahmin Edicilerin Etkinlikleri 

 Veri Kümesi 1 Veri Kümesi 2 Veri Kümesi 3 
Tahmin Edici HKO Etkinlik HKO Etkinlik HKO Etkinlik
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klasik )M̂( Y 23,15123 100,00 384051,00 100,00 28687,070 100,00
oransal )M̂( YO  8,42478 274,80 30191,32 1272,06 23253,180 123,37
çarpımsal )M̂( YÇ  94,27428 24,56 1467469,00 26,17 34808,350 82,41
regresyon )M̂( YR 6,81572 339,67 30109,60 1275,51 4406,334 651,04
SSP1 )M̂( 1SSP  14,25590 162,40 342476,00 112,14 28566,240 100,42
SSP2 )M̂( 2SSP  16,81843 137,65 346784,20 110,75 28571,090 100,41
S1 )M̂( 1S 6,81572 339,67 30109,60 1275,51 4406,334 651,04
S2 )M̂( 2S 6,81572 339,67 30109,60 1275,51 4406,334 651,04

Üç kitle de incelendiğinde en etkin tahmin edicilerin regresyon )M̂( YR , 1SM̂ ve 2SM̂ tahmin edicileri 
olduğu görülmektedir. Yardımcı değişken ile ilgilenilen değişken arasındaki korelasyon yüksek 
olduğundan oransal tahmin edicilerin kullanılması daha uygundur. Uygulama sonuçlarında çarpımsal 
medyan tahmin edicinin )M̂( YÇ , en düşük etkinliğe sahip olması bu durumun bir sonucudur. Verilen 

üç farklı kitlede de oransal medyan tahmin edici )M̂( YO , 1SSPM̂ ve 2SSPM̂ tahmin edicileri ile 
karşılaştırıldığında koşullar sağlanmadığı için daha etkin bulunmuştur. Sonuç olarak verilen bu 
örnekler için bakıldığında regresyon )M̂( YR  ve Singh 1 )M̂( 1S medyan tahmin edicilerinin en etkin 
tahmin ediciler olduğu söylenebilir.  
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Özet 

Zaman Serileri, finansal varlıkların çözümlemesinde sıkça kullanılan istatistiksel yöntemlerden biridir. Özellikle, son yıllarda 
zaman serisi modellerine zaman içerisinde değişen varyans faktörünün de eklenmesi ile oluşturulan modeller üzerinde çeşitli 
çalışmalar yürütülmektedir. Bu alanda en çok bilinen ve kullanılan modeller varyansın deterministik bir fonksiyon olarak 
tanımlandığı ‘Otoregresif Koşullu Değişen Varyans / Autoregressive Conditionally Heteroscedastic / ARCH’ ve 
‘Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans / Generalized Autoregressive Conditionally Heteroscedastic / 
GARCH’ modelleridir. ARCH ve GARCH modellerine seçenek olarak geliştirilen ‘Olasılıksal Oynaklık / Stochastik Volatility 
/ SV’ modelinde ise varyans, olasılıksal bir fonksiyon olarak tanımlanır. Finansal zaman  serilerinde SV modelleri, ARCH 
modellerine göre daha esnektir. Ancak, SV modeline ilişkin olabilirlik fonksiyonu karmaşık bir yapıya sahip olduğundan 
parametre tahminlerinin klasik yöntemlerle elde edilmesi zordur. Bu modelin Bayesci çözümlemesinde ‘Markov Zinciri 
Monte Carlo / Markov Chain Monte Carlo / MCMC’ tekniklerinin kullanılması ile bu sorun ortadan kaldırılmıştır. Bu 
teknikler sayesinde Bayesci tahminler kolayca hesaplanabilmektedir. Bu çalışmada, SV modellerinin Bayesci çözümlemesi 
üzerinde durulacak ve Ocak 1999 / Nisan2009 ayları arasındaki Euro/TL döviz kuru serisi üzerinde yöntemin bir uygulaması
sunulacaktır. 

Anahtar sözcükler: Stokastik volatilite; MCMC yöntemler; Gibbs örnekleme algoritmas;, Bayesci çözümleme.  

Abstract 

Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Models and An Application 

Time series are frequently used to analyze financial assets. Recently, several studies have been carried out especially on the 
models which are constituted by inserting the changing variance factor in time to the time series model. Well-known models 
of this area are called ARCH and GARCH models. In these models, variance is defined as a deterministic function. An 
alternative to ARCH/GARCH is SV model. Contrary to ARCH/GARCH, in SV model variance is determined as a stochastic 
function. The SV model provides more flexible modelling of  financial time series than ARCH/GARCH models. Since the 
structure of the  likelihood function of SV model is  very complicated, it is very hard to estimate the model parameters via the  
classical approaches. By using Bayesian analysis of SV model and MCMC techniques this problem is solved. In this study, 
Bayesian analysis of stochastic volatility models will be explained and application of this analysis to the financial time series 
data, Jan 1999/Apr 2009 monthly Euro/TL exchange rates, will be exhibited.  

Keywords: Stochastic volatility; MCMC methods; Gibbs sampling;  Bayesian analysis. 

 1. Giriş

Oynaklık (volatility), belirli bir zaman dilimi içerisinde özellikle sermaye, döviz ve tahvil 
piyasalarındaki fiyatların hareketliliğinin bir ölçüsü olarak tanımlanabilir. Finans çalışmalarında 
oynaklık, genellikle finansal varlık getirilerinin standart sapması veya varyansı olarak tanımlanmakta 
ve finansal varlıkların toplam riskini ifade etmekte kullanılmaktadır. Kısa bir zaman dilimi içerisinde 
fiyatlardaki hızlı artış ve azalışlar yüksek oynaklık, değişimi az olan fiyatlar ise düşük oynaklık
oluşturur. Finansal piyasalardaki hareketlerin yönü ve büyüklüğü konusunda yapılan çalışmalar, bu 
hareketleri modellemek için birçok tekniğin geliştirilmesini de beraberinde getirmiştir.  

Oynaklık modelleri genel olarak deterministik ve olasılıksal olmak üzere iki ana sınıfta incelenebilir. 
Bu modellerde yer alan koşullu varyans terimi, deterministik modellerde önceki gözlemlerin 
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deterministik bir fonksiyonu olarak tanımlanırken, olasılıksal oynaklık modellerinde olasılıksal bir 
fonksiyon olarak tanımlanmaktadır. 

Deterministik modeller içerisinde en çok bilinen ve birçok araştırmacı tarafından kullanılan model 
1982 yılında Engle tarafından geliştirilen ARCH modelidir. ARCH süreci ile zamana göre değişim 
gösteren koşullu varyans modellenir. Modelde t zamanındaki koşullu varyans t-1 zamanına kadar olan 
gözlemlerin değerlerine bağlıdır.  ARCH modelleri, doğrusal ve doğrusal olmayan bölüm olarak 
başlıca iki bölümde ele alınmaktadır. Doğrusal bölüm, bağımlı değişkenin zaman içindeki değişimini 
gösteren koşullu ortalama denklemidir. Doğrusal olmayan bölüm ise, bağımlı değişken olan koşullu 
varyans ile hata teriminin gecikmeli değerlerinin ilişkisini gösteren koşullu varyans denklemidir. Daha 
sonra bu model Bollerslev tarafından genelleştirilerek GARCH modeli elde edilmiştir.  

Hem ARCH hemde GARCH modellerinde t-1 anındaki oynaklık, bilinen bir değer olarak kabul edilir. 
Bununla birlikte, bu değer gözlemlenemeyen bir değişken olarak da düşünülebilir. Bu durumda 
sürecin varyansını olasılıksal kabul ederek oynaklığın logaritmasını doğrusal olasılıksal bir süreç 
olarak tanımlayan SV modeli geliştirilmiştir. ARCH ve GARCH modellerinden farklı olarak SV 
modelinin koşullu varyans denkleminde bir raslantı değişkeni yer almaktadır. Bu terim ile modelin 
varyansı zamana göre olasılıksal değişim gösteren bir değişken olarak tanımlanır. Deterministik ve 
olasılıksal modeller arasındaki temel farklılık oynaklığın gözlemlenebilir bir değişken olarak kabul 
edilip edilmemesidir. 

SV modellerinde biri gözlenen, diğeri gizli oynaklık olmak üzere iki tip gürültü süreci tanımlıdır. Bu 
nedenle SV modelleri ARCH modellerine göre finansal zaman serilerinde daha esnek modeller 
oluşturmaktadır. Ölçüm ve örnekleme hataları gözlem hatalarını oluştururken, oynaklık dinamiklerinin 
değişkenliği de süreç hatalarını oluşturmaktadır. 

SV modellerine ilişkin olabilirlik fonksiyonunun karmaşık yapısı nedeniyle bu modellerde klasik 
parametre tahminlerine ulaşmak zordur. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda SV modelleri için 
kullanılan başlıca tahmin yöntemleri, genelleştirilmiş momentler yöntemi (Malino ve Turnbull, 1990), 
quasi-en çok olabilirlik tahmini (Harvey, Ruiz ve Shephard, 1994) ve benzetim tabanlı genelleştirilmiş
momentler yöntemi (Duffie ve Singleton, 1993) olarak sıralanabilir. Bu klasik yöntemlere ek olarak 
Bayesci tahmin yöntemleri de geliştirilmiştir. Çok boyutlu durumda sonsal dağılımları elde etmek için 
kullanılan integral işlemlerinin karmaşıklığı nedeniyle SV modellerinin Bayesci çözümlemesini 
yapmak kolay değildir. Sonsal hesaplamalardaki bu problem ise Markov Zinciri Monte Carlo 
(MCMC) tekniklerinin geliştirilmesi ile ortadan kaldırılmıştır. Andersan, Chung ve Sorensan 1999 
yılında yaptıkları çalışmada MCMC yöntemleri ile SV modellerine ilişkin yapılan çıkarsamaların daha 
etkin olduğunu göstermişlerdir.  

Bu çalışmada Bayesci çözümleme WinBUGS programı yardımıyla yapılmıştır. WinBUGS’da 
herhangi bir önsel yoğunluk fonksiyonu ya da olabilirlik fonksiyonunun açık gösterimine gerek 
olmadığı için, SV modellerinin bu program yardımıyla çözümlenmesi daha kolaydır. Programın en 
belirgin üstünlüğü modeldeki her türlü değişikliğin kolay bir biçimde gerçekleştirilebilmesidir. 
Programın eksik kalan tarafı ise yakınsamaların yavaş gerçekleşmesidir. Yakınsamadaki yavaşlık ise 
Gibbs örnekleme algoritmasının yapısından kaynaklanmaktadır. SV modelinin Bayesci 
çözümlemesinde kullanılan MCMC algoritmalarında ard arda gelen durumlar arasında yüksek ilişkiler 
olduğundan yakınsama yavaş gerçekleşir. WinBUGS programında, modelin grafiksel gösteriminden 
yararlanılarak parametrelerin tam koşullu dağılımları elde edilebilir. Bu program, her bir tam koşullu 
dağılıma ilişkin en iyi örnekleme yöntemini seçen bir sistem içermektedir. 

Bu çalışmada amaç, SV modellerinin Bayesci çözümlemesi üzerinde durmak ve finansal zaman 
serileri üzerinde yöntemin bir uygulamasını sunmaktır. Yöntemin uygulaması WinBUGS programı
kullanılarak yapılmıştır. 
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2. Olasılıksal Oynaklık Modelinin Bayesci Çözümlemesi 

SV modelinde parametre tahminlerinin elde edilmesinde kullanılan genel Bayesci yaklaşım,  Meyer ve 
Yu (2000) tarafından ele alınmıştır. Bu çalışmada, SV modelinin döviz kuru serileri üzerindeki 
uygulaması sunulmuştur. Bu modelde xt, döviz kuru serisini, yt ise günlük ortalama kar serisini 
göstermektedir. Buna göre, yt serisi aşağıdaki dönüşüm ile tanımlanabilir. 

n,...,1t,)xlogx(log
n
1xlogxlogy

n

1i
1tt1ttt =−−−= ∑

=
−− (1) 

Bu verinin analizinde kullanılan SV modeli, bilinmeyen durumlar verildiğinde gözlemlerin koşullu 
dağılımını belirler. tθ ile gösterilen gizli oynaklık terimi, bilinmeyen durumları ifade eder ve model 
aşağıdaki gibi tanımlanır: 

i.i.d

t t t t t
1P(y / ) exp u u ~ N(0,1), t 1,..., n
2

 θ = θ = 
 

 (2) 

Bilinmeyen durumların zamana göre bir Markov geçisi gösterdiği kabul edilirse aşağıdaki eşitlik 
yazılabilir:  

i.i.d
2 2

t t 1 t 1 t tP( / , , , ) ( ) , ~ N(0, ), t 1,..., n− −θ θ µ φ τ = µ + φ θ −µ + υ υ τ = (3) 

Burada 2
0 ~ N( , )θ µ τ olarak tanımlanmaktadır. tθ , t’inci gündeki oynaklık miktarını, , 1 1φ − < φ <

ise verilerin karesinin logaritmasındaki mevcut otokorelasyonu ölçer. Böylece φ , oynaklıktaki 

değişmezliği; sabit ölçek katsayısı ( )exp 2β = µ , en sık görülen oynaklığı (model oynaklığı) ve τ ,
log-oynaklık’ların değişimini göstermektedir. 

Bayesci çözümleme yapabilmek için bilinmeyenlerin bileşik önsel dağılımları ile gözlemlerin 
olabilirlik fonksiyonuna ihtiyaç vardır. Burada 2, ,µ φ τ parametreler, 0 1 n, ,...,θ θ θ gözlemlenemeyen 
değişkenler ve 1 2 ny , y ,..., y de gözlemler olarak gösterilir. SV modelinde Bayesci çıkarsamalar 

bilinmeyenler olarak tanımlanan 2, ,µ φ τ , 0 1 n, ,...,θ θ θ ’in sonsal dağılımlarına dayanmaktadır. Raslantı
vektörü θ ’nın olasılık yoğunluk fonksiyonu P( )θ ile gösterilirse, bileşik önsel dağılım aşağıdaki gibi 
ifade edilebilir: 

n
2 2 2 2

0 n 0 t t 1
t 1

P( , , , ,..., ) P( , , )P( / , ) P( / , , , )−
=

µ φ τ θ θ = µ φ τ θ µ τ θ θ µ φ τ∏ (4) 

Burada 2, ,µ φ τ parametrelerinin önsel olarak bağımsız olduğu kabul edilmektedir. µ için bilgi içeren 
N(0,10) önsel dağılımı kullanılmıştır. *2 1φ = φ − olarak alınmış ve φ * için 20 ve 1.5α − β−
parametreleri ile bir Beta önsel dağılımı tanımlanmıştır. 2τ için önsel dağılım IG(2.5,0.025) olan 
eşlenik ters Gamma olarak alınmıştır. 2

t t 1P( / , , , )−θ θ µ φ τ dağılımı ise Eşt.(3)’te tanımlandığı gibidir. 

Olabilirlik fonksiyonu 2
1 n 0 nP(y ,..., y / , , , ,..., )µ φ τ θ θ koşullu bağımsızlık varsayımı altında 

aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 
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n
2

1 n 0 n t t
t 1

P(y ,..., y / , , , ,..., ) P(y / )
=

µ φ τ θ θ = θ∏ (5) 

Önsel dağılım ve olabilirlik fonksiyonu yardımıyla bileşik sonsal dağılım aşağıdaki gibi elde edilebilir: 

n
2 2 2 2

0 n 1 n 0 t t 1
t 1

n

t t
t 1

P( , , , ,..., / y ,..., y ) P( )p( )P( )P( / , ) P( / , , , )

P(y / )

−
=

=

µ φ τ θ θ ∝ µ φ τ θ µ τ θ θ µ φ τ ×

θ

∏

∏
(6) 

3. Olasılıksal Oynaklık Modelinin Bayesci Çözümlemesinde DAG Gösterimi ve WinBUGS 
Kullanımı

Bir modelin ‘yönlendirilmiş düz grafik / directed acyclic graph / DAG’ ile gösterimi, temel model 
yapısının incelenmesinde kullanıldığı gibi aynı zamanda modelin WinBUGS’da oluşturulmasında da 
kullanılır. DAG’da herhangi bir t zamanı için tüm bilinmeyenler ve gözlemler, düğüm adı verilen 
elipslerle gösterilir. Koşullu bağımsızlık varsayımlarını göstermek için  düğümler arasında kapalı oklar 
kullanılır. Açık oklar ise diğer düğümlerin mantıksal fonksiyonları olan deterministik düğümlere 
gider.  

Şekil 1. SV modelinin DAG ile gösterimi. 

Bir DAG’da tüm oklar yönlendirilmiştir ve koşullu bağımsızlık varsayımından dolayı hiçbir geri 
dönüş yoktur. V, grafikteki tüm düğümlerin bir kümesi olmak üzere υ ( )Vυ∈  ile belirtilen bir  
düğümden önce gelen düğümler “ebeveynler”, sonra gelen düğümler ise “çocuklar” olarak adlandırılır. 
Kapalı oklar, ebeveyn düğümler bilindiğinde her bir düğümün, kendinden sonra gelenler dışında diğer 
düğümlerden bağımsız olduğunu gösterir.  

Böylece, çok değişkenli olasılık dağılımı, tüm düğümlerin koşullu olasılık dağılım fonksiyonlarının
çarpılmasıyla aşağıdaki gibi elde edilebilir. 

( ) ( ){ }
V

P V P parents
ν∈

= υ υ∏ (7) 

Yukarıda verilen  Eşt.(7), Eşt.(6)’nın sağ tarafının, DAG gösterimi ile ifadesidir.  
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DAG’da tüm düğümlerin oluşturduğu küme V olmak üzere, V0 bilinen düğümlerin alt kümesini, Vu
ise bilinmeyen düğümlerin alt kümesini göstersin. Bu durumda, Eşt.(6) ile gösterilen çok değişkenli 
sonsal dağılım P(Vu/V0) biçiminde ifade edilebilir. Bir MCMC yöntemi olan Gibbs örnekleme 
algoritması ile P(Vu/V0) sonsal dağılımından bir örneklem oluşturmak için, tam koşullu dağılımlardan 
iteratif olarak örnekler çekilir. ( ) uP V , Vυ υ υ∈  biçimindeki tam koşullu dağılımlar, Eşt.(7) ile 

verilen çok değişkenli sonsal dağılımdaki υ ’ye bağlı terimlerin çekilmesiyle kolayca elde edilir.  

( ) ( ){ } ( ){ }
( )parents w

P V P parents P w parents w
υ∈

υ υ α υ υ ∏ (8) 

Herhangi bir düğüm ( )υ için tam koşullu dağılım, yalnızca bu düğümün ebeveynlerine, çocuklarına 
ve ikincil ebeveynlerine bağlıdır.  

WinBUGS, tüm bilinmeyen düğümlerin tam koşullu dağılımlarını oluşturmak için modelin 
gösterimini DAG ile gerçekleştirir ve tam koşullu dağılımlardan örneklem çekmek için güvenilir 
örnekleme yöntemleri kullanır. İlk olarak tam koşullu dağılımlar analitik olarak bilinen bir dağılıma 
dönüştürülerek eşlenik dağılımlar oluşturulmaya çalışılır.  Bilinen eşlenik bir yapı elde edilemez ise 
yoğunluk fonksiyonunun log-konkav bir yapıya dönüştürülüp dönüştürülemediği kontrol edilir. Log-
konkav bir yapı elde edilir ise ‘uyarlamalı red / adaptive rejection / AR’ örneklemesi kullanılır. 
Yoğunluk fonksiyonu log-konkav değilse WinBUGS, örneklem çekmek için bir Metropolis-Hastings 
(MH) adımı kullanır.  

4. MCMC Yöntemlerinde Yakınsamanın Belirlenmesi 

MCMC yöntemlerinde incelenmesi gereken önemli bir nokta, çekilen örneklemlerin sonsal dağılıma 
yakınsayıp yakınsamadığının belirlenmesidir. Kuramsal olarak n →∞ olduğunda yakınsamanın
gerçekleşeceği söylenir, ancak uygulamada yakınsamanın gerçekleşeceği iterasyon sayısının
belirlenmesi gerekir. Yakınsama gerçekleştikten sonra, ilgilenilen parametrelerin sonsal 
dağılımlarından yaklaşık örneklemler üretmek için iterasyonlara devam edilir. Yakınsama hızı, koşullu 
dağılımların karmaşıklığına bağlıdır. Yakınsama belirlenmesinde kullanılan bir çok yöntem vardır. 
Zincir otokorelasyonlarının incelenmesi bu yöntemlerden biridir. Otokorelasyon katsayıları, her bir 
parametre zinciri için ilişki miktarının belirlenmesinde kullanılır. Yakınsama problemi bulunmayan 
zincirler için otokorelasyon katsayılarının küçük olması beklenir.  

Yakınsamanın belirlenmesinde kullanılan diğer bir yöntem Raftery ve Lewis tarafından önerilmiştir. 
Bu yöntemde, zincir otokorelasyonunun bir fonksiyonu olan seyreltme oranı (thin), yakınsama 
gerçekleşene kadar geçmesi gereken iterasyon sayısı (burn), güvenilir tahminler elde etmek için 
gerekli toplam iterasyon sayısı (N) ve zincirdeki noktaların aynı dağılımlı ve bağımsız olması için 
gerekli minimum iterasyon sayısı (Nmin) hesaplanır. Bu yöntemde ayrıca “I istatistiği” adı verilen 
I N N min= oranı hesaplanır. Bu istatistiğin değerinin 5’ten büyük olması zincirde yakınsama 
sorununun olduğuna işaret eder.  

Geweke tarafından da yakınsamanın belirlenmesi için bazı yöntemler önerilmiştir. Bu yöntemlerin 
ilkinde, örneklemin baştan %10 ile sondan %50’sinin ortalamaları karşılaştırılır ve ortalamalar eşitse 
yakınsama probleminin olmadığı kabul edilir. Önerilen diğer bir yöntemde sayısal standart hatalar ve 
oransal sayısal etkinlikler hesaplanır. Bu değerler örneklemin farklı yüzdeliklerine bağlı olarak tahmin 
edildiğinde bu tahminler arasında önemli farkların olması, otokorelasyonların büyük olduğuna
dolayısıyla yakınsama probleminin olduğuna işaret eder.  
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5. Uygulama 

Uygulamada, Ocak 1999/Nisan 2009 ayları arasındaki aylık Euro/TL döviz oranları verisinin 
logaritması alınarak çözümlemeler gerçekleştirilmiştir. n=124 birimlik veri kümesinde  τβφ ,,
parametreleri için 200000 iterasyon yapılmış, ilk 100 iterasyon çözümlemeden çıkartılmış ve 
seyreltme oranı 5 olarak alınmıştır. Bu durumda, Raftery-Lewis ölçütlerine göre tüm parametreler için 
I=1.049 olarak hesaplanmıştır. Bu değer 5’ten küçük olduğu için parametre zincirlerinin yakınsama 
gösterdiği söylenebilir. Ayrıca, seyreltme oranının (thin) 1 olarak bulunması zincirlerde ard arda gelen 
iki gözlem arasında ilişki olmadığına işaret eder. Bir başka ifade ile, elde edilen parametre 
zincirlerinde orokorelasyon sorunu bulunmamaktadır. Zincirlerde otokorelasyon sorunu olmadığı 
aşağıdaki grafiklerden yararlanarak da söylenebilir. 
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Şekil 2. Parametre zincirlerine ilişkin otokorelasyon fonksiyonlarının grafikleri.  

Geweke testine göre, parametre zincirlerinin baştan %10 ve sondan %50’lik kısımlarının ortalamaları
alınarak durağanlığa ulaşıp ulaşmadığı araştırılacak olunursa Çizelge 1’deki sonuçlara ulaşılır.  
 

Çizelge1. Parametre zincirleri için Geweke testi sonuçları.

Ki-kare p değeri 
Yüzdelik β φ τ

%4 0.160142 0.480305 0.377679  
%8 0.115626 0.467867 0.356181  

%15 0.072133 0.433451 0.337174  

Buna göre,   

µ = µ
µ ≠ µ

0 0.10 0.50

1 0.10 0.50

H :
H :

 

hipotezi için parametrelelerin p değerleri incelenecek olursa, tüm parametre zincirlerinin durağan 
olduğu α=0.05 yanılma olasılığı ile söylenebilir. 
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Parametre zincirlerinin yakınsama grafikleri aşağıdaki gibi elde edilmiştir. 
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Şekil 3. Parametre zincirlerinin yakınsama grafikleri.  

Şekil 3’e göre, parametre zincirlerinde yakınsama problemi olmadığı, grafiklerin Geweke ile Raftery-
Lewis test sonuçlarını desteklediği söylenebilir. 

Gibbs örnekleme algoritması kullanılarak elde edilen parametre zincirlerinin sonsal olasılık yoğunluk 
fonksiyonlarına ilişkin grafikler Şekil 4’de verilmektedir. 
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Şekil 4. Parametre zincirlerinin sonsal olasılık yoğunluk fonksiyonlarının grafikleri. 
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Şekil 4’e göre SV modelinin parametrelerinden β ’nın sonsal dağılımının sola çarpık, φ ’nin sonsal 
dağılımının sağa çarpık, τ ’nun sonsal dağılımının ise simetrik olduğu söylenebilir. 

Zincirlerde yakınsama sorunu olmadığından model için güvenilir tahminler elde edilebilir. τβφ ,,
parametreleri için elde edilen özet istatistikler Çizelge 2’de verilmiştir. Çizelgede “ortalama” kolonu 
parametrelere ilişkin Bayesci tahminleri göstermektedir. 

Çizelge 2. Parametre zincirlerinin özet istatistikleri. 

Parametre Ortalama Std.Sapma Std.Hata 2.5% Ortanca 97.5% 
β 1.1260 0.5899 0.0031 0.4273 1.0090 2.5560 

φ 0.6178 0.1512 0.0021 0.2374 0.6398 0.8442 
τ 3.3000 0.2911 0.0030 2.7730 3.2880 3.9080 

Özet istatistikler değerlendirildiğinde SV modeli için oynaklıktaki değişmezlik 0.6178, en sık görülen 
oynaklık 1.1260 ve oynaklığın değişimi 3.3 olarak hesaplanmıştır. 

6. Sonuç ve Tartışma 

Finansal verileri modellemeye ve zaman içerisinde bu serilerin fiyatlarındaki riski ölçmeye yarayan 
ARCH / GARCH modellerine güçlü bir seçenek olarak SV modelleri geliştirilmiştir. Bu sayede, 
model varyansı zamana göre olasılıksal değişim gösteren bir raslantı değişkeni olarak tanımlanabilmiş
ve finans verilerinin daha esnek, gerçekçi modellenmesi sağlanabilmiştir. Bayesci çözümleme ile de 
modelin parametrelerinin tahmin edilmesi sürecinde klasik yöntemlerde karşılaşılan sorunlara etkin 
çözümler getirilmiştir. Geliştirilen bilgisayar programları sayesinde bu Bayesci çözümlemeler kısa 
sürede ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.  

Çalışmada, Ocak 1999/Nisan 2009 ayları arasındaki aylık Euro/TL döviz oranları verisi için bir SV 
modeli oluşturulmuş ve WinBUGS ile bu modelin Bayesci parametre tahminleri elde edilmiştir. 
Uygulama sonuçları değerlendirildiğinde, elde edilen parametre zincirlerinde yakınsama sorunu 
gözlenmediği için bu zincirler üzerinden modelin parametre tahminlerine geçilmiştir. Modelin 
oynaklığındaki değişmezlik 0.6178 olarak hesaplanmıştır. Genel olarak uygulamada oynaklıkdaki 
değişmezliğin ‘1’ değerine yakın olması istenir. Değer 1’e ne kadar yakın ise serinin piyasalardaki ani 
çıkış ve düşüşlere o kadar dirençli olduğu söylenebilir. Sonuç olarak, iki farklı yatırım aracından 
hangisinin daha riskli olduğuna bu değer yardımı ile karar verilebilir. En sık görülen oynaklık
1.1260’dir ve bu değer model oynaklığı olarak yorumlanır.Yatırımcı, amaçları doğrultusunda riskli 
ama getirisi yüksek olan ya da daha az riskli ancak getirisi de aynı biçimde daha düşük olan yatırım
aracından hangisini tercih edeceğine bu değeri baz alarak karar verebilir. Son olarak, kurulan modelde 
oynaklığın değişimi 3.3 olarak hesaplanmıştır. Yine bu değer farklı zaman serilerinin 
karşılaştırılmasında önemlidir. 

Finans verilerinin çoğunda değişen varyanslılık sorunu yer almaktadır ve genelde bu verilerde 
oynaklık kümelerinin varlığı gözlenmektedir. Dolayısıyla verilerin analizinde mevcut oynaklığın
doğru olarak modellenmesi ve elde edilen modelden güvenilir tahminlere ulaşılması çok önemlidir. Bu 
nedenle çalışmada son zamanlarda literatürde geniş bir yer tutan SV modelleri ve bu modellerin 
Bayesci çözümlemesi bir uygulama üzerinden, kullanılan paket programda açıklanarak sunulmuştur. 
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Özet 

Bu çalışmada, üstel dağılımlı veri üreten süreçler için X kontrol kartlarının Bayesci yaklaşım ile 
oluşturulması üzerinde durulmuştur. Kullanılan yaklaşım, Bayesci çözümlemenin ardıllık özelliğine ve en 
yüksek sonrsal yoğunluk aralıklarına dayanmaktadır. Üstel dağılımlı veri üreten süreçler için  Bayesci 
kontrol kartlarının oluşturulması açıklanmış, X için oluşturulan Bayesci kontrol kartlarının performansı
standart ve hoşgörü aralığı kontrol kartları ile karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, Bayesci kontrol 
kartlarının performansının karşılatırılan diğer kartlara göre daha üstün olduğu görülmüştür.  

Anahtar Sözcükler: Bayesci yaklaşım; Gamma dağılımı; Kontrol sınırı; Sonsal dağılım; Kontrol sınırı
performansı; Hoşgörü aralığı kontrol  sınırı; Shewart kontrol kartı.

Abstract  

Bayesian Control Limits for X Control Charts 

This article deals with the construction of X control charts for exponentially distributed processes using 
the Bayesian perspective. In this sense, we obtain new control limits for X charts for exponentially 
distributed data. The approach is based on the sequential nature of Bayesian analysis and highest 
probability density intervals. Construction of the control charts are illustrated and performance of the 
proposed, standard and tolerance interval control limits are examined and compared via a Monte Carlo 
simulation study. As the result, proposed Bayesian control limits are found to be better in performance 
than standard and tolerance interval control limits for X charts.   

Keywords: Bayesian approaches; Gamma distribution; Control limit; Posterior distribution; Performance 
of control limit; Tolerance interval control limit; Shewart control chart. 

1. Giriş

Ölçülebilir kalite karakteristikleri raslantı değişkeni olarak tanımlandığında, bunların ortalamaları,
değişkenlikleri ve diğer bazı özellikleri kontrol kartları kullanılarak değerlendirilebilir. En yaygın
kontrol kartları Shewart kartları olarak bilinen kartlardır. Shewart kartları normallik ve gözlemlerin 
bağımsızlığı varsayımı ile oluşturulur. Genellikle bir Shewart kartında kontrol sınırları arasında kalan 
olasılık yoğunluğu kuramsal olarak 0.9973’tür. Bu kuramsal durumun gerçekleşmesi normallik 
varsayımının sağlanması ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle konrtol kartını oluşturmak için kullanılan 
istatistiğin dağılımı simetrik değil ise ya da normal dağılım varsayımı bu istatistiğin dağılımı için 
sağlanmıyorsa Shewart kartlarının kullanımının uygun olmadığı düşünülmektedir.   

Genel olarak çarpık dağılımlı veri üreten süreçler bir işi yapma süresi, hizmet verme süresi, kullanım
süresi, arıza süresi, bekleme süresi gibi zaman ölçümlerinden oluşan süreçlerdir. İki olayın görülmesi 
arasında geçen zaman üstel dağılıma uygun dağılış göstermektedir [3]. Üstel dağılımlı bir raslantı
değişkeninin çarpıklık katsayısı 2’dir. Bu durumda, üstel dağılım normal dağılıma göre sağa çarpıktır. 
Üstel dağılımlı veri üreten süreçlerin kontrolü için standart Shewart kartlarının kullanılması gözlem 
sayısı çok büyük olmadıkça uygun bir durum değildir.  
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Üstel dağılımlı veri üreten bir süreç için X ’nın dağılımı simetrik değildir ve uygulamada kullanılan 
örneklem büyüklüğü küçük olduğunda merkezi limit teoreminin uygulanması uygun değildir. Bu 
nedenle standart Shewart kartlarının kullanımı uygun olmamaktadır [2,5].  

Hamada [2], bu soruna bir çözüm olarak hoşgörü aralığı (tolerance interval) kontrol sınırlarının
kullanılmasını önermiş ve gerekli olan kontol kartı sabitlerinin çıkarımını yapmıştır. Hoşgörü aralığı 
kontrol sınırlarının bulunmasında dağılımsal bir varsayım yapılmamaktadır. Ayrıca Hamada [1], np, p, 
c ve u kartları için Bayesci hoşgörü aralığı kontrol kartlarını önermiştir.  

Çalışmada, üstel dağılımlı veri üreten bir süreç için X kontrol kartı sınırlarının Bayesci yaklaşım ile 
oluşturulması üzerinde durulmuştur. Bayesci yaklaşımın ardıllık özelliği kullanılarak X kartları için 
yüksek performanslı kontrol sınırlarının elde edilmesi amaçlanmıştır. Bayesci yaklaşımın ardıllık
özelliği sayesinde kartın t adımında sürece ilişkin toplanan bilgi 1t − adımındakinden daha çok 
olduğundan daha güvenilir sınırlar elde edilmektedir.  

Yapılan Monte Carlo benzetim çalışması ile önerilen Bayesci kontrol snırlarının performansı, standart 
ve hoşgörü kontrol sınırlarının performansı ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma için Hamada [1,2] 
tarafından verilen performans ölçütleri kullanılmıştır. Benzetim çalışması sonucunda önerilen Bayesci 
kontrol sınırlarının, standart ve hoşgörü kontrol sınırlarına göre daha yüksek performansa sahip olduğu
görülmüştür.  

İkinci bölümde Bayesci kontrol kartlarının oluşturulması üzerinde durulmuştur. Bayesci kontrol 
sınırlarının elde edilişi üçüncü bölümde verilmiştir. Dördüncü bölümde bir sayısal örnek verilmiştir. 
Beşinci bölümde Bayesci kontrol sınırlarının performansının ölçülmesinde ve diğer sınırlar ile 
karşılaştırılmasında kullanılacak performans ölçüleri ve benzetim tasarımı verilmiş, benzetim 
sonuçları yorumlanmıştır.  

2. Bayesci kontrol kartları

Bayesci kontrol kartlarının oluşturulmasında kontrol sınırlarının dışında kalan olasılık yoğunluğunun
istenen düzeyde olması temel amaçtır. Hamada [1,2] (1)’de verilen eşitsizliği np, p, c ve u kartları için 
Bayesci hoşgörü aralığı kontrol sınırlarını bulmakta kullanmıştır: 

 ( ) ( )[ ] α−≥≤>≤<λ 1p)(ÜKSTPvep)(AKSTPP 21 XXXXX

(1) 

(1) eşitsizliğinde T, kontrol kartı istatistiğini,  λ , sürecin ürettiği verinin dağılımının parametresini, 
)(AKS X , alt kontrol sınırını, )(ÜKS X üst kontrol sınırını, 1p ve 2p sırasıyla alt ve üst kontrol sınırı

dışında kalması amaçlanan olasılık yoğunluklarını ve α−1 güven düzeyini göstermektedir. (1) 
eşitsizliğinde dıştaki olasılık üretici risikini, içteki olasılıklar ise kontrol sınırları arasında kalması
planlanan olasılık yoğunluğunu kontrol eder.  

Kartın oluşturulması sırasında her adımdaki bilgi, alınan her örneklemden sonra Bayesci yaklaşımların
ardıllık özelliği kullanılarak güncellenmiştir. Bayesci yaklaşımların ardıllık özelliği .t adımda elde 
edilen sonsal dağılımın ).1t( + adımda önsel dağılım olarak kullanılmasından gelir. 1x , 1. adımda 
alınan örneklem olsun. Bu durumda ( ) ( ) ( )11 pp xx λλ∝λ l biçimindedir. Burada ( )⋅⋅l olabilirlik 
fonksiyonudur. İkinci adıma geçildiğinde Bayesci yaklaşımların ardıllık özelliğinden 

( ) ( ) ( )2121 p,p xxxx λλ∝λ l biçimindedir. Genel olarak t. adım için ardıllık özelliği

( ) ( ) ( )t1t1t1 ,...,p,...,p xxxxx λλ∝λ − l
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biçimindedir.  

Çalışmada önerilen Bayesci kontrol kartının oluşturulması için Algoritma 1. kullanılır: 

Algoritma 1. Bayesci kontrol kartının oluşturulması

A1. İlk konrtol sınırları için X ’nın dağılımının parametresi önsel dağılım üzerinden tahmin edilir, 
süreçten örneklem alınır ve A5.’e geçilir. 

A2. X ’nın dağılımının parametresi Bayesci yaklaşım ile tahmin edilir.  

A3. Alınan örneklemden elde edilen x değeri karta işaretlenir. 

A4. x değeri kontrol sınırlarının dışında ise durulur. Süreçte gerekli düzeltme yapılır. Kontrol dışı 
olan nokta dışarıda bırakılır ve A5.’e geçilir. x değeri kontrol sınırlarının içinde ise doğrudan 
A5.’e geçilir. 

 A5. Tahmin edilen parametre X ’nın dağılımında yerine konulur. 

A6. (1) eşitsizliğini sağlayan bir en yüksek yoğunluk (highest probability density) aralığı A5.’te 
elde edilen dağılım kullanılarak bulunur. 

A7. Bulunan aralığın alt ve üst sınırları sırasıyla )(AKS X ve )(ÜKS X ’ye eşitlenir. Bu değerler 
kart üzerinde işaretlenir.  

A8. Alınması istenen örneklem sayısına ulaşılmamış ise süreçten yeni örneklem alınır ve A2.’ye 
geçilir; ulaşılmış ise durulur. 

Hamada [2] Bayesci hoşgörü aralığı kontrol sınırlarını elde ederken Algoritma 1.’de verilen A4. adımı
dikkate almamaktadır. Süreç ortalamasında t . noktadan hemen sonra özel nedenlerden kaynaklanan 
bir değişim olduğu varsayılsın. Kontrol sınırlarının elde edilmesinde Bayesci yaklaşımın ardıllık
özelliği kullanıldığından )1t( + . ve sonraki noktalarda elde edilen sınırlar bu değişimden etkilenir. 

)1t( + . ve sonraki sınırlar verinin, başta belirlenen dağılımdan değil, başta belirlenen dağılım ile t .
noktada ortaya çıkan dağılımın bir karmasından gelip gelmediğini test eder. Ancak kontrol dışında 
olduğu belirlenen nokta sonraki adımlarda dışarıda bırakıldığında kontrol sınırları tüm noktalarda 
başta belirlenen dağılım için test yapar. Bu nedenle Algoritma 1.’de verilen A4. adımın uygulanması
kaçınılmazdır. 

3. Bayesci kontrol sınırlarının elde edilmesi 

n1 X,...,X bağımsız raslantı değişkenlerinin tümü λ/1 ortalama ile üstel dağılıma sahip olsun. Bu 
durumda X ’nın dağılımı n ve ( )λn/1 parametreleri ile gamma dağılımıdır. Bu gamma dağılımının

çarpıklık kartsayısı n/2 ’dir. Bu koşullar altında X ’nın dağılımı n’nin büyük değerleri için simetrik 
olabilmektedir. 

X için Bayesci kontrol sınırlarının elde edilmesinde Gamma ( )( )λn/1,n ve Gamma ( )γθ, sırasıyla 
olabilirlik fonksiyonu ve ilk önsel dağılım olarak kullanılmıştır. Gamma dağılımı bir eşlenik önsel 
olduğundan sonsal dağılım da bir gamma dağılımıdır. İlk adım için sonsal dağılım, 

 ( ) ( ){ } 0,/1xnexpxp 1
1n

1 >λγ+λ−λ∝λ −θ+

olarak elde edilir. İkinci adım için sonsal dağılım,  
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( ) ( )( ){ } 0,/1xxnexpx,xp 21
1n2

21 >λγ++λ−λ∝λ −θ+

ve t. adım için sonsal dağılım, 

 ( ) ( )( ){ } 0,/1xxnexpx,...,xp t1
1kn

t1 >λγ+++λ−λ∝λ −θ+ L

biçiminde elde edilir. ∑ =
=

t

1i i
x
t xS olarak tanımlandığında, 

( ) 




 γ+θ+λ

−1x
tt1 /1nS,knGamma~x,...,x

biçimindedir. Bu durumda X ’nın dağılımının parametresi için Bayesci tahmin, 
( )( ) 1x

t /1nS1knˆ −
γ+−θ+=λ biçimindedir. Bu değer sonsal dağılımın tepe değeridir.  

λ ’nın önsel dağılımının parametreleri, λ ’ya ilişkin önsel bilgi bulunduğunda, bu bilgiyi yansıtacak 
biçimde, bilgi bulunmadığında ise önsel dağılımı olabildiğince basık yapacak biçimde seçilmelidir.  

4. Bir sayısal örnek 

Bayesci X kartının oluşturulmasını açıklamak amacıyla biri kontrolde, diğeri kontrol dışında olan iki 
süreç rasgele olarak üretilmiştir. İki süreç için de 5n = ve 25k = olarak alınmıştır. Birinci süreç için 
veriler Üstel(0.1) dağılımından, ikinci süreç için veriler 6k = , 12 ve 18 noktalarında sırasıyla 
Üstel(0.05), Üstel(0.083) ve Üstel(1) dağılımlarından, diğer noktalarda ise Üstel(0.1) dağılımından 
üretilmiştir. Üretilen x değerleri Çizelge 1.’de verilmiştir.  

Çizelge 1. Üretilen süreçler için x değerleri. 

Süreç I 
 

12.995 5.284 8.247 14.646 5.966 12.072 14.458 8.314 10.040 
13.548 12.993 15.990 4.294 7.142 6.988 4.441 14.125 10.127 
10.337 4.887 4.379 8.507 16.571 15.117 9.966   

Süreç II 
 

3.930 4.114 5.728 3.651 2.674 20.431 4.706 7.578 5.968 
4.757 7.494 14.284 5.381 7.558 7.578 4.561 8.910 0.808 
3.116 4.095 2.950 5.573 6.711 8.034 5.497   

Birinci ve ikinci süreç için oluşturulan Bayesci X kartı Şekil 1’in (a) ve (b) kısımlarında verilmiştir.  

 
Şekil 1. Birinci (a) ve ikinci (b) süreç için oluşturulan X kartları.

Birinci süreç için elde edilen kontrol kartında beklenildiği gibi kontrol dışında herhangi bir nokta 
bulunmamaktadır. Kontrol sınırlarındaki değişkenlik süreç ilerledikçe azalmaktadır. Bunun nedeni 
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sürecin ilerlemesi ile birlikte kontrol sınırlarının, sürecin ürettiği verilerin dağılımı hakkında daha çok 
bilgiye sahip olunarak elde ediliyor olmasıdır. Ayrıca kontrol sınırlarının gelen verinin değerindeki bir 
artış ya da azalışa duyarlı olduğu görülmektedir. Sürecin ilerlemesiyle birlikte her adımda elde edilen 
kontrol sınırları bir öncekine göre daha çok bilgi varlığında elde edilmektedir.  

İkinci süreç ise beklenildiği gibi kontrol dışındadır. İkinci sürece ilişkin kontrol kartının oluşturulması
sırasında kontrol dışındaki nokta dışarıda bırakılmamıştır. Bunun nedeni bu noktanın dışarıda
bırakılmamasının etkisini göstermektir. Sürecin kontrolden çıktığı 6. noktaya bakıldığında kontrol 
kartının süreç ortalamasındaki değişimi yakaladığı görülmektedir. Süreç ortalaması 6. noktada 10’dan 
20’ye çıkmıştır. 6. nokta için kontrol sınırları, süreç ortalamasının değişmeyeceği varsayımı ile elde 
edilmiş ancak 6. noktada süreç ortalaması artmıştır. 6. noktadan sonraki adımlarda sürecin yeniden 
kontrol dışına çıkmasına karşın kontrol sınırları dışında bir nokta görülmemektedir. Bunun nedeni 2. 
Kesimin sonunda sözü edilen durumdur. Şekil 1-(b)’de sözü edilen durum açıkça görülmektedir. 6. 
noktadan sonra kontrol sınırları, sürecin Üstel(0.1) ile Üstel(0.05) dağılımlarının bir karmasından veri 
üretmesi gerektiği bilgisine göre elde edilmiş ve hiç bir nokta kontrol sınırlarının dışına çıkmamıştır. 
18. noktada alt kontrol sınırı 0.504, gözlenen değer 0.808’dir. Şekil 2-(a).’da 6. nokta dışarıda
bırakıldıktan sonra elde edilen Bayesci X kartı verilmiştir. Görüldüğü gibi sürecin tekrar konrol 
dışına çıktığı 12. nokta yakalanmıştır ancak 17. nokta yine yakalanamamıştır. 17. noktada (başlangıçta 
18. nokta idi) alt kontrol sınırı 0.694, gözlenen değer 0.808’dir. Şekil 2-(b).’de 12. nokta dışarıda
bırakıldıktan sonra elde edilen Bayesci X kartı verilmiştir. 16. noktada (başlangıçta 18. nokta idi) alt 
kontrol sınırı 0.821, gözlenen değer 0.808’dir. Bu durumda sürecin kontrol dışına çıktığı söylenir. 16. 
noktaya kadar tüm noktalar kontrol altında olduğundan kontrol sırıları, kontrol dışına çıkan noktayı
doğru belirlemiştir.  

 

Şekil 2. İkinci süreçte 6. (a) ve 12. (b) nokta dışarıda bırakıldıktan sonra oluşturulan X kartları.

Buradan, kontrol kartının oluşturulması sırasında kontrol dışında olan noktaların belirlenmesinden 
sonra devam etmeden önce, süreçte gerekli düzeltme yapıldıktan sonra bu noktaların dışarıda
bırakılmasının önemi görülmektedir. Bu işlem sürece ilişkin önsel bilginin korunmasını sağladığı gibi 
kontrol dışı noktada özel nedenlerden kaynaklanan değişkenliğinde giderilerek sürecin izlenmesini 
sağlar. 

5. Benzetim çalışması

Bayesci kontrol kartlarının performansının ölçülmesi ve hoşgörü aralığı ve standart kontrol sınırları ile 
karşılaştırılmasında kullanılacak performans ölçütleri Hamada [1, 2] tarafından  
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biçiminde verilmiştir. 1F , AKS, 2F , ÜKS ve 3F genel performansın birer ölçüsüdür. 

Üstel(0.05), Üstel(0.5), Üstel(5) ve Üstel(50) dağılımlarından rasgele olarak üretilen 4 adet süreç 
üzerinde çalışılmıştır. Her süreç için 5n = , 10, 15, 20, 25, 50 ve 10k = , 25, 50 değerlenin tüm 
kombinasyonlarında Bayesci X kartlarının performans ölçümleri yapılmıştır. 00135.0pp 21 == ve 

05.0=α olarak alınmıştır. İlk adımdaki önsel dağılım için 001.0=θ ve 1000=γ olarak alınmıştır. 
Her benzetim kombinasyonu için 10000 tekrar yapılmıştır. X kartı için standart kontrol sınırları

SAx 3± ve hoşgörü aralığı kontrol sınırları ise R*kx ± formülleri ile elde edilmiştir. 3A katsayısı
Montgomery [5, sy. 215, A-15] ve k* katsayısı Hamada [1, sy. 482, 483] tarafından verilmiştir. k* 
katsayısının değerleri 50n = için verilmediğinden hoşgörü aralığı kontrol sınırları için n en çok 25 
olarak alınmıştır. 

Standart X kartı kontrol sınırlarının performans sonuçları (2) kullanılarak elde edilmiş ve Çizelge 
2.’de verilmiştir.  Standart kontrol sınırlarının performans ölçümlerinin benzetim kombinasyonlarında 
büyük farklılıklar gösterdiği görülmektedir. Standart kontrol sınırlarının performansının sadece λ ’nın
değerinden etkilenmediği, n ve k’daki değişimden etkilendiği söylenebilir. n ve k’nın büyümesi 
performansı olumsuz etkilemektedir. Standart kontrol sınırlarının sadece 5n = ve 10k = için yeterli 
olduğu, diğer kombinasyonlarda üstel dağılımlı veri üreten süreçlerde X kartı için bu sınırların
kullanımının uygun olmadığı söylenebilir.  

Çizelge 2. Standart X kartı kontrol sınırlarının performans sonuçları.

λ 20           
k 10      25      50   
n AKS ÜKS Genel   AKS ÜKS Genel   AKS ÜKS Genel 
5 0.999 0.948 0.947  0.999 0.716 0.716  0.962 0.331 0.323 
10 0.867 0.870 0.759  0.349 0.371 0.129  0.046 0.026 <0.001  
15 0.695 0.775 0.535  0.168 0.276 0.045  0.004 0.007 <0.001  
20 0.614 0.661 0.408  0.094 0.125 0.014  0.001 0.005 <0.001  
25 0.724 0.615 0.447  0.07 0.095 0.006  0.001 0.007 <0.001  
50 0.524 0.564 0.290   0.031 0.036 0.001    <0.001  <0.001  <0.001  
λ 2
k 10      25      50   
n AKS ÜKS Genel   AKS ÜKS Genel   AKS ÜKS Genel 
5 0.999 0.972 0.972   0.996 0.779 0.777   0.984 0.273 0.27 
10 0.883 0.871 0.773   0.423 0.470 0.198   0.052 0.038 0.003 
15 0.738 0.716 0.539   0.126 0.213 0.021   0.004 0.010 <0.001  
20 0.645 0.699 0.447   0.110 0.136 0.012  <0.001   <0.001   <0.001   
25 0.575 0.644 0.378   0.062 0.080 0.003  <0.001  <0.001  <0.001   
50 0.391 0.513 0.192   0.011 0.029   <0.001  <0.001  <0.001  <0.001   
λ 0.2           
k 10      25      50   
n AKS ÜKS Genel   AKS ÜKS Genel   AKS ÜKS Genel 
5 0.995 0.98 0.979   0.997 0.772 0.771   0.968 0.262 0.255 
10 0.904 0.865 0.786   0.428 0.397 0.168   0.068 0.047 0.002 
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15 0.828 0.727 0.601   0.157 0.343 0.052   0.005 0.016 <0.001  
20 0.705 0.717 0.495   0.064 0.179 0.010  <0.001  0.002 <0.001   
25 0.591 0.649 0.391   0.048 0.099 0.004  <0.001  0.002 <0.001   
50 0.316 0.492 0.14   0.012 0.032   <0.001  <0.001  <0.001  <0.001   
λ 0.02           
k 10      25      50   
n AKS ÜKS Genel   AKS ÜKS Genel   AKS ÜKS Genel 
5 0.999 0.945 0.944   0.996 0.761 0.759   0.972 0.272 0.269 
10 0.916 0.876 0.805   0.522 0.365 0.195   0.046 0.092 0.006 
15 0.750 0.718 0.543   0.117 0.246 0.026   0.007 0.004 <0.001  
20 0.760 0.774 0.588   0.070 0.263 0.015  0.002 0.003 <0.001   
25 0.513 0.653 0.317   0.053 0.108 0.006  <0.001  <0.001  <0.001   
50 0.50 0.499 0.248   0.018 0.023   <0.001 <0.001   <0.001  <0.001   

Hoşgörü aralığı X kartı kontrol sınırlarının (2) kullanılarak elde edilen performans sonuçları Çizelge 
3.’te verilmiştir. Hoşgörü aralığı kontrol sınırlarının performansının standart kontrol sınırlarının
performansına göre daha iyi olduğu söylenebilir. Hoşgörü aralığı kontrol sınırlarının AKS performansı
ÜKS performansından daha düşüktür ve genel olarak yeterli değildir. Hoşgörü aralığı kontrol 
sınırlarının performansı n ve k’nın değerinden etkilenmekte, λ’nın değerinden etkilenmemektedir. 
k’nın küçük değerleri için hoşgörü aralığı kontrol sınırlarının kullanımı uygun olabilir. Ancak k’nın
büyük değerleri için bunların kullanımı sağlıklı değildir.  

Çizelge 3. Hoşgörü aralığı X kartı kontrol sınırlarının performans sonuçları.

λ 20           
k 10    25    50   
n AKS ÜKS Genel   AKS ÜKS Genel   AKS ÜKS Genel 
5 0.790 0.884 0.691   0.935 0.573 0.534  0.476 0.206 0.085 
10 0.823 0.927 0.759   0.316 0.374 0.117  0.035 0.030 0.001 
15 0.743 0.824 0.614   0.267 0.390 0.106  0.004 0.018 <0.001 
20 0.687 0.907 0.620   0.130 0.343 0.038  0.003 0.007 <0.001 
25 0.736 0.744 0.554  0.142 0.211 0.032  0.004 0.002 <0.001 
λ 2
k 10      25      50   
n AKS ÜKS Genel   AKS ÜKS Genel   AKS ÜKS Genel 
5 0.888 0.810 0.732   0.947 0.613 0.575   0.544 0.219 0.125 
10 0.876 0.867 0.759   0.267 0.321 0.098  0.025 0.032 0.001 
15 0.773 0.837 0.650   0.260 0.288 0.069  0.011 0.010 <0.001 
20 0.651 0.843 0.544   0.162 0.220 0.024  0.006 0.006 <0.001 
25 0.688 0.719 0.487   0.177 0.148 0.030  <0.001  0.001 <0.001 
λ 0.2           
k 10      25      50   
n AKS ÜKS Genel   AKS ÜKS Genel   AKS ÜKS Genel 
5 0.897 0.733 0.664   0.900 0.584 0.520  0.598 0.150 0.083 
10 0.872 0.888 0.778   0.222 0.356 0.077  0.025 0.020  <0.001  
15 0.772 0.849 0.656   0.265 0.472 0.121  0.003 0.020 <0.001 
20 0.761 0.790 0.607   0.166 0.305 0.039  0.002 0.004 <0.001 
25 0.718 0.772 0.562   0.167 0.175 0.026  0.001 0.009 <0.001 
λ 0.2           
k 10      25      50   
n AKS ÜKS Genel   AKS ÜKS Genel   AKS ÜKS Genel 
5 0.755 0.84 0.634 0.954 0.608 0.579   0.551 0.133 0.070 
10 0.877 0.905 0.794   0.388 0.404 0.149  0.020 0.033 0.002 
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15 0.735 0.842 0.629   0.273 0.283 0.081  0.005 0.020 <0.001 
20 0.679 0.854 0.583   0.221 0.191 0.034  0.008 0.009 <0.001 
25 0.653 0.766 0.501   0.102 0.267 0.025  0.001 0.005 <0.001 

Bayesci X kartı kontrol sınırlarının (2) kullanılarak elde edilen performans sonuçları Çizelge 4.’te 
verilmiştir. Bayesci kontrol sınırlarının performansı benzetim kombinasyonlarına göre çok farklılık
göstermemektedir. Bu istenen bir durumdur. Bayesci kontrol sınırlarının performansı n’nin değerinden 
az etkilenmekle birlikte k ve λ’nın değerinden etkilenmemektedir ve genel olarak yüksektir. Üstel 
dağılımlı veri üreten süreçlerin kontrolünde X kartı için Bayesci kontrol sınırlarının kullanımı
önerilebilir.  

Çizelge 4. Bayesci X kartı kontrol sınırlarının performans sonuçları.

λ 20           
k 10      25      50   
n AKS ÜKS Genel   AKS ÜKS Genel   AKS ÜKS Genel 
5 0.992 0.925 0.917   0.949 0.924 0.876   0.912 0.911 0.826 

10 0.987 0.928 0.915   0.923 0.925 0.849   0.860 0.914 0.780 
15 0.977 0.933 0.910   0.914 0.916 0.833   0.846 0.893 0.753 
20 0.998 0.915 0.913   0.99 0.886 0.878  0.965 0.879 0.850 
25 0.996 0.886 0.882   0.99 0.899 0.890  0.983 0.897 0.881 
50 0.993 0.874 0.869   0.983 0.897 0.881  0.962 0.876 0.841 

λ 2
k 10      25      50   
n AKS ÜKS Genel   AKS ÜKS Genel   AKS ÜKS Genel 
5 0.997 0.923 0.920   0.954 0.902 0.857   0.901 0.891 0.796 

10 0.979 0.935 0.914   0.928 0.909 0.839   0.891 0.937 0.832 
15 0.989 0.938 0.927   0.908 0.912 0.823   0.852 0.905 0.768 
20 0.896 0.991 0.887   0.929 0.957 0.888  0.906 0.925 0.841 
25 0.893 0.986 0.882   0.934 0.961 0.899  0.920 0.903 0.834 
50 0.911 0.984 0.897   0.904 0.944 0.855  0.909 0.915 0.826 

λ 0.2           
k 10      25      50   
n AKS ÜKS Genel   AKS ÜKS Genel   AKS ÜKS Genel 
5 0.997 0.847 0.844   0.905 0.959 0.866   0.907 0.934 0.85 

10 0.894 0.993 0.888   0.917 0.972 0.890   0.896 0.934 0.836 
15 0.912 0.991 0.907   0.927 0.967 0.895   0.907 0.925 0.840 
20 0.933 0.99 0.923   0.936 0.957 0.895  0.911 0.926 0.847 
25 0.926 0.99 0.916   0.936 0.961 0.901  0.938 0.907 0.849 
50 0.937 0.985 0.923   0.948 0.95 0.902  0.929 0.915 0.846 

 λ 0.2           
k 10      25      50   
n AKS ÜKS Genel   AKS ÜKS Genel   AKS ÜKS Genel 
5 0.993 0.918 0.911   0.955 0.904 0.861   0.922 0.894 0.821 

10 0.982 0.918 0.900   0.945 0.913 0.859   0.886 0.934 0.826 
15 0.983 0.926 0.909   0.931 0.962 0.893   0.903 0.925 0.836 
20 0.891 0.99 0.881   0.929 0.957 0.888  0.910 0.926 0.846 
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25 0.859 0.99 0.851   0.934 0.961 0.899  0.935 0.907 0.847 
50 0.878 0.987 0.866   0.948 0.950 0.902  0.928 0.915 0.845 

6. Sonuç ve öneriler 

Üstel dağılımlı veri üreten süreçlerin kontrolünde X kartı için Bayesci, standart ve hoşgörü aralığı 
kontrol sınırları verilen performans ölçütleri kullanılarak karşılaştırıldığında, Bayesci sınırların
performansının çeşitli benzetim koşullarında en az değişim gösterdiği ve istenen seviyede olduğu
gözlenmiştir. Standart ve hoşgörü aralığı kontrol sınırlarının ise benzetim kombinasyonlarının
çoğunda düşük performanslı olduğu gözlenmiştir. Bu nedenlerle, bu tür süreçlerin kontrolünde X
kartı için çalışmada önerilmiş olan Bayesci X kontrol sınırlarının kullanımı ile süreç kontrolünün 
daha güvenilir biçimde yapılacağı söylenebilir, Bayesci kontrol sınırlarının tercih edilmesi önerilir.  
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Özet 
 
Veri madenciliği, günümüz bilgi çağında en güncel teknolojilerden birisidir. Bilgisayar sistemlerinin her geçen gün 

hem daha ucuzluyor olması, hem de güçlerinin artıyor olması, bilgisayarlarda daha büyük miktarlarda verinin 
saklanabilmesine imkân vermektedir. Bu yüzden, büyük miktardaki verileri işleyebilen teknikleri kullanabilmek, büyük önem 
kazanmaktadır. Veri madenciliği bu gibi durumlarda kullanılan, büyük miktardaki veri setlerinde saklı durumda bulunan 
örüntü ve eğilimleri keşfetme işlemidir.  

 
Bu çalışmada, en popüler veri madenciliği yöntemi olan “Karar Ağaçları” yardımıyla Türkiye’deki boşanma 

nedenlerinin demografik değişkenlerle olan ilişkisi ortaya konacaktır. 
 
Anahtar sözcükler: Veri madenciliği, karar ağaçları, boşanma, boşanma nedenleri, boşanma nedenleri profili, CHAID 
algoritması.

Abstract  

Forming the Profile of Cause of Divorce in Turkey by Using the Data Mining methods of Decision Trees 

Data mining,is one of the most recent technology in our information age. Much more information can easily be saved in 
computers due to computer systems are being cheaper and also being stronger day by day That’s why using the techniques of 
analysing huge quantity data  being more important nowadays. Data mining is the exploring process of pattern and aptitude 
which are inside the huge quantity data sets. 

In this study, relation between the cause of divorce and demographic variables in Turkey will be identified by the way of 
“Decision Trees” which is the most popular method of data mining. 

Keywords: Data mining, decision trees, divorce, cause of divorce, the profile of cause of divorce, the CHAID algorithm. 
 

1. Giriş

Otomatik veri toplama araçları ve veri tabanı teknolojilerindeki gelişme, veritabanlarında, veri 
ambarlarında ve diğer bilgi depolarında çok miktarda bilgi depolanması sonucunu doğurmuştur. 
Büyük miktarlardaki veriler içindeki gizli örüntüler, geleneksel çözümleme araçlarıyla 
bulunamamaktadır.  
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Toplanan veri miktarı büyüdükçe ve toplanan verilerdeki karmaşıklık arttıkça, daha iyi çözümleme 
tekniklerine olan gereksinim de artmaktadır. Bu tür bilgiler, bilgi bulma/keşfetme veya veri 
madenciliği (data mining) olarak bilinen teknikler yardımıyla çözümlenebilir[1,3].  

2. Veri Madenciliği

Teknolojik gelişme sonucunda otomatik veri toplama araçları ve veri tabanındaki gelişme nedeniyle, 
veritabanlarında, veri ambarlarında ve diğer bilgi depolarında çok miktarda bilgi depolanması
sonucunda veritabanları günümüzde terabaytlarla ifade edilen boyutlara ulaşmıştır. Zaman içerisinde 
bu büyük hacimde verinin içinde stratejik önem taşıyan gizli bilgilerin bulunduğu belirlenmiştir. 
Buradaki temel soru, bu gizli kalmış bilgi ya da bilgiler nasıl açığa çıkarılacağıdır. Bu sorunun en 
güncel ve popüler yanıtı Veri Madenciliği (VM) olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 
Veri madenciliği veri kümesi içerisinde keşfedilmemiş örüntüleri bulmayı hedefleyen teknikler 
kolleksiyonunu betimlemektedir. Veri madenciliğinin amacı, geçmiş faaliyetlerin analizini temel 
alarak gelecekteki davranışların tahminine yönelik karar-verme modelleri yaratmaktır. Veri 
madenciliği, William Frawley ve Gregory Piatetsky-Shapiro (1991) tarafından, ‘ ... verideki gizli, 
önceden bilinmeyen ve potansiyel olarak faydalı enformasyonun önemsiz olmayanlarının açığa
çıkarılması...’ biçiminde yapılan bilgi keşfi tanımını destekler [4,5,6]. 

 
Veri Madenciliği, yöntem olarak güçlü teorik dayanaklara sahip olsa da; uygulamada yazılımlarla 
karşımıza çıkmaktadır. Veri Madenciliği kavramı yazılım bazında incelendiğinde; karşılaşılan temel 
karakteristiklerinden birisi bilgilerin otomatik olarak açığa çıkarılması, keşfedilmesidir. Veri 
Madenciliği’nin ikinci betimsel karakteristiği ise tahmin edici modelleme yapmasıdır. Dolayısıyla, 
Veri Madenciliği bir anlamda otomatik tahminsel modelleme ile bilgi keşfi olarak da tarif edilebilir[5]. 
Veri madenciliği süreci, şekil 1’de gösterildiği gibi verinin nasıl depolanıp erişileceğinden başlar, 
veriden bilgiye ulaşıncaya kadar tüm süreçleri kapsar[5, 11]. 
 

Şekil 1- Veri madenciliği süreci 

Veri madenciliğinde kullanılan modeller tahmin edici ve tanımlayıcı olarak iki grupta incelenebilir. 
Tanımlayıcı modellerde amaç karar vermeye yardımcı olacak, mevcut veri kümesi içerisindeki yaygın
örüntülerin tanımlanması ve nesneler arasındaki ilişkilerin bulunmasıdır.  
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Tanımlayıcı modeller de kendi içerisinde kümeleme ve birliktelik analizi olarak ikiye ayrılır. Nesneler 
arasındaki bu ilişkiler birliktelik kuralı ya da sık gözlenen nesnelerin kümeleri biçiminde gösterilir.  
 
Birliktelik kuralları, aynı işlem içerisinde çoğunlukla görülen nesneleri saptama amaçlı üretilen 
kurallardır. Benzer biçimde, her bir işleminde mevcut öğelerin birlikteliğinden oluştuğu düşünülen bir 
veri tabanında bütün birliktelikleri tarayarak sık tekrarlanan birlikteliklerin ortaya çıkarılmasıını
amaçlayan kurallar olarak da tanımlanabilir[1,3,11]. 
 
Veri madenciliği yöntemleri denetimli(en yakın komşuluk, regresyon modelleri, sinir ağları ve karar 
ağaçları) ve denetimsiz (aşamalı kümeleme) olmak üzere iki ana katogoriye ayırmak mümkündür[5]. 

 
Veri madenciliği, çeşitli tekniklerle gerçekleştirilebilir. Bunlar, akıllı araçlar, güçlü veritabanı
sorguları ve çok boyutlu çözümleme araçlarıdır. Çok boyutlu çözümleme yöntemlerinde, karar ağacı
kullanılabilir. 

3. Karar Ağacı

Karar ağacı, adından da anlaşılacağı gibi ağaç olarak görünen ve kolay kural çıkarımına olanak 
vermesi nedeniyle sınıflandırma, kümeleme ve tahmin modellerinde kullanılan bir tahmin tekniğidir. 
Sorunla ilgili araştırma alanını alt gruplara ayırmak için kullanılır. Karar ağaçlarında kök ve her 
düğüm bir soruyla etiketlenir. Düğümlerden ayrılan dallar ise ilgili sorunun olası yanıtlarını belirtir. 
Her dal düğümü de söz konusu sorunun çözümüne yönelik bir tahmini temsil eder.  

 
Veri madenciliğinde kuruluşlarının ucuz olması, yorumlanmalarının kolay olması, veri tabanı
sistemleri ile kolayca entegre edilebilmeleri ve güvenilirliklerinin iyi olması nedenleri ile sınıflama 
modelleri içerisinde en yaygın kullanıma sahip tekniktir. Ağaç yapısı ile, kolay anlaşılabilen kurallar 
yaratabilen, bilgi teknolojileri işlemleri ile kolay entegre olabilen en popüler sınıflama tekniğidir[1,4]. 
 
Karar ağacı karar düğümleri, dallar ve yapraklardan oluşur. Karar düğümü, gerçekleştirilecek testi 
belirtir. Bu testin sonucu ağacın veri kaybetmeden dallara ayrılmasına neden olur. Her düğümde test 
ve dallara ayrılma işlemleri ardışık olarak gerçekleşir ve bu ayrılma işlemi üst seviyedeki ayrımlara 
bağımlıdır. Ağacın her bir dalı sınıflama işlemini tamamlamaya adaydır. Eğer bir dalın ucunda 
sınıflama işlemi gerçekleşemiyorsa, o daim sonucunda bir karar düğümü oluşur. Ancak daim sonunda 
belirli bir sınıf oluşuyorsa, o dalın sonunda yaprak vardır. Bu yaprak, veri üzerinde belirlenmek 
istenen sınıflardan biridir. Karar ağacı işlemi kök düğümünden başlar ve yukarıdan aşağıya doğru 
yaprağa ulaşana dek ardışık düğümleri takip ederek gerçekleşir. Karar ağaçları algoritmaları çapraz 
tabloların çözümlenmesinde de sıkça kullanılmaktadır[3,5,11].  

 
Son zamanlarda pek çok karar ağacı modelleri için algoritmalar (ID3, C4.5, C5, CART veya C&RT, 
QUEST ve CHAID) geliştirilmiştir. Bu çalışmada, CHAID algoritması kullanılmıştır. İlk kez Gordon 
V. Kass (1980) tarafından kullanılan CHAID algoritması, karar ağacı tekniğinin bir türüdür[2]. 
CHAID algoritması, değişkenler arasındaki birlikteliği belirlemek için kullanılmaktadır. Regresyon 
analizine tam olarak uymayan veri kümeleri için çoklu regresyona alternatif olarak kullanılabilen bir 
tekniktir. Bu teknikte bağımlı değişkenler ile bağımsız/açıklayıcı değişkenler arasında 
birlikteliği/bağlantıyı açıklamak için herhangi bir formüle ve eşitlik veya denklemlere gerek 
duyulmamaktadır. CHAID algoritmasının çıktı görselliği son derecede anlaşılır ve yorumlanması
kolay olması kullanıcılar için bir avantajdır[2,5,6].  

4. Uygulama 

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan 2002 yılına ait boşanma ile ilgili demografik değişkenler ve bu 
demografik değişkenlere ait bağımlı ve bağımsız değişkenler elde edilmiştir[12]. Bu değişkenler 
üzerinden, boşanma nedenleri profili ortaya konmak istenmektedir. Bu amaç için veri madenciliği
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yöntemlerinden karar ağaçlarının kullanılması planlanmıştır. Bu modeli oluşturmak için SPSS 
programının veri madenciliği için kullanılan CLEMENTINE programından yararlanılmıştır[7,8,9,10].  
 
Aşağıdaki değişkenlerden “boşanma nedeni” değişkeni, hedef değişkeni olarak belirlenmiştir. 
Boşanma nedenlerinden “geçimsizlik” nedeninin çok yüksek frekansa sahip olması, “diğer” nedeninin 
de belirli bir açıklayıcılığı olmaması sebebiyle araştırmadan çıkarılmıştır. Hedef değişkeni “Boşanma 
nedeni” olarak belirlenirken, bu hedef değişkenini etkileyen diğer değişkenlerin tümü analize dâhil 
edilmiştir.  
 
Araştırmada, değişkenler bir ön elemeden geçirilip istenilen değişkenler değil, hepsi dâhil edilip buna 
karar ağaçları üzerinde karar verilmek istenmiştir. Dolayısıyla tüm değişkenler dâhil edildiği için 
önemli olan değişkenler karar ağaçlarında ortaya çıkmıştır. İstatistiksel olarak önemsiz olanlar da 
ağaca dâhil olmamışlardır. Bu çalışmada kullanılan değişkenler aşağıdaki gibi gruplandırılmıştır. 

 
* Cinsiyet(davayı açan taraf ): 

 (1): Erkek   (2): Kadın

* İllerin Gelişmişlik Düzeyi(gelişmişlik):  

(1): 1.derecede,  (2): 2.derecede,  (3): 3.derecede,  (4): 4.derecede,  (5): 5.derecede 

* Boşanma Nedeni(neden): 

 (1): Zina   
(2): Cana kast ve fena muamele   
(3): Cürüm ve haysiyetsizlik   
(4): Terk   
(5): Akıl hastalığı 
(6): Geçimsizlik    
(7): Diğer 

* Meslek grubu (Erkek ve Kadın için Emesgr ve Kmesgr): 

 (1): İlmi ve teknik elemanlar, serbest meslek sahipleri ve bunlarla ilgili diğer meslekler,   

(2): Müteşebbisler, direktörler ve üst kademe yöneticileri,   

(3): İdari personel ve benzeri çalışanlar,   

(4): Ticaret ve satış personeli,   

(5): Hizmet işlerinde çalışanlar,   

(6): Tarımcı, hayvancı, ormancı, balıkçı ve avcılar,   

(7): Tarım dışı üretim faaliyetlerinde çalışanlar ve ulaştırma makineleri kullananlar,   

(8): Diğer (ev kadını, emekli, öğrenci) 

* Öğrenim (Erkek ve Kadın için Eogr ve Kogr):  

(1): Okuma-yazma bilmeyenler,   

(2): Bir öğrenim kurumundan mezun olmayanlar,   

(3): İlkokul,   

(4): Ortaokul ve dengi,   



140

(5): Lise ve dengi,   

(6): Yüksekokul ve fakülte 

* Yaş (Erkek ve Kadın için Eyas ve Kyas) 

* Evlilik Süresi (yıl) (evyil):  

(1): 0–1,   (2): 2–3,   (3): 4–5,   (4): 6–8,   (5): 9–12,   (6): 13–17,   (7): 18–21,   (8): 22–26,  (9): 27=> 

* Yaş büyüklüğü (büyüklük):  

(1): Erkek > Kadın (2): Kadın > Erkek   (3):Erkek= Kadın

* Evlenme Ayı (evay) 

* Evlenme Yılı (evyil) 

* Davanın Açıldığı Ay (acay) 

* Davanın Açıldığı Yıl (acyil) 

* Davanın Kesinleştiği Ay (davay) 

* Davanın Kesinleştiği Yıl (davyil) 

* Evlilik Süresi_Yıl (sureyil) 

* Evlilik Süresi_Ay (sureay) 

* Çocuk Sayısı (çocuk) 

* Annenin Velayetine Verilen Çocuk Sayısı (avel) 

* Babanın Velayetine Verilen Çocuk Sayısı (bvel) 

Bu çalışmada, çıktı görselliği son derecede anlaşılır ve yorumlanması kolay ve diğer algoritmalardan 
daha anlamlı bir model oluşturması nedeniyle veri madenciliği yöntemlerinden CHAID karar ağaçları
algoritması kullanılmıştır

5. Sonuç ve Öneriler 

Hedef değişken “boşanma nedenleri” ile istatistiksel açıdan en önemli ilişkiye sahip değişken 
“cinsiyet” olarak görülmüştür.  

Cinsiyet değişkeni altında erkeklerde en önemli değişken “evlilik süresi” olarak belirlenirken, 
kadınlarda “il gelişmişlik durumu” olarak görülmüştür.  

Boşanmayı etkileyen en önemsiz değişkenin ise kadınlar için “çocuk sayısı” olduğu belirlenmiştir.  

Evlilik süresi: (8-11] yıl aralığı dışındaki tüm evlilik sürelerinde erkekler; “terk edilme” nedeniyle 
boşanırken, (8-11] yıl evli kalan erkeklerin genellikle eşinin “akıl hastalığı” yüzünden boşandığı 
saptanmıştır.  

(5-8] yıl evli kalan erkeklerden eşleri 25 yaş ve altında olanlar %45 olasılıkla “zina” yüzünden, eşleri 
(25,31] yaşlarındaki erkekler “terk edilme” nedeniyle ve eşleri 31 ve daha üst yaşlardaki erkekler “terk 
edilme” ve “akıl hastalığı” nedeniyle boşandıkları saptanmıştır. 

(8-11] yıl evli kalan erkeklerden hiç çocuğu olmayanlar, %71 olasılıkla eşlerinin “akıl hastalığı”
yüzünden boşanırken, çocuğu olanlar %50 olasılıkla “terk edilme” sebebiyle boşanmaktadır. 
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(11-13] yıl evli kalan erkeklerden ekim, kasım ve aralık aylarında boşananlar %64 olasılıkla “cana kast 
ve pek fena muamele” sebebiyle boşanırken, diğer aylarda boşananlar “terk edilme” sebebiyle 
boşanmaktadırlar.  

Evlilik süresi 5 yıl ve daha az olan erkeklerden 2.,3.,4. ve 5. derece gelişmiş illerde yaşayanlardan 
“terk edilme” nedeniyle boşananlarda babanın velayetine verilen çocuk sayısı hiç veya en fazla 1 iken, 
eşinin zina yapması sebebiyle boşananlarda erkeğin velayetine verilen çocuk sayısı 1 den fazla olarak 
belirlenmiştir.  

(5-8] yıl evli kalan erkeklerden eşleri (25-31] yaş aralığında ve ilkokul mezunu olanlar %45 olasılıkla 
eşlerinden “zina” sebebiyle boşanırken, eşleri  (25-31] yaş aralığında ve ortaokul veya lise mezunu 
olanlar eşlerinden %95 olasılıkla “terk edilme” sebebiyle boşandıkları saptanmıştır.  

(11-13] yıl evli kalan erkeklerden boşanma davalarını 2001 ve daha öncesinde açanlar %87 olasılıkla 
“terk edilme” nedeniyle boşanırken, 2001 den daha sonra açanlar da %68 olasılıkla “cürüm ve 
haysiyetsizlik” sebebiyle boşanmaktadır.  

Kadınların %36 olasılıkla “terk edilme” nedeniyle boşandıkları belirlenmiştir. 1. ve 5. derece gelişmiş
illerde yaşayan kadınlardan evlilik süreleri 8 ay ve daha az olanlar “terk edilme” nedeniyle boşanırken, 
8 aydan fazla olanlar daha çok “cürüm ve haysiyetsizlik” nedeniyle boşanmaktadır.  

Bu çalışmada, çıktı görselliği son derecede anlaşılır ve yorumlanması kolay anlamlı bir model 
oluşturması nedeniyle, boşanma nedenlerinin demografik değişkenlerle olan ilişkisi veri madenciliği
yöntemlerinden CHAID karar ağaçları algoritması kullanılarak ortaya konmaya çalışılmıştır.  
 
2008 yılından başlayan ve etkisi 2009 yılında da bitmesi zor görünen ekonomik krizin boşanmalar 
üzerindeki etkilerinin araştırılması yeni bir araştırma konusu olarak önerilebilinir. 
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Özet 

Klasik regresyon analizinde veri kümesinin tek bir sınıftan elde edildiği varsayılarak bağımlı ve bağımsız
değişkenler arasında basit bir fonksiyonel ilişki ile veri analizi gerçekleştirilmektedir. Ancak veri 
kümesinin birbirinden farklı dağılımlara sahip iki ya da daha çok sınıftan elde edilmesi durumunda veri 
analizi için “Anahtarlamalı Regresyon Modeli” (Switching Regression Model) kullanılması gerekmektedir. 
Bu çalışmada bağımsız değişkene ait veri kümesine ilişkin en uygun sınıfları ve sayısını belirlemek 
amacıyla bulanık kümelemeye dayalı geçerlilik ölçütünden yararlanılmıştır. Bu doğrultuda “Bulanık C-
Ortalamalar Algoritması” (Fuzzy C-Means Algorithm) kullanılarak küme sayısı saptanmıştır. Elde edilen 
alt kümelerin farklı regresyon doğrularına sahip olması durumunda “Geliştirilmiş Anahtarlamalı Bulanık
Regresyon Modeli” (Enhanced Fuzzy Switching Regression Model) uygulanarak tahmin değerleri 
hesaplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bulanık kümeler, Geliştirilmiş anahtarlamalı bulanık regresyon modeli, Bulanık C-
ortalamalar algoritması.

Abstract 

Enhanced Fuzzy Switching Regression Model and An Application 

One of the most important assumptions in classical regression analysis is that the data set is obtained from 
single cluster. Therefore the data analysis among dependent and independent variables occurs by the help 
of simple functional relation. In the case of gathering data from two or more different distributed clusters, 
a switching regression model needs to be fitted. In this study fuzzy clustering based legality criterion is 
used to determine the best suitable clusters and the number of clusters which belong to the independent 
data sets. In this respect, the number of clusters is found by using the fuzzy c-means algorithm. In case 
derived subsets have different regression lines then values of estimators are calculated by applying 
enhanced fuzzy switching regression model. 

Keywords: Fuzzy Clusters, Enhanced Fuzzy Switching Regression Model, Fuzzy C-Means Algorithm 

 

1. Giriş

Regresyon Analizi birden fazla değişken ve bunlar arasındaki bağıntıların incelenmesinde kullanılan 
bir yöntemdir. Üzerinde durulan değişkenlerden bağımlı değişken y, bağımsız değişken x ise, y=f(x) 
şeklindeki fonksiyona regresyon denir. f(x) fonksiyonu farklı şekiller alabilir, Fonksiyonun aldığı 
şekle göre Regresyon Analizi farklı isimler alır [7]  
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Kümeleme analizi veriyi anlamlı alt bileşenlere bölmeyi amaçlayan geniş yöntemler topluluğudur [1]. 
Kümeleme analizinde amaç gruplanmamış verileri benzerliklerine göre homojen topluluklara ayırmak 
olduğu için bu analiz çok farklı problem çözümlerinde başvurulan bir tekniktir[9]. Uygulamalarda 
kümeler birbirinden belirgin şekilde ayrılamıyorsa ya da bazı birimlerin hangi kümeye ait olduğu
konusunda kararsızlık yaşanıyorsa Bulanık Kümeleme Yöntemi uygun bir analiz olarak karşımıza 
çıkar [6]. Özellikle sağlık bilimleri, mühendislik ve psikoloji gibi pek çok alanda Bulanık Kümeleme 
Teknikleriyle problem çözümleri gerçekleştirilmektedir.   

2. Kullanılan Yöntemler  

Verilerin analizinde kullanılacak ilk yöntem Bulanık Kümeleme Analizidir. Bu analiz sonrasında elde 
edilen değerler Geliştirilmiş Anahtarlamalı Bulanık Regresyon Modelinin başlangıç verilerini 
oluşturur.  

 2.1. Bulanık Kümeleme Analizi 

Tüm kümeleme algoritmalarında aynı kümede bulunan verilerin diğer kümelerde bulunan verilere göre 
birbirlerine daha çok benzemesi amaçlanır. Tipik kümeleme adımları Şekil 1 de verilmiştir [11]. 
 

Şekil 1 Kümeleme işlemi adımları

Sonuçları bakımından yaklaşık benzer sonuçları veren kümeleme algoritmalarında bazı birimlerin 
farklı kümelerde yer aldığı gözlenmektedir. Bu gibi durumlarda birimlerin küme üyeliklerinde 
kararsızlığı ortaya çıkmaktadır[5]. 

Bulanık kümeleme Analizi, kümeler birbirinden belirgin şekilde ayrılamıyorsa ya da kümeleme 
yapılırken bazı birimler küme üyeliklerinde kararsız davranıyorsa uygun bir yöntem olarak 
kullanılmaktadır [2]. Kararsızlığın bir ölçüsü olarak belirlenen üyelik fonksiyonu değerleri her veri 
için 0 ile 1 arasında değerler almaktadır. Burada üyelik dereceleri  iju , cjni ,...,2,1,,...,2,1 == ise  

jiij veu ∀∀> ,0  için ve 1=iju olmalıdır [14] 

Veriler arasındaki bulanık ilişkileri ya da belirlenen amaç fonksiyonunu kullanmaya göre ikiye ayrılan 
bulanık kümeleme teknikleri diğer kümeleme yöntemlerinin aksine veri uzayındaki her bir birimin 
belirlenen kümelere belirli bir değerle bağlanmasını sağlar [6]. Bulanık kümeleme algoritmaları
aşağıda verilmektedir. 

Bulanık Kümeleme Algoritmaları

Bulanık C-ortalamalar Algoritması

Prototipti farklı Geometrik şekle sahip 
kümeleme algoritmaları

Geleneksel Bulanık Kümeleme 
Algoritmaları

Gustafson-Kessel Algoritması
Gath-Geva Algoritması

Bulanık C-Regresyon Algoritması

Bulanık C-Hatlar Algoritması
Uyarlamalı Bulanık Küme Algoritması
Kabuk Prototipler 

Geri besleme Çevirimi 

Öznitelik 
seçimi 

Örnek 
benzerliği Gruplama 

Örnekler 
Örnek 
Sunumları Kümeler 
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En iyi bilinen bulanık kümeleme algoritması 1974 yılında Dunn tarafından önerilen ve Bezdek 
tarafından geliştirilen Bulanık C-Ortalamalar (BCO) Algoritmasıdır. Bu algoritma, veriler arasındaki 
uzaklıkları kullanan adımsal bir algoritmadır [1]. Bulanık C-Ortalamalar Algoritmasının hedefi 
aşağıda verilen amaç fonksiyonunu minimize etmektir.  

( ) ( ) ( )ij

mN

j

K

i
ijm VXduVUJ ,, 2

1 1
∑∑

= =

= , NK ≤ (1) 

Burada 
 

m: Bulanıklık indeksi  
 Xj: j genişliğindeki veri kümesi 
 Vi: i. küme merkezi 
 uij: Xj. Elemanın i. kümeye ait olan üyelik derecesi 
 ( ):,2

ij VXd Xj. Elemanın i. kümeye olan uzaklığı 
N: veri sayısı
K: küme sayısı

olarak verilmektedir. Bulanık küme bölünmesini gerçekleştirmek için gerekli olan algoritma, 
 
Adım 1: Başlangıç küme merkezinin seçilmesi  
 
Adım 2: Tüm veriler için üyelik değerlerinin hesaplanması
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Adım 3: yeni küme merkezini eşitlik 3’e göre hesaplandıktan sonra üyelik derecelerini ijij uu ˆ→
olarak adım 2 ye göre güncellenmesi 
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1ˆ (3) 

 
Adım 4: [ ] ε<− ijijij

uu ˆmax  olana kadar işlemin devam etmesi, aksi halde adım 3’e geri dönülmesi 

şeklinde açıklanabilir. 
 
Burada ε, 10 << ε ’ dur. Burada  ( ) ( ) ( )ij

T
ijİj VXAVXVXd −−=,2 olarak hesaplanır. A matrisi 

m*m lik pozitif tanımlı bir matristir. A=I olarak alınırsa Öklid uzaklığı kullanılmış olur. Algoritmanın
sonucunda Bulanık C-Ortalamalar ile elde edilen kümeler ve üyelik değerleri elde edilir [4].  
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Bulanık kümelerde amaç farklı veri tiplerine uygulanabilirlik, gürültüye dayanıklılık, kümeye giriş
değerleri sırasının önemsenmemesi ve hız olarak belirlenmiştir. Ayrıca Bulanık Kümelemenin avantajı
veri hakkında daha detaylı bilgi vermesidir. Ancak birey ve küme sayısı çok olduğu durumda çok fazla 
çıktı olacağından bilgiyi özetlemek ve kategorize etmek zordur.  
 

2.2 Geliştirilmiş Anahtarlamalı Bulanık Regresyon Modeli   

Klasik Regresyon Analizinde verilerin tek bir sınıftan geldiği kabul edilir. Bağımsız veriler ile bağımlı
veri arasında fonksiyonel bir ilişki kurulur. Genel model ( ) ε+= xfY şeklinde elde edilir [4].  

Veri kümesi klasik regresyondakinin aksine birbirinden farklı dağılımlara sahip iki veya daha fazla 
sınıftan alınan gözlemlerin bir araya getirilmesiyle meydana gelmiş olabilir [3]. Bu durumda c sınıf
sayısını göstermek üzere, her farklı sınıf bir if fonksiyonu ile ve rastgele hata ie ile ifade edildiğinde 
“Anahtarlamalı Regresyon Modeli” olarak tanımlanan model Eş.(4) ile verilir.  

 ( ) cixfY iiii ≤≤+= 1; εβ (4)  

Anahtarlamalı Regresyon farklı ve karıştırılmış sınıflardan bir araya getirilmiş verileri analiz eder. 
Burada iβ her bir parametre vektörünü, iε ise rastgele vektörü göstermektedir. { }cβββ ,...,, 21

Parametreleri için en iyi tahmin “tek fonksiyonel ilişki” durumunda bulunduğu gibi elde edilmektedir. 
Ancak burada problem herhangi bir  ( )kk yx , veri noktası için hangi modelin seçileceğidir. Bunun için 
Bulanık Kümeleme Teknikleri kullanılarak veri kümesinin bölünmesi işlemi yapılır. Bulanık C-
Regresyon Modeli kullanılarak parametre tahmini yapıldıktan sonra ( )kk yx , noktasının üyelik 
derecesi hangi kümeye daha fazla ise o veri noktası için o kümeye karşılık gelen regresyon modeli 
kullanılır. Bu işleme anahtarlama denir. Geliştirilmiş Anahtarlamalı Bulanık Regresyon Modeli, 
yapısı doğrusallıktan farklı olan regresyon modellerine (kübik, karesel)  sahip veri kümelerine de 
uygulanabilir [8].  

3. Uygulama  

Bu çalışmada Geliştirilmiş Anahtarlamalı Bulanık Regresyon Modelinin uygulanması için ilk önce 
modelde yer alacak değişkenler, küme sayısı, başlangıç ayrışım matrisi, m bulanıklık indeksi, ε işlem 
bitirme kriteri gibi başlangıç değerlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Başlangıç değerleri elde 
edildikten sonra model parametreleri belirlenerek tahmin işlemine geçilmiştir [6]. Java programlama 
dilinde Eclipse IDE'si kullanılarak çalışma sonlandırılmıştır.  

Bu bölümde Türkiye’ deki sabit sermaye tüketiminin gelir yöntemiyle hesaplanan GSYİH içindeki % 
payının modellenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda verilere Bulanık Kümeleme 
Analizine dayanan Geliştirilmiş Anahtarlamalı Bulanık Regresyon Analizi uygulanmıştır. Bunun için 
Türkiye İstatistik Kurumunun Aralık 2007 de yayınlamış olduğu İstatistiksel Göstergeler 1923–2006 
kitabından elde edilen veriler kullanılmıştır. 

Milli gelir bir ülkede belli bir dönemde milli ekonominin bir yıl içinde yarattığı toplam net hasılayı
ifade eder. Milli gelir reel olarak mal ve hizmet akımını belirtir. Oysa bu akım sadece fiyatlarla ifade 
edilebilir. Belirlenen zaman içinde ekonominin durumunu gösteren ölçütlerden biri olan gayri safi 
yurtiçi hasıla, bir ekonomide yerleşik olan üretici birimlerin belli bir dönemde, yurtiçi faaliyetleri 
sonucu yaratmış oldukları tüm mal ve hizmetlerin üretim değerleri toplamından bu mal ve hizmetlerin 
üretiminde kullanılan girdiler toplamının düşülmesi sonucu elde edilen değerdir. Sabit sermaye 
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tüketiminin GSYİH içindeki payı gelecek dönemlerde yapılacak olan yatırımları etkilediği için 
ekonomik gelişmişliğin ölçüsü bakımından önemli bir değişkendir.  

Bu uygulama için oluşturulan model Eş.(5) ile verilmiştir. 
 

Xbby iii 10ˆ += (5) 
Burada  
y: Türkiye’de sabit sermaye tüketiminin, gelir yöntemiyle hesaplanan GSYİH içindeki % payını
x: Bir önceki yıla ait hesaplanan % payı göstermektedir.  
İlk adımda BCO Kümeleme algoritması kullanılarak başlangıç üyelik değerleri matrisi elde edilmiştir. 
Bu değerler Çizelge1 ile verilmiştir. 

Çizelge 1. BCO Algoritması Sonucunda Elde Edilen Üyelik Değerleri 

 

Elde edilen Üyelik değerlerine göre iki gruba ayrılan veriler Çizelge 2 ile verilmiştir. 

Çizelge 2. BCO Algoritması Uygulandıktan Sonra Elde Edilen Kümeler.

1. küme 2. küme 
Y X Y X
7,00 6,30 5,40 4,80 
6,30 6,30 5,70 5,40 
6,10 6,30 6,30 5,70 
6,90 6,30 7,30 7,00 

7,20 7,30 
7,00 7,20 
7,40 7,00 
6,50 7,40 
5,90 6,50 
6,20 5,90 

U1 U2 
0,00023291900251 0,99976708099749 
0,00062004199838 0,99937995800162 
0,00132446841073 0,99867553158927 
0,92238351614136 0,07761648385864 
0,00132446841073 0,99867553158927 
0,00062004199838 0,99937995800162 
0,00077451612946 0,99922548387054 
0,00132446841073 0,99867553158927 
0,00050756272429 0,99949243727571 
0,02487057349040 0,97512942650960 
0,00276339705449 0,99723660294551 
0,02487057349040 0,97512942650960 
0,00895340645655 0,99104659354346 
0,00132446841073 0,99867553158927 
0,00132446841073 0,99867553158927 
0,02487057349040 0,97512942650960 
0,82238351614136 0,17761648385864 
0,72238351614136 0,27761648385864 
0,00895340645655 0,99104659354346 
0,72238351614136 0,27761648385864 
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6,10 6,20 
5,70 6,10 
7,00 5,70 
6,50 7,00 
6,30 6,50 
6,30 6,10 

Kümeleme işlemi gözlemin maksimum üyeliğine göre yapılır. Her bir gözlem maksimum üyeliğe
sahip olduğu kümeye tahsis edilir [6]. Yapılan denemeler sonucunda bulanıklık indeksi m=2 ve 
ε=0.001 olarak belirlenmiştir. Ayrışım değerleri elde edildikten sonra Türkiye deki sabit sermaye 
tüketiminin gelir yöntemiyle hesaplanan GSYİH içindeki % payının modellenmesi için Bulanık C-
Regresyon Modeli (BCRM) Algoritması kullanılmıştır. Modeller, tahmin algoritmasının eğitim 
kümesine ilişkin verilere uygulanması ile elde edilir. Bu tahmin algoritması için tüm başlangıç
değerleri elde edildikten sonra { }10 , ii bb parametreleri iterasyon ile elde edilmiştir. Tahmin 
algoritmasının eğitim kümesine ilişkin verilere uygulanmasından sonra regresyon modelleri Eş.(6) ile 
verilmiştir. 

(6) 

 

Bir yıla karşılık gelen xk tüketim değerinin tahmini için kullanılacak en uygun model maksimum 
üyeliğe sahip olduğu kümenin regresyon modeli olacaktır. Ayrışım matrisi güncellendikten sonra elde 
edilen üyelik dereceleri Çizelge 3’te verilmiştir.  
 

Çizelge 3. Güncellenen Üyelik dereceleri  

U1 U2

0,00001573956925 0,99998426043075 
0.02787861405468 0,97212138594532 
0.98644167474457 0,01355832525543 
0.09149559337267 0,90850440662733 
0,00065674817969 0,99934325182031 
0.00298166816655 0,99701833183345 
0.06407812971621 0,93592187028379 
0.00343744608818 0,99656255391182 
0.99995027191776 0,00004972808224 
0.94345484819241 0,99995027191777 
0.83078119498336 0,16921880501664 
0.95825547261928 0,04174452738072 
0.73179141073012 0,26820858926988 
0.62424580259360 0,37575419740640 
0.99880507120091 0,00119492879909 
0.99998686236769 0,00001313763231 
0.99999961280683 0,99998686236770 
0.97321549114344 0,99999961280684 
0.99995734665852 0,00004265334148 
0.05434177151782 0,99995734665853 

12

11

75827,0867424,1ˆ
ve

13692,042287,5ˆ

XY

XY

i

i

+=

+=
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Güncellenen üyelik derecelerine göre elde edilen kümeler Çizelge 4’te görülmektedir 

Çizelge 4. BCRM Uygulandıktan Sonra Güncellenen Kümeler. 

1. Küme 2. Küme 
Y X Y X

6,30 5,70 5,40 4,80 
6,50 7,40 5,70 5,40 
6,20 5,90 7,00 6,30 
6,10 6,20 7,30 7,00 
5,70 6,10 7,20 7,30 
7,00 5,70 7,00 7,20 
6,50 7,00 7,40 7,00 
6,30 6,50 5,90 6,50 
6,30 6,30 6,10 6,30 
6,30 6,10 6,90 6,30 

İki farklı regresyon doğrusuna göre elde edilen tahminler ise Çizelge 5’te verilmiştir.

Çizelge 5. BCRM Uygulandıktan Sonra Elde Edilen Tahmin Değerleri 

Y1 den  Y2 den 
6,1558 5,4476 
6,2166 5,9126 
6,2469 6,1451 
6,3077 6,6100 
6,3787 7,1525 
6,4090 7,3850 
6,3989 7,3075 
6,3787 7,1525 
6,4192 7,4625 
6,3280 6,0105 
6,2672 6,3000 
6,2976 6,5325 
6,0287 6,4550 
6,8869 6,1451 
6,3787 7,1525 
6,3280 6,7650 
6,3077 6,6100 
6,3077 6,3261 
6,2875 6,4550 
6,3077 6,6100 
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Geliştirilmiş Anahtarlamalı Bulanık Regresyonda her veri için kullanılacak olan regresyon doğrusuna 
ve regresyon modeline üyelik derecelerine göre karar verilmektedir. Bu analize göre elde edilen 
tahminler ile mutlak yüzde hata ve ortalama yüzde hata değerleri Çizelge 6’da verilmiştir. 

Çizelge 6. Geliştirilmiş Anahtarlamalı Bulanık Regresyon ile Elde Edilen 

Tahmin Değerleri ve Hatalar 

Yıllar Gerçek 
Değer Tahmin MYH (%) 

1981 5,40 5,45 0,882 
1982 5,70 5,91 3,729 
1983 6,30 6,25 0,842 
1984 7,00 6,61 5,571 
1985 7,30 7,15 2,021 
1986 7,20 7,38 2,569 
1987 7,00 7,31 4,392 
1988 7,40 7,15 3,345 
1989 6,50 6,42 1,243 
1990 5,90 6,01 1,864 
1991 6,20 6,27 1,084 
1992 6,10 6,30 3,239 
1993 5,70 6,03 5,789 
1994 7,00 6,89 1,571 
1995 6,50 6,38 1,867 
1996 6,30 6,33 0,444 
1997 6,30 6,31 0,123 
1998 6,10 6,33 3,770 
1999 6,30 6,29 0,199 
2000 6,90 6,61 4,203 

OMYH= 2,463766823 

Eğitim kümesi ile yapılan uygulamada Geliştirilmiş Anahtarlamalı Bulanık Regresyonun üstünlüğünü
kanıtlamak için aynı eğitim verisine Klasik Regresyon Analizi uygulanmıştır. Karşılaştırma ölçütü 
olarak mutlak yüzde hata ve ortalama yüzde hata değerleri kullanılmıştır[6]. Klasik Regresyon Analizi 
ile elde edilen sonuçlar Çizelge 7’de verilmiştir. 

Çizelge 7.Klasik Regresyon ile Elde Edilen Tahmin Değerleri ve Hatalar 

Yıllar Gerçek 
Değer Tahmin MYH (%) 

1981 5,40 5,52 2,306 
1982 5,70 5,90 3,538 
1983 6,30 6,09 3,329 
1984 7,00 6,47 7,609 
1985 7,30 6,91 5,378 
1986 7,20 7,10 1,445 
1987 7,00 7,03 0,473 
1988 7,40 6,91 6,657 
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1989 6,50 7,16 10,136 
1990 5,90 6,59 11,748 
1991 6,20 6,22 0,257 
1992 6,10 6,40 4,992 
1993 5,70 6,34 11,258 
1994 7,00 6,09 12,996 
1995 6,50 6,91 6,268 
1996 6,30 6,59 4,653 
1997 6,30 6,47 2,657 
1998 6,10 6,47 6,023 
1999 6,30 6,34 0,662 
2000 6,90 6,47 6,270 

OMYH= 5,65126711 

Her iki analiz ile elde edilen tahmin değerlerinin gerçek değerlere göre grafikleri Şekil 2 ve Şekil 3’te 
verilmiştir. Ayrıca Geliştirilmiş Anahtarlamalı Bulanık Regresyon ile Klasik Doğrusal Regresyon 
yöntemleri için elde edilen yüzde hatalar Şekil 4 de verilmiştir. 

Şekil 2 Gerçek Değerler ile Anahtarlamalı Bulanık Regresyon Tahmin Değerleri
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4. Sonuç ve Öneriler  

Bu çalışmada kullanılan bağımsız değişkenlere ait veri kümesinde, değişik regresyon modellerine 
sahip alt kümelerin olduğu belirlenmiştir. Bulanık C-ortalamalar algoritması kullanılarak küme sayısı
saptanmıştır. Geliştirilmiş Anahtarlamalı Bulanık Regresyon Modeli uygulanarak elde edilen tahmin 
değerleri, klasik doğrusal regresyon analizi ile elde edilen tahmin değerleriyle karşılaştırılmıştır. Buna 
göre 1981–2000 yıllarına ilişkin Geliştirilmiş Anahtarlamalı Bulanık Regresyon için bulunan Ortalama 
Mutlak Yüzde Hata 2,46’ nın, Klasik Doğrusal Regresyon Analizi ile elde edilen Ortalama Mutlak 
Yüzde Hata değeri 5,65’ ten daha küçük olduğu görülmektedir. Ayrıca her iki yöntemden elde edilen 
yüzde hataların grafiğine bakıldığında Geliştirilmiş Anahtarlamalı Bulanık Regresyon Analizinin 
yüzde hatasının daha az olduğu belirlenmiştir. Daha sonraki çalışmalarda küme sayısı belirlenirken 
Bulanık C-Ortalamalar Algoritması yerine farklı algoritmalar kullanılarak analize devam edilebilir. 
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Özet 

Kısmi En Küçük Kareler Regresyonu, çok değişkenli ayarlamada bir veri sıkıştırma yöntemi olarak, 
Temel Bileşenler Regresyonu ile kullanılmaktadır. Bir ayarlama modeli elde edildikten sonra bilinmeyen 
y değerlerini kestirme yeteneğinin belirlenmesi şarttır. Özellikle ayarlama yöntemleri arasından bir 
seçim yaparken ve modelde kullanılacak bileşen sayısına karar verirken, ayarlama modelinin kestirim 
yeteneğinin test edilmesi önemli olmaktadır. Bu çalışmada literatürde kullanılan kimyasal bir veriye 
ilişkin ayarlama kümesi kullanılarak Çoklu Doğrusal Regresyon, Temel Bileşenler Regresyonu, Kısmi En 
Küçük Kareler Regresyonu ve Ridge Regresyon modelleri düzenlenir ve daha sonra bu modeller 
ayarlamanın hata kareler ortalamasının karekökü, çapraz geçerliğin hata kareler ortalamasının
karekökü ve kestirimin hata kareler ortalamasının karekökü kullanılarak uyum ve kestirim bakımından 
karşılaştırılır. 

Anahtar Kelimeler: Ayarlama, Kısmi En Küçük Kareler Regresyonu, Temel Bileşenler Regresyonu, 
Ridge Regresyon, ayarlamanın hata kareler ortalamasının karekökü, çapraz geçerliğin hata kareler 
ortalamasının karekökü, kestirimin hata kareler ortalamasının karekökü. 

 
Abstract 

Partial Least Squares Regression as a Calibration Method 

Partial Least Squares Regression is used in multivariate calibration as a data compression method with 
Principal Component Regression. After a calibration model obtained, the ability of it to predict unknown 
y values must be determined. The inspection of predictive ability of a calibration model is significant 
especially while choosing between calibration methods and in the determination of number of 
components that will be used in the model. In this study, by using calibration set of a chemical data, 
which is used in literature, Multiple Linear Regression, Principal Component Regression, Partial Least 
Squares Regression and Ridge Regression models are established. Afterwards, these models are 
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compared in terms of model fit and prediction by using root mean square error of calibration, root mean 
square error of cross-validation and root mean square error of prediction.  

Key Words: Calibration, Partial Least Squares Regression, Principal Component Regression, Ridge 
Regression, root mean square error of calibration, root mean square error of cross-validation, root 
mean square error of prediction. 

 
1. Giriş

Çok emek ve uzun süre gerektiren ancak doğru sonuç veren ölçme yöntemlerinin ucuz, hızlı ve daha 
az doğruluğa sahip dolaylı ölçme yöntemleriyle yer değiştirmesi, ayarlama (calibration) olarak 
tanımlanır. Ayarlama, birden çok bağımlı ve bağımsız değişken olduğunda “çok değişkenli ayarlama” 
olarak adlandırılır. Çok değişkenli ayarlama çalışmaları, “Kemometri” bilim alanının en yaygın
konularından biridir. Kemometri; istatistik ve matematik ile birlikte bilgisayar kullanarak, kimyasal 
verilerin işlenmesini içeren kimya alanında bir bilim dalıdır. Ayarlama, ( )XfŶ = şeklinde bir 

kestirici formül bulmayı amaçlamaktadır. ( )XfŶ = şeklindeki kestiricileri verebilen bir ayarlama 
modeli, ( )XhT 1= , ( ) FThY 2 += ve ( ) EThX 3 += şeklindeki gizli değişkenler (LVs) üzerinden 
regresyondur. Burada T özgün değişkenlerden daha az sayıdaki bileşen sayısını temsil ederken, E ve 
F, artıkları temsil etmektedir. Bu türün temsilcisi olan Kısmi En Küçük Kareler Regresyonu 
(PLSR/Partial Least Squares Regression), çok değişkenli ayarlamada bir veri sıkıştırma yöntemi 
olarak, Temel Bileşenler Regresyonu (PCR/Principal Component Regression) ile kullanılmaktadır [1, 
6, 7]. 

Kısmi En Küçük Kareler (PLS/Partial Least Squares) yönteminde amaç, X ve Y blokları için elde 
edilen LVs arasındaki bağlantıdan yararlanarak bu iki veri bloğu arasında ilişki bulmaktır. PLS 
yöntemi ilk olarak Herman Wold (1966) tarafından, ekonomik ve sosyal olayı modellemek için 
kullanılmıştır. PLS kimya bilim alanında Kowalski, Gerlach ve Wold (1979) tarafından yapılan bir 
başlangıç çalışmasından sonra kullanılmaya başlanmıştır. PLS yöntemi analitik kimya, fiziksel kimya, 
klinik kimya ve endüstriyel süreç kontrolü gibi kimyanın birçok alanında kullanılmaktadır. PLS, 
kimyasal literatürde başlangıçta bir algoritma olarak sunulmuştur. İlerleyen zamanlarda ise, sayısal ve 
istatistiksel özellikleri daha anlaşılır bir hale gelmiştir. Özellikle çoklubağlantı durumunda Çoklu 
Doğrusal Regresyon (MLR/Multiple Linear Regression) uygulamalarında, daha sağlam ve güvenilir 
sonuçlar elde etmek için kullanılmaya başlanmıştır [6, 7]. 

2. Ayarlama 

X, ölçülmesi güç ve pahalı bir nicelik ve Y de, X’e göre daha kolay ölçülebilen ancak çok duyarlı
olmayan bir nicelik olsun. X, n1 x,,x L değerlerini alırken; Y, n1 y,,y L ölçümlerini versin. Y 

rastlantı değişkeni, µ ortalama ve 2σ varyansı ile normal dağılımlı iken model denklemi, eşitlik 

(1)’deki gibi yazılabilir. Burada, ( )2
i ,0N~ σε ’dir. Ayarlama problemleri için bu denklem, ayarlama 

eğrisi olarak adlandırılır. Böylece iki aşamalı bir ayarlama deneyi şu şekilde tasarlanır: İlk aşamada, X 
değişkeninin n1 x,,x L gibi bilinen değerlerine karşılık gelen n1 y,,y L ölçümleri yapılır. Bu 
ölçümlerin bağımsız olduğu varsayımı altında, n sayıda ( )ii y,x gözlem çifti için eşitlik (1)’in 
kestirimi elde edilir. İkinci aşamada, X’in bilinmeyen bir x değerine karşılık gelecek Y değişkeninin 
bir ya da birden çok ölçümleri yapılır. Bu ölçümler, test yöntemi sonuçları ya da önkestirim kümesi 
olarak da bilinir. (1) eşitliğinden yararlanarak, iy değerine karşılık gelen bilinmeyen ix değerleri 
kestirilir. İstatistiksel ayarlama, regresyon çözümlemesinin ters kestirim türüdür; ( )xfŷ = ’den x’in 
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kestirimidir. Buna göre ayarlamanın amacı sıradan bir model elde etmek değil, genelde rastlantı
değişkeni olmayan X’e ilişkin ileriye dönük kestirimler yapmaktır [3, 8]. 

( ) iii xfy ε+= , n,,1i L=
(1) 

2.1. Çok Değişkenli Ayarlama 

Çok değişkenli ayarlama bir aletten elde edilen birden fazla tepkiyi, bir örneğin özelliklerine bağlamak 
için bir matematiksel model kurma sürecidir. Kestirim ise, modeli kullanarak verilen alet tepkilerinde 
bir örneğin özelliklerini bulma sürecidir. Ayarlama modelleri yardımı ile pahalı ölçümlerin, ucuz 
ölçümlerden kestirilebileceği iyi ilişkiler bulunmaktadır [1, 6]. Ayarlamanın asıl amacı ( )XfŶ =
kestirimi olduğundan, X’den Y’ye doğru ileri ‘yön’ olarak da adlandırılmaktadır. ( )XfŶ =
kestiricileri verebilen ayarlama modellerinden biri, ileri regresyon modeli ( ) FXfY += ’dir. F, 
artıkları temsil etmektedir. FXBY += şeklindeki MLR modeli, bu tür bir ileri regresyon modelidir. 
Ayarlamanın bu türü istatistikte bazen ‘ters’ ayarlama olarak da adlandırılmaktadır. PLSR de, bu tarz 
bir “ters” ayarlama modelidir [6]. 

Çok değişkenli ayarlama kimyasal analizlerde, kimyasal veri kümelerinden gerçek veya saklı bilginin 
açığa çıkarılmasına olanak tanıyan güçlü bir araçtır. Kimyasal analiz, genellikle iki adımdan oluşur: 
İlk adımda bir yöntem ya da öğenin karakteristikleri araştırılır ve işleyişi için bir model bulmaya 
çalışılır. Bu adımda kullanılan veri kümesi, ayarlama ya da çalışma kümesi ve elde edilen model 
parametreleri ise regresyon katsayıları olarak adlandırılır. İkinci adımda, bir ya da daha çok gözlem 
için bağımsız değişkenler elde edilir. Bu bağımsız değişkenler regresyon katsayılarıyla birlikte bağımlı
değişkenlere ilişkin değerleri kestirmek amacıyla kullanılır. İkinci adımda kullanılan veri kümesi ise 
kestirim ya da test kümesi olarak adlandırılmaktadır [3, 6, 8]. Martens ve Naes (1989)’e göre çok 
değişkenli ayarlama yeni analitik aygıtların gelişmesinde, geleneksel aygıtların analitik kapasitelerinin 
ve güvenirliklerinin arttırılmasında, endüstriyel süreç kontrolündeki nicel kimyasal çözümlemelerde 
vb. yardımcı olmaktadır. Spektroskopinin (spectroscopy) amaçlardan biri, örneğin bir tahıl ya da etin 
kızıl ötesi yansıyan spektrumu (NIR/Near Infrared Reflectance) gibi kimyasal birleşimini tahmin 
etmektir. X değişkenleri spektroskopik (spectroscopic) ölçümler ve Y değişkenleri örneğin 
konsantrasyon miktarları iken genelde çok değişkenli ayarlama, çok değişkenli regresyon 
çözümlemesinin bir uygulama alanı olarak görülebilir [6, 7]. 

2.2. Çoklu Doğrusal Regresyon  

y’yi kestirmek için birkaç tane bağımsız değişken olduğu zaman kullanılan MLR modeli, eşitlik 
(2)’deki gibi yazılabilir. f hata terimlerinin rasgele olduğu düşünülüp, beklenen değeri sıfır ve varyansı
da genellikle 2

fσ ile gösterilir. Eşitlik (2)’deki model, doğrusal regresyon modeline benzeyen 
fXby += şeklindeki bir matris biçiminde yazılabilir. Bu modeldeki terimler, eşitlik (3)’deki gibi 

tanımlanır. X ve y’deki satır sayısı olan N, gözlem sayısını ve X’deki sütun sayısı da olan K, bağımsız
değişken sayısını göstermektedir.  

fxbby
K

1k
kk0 ++= ∑

=
(2)    
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Aynı kitleden gelecek gözlemlerden elde edilen x ölçümlerinden yararlanarak y kestirilmek istenir. Bu 
nedenle, f’in artık kareler toplamını minimize eden 0b ve b regresyon katsayıları bulunur. Böylece 
Klasik En Küçük Kareler (OLS/Ordinary Least Squares) yöntemine ilişkin çözüm eşitlik (4)’deki gibi 
elde edilebilir. Eşitlik (4)’deki, XX′ matrisinin tersinin alınabilmesi için X’in sütunlarının doğrusal 
olarak bağımsız olması gerekir. Eğer bağımsız değişkenlerden her biri, N tane gözlem için elde edilen 
ortalamayı çıkararak merkezleştirilirse, b0’ın tahminini ( y ) diğer K katsayıdan ayırmak mümkündür. 
Bu durumda katsayıları tahmin etmek için eşitlik (4)’ü kullanmadan önce, X matrisinin birlerden 
oluşan ilk kolonu silinir (diğer kolonlarındaki x merkezleştirilmiştir) ve b vektöründen de baştaki b0

silinir. Model denklemine b̂ konulursa, y’nin kestiricisi ya da tahmini olan 
( ) ( ) yXXXXb̂XXfŷ 1 ′′=== − eşitliğine ulaşılır. b̂ tahmin edicisi, yansızdır ve kovaryans matrisi, 

( ) 1
f

2 XX −′σ şeklinde yazılabilir [6, 7].  

( ) yXXXb̂ 1 ′′= −

(4)   

2.3. Veri Sıkıştırma Yöntemleri 

Bu yaklaşımda birçok gözlemlenmiş değişkendeki bilgi, LVs’e ( ) ( ) 



 ′=′ k11A1 x,,xht,,t LL

şeklinde sıkıştırılabilir. Daha sonra bu bileşenler eşitlik (5)’de gösterildiği üzere, regresyon 
denkleminde bağımsız değişkenler olarak kullanılır. f terimi, y’nin ( )A1 t,,tt L= bileşenleri 
tarafından açıklanamayan kısmını temsil etmektedir. A ise, y’yi kestirmek için önemli olan bileşen 
sayısını göstermektedir. 

( ) ( ) ft,,thy,,y A12j1 ′+



 ′=′ LL

(5) 

Çok değişkenli ayarlamada genellikle N<K olduğundan, her zaman OLS yöntemine dayalı standart 
MLR ile çözüm elde edilememektedir. Bağımsız değişkenler arasında tam doğrusal ilişkilere yol açan 
ve tam çoklubağlantı olarak da adlandırılan bu durumda, eşitlik (6)’da gösterildiği gibi X 
değişkenlerinden daha az sayıdaki T değişkenlerinin kullanılması, tahmin edilmesi gereken model 
parametrelerinin sayısını azaltarak hem istatistiksel ayarlamayı hem de sonuçların yorumlanmasını
kolaylaştırmaktadır. X ve Y merkezleştirildiğinde elde edilen eşitlik (7)’deki doğrusal sıkıştırma 
modelini kullanarak, V’nin belirlenmesi ve Q’nun tahmin edilmesinden sonra, Q̂XVŶ ′= kestiricisi 
elde edilir. X ve Y merkezleştirilmediğinde ise eşitlik (8)’deki doğrusal sıkıştırma modeli ortaya 
çıkmaktadır. Bu modelde, Q̂VB̂ ′= ve B̂xyb̂0 ′−′=′ ’dır [6]. 
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XVT =
(6) 

FQTY +′=
(7) 

B̂Xb̂1Ŷ 0 +′=
(8) 

Bir ayarlama modelleme türü olan veri sıkıştırmayı yapmak için çok fazla farklı yöntem mevcuttur. Bu 
yöntemler arasından seçim, ayarlama problemi hakkındaki önsel bilgiye dayanmaktadır. Önsel 
bilgiden kasıt örneğin, bağımsız değişkenler arasındaki ilişkilerin düzgünlüğü olabilir. X ve Y 
arasındaki ilişkiler hakkında çok az önsel bilgi gerektiren esnek yöntemler, “yumuşak modelleme (soft 
modelling)” ya da “bilineer yöntemler” olarak adlandırılabilir. PCR ve PLSR, iki bilineer ayarlama 
yöntemidir [6]. 

2.4. Bilineer Modelleme 

Veri sıkıştırma yöntemleri gibi bilineer yöntemler de, genelde ileri ayarlama yöntemleri olarak 
uygulanmaktadır. Y, X’in bir fonksiyonu olarak (T=XV olmak üzere) modellenir. Bilineer yöntemler 
ayarlama için kullanılan veriden V’nin elemanlarının bir çeşit OLS tahminini kendileri elde eder. 
Bilineer Modelleme (BLM/Bilinear Modelling) adı X’in kendisine ( ) EThX 3 += biçiminde bir 
modelle yakınsamasından gelmektedir. Bu model, tahmin edilecek iki doğrusal parametreler kümesi 
olan skorlar (T) ve yüklerin (P) bir ürünüdür. Merkezleştirilmiş X ve Y değişkenlerini kullanarak, tam 
bilineer ayarlama modeli aşağıdaki biçimde yazılabilir. Burada, XVT = ’dir. P ve Q matrisleri 
sırasıyla X’in ve Y’nin T üzerinden regresyon katsayılarını, E ve F artıkları ise A bileşenli bilineer 
yapı ile açıklanamayan X ve Y’deki özgün değişimi temsil etmektedir [6]. 

EPTX +′=
(9) 

FQTY +′=
(10) 

Bilineer ayarlama yöntemlerinde merkezleştirilmiş X ve Y için elde edilen bilineer modelin 
parametrelerinin tahmini ve kestirimi aşağıdaki şekilde gösterilebilir.  

Ayarlama: 

( )Y,XfV̂ = , V̂ belirlenir. 

V̂XT̂ = , T̂ hesaplanır. 







+′=

+′=

FQT̂Y

EPT̂X
Ê,Q̂,P̂ ve F̂ hesaplanır. 



158

Tam kestirim: 

V̂xt̂ ii ′=′ , it̂ hesaplanır. 

Q̂t̂ŷ ii ′′=′ , iŷ hesaplanır.  

P̂t̂xê iii ′′−′=′ , iê artıkları hesaplanır. 

Yeni bir gözlem için ix ölçümlerinden bilinmeyen iy ’nin ardışık kestirimi, “tam kestirim” ve “kısa 
kestirim” olmak üzere iki yolla yapılabilir. Bu yöntemler, benzer ijŷ kestirimleri verirken bir taraftan 

da farklı miktarlarda bilgi verir. Her iki yöntem için de x girdi ölçümleri ile ijŷ çıktı kestirimleri, 
ayarlama öncesinde doğrusallaştırma ve önsel ölçeklendirmelerle dönüştürülmelidir. “Tam kestirim” 
en çok bilgilendirici kestirim tekniği olarak iŷ ’ları yeni ( )iA1ii t̂,,t̂t̂ L=′ bileşenlerini kullanarak 
hesaplamaktır. Buna göre, her bir ix girdi vektörü ayarlamada olduğu gibi ilk olarak ortalama için 

düzeltilir. Daha sonra merkezleştirilmiş X vektörü V̂ ile çarpılarak, ( )V̂xxt̂ ii ′−′=′ şeklinde 

bileşenler elde edilir. Daha sonra bu bileşenler Q̂ ile çarpılıp y’nin ortalaması eklenir ve 

Q̂t̂yŷ ii ′′+′=′ kestiricisi elde edilir. Seçenek olarak “kısa kestirim” tekniğinde merkezleştirilmemiş

ix ’ye dayalı merkezleştirilmemiş iy ’in bilineer kestirimi, ix ’in doğrusal bir fonksiyonu olarak 

B̂xb̂ŷ i0i ′+′=′ şeklinde ifade edilebilir. Burada Q̂V̂B̂ ′= ve B̂xyb̂0 ′−′=′ ’dır [6]. 

2.5. Temel Bileşenler Regresyonu 

PCR adı, V̂ ağırlıklarını belirlemek için X’in Temel Bileşenler Analizi’nin (PCA/Principal 
Component Analysis) kullanılmasından kaynaklanmaktadır. PCR’de ilk önce X’e ilişkin temel 
bileşenler (PCs/principal components) hesaplanır ve sonra eşitlik (10)’daki regresyon denkleminde 
sadece bir kaçı kullanılır. X’in doğrusal birleşimi olan T̂ ’daki bileşenler, X’in en baskın A tane 
PC’sinden oluşur. Eğer N>K ise, hesaplanabilecek maksimum bileşen sayısı bağımsız değişken 
sayısına eşittir. Genellikle X değişkenleri ilişkili olduğundan, ideal bileşen sayısı K’dan daha azdır.  
PCR’de ağırlık matrisi V̂ ve yük matrisi P̂ benzer olduğundan, P̂ her ikisini de temsil etmek için 
kullanılabilir [6, 7]. Merkezleştirilmiş X matrisi, eşitlik (11)’deki gibi yazılabilir. Bu eşitlikteki PCs, 

XX′ matrisinin özvektör ayrışımını kullanarak hesaplanabilir. P̂ ’nın sütunları, XX′ matrisinin birim 
uzunluğundaki özvektörleridir. Bileşenler matrisi, P̂XT̂ = çözümünü verecek şekilde X’i P̂ üzerinde 
döndürerek bulunabilir. XX′ ’in özdeğerleri, T̂ ’nın kolonlarının kareler toplamına eşittir. İlk A tane 
PC en büyük özdeğere sahip A tane özvektöre denktir. Buna göre regresyon denklemi ise, eşitlik 
(12)’de olduğu gibi T̂ ’yı X yerine kullanarak yazılabilir. q’daki regresyon katsayıları, klasik OLS ile 
tahmin edilebilir [7]. 

ÊP̂T̂X +′=
(11) 

fqT̂y +=
(12) 
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Yeni gözlemler için y’yi kestirmek, iki eşdeğer yolla yapılabilir. İlk yöntemde, P̂xt̂ ′=′ formülünü 
kullanarak her bir gözlem için t̂ hesaplanır. Daha sonra eşitlik (12)’ye uygun olarak t̂ , kestirim 
denklemi q̂t̂yŷ ′+= ’da kullanılır ve q̂P̂xyŷ ′+= eşitliğini verir. Bir diğer yöntem ise doğrudan 

b̂xyŷ ′+= doğrusal kestiricisini kullanmaktır. Böylece regresyon katsayı vektörü q̂P̂b̂ = olarak 
hesaplanır. Her iki yöntemde de X matrisi merkezleştirildiğinden kesim noktası y ’ya eşittir. PCR 
yöntemi bileşenleri y hakkındaki bilgiyi kullanmadan sadece X’deki değişkenliği açıklamadaki 
yeteneklerine göre seçtiğinden, bileşenlerden bazılarının y’yi kestirmek için çok az yeteneğe sahip 
olma riski vardır [6, 7]. 

2.6. Kısmi En Küçük Kareler Regresyonu 

PCR yönteminin aksine, PLS yöntemi tahmin yaparken doğrudan hem X hem de y’deki bilgiden 
yararlanarak belirlenen ve böylece y’deki değişkenlik ile doğrudan bağlantılı olan bileşenleri PC’ler 
olarak kullanır. Yani, PLSR için her bir bileşen y ve x’in tüm doğrusal fonksiyonları arasındaki 
kovaryansı maksimize ederek elde edilir. İlk PLS bileşeninin yönü olan ve yük ağırlık vektörü olarak 
adlandırılan 1ŵ , kovaryans ölçütünü maksimize ederek elde edilir. Birim uzunluğa sahip 1ŵ
vektörünü kullanarak ilk bileşen, 11 ŵXt̂ = şeklinde hesaplanır. Daha sonra 1p̂ yük vektörünü elde 
etmek için, X’deki tüm değişkenler 1t̂ üzerinde döndürülür. Benzer olarak 1q̂ regresyon katsayıları da 
y’yi 1t̂ üzerinde döndürerek elde edilir. İkinci yön 2ŵ ise, birincisiyle benzer bir yolla bulunur. 
Ancak ilk bileşenin elde edilmesinden sonra X’den, 11p̂t̂ ve y’den, 11q̂t̂ çıkarılır ve böylece ikinci 
bileşeni elde etmek için özgün veri yerine artıklar kullanılır. Bileşenlerin hesaplandığı bu süreç, 
istenilen bileşen sayısı elde edilene kadar aynı şekilde devam eder. PCR’de sadece bir küme yük 
varken, PLSR’de birbirine eşit olmayan Ŵ yük ağırlıkları ve P̂ yükleri vardır. PLSR’deki yük 
ağırlık vektörleri ve bileşenler birbirine dik olurken, yük vektörleri değildir. P̂ matrisi ve q̂ vektörü, 

PCR yöntemindeki gibi X ve y’yi en son PLSR bileşen matrisi T̂ üzerinde döndürerek elde edilebilir. 
Böylece PLSR yönteminde kullanılan regresyon katsayı vektörü eşitlik (13)’deki gibi hesaplanabilir 
[7]. 

( ) q̂ŴP̂Ŵb̂
1−

′=
(13)  

Eşitlik (13)’den de görüldüğü üzere PLSR için V̂ matrisi, ( ) 1
ŴP̂ŴV̂

−
′= şeklinde yazılabilir. PLSR 

skorlarının dik olması arzulandığında PLSR için elde edilen bu V̂ matrisinin, PCR için elde edilen V̂
matrisine kıyasla yorumlanmasının biraz daha zor olduğu görülmektedir [6]. 

2.6.1. Non-linear Iterative Partial Least Squares Algoritması

PLSR’nin temel algoritması olan Non-linear Iterative Partial Least Squares (NIPALS) algoritmasının
adımları aşağıdaki gibi gösterilebilir. Algoritma isteğe bağlı olarak dönüştürülmüş, ölçeklendirilmiş ve 
merkezleştirilmiş özgün X ve Y ile başlar. 

A. Genellikle, Y’nin kolonlarından biri olan bir başlangıç vektörü, u ile başlar. Tek bir y 
değişkeni olduğunda, u=y’dir. 

B. X ağırlıkları w: uu/uXw ′′= ’dur (burada w değiştirilebilir). w, 0.1w = şeklinde bir 
uzunluğunda olması için ölçeklendirilir. 
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C. X skorları olan t hesaplanır: Xwt = .

D. Y ağırlıkları, c: tt/tYc ′′= ’dır. c, bir uzunluğuna sahip olması için ölçeklendirilir. 

E. Son olarak, Y skorlarının güncellenmiş bir kümesi, u: cc/cYu ′′= bulunur.  

F. t’deki değişimden yararlanarak, yakınsaklık test edilir. Örneğin, ε<− yeniyenieski t/tt ’dır. 

Burada ε, 610− ya da 810− arasında küçük bir değerdir. Eğer yakınsaklık sağlanmazsa B’ye 
dönülür, sağlanırsa G ile ve daha sonra tekrar A ile devam edilir. Eğer tek bir y değişkeni 
varsa, süreç tek bir yinelemede yakınsar. Daha sonra ise, doğrudan G ile devam eder. 

G. X ve Y’den, hali hazırdaki bileşen çıkarılır. Bu indirgenmiş matrisler, bir sonraki bileşende X 
ve Y olarak kullanılır. 

X yükleri: ( )tt/tXp ′′=

Y yükleri: ( )uu/uYq ′′=

Regresyon (t üzerine u’nun): ( )tt/tub ′′=

Artık Matrisleri: ptXX ′−→ ve cbtYY ′−→

H. Çapraz geçerlik yöntemi, X’de Y hakkında daha fazla önemli bilgi olmadığını gösterene kadar 
bir sonraki bileşenle devam edilir (adım A’ya geri dönülür). 

Algoritmadan da görüldüğü gibi bir sonraki yineleme, bir önceki yinelemeden elde edilen artık
matrisleri olan yeni X ve Y matrisleri ile başlamaktadır. Yinelemelere, bir durdurma ölçütü kullanılana 
kadar ya da X sıfır matrisi olana kadar devam edilebilir [12]. 

2.7. Modelin Geçerliğinin İncelenmesi 

Modelin geçerliği, modelin amaçlanan kullanım ortamında başarılı bir şekilde kullanılıp
kullanılamayacağının belirlenmesine yönelik bir kavramdır. Bir modelin geçerli olduğunun en iyi 
göstergesi, yeni X değişkenleriyle beraber gözlemlerin Y değerlerini tutarlı ve doğru bir şekilde 
kestirmesidir. Ancak, bağımsız ve tipik bir geçerlik kümesine ender sahip olunur. Gerçek bir geçerlik 
kümesinin yokluğunda modelin geçerliliğinin incelenmesinin mantıklı yöntemi çapraz geçerlik 
(CV/cross-validation) ile verilmektedir [12]. Eldeki verilere en uygun olacak şekilde ve yeni 
gözlemlerin kestirimi için geliştirilmiş olan bir model, yeni gözlemlerin kestiriminde her zaman çok 
iyi sonuçlar vermeyebilir. Bunun nedeni, modelin sadece eldeki verilere en iyi uyacak şekilde 
oluşturulmasıdır. Bu şekilde oluşturulan bir modelin de, yeni veriler girildiğinde doğal olarak 
beklenenden daha kötü bir kestirim performansı gösterme olasılığı yüksektir [11]. 

2.7.1. Ayarlama kümesine dayalı geçerlik 

Kestirim hatasının deneysel bir tahmini eşitlik (14)’de gösterildiği üzere, ayarlamanın hata kareler 
ortalamasının kareköküdür (RMSEC/root mean square error of calibration). Bu eşitlikteki ŷ ’lar, 
ayarlama denklemini doğrudan ayarlama verisi üzerinde test ederek elde edilir. Ancak bu hata 
tahminiyle ilgili problem, onun bir kestirimin hatası değil esas olarak model hatasının bir tahmini 
olmasıdır. Bu durumda b̂ regresyon katsayılarının tahmin hataları dikkate alınmamaktadır. Bundan 
dolayı RMSEC, yüksek bir derecede kestirim yeteneğinin çok iyimser bir tahmini olabilir. Özellikle 
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çok fazla bağımsız değişken ya da PLS/PCR bileşeni olan modeller için RMSEC ve gerçek kestirim 
hatası arasındaki fark çok büyük olabilir [7]. 

( ) ( )∑
=

−−−=
N

1i

2
ii 1AN/yŷRMSEC  

(14) 

2.7.2. Kestirim testi 

Yeni veri için referans değerleri bilindiği sürece model yeni bir veriye uygulandığında eşitlik (15)’de 
gösterildiği gibi kestirimin hata kareler ortalamasının karekökünü (RMSEP/root mean square error of 
prediction) hesaplamak mümkündür. RMSEP’de iy tahminleri, önceden oluşturulmuş ve kestirim için 
kullanılan gözlemlerin dâhil edilmediği modele dayanır. Ayarlamadaki kullanımı bakımından kestirim 
testi (prediction testing) veri kümesini, biri model boyutunun seçimi için “ayarlama” ve diğeri de 
kestiricinin başarısının daha objektif bir testi için “geçerlik/test (validation/testing)” için olmak üzere 
iki kümeye ayırmaya dayanır. iŷ ve yi sırasıyla, test kümesindeki gözlemler için kestirilen ve ölçülen 
değerleri göstermektedir. Np ise, test kümesindeki gözlemlerin sayısıdır. Kestirim testinde, tüm katsayı
tahminleri çoktan hesaplanmış olarak kullanılan gerçek kestiricinin kestirim yeteneği tahmin 
edildiğinden kavramsal olarak en basit geçerlik yöntemidir. Bir ayarlama modelinin farklı test 
kümeleri için ve test etmek için kullanılan gözlemlerin sayısına da bağlı olarak, kestirim yeteneği
bakımından farklı özellikler göstereceğini vurgulamak önemlidir [7]. 

( )∑
=

−=
pN

1i
p

2
ii N/yŷRMSEP  

(15) 

2.7.3. Çapraz geçerlik  

CV yönteminin temelinde de, veri kümesinin iki farklı gruba ayrılıp bu gruplardan birinin “çalışma 
kümesi” olarak modeli oluşturmak, diğerinin ise “test kümesi” olarak elde edilen modelin kestirim 
performansının araştırılması için kullanılması yatmaktadır. Ancak CV yöntemi için test kümesindeki 
gözlemler, kestirim testindekinden farklı olarak, doğrudan çalışma kümesinden çeşitli yöntemlerle 
elde edilmektedir. Ayarlamada da CV, sadece ayarlama denklemine dayalı bir geçerlik tekniğidir. 
Ayarlama için kullanılmayan veri üzerinde kestiricileri test ettiği için, kestirim testi yöntemine 
benzerdir. Ancak CV yönteminde bu, ayarlama kümesinden art arda birbirini izleyerek gözlemlerin 
silinmesiyle yapılır. En son modelde kalacak bileşen sayısı, genellikle bir CV süreciyle, kestirilen 
tahmin hatasını minimize ederek seçilir. Modelin yeni gözlemleri kestirme yeteneğini gösteren çapraz 
geçerliğin hata kareler ortalamasının karekökü (RMSECV/root mean square error of cross-validation) 
eşitlik (16)’daki gibi elde edilebilir. Burada i,CVŷ , i. gözlem silindikten sonra yi için ayarlama 

denklemine dayalı tahmindir. Bir başka ifadeyle, i,CVŷ ’ler model formülünde yer almayan gözlemler 
için kestirimdir. CV denildiğinde ilk ve belki de tek akla gelen yöntem, birini-dışarıda-bırakma çapraz 
geçerlik (LOOCV/leave-one-out cross-validation) yöntemidir. LOOCV, her seferde bir gözlemi model 
oluşumundan çıkararak ve bir kez kestirerek CV’yi yerine getirmektedir [7, 11]. 
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( )
N

yŷ
RMSECV

N

1i

2
ii,CV∑

=

−
=

(16) 

Tam (full) CV yöntemi olarak da bilinen LOOCV yöntemine bir seçenek, gözlemlerden oluşturulan 
parçaları silmektir. Böylece daha az sayıda ayarlama yapılmak zorunda olunacağından, yöntem 
bilgisayarda daha hızlı çalışır. Bu nedenle, veri kümesinde uygun yapılar varsa parçalanmış 
(segmented) CV çok faydalı olabilir [7]. LOOCV yöntemine iyi bir seçenek olan “venetian blinds” CV 
yöntemi, PLSR’de yakın zamanda sıklıkla uygulanmaya başlanmıştır. Bu yöntemde veri, “venetian 
blinds” yöntemiyle birkaç gruba bölünür. Bu yaklaşımda veri rasgele parçalara bölünmez, her bir k. 
gözlem alınarak alt kümeler oluşturulur. k ise alt küme sayısını göstermektedir. Elde edilen k alt 
kümeden birisi geçerlik analizi için dışarıda bırakılıp, geriye kalan ( )1k − alt küme modelin 
oluşturulması için kullanılır. Elde edilen modelin kestirim performansı dışarıda bırakılan k-ıncı alt 
küme kullanılarak değerlendirilir. Bu işlem, bütün alt kümeler bir kez dışarıda bırakılana kadar 
yinelenir ve son geçerlik ölçütünü elde etmek üzere bulunan hataların ortalaması alınır. Eğer yeteri 
kadar gözlem varsa bu yöntem basit, uygulamak için kolay ve genellikle güvenilirdir. Bu yöntem için 
oluşturulacak alt küme sayısı PLS_Toolbox’da otomatik olarak gözlem sayısının kareköküne yakın
tamsayı olarak seçilir. Örneğin bu çalışmada ayarlamada kullanılan 12 gözlemli veri kümesi, her 
birinde 4 gözlem olan 3 alt gruba bölünsün. Böylece “venetian blinds” seçimini yaparak her bir 
gruptaki gözlemler aşağıdaki şekilde olacaktır [11]. 

Küme 1: 1, 4, 7, 10 

Küme 2: 2, 5, 8, 11 

Küme 3: 3, 6, 9, 12 

3. Ridge Regresyon 

Çoklubağlantı durumunda, yansız OLS tahminleri varyanslar büyüdüğünden gerçek değerlerinden 
uzaklaşabilmektedir. RR analizinde, XX′ matrisinin köşegen değerlerine küçük bir yanlılık sabiti (k) 
eklenerek varyanslar küçültülerek daha durağan sonuçlar elde edilebilmektedir. RR ile bir taraftan 
tahminlerin varyansları azaltılmakta, diğer taraftan ise bu katsayı (k) oranında yanlı tahminler elde 
edilmektedir. 0k ≥ olmak üzere klasik ridge tahmin edicisi eşitlik (17)’deki gibi gösterilebilir ve bu 
eşitlikten, ( ) [ ] 1kIXXkWW −+′== olduğu görülmektedir. Bir ridge tahmin edicisinin bir OLS 
tahmin edicisiyle olan ilişkisi ise, eşitlik (18)’deki gibi gösterilebilir. Bu eşitlikten de, 

( ) ( )[ ] 11XXkIkZZ
−−′+== olduğu görülmektedir. Ridge tahmin edicisi ( ) β′+′=β −∗ ˆXXkIXXˆ 1

şeklinde yazılır ve XX′ ’ye, kI terimi bir eklenip bir çıkarılırsa 
( ) ( )[ ] ( )[ ] β=β+′−=β−+′+′=β −−∗ ˆZˆkIXXkIˆkIkIXXkIXXˆ 11 elde edilir. Bu nedenle seçenek 

olarak Z, ( ) kWIkIXXkIZ 1 −=+′−= − şeklinde de yazılabilir. Eşitlik (18)’deki denklemin her iki 

tarafının beklenen değeri alındığında ( ) β=β ZˆE * elde edilir ve böylece *β̂ ’ın, β’nın yanlı bir tahmini 

olduğu açıkça görülür. ∗β̂ ’ın varyans-kovaryans matrisi ise, eşitlik (19)’daki gibi elde edilir. 0k =
olduğunda, ridge tahmin edicisi *β̂ OLS tahmin edicisi β’ya eşit olur [5, 9, 13].  

( ) [ ] YXWYXkIXXkˆˆ 1* ′=′+′=β=β −∗

(17) 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ] β+′′=′′′+′=′+′=β
−−−−−∗ ˆkIXXXXYXXXXXkIXXYXkIXXˆ 11111

( )[ ] β=β′+=
−− ˆZˆXXkI

11

(18)   

( ) ( ) ( )β=β=β ˆVarZˆZVarˆVar 2*

( ) ( )[ ] ( ) ( ) ( )[ ] ( ) 122121 XXXXkIXXˆVarXXkIXX −−− ′σ′+′=β′+′=

( ) ( )( ) 112 kIXXXXkIXX −− +′′+′σ=
(19)     

OLS gibi yansız bir tahmin ediciyi seçenek yanlı bir tahmin edici ile karşılaştırmak için hata kareler 
ortalamaya (MSE/mean square error) bakılır. Ridge tahmin edicisi için ( )*ˆYan β ve ( )*ˆMSE β
değerleri sırasıyla, eşitlik (20) ve eşitlik (21)’deki gibi elde edilir [13]. p21 ,,, λλλ L , XX′

matrisinin özdeğerleridir. Eşitlik (21)’in sağ tarafındaki ilk terim, ∗β̂ ’daki regresyon katsayı
tahminlerinin varyanslarının toplamı olarak gösterilebilir. İkinci terim ise yan değerinin karesidir ve 
k=0 olursa, sıfıra eşit olur. 0k > ise ∗β̂ yanlı olur ve k artarken yan değeri de artar. Ancak k artarken 
yan değerindeki artışın tam aksine, toplam varyans azalacaktır. RR’de, yan değerindeki artışın toplam 
varyanstaki düşüşü aşmayacağı bir k değerini seçmek amaçlanır [2, 5, 10]. 

( ) ( ) ( )[ ] ( )( )[ ] β−+′−β=β−β+′−β=β−β=β −− 11** kIXXk1kIXXkˆEˆYan  

( )[ ] ( ) 11 kIXXk1)kIXXk1( −− +′β−=−+′−β=
(20) 

( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]2**2**2** ˆYanˆVarˆEˆVarˆEˆMSE β+β=β−β+β=β−β=β

( ) ( )( ) ( )[ ]21112 kIXXkkIXXXXkIXX −−− +′β−++′′+′σ=

( ) ( )( )[ ] ( ) β+′β′++′′+′σ= −−− 22112 kIXXkkIXXXXkIXXİz

( ) ( ) β+′β′++λλσ= −

=
∑ 22

p

1i

2
ii

2 kIXXkk/

(21) 

RR’de amaç, k’yı tahmin edicinin MSE değerini en küçük yapacak şekilde seçmektir. Ancak doğal 
olarak başlangıçta MSE değerini değerlendirmek mümkün olmadığından, k’nın seçimi biraz özneldir. 
Genellikle k sıfıra çok yakın bir değerdir ( 1.0k ≤ ). k’ya karar vermenin en eski yollarından biri ridge 
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izidir. Ridge izi, 0-1 aralığındaki k değerlerine karşı yine bu değerler için bulunan ∗β̂ regresyon 
katsayı tahminlerinin çizimi ile elde edilen grafiğe denir. Eğer çoklubağlantı ciddi bir sorun ise ridge 
tahmin edicileri, k’nın küçük değerleri için hızlı değişecek ve büyük değerleri için ise yavaş yavaş
kararlı hale gelecektir. Katsayıların sabitleştiği k değerinde ∗β̂ sonunda kararlı bir hale gelecektir. 
Ridge izinin en pozitif özelliği veriye dayalı ve pratik olmasıdır [2, 5, 9].  

Hoerl, Kennard ve Baldwin (1975), k’yı seçmek için bir ölçüt olarak eşitlik (22)’nin kullanılmasını
önermektedir. Bu eşitlikte p, 0β ’ın hariç tutulduğu regresyon katsayısı sayısını, 2s ise OLS 
yönteminde (k=0) tahmin edilen artık kare ortalamasını göstermektedir. Eşitlik (22)’in paydası;
merkezleştirilmiş ve ölçeklendirilmiş bağımsız değişkenlerden hesaplanan, sabit terimin hariç 
tutulduğu, klasik OLS regresyon katsayıları ( )0β̂ ’ların kareler toplamını göstermektedir. Van 
Nostrand (1980)’a göre ridge izinde kararlılığın ne olduğuna karar vermek öznel ve k’nın seçimi keyfi 
olduğundan, ridge izine dayalı olarak k’yı seçerken k’nın çok büyük bir değerini seçmeye yönelik bir 
eğilim vardır. Bu nedenle, eşitlik (22) ile belirlenen k değerini kullanmak daha iyi olabilir [9]. 

( ) ( )



 β′β= 0ˆ0ˆ/psk 2 (22) 

RR ile elde edilen tahmin ediciler yanlıdır. Ancak, OLS tahmin edicilerinden daha küçük MSE’ye 
sahiptir. Bu özellikten dolayı ridge yöntemiyle tahmin edilen katsayı değerlerinin, OLS tahminlerine 
göre regresyon katsayılarının gerçek değerlerine daha yakın olmaları beklenmektedir. Ridge tahmin 
edicileri, verideki küçük değişikliklerden fazla etkilenmedikleri için kararlıdır [5]. 

İleri ayarlama modeli fbxby
K

1k
kk0 ++= ∑

=
’ye dayalı MLR’deki çoklubağlantı problemini çözmek 

için kullanılan yöntemlerden biri de RR’dir. RR ile PCR arasında benzerlik olmasına rağmen, RR veri 
sıkıştırmayla tanımlanamamaktadır. PCR daha küçük özvektörlerin etkilerini silerken, RR sadece 
onların etkilerini azaltmaktadır. Literatürdeki bazı uygulamalarda RR’nin mantıklı bir k seçildiğinde 
kestirim bakımından PCR’ye üstün olduğu gösterilmiştir [6]. 

4. Uygulama 

Bu uygulamada kullanılan veri, yer buğdayı gözlemlerindeki protein içeriğinin ölçümü için bir NIR 
yansıma aracıyla ayarlama yapmak için yerine getirilmiş bir deneyin sonuçlarıdır. 24 gözlemli 
ayarlama kümesi ve ayarlamayı test etmek için 26 gözlemli başka bir test kümesi elde edilmiştir. 
Verideki L1-L6 arasındaki altı değer, 1680-2310 nm aralığındaki altı farklı dalga boyunda buğday 
gözlemlerine ilişkin NIR radyasyonunun yansımasının ölçümleridir. Bu ölçümler bir log (1/R) 
ölçeğinde yapılır. Burada R bir yansımadır ve çoğunlukla bu ölçümler “log değerleri” olarak 
adlandırılır. Bu veri kümesi için yapılan ayarlamada amaç, protein içeriğini kestiren log değerlerinin 
doğrusal bir birleşimini bulmaktır. Daha sonra katsayılar, ölçümü yapan aletin içine programlanabilir 
ve böylece gelecekteki bilinmeyen gözlemlerin protein içeriği doğrudan okunabilir [4]. Bu 
uygulamada, Naes ve Martens (1985) ile Stone ve Brooks (1990) çalışmaları dikkate alınarak ilk 12 
gözlem ayarlama kümesi olarak kullanılır ve modeller kurulur. Daha sonra ayarlama kümesine ilişkin 
son 12 gözlemi ve 26 gözlemli test kümesini kullanarak, geçerlik incelemeleri yapılır.  

Ayarlama kümesi için % 95 geleneksel anlamlılık düzeyinde MLR modelinin anlamlı olduğu
görülmektedir (F=66.08; p=0.000). Ancak, VIF (VIF1=1155.6, VIF2=565.1, VIF3=1066.3, 
VIF4=576.4, VIF5=16.0, VIF6=83.1) değerlerinin neredeyse hepsi 10’nun çok üstünde olduğu için 
güçlü bir çoklubağlantıdan bahsedilebilir. Güçlü çoklubağlantı regresyon sonuçlarında belirsizliklere 
ve zayıf tahmin başarısına yol açabilir.  
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Çoklubağlantının etkisini gidermek için veri kümesi üzerinde RR, PCR ve PLSR yöntemleri 
uygulanır. RMSEC, RMSECV ve RMSEP istatistiklerini kullanarak modellerin kullanılan veri 
kümesine uyumu ve kestirim gücü hem birbirleriyle hem de MLR ile karşılaştırılır. Bu uygulamadaki 
veri kümesi, öncelikle standartlaştırılır. RMSECV değerlerini hesaplamak için “venetian blinds” CV 
yöntemi kullanılır ve alt küme sayısı üç olarak belirlenir.  

Şekil 1. PCR yöntemine ilişkin RMSECV grafiği. 

Şekil 1’e göre PCR için modelde kalacak maksimum PC sayısı, beş olarak seçilebilir. Çizelge 1’deki 
varyans yakalama yüzdelerine bakıldığında hem X hem de Y için beş bileşen tarafından açıklanan 
varyans oranı çok yüksektir. PCR’deki beş PC, bağımsız değişkenlerdeki varyansın % 99.99’unu ve 
bağımlı değişkendeki değişimin % 98’ni açıklamaktadır. 

Çizelge 1. PCR kullanarak regresyon modeli tarafından yakalanan varyans yüzdesi. 

 X bloğu Y bloğu

PC PC Toplam PC Toplam 

1 92.40 92.40 0.00 0.00 

2 4.54 96.93 18.74 18.74 

3 2.26 99.19 75.85 94.58 

4 0.79 99.98 2.66 97.24 

5 0.02 99.99 0.76 98.00 

6 0.01 100.00 0.75 98.75 



166

Şekil 2. PLSR yöntemine ilişkin RMSECV grafiği. 

PLSR için modelde kalacak ideal LV sayısına karar vermek için Şekil 2’ye bakılır. Hem Şekil 2 hem 
de Çizelge 2’ye göre, PLSR için modelde kalacak maksimum LV sayısı dört olarak seçilebilir. Dört 
LV’li PLSR tarafından yakalanan varyans oranını görmek için Çizelge 2’ye bakılır. Çizelge 2’ye göre 
dört LV, bağımsız değişkenlerdeki varyansın % 99.98’ini ve bağımlı değişkendeki değişimin % 
97.31’ni açıklamaktadır.  

Çizelge 2. PLSR kullanarak regresyon modeli tarafından yakalanan varyans yüzdesi. 

 X bloğu Y bloğu

LV LV Toplam LV Toplam 

1 4.68 4.68 85.07 85.07 

2 90.09 94.77 2.01 87.08 

3 4.40 99.17 9.44 96.52 

4 0.81 99.98 0.79 97.31 

5 0.01 99.99 1.25 98.56 

6 0.01 100.00 0.19 98.75 

Şekil 3’de gösterildiği üzere “θ ” simgesi ile gösterilen ridge parametresi k, Hoerl, Kennard ve 
Baldwin (1975)’nin yöntemini kullanarak k=0.000456412 olarak belirlenir. Bu değer RR analizinde 
kullanılan “ridge” komutu yardımıyla otomatik olarak hesaplanmaktadır. 
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Şekil 3. RR yöntemine ilişkin Ridge İzi. 

Çizelge 3’deki RMSEP1, 12 gözlemli test kümesi ve RMSEP2 ise, 26 gözlemli test kümesi içindir. 
Çizelge 3’den de görüldüğü üzere, veriye uyum bakımından en iyi modeller sırasıyla MLR ve RR’dir. 
RMSECV bakımından en iyi modeller, sırasıyla RR ve PCR’dir. RMSEP1 bakımından en iyi 
modeller, sırasıyla PLSR ve RR’dir. RMSEP2 bakımından en iyi modeller ise sırasıyla PLSR ve 
PCR’dir. Bu uygulama için, kestirim bakımından yanlı regresyon yöntemlerinin MLR yönteminden 
çok daha iyi sonuçlar verdiğini söylemek mümkündür. 12 gözlemli ve 26 gözlemli test kümeleri için 
modeller hemen hemen benzer kestim sonuçları vermektedir. Ancak 12 gözlem kullanıldığında RR 
kestirim bakımından PCR’den daha iyi sonuç verirken, 26 gözlem kullanıldığında PCR kestirim 
bakımından RR’den daha başarılıdır.  

Çizelge 3. Tüm kestirim yöntemlerine ilişkin RMSEC, RMSECV ve RMSEP değerleri. 

 MLR PCR (5 PC) PLSR (4 LV) RR 

RMSEC 0.148051* 0.187582 0.217569 0.1641 

RMSECV 0.619912 0.489013 0.519267 0.3150* 

RMSEP1 0.607359 0.511108 0.347677* 0.4866 

RMSEP2 0.833289 0.448338 0.279457* 0.5191 

5. Sonuç ve öneriler 

Bir ayarlama denklemi hesaplandıktan sonra bilinmeyen y değerlerini kestirme yeteneğinin 
belirlenmesi şarttır. Özellikle ayarlama yöntemleri arasından bir seçim yaparken ve modelde 
kullanılacak bileşen sayısına karar verirken, ayarlama denkleminin kestirim yeteneğinin test edilmesi 
önemli olmaktadır. Bu çalışmada literatürde kullanılan kimyasal bir veri kümesi kullanılarak MLR, 
PCR, PLSR, RR modelleri düzenlendi, daha sonra bu modeller uyum ve kestirim bakımından 
karşılaştırıldı. Sonuç olarak, MLR ve RR modellerinin veriye daha iyi uyduğunu ve kestirim 
bakımından ise yanlı regresyon yöntemlerinin MLR yönteminden çok daha iyi sonuçlar verdiğini 
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söylemek mümkündür. Bir modelde daha az bileşen olması yorumlamayı kolaylaştırmaktadır. 
Bu nedenle hem daha az sayıda bileşene hem de en küçük RMSEP değerlerine sahip olduğu
için, kestirim bakımından PLSR yöntemi diğer yöntemlere tercih edilebilir. İki test kümesi 
için PCR ve RR yöntemlerinin kestirim başarılarındaki sıralamaları değişmektedir. Bu nedenle 
bu örnekten de görüleceği üzere, bir ayarlama modeli farklı test kümeleri için ya da test etmek 
amacıyla kullanılan gözlemlerin sayısına bağlı olarak, kestirim bakımından farklı özellikler de 
gösterebilir. 
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Bootstrap Yönteminin Regresyon Analizinde 
Kullanımı ve Diğer Yöntemlerle Karşılaştırılması

Özet  

Orijinal veri setinden yeniden örnekleme yapan yöntemlerin (yeniden örnekleme yöntemleri) bir çeşidi 
olan bootstrap, parametre tahmin edicisinin standart hatasını tahmin etmede, özellikle tahminci 
kompleks ise ve standart yaklaşımın uygun olmadığı zaman veya çok kusurlu olduğunda kullanılır. 
Regresyonda ise bazı uygulamalarda belli başlı varsayımlar geçersiz olabilir. Bu durumlarda bootstrap, 
özellikle regresyon modelindeki parametrelerin kompleks tahmincilerinin varyansını bulmada yardımcı
olur. Bootstrap, bazı özel dağılımların doğrusal regresyon modeli için Uyarlanmış En Çok Olabilirlik 
(MML) tahmin edicisi ve klasik En Küçük Kareler (LS) tahmin edicisinin  varyansını tahmin etmede 
kullanıldı. Karşılaştırma yapmak amacıyla değişik dağılım modelleri altında klasik ve  tahmin edilmiş
varyanslara dayalı güven aralıkları simüle edilip güç değerleri karşılaştırıldı. Sonuçlara göre 
regresyonda bootstrap yönteminin kullanımının daha gerçekçi sonuçlar verebileceği görülmektedir. 

Anahtar sözcükler: Bootstrap; regresyon; Uzun kuyruklu simetrik dağılım; Uyarlanmış En Çok 
Olabilirlik; En Küçük Kareler. 

 
Abstract  

The Usage of the Bootstrap Method in Regression Analysis and its Comparison with 
Other Methods 

The bootstrap is a form of a larger class of methods that resample from the original data set and thus are 
called resampling procedures. The bootstrap is useful for the estimation of the standard error of the 
parameter estimator, particularly when the estimator is complex and standard approximations are not 
appropriate or too inaccurate. In the regression case some applications certain key assumptions may be 
violated. This is where the bootstrap can help especially to find the variance of the complex estimators of 
the parameters in the regression model. Bootstrap method is used to approximate the variance of the 
Modified Maximum Likelihood (MML) estimators and the classical Least Squares (LS) estimators for the 
linear regression model for some specific distributions. Confidence intervals based on the classical and 
the estimated variances have been simulated and compared with respect to their powers. The results show 
that sing bootstrap method in regression can give more realistic results.       

Keywords: Bootstrap; regression; Long-tailed Symmetric distribution; Modified Maximum Likelihood, 
Least Squares. 

 
1. Giriş

İstatistikte kitle hakkında bilgi edinmek için, kitle parametresi için güvenilir bir tahminlemenin 
yapılabilmesi gerekir. Güvenilir bir tahminleme ise alınan örneğin kitleyi iyi temsil etmesi ile 
doğrudan ilişkilidir. Bunun için çok sayıda ve büyük veri setlerinden oluşan örneklere ihtiyaç 
duyulmaktadır. Çoğu durumda da çok sayıda ve büyük veri setlerine ulaşmak mümkün değildir. Bu 
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durumda, kitleden alınmış mevcut veri ile oluşturulan modelin güvenilirlik derecesini ölçmenin bir 
yolu Bootstrap yöntemini kullanmak olabilir.  

Bootstrap yöntemi, ilk kez  Efron [1] tarafından öne sürülmüştür.  Bu yöntem eldeki örnek verilerin 
iadeli ve rastsal örnekleme yöntemiyle oluşturulmasına, bu şekilde oluşturulan her bir örneklem için 
ilgili istatistiklerin tahmin edilmesine ve bu işlemin defalarca tekrarına dayanan bir süreçtir. 

Bootstrap yöntemi, matematik formülleri içermeyen, çok basit bir yöntemdir. Veri dağılımı ile ilgili 
ağır varsayımlar gerektirmediğinden bilinen istatistiksel yöntemlerin ve varsayımların yetersiz kaldığı 
durumlarda güvenilir sonuçlar vermektedir. Veri dağılımına dayanan varsayımların doğruluğundan 
kesin olarak emin olunamadığı için bu yaklaşım uygulamada çok yararlı olabilmektedir. Ayrıca 
Bootstrap yöntemi ile elde edilen tahmincilerin etkinlikleri varsayımdan sapmalardan 
etkilenmemektedir (Shou ve Tu [3]). 

Bu çalışmada bootstrap yöntemi regresyon analizindeki parametrelerin tahmin edicilerinin 
varyanslarını bulmada kullanılacaktır. Burada gerçek hayat problemlerinde sıklıkla karşılaşılan Uzun 
Kuyruklu Simetrik (LTS) dağılımına dayanan Uyarlanmış En Çok Olabilirlik (MML) tahmin 
edicilerinin ve En Küçük Kareler (LS) tahmin edicilerinin varyansları tahmin edilip bunlara dayanan 
güven aralıkları oluşturulacaktır (Bakınız, Tiku ve diğerleri [4]). Belli dağılımlar altında bootstrap 
yöntemine dayanan varyans ve güven aralıkları klasik varyanslara dayanan güven aralıklarıyla 
karşılaştırılacaktır.     

2. Metodoloji 

2.1. Genel bootstrap yöntemi: 

Bootstrap yöntemi, diğer yöntemlerin kullanımının uygun olmadığı yada parametrik varsayımların
geçersiz olduğu durumlarda tercih edilebilmektedir. Bunun yanı sıra, kitleden alınan örnek veri 
setlerine dayalı bir tahminin güvenilirliğini ortaya koymak amacıyla da bu yöntem önem taşımaktadır. 
Bu yöntem aşağıdaki gibi açıklanabilmektedir. 

n adet gözlemden oluşan, ( )nxxx ,...,1= orijinal veri seti kullanılarak iadeli ve rastsal olarak yapılan 

örnekleme ile yeni bir veri seti ( )**
1

* ,..., nxxx = elde edilmektedir. Orijinal veri setinden örnekleme 

yaparken oluşturulan *x veri setinin içinde, bazı ix verilerinin birden fazla yada hiç görülmeme 
olasılığı bulunmaktadır. Yeniden örnekleme işlemi istenildiği kadar yinelenerek birbirinden farklı B
adet Bootstrap gözlemler seti oluşturulabilir ve Bb ,...,1= için oluşan bootstrap veri seti bx* ile 
gösterilebilir. İlgilenilen istatistik bu yeni veri setleri kullanılarak hesaplanmaktadır.  

2.2. Jackknife yöntemi: 

Jackknife, bootstrap yönteminden önce geliştirilmiş bir yöntemdir ve aynı amaçla kullanılır. Bu 
yöntem aşağıdaki gibi açıklanabilmektedir.  

n adet gözlemden oluşan, ( )niii xxxxxx ,...,,,,..., 111 +−= orijinal veri setinde .i gözlem dışarıda 

bırakılarak  yeni bir veri seti ( )nii
J xxxxx ,...,,,..., 111 +−= elde edilmektedir. Burada her yeni veri 

setinde yalnızca bir gözlem dışarıda bırakılır ve kalanlarla ilgilenilen istatistik değeri hesaplanır. Bu 
işlem n adet gözlemin her biri dışarıda bırakılana kadar devam eder. 

2.3. Regresyon analizinde Bootstrap Yönteminin kullanımı:
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Değişkenler arasındaki ilişkiyi araştıran en önemli istatistiksel yöntemlerden biri regresyon analizidir. 
Regresyon analizinde hata terimleri ve bağımsız değişkenlerle ilgili yapılan varsayımların
gerçekleşmemesi durumunda bir düzeltme işlemi amacıyla da kullanılan bootstrap yöntemi, daha 
küçük tahmin hatalarının elde edilmesi, standart sapmaların küçülmesi ve buna bağlı olarak da daha 
güvenilir parametre tahmincilerinin elde edilmesi ve güven aralıklarının oluşturulması amacıyla 
geliştirilmiştir (Efron ve Tibshirani [2]). Bootstrap yöntemi ile elde edilen tahmincilerin etkinlikleri 
varsayımdan sapmalardan etkilenmemektedir (Shao ve Tu [3]). 

Çalışmada bootstrap yönteminin etkinliğinin ölçülmesi için doğrusal regresyon analizinde hata 
terimlerinin yeniden örneklemesine dayanan bootstrap yaklaşımı kullanılmıştır. 

Doğrusal regresyon modeli: 

 εβ += XY
(1) 

Burada; 

X bağımsız değişkeni ( )kn × boyutunda matris, β regresyon katsayısı ( )1×k boyutunda matris, Y
bağımlı değişkeni ( )1×n boyutunda matris, ε hata terimi ( )1×n boyutunda bir vektördür. 

Var olan örneklemden Y ve X değişkenleri ile regresyon denklemi εβ += XY tahmin edilir. 

Buradan da YY ˆ−=ε kullanılarak hata vektörü tahmin edilir. 

Hata terimlerinin bootstrap örnekleri elde edilir ve yeniden örneklenen hata terimleri eklenerek 
bootstrap  Y değerleri hesaplanır. 

 ** ˆˆ
bb YY ε+=

(2) 

Bootstrap yöntemi uygulanmış ( )*
bY bağımlı değişken  ve ( )X bağımsız değişkeninden hareketle her 

bir üretilmiş bootstrap örneklemi için, ( )bβ̂ regresyon katsayısının bootstrap tahmini elde edilir. 

 *** ˆˆ
bbb XY εβ +=

(3) 

Bu noktada parametre tahmini yapılırken hangi tahmin edicinin özellikleri ile ilgileniliyorsa o yöntem 
kullanılarak parametre tahmini yapılır. Bu işlemin ‘B’ sayıda tekrarlanması ile tahmin edicinin 
örneklem dağılımı ve özellikleri elde edilir ve bunlara dayanan güven aralıkları oluşturulur. 

2.4. Bootstrap güven aralığı:

Büyük bir kitleden alınan veri setleri için parametre tahminlerinin güvenilirliği, bu veri setlerinin ne 
kadar değişken olduğuna bağlıdır. Söz konusu tahminin ne kadar güvenilir olduğu hakkında bilgi ise 
güven aralıklarından alınmaktadır. Bootstrap metodu ile yaklaşık olarak güven aralıklarını oluşturmak 
mümkündür (Efron [1]). Genel olarak herhangi bir θ parametresi için güven aralığı, θ parametresinin 
nokta tahmininden daha fazla bilgi vermektedir. Güven aralıklarının oluşturulmasında çeşitli Bootstrap 
yöntemleri kullanılabilir. 
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2.4.1.  Standart bootstrap güven aralığı:

Standart bootstrap güven aralığı, güven aralığının parametrik modeline dayanmaktadır. Ortalama için 
( ) %1001 ⋅−α güven aralığı aşağıdaki formülle bulunur. 

 ( ) ( ) ασµσ αα −=







−<<− − 12/2/1

n
zX

n
zXP

(4) 

Benzer biçimde, standart bootstrap güven aralığı ise aşağıdaki gibi yazılabilir. 

 ( ) ( )( )
θ

α
θ

α θθ ˆ
2/

ˆ
2/1 ˆ,ˆ SEzSEz −− −

(5) 

Burada 
θ̂

SE , bootstrap kullanılarak elde edilen θ̂ istatistiğinin standart hatasıdır. 

 ( ) 2
1

1

2
**

^ ˆˆ
1

1ˆ













 −

−
= ∑

=

B

b

b
B

B
SE θθθ

(6) 

 ∑
=

=
B

b

b

B 1

** ˆ1ˆ θθ

(7) 

2.4.2. aBC  metodu: 

aBC  metodu, 2 parametreye (α , 0ẑ ) dayanan aralık bitim noktalarını ayarlar. aBC  metodu 
kullanılarak ( ) %1001 ⋅−α güven aralığı aşağıdaki formülle bulunur. 

 ( ) ( ) ( )( )21 ** ˆ,ˆˆ,ˆ αα θθθθ BBHiLo =
(8) 

Burada,  
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( )( )
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+
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ˆ

ˆ
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α
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(9) 
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( )( )
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+
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−

2/1
0

2/1
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02 ˆˆ1
ˆ

ˆ
α

α

α
α

zz
zz

z

(10) 

(9) ve (10) eşitlikleri ile verilen  1α ve 2α formüllerinin içindeki Φ , standart normal kümülatif 
dağılım fonksiyonunu gösterir. Bilindiği gibi 10 1 ≤≤α ve 10 2 ≤≤ α olur.  
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Orijinal örneklemden hesaplanan θ̂ istatistiğinden küçük olan b*θ̂ bootstrap tekrarlarının oranına 
dayanan 0ẑ değeri aşağıdaki gibi hesaplanır. Burada 1−Φ ifadesi standart normal kümülatif dağılım
ters fonksiyonudur. 

 
( )








 <
Φ= −

B
z

b θθ ˆˆ#ˆ
*

1
0

(11) 

α̂ parametresi ise jackknife yöntemi kullanılarak bulunur.  

 

( ) ( ){ }
( ) ( )

2/3

1

2

1
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ˆˆ6

ˆˆ
ˆ














 −

−
=

∑

∑

=

−

=

−
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i

iJ

n

i

iJ

θθ

θθ
α

(12) 

Burada ( )i−θ̂ , i. değer çıkarıldığında kullanılan örneklemin istatistik değeridir. ( )Jθ̂ ise, i. değer 
çıkarıldığında kullanılan örneklemin ortalamasıdır. 

 ( ) ( )∑
=

−=
n

i

iJ

n 1

ˆ1ˆ θθ

(13) 

0ẑ , orijinal örneklemin θ̂ değeri ve bootstrap tekrarlarının medyanı arasındaki farkın ölçümüdür 

(Efron ve Tibshirani [2]). Eğer bootstrap tekrarlarının yarısı θ̂ değerinden küçük yada eşit ise, 
medyan yanlılığı olamaz ve 0ẑ değeri sıfır olamaz. α̂ parametresi, θ̂ değerinin standart hatasının
ivme oranının ölçümüdür. 

2.5. MML tahmin edicileri: 

Eğer verinin geldiği iki değişkenli dağılım ),( yxf ise bu dağılım her zaman )(xg marjinal dağılımı

ve ( )xyh koşullu dağılımının çarpımı olarak ( )xyhxgyxf )(),( = şeklinde ifade edilebilir. O halde 

bu iki değişkenli dağılımın olabilirlik fonksiyonu L, XYX LLL = şeklinde ifade edilebilir. Bu 
çalışmada iki değişkenli dağılımın normal dağılım yerine uygulamalarda daha sıklıkla karşılaştığımız
LTS marjinal ve koşullu dağılımlardan oluştuğu varsayılmıştır (Ayrıntılar için bakınız, Tiku ve 
diğerleri [4]). Burada ρσσµµ ;,;, 2

2
2
121 sırasıyla iki değişkenli dağılımın konum, ölçek ve korelasyon 

katsayısı parametreleridir. Marjinal ve koşullu dağılımın LTS olması durumunda iki değişkenli 
dağılımın olabilirliği daha önce ifade ettiğimiz şekilde aşağıdaki gibi yazılabilir ( 1p , 32 11 −= pk ve 

2p , 32 22 −= pk şekil parametreleri ile):    

 XYX LLL =

(14) 
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(16) 

( ) 11 /)( σµ−= ii xz ve ( ) ( ) [ ] [ ] 1.21.211.2 σµθσ −−== iiii xyea yazılır. Burada 
1

2
1 σ

σ
ρθ = ,

1121.2 µθµµ −= ve ( )22
2

2
1.2 1 ρσσ −= dir.  

 ( )iiii zzg 111 )( βα −≅ ve  ( ) ( )iiii aag 222 )( βα −≅ , ni ≤≤1
(17)    

Burada 
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k
t

k
t ii

iβ .

(18) 

( )ii 22 ,βα de benzer şekilde ( )it1 ve 1k yerine ( )it2 ve 2k konularak bulunur.  ( ) )(1 izg ve ( ) )(2 iag
yerine ( )iii z11 βα − ve ( )iii a22 βα − konularak elde edilen yeni MML denklemleri çözülerek aşağıdaki 
tahmin ediciler elde edilir:  

 11ˆ K=µ ,
( )12

4
ˆ 1

2
11

1
−

++
=

nn
nCBB

σ ,

(19)                          

 [ ] [ ].1.1.2
ˆˆ xy θµ −= ,

( )22
4

ˆ 2
2
22

1.2
−

++−
=

nn
nCBB

σ

(20)  

 1.221 ˆˆ σθ LK −=
(21) 

Burada,  
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(22)               
 

111.22 ˆˆˆˆ µθµµ += , 2
1

22
1.22 ˆˆˆˆ σθσσ += ve          

 (23)            
 

2

1
1 ˆ

ˆˆˆ
σ
σ

θρ =

(24)                          

MML tahmin edicileri iki iterasyon ile bulunur. İlk iterasyonda  iw ’ler iii xyw 1θ−= ( )ni ≤≤1
formülü kullanılarak hesaplanır. Burada 1θ yerine, en küçük kareler tahmin edicisi olan 

( )( ) ( )
2

11
1

~ ∑∑
==

−−−=
n

i
i

n

i
ii xxyyxxθ kullanılır. iw ’ ye göre sıralanmış [ ] [ ]( )ii yx , ikilileri bulunur. 

İkinci iterasyonda ise iw ’ler  bulunurken 1
~θ yerine MML yöntemiyle bulunan 1̂θ kullanılarak iw ’ ye 

göre sıralanmış [ ] [ ]( )ii yx , ikilileri kullanılır.   

2.6. En küçük kareler tahmin edicisi: 

En küçük kareler yöntemi ( )∑
=

−
n

i
ix

1

2
1µ ve ∑

=

n

i
ie

1

2 minimize etmeye dayanır. 
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(25) 
 
Burada;  
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{ } )2()(~
1

2

1.2 −−−−= ∑
=

nxxyys
n

i
ii θ ve ( ) ( )1

1
−−= ∑

=

nyxxs
n

i
iixy .

(26) 

3. Sonuç ve karşılaştırmalar  

Bu çalışmada, LS ve MML ile elde edilen 1̂θ regresyon katsayısı tahminlerine yönelik güven aralıkları
oluşturulmuştur. Oluşturulan güven aralıkları için yapılan testin gücü, değişik dağılım ve modeller 
altında Monte Carlo ve Bootstrap çalışması ile araştırılmıştır. Modeller aşağıdaki gibi yazılabilir; 

1. Model: İki değişkenli normal dağılımı BN( ρσσµµ ;,;, 2
2

2
121 ), 

2. Model: Uzun kuyruklu simetrik marjinal ve koşullu dağılımı ( )1
2
11 ,,~ pLTSX σµ ,

( )2
2

1.21.2 ,,~ pNXY σµ ,
3. Model: Dixon’ın uçdeğer modeli;  
 Gözlemlerin %90’ı ( )2

11,~ σµNX , %10’u ( )2
11 4,~ σµNX ,

4. Model: Dixon’ın uçdeğer modeli: 
 Gözlemlerin %90’ı ( )1

2
11 ,,~ pLTSX σµ , ( )2

2
1.21.2 ,,~ pNXY σµ

%10’u ( )1
2
11 ,4,~ pLTSX σµ , ( )2

2
1.21.2 ,,~ pNXY σµ .

Yukarıdaki modeller için simülasyon 1000 kere döndürülerek yapılmış, bootstrap tekrar sayısı 200 ve 
örneklem sayısı 50 alınmıştır. 1µ , 1σ , 2µ , 2σ sırasıyla 0, 1, 0, 1 ve 5.0,...,0=ρ olarak alınmıştır. 
İki değişkenli normal dağılım için  diğer parametreler  ( )121 σσρθ = , 121.2 µθµµ −= ve 

2
21.2 1 ρσσ −= ilişkileri kullanılarak bulunmuştur. Çizelge 1 de, LS ile elde edilen 1̂θ regresyon 

katsayısı tahminine yönelik oluşturulan 1000 adet güven aralığının ilk on tanesini göstermektedir. 
Çizelge 2 de ise, MML ile elde edilen 1̂θ regresyon katsayısı tahminine yönelik oluşturulan 1000 adet 
güven aralığının ilk on tanesini göstermektedir. Güven aralıkları klasik güven aralığı, Standart 
bootstrap güven aralığı ve BC metodu olmak üzere üç ayrı yöntem kullanılarak oluşturulmuştur. 
Çizelge 2-5 de Oluşturulan güven aralıkları için yapılan testin gücü değişik dağılım ve modeller 
altında araştırılmıştır. 

 

Çizelge 1. Normal dağılım için LS ile elde edilen güven aralıkları

LS  
Klasik  

Güven Aralığı 
Standart Bootstrap  

Güven Aralığı BC Metodu. 

Alt sınır Üst sınır Alt sınır Üst sınır Alt sınır Üst sınır
-0.2482 0.3190 -0.2379 0.3088 -0.2371 0.2980 
-0.2956 0.3177 -0.2773 0.2995 -0.2460 0.3452 
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-0.3734 0.2511 -0.3551 0.2328 -0.2789 0.2609 
-0.3135 0.1982 -0.3139 0.1985 -0.2901 0.1826 
-0.1495 0.3814 -0.1325 0.3645 -0.1297 0.3911 
-0.3338 0.3799 -0.3425 0.3887 -0.3071 0.4282 
-0.2201 0.3820 -0.2016 0.3636 -0.1812 0.3849 
-0.0898 0.5208 -0.0618 0.4929 -0.0262 0.6033 
-0.4458 0.1597 -0.4297 0.1436 -0.4060 0.1385 
-0.3419 0.1773 -0.3192 0.1545 -0.3061 0.1406 

Çizelge 2. Normal dağılım için MML ile elde edilen güven aralıkları

MML 
Klasik  

Güven Aralığı 
Standart Bootstrap  

Güven Aralığı BC Metodu. 

Alt sınır Üst sınır Alt sınır Üst sınır Alt sınır Üst sınır
-0.2216 0.3175 -0.2256 0.3214 -0.1938 0.3905 
-0.3159 0.3125 -0.2988 0.2955 -0.2943 0.2760 
-0.4005 0.2133 -0.3983 0.2112 -0.3353 0.2332 
-0.2939 0.2011 -0.3116 0.2188 -0.2863 0.2481 
-0.1290 0.3783 -0.1245 0.3738 -0.1279 0.4061 
-0.3614 0.3322 -0.3934 0.3642 -0.4234 0.3216 
-0.2314 0.2937 -0.2115 0.2737 -0.2005 0.1938 
-0.1117 0.4853 -0.1025 0.4761 -0.0791 0.4950 
-0.4235 0.1657 -0.4308 0.1730 -0.3823 0.2209 
-0.3597 0.1691 -0.3486 0.1579 -0.3802 0.1459 

Çizelge 3. Normal dağılım için güven aralıklarına dayanan testinin gücü 

ρ

LS MML 

Klasik 
Güven 
Aralığı 

Standart 
Bootstrap 

Güven 
Aralığı 

BC 
Metodu 

Klasik 
Güven 
Aralığı 

Standart 
Bootstrap 

Güven 
Aralığı 

BC 
Metodu 

0.00 0.047 0.063 0.068 0.063 0.062 0.073 
0.10 0.104 0.124 0.126 0.136 0.125 0.129 
0.20 0.276 0.306 0.309 0.313 0.296 0.306 
0.30 0.587 0.628 0.627 0.631 0.624 0.614 
0.40 0.853 0.872 0.863 0.866 0.857 0.845 
0.50 0.968 0.972 0.974 0.967 0.969 0.960 

Çizelge 4. Uzun kuyruklu simetrik dağılım için güven aralıklarına dayanan testinin gücü,  0.51 =p ,
0.52 =p

p

LS MML 

Klasik 
Güven 
Aralığı 

Standart 
Bootstrap 

Güven 
Aralığı 

BC 
Metodu 

Klasik 
Güven 
Aralığı 

Standart 
Bootstrap 

Güven 
Aralığı 

BC 
Metodu 

0.00 0.051 0.064 0.074 0.057 0.063 0.075 
0.10 0.103 0.122 0.128 0.120 0.125 0.138 
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0.20 0.306 0.341 0.341 0.330 0.348 0.348 
0.30 0.585 0.620 0.605 0.621 0.634 0.640 
0.40 0.843 0.862 0.852 0.858 0.870 0.859 
0.50 0.951 0.963 0.956 0.972 0.970 0.966 

Çizelge 5. Normal dağılım altında Dixon’ın uçdeğer modeli için güven aralıklarına dayanan testinin 
gücü,  0.51 =p , 0.52 =p

p

LS MML 

Klasik 
Güven 
Aralığı 

Standart 
Bootstrap 

Güven 
Aralığı 

BC 
Metodu 

Klasik 
Güven 
Aralığı 

Standart 
Bootstrap 

Güven 
Aralığı 

BC 
Metodu 

0.00 0.044 0.061 0.063 0.059 0.057 0.066 
0.10 0.120 0.144 0.146 0.143 0.141 0.160 
0.20 0.263 0.305 0.319 0.298 0.298 0.311 
0.30 0.570 0.603 0.595 0.596 0.589 0.586 
0.40 0.827 0.847 0.853 0.848 0.839 0.837 
0.50 0.967 0.974 0.971 0.971 0.972 0.965 

Çizelge 6. Uzun kuyruklu simetrik dağılım altında Dixon’ın uçdeğer modeli için güven aralıklarına 
dayanan testinin gücü ,  0.51 =p , 0.52 =p

p

LS MML 

Klasik 
Güven 
Aralığı 

Standart 
Bootstrap 

Güven 
Aralığı 

BC 
Metodu 

Klasik 
Güven 
Aralığı 

Standart 
Bootstrap 

Güven 
Aralığı 

BC 
Metodu 

0.00 0.048 0.059 0.067 0.050 0.055 0.069 
0.10 0.117 0.143 0.147 0.131 0.135 0.145 
0.20 0.277 0.317 0.323 0.294 0.324 0.333 
0.30 0.615 0.647 0.639 0.634 0.647 0.653 
0.40 0.828 0.847 0.828 0.859 0.864 0.873 
0.50 0.952 0.967 0.961 0.970 0.970 0.968 

4. Yorum ve öneriler 

Normal Dağılım açısından incelendiğinde, LS ve MML ile oluşturulan güven aralıklarında görüldüğü
gibi standart bootstrap yöntemiyle yapılan güven aralığı klasik güven aralığından daha dar güven 
aralıkları oluşturmaktadır. Aynı şekilde BC metodu ile yapılan güven aralıkları ise standart bootstrap 
yöntemiyle oluşturulan güven aralıklarından da dar güven aralıkları oluşturmaktadır. Ayrıca I. tip 
hatada LS için klasik güven aralığı 0.05 değerine çok daha yakın sonuçlar vermektedir. Standart 
bootstrap yöntemi ile MML ile LS  I. tip hata için yakın sonuçlar vermesine rağmen, güven aralıkları
için yapılan testin gücünde LS yönteminin daha iyi olduğu görülmüştür.  

Uzun Kuyruklu Simetrik Dağılım için bakıldığında, I. tip hatada LS için klasik güven aralığı 0.05 
değerine daha yakın sonuçlar vermektedir. Standart bootstrap yöntemi ile güven aralıkları için yapılan 
testin gücünde ise MML yönteminin daha iyi olduğu görülmüştür. 

Normal dağılım altında Dixon’ın uçdeğer modeli için bakıldığında, I. tip hatada LS için klasik güven 
aralığı 0.05 seviyesine daha yakın sonuçlar vermektedir. Standart bootstrap yöntemi ile MML ile LS  
I. tip hata için ve güven aralıkları için yapılan testin gücünde yakın sonuçlar verdiği görülmüştür.  

Uzun kuyruklu simetrik dağılım altında Dixon’ın uçdeğer modeli için bakıldığında, I. tip hatada MML 
için klasik güven aralığının 0.05 değerine çok daha yakın sonuçlar verdiği ve güven aralıkları için 
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yapılan testin gücünde yine MML yönteminin daha iyi olduğu görülmüştür. Aynı şekilde standart 
bootstrap yöntemi ile güven aralıkları için yapılan testin gücünde MML yönteminin daha iyi olduğu
görülmüştür. 

Normal dağılımda görüldüğü gibi diğer dağılım modelleri de incelendiğinde, LS ve MML ile 
oluşturulan güven aralıklarında standart bootstrap yöntemiyle yapılan güven aralığı klasik güven 
aralığından daha dar güven aralıkları oluşturmaktadır. Aynı şekilde BC metodu ile yapılan güven 
aralıkları ise standart bootstrap yöntemiyle oluşturulan güven aralıklarından da dar güven aralıkları
oluşturmaktadır. 

Simülasyon sonuçları gösteriyor ki veri dağılımının tam olarak bilinmediği ve varsayımların tam 
olarak tutmadığı durumlarda bootstrap yöntemini kullanmak, uygulamada daha yararlı olabilmektedir.  
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Özet 

Hata teriminin lojistik dağıldığı varsayımı üzerine kurulu olan iki düzeyli lojistik regresyon modeli 
uygulamalı çalışmalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Hata terimi ile ilgili bilinen dağılım
varsayımından dolayı bu model, parametrik bir model olarak adlandırılmaktadır. Varsayım
bozulumlarının olması durumunda yanlı tahminlerin elde edildiği ise teorik olarak ispatlanmıştır. 
İstatistiksel olarak doğru tahminler elde etmek amacıyla model için daha az varsayıma gereksinim 
duyan yarı parametrik yaklaşımın kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Ancak, yarı parametrik 
alternatifi ile karşılaştırıldığında parametrik lojistik regresyon analizi uygulamada ve 
yorumlamada büyük kolaylık sağlamaktadır. Bu nedenle analiz aşamasına geçmeden önce 
parametrik lojistik regresyon model varsayımlarının geçerliliği test edilmelidir.  

Bu çalışmada, parametrik lojistik regresyon modelini yarı parametrik alternatifine karşı test etmek 
için XploRe yazılımının windows tabanlı yeni versiyonunda oluşturduğumuz kodlar kullanılmış ve 
uygulama bölümünde kullanılan veri kümesi için en uygun model belirlenmiştir. Bu modele göre 
parametre tahminleri elde edilmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Yarı parametrik model, Lojistik regresyon, XploRe. 

Abstract 

The Validity Test of the Parametric Logistic Regression Model Against the Semiparametric Alternative  

Binary logistic regression model based on the logistic distribution assumption of the error term is 
frequently used in applied studies. This model is called a parametric model due to the known 
distribution assumption related to the error term. It is theoretically proved that biased estimations 
are obtained if the assumptions are violated. The use of the semiparametric approach that requires 
less assumtion for the model gradually become widespread to obtain statistically correct estimates. 
However, the parametric logistic regression analysis provides large amount of simlicity both in 
application and interpretation compared with the semiparametric alternative. Therefore, the 
validity of the parametric logistic regression model assumptions must be tested before the analysis 
step.  

 
In this study, the codes that we wrote in the new windows based version of the XploRe package 
were used for testing the parametric logistic regression analysis against the semiparametric 
alternative and the most appropriate model was determined for the data set used in the application 
part. Parameter estimates were obtained and results were interpreted according to this appropriate 
model.   

 
Keywords: Semi parametric model, Logistic regression, XploRe. 

1. Giriş

İki düzeyli bağımlı değişken modellemesinde uygulama ve yorumlamadaki kolaylığı nedeniyle 
parametrik lojistik regresyon modeli yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak model geçerliliği, temel 
olarak hata dağılımı ile ilgili olarak yapılan lojistik dağılım varsayımına bağlıdır. Bu varsayımın
geçerlilik testi ise çoğu uygulamada göz ardı edilmekte ve istatistiksel olarak yanlı tahminler 
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yorumlanmış olmaktadır. Parametrik lojistik regresyon model varsayımlarının sağlanmaması
durumunda alternatif tahmin edicilerin kullanılması önerilmektedir. Model tahminine yarı parametrik 
yaklaşımlar bunlardan birisidir [5,8]. 

Bu çalışmada, Uniform Güven Bantları (UGB)’na dayalı olarak Akkuş (2008) tarafından XploRe 
yazılımının windows tabanlı yeni versiyonunda oluşturulan kodlar kullanılarak mide kanseri verisi için 
parametrik lojistik regresyon modelinin uygun olup olmadığı test edilmiştir. Uygun modele göre 
tahminler yapılmış ve sonuçlar yorumlanmıştır.   

2. Genel bilgiler 

İki düzeyli bir bağımlı değişkenin yer aldığı model tahmininde koşullu ortalama fonksiyonu,  

[ ]xX/1YP)xX/Y(E ==== (1) 

biçiminde verilen bir olasılık ifadesine dönüşmektedir. Model tahmini için iki temel yaklaşım vardır. 
Bunlar; parametrik ve yarı parametrik yaklaşımlardır [5,8].  

2.1. Parametrik yaklaşım

Parametrik model genel olarak aşağıdaki biçimde ifade edilmektedir. 
 

[ ] )βx(GxX/1YP)xX/Y(E T===== (2) 
 
Burada G, hata terimi için varsayılan dağılım fonksiyonunu, β , tahmin edilmesi gereken sonlu 
boyutlu parametreler vektörünü ve T, matris transpozunu göstermektedir. Bu yaklaşım bilinen bir G ve 
açıklayıcı değişkenler arasındaki doğrusal indeks ( βxT ) varsayımına dayalıdır. G’nin yerine lojistik 
dağılımı gösteren Λ gibi belirli bir kümülatif dağılım fonksiyonunun koyulması durumunda i. gözlem 
için bağımlı değişkenin 1 olarak kodlanan düzeyinin gözlenmesi olasılığı elde edilmektedir. Model, 
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biçiminde ifade edilir. Model parametreleri En Çok Olabilirlik Tahmin Yöntemi (EÇOTE) ile elde 
edilmektedir [1,11]. 

2.1.1. En çok olabilirlik tahmin yöntemi 

Lojistik regresyon modeli için olabilirlik ve logaritmik olabilirlik fonksiyonları sırasıyla Eşitlik (4) ve 
(5)’de verilmiştir. 
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Eşitliklerde k, açıklayıcı değişken sayısını, N ise gözlem sayısını göstermektedir. β parametreler 
vektörünün tahmini, 
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olarak tanımlanan logaritmik olabilirlik fonksiyonunun β ’lara göre birinci dereceden kısmi türevi ile 

elde edilmektedir. Diğer bir ifade ile olabilirlik fonksiyonunu maksimum yapan optimal bir β̂
parametreler vektörü bulunur [1,3,4,11]. 

Eşitlik (6)’dan görüldüğü gibi lojistik dağılım varsayımı parametre tahminlerinin elde edilmesini son 
derece kolaylaştırmaktadır. Ancak varsayım bozulumu, sonuçların istatistiksel olarak geçersiz olacağı 
anlamına gelmektedir. Bu nedenle kullanılan veri kümesi için parametrik yaklaşımın uygun olup 
olmadığının test edilmesi önemli bir aşamadır. Test sonucunda kullanılan veri kümesi için parametrik 
model varsayımlarının uygun olması durumunda, sonuçların gösterimi de yorumu da kolaydır. 
Varsayım bozulumunda ise alternatifi olan yarı parametrik yaklaşımın kullanımı önerilmektedir [5,8].  

2.2. Yarı parametrik yaklaşım

Bu yaklaşımda Eşitlik (2)’deki G ’nin bilinmediği (g ile gösterilir) varsayılmaktadır. Model, 

[ ] )βx(gxX/1YP)xX/Y(E T===== (7) 

biçiminde ifade edilir. Yarı parametrik yaklaşım, parametrik ve parametrik olmayan yaklaşımların
birleşimidir. βx T doğrusal indeks varsayımı yaklaşımın parametrik kısmını; bilinmeyen hata dağılımı
(g) ise parametrik olmayan kısmını ifade etmektedir. Tahmin süreci aşağıdaki adımlardan oluşur. 

(1) İlk olarak β uygun bir yöntem ile tahmin edilir. 

(2) Daha sonra her bir gözlem için β̂x T
i indeks değerleri hesaplanır. 

(3) Y’nin β̂x T
i üzerine tek değişkenli parametrik olmayan ortalama regresyonu uygulanarak her bir 

gözlemin bağımlı değişkende “1” olarak kodlanan düzeye ait olma olasılıkları tahmin edilir.  

Model parametrelerinin (β ) tahmininde, tüm açıklayıcı değişkenlerin sürekli olduğu durumlar için 
Yoğunlukla Ağırlıklandırılmış Ortalama Türev Tahmin Edicisi (YAOTT), karma (kesikli-sürekli) 
olduğu durumlar için ise Klein ve Spady (KS) (1993) tahmin edicisi kullanılmaktadır [5,8,13]. 

2.2.1. Yoğunlukla ağırlıklandırılmış ortalama türev tahmin edicisi 

Ağırlıklandırılmış Ortalama Türev Tahmin Edicisi (AOTT)’nin iki önemli avantajı vardır. Bunlar, 
bağımlı değişken Y için herhangi bir dağılım varsayımına ihtiyaç duyulmaması ve sonuçta elde edilen 
tahmin edicinin iteratif olmamasıdır. β ’nın tanımlanabilirliği için gerekli olan G’nin 
diferansiyellenebilir bir fonksiyon olduğu varsayıldığında,  
 

)βx(Gβ
x

)x/Y(E '=
∂

∂
(8) 

 
ifadesi elde edilir. Ayrıca, herhangi bir sınırlandırılmış, sürekli fonksiyon W için, 
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yazılabilir. 
 
Eşitlik (9)’un sol tarafı, W ağırlık fonksiyonu ile )x/Y(E ’in “Ağırlıklandırılmış Ortalama Türevi” 
olarak adlandırılmaktadır. Eşitlik (9), )x/Y(E ’in ağırlıklandırılmış ortalama türevinin β ’ya orantılı
olduğunu göstermektedir. Ölçek normalleştirmesi gereksiniminden dolayı, β , sadece ölçeğe göre 
tanımlanır, böylece )x/Y(E ’in herhangi bir ağırlıklandırılmış ortalama türevi gözlemsel olarak β ’ya 
eşittir. Bu durumda, β ’yı tahmin etmek için Eşitlik (9)’un sol tarafının tahmini yeterlidir. Eşitlik 
(9)’un sol tarafındaki her bir bileşen ilk bileşene bölünerek yarı parametrik yaklaşımda parametrelerin 
tanımlanabilirliği için gerekli olan 1β1 = ölçek normalleştirmesi de kabul ettirilebilir [10]. 
 

Eşitlik (9)’un sol tarafı,
x
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∂

∂
yerine çekirdek kestiricisinin ve kitle beklenen değerinin [ (.)E ]

yerine örneklem ortalaması koyularak tahmin edilebilir. W ağırlık fonksiyonunun X’lerin olasılık
yoğunluk fonksiyonu olarak alınması durumunda tahmin edici, YAOTT olarak adlandırılmaktadır. 
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biçiminde tanımlanır. Burada, 'K , tahmin için seçilen çekirdek fonksiyonunun 1. dereceden kısmi 
türevini, nh , optimal bant genişliğini, k, tahmin edilecek parametre sayısını ve N, gözlem sayısını
göstermektedir [7,12]. 

2.2.2. Klein ve Spady’nin yarı parametrik en çok olabilirlik tahmin edicisi 

KS tahmin edicisi, Y’nin sadece 0-1 gibi iki değer aldığı durum için kullanılmaktadır. Y, iki düzeyli 
bir değişken olduğundan dolayı, model için logaritmik olabilirlik fonksiyonu, 
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N )]βx(G1[log)y1()βx(GlogyN)b(Llog  (11)                     

biçimindedir. Modelde hata terimi ile ilgili herhangi bir dağılım varsayımı yapılmadığından dolayı
)βx(G n ’nin de tahmin edilmesi gerekmektedir. )βx(G nN , )βx(G n ’nın parametrik olmayan 

tahmini olmak üzere, Klein ve Spady (1993), NG ’in, y’nin skxb  üzerine parametrik olmayan 
regresyon tahmini ile elde edilebileceğini göstermiştir.  
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bağımlı değişkende “1” cevabını verenlerin oranı
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bağımlı değişkende “1”  cevabını veren kişiler için elde edilen, ksnbxυ = ’nin çekirdek yoğunluk 
fonksiyonu tahmini, ve 
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bağımlı değişkende “0” ı tercih eden kişiler için elde edilen, ksnbxυ = ’nin çekirdek yoğunluk 
fonksiyonu tahmini olmak üzere, NG , aşağıdaki biçimde elde edilmektedir. 
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Eşitlik (15) ile verilen )(G N υ ’nin, Eşitlik (11)’de yerine konulup olabilirlik fonksiyonunun 
maksimize edilmesi ile bilinmeyen β parametreler vektörü tahmin edilir.  

Yarı parametrik tahminde tanımlanabilirlik koşullarını yerine getirebilmek ve tek bir β̂ vektörünü elde 
edebilmek amacıyla en az bir tane sürekli açıklayıcı değişkenin varlığına ihtiyaç duyulmaktadır. 
Ayrıca hata teriminin dağılım fonksiyonu için bir varsayım yapılmadığından dolayı modelde sabit 
terim ortadan kalkmakta ve β ’ların tanımlanabilirliği için gerekli olan sürekli açıklayıcı değişkenin 
katsayısı “1” e normalleştirilmektedir [9,10]. 

2.3. Uniform güven bantları

Çalışmada, parametrik lojistik regresyon modelinin geçerliliği, oluşturulan UGB’nin alt ve üst limitleri 
dikkate alınarak test edilmiştir. Parametrik modelin bağ fonksiyonunun güven bölgesinde uzanması
durumunda veri kümesi için uygun olduğu sonucuna ulaşılır. Her bir x noktasındaki parametrik 
olmayan regresyon tahmini )x(m için UGB aşağıdaki biçimde tanımlanmaktadır [8]. 
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biçimindedir. h, parametrik olmayan )x(m tahmini için gerekli olan optimal bant genişliğini, 2
hσ̂ ,

)x(m̂ ’in tahmin edilen varyansını, K, keyfi bir çekirdek fonksiyonunu, 'K , K’nın birinci dereceden 

kısmi türevini ve 
2

2
K , K’nın ikinci dereceden normunu göstermektedir. 
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)x(m , koşullu ortalama fonksiyonunun x noktasındaki parametrik olmayan tahminini vermektedir. 
Bu tahmin yöntemi yarı parametrik yaklaşımın ikinci adımını oluşturmakta ve olasılık tahminleri için 
kullanılmaktadır [5,8,9].  

3. Sayısal örnek 

Çalışmanın uygulama bölümü iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci bölümde, parametrik lojistik 
regresyon modelinin geçerliliği test edilmiştir. Veri kümesinde yer alan değişkenlerin tümü sürekli 
olduğundan dolayı test için oluşturulan XploRe kodlarında parametre tahminleri için YAOTT 
kullanılmıştır. Bu bölüm uygun modelin belirlendiği bölümdür. İkinci bölümde, belirlenen uygun 
modele göre tahminler yapılmış ve bağımlı değişkene etki eden önemli faktörler belirlenmiştir. 

3.1. Veri 

Mide kanseri olan 95 hasta üzerinden yapılan çalışmada, Akkuş (2008) tarafından oluşturulan XploRe 
kodları kullanılarak veri kümesi için parametrik lojistik regresyon modelinin uygun olup olmadığı 
belirlenmiştir [6]. Uygun modele göre tahminler yapılarak sonuçlar yorumlanmıştır. 

Çizelge 1. Kullanılan değişkenler ve düzeyleri 

Değişken 
Değişken Ortalamaları

( ±x standart hata) 
n (%) 

YAŞ (YIL) 56.3736 ± 1.2388 - 

SÜRE 23.5433 ± 1.6425 -

HEMOGLOBİN 11.7412 ± 0.2264 -

CEA 4.9237 ± 1.2493 -

BAĞIMLI DEĞİŞKEN 

(Y) 

(0) Yaşıyor 

(1) Ölü 

61 (64.2) 

34 (35.8) 

Yaş, Tedavi Süresi, Hemoglobin Düzeyi ve Cea Serum miktarının açıklayıcı değişkenler olarak 
belirlendiği çalışmada, hastanın “Ölü” olmasına etki eden faktörler belirlenmiştir.  
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3.2. Parametrik lojistik regresyon modelinin geçerlilik testi 

Parametrik lojistik regresyon modelinin kullanılan veri kümesi için uygunluğunu test eden güven bantı
grafiği Şekil 1’de verilmektedir. YAOTT için optimal bant genişliği 46814.0h = olarak 
bulunmuştur. 
 
Şekilde siyah düz çizgi parametrik olmayan regresyon tahmini )x(m ’i; kesik iki mavi çizgi alt ve üst 
güven bantı limitlerini; kırmızı halkalar ise parametrik lojistik regresyon modelinden elde edilen 
olasılık tahminlerini grafiklemektedir. Grafik incelendiğinde, kırmızı halkaların alt ve üst güven 
limitlerinin dışında kaldığı görülmekte ve veri kümesi için parametrik lojistik regresyon model 
varsayımlarının geçerli olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. Bu veri kümesi için alternatif bir tahmin 
yönteminin kullanılması önerilmektedir. Yarı parametrik model tahmini alternatif yöntemlerden 
birisidir.  
 

Şekil 1. Lojistik regresyon modelinin testi için uniform güven bantı grafiği

3.3.Yarı parametrik model tahmini sonuçları

Model parametrelerinin yarı parametrik tahmini için Altbölüm 2.2.2’de verilen KS tahmin edicisi 
kullanılmıştır. Tahminler optimal bant genişliği 46814.0=h ve lojistik çekirdek fonksiyonuna göre 
elde edilmiştir. Parametrelerin tanımlanabilirlik koşullarını yerine getirebilmek amacıyla sürekli bir 
değişkenin katsayısının “1” e normalleştirilmesinin gerekliliği daha önce belirtilmişti. Burada farklı
normalleştirmeler yapılarak sonuçlardaki değişimler incelenmiştir. Çizelge 2’de sırasıyla “CEA”, 
“HEMOGLOBİN”, “SÜRE” ve “YAŞ” değişkenlerinin katsayılarının “1” e normalleştirilmesiyle elde 
edilen sonuçlar verilmiştir. Ayrıca hata terimi için herhangi bir dağılım varsayımı, dolayısıyla 
herhangi bir merkezlenme varsayımı yapılmadığından dolayı bu yaklaşımda sabit terim de tahmin 
edilmemektedir. Çizelgede katsayıları normalleştirilen ve tahmini yapılamayan değişkenler sabit 
parametre olarak belirtilmiştir.  

Çizelge 2 incelendiğinde, CEA değişkeni normalleştirildiğinde SÜRE; HEMOGLOBİN ve SÜRE 
değişkenleri normalleştirildiğinde YAŞ değişkeninin istatistiksel olarak önemli bulunduğu; YAŞ
değişkeninin normalleştirildiği durumda ise önemli bulunan bir değişken olmadığı gözlenmiştir. 

Bu durumda yarı parametrik modellemede dikkat edilmesi gereken diğer bir önemli nokta, katsayısı
normalleştirilecek sürekli değişkene karar verme aşamasıdır. Bu karar çalışılan konuya ve araştırma 
sonucunda istatistiksel olarak etkisi araştırılan değişkenlere göre belirlenmelidir.      

Burada örnek olması bakımından CEA değişkeninin katsayısının normalleştirildiği 1.tahmin sonuçları
yorumlanmıştır. 
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Çizelge 2. KS parametre tahminleri 

Değişken 
Parametre tahmini 

( β̂ )

Standart hata 

(Sh) Sh
β̂ p-değeri Odds oranı

1. TAHMİN SONUÇLARI 

YAŞ 0.00069450 0.04921948 0.014 0.9887 1.00069474 

SÜRE -0.07208389 0.03638445 -1.981 0.0476* 0.93045284 

HEMOGLOBİN 0.11747370 0.23470919 0.501 0.6167 1.12465205 

CEA 1.0 Sabit parametre --- --- --- 

Sabit Terim 0.0 Sabit parametre --- --- --- 

2. TAHMİN SONUÇLARI 

CEA 0.03768289 0.02912038 1.294 0.1957 1.03840190 

YAŞ -0.19440554 0.06555742 -2.965 0.0030* 0.82332395 

SURE 0.01635433 0.04835433 0.338 0.7352 1.01648880 

HEMOGLOBİN 1.0 Sabit parametre --- --- --- 

Sabit Terim 0.0 Sabit parametre --- --- --- 

3. TAHMİN SONUÇLARI 

HEMOGLOBİN 0.63695409 0.61382255 1.038 0.2994 1.89071315 

CEA -0.01632048 0.38911277 -0.042 0.9665 0.98381198 

YAŞ 0.22116445 0.06964147 3.176 0.0015* 1.24752857 

SÜRE 1.0 Sabit parametre --- --- --- 

Sabit Terim 0.0 Sabit parametre --- --- --- 

4. TAHMİN SONUÇLARI 

SÜRE -0.10084387 0.11650667 -0.866 0.3867 0.90407417 

HEMOGLOBİN 0.16270510 0.41635434 0.391 0.6960 1.17668963 

CEA 0.05232328 0.23504822 0.223 0.8238 1.05371633 

YAŞ 1.0 Sabit parametre --- --- --- 

Sabit Terim 0.0 Sabit parametre --- --- --- 

* α=0.05 yanılma düzeyinde anlamlı

Parametre Tahminleri

CEA normalleştirmesine göre sonuçlar incelendiğinde, SÜRE değişkeninin katsayısının kritik bir 
noktada olmasına rağmen 0.05 yanılma düzeyinde anlamlı olduğu görülmüştür (p=0.0476<0.05). 
Tahmin edilen katsayısının negatif olması ise (-0.07208389) tedavi süresi arttıkça mide kanseri olan 
hastaların “Ölü” olma ihtimallerinin azalacağını ortaya çıkarmaktadır. Diğer değişkenler istatistiksel 
olarak önemli bulunmamıştır.  
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Odds Oranı

İstatistiksel olarak anlamlı bulunan SÜRE değişkeni için odds oranı yaklaşık olarak 0.930’dur. (0-1) 
aralığında olması nedeniyle yorumu daha anlaşılır yapmak amacıyla bu değerin tersi alındığında
(1.075269) değeri elde edilir. Bu durumda sonuçların yorumu için bağımlı değişkende kodlanan 
kategorilerin de yer değiştirmesi gerekir. Odds oranının 1’e yakın olması SÜRE değişkeninin bağımlı
değişkenin düzeyleri arasında çok önemli bir farklılığa neden olmadığı anlamına gelmektedir. Zaten 
bu değişkenin istatistiksel olarak kritik bir noktada anlamlı bulunduğu daha önce belirtilmişti. Bulunan 
odds oranı değeri yorumlandığında, tedavi süresindeki 1 aylık bir artışın hastanın yaşama ihtimalini 
yaklaşık 1.08 kat artırdığı söylenebilir. 

4. Sonuç ve öneriler 

Parametrik modelleme uygulamalı çalışmalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Bunun başlıca nedeni model 
ile ilgili olarak yapılan varsayımların modelleme sürecini kolaylaştırmasıdır. Ancak, model 
varsayımlarının geçerliliği test edilmeden elde edilen sonuçların veri ile ilgili doğru tahminler verdiği
şüphelidir. Bu nedenle parametrik model varsayımlarının geçerliliğinin test edilmesi önemlidir. 
Parametrik model varsayımlarının sağlanmaması durumunda alternatif tahmin yöntemlerinin 
kullanılması gerekir. Parametrik modellemeye göre daha az varsayım gerektirmesinden dolayı yarı
parametrik yaklaşım bu alternatif yöntemlerden birisidir.  
 
Bu çalışmada ilk olarak, bağımlı değişkenin iki düzeyli kategorik bir değişken olması durumu için 
yaygın olarak kullanılan parametrik lojistik regresyon model varsayımlarının geçerliliği test edilmiştir. 
Bu test, Uniform Güven Bantları üzerine kurulu olarak Akkuş ve Tatlıdil (2008) tarafından XploRe 
yazılımının windows tabanlı yeni versiyonunda oluşturulan kodlar kullanılarak yapılmıştır. Uygulama, 
mide kanseri olan 95 hasta üzerinden gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, parametrik lojistik regresyon 
modelinin veri için uygun olmadığı ve alternatif yarı parametrik yaklaşımın kullanılmasının daha 
doğru olacağı yönündedir.  
 
Çalışmanın ikinci bölümünde ilk bölümde elde edilen sonuçlar doğrultusunda veri, yarı parametrik 
yaklaşımla modellenmiş, bağımlı değişkende “1” olarak kodlanan hastanın “Ölü” olmasına etki eden 
önemli faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. Parametre tahminleri, dört farklı katsayı
normalleştirmesine göre Klein ve Spady’nin yarı parametrik en çok olabilirlik fonksiyonunun 
maksimizasyonu ile elde edilmiştir. Örnek olması bakımından CEA değişkeninin normalleştirilmesi 
ile elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır. Bu normalleştirme sonucunda SÜRE değişkeni istatistiksel 
olarak anlamlı bulunan tek değişkendir. Bu değişken ile ilgili olarak katsayı ve odds oranı yorumları
yapılmıştır. Böylece yarı parametrik yaklaşımın uygulanabilirliği de gösterilmiştir.    
 
Yarı parametrik yaklaşımla elde edilen sonuçların yorumu parametrik lojistik regresyon modeli ile 
elde edilen sonuçlardan farklı değildir. Buradaki başlıca amaç, veri için en uygun modeli belirleyerek 
doğru tahminler ve doğru yorumlar yapabilmektir.  

Anahtar sözcükler: Yarı parametrik model; Lojistik regresyon; XploRe. 
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Özet 

Sigortalanan riskin benzer özelliklerine, hasar üretme ihtimaline ve bu hasarların büyüklüğüne göre 
kategorize etme işlemi olarak ifade edilebilecek risk sınıflandırma aktüerya biliminin temel konularından 
biridir. Bu çalışmada, hayat sigortalarında bireyleri, bulanık kümeler ile tanımlanacak sistolik kan 
basıncı ve kolesterol düzeyi, obezite ve sigara alışkanlıkları biçiminde belirlenen kardiyovasküler risk 
faktörlerine göre sınıflandırmak üzere bulanık çıkarım sistemleri kullanılacaktır. Bu amaçla, imtiyazlı
risk grubu, normal veya kabul edilebilir risk grubu, standart olmayan risk grubu ve kabul edilemez risk 
grubu biçiminde bir sınıflandırma kullanılacak ve bulanık çıkarım sistemleri sonucunda kesin çıktı
değeri olarak bir risk yüklemesi elde edilecektir. 

Anahtar sözcükler: Sigorta; Hayat sigortası; Risk sınıflandırma; Bulanık mantık, Bulanık çıkarım
sistemleri.  

 
Abstract 

Fuzzy risk classification 

Risk classification, which can be defined as to categorize insured risks according to their probability of 
generating claims and according to the size of those claims, is one of the most important topic in actuarial 
science. In this paper, we investigate an alternative method of classifying risks in life insurance, based on 
the concept of fuzzy inference systems. We differentiate policyholders on the basis of their blood pressure, 
levels of cholesterol, obesity and smoking behaviour, former three of which are handled as fuzzy 
variables. Four categories of group are considered: preferred risk, normal or acceptable risk, 
substandard risk and unacceptable risk. According to these groups, we determine risk loading and the 
gross premium paid by the insured.   

Keywords: Insurance; Life insurance; Risk classification; Fuzzy logic; Fuzzy inference systems. 

 
1. Giriş

Aktüerya bilimi, belirsizlik durumunda sigorta prim ve rezervlerini tespit etmek amacıyla her türlü risk 
ölçüm ve hesaplamalarını kapsamaktadır. Başta enflasyon olmak üzere ekonomik etkiler, sigorta 
şirketindeki üretimin niteliği ve kapasitesi, mevzuat, sosyal ve politik etkenler, şirketin risk kabul 
politikaları, poliçe ve ürün özellikleri gibi belirsizliği artıracak yönde gelişen birçok iç ve dış faktörün 
etkisinden dolayı hesaplamalar daha karmaşık ve uzmanlık düzeyinde analiz gerektiren bir olgu haline 
gelmektedir. Bu nedenle, önemli ölçüde öznel yargılar gerektiren, bilginin yetersiz ve belirsiz olduğu
problemlerin modellenmesinde bulanık teori uygun ve elverişli bir araç haline gelmektedir. 

Bulanık mantığın sigorta araştırmalarına temel teşkil edecek çok sayıda potansiyel uygulama alanı
mevcuttur. Klasik aktüeryal metodolojiler genel anlamda olasılık modelleri üzerine kurulmuş ve 
çoğunlukla sigorta şirketinin katı düzenlemeleri ile kullanılmıştır. Son yıllarda kısıtlayıcı şartların



191

azalması ve küresel rekabet bu alanda esnek hesaplama yöntemlerini içeren yeni metodolojilerin 
kullanımına kapılarını açmıştır.  

Bulanık küme metodolojisinin aktüerya bilimine doğrudan uygulandığı ilk çalışma DeWit [4] 
tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada, sigortalama öznel bir durum olarak değerlendirilmiş ve 
sigortalama sürecinde, olasılık teorisi ile tam anlamıyla açıklanamayan bir belirsizliğin hakim olduğu
vurgulanmıştır. Bulanık uzman sistemlerin, bireysel sigortalama problemine uygulanabileceği
gösterilmiştir. O zamandan beri bulanık mantığın, risk sınıflandırma, sigortalama, yükümlülükler 
tahmini, bugünkü ve gelecek değer hesabı, poliçe değerleme, varlık tahsisi, yatırımlar ve nakit akışı 
konularında uygulamaları dikkate değer gelişmeler göstermiştir. 

Lemaire [8], hayat sigortalarında imtiyazlı poliçe sahibi için bir esnek tanımlama geliştirmek amacıyla 
bulanık uzman sistemlerini kullanmıştır. Çalışmanın sigortalama literatürüne üç farklı katkısı vardır. 
Bunlardan ilki, sürekli üyelik fonksiyonlarının kullanılmış olması; ikincisi, Hamacher ve Yager 
operatörleri kullanılarak bulanık kümelerde arakesit operatörünün tanımının genişletilmiş olması;
üçüncüsü ise minimum operatörü ile bir karar kuralını sadeleştirmek amacıyla α–kesimin nasıl
uygulanacağının gösterilmiş olmasıdır.  

Young [14], grup sağlık sigortası için model seçim sürecinde bulanık uzman sistemleri kullanmıştır. 
İlk olarak tek plan sigortalama ele alınmış daha sonra çalışma çoklu seçenekli planlar için 
genişletilmiştir. Tek plan durumunda, son iki yılda gruptaki yaş ve cinsiyet faktörlerinin değişim 
özellikleri, grup büyüklüğünün değişimi, gruptaki sigorta miktarı ve kapsamında çalışanların oranı,
prim miktarlarının içinde çalışan ve işverenlerin oranı gibi bazı bulanık girdi özellikleri ele alınmıştır. 

Sigortalama, sigortalanabilir risklerin seçimi ve sınıflandırılması sürecidir. Hayat sigortalarında; özel 
şartlar, durumlar ve primler gibi sigorta poliçesi öğelerinin sigortalanan riske uygunluğu sigorta şirketi 
ve sigortalanan açısından büyük öneme sahiptir. Sigortacı, mevcut risklere uygun prim oranlarında 
mümkün olduğunca çok sigorta başvurusu kabul ederek prim gelirlerini maksimize etme arayışı 
içerisindedir. Her bir bireyin ortak havuzda birbirlerinden farklı bulanık risk karakteristikleri 
mevcuttur [3, 7, 8].  

Bu çalışmada, hayat sigortalarında bireyleri, bulanık kümeler ile tanımlanacak sistolik kan basıncı ve 
kolesterol düzeyi, obezite ve sigara alışkanlıkları biçiminde belirlenen kardiyovasküler risk 
faktörlerine göre sınıflandırmak üzere bulanık çıkarım sistemleri kullanılacaktır. Bu amaçla, imtiyazlı
risk grubu, normal veya kabul edilebilir risk grubu, standart olmayan risk grubu ve kabul edilemez risk 
grubu biçiminde bir sınıflandırma kullanılacak ve bulanık çıkarım sistemleri sonucunda kesin çıktı
değeri olarak bir risk yüklemesi elde edilecektir. 

2. Bulanık Mantık

Bulanık mantık, temelleri Aristo mantığına dayanan ikili mantık sistemine karşı geliştirilen ve günlük 
hayatta karşılaşılan değişkenlere üyelik dereceleri atayarak olayların hangi oranlarda gerçekleştiğini 
belirlemeye çalışan bir çoklu mantık sistemidir. Başlıca yardımı belirsiz bilgiyi temsil edebilme 
yeteneğidir.  

Bulanık mantığın geçerli olduğu durumlardan ilki, incelenen olayın çok karmaşık olması ve bununla 
ilgili yeterli bilginin bulunmaması durumunda kişilerin görüş ve değer yargılarına yer verilmesi, 
ikincisi ise insan kavrayış ve yargısına gerek duyan durumlardır. İnsan düşüncesinde sayısal olmasa 
bile belirsizlik, yararlı bir bilgi kaynağıdır. Bu tür bilgi kaynaklarının, olayların incelenmesinde özgün 
bir biçimde kullanılmasına bulanık mantık ilkeleri yardımcı olmaktadır [1]. 

Bulanık mantığın önemli bir parçası olan sözel değişkenler; değerleri, kelimeler ve cümleler ile 
tanımlanan değişkenler biçiminde ifade edilir. Örneğin, risk kapasitesi hem [0, 100%] aralığında 
değişen bir sayısal değer olarak hem de yüksek, çok yüksek vb. gibi değerler alan bir sözel değişken 
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olarak ele alınabilir. Burada tanımlanan her bir sözel değer, X = [0, 100%] evrensel kümesinde yer 
alan bir bulanık alt kümenin etiketi olarak yorumlanabilir. Bulanık kümeler, kümedeki her bir elemana 
sıfır ile bir arasında değişen üyelik derecesi atayan bir üyelik fonksiyonu ile karakterize edilirler. Söz 
konusu fonksiyon evrensel kümenin elemanlarını belirli bir aralıktaki reel sayılara karşılık getirerek 
elemanlar arasındaki derecelendirmeyi gerçekleştirmektedir. Bulanık küme teorisinin üyelikten, üye 
olmamaya dereceli geçişi ifade etmesindeki yeteneği, belirsizliğin ölçülmesinde güçlü ve anlamlı
araçları sunmakta ve doğal dilde ifade edilen belirsiz kavramların anlamlı bir şekilde temsilini de 
vermektedir. Şekil 1 ile verilen, yüksek risk kapasiteli müşterilere ilişkin bir bulanık küme örneğinde, 
risk kapasitesi %50 ve %50’den düşük olan kişilere üyelik derecesi sıfır, risk kapasitesi %80 ve 
%80’den yüksek olan kişilere üyelik derecesi bir olarak atanmıştır. (50%, 80%) arasında değişen risk 
kapasitesi için üyelik derecesi ise bulanıktır. 

 Bulanık Yüksek 

 1

)x(Yüksekµ
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Risk Kapasitesi (%) 

 Düşük 

 Şekil 1. Yüksek risk kapasiteli müşterilere ilişkin bir bulanık küme örneği

2.1. Bulanık kümeler 

Kümeler, temel matematik ve mantık kavramlarının esaslarını teşkil etmektedir. İncelenen bir olayın
veya verilen bir problemin sonucunda ulaşılabilmesi mümkün olabilirlikler topluluğuna küme ve bu 
kümeyi oluşturan nesnelere ise kümenin elemanları adı verilmektedir. Üzerinde çalışılan kümelerin 
her birini alt küme olarak kabul eden ve en geniş küme olan evrensel kümedeki nesnelerin ortak 
özelliklerine göre bir araya getirilmesi işlemi geleneksel küme yaklaşımı olarak değerlendirilir. 
Geleneksel küme teorisinde kesin sınırlı küme kavramı kullanılır. Bu kavram bir nesnenin, bir 
kümenin elemanı olması ya da olmaması gibi iki seçenekli bir mantığa dayanmaktadır. 

Bir çeşit çok değerli küme kuramı olan bulanık küme kuramı, belirsizliğin bir çeşit 
formülleştirilmesidir. Fakat işlemleri, diğer küme kuramlarından farklılıklar gösterir. Kümedeki her 
bir birey, klasik çift değerli küme kuramlarında olduğu gibi üye ya da üye değil olarak değil, bir 
dereceye kadar üye olarak görülür. 

Bulanık kümelerde üyelik dereceleri arasındaki geçiş yumuşak ve sürekli bir şekilde olmaktadır. 
Öğeler bulanık kümeye kısmi derecede aittir. Bulanık kümelerde; klasik kümelerdeki karakteristik 
fonksiyon, { }1,0: →µ XA , yerini üyelik fonksiyonuna bırakır. Bu da; [ ]1,0: →µ XA biçiminde 
gösterilir.  

Bulanık küme değişik üyelik derecesinde öğeleri olan bir topluluktur. Klasik küme teorisindeki siyah-
beyaz ikili üyelik kavramını kısmi üyelik kavramına genelleştirir. Burada “0” değeri üye olmamayı,
“1” değeri tam üye olmayı belirtirken (0, 1) aralığındaki değerlerde kısmi üyelik kavramına karşılık
gelir. 

Bulanık küme, bir nesne ve bu nesnenin ilgili kümeye üyelik derecesini gösteren 
( ){ }XxxxA A ∈µ= )(, şeklindeki sıralı çiftlerle ifade edilir. Eğer X kümesi, { }nxxx ,...,, 21 şeklinde 
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kesikli bir küme ise, bir bulanık A kümesi, { }∑µ= iiA xxA /)( olarak gösterilir. Bulanık kümenin 
sürekli olması durumunda gösterim, { }∫µ= iiA xxA /)( biçiminde olacaktır [1].  

 

2.2. Bulanık çıkarım sistemi 

Klasik matematiksel modellerle kesin sayısal işleme yalnızca parametreler ve girdiler doğru olarak 
bilindiği zaman yapılabilir. Bu çok rastlanan bir durum olmadığından, uygulamada sadece verileri 
değil aynı zamanda bununla ilgili belirsizliği de yeterince işleyebilen bir modelleme çatısı gerekir. 
Stokastik yaklaşım, belirsizliği değerlendirmede klasik bir yoldur. Bununla beraber tüm belirsizlik 
tipleri de rasgelelik çatısı içerisinde değerlendirilemez. Bulanık mantık ve bulanık küme teorisi bu 
konuda bir alternatif önermektedir [1].  

Sözel bilgilerin sayısal hale getirilip, bilgisayarlar ve algoritmalar tarafından algılanarak 
hesaplamaların yapılabilmesi için bulanık sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bulanık çıkarım sistemi; 
bulanık küme teorisi, bulanık eğer-ise kuralları ve bulanık mantık kavramlarına dayanan bir hesaplama 
sistemidir. Bu mantık prosedürü, tüm kurallardan kümelenen bilgilere dayanan çıktı değerlerini türetir 
[2, 13]. Şekil 2’de bir bulanık çıkarım sisteminin genel yapısı görülmektedir.  

 

Şekil 2. Bulanık çıkarım sisteminin genel yapısı

Şekil 2’de görülen bulanık sistemin bileşenleri aşağıda tanımlanmıştır [1,13].  

Genel bilgi tabanı birimi, incelenecek olayın etkilendiği girdi değişkenlerini ve bunlar hakkındaki 
sayısal ve/veya sözel tüm bilgileri içeren bileşendir.  

Bulanıklaştırma arayüzü, kesin girdi değerlerini bulanık değerlere çevirir. Bunun için girdi 
değerlerini alır, girdi değişken aralığının uygun evrensel kümeye dönüştürülmesini sağlar ve girdi 
verilerini uygun sözel değerlere (bulanık kümeler) dönüştürür. 

Bulanık kural tabanı birimi, veri tabanında girişleri çıkış değişkenlerine bağlayan mantıksal eğer-ise 
türünde yazılabilen kuralların tümünü içeren bileşendir. Bu kuralların yazılmasında sadece girdi 
verileri ile çıktılar arasında olabilecek tüm bulanık küme bağlantıları düşünülür. Böylece her bir kural 
girdi uzayının bir parçasını çıktı uzayına mantıksal olarak bağlar.  

ii BA , ve iC bulanık alt kümelerinin üyelik fonksiyonları sırasıyla iCiBiA µµµ ,,  olsun. Genel bir 

bulanık eğer-ise kuralı;

Ki: Eğer ” iAx dir” ve ” iBy dir” ise,  ” iCz dir” i = 1,2,…, n (1) 

Gerçek Problem

GİRDİ

EYLEM 
 

Kesin Çıktı:

Bulanıklaştırıcı Bulanık girdi 
Bulanık

Çıkarım Motoru Bulanık çıktı Durulaştırıcı

Bulanık Kural Tabanı
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biçiminde oluşturulur. ”Eğer” ile ”ise” kelimeleri arasında bulunan kısma öncül veya ön şartlar, ”ise”
kelimesinden sonra gelen kısmada soncul veya çıkarım adı verilir.  

Bulanık çıkarım motoru birimi, bulanık kural tabanında giriş ve çıkış bulanık kümeleri arasında 
kurulmuş olan parça ilişkilerin hepsini bir arada toplayarak sistemin bir çıkışlı davranmasını sağlayan 
işlemler topluluğunu içeren bileşendir. Her bir kuralın çıkarımlarını bir araya toplayarak tüm sistemin 
nasıl bir çıktı vereceğinin belirlenmesine yarar. 

Durulaştırma arayüzü, bulanık işlemler sonucu elde edilen bulanık çıkarım sonuçlarını kesin sayısal 
çıktı değerlerine dönüştüren bileşendir.  

Çıktı birimi, bilgi ve bulanık kural tabanlarının bulanık çıkarım motoru aracılığı ile etkileşimi 
sonucunda elde edilen çıktı değerlerinin topluluğunu belirten birimdir.  

Bulanık eğer-ise kuralları ve kümeleme yöntemlerinin farklı çeşitleri, farklı çıkarım sistemlerinin 
oluşmasını sağlamaktadır. Sonuç biçimine göre genel olarak üç tip kurala dayalı bulanık model ayırt 
edilmektedir. Bunlar sözel bulanık model (Mamdani yöntemi), bulanık bağıntısal model ve Takagi 
Sugeno Kang modelidir. Sözel bulanık modelde, hem öncül hem de soncul bulanık önermedir. Bulanık
bağıntısal model, sözel bulanık modelin öncül ile soncul arasındaki terimler bulanık bağıntı olacak 
şekilde genelleştirilmiş biçimidir. Takagi Sugeno Kang bulanık modelinde ise öncül bulanık önerme 
ve soncul da kesin fonksiyondur [1].  

Mamdani yöntemi, bulanık içerme işlemcisi olarak EK işlemcisini, bileşke işlemcisi olarak da EB-
EK’yı kullanır. Bulanık kurallar (1) ile verildiği gibi olsun. 

Girdi verisi 0xx = ve 0yy = gibi bir kesin sayı olduğunda iA ve iB eşleşme derecesi sırasıyla 
)( 0xiAµ ve )( 0yiBµ dir. Bundan dolayı, Ki kuralının eşleşme derecesi; 

 )()( 00 yx iBiAi µ∧µ=α (2) 

dir. iC ′ , Ki kuralının sonucu olduğunda; 

 )()(' zz iCiiC
µ∧α=µ (3) 

dir ve toplam sonuç C ′ bireysel denetim kurallarından türer; 

 )]([)(
1

' zz iCi
n

iC
µ∧α=µ ∨

=
(4) 

i

n

i
CC ′=′

=
U

1
(5) 

3. Hayat Sigortalarında Risk Sınıflandırma 

3.1. Risk seçim ve sınıflandırmada amaç 

Sigorta şirketleri müşterilerine yani poliçe sahiplerine, mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek 
talepleri için ödeme taahhüdünde bulunurlar ve müşteriler de bu taahhütlerin zamanında ve düzgün 
şekilde karşılanmasını beklerler. Ancak sigortacılık temelde bir risk işi olduğu için, önceden 
öngörülemeyen risklerin ortaya çıkması durumunda şirketlerin kaynakları yükümlülüklerini 
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karşılamada yetersiz kalabilmektedir. İşte bu nedenle, poliçe sahiplerinin menfaatlerini korumak 
amacıyla, sigorta şirketlerinin mali yapılarının yeterince güçlü olması gerekmektedir. 

Sigorta planlarında, poliçe sahiplerinin farklı sınıfları arasında adaleti koruyabilmek amacıyla; her bir 
sigortalanan birey müşterek fona maruz kalabileceği risklere ilişkin kayıplar ölçüsünde katkıda 
bulunurlar. Eğer bir bireye mevcut katkısından daha az ödeme yapmasına izin verilirse, bu diğer 
bireylerin ödemelerinin aşırı yüklenmesine neden olur. Bu aşamada sigorta şirketinin görevi, mevcut 
riski dikkatli bir biçimde sınıflandırmak ve poliçe sahiplerine adaletli prim borcu yüklemektir. Genel 
olarak; risk seçim ve sınıflandırmanın amacı, hem sigorta şirketi hem de sigortalanan açısından kabul 
edilebilir prim oranlarının belirlenmesi biçiminde açıklanabilir [7].  

3.2. Hayat riskini etkileyen faktörler 

Poliçe sahipleri arasında prim oranları açısından adaletli olmak ve sigorta planının mali yeterliliğinin 
sürdürülebilmesi amacıyla; risk sınıflandırma sürecinde sigorta şirketi, hayat riskini etkileyen bazı
faktörlerin üzerinde önemle durması gerekmektedir. Bu faktörler doğrultusunda sağlanan bilgiler, 
sigorta şirketine mevcut riskin büyüklüğünün ve kapsamının belirlenmesinde yardımcı olacaktır. Bu 
faktörlerden önemlileri sigorta başvurusu yapan bireylerin yaşı, fiziksel yapısı, aileden gelen 
özellikleri, sağlık özgeçmişi, mesleği, alışkanlıkları ve cinsiyeti olarak verilebilir [7, 11].  

3.3. Klasik sınıflandırma yöntemleri 

Hayat sigortalarında bireylerin mevcut sigortalama bilgilerinin toplanmasının ardından; veriler 
değerlendirilmeli ve başvuru sahibinin standart risk grubu olarak kabul edilip edilemeyeceği, kabul 
edilebilir fakat standart olmayan risk grubunda yer alması gerektiği veya sigorta başvurusunun 
tamamıyla red edilmesi gerektiği kararlarını verebilmek üzere risk sınıflandırma yöntemleri 
geliştirilmiştir. Sigorta şirketleri tarafından kullanılan risk değerlendirme ve sınıflandırma sistemleri, 

� Hayat riskini etkileyen her bir faktörün etkisini doğru ölçmeli, 
� Birbirleri ile ilişkili veya çelişen faktörlerin birlikte etkilerini değerlendirmeli, 
� Yansız sonuçlar üretmeli, 
� Basit ve kullanışlı olmalıdır [11]. 

3.3.1 Yargısal derecelendirme yöntemi 

Yargısal derecelendirme yöntemini kullanan sigorta şirketi tıbbi, aktüeryal veya ilgili diğer alanlarda 
uzman kişilerin birlikte vereceği yargılarına bağımlıdır. Bu yöntem, bir karmaşık risk faktörü 
olduğunda ve sadece bireylerin standart risk grubuna dahil edilmesi veya başvurunun tamamıyla red 
edilmesi kararlarını vermek üzere kullanışlı bir yöntemdir. Bazıları birbirleri ile çelişen çoklu 
karmaşık risk faktörleri olduğunda standart olmayan risk sınıflandırmasının da kullanılması gereklidir. 
Yargısal derecelendirme yönteminin bu gibi zayıf yönlerinin olması nedeniyle sayısal derecelendirme 
sistemi önerilmiştir.  

3.3.2 Sayısal derecelendirme sistemi 

Sayısal derecelendirme sistemi, hayat riskine etki eden birçok faktörün riskin kompozisyonuna dahil 
edilmesi ve bu faktörlerin istatistiksel incelemeler doğrultusunda belirlenmesi prensibine dayalı bir 
yöntemdir. Bu plana göre 100% (baz değeri), fiziksel, manevi olarak ve finansal açıdan sağlam 
bireylerin içerildiği standart veya normal risk grubunu temsil etmektedir. Bu yöntemde, belirlenen 
faktörlerin bireyin hayat riskine muhtemel etkileri borç ve alacak biçiminde sisteme kaydedilir. Her bir 
faktörün etkilerine ilişkin bu kaydedilen değerler, bazı risk karakteristikleri ve bilgileri açısından 
benzer özelliklere sahip gruplar içinde ölüm oranı incelemeleri neticesinde yargısal olarak belirlenir. 
Böylece başvuranlar için genellikle 75-500 arasında bir dağılım meydana gelir. Bu dağılımda 75-125 
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arasında kalan kişiler sigortalanacak riskin kabul edilebilir limitleri içerisinde kaldığı varsayılarak 
sözleşme yapılır. 

Derecelendirme yapıldıktan sonra sigorta başvurularının sigorta maliyetlerinin saptanması için oranlar 
belirlenir. Bu oranların, işletmenin sigortalamayı kabul ettiği riskten doğacak zararları ödemeye 
yetecek kadar yüksek olması gerekir. Fiyatın gerektiğinden çok yüksek tutulması da talebi azaltarak, 
büyük sayılar kanununun işlemesine yeterli sayıda birimin bir araya getirilememesi sonucunu doğurur. 
Böylece riskin olası değerinin gerçek değerine yakın olarak tahmin edilmesi şansı azalır [11]. 

Örneğin, 35 yaşında bir kişi 30 yıllık karma hayat sigortasına başvursun. Sigorta şirketinin elde ettiği
bilgilere göre kişinin boy uzunluğu 175 cm ve ağırlığı 93 kg; belirli zaman aralıklarında kaydedilen üç 
sistolik kan basıncı düzeyinin ortalaması 178 mm Hg ve kişinin aileden gelebilecek kalıtsal bir 
hastalığı olmasın. Sayısal derecelendirme sistemine göre elde edilen sonuç Çizelge 1 ile gösterilmiştir. 
160 değeri, sigorta başvurusu yapan birey için beklenen ölüm oranının, standart veya normal risk 
grubu için belirlenen ölüm oranından %60 daha fazla olduğunu göstermektedir.  

Çizelge 1. Sayısal derecelendirme sistemi örneği

Faktör Baz Değeri: 100% 

Aşırı kilo + 25  
Aileden gelen özellikler: İyi  - 5

Sistolik kan basıncı: Yüksek + 50 

Sigorta planı: 30 yıllık karma hayat sigortası - 10  

Toplam + 75 - 15 

Derece: 160 

Sayısal derecelendirme sisteminde sınıflandırma, riskin homojen olduğu varsayımı ile yapılır. Fakat 
gerçekte risk heterojendir ve hayat riskine etki eden sadece birkaç faktör ile sınıflandırma 
yapıldığında, riskin diğer birçok karakteristiği göz ardı edilmektedir. Oysa sigorta şirketi aynı riskle 
karşı karşıya bulunan, çok sayıda benzer nitelikte birimi bir araya getirerek, onlar için teker teker 
belirsiz olan hasar olasılığını tahmin edilebilir duruma getirmek istemektedir. Bu düşünce büyük 
sayılar kanunundan kaynaklanmaktadır [6, 11]. 

Ayrıca, bu yöntemde yer alan problemlerden biride hayat riskini etkileyen birçok risk faktörünün 
esasında bulanık olmasıdır. Sigorta başvurusu yapan bireyleri cinsiyet ve medeni durumlarına göre 
sınıflandırmak oldukça basittir; fakat bireyleri sağlık durumu gibi diğer değişkenlere göre kesin 
sınırlar ile bir gruba dahil etmek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Örneğin, sistolik kan basıncı 160 
mm Hg’den yüksek olan bireyleri standart olmayan risk grubunda sınıflandırırken, 159 mm Hg kan 
basıncına sahip bireylerin standart risk grubu olarak değerlendirilmesi risk yönetiminin başarısız bir 
biçimde yürütülmesine yol açacaktır.   

4. Bulanık Çıkarım Sistemleri ile Risk Sınıflandırma 

Sigortalanan riskin benzer özelliklerine, hasar üretme ihtimaline ve bu hasarların büyüklüğüne göre 
kategorize etme işlemi olarak ifade edilebilecek risk sınıflandırma aktüerya biliminin temel 
konularından biridir. Hayat sigortalarında poliçe sahipleri, klasik hayat tabloları kullanılarak ve 
genellikle az sayıdaki risk karakteristiklerine göre sınıflandırılmakta ve birçok diğer bulanık risk 
faktörleri göz ardı edilmektedir [6]. Klasik kümeleme algoritmaları, her bir nesnenin bir kümeye kesin 
sınırlar ile ait olduğu düşüncesine göre oluşturulur. Ancak nesnelerin ait olabileceği sınıfların sınırları
her zaman kesin olarak tanımlanamayabilir. Bu gibi durumlarda ve çoklu karmaşık risk 
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karakteristikleri mevcut ise bulanık küme metodolojisi, sistemi en iyi temsil edecek bir model 
oluşturmak üzere etkili bir yöntem sağlamaktadır[10].

Sigorta işletmeleri kendilerine gönderilen başvuru formlarını inceler, sağlık denetimi sonuçlarını
aldıktan sonra sırasıyla seçim, ayırım ve derecelendirme işlemlerini yaparlar. Başvuru formlarındaki 
bilgilere ve sağlık denetimi raporunun sonuçlarına göre yapılan bu değerlendirmelere göre, sigorta için 
başvuran kişi kabul veya reddedilir. Başvuruda bulunan bütün birimlerin aynı oranda ölüm riski ile 
karşı karşıya bulundukları söylenemez.  

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de, kardiyovasküler hastalıklar ölüm nedenleri arasında ilk 
sırada yer almaktadır [9]. Sigara alışkanlığı, yüksek kolesterol düzeyi, hipertansiyon ve obezite 
kardiyovasküler hastalıklar ile ilişkili oldukları genel olarak kabul edilmiş risk faktörleridir [5]. Kadın
ve erkekler arasında, kardiyovasküler hastalık gelişimi açısından, en önemli risk faktörü, sigara 
tüketimidir. İçilen sigara sayısı ile risk arasında doza bağımlı olan çok açık bir ilişki vardır [12]. 

Sigorta planlarında primler toplamı, riskin olası değerinden az olursa sigorta şirketi böyle bir durumda 
zararla karşı karşıya kalabilir. Bu zarar olasılığını ortadan kaldırmak veya minimuma düşürmek 
amacıyla net primlere bir güvence payı (safety margin) eklenilmektedir. İşletme giderleri ve kâr 
payları ile güvence paylarının net primlere eklenmesiyle saptanan ödentiye brüt prim denilir.  

Hayat sigortasında standart riske karşı sigortalanan kişilerden, ayrı yaş ve cinsiyette bulunmaları
koşuluyla sabit oranda primler alınmaktadır. Eğer sigorta işletmesi standardın altında riskle karşı 
karşıya bulunan kişileri de sigortalamak yoluna giderse, bu kez daha yüksek oranlarda primler alırlar. 
Eğer (P) ile her sigortalıdan alınan net tek prim ve (C) ile güvence payı gösterilirse, sigortalıdan alınan 
brüt prim; 

 CPP +=′ (6) 

biçiminde yazılabilir [7, 11]. Bu bağlamda, sigorta şirketinin sigortalılardan alacakları primler 
belirlenirken; kardiyovasküler hastalıklar yönünden yüksek riske sahip bireyler pozitif risk yüklemesi 
( 0>λ ) ile düşük riske sahip bireyler ise negatif risk yüklemesi ( 0<λ ) ile müşterek fona katkıda 
bulunmalıdırlar. Yani sağlıklı bireylerin ödeyeceği primlerde indirim yapılmalıdır. 

Bu çalışmada, imtiyazlı risk grubu, normal veya kabul edilebilir risk grubu, standart olmayan risk 
grubu ve kabul edilemez (yüksek) risk grubu biçiminde bir sınıflandırma kullanılacak ve bulanık
çıkarım sistemleri sonucunda kesin çıktı değeri olarak bir risk yüklemesi elde edilecektir. Bu amaçla, 
net tek prim ile orantılı olarak belirlenen bir risk yüklemesi sonucunda elde edilecek brüt prim; 

 PnPP
100

)(λ+=′ (7) 

biçiminde hesaplanacaktır. Burada, )(nλ , n. nci bireye ilişkin risk yükleme oranını (%) 
göstermektedir.  

4.1. Model 

Bulanık kümeler ya da bulanık mantığı ve buna karşılık gelen matematiksel çatıyı kullanan statik ya 
da dinamik sistemler “bulanık sistemler” olarak tanımlanır. Bu sistemler, bulanık mantıkla çıkarım ve 
karar vermeye dayalı çalışma ilkeleri olan sistemlerdir. Bulanık sistemlerin başlıca özellikleri arasında 
en önemlisi; çoklu girdileri, kural tabanı ve çıkarım motoru ile işleyerek tek çıktı haline 
dönüştürmesidir. Bazı özel durumlarda çıktılar birden fazlada olabilir [1, 13].  
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Modellerin geliştirilmesi için girdi değişkenlerinin belirlenmesi, bulanıklaştırılması ve daha sonra 
karar verme mekanizması için her bir girdi ve çıktı değişkenlerini bağlayan kuralların oluşturulması
gerekir. Bulanık sisteme gelen veriler, öncelikle işlenmeye hazır hale getirildikten sonra bulanık kural 
tabanında yüklenmiş eğer-ise biçiminde tanımlanmış kurallara göre, çıkarım mekanizmasında
işlenirler. 

Bu çalışmada, eldeki girdiye karşılık olarak gelen çıktı değerinin belirlenmesi amacıyla, kural 
tabanında bilginin modellenme şekline göre; sözel bulanık modelde denilen Mamdani yöntemi 
kullanılacaktır. Bulanık işlemler sonucu elde edilen bulanık çıkarım sonuçlarını kesin sayısal çıktı
değerlerine dönüştürmek amacıyla ise; yaygın olarak kullanılan Sentroid yöntemi (Ağırlık merkezi 
yöntemi) uygulanacaktır.  

Hayat sigortalarında bireyleri, sistolik kan basıncı ve kolesterol düzeyi, beden kitle indeksi ve günlük 
ortalama sigara tüketimi biçiminde belirlenen kardiyovasküler risk faktörlerine göre sınıflandırmak 
üzere her bir girdi ve çıktı değişkenlerine ilişkin bulanık alt kümeler aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. 
Obezitenin saptanmasında en çok kullanılan ve bilinen yöntem Beden Kitle İndeksi (BKİ)’dir. BKİ,
Vücut Ağırlığı (kg) / Boy2 (m2) ile hesaplanır [12].  

Sistolik Kan Basıncı (mm Hg): 
},,,{ 4321 AAAAA = = {Optimal, Normal, Yüksek, Hipertansiyon} 

Kolesterol Düzeyi (mg/dl): 
},,{ 321 BBBB = = {Normal, Orta, Yüksek} 

Beden Kitle İndeksi (kg/m2): 
},,,{ 4321 CCCCC = = {Normal, Hafif Kilolu, Kilolu, Tehlikeli Kilolu} 

Günlük Ortalama Sigara Tüketimi (adet): 
},,{ 321 DDDD = = {Düşük, Normal, Yüksek} 

Risk Yüklemesi (%): 
},,,{ 4321 RRRRR = = {İmtiyazlı Risk, Normal Risk, Standart Olmayan Risk, Yüksek veya  

 Kabul Edilemez 
Risk} 

Sistolik kan basıncı, kolesterol düzeyi, beden kitle indeksi, sigara tüketimi girdileri ve risk yüklemesi 
çıktısı için belirlenen sözel değişkenlere ilişkin üyelik fonksiyonları uzman desteği alınarak 
belirlenmiş ve analitik olarak Şekil 4 ile verilmiştir.  

Oluşturulan bulanık model, girdi – çıktı değişkenleri ve bulanık kuralların grafiksel olarak 
tasarlanabileceği Matlab programında, Bulanık Mantık Araç Kutusu (Fuzzy Logic Toolbox) 
kullanılarak değerlendirilmiştir. Modelin grafiksel yapısı Şekil 3 ile verilmiştir. Bulanık eğer – ise 
kurallarının belirlenmesinde girdiler ile çıktı arasında olabilecek tüm bulanık küme bağlantıları
düşünülmüş ve toplam 144 kural tanımlanmıştır. 

Sistolik Kan Basıncı

Bulanık Çıkarım

(Mamdani Yöntemi) 
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Kolesterol  
 

Risk Yüklemesi 
 

Beden Kitle İndeksi (BKİ)

Günlük Ortalama Sigara Tüketimi 

Şekil 3. Matlab programı ile oluşturulan risk sınıflandırma modelinin yapısı
)( 1xAµ

1

100      110     120    130     140     150     160    170     180     190       x1
SKB (mm Hg) 

 )( 2xBµ

1

180      190     200    210     220     230     240    250     260     270         x2
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Şekil 4. Bulanık alt kümelere ilişkin üyelik fonksiyonları

4.2. Uygulama 

 i. Sistolik kan basıncı 135 mm Hg, kolesterol düzeyi 230 mg/dl, beden kitle indeksi 29 kg/m2

ve sigara içmeyen bir bireye ilişkin; 

 )0,29,230,135(),,,( 4321 xxxxxxx ==

girdisi için bulanık kural tabanında yer alan 144 kural arasından aktif olan 8 kural aşağıda verilmiştir.  

Kural 1: Bireyin sistolik kan basıncı normal ve kolesterol düzeyi orta ve beden kitle indeksi hafif 
kilolu ve günlük ortalama sigara tüketimi düşük ise risk yüklemesi imtiyazlıdır.  

Kural 2: Bireyin sistolik kan basıncı normal ve kolesterol düzeyi orta ve beden kitle indeksi kilolu ve 
günlük ortalama sigara tüketimi düşük ise risk yüklemesi normaldir. 

Kural 3: Bireyin sistolik kan basıncı normal ve kolesterol düzeyi yüksek ve beden kitle indeksi hafif 
kilolu ve günlük ortalama sigara tüketimi düşük ise risk yüklemesi normaldir.  

Standart                   
Normal Risk           Olmayan Risk           Yüksek Risk              

İmtiyazlı
Risk
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Şekil 5. )0,29,230,135(x girdisi için bulanık kural tabanı
Kural 4: Bireyin sistolik kan basıncı normal ve kolesterol düzeyi yüksek ve beden kitle indeksi kilolu 
ve günlük ortalama sigara tüketimi düşük ise risk yüklemesi normaldir.  

Kural 5: Bireyin sistolik kan basıncı yüksek ve kolesterol düzeyi orta ve beden kitle indeksi hafif 
kilolu ve günlük ortalama sigara tüketimi düşük ise risk yüklemesi normaldir.  

Kural 6: Bireyin sistolik kan basıncı yüksek ve kolesterol düzeyi orta ve beden kitle indeksi kilolu ve 
günlük ortalama sigara tüketimi düşük ise risk yüklemesi standart olmayandır.  

Kural 7: Bireyin sistolik kan basıncı yüksek ve kolesterol düzeyi yüksek ve beden kitle indeksi hafif 
kilolu ve günlük ortalama sigara tüketimi düşük ise risk yüklemesi standart olmayandır.  

Kural 8: Bireyin sistolik kan basıncı yüksek ve kolesterol düzeyi yüksek ve beden kitle indeksi kilolu 
ve günlük ortalama sigara tüketimi düşük ise risk yüklemesi standart olmayandır.  

Kural tabanında bilginin modellenmesinde Mamdani yöntemi ve durulaştırma yöntemi olarak da 
Sentroid yöntemi kullanıldığında elde edilen Matlab programı çıktısı Şekil 5’de görüldüğü gibidir. 
Buna göre; sigorta başvurusu yapan bireyler arasından, sistolik kan basıncı 135 mm Hg, kolesterol 
düzeyi 230 mg/dl, beden kitle indeksi 29 kg/m2 ve sigara içmeyen bir kişi için belirlenen risk 
yüklemesi (λ ) %26’dır. Elde edilen bu sonuca göre, birey için belirlenecek brüt prim; 
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PPP
100
26+=′

biçiminde olacaktır. 

 ii. Sistolik kan basıncı 155 mm Hg, kolesterol düzeyi 250 mg/dl, beden kitle indeksi 35 kg/m2

ve sigara içmeyen bir bireye ilişkin; 

 )0,35,250,155(),,,( 4321 xxxxxxx ==  

girdisi için bulanık kural tabanında yer alan kurallar arasından aktif olan 4 kural aşağıda verilmiştir.  

Kural 1: Bireyin sistolik kan basıncı yüksek ve kolesterol düzeyi yüksek ve beden kitle indeksi kilolu 
ve günlük ortalama sigara tüketimi düşük ise risk yüklemesi standart olmayandır.  

Kural 2: Bireyin sistolik kan basıncı yüksek ve kolesterol düzeyi yüksek ve beden kitle indeksi 
tehlikeli kilolu ve günlük ortalama sigara tüketimi düşük ise risk yüklemesi standart olmayandır.  

Kural 3: Bireyin sistolik kan basıncı hipertansiyon ve kolesterol düzeyi yüksek ve beden kitle indeksi 
kilolu ve günlük ortalama sigara tüketimi düşük ise risk yüklemesi yüksektir.  

Kural 4: Bireyin sistolik kan basıncı hipertansiyon ve kolesterol düzeyi yüksek ve beden kitle indeksi 
kilolu ve günlük ortalama sigara tüketimi düşük ise risk yüklemesi yüksektir.  

Şekil 6 ile verilen Matlab programı çıktısına göre sigorta başvurusu yapan bireyler arasından, sistolik 
kan basıncı 155 mm Hg, kolesterol düzeyi 250 mg/dl, beden kitle indeksi 35 kg/m2 ve sigara içmeyen 
bir kişi için risk yüklemesi (λ ) %74.3 olarak belirlenmiştir. Elde edilen bu sonuca göre, birey için 
belirlenecek brüt prim; 

PPP
100

3.74+=′

biçiminde olacaktır. 
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Şekil 6. )0,35,250,155(x girdisi için bulanık kural tabanı

5. Sonuç ve Öneriler 

Hayat sigortalarında klasik risk sınıflandırma yöntemlerine göre bireyler, hayat tabloları kullanılarak 
ve genellikle az sayıdaki risk faktörlerine göre sınıflandırılmakta ve birçok diğer bulanık risk 
karakteristikleri göz ardı edilmektedir. Sigorta planlarında, poliçe sahiplerinin farklı sınıfları arasında 
adaletin korunması ve her bir sigortalanan bireyin, müşterek fona maruz kalabileceği risklere ilişkin 
kayıplar ölçüsünde katkıda bulunması; hem sigortalanan hem de sigorta şirketi açısından öneme 
sahiptir. Bu nedenle risk seçim ve sınıflandırma problemi aktüerya biliminin temel konularından 
biridir. 

Bu çalışmada, hayat sigortalarında risk seçim ve sınıflandırma sürecinde bulanık sistem modellemenin 
bir uygulaması yapılmıştır. Bu doğrultuda, ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alan kardiyovasküler 
hastalık riskini artıran faktörler belirlenmiş ve poliçe sahipleri bu risk faktörlerine göre 
sınıflandırılmıştır. Bu amaçla; imtiyazlı risk grubu, normal veya kabul edilebilir risk grubu, standart 
olmayan risk grubu ve kabul edilemez risk grubu biçiminde bir sınıflandırma kullanılmıştır. 

Sigortada, özellikle nitel durumlar ile karakterize edilen alanlarda matematiksel modellere ihtiyaç 
duyulduğundan dolayı; risk sınıflandırma problemlerinde bulanık çıkarım sistemlerinin kullanılması
büyük yarar sağlayacaktır. Bu yöntem ile bulanıklıktan kaynaklanan belirsizliğinde 
değerlendirilmesiyle; hayat riskini etkileyen her bir faktörün etkisini doğru ölçen, birbirleri ile ilişkili 
veya çelişen faktörlerin birlikte etkileri değerlendirebilen bir model geliştirilmiştir.  
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Özet 

 Literatürde bulanık zaman serisi yaklaşımları bir çok çalışmada başarılı bir şekilde kullanılmıştır. Daha 
iyi öngörüleri elde etmek için farklı bulanık zaman serisi yaklaşımları önerilmiştir. Bu yaklaşımlarda 
aralık uzunluğunun belirlenmesi öngörü doğruluğu için önemlidir. Eğrioğlu vd.aralık uzunluğunun 
optimizasyonuna dayalı birinci dereceden bulanık zaman serisi öngörü yaklaşımı önermişlerdir [2]. Bu 
çalışmada, aralık uzunluğunun belirlenmesinde optimizasyonun kullanıldığı yeni bir yüksek dereceli 
bulanık zaman serisi yaklaşımı önerilmiştir. Önerilen yaklaşım literatürde iyi bilinen bir zaman serisine 
uygulanarak, elde edilen sonuçlar tartışılmıştır. 

Anahtar sözcükler: Bulanýk zaman serileri, öngörü, optimizasyon, yüksek dereceli öngörü modeli. 

 
Abstract  

A high order time series approach based on optimization of interval length 

In the literature, there have been many studies in which fuzzy time series approach is successfully used. 
Different fuzzy time series approaches have been proposed to obtain better forecast values In these 
approaches, determining the length of interval is important for forecasting accuracy. Eðrioðlu et al. 
proposed a first order fuzzy time series approach based on optimization of length of interval [2]. In this 
study, by employing optimization to determine the length of interval, a novel high order fuzzy time series 
approach is proposed. Then, the proposed approach is applied to well known time series in the literature 
and obtained results are discussed. 

Keywords: Fuzzy time series; Forecasting; Optimization; High order forecasting model. 
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1. Giriş

Bulanık zaman serisi yaklaşımları borsa, sıcaklık ve kayıt verisi gibi gözlemleri belirsizlik 
içeren zaman serilerine başarıyla uygulanmaktadır. Bulanık zaman serisi yaklaşımları
geleneksel yöntemlerdeki normallik, doğrusallık gibi varsayımları gerektirmemektedir. 

Bulanık zaman serisi yaklaşımları ilk olarak Song ve Chissom tarafından önerilmiştir [7,8,9]. 
Sullivan ve Woodall, Markov modeline dayalı başka bir yaklaşım önermiştir [5]. Chen, matris 
operasyonları gerektirmeyen daha kolay bir yöntem önermiştir [11]. Huarng, aralık
uzunluğunun belirlenmesinin öngörü performansında etkili olduğunu göstererek aralık
uzunluğunun belirlenmesi için ortalama ve dağılıma dayalı iki yaklaşım önermiştir [6]. 
Egrioglu vd. ise aralık uzunluğunun optimizasyonuna dayalı yeni bir yaklaşım önermiştir [2]. 
Tüm bu çalışmalar birinci dereceden bulanık zaman serisi öngörü modeline dayanmaktadır. 

Birinci dereceden modeller basit yapısı nedeniyle daha karmaşık ilişkiler içeren bulanık
zaman serilerinin çözümlenmesinde yetersiz kalabilmektedir. Bu nedenle Chen, yüksek 
dereceden bulanık zaman serisi öngörü modelini çözümleyen bir yaklaşım önermiştir [12]. 
Aladağ vd. ise bulanık ilişkilerin ileri beslemeli yapay sinir ağı ile belirlendiği yüksek 
dereceden bulanık zaman serisi öngörü modelini çözümleyen bir yaklaşım önermiştir [1]. 

Bu çalışmada, yüksek dereceden bulanık zaman serisi öngörü modelini çözümleyen, aralık
uzunluğunun optimize edildiği bir yaklaşım önerilmiştir. Aralık uzunluğunun
optimizasyonunda polinomsal interpolasyon ve altın araması (golden section search) 
yönteminin birlikte kullanıldığı “fminbnd” isimli MATLAB fonksiyonu kullanılmıştır. 
Önerilen yöntem Alabama Üniversitesi kayıt verisine uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar 
literatürdeki diğer birinci dereceden ve yüksek dereceden yaklaşımlar ile karşılaştırılmıştır.  

Çalışmanın ikinci bölümünde bulanık zaman serileri ile ilgili temel tanımlar yapılmış, üçüncü 
bölümde Chen tarafından önerilen yüksek dereceli bulanık zaman serisi yöntemi tanıtılmıştır
[12]. Dördüncü bölümde bu çalışmada önerilen yaklaşım ve uygulaması verilmiştir. Son 
bölümde ise elde edilen bulgular tartışılmıştır. 

2. Bulanık zaman serileri 

Bulanık zaman serisi tanımı ilk olarak, Song ve Chissom tarafından yapılmıştır [8,9]. Bulanık
zaman serisi yaklaşımlarında, geleneksel yöntemlerde ihtiyaç duyulan teorik varsayımlara 
gerek duyulmamaktadır. Bu nedenle, bulanık zaman serisi yaklaşımlarının en önemli avantajı
az sayıda gözlemle ve doğrusallık varsayımı olmaksızın uygulanabilir olmasıdır. Bazı temel 
bulanık zaman serisi tanımları aşağıdaki gibi verilebilir 

{ }buuuU ,...,, 21= , evrensel küme ve evrensel kümenin belirlenen bir sabit aralık uzunluğuna 
göre parçalanması ile elde edilen iu ’ler alt aralıklar olmak üzere bulanık kümeler, 

 bbAAAi uufuufuufA
iii

/)(/)(/)( 2211 +++= L (1) 
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şeklinde tanımlanır. Burada, 
iAf , iA bulanık kümesinin üyelik fonksiyonunu gösterir ve 

[ ]1,0: →Uf
iA olacaktır. Bunun yanında )( aA uf

i
ise au alt aralığının iA bulanık kümesine ait 

olmasının üyelik derecesidir ve ba ≤≤1 olmak üzere [ ]1,0)( ∈aA uf
i

olacaktır. 

Tanım 1. Y(t), (t=…, 0, 1, 2, …) reel değerli zaman serisi olsun. Zaman serisine uygun 
evrensel küme tanımı ve alt aralıkların tespit edilmesinden sonra bunlara bağlı olarak elde 
edilen iA bulanık kümelerinden oluşan yeni zaman serisi, F(t) bulanık zaman serisi olarak 
adlandırılır. 

Tanım 2. “*” herhangi bir operatörü göstermek üzere, eğer F(t) bulanık zaman serisi yalnızca 
bir gecikmeli F(t-1) bulanık zaman serisinden etkilenmekte ise, F(t) ile F(t-1) bulanık zaman 
serisi arasındaki bulanık ilişki, 

 )1,()1()( −∗−= ttRtFtF (2) 

şeklinde ifade edilir ve birinci dereceden bulanık zaman serisi öngörü modeli olarak 
adlandırılır. Bu ilişki Song ve Chissom tarafından aşağıdaki gibi tanımlanmıştır [8], 

 )()1( tFtF →− (3) 

Sonuç olarak iAtF =− )1( ve jAtF =)( olduğunda F(t) ile F(t-1) bulanık zaman serisi 
arasındaki bulanık ilişki, 

 ji AA → (4) 

olacaktır. Burada iA , bulanık ilişkinin sol yanı, jA ise bulanık ilişinin sağ yanı olarak 
isimlendirilir. 

Tanım 3. Eğer F(t) bulanık zaman serisi, gecikmeli )(,),2(),1( ntFtFtF −−− K bulanık
zaman serilerinden etkilenmekte ise, F(t) bulanık zaman serisi ile 

)(,),2(),1( ntFtFtF −−− K bulanık zaman serileri arasındaki bulanık ilişki, 

 )()1(),2(),...,( tFtFtFntF →−−− (5) 

ifadesi ile verilebilir ve n’nci dereceden bulanık zaman serisi öngörü modeli olarak 
adlandırılır. 

3. Chen’in yüksek dereceli bulanýk zaman serisi yöntemi 

Chen, 2002 yılında yaptığı çalışmada öngörü elde etmede yüksek dereceli bulanık zaman 
serisi yaklaşımını önermiştir. Chen tarafından verilen bu yöntemde yüksek dereceli 
modellerde tüm gecikmeli bulanık değişkenler bulunmaktadır. Yani 4. dereceden bir zaman 
serisinin çözümlenmesinde, F(t) bulanık zaman serisi iken, F(t-1), F(t-2), F(t-3), F(t-4) 
bulanık gecikmeli değişkenleri modelde yer almaktadır. Birinci dereceden bulanık zaman 
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serisi öngörü modellerine göre daha iyi sonuçlar veren, bu yüksek dereceli bulanık zaman 
serisi yönteminin algoritması aşağıdaki adımlardan oluşur [12]. 

Adım 1. Evrensel küme ve alt aralıklar tanımlanır. 

Veri setinin en küçük ve en büyük değerleri sırasıyla minD ve maxD , ayrıca keyfi iki sayı 1D
ve 2D olmak üzere evrensel küme, 

 [ ]2max1min , DDDDU +−= (6) 

şeklinde ve sabit aralık uzunluğuna sahip iu alt aralıkları,

{ }buuuU ,,, 21 K= (7) 

olacak şekilde tanımlanır. 

Adım 2. Evrensel küme ve belirlenen alt aralıklara bağlı olarak jA bulanık kümeleri 
tanımlanır. 

Üyelik dereceleri, 

 







=+−=

=
=

..,0
,,2,1,1,1,5.0

,1

dd
bjjjk

jk
a jk K (8) 

olmak üzere, bulanık kümeler aşağıdaki gibi tanımlanır. 

 bjuauauaA bjbjjj ,,2,1,/// 2211 KL =+++= (9) 

Adım 3. Gözlemler bulanıklaştırılır. 

Her bir veri bulunduğu aralığın en büyük üyelik değerine sahip olduğu bulanık küme ile 
eşleştirilerek zaman serisi bulanıklaştırılır. 

Adım 4. Bulanık mantık ilişki ve grup ilişki tablosu oluşturulur. 

Bulanık mantık ilişki ve grup ilişki tablosu oluşturulmasını kavrayabilmek için birkaç örnekle 
açıklamaya çalışalım. Örneğin, birinci dereceden bulanık mantık ilişkiler, 

 kiiiji AAAAAA →→→ ,,  (10) 

eklinde verilmişken, bulanık mantık grup ilişkisi, 

kiji AAAA ,,→ (11) 



209

olarak elde edilir. Benzer şekilde genel bir ifade ile n’nci dereceden bulanık mantık ilişkiler, 

 jpiniin

jiniin

jiniin

AAAA

AAAA
AAAA

→

→

→

−

−

−

1)1(

21)1(

11)1(

,,,

,,,

,,,

K

MM

K

K

(12) 

şeklinde verilmişken, bulanık mantık grup ilişkisi, 

 jpjjiniin AAAAAA ,,,,,, 211)1( KK →− (13) 

olarak elde edilir. Bulanık mantık ilişki ve grup ilişki tabloları, elde edilen bu bulanık mantık
ilişki ve grup ilişkilerden oluşur. 

Adım 5. Bulanık öngörüler elde edilir. 

n’nci dereceden bulanık zaman serisi öngörü modeli için bulanık öngörüler elde edilirken üç 
durum söz konusudur. 

Durum 1. n’nci dereceden bulanık mantık grup ilişki tablosunda, 

 jiniin AAAA →− 1)1( ,,, K (14) 

ilişkisi mevcut ise bulanık öngörü, jA olacaktır. 

Durum 2. n’nci dereceden bulanık mantık grup ilişki tablosunda, 

 jpjjiniin AAAAAA ,,,,,, 211)1( KK →− (15) 

ilişkisi mevcut ise bulanık öngörüde belirsizlik söz konusudur ve bulanık öngörünün elde 
edilebilmesi için belirsizlik giderilene kadar incelenen derecenin bir üst derecesine bakılarak 
m>n olmak üzere, 

 jimiim AAAA →− 1)1( ,,, K (16) 

ilişkisini veren m aranır ve bu durumda bulanık öngörü, yine jA olacaktır. 

Durum 3. n’nci dereceden bulanık mantık grup ilişki tablosunda, 

 BoşAAA iniin →− 1)1( ,,, K (17) 

ilişkisi mevcut ise reel öngörü, 1)1( ,,, iniin AAA K− bulanık kümelerine bağlı olarak, 

1)1( ,,, iniin uuu K− aralıklarının orta noktaları, 1)1( ,,, iniin mmm K− olmak üzere, 
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n
mnmm iniin

+++
×++×+× −

L

L

21
21 1)1( (18) 

ifadesi ile elde edilir. 

Adım 6. Durulaştırma işlemi uygulanır. 

Durulaştırmada merkezileştirme yöntemi kullanılır. Öngörülerin elde edilmesinde karşılaşılan 
Durum 1. ve Durum 2. için bulanık öngörü jA olarak elde edilmişken, durulaştırılmış öngörü, 

jA bulanık kümesinde en yüksek üyelik değerine sahip olan ju aralığının orta noktası
olacaktır. Durum 3. için ise reel öngörünün, 1)1( ,,, iniin AAA K− bulanık kümelerine bağlı olarak 
nasıl elde edildiği daha önce belirtilmişti. 

4. Önerilen yaklaþým ve uygulamasý 

Bulanık zaman serisi yaklaşımlarında aralık uzunluğu, öngörü performansı üzerinde oldukça 
etkilidir. Bu nedenle, bulanık zaman serilerinde öngörülerin iyileştirilmesi için aralık
uzunluğunun seçimi kritik bir karardır. Eğrioğlu vd., birinci dereceden bulanık zaman serisi 
öngörü modelinin kullanıldığı ve aralık uzunluğunun optimal değerinin belirlenebildiği bir 
yöntem önermiştir [2].  Bu çalışmada, Eğrioğlu vd. tarafından önerilen yöntem, yüksek 
dereceden bulanık zaman serisi öngörü modeli kullanılarak geliştirilmiştir [2]. Optimizasyon 
için, polinomsal interpolasyon ve altın arama (Golden Section Search) yöntemlerini birlikte 
kullanan tek değişkenli optimizasyon algoritması, “fminbnd” isimli MATLAB 
fonksiyonundan yararlanılarak kullanılmıştır. Optimizasyon problemi, “la” aralık uzunluğunu
göstermek üzere, 

 [ ]balaŞartYan
laHKO

,:
)(min
∈

(19) 

şeklinde ifade edilir. HKO değerinin aralık uzunluğunun bir fonksiyonu olacağı açıktır, ancak 
“la” değişkenine göre HKO fonksiyonu açık bir formda yazılamamaktadır. Optimizasyon 
probleminin her adımında değiştirilen aralık uzunluğu için Chen tarafından önerilen yüksek 
dereceli bulanık zaman serisi öngörü yöntemi için geçerli olan algoritma kullanılmaktadır
[12]. 

Önerilen yaklaşım Tablo 1’de verilen Alabama Üniversitesi Kayıt verisine uygulanmıştır. 
Uygulamada ikinci, üçüncü ve dördüncü dereceden bulanık zaman serisi öngörü modelleri 
kullanılarak elde edilen sonuçlar, literatürün bir kısmını oluşturan, Song ve Chissom [7,8], 
Sullivan ve Woodall [5], Chen [11,12], Huarng [6], Aladağ vd.[1] ve Eğrioğlu vd.[2] 
tarafınfan önerilen yöntemler ile karşılaştırılmıştır.  

Tablo 1. Alabama Üniversitesi kayýt verisi 
Yýllar Gerçek Veri Yýllar Gerçek Veri 
1971 13055 1982 15433 
1972 13563 1983 15497 
1973 13867 1984 15145 
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1974 14696 1985 15163 
1975 15460 1986 15984 
1976 15311 1987 16859 
1977 15603 1988 18150 
1978 15861 1989 18970 
1979 16807 1990 19328 
1980 16919 1991 19337 
1981 16388 1992 18876 

Uygulamada aralık uzunluğunun başlangıç değeri önceki çalışmalarda olduğu gibi, 13000 
olarak alınmıştır. Optimizasyonda kullanılan amaç fonksiyonu, öngörüler için elde edilen 
HKO değeridir. Aralık uzunluğu (la) için 1000200 ≤< la  aralığında Matlab “fminbnd” 
fonksiyonu yardımıyla tek değişkenli kısıtlı optimizasyon algoritması uygulanarak HKO 
değerini minimum yapacak optimal aralık uzunluğu elde edilmiştir.  

 

Aralık uzunluğunun seçimi bulanık zaman serisi yaklaşımında kritik bir karardır. Aralık
uzunluğunun çok büyük seçimi zaman serisindeki dalgalanmayı yok edecek, çok küçük 
seçimi ise klasik analizle bulanık zaman serisi yaklaşımı arasındaki ayırımı ortadan 
kaldıracaktır. Bu nedenle, aralığın, çok küçük ve çok büyük olmayacak ve yöntemin HKO 
değerini en küçük yapacak şekilde seçilmesi gerekir. Optimizasyon algoritması, aralık
uzunluğunun çok küçük ya da çok büyük olması sorununu giderebilmek amacı ile, aralık
uzunluğu 200 ve 1000 arasında sınırlandırılarak uygulandı.

İkinci, üçüncü ve dördüncü dereceden bulanık zaman serisi öngörü modelleri için elde edilen 
optimal aralık uzunlukları ve bu aralık uzunluklarına karşılık gelen HKO değerleri Tablo 2’ 
de verilmiştir. Tablo 2 incelendiğinde, en iyi sonucun 3. dereceden modelde, 60714 HKO 
değeri ile, 222.0880 aralık uzunluğu için bulunduğu görülür. 

Tablo 2.  Önerilen yaklaþým sonuçlarý  
Derece Optimal aralık uzunluğu HKO 

2 231.7782 62639 
3 222.0880 60714 
4 404.2322 172820 

Önerilen yöntemden, 3. dereceden modelde 222.0880 aralık uzunluğu için elde edilmiş, en iyi 
durum ve diğer bazı yöntemlerin sonuçları Tablo 3’de özetlenmiştir. Tablo 3’den de 
görülebileceği gibi, bu çalışmada önerilen, aralık uzunluğunun optimizasyonuna dayalı
yüksek dereceli bulanık zaman serisi yaklaşımı, diğer yöntemlerden daha düşük HKO 
değerine sahiptir. Başka bir ifade ile önerilen yaklaşım karşılaştırma yapılan diğer tüm 
yöntemlerden daha iyi bir öngörü performansına sahiptir. 

Tablo 3. Sonuçların karşılaştırılması
Yöntem Derece HKO 

Song and Chissom [8] 1 412499 

Song and Chissom [7] 1 775687 
Sullivan and Woodall [5] 1 386055 
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Chen [11] 1 407507 
Huarng [6] 1 78792a

124707b

Chen [12] 3 86694 
Aladag vd. [1] 2 78073 

Egrioglu vd. [2] 1 66661 
Önerilen Yaklaşım 3 60714 

a- Ortalamaya dayalý uzunluk 

b- Daðýlýma dayalý uzunluk 

 

5. Sonuç ve öneriler 

Bu çalışmada, yüksek dereceli bulanık zaman serisi öngörü modelinin çözümlenmesi için, 
aralık uzunluğunun optimizasyonuna dayalı yeni bir yaklaşım önerilmiştir. Chen tarafından 
önerilen yüksek dereceli bulanık zaman serisi yaklaşımında aralık uzunluğu kullanıcı
tercihine bırakılmıştır [12]. Ancak aralık uzunluğunun belirlenmesinin bulanık zaman serisi 
yaklaşımlarının öngörü performansı üzerinde önemli etkisi olduğu bilinmektedir. Bu 
çalışmada önerilen yaklaşımda, Chen’in önerdiği [12] yöntemden  farklı olarak, HKO 
değerini minimum yapan aralık uzunluğu tek değişkenli kısıtlı optimizasyon ile 
belirlenmektedir. Daha önce Egrioglu vd., tarafından birinci dereceden bulanık zaman serisi 
öngörü modelinde aralık uzunluğunun optimize edilerek daha iyi öngörülerin elde edildiği bir 
yaklaşım önerilmiştir [2]. Bu çalışma, Egrioglu vd.’ne ait çalışmanın yüksek dereceli bulanık
zaman serisi öngörü modeline geliştirilmiş bir halidir.  

Önerilen yöntemde tek değişkenli kısıtlı optimizasyonun uygulanmasında önemli bir karar, 
aralık uzunluğunun kısıtlanacağı aralığın belirlenmesidir. Çok büyük aralık uzunluğu, zaman 
serisindeki dalgalanmayı kaybedecek, çok küçük aralık uzunluğu ise bulanık olmayan (crisp) 
zaman serisine denk bir bulanık zaman serisi ortaya çıkaracaktır. Bu nedenle, aralık uzunluğu
Alabama Üniversitesi kayıt verisi için 200 ile 1000 aralığında kısıtlanmıştır. Yüksek dereceli 
modelin derecesi, 2,3 ve 4 olarak değiştirildiğinde en iyi sonucun 3. dereceden model ile elde 
edildiği görülmektedir ki bu sonuç, karşılaştırılması yapılan diğer tüm yöntemlere göre daha 
iyi bir öngörü performansı içermektedir. 

Bu çalışmada önerilen yöntemde bulanık ilişkilerin belirlenmesi Chen tarafından  önerilen 
yüksek dereceli yaklaşıma göre yapılmaktadır [12]. Bulanık ilişkilerin alternatif yöntemlerle 
belirlendiği ve aralık uzunluğunun optimize edildiği yeni bir yaklaşım ise araştırılabilecek 
yeni bir konudur.  
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ÖZET 

Sağkalım analizi, başlama anından belirlenen bir olayın ortaya çıkmasına kadar geçen süre olarak elde edilen verilerin 
analizidir. Söz konusu gözlemlerin, bir takım nedenlerden dolayı tam olarak gözlenememesi sansürlü verilerin elde 
edilmesine neden olur. Sansürlü verilerin analizinin hedeflendiği sağkalım analizinde, ilgilenilen temel konu 
Pr( ) ( )T t S t> = sağkalım fonksiyonunun tahmin edilmesidir. Sağkalım analizinde T ve C , sırasıyla sağkalım süresi 

ve sansürleme süresini gösteren negatif olmayan rasgele değişkenler olmak üzere, gözlemler min( , )X T C= formunda 

elde edilmektedir. T ve C ’nin bağımsızlığının varsayımını içeren bilgilendirici olmayan (noninformative)  sansürleme 
modeli çerçevesinde, ( )S t sağkalım fonksiyonu için en uygun tahmin edici, Kaplan-Meier (K-M) tahmin edicisi olmaktadır. 

Sansürlü verilerin analizi için önerilen neredeyse tüm istatistiksel yöntemlerde T ve C ’nin bağımsızlığı varsayımı
kullanılmaktadır. 

Bu çalışmada, bu genel varsayımın geçerliliğinin sorgulandığı durumlarda, yani bireyin sağkalım süresinin sansürlemenin 
ortaya çıkış nedenleriyle ilişkili olduğu bilgilendiri (informative) sansürleme modeli çerçevesinde, zayıflık(frailty) dağılımı
yardımı ile ( )S t sağkalım fonksiyonu için önerilen uyarlanmış Kaplan-Meier tahmin edicisi incelenmiştir. 

Anahtar sözcükler: Bilgilendirici Sansürleme, Bilgilendirici Olmayan Sansürleme,  Kaplan- Meier Tahmini, Frailty 

 

1. GİRİŞ 

Klinik çalışmalarda, en genel anlamıyla, önceden belirlenen bir olayın ortaya çıkmasına kadar geçen 

süre olarak elde edilen verilere ‘sağkalım verileri’ adı verilir. Çalışmanın başında belirlenen ve ortaya 

çıkması beklenen olay, ölüm olabileceği gibi, bir hastalığın ortaya çıkması, bir komplikasyonun 

belirmesi yada epileptik bir krizin başlaması gibi olaylarda olabilmektedir. Sağkalım analizinde ortaya 

çıkması beklenen olay genellikle olumsuz olduğundan başarısızlık olarak ifade edilir. 

Sağkalım verilerinin analizi, istatistikte özel bir alan olarak göze çarpmaktadır. Bu tip  verilerinin 

incelenmesinde en önemli nokta belirlenen olayın ortaya çıkmasına kadar geçen sürenin  başarılı bir 

şekilde gözlenebilmesidir. Bazı durumlarda, bazı deney birimleri için bu süre tam olarak gözlenemez 

ve bu gözlemler için tüm bilinen, bireyin sağkalım süresinin belirlenen olayın ortaya çıkma süresini 

aşmış olduğudur. Bu tür gözlemlere sağdan sansürlü gözlemler denir. Sağkalım analizini diğer 
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istatistiksel analizlerden ayıran ve bu tür verileri özel yapan sansürlemenin varlığıdır. Kısaca, 

sansürleme gözlemelerin kısmen bilinmesidir. 

Klinik denemelerde, biyolojik ve medikal çalışmalarda karşılaşılan yada en sık kullanılan sansürleme 

çeşidi sağdan sansürlemedir. Bu çalışmada, sağdan sansürlemenin sağkalım verilerinin analizine olan 

etkileri ele alınmıştır. Sağkalım modellerinde sansürleme bilgilendirici olmayan (noninformative) ve 

bilgilendirici (informative) olarak ikiye ayrılmıştır. Hemen hemen sansürlenmiş veriler için tüm 

istatistiksel yöntemlerde sansürlemenin bilgilendirici olmadığı varsayılmıştır. Yani, sağkalım

süresinin sansürlemenin nedenlerinden etkilenmediği kabul edilmektedir. 

2.Kaplan-Meier Tahmini 

 
1 2, ,..., nt t t şeklinde gösterilen bir rasgele örneklemi anlatmak için en uygun yol, ampirik sağkalım

fonksiyonunun yada ampirik dağılım fonksiyonunun grafiğini çizmektir. Bu yöntem, dağılımın

parametrik  olmayan tahminini gerektirmektedir. n birimlik bir rasgele örneklemde sansürlenmiş

verilerin olmadığı durumda ampirik sağkalım fonksiyonunun tahmini; 

ˆ( ) tNt zamanında yaşayanbirey sayısıS t
n n

= =  , t >0 (2.1)  

olarak tanımlanır. 

Ampirik sağkalım fonksiyonunun grafiği azalan bir basamak fonksiyonudur . 

Genel olarak, sağkalım süresi t’ye eşit d tane sağkalım süresi var ise, ampirik sağkalım fonksiyonu her 

it zamanında i id n kadar azalır (Şekil 2.1).  
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Sansürlenmiş gözlemlerin olduğu örneklemlerde ise, sağkalım süresi t ’den büyük gözlemlerin sayısı

kesin olarak bilinemeyecektir. Bu durum, sansürlemenin olmadığı durumda elde edilen sağkalım

fonksiyonunun tahmininin sansürlemenin olduğu duruma uyarlanmasını gerektirir. Bu uyarlama 

sonucu elde edilen sağkalım fonksiyonunun tahmini "Çarpım Limit (Ç-L)  tahmini" ya da "Kaplan-

Meier (K-M) tahmini" olarak bilinir [2].  ( ),i it δ , 1, 2,...,i n= sağkalım sürelerinin sansürlenmiş bir 

rasgele örneklemini göstermektedir. Bireyler için başarısızlığın meydana geldiği ( )k k n≤ tane ayrı

1 2 ... kt t t< < < zamanlarının olduğu ve jt zamanında birden fazla başarısızlığın meydana gelebilme 

olasığının var olduğu düşünülsün. '( , 1)j i j id I t t δ= = =∑ , jt zamanında meydana gelen 

başarısızlıkların sayısını vermektedir. 1 2, ,..., kt t t sağkalım sürelerine ek olarak, aynı zamanda 

sağkalım süreleri gözlenememiş bireylere ait sansürleme zamanları vardır. Bu durumda, ( )S t ’nin K-

M tahmini aşağıdaki gibi tanımlanır. 

 

:

ˆ( )
j

j j

j t t j

n d
S t

n<

−
= ∏ (2.2) 
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Şekil 2.1 Ampirik sağkalım fonksiyonu grafiği
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Burada, '( )j j jn I t t= ≥∑ şeklinde ifade edilir ve jt zamanında risk altında bulunan birey sayısını

yani jt zamanından önce sağ olan ve sansürlenmemiş birey sayısını göstermektedir. 

 

3. BİLGİLENDİRİCİ SANSÜRLEME VE BİLGİLENDİRİCİ OLMAYAN 

SANSÜRLEME 
 

Medikal çalışmalardan elde edilen sağkalım tipi verilerde en sık karşılaşılan sansürleme tipi sağdan 

sansürlemedir. Sansürlenmiş sağkalım verilerinin analizinde kullanılan neredeyse tüm istatistiksel 

yöntemlerde, sansürlemenin bilgilendirici olmadığı (noninformative) varsayılmaktadır.  

 

Bu varsayımda, sağkalım süresinin sansürlemenin meydana gelme sebeplerinden etkilenmediği

düşünülmektedir. Örneğin; klinik çalışmalarda hastalar tedaviden, tedavinin yan etkilerinden veya 

tedavinin etkisiz kalmasından veya başka bir ajanın ortaya çıkmasından dolayı ayrılabilir. Bu 

durumların sonucunda, sansürlü gözlemler elde edilmektedir. Böyle durumlarda, sağkalım

fonksiyonunun tahmini aşamasında, her bireyin sansürlenme nedeninin sağkalım süresine olan etkisi 

göz ardı edilmektedir. Yani; sansürlemenin bireyin sağkalım süresi hakkında bilgi vermediği

düşünülmektedir [3]. 

 

Sağdan sansürlemenin varlığında, sağkalım fonksiyonunun tahmin probleminde, 1 2, ,..., nC C C

sansürleme zamanlarının 1 2, ,..., nT T T sağkalım sürelerinden bağımsız olduğu düşünülen model için, 

K-M tahmini, ( )S t için en uygun tahmin edici olmaktadır. 

 

Bu varsayımın geçerliliğinin aşağıda belirtilen üç durum için sorgulanabilir olduğunu öne sürülmüştür 

[3]. 

 

� Klinik denemelerde tedavinin yan etkilerinden dolayı çalışmadan ayrılmaları

� Yine klinik çalışmalarda, hastaların metaztas gibi kritik sebeplerden dolayı çalışmaya devam 

edememesi 

� Asıl ortaya çıkması beklenen olay dışında, ikinci bir olayın ortaya çıkması nedeniyle 

çalışmadan ayrılması

Bu üç durumda da bireylerin sağkalım süreleri sansürlenmiştir. Sansürleme sonucunda; hastalığın

seyri hakkında hüküm vermek (prognoz) için kullanılan gelecek sağkalım tahminleri, sansürlenen bu 

bireylerin olası sağkalımlarından etkilenmektedir. Fakat, K-M tahmini bu durumu gözardı etmektedir. 
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Sansürlemenin gerçekçi olmayan prognoz ortaya çıkardığı durumlarda, uygun tahmin ediciler K-M 

tahmin edicisi ile üstten, gözlenen X rasgele değişkeninin ampirik sağkalım fonsiyonu ile alttan 

sınırlı olmalıdır [4]. 

 

3.1 Bilgilendirici Sansürleme  

 

Sansürlemenin, gerçekçi olmayan bir prognozu ortaya çıkardığı durumlarda sağkalım fonksiyonunun 

tahmini için basit modellere ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla, William A. Link ‘in çalışmasında; 

sansürlemenin yüksek (düşük) risk grubuna uygulandığı varsayılan modellerde sağkalım fonksiyonu 

tahmini için uyarlanmış K-M tahmin edicisini önermiştir. 

 

3.1.1 Model 

 

Bilgilendirici sansürleme için önerilen modelde, sağkalım olasılıkları arasındaki heterojenliği ifade 

eden ve Vaupel, Mantan ve Stallard (1979) tarafından tanımlanan ‘zayıflık modeli ‘(frailty model) göz 

önüne alınmaktadır. 

 

Zayıflık (frailty); olaylar karşısındaki bireysel dayanıklılık veya zayıflığı ifade etmektedir. Modeldeki 

anlamı ise, bireyler arası ortaya çıkan rasgele heterojenliktir. 

 

Sağkalım süresini ifade eden T ile ilişkili olarak, Z rasgele değişkeni ‘zayıflık’ (frailty) olarak 

adlandırılmaktadır. Zayıflık modeli, bir kişiye ait zayıflık z olmak üzere, ( ); ( )t z z tµ µ= formunda 

olduğu varsayılan t yaşındaki bir kimsenin hazard oranını belirler. Burada; yaş etkisini gösteren ( )tµ ,

z ’den bağımsızdır [1]. Zayıflık değerine bağlı koşullu sağkalım fonksiyonu; 

( )
0

Pr( | ) ( | ) exp
t

T t Z z S t Z z z s dsµ
 ≥ = = = = − 
 
∫ (3.1) 

olarak verilmektedir. Amaç; }{( ) ( | )S t E S t Z= sağkalım fonksiyonunu tahmin etmektir. 

Bilgilendirici olmayan yada bağımsız sansürleme modelinde, T sağkalım süresi ve C sansürleme 

süresinin bağımsız olduğunu varsayımına daha önce yer verilmişti. Bilgilendirici sansürlemede ise, 

sansürlemenin meydana gelmesinin yüksek(düşük) zayıflık değerine sahip bireyler için olası olduğu

varsayılmaktadır. Yani; Z değeri çok büyük (yada küçük) ve T C≤ ise sansürlü gözlem olarak 

kaydedilmektedir. A , Z ’nin değer kümesi olmak üzere, X ve T arasındaki ilişki,  
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1,
0, .A

Z A
d y

γ
∈

= 


olmak üzere; 

( )1 min( , )A AX T T Cγ γ= − + (3.2) 

 

olarak ifade edilir [4]. 

 

3.1.2 Sağkalım fonksiyonu tahmini  

iT , sağkalım süresi ise, iT ’nin  t ’den büyük olup olmadığı kesinlikle bilinir. Eğer, iT , t ’ye eşit veya 

büyük bir sansürleme zamanı ise, gerçek sağkalım süresinin (ölüm zamanının) t ’den büyük olduğu

bilinir. t ’den küçük bir sansürleme zamanı için ise, bu bireye ait sağ kalım süresinin t ’den büyük 

olup olmadığı söylenemez. Çünkü bu süre, iT ile t arasına düşebilir. Eğer, ( )S t bilinseydi, bu 

sansürlü gözlemin sağkalım süresinin t ’den büyük olması olasılığı, Pr( | 0) ( ) ( )iT t S t S Tδ> = =  

olarak tahmin edilebilirdi. 

 

1 1

ˆ1 ( )ˆ( ) ( ) ˆ( )

n n

i
i i i

S tS t T t
n S T= =

  = Ι > + 
 

∑ ∑  (3.3) 

 

0 10 ... nx x x= < < < sıralı gözlem değerleri ve ( ) ( ) ( )1 2, ,..., nδ δ δ , δ ’nıın gözlemlere karşılık gelen 

değerlerini göstermek üzere, sağkalım fonksiyonlarının dizisinin tek limiti olan K-M tahmini şöyle 

elde edilir ( )K →∞ ;

( )
( )( )

( )

( )
1

1 1

1 ( )( ) ( ) 1
( )

Kn n
K

i i K
i i i

S tS t X t
n S x

δ+

= =

  = Ι > + − 
 

∑ ∑
%

%
%

(3.4) 

 

Sonuç olarak,  (3.4) ile gösterilen ifadenin yakınsaması sonucu aşağıdaki ifadeye ulaşılır. 

 

( )( )
1 1

1 ( )ˆ( ) ( ) 1
( )

n n

i i
i i i

S tS t X t
n S x

δ
= =

 = Ι > + − 
 
∑ ∑

%

%
(3.5) 

 

Bu eşitlik, t zamanından sonra tahmin edilen sağkalım fonksiyonunun, t ’den sonra sağ kalan 

bireylerin oranı ile t ’den sonra sağkalma olabilirliği olan fakat t ’den önce sansürlenen bireylerin 

oranının toplamı olduğunu söylemektedir. 
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Bilgilendirici sansürleme modeli varsayımı altında, 

 

( )|
Pr( | , 0)

( | )i
i

S t Z A
T t X x

S x Z A
δ

∈
> = = =

∈
(3.6) 

olmaktadır. 

 

Buradan hareketle, 

( )
( )( )

( )

( )
1

1 1

1 ( | )( ) ( ) 1
( | )

Kn n
K

i i K
i i i

S t Z AS t X t
n S x Z A

δ+

= =

 ∈ = Ι > + − 
∈  

∑ ∑
%

%
%

(3.7) 

 

elde edilir. ( ) ( | )KS t Z A∈% , ( | )S t Z A∈ ’nın tahminidir . Yine (3.7) ile gösterilen ifadenin, 

aşağıdaki ifadeye yakınsadığı düşünülmüştür. k →∞ durumunda elde edilen bu tahmin ediciye 

uyarlanmış KM (MKME) tahmin edicisi denir. 

( )( )
1 1

1 ( | )ˆ( ) ( ) 1
( | )

n n

i i
i i i

S t Z AS t X t
n S x Z A

δ
= =

 ∈= Ι > + − 
∈ 

∑ ∑
%

%
(3.8) 

Bu düşünceye göre aşağıda ki simülasyon sonuçları elde edilmiştir.  
 

4. SİMÜLASYON  
 

exp(1)E � , exp(1)Z � ve / ( )TU E E Z= + olmak üzere, ( ),T AU γ çiftinden 1000 tane 

örneklem üretilmiştir. ( )A I Z Aγ = ∈ , [ )3,A = ∞ ve ( ); ( )t z z tµ µ= , ( )0,1t∈ formunda olup, 

( ) 2( ) 1t tµ −= − olarak tanımlanmıştır. Çalışmada, [ )3,A = ∞ kümesi, Pr( ) 0.90Z A∈ = kabul 

edilerek belirlenmiştir. Elde edilen verilere göre, uyarlanmış KM tahmini, KM tahmini elde 

edilmiş ve elde edilen tahminlere ilişkin yan ve hata kareler ortalaması (HKO) değerleri elde 

edilmiştir. TU değerleri (0,1) aralığında düzgün dağılıma sahip olduğundan gerçek sağkalım
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değerleri elde edilerek tahmin değerleri ile karşılaştırılmıştır. Simülasyon çalışmasında tekrar 

sayısı 1000 olarak alınmış ve sansürlemenin zayıflık değeri yüksek olan gruba uygulandığı 

düşünülmüştür. 

 

t Tahmin 
Edici 

Sağkalım
Tahmini 

Yan HKO Gerçek 
Sağkalım

0.1 KME 0.9067 0.0064 0.000135 0.90 
MKME 0.9068 0.0084 0.000177 

0.2 KME 0.8048 0.0048 0.000177 0.80 
MKME 0.8043 0.0043 0.000176 

0.3 KME 0.7043 0.0040 0.000231 0.70 
MKME 0.7023 0.0023 0.000219 

0.4 KME 0.6044 0.0044 0.000274 0.60 
MKME 0.6017 0.0017 0.000260 

0.5 KME 0.5033 0.0033 0.000249 0.50 
MKME 0.5006 0.0006 0.000239 

0.6 KME 0.4043 0.0043 0.000256 0.40 
MKME 0.4019 0.0019 0.000241 

0.7 KME 0.3036 0.0036 0.000219 0.30 
MKME 0.3016 0.0016 0.000209 

0.8 KME 0.2018 0.0018 0.000156 0.20 
MKME 0.2005 0.0005 0.000153 

0.9 KME 0.1010 0.0009 0.000094 0.10 
MKME 0.1005 0.0005 0.000093 

Tablo 4.1:  Simülasyon Sonuçları
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Random Forest ve Destek Vektör Makinası
Yöntemleri ile Gen Seçimi ve Sınıflama 

 

Özet  

Bu çalışmada, son yıllarda özellikle veri madenciliği alanında sınıflama yapmak için kullanılan iki 
yöntemden "Random Forest" (RF) ve "Destek Vektör Makinası" (DVM) yöntemleri  ile birlikte yapay 
veri üzerinde  gen sınıflaması ve seçimi yapılmıştır. Gen araştırmaları maliyet ve zaman bakımından 
dezavantaja sahip olmalarından dolayı az sayıda hasta üzerinde yapılabilmektedir. Az sayıdaki hastaya 
ait binlerce gen verisini değerlendirmekte klasik istatistiksel yöntemler zayıf kalmaktadır,bu nedenle söz 
konusu iki yöntem kullanılmıştır. Sonuç olarak, RF yöntemi daha yüksek doğru sınıflama oranına 
ulaşmıştır.  Gen seçiminde ise her iki yöntem benzer sonuçlara ulaşılmıştır.İleriki  çalışmalarda yanlı
sonuçlara ulaşmadan sınıflama yapmak için bu yöntemlerin iyi birer alternatif olduğu rahatlıkla 
söylenebilir.  
 

Anahtar sözcükler: Mikroarray Veri; Veri Madenciliği; Random Forest; Destek Vektör Makinası; Gen 
Sınıflaması; SIMAGE.  

Abstract 

Gene Selection And Classification with Random Forest and Support Vector Machine 

In this study, Random Forest (RF) and Support Vector Machine (SVM),two of the methods which have 
been used for classification in Data Mining in recent years, are used  in classifying and selecting genes 
on artificial data.Gene researches can be applied to a small number of patients as they have 
disadvantages considering the cost and time constrictions.Classical statistical methods are not sufficient 
in determining the gene data from a limited number of patients, so these two methods have been used. 
Consequently, RF method have reached to a higher rate of correct classification. But in gene selection, 
both methods have achieved the same results. It can be easily stated that these methods are each good 
alternatives in classification without  reaching biased  results. 

Keywords: Microarray Data; Data Mining; Random Forest; Support Vector Machine; Gene 
Classification; SIMAGE 

1. Giriş

İnsan genomunda yaklaşık 30.000 gen bulunduğu varsayılmaktadır. Bu kadar çok genin tek tek 
incelenmesi mümkün değildir. Fakat günümüzde, geliştirilen otomasyona dayalı sistemlerle çok fazla 
sayıdaki genin aynı anda analizi mümkün hale gelmiştir. Ancak gen araştırmaları hem maliyeti hem de 
ölçümlerin tekrar  edilmesindeki zorluklar  nedeniyle çok fazla hasta üzerinde yapılamamaktadır. Bu 
nedenle az sayıdaki hastaya ait yüzlerce gen verisi üzerinden bazı sonuçlara ulaşılmak durumunda 
kalınmıştır. Ve klasik istatistiksel yöntemler bu tip verileri açıklamakta sorun yaşamaktadır. Son 
yıllarda bu tip veriler üzerinde Destek Vektör Makinası (DVM), Yapay Sinir Ağları, Karar Ağaçları,
Naive Bayes gibi birçok veri madenciliği yöntemi denenmiş ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Bu 
çalışmada  amaç: Random Forest (RF) ve DVM  yöntemlerinin gen araştırmalarında önemli genlerin 
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belirlenmesi ve hastaların sınıflandırılmasında nasıl kullanılacağını, SIMAGE [9]  projesinin bir ürünü 
olan “DNA Ekspresyon  Veri Simülatörü” ile  türetilen 15  hastaya ait 2200 gen verisi üzerinde 
göstermektir.     

2. Yöntemler  

2.1. Materyal 

Türetilen 15 hastaya ait gen ekspresyon verilerinden en önemli genin seçimi ve hastaların
sınıflanması işlemi için Random Forest ve Destek Vektör Makinası yöntemleri 
kullanılmıştır.Uygulamalar Statistica 7- Data Miner ve R programlarında yapılmıştır. RF 
yöntemi genelleştirmeye ihtiyaç duymadığı için herhangi bir müdahale yapılmamış, DVM 
için ise 10-fold Çapraz geçerlilik ( Cross Validation) yapılarak sonuçlar genelleştirilmiştir.  

Verilerin türetildiği SIMAGE [9] programı, web tabanlı olarak, belirli parametrelerle veri 
türeten (Ek.1’de parametreler verilmiştir.) bir simulasyon programıdır. Bu programdaki amaç 
araştırıcılara gerçek veri setine en uygun veriyi elde etme imkanı vermektir. Bu çalışmada 
Ek.1’de verilen ve uluslararası toplantılarda kabul görmüş parametrelerle veriler türetilmiştir. 

2.2. Random Forest 

RF bir çok karar ağacından meydana gelir. Her bir ağaç bir sınıflama yapar. Ve bu 
sınıflamalar  oy (vote)  alır. RF ise forest içindeki tüm ağaçlardan en çok oy (vote) alanı seçer 
ve onun sınıflamasını kullanır.  
 
Her Bir Ağacın Oluşumu :  
 

1) Bootstrap yöntemi ile eğitim veri setinden örneklem seçilir ve seçilen verilerin 2/3’ü 
ağaç oluşturmak için kullanılır. (inBag) 
 

2) M tane girdi değişkenden, her düğümde m tanesi rastgele olarak seçilir ve bunlara göre 
en iyi ayrılma gerçekleştirilir, bölünme kriteri “gini değeri”dir. “m” değeri RF 
oluştururken her ağaçta sabit olmalıdır. 
 

3) Her ağaç ne kadar bölünürse bölünsün, budanmaz  
 (no pruning),  
 

4) Out-of-bag verileri ile tahmin yapılır ve “tahmin hata”ları belirlenir. RF hata oranı 2
duruma  bağlıdır: 

 4.a) İki ağaç arasındaki korelasyona. 
 (Korelasyon arttıkça hata oranı artar.) 

4.b)  Her ağacın kendi hata oranına. 
 ( Düşük hata oranına sahip ağaç daha iyi sınıflayıcıdır.   
 Her bir ağaç düşük hata oranına sahip ise RF da düşük hataya sahip olur.) 
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Tüm ağaçlar için; oluşturulduklarından sonra, tüm veri  ağaca uygulanır, ve tüm olgu 
çiftlerinde benzerlik (proximity) hesaplanır. Eğer iki olgu aynı uç düğümde yer alıyorsa 
akrabalıkları bir birim artar. Bu işlem sonrasında çiftler arasındaki akrabalık sayısı ağaç 
sayısına bölünerek normalleştirilir. Elde edilen bu değerler “eksik veri, aşırı değer” 
analizlerinde işe yarar. 
 
2.2.a. OUT-OF-BAG (OOB)  Hata Tahmini 
 

RF’da çapraz geçerlilik (cross-validation) ya da diğer yansız tahmin sağlamayı amaçlayan 
testlere ihtiyaç yoktur. Algoritma kendi içinde bunu şu şekilde gerçekleştirir. 
 

1) Tüm ağaçlar farklı bootstrap  örneklemleri ile oluşturulur. Ayrıca eğitim veri setinin 
3’te 1’i bootstrap aşamasında ayrılır (OOB) ve ağaç yapısında kullanılmaz. 

2) k.ıncı ağaç yapısında dışarıda bırakılan veriler (OOB), k.ıncı ağaca uygulanarak 
sınıflama   yapılır. 
 

3) Algoritma sonunda, j, OOB ile gerçekleştirilen deneme sonunda, bir verinin ait olduğu
sınıfı ifade ederken, tüm veriler ile yapılan sınıflama sonucu j’nin gerçek sınıf değerine 
eşit olmadığı durumların oranı “OOB error rate”tir ve yansızdır. 

 
Değişken önemliliği : RF’taki her bir ağacın oluşturulması sırasında, OOB verileri ağaçta 
kullanılır ve doğru sınıflamalar için oy (vote) lar sayılır. Rastgele seçilen i. değişken için 
OOB’den veriler seçilir ve ağaçta denenerek bir “vote” değeri elde edilir. Tüm ağaçlarda i. 
değişkeni için elde edilen ortalama  oy (vote) değeri, i. değişkeninin önemliliğini (importance) 
ifade eder.  
 
RF’nin Bazı Özellikleri: 
 

� RF’da aşırı uyum olamaz.  

� İstediğiniz kadar ağaç türetebilirsiniz. 

� Hızlı bir algoritmadır. 

� Elde edilen RF güncellenen veri setlerinde kullanılmak üzere saklanabilir. 

� Eksik veri analizlerinde çok etkili bir metottur, yüksek doğru sınıflama oranı eksik 
veriler olsa da devam eder. 

� Yüzlerce input değişkeni herhangi bir eleme yapmadan kullanabilir. 

� Unsupervised kümeleme yönteminde kullanılabilir. 
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2.3. Destek Vektör Makinası (DVM) 

Son yıllarda özellikle veri madenciliğinde sınıflama yapmak amacıyla sık kullanılan bir 
yöntemdir. İlk olarak Vapnik tarafından 1963 yılında bir doğrusal sınıflayıcı olarak 
önerilmiştir. Uygulamada yaygın olarak kullanılmaya 1990’ların sonunda başlanmıştır. Boser 
ve arkadaşları (1992) doğrusal olmayan sınıflayıcılar oluşturmak için çekirdek 
fonksiyonlarının kullanılmasını önermişlerdir. Vapnik (1996) regresyon için DVM’nin 
uyarlaması olan destek vektör regresyonunu (DVR) önermiştir. DVM temelde sınıflanması
zor olan (doğrusal ya da doğrusal olmayan) veri setlerini,  kullandığı çekirdek fonksiyonlar 
yardımı ile kolaylıkla sınıflayabilen bir sınıflama ve regresyon yöntemidir. Popüler olmasını
sağlayan 4 önemli etken:  
 

� Yöntemin güçlü kuramsal temeli  

� Büyük veri setleri üzerinde çalışabilmesi  

� Kullanılan çekirdek fonksiyonlar ile esnek bir algoritmasının olması

� Sonuçlarındaki yüksek doğruluk oranıdır. 

 

Doğrusal olarak sınıflanabilen verileri birbirinden ayırt edebilmek için olası pek çok doğrusal 
fonksiyon içerisinden marjini en büyük olanı belirler. Doğrusal olarak sınıflanamayan verileri 
daha yüksek boyutlu uzaya aktarır ve marjini en büyük olan çoklu-düzlemleri bulur.  Verileri 
çok boyutlu uzayda kategorilere ayırmak için farklı çekirdek fonksiyonlar kullanılabilir: 
 

� Doğrusal  

� Polinomiyal  

� Radyal temel fonksiyonu (RTF)  

� Sigmoid  

 

Metin madenciliği , Görüntü/yüz tanıma, Görüntü işleme, Ses işleme, El yazısı tanıma, Tıp
alanında ise özellikle değişken sayısının çok fazla olduğu mikroarray verilerin analizi gibi çok 
çeşitli alanlarda kullanılmaktadır.  
 
D veri seti (X1,y1), (X2,y2), ..., (Xn,yn) olarak verilmiş olsun. Burada Xi’ler eğitim veri 
setindeki bağımsız değişkenler ve yi’ler sınıf etiketleridir. Her bir yi +1 ya da –1 değerlerinden 
birini alabilir (yi ∈ {+1,-1}).  
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Şekil 1. Destek Vektörler 

 
Veriyi ayırmak için kullanılan çoklu düzlem   0=+⋅ bXW ’dır. Burada, W ağırlık vektörü ve 
b yanlılık olarak adlandırılan skalerdir. Çoklu düzlem ile marjin üzerindeki herhangi bir nokta 

arasındaki uzaklık:
W
1 ’dır. 

 
Bu değer diğer marjin üzerindeki herhangi bir noktanın çoklu düzleme olan uzaklığı ile 

aynıdır. Bu nedenle, marjin genişliği
W
2

Marjini en büyük yapmak, diğer bir deyişle paralel düzlemler arasındaki mesafeyi 
olabildiğince açmak için  uygun “W ve b” seçilir. Ağırlıklar ayarlanarak, marjinleri 
tanımlayan çoklu düzlemler aşağıdaki gibi yazılabilir: 
 

1+≥−⋅ bxw i ise xi. gözlem ilk sınıfa             (1) 
 1−≤−⋅ bxw i ise xi. gözlem ikinci sınıfa     (2) 
 
Bu eşitlikler:  
 

için 11)( nibxwy ii ≤≤+≥−⋅ şeklinde yazılabilir. 
 
Ortaya çıkan optimizasyon probleminin çözümü W’nin mutlak değerine bağlıdır. Bu nedenle, 
matematikte konveks olmayan optimizasyon problemi olarak adlandırılan ve çözümü zor olan 

bir problemle karşılaşılır. Ancak eşitlikte, çözümü değiştirmeden w yerine    2

2
1 w

kullanılabilir.  
Bu durumda problem, standart quadratik programlama teknikleri ve programları ile 
çözülebilir biçime dönüşür. 
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Destek vektör makinesi aşağıdaki optimizasyon probleminin çözümünü gerektirir. 
 

∑
=

+
l

i
i

T

b
C

1,, 2
1min ξωω

ξω
(3) 

 
( ) ii

T
i bx ξφωγ −≥+ 1)( (4) 

 
0≥iξ (5) 

 
Hata terimi kısıtlayıcı fonksiyon ile artar ve optimizasyon geniş marjin-küçük hata kısıtı
arasındaki dengenin sağlanmasına dönüşür.  
 
Gözlemler doğrusal olarak sınıflanamadığında Cortes ve Vapnik 1995’te yanlış etikenlenmiş
(sınıflanmış) gözlemlere izin veren uyarlanmış maksimum marjini önermiştir. Verileri iki 
sınıfa tam olarak doğru bölen bir çoklu düzlem yoksa, esnek marjin yöntemi olabildiğince 
doğru olarak örnekleri ayırmaya çalışır. Tam olarak ayrılabilen veriler arasındaki marjini 
maksimum yapar.  Gözlemler doğrusal olarak sınıflanamadığında

Şekil 2. Doğrusal olarak ayrılamayan veri setleri 

Çekirdek fonksiyonunun kullanımı, dönüşüm yapılmış özellik uzayında en büyük marjinli 
çoklu düzlemin elde edilmesine olanak sağlar.  Veri daha yüksek boyutlu bir uzaya 
dönüştürülür. Böylece, orijinal girdi uzayında doğrusal olmayan sınıflayıcı yüksek boyutlu 
özellik uzayında bir çoklu düzlem olur. 
 

Şekil 3. Çoklu Düzlemde Sınıflama Örneği
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Çekirdek fonksiyonu  
 

)()(),( jiji xxxxK φφ= ile gösterilir. 
 
En sık kullanılan çekirdek fonksiyonlar:  
 

1) Doğrusal                                 j
T
iji xxxxK =),( (6) 

2) Polinomiyal                            ( )),( d
jiji xxxxK = (7) 

 
3) Radyal Temel Fonksiyon       ( ) 0,exp),(

2
>−−= γγ jiji xxxxK (8) 

4) Sigmoid                )tanh(),( δ−= jiji xkxxxK (9) 
 

2.3. DNA Ekspresyonu 

 

Gen ekspresyonu, DNA dizisi olan genlerin, fonksiyonel protein yapılarına dönüşmesi süreci için 
kullanılan bir terimdir. Basitçe, bu durum genlerin açık (aktif) olup olmadıkları olarak da 
tanımlanabilir.Bu deneyleri yapan bir çok Gen ekspresyon  tekniği bulunmaktadır.(SAGE, DNA 
ekspresyon,Tiling array, ChIP-Seq, mRNA-Seq.) Bu çalışmada  DNA Gen ekspresyonu tekniği
kullanılmıştır.Bu teknik  sonucu elde edilen görüntülerin analizi ile her bir gen için “kırmızı ve yeşil”  
ışın yoğunluk değerlerinin sayısal olarak belirlenmiştir.  Sonrasında bunların birbirine oranının
logaritması ile asıl ekspresyon verileri elde edilir. Aşağıda bu tip verilerdeki akış şeması
gösterilmektedir. 

 

Şekil 4. Mikroarray Veri analiz Akış Şeması
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Ekspresyonun ölçülmesi tüm hasta örnekleri için aşağıdaki formüllerden hesaplanır :

Kırmızı Yoğunluk  = Rfg - Rbg  
 

Yeşil Yoğunluk     = Gfg - Gbg                          fg = foreground, bg = background 
 

Ve bu iki sinyal oranının logaritması (2 tabanında) ekspresyon oranını verir.  
 
Log2 (Kırmızı Yoğunluk / Yeşil Yoğunluk )    
 

Şekil 5. Örnek Gen Expression Verisi  
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3. Sonuç ve Öneriler 

Çizelge 1’de, kullanılan dört çeşit çekirdek fonksiyon için doğru sınıflama yüzdeleri verilmiştir. En 
yüksek yüzdeyi veren çekirdek fonksiyon DVM yöntemini  RF yöntemi ile  karşılaştırırken 
kullanılmıştır. Yöntemler ile elde edilen sonuçlar şu şekildedir:  

Çizelge 1. DVM çekirdek fonksiyonları için Doğru sınıflama Yüzdeleri 

DVM Çekirdek 
Fonksiyon 

Doğru Sınıflama 
Yüzdeleri 

Doğrusal 89,2 

Sigmoid 74,2 

Polinomiyal 76,5 

Radyal Temel 86,5 

Çizelge 2. RF ve DVM için Doğru Sınıflama Yüzdeleri 

YÖNTEM Doğru Sınıflama 
Yüzdeleri

RF 91,3 

DVM(Doğrusal Çekirdek 89,2 
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Çizelge 3. RF ve DVM için Önemli Bulunan Genler  

YÖNTEM Seçilen 
En 

Önemli 
Gen 
No 

YÖNTEM Seçilen 
En 

Önemli 
Gen 
No  

RF 

509 

DVM 

824 

2050 415

2146 111 

1645 189 

545 1841 

Yukarıdaki Çizelge 2 ve Çizelge 3’den de anlaşıldığı üzere, RF’ın doğru sınıflama oranının DVM  
doğru sınıflama oranına göre daha fazla olduğu görülmektedir. Bu sonuç literatürdeki çalışmalarla da 
uyumludur.  Bununla birlikte SIMAGE veri setlerinin de bu tip çalışmalarda, gerçek veri sıkıntısı
çekilen durumlarda kullanışlı olduğu görülmektedir.  

Çalışmanın bir diğer amacı olan önemli genlerin seçiminde ise, her iki yöntem için ilk 5 gen farklı
olmakla birlikte, ilk 100 gen için yapılan karşılaştırmada %56 oranında aynı genler önemli 
bulunmuştur. Bu nedenle “gen seçimi ve hastaların” sınıflandırılması sonuçlarının ayrı ayrı
incelenmesi ve birincil amaca göre doğru yaklaşımların seçilmesi gerekmektedir.  

Bu çalışmadaki birincil amaç son zamanlarda gen araştırmalarında temel araçlar içine giren Random 
Forest ve Destek Vektör Makinası yöntemlerinin yapay veri üzerinde uygulamalarını göstermektir. 
Bununla birlikte yöntemlerin teorik alt yapılarına da değinilmesi  çalışmanın literatüre ayrı bir 
katkısıdır. 
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Ek .1. SIMAGE Veri Türetme Ayarları

Array number of grid rows   12 

Array number of grid columns   4 

Number of spots in a grid row   10 

Number of spots in a grid column   10 

Number of spot pins   48 

Number of technical replicates   2 

Number of genes   0 

Number of slides   10 

Perform dye swaps yes 

Gene expression filter yes 

Reset gene filter for each slide no 

Mean signal   10.33 

Change in log2ratio due to upregulation   1.07 

Change in log2ratio due to downregulation   -1.26 

Variance of gene expression   2.7 

% of upregulated genes   15 

% of downregulated genes   11 

Correlation between channels   1 

Dye filter yes 

Reset dye filter for each slide yes 

Channel  variation   0.2 

Gene x Dye   0 

Error filter yes 

Reset error filter for each slide yes 

Random noise standard deviation   0.62 

Tail behaviour in the MA plot   0.108 

Non-linearity filter yes 
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Reset non-linearity filter for each slide yes 

Non-linearity parameter curvature   0.2 

Non-linearity parameter tilt   4.5 

Non-linearity from scanner filter yes 

Reset non-linearity scanner filter for each slide yes 

Scanning device bias    0.04 

spotpin deviation filter yes 

Reset spotpin filter for each slide no 

spotpin variation   0.32 

Background filter yes 

Reset background filter for each slide yes 

Number of background densities   5 

Mean standard deviation per background density  0.2 

Maximum of the background signal  relative to the 
non-background 

 

signals   50 

Standard deviation  of the random noise for the 
background signals 

0.1 

Background gradient filter no 

Reset gradient filter for each slide yes 

Maximum slope of the linear tilt   700 

Missing values filter yes 

Reset missing spots filter for each slide  yes 

Number of hairs   3 

Maximum length of hair   20 

Number of discs   4 

Average radius disc   10 

Number of missing spots   50 
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Özet  

Voleybol, dinamizmi ve kendine has kurallarıyla son derece heyecanlı bir spordur. Son yıllarda, özellikle 
medyanın etkisiyle, daha çok izleyici voleybol maçlarına ilgi göstermeye başlamıştır. Bu çalışmada, 
temel amaç, voleybol maç sonuçlarının modellenmesi ve bir takımın başarısına etki eden etmenlerin 
belirlenmesidir. Takım başarısı, galibiyet durumunda 1; mağlubiyet durumunda 0 değerini alan ikili bir 
bağımlı değişken olarak modellenmiş, ardından da ev sahibi takım olma, maçı izleyen seyirci sayısı ve 
dünya sıralamasındaki durumun buna etkisi olup olmadığı incelenmiştir. Kesikli seçim modellerinin 
kullanıldığı çalışmada, 2008 yılında gerçekleştirilen üç büyük turnuvaya ait gözlemlerden oluşan bir veri 
seti kullanılmıştır. 

Anahtar sözcükler: Voleybol; Olimpiyat; Spor verisi; Kesikli Seçim Modelleri, Lojit; Probit.  

 
Abstract  

Modeling Volleyball Match Result: An Application of Discrete Choice Models 

In this study, we are trying to find out if it is possible to predict which team will win, given the optimal 
combinations of two opponent teams in a volleyball match. We examine if some factors, such as home 
court advantage, number of spectators, and world rankings have an effect on the outcome of a volleyball 
match. We estimated some discrete choice models and compared their performances using a data set 
collected from Beijing Olympics, World League, and World Grand Prix, which were all organized in 
2008. The dependent variable in all models is dichotomous, which is 1 if a team wins and 0 otherwise.   

Keywords: Volleyball; Olympics; Sports data; Discrete choice models; Logit; Probit. 

 
1. Giriş

Son yıllarda spor bilimleri dünya çapında oldukça dikkat çekici bir araştırma alanı haline gelmiştir. 
Uygulama yapmak için gayet elverişli olan spor endüstrisinde, girdiler (oyuncular, koçlar) ve çıktılar 
(maç sonuçları) hakkında hemen her türlü bilgiye medya ve İnternet aracılığıyla ulaşmak mümkündür. 
Bu durum, özellikle profesyonel takım sporları endüstrisi için araştırmacılara zengin bir kaynak 
oluşturmaktadır. Spor endüstrisi değişik açılardan çeşitli araştırmacılar tarafından incelenmiştir. Bu 
çalışmada, spor ekonomisinde türlü arz ve talep modelleri kurmaya uğraşmış Sandy ve diğerleri 
(2004), Boon ve Sierksma (2003), Forrest ve Simmons (2002) gibi araştırmacılardan farklı olarak, 
futbol maçlarındaki beraberlik olasılığını belirlemek için modeller geliştiren Karlis ve Ntzoufras 
(2001), karar setine başlarken izlenmesi gereken servis stratejisi üzerinde tartışan Lee ve Chin (2003), 
sıralı probit modeli kullanarak İngiliz futbol liglerindeki maç sonuçlarını tahmin eden Goddard ve 
Asimakopoulos (2004) gibi spor müsabakalarının modellenmesi üzerine odaklanılmıştır. Uluslararası
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spor müsabakalarının sonuçlarını tahmin etmeye veya modellemeye yönelik araştırmaların arasında 
voleybola odaklananların sayısının yok denecek kadar az olduğunu belirtmek gerekir. 

William Morgan tarafından yaratılan voleybol, hızlı ve hareketleri coşku verici olduğundan izleyenlere 
büyük keyif veren bir spordur. Paslaşma, takım oyunu olma, ikiye bölünmüş oyun alanında oynanma 
gibi önemli unsurlarını yıllar geçse de kaybetmemiş olan bu spor dalı, ülkemizde gelişmekten olan bir 
imaja sahiptir. Voleybol, Uluslararası Voleybol Federasyonu’na (FIVB) üye olan 220 ülke 
federasyonu aracılığıyla dünya genelinde tanıtılmakta ve geliştirilmektedir. FIVB, çeşitli turnuvalarla 
(Dünya Şampiyonası, Dünya Ligi, Dünya Grand Prix, SWATCH Dünya Turu, Dünya Kupası, Büyük 
Şampiyonlar Kupası, Olimpiyatlar) voleybolun her alanda (kadın/erkek, yıldız/genç/büyük, plaj/salon) 
popüler bir spor olması için uğraş vermektedir. 

Bu çalışmada, hâlihazırdaki spor literatürüne katkı yapmak amacıyla, voleybol maç sonuçları çeşitli 
açıklayıcı değişkenler kullanılarak modellenmiş ve maç sonuçlarının önceden kestiriminin mümkün 
olup olmadığı irdelenmiştir. Saha avantajı, seyirci sayısı ve dünya sıralaması gibi etkenlerin maç 
sonuçlarına doğrudan bir etkisi olup olmadığını ortaya koyabilmek için kesikli seçim modellerinden 
faydalanılmıştır. 

İkinci bölümde, uygulama yapılan turnuvalara dair kısaca bilgi verilmiş, kullanılan veri kümesi ve 
değişkenlere dair gerekli açıklamalar yapılmıştır. Üçüncü bölümde, çeşitli kesikli seçim modellerinin 
tahmin sonuçları verilmiş ve bu modellerin kıyaslaması yapılmıştır. Dördüncü bölümde, sonuçlar 
özetlenmiş ve literatürdeki diğer benzer çalışmalarla karşılaştırmalar yapılmıştır. Son bölümde ise, bu 
çalışmanın genel anlamda literatürde doldurduğu boşluk özetlenmiş ve ileride yapılabileceklere işaret 
edilmiştir. 

2. Veri Kümesi ve Değişkenler 

Bir voleybol maçında, rakip takımların en uygun birleşimleri verildiğinde, hangi takımın galip 
geleceğini öngörmenin mümkün olup olmadığını araştırırken, toplam 251 gözlem içeren bir veri 
kümesi kullandık. Veri kümesi, 2008’de, kadın ve erkekler kategorisinde toplam 33 ulusal takımın
mücadele ettiği üç turnuvaya (Dünya Grand Prix, Dünya Ligi, Pekin Olimpiyatları) ait çeşitli 
istatistiklerden oluşmaktadır.  

Olimpiyatlar, dünyadaki hemen her ulusun temsil edildiği, hem atletler hem de seyirciler açısından son 
derece önemli ve heyecan verici bir spor olayıdır. Uluslararası Olimpiyat Komitesi, diğer pek çok 
organizasyondaki durumun aksine, egemenliği tüm dünyaca tanınmayan ülkeleri bile Olimpiyat 
oyunlarına dâhil ederek tüm ulusların sporla birleştirilmesini amaçlamaktadır. Kamuoyunun artan 
ilgisi ve dünyanın her yerinden gelen katılımcılar ile Olimpiyat oyunlarının popülaritesi son yirmi 
yılda kayda değer bir artış göstermiştir. İlk kez 1896 yılında 14 ulusun katılımıyla gerçekleştirilen 
Modern Olimpiyat Oyunları’na 2008 yılında dünyanın 204 ülkesinden toplam 10,500 atlet katılmıştır. 
Bu yüzden Olimpiyat Oyunları’nın dünyanın en büyük organizasyonu olduğunu söylemek yanlış 
olmaz.  

Dünya Ligi ve Dünya Grand Prix, sırasıyla 1990 ve 1993 yıllarında FIVB tarafından, dünyada 
voleybolun tanıtımına katkıda bulunmaları ve bu spora olan ilgiyi canlandırmaları amacıyla ihdas 
edilmiş turnuvalardır. Sadece erkekler kategorisinde gerçekleştirilen Dünya Ligi, FIVB tarafından 
organize edilen uluslararası turnuvalar içinde, dağıttığı milyonlarca dolarlık ödüllerle son derece ilgi 
çekici hale gelmiş en uzun soluklu FIVB organizasyonudur. Dünya Ligi’ne kıyasla daha az ilgi 
gösterilen bir organizasyon olsa da, sadece kadınlar kategorisinde gerçekleştirilen Dünya Grand Prix, 
son zamanlarda özellikle Doğu Asya’da ilgi çekici hale gelmiştir. 

İncelenen bu üç büyük turnuvada ilk üç sıraya yerleşen takımlara kupa veya şilt; bu takımların
oyuncularına ise madalya verilir. Tablo 1’de, sözü edilen turnuvalarda 2008 yılında altın, gümüş ve 
bronz madalya kazanan ulusal takımlar gösterilmektedir. 
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Tablo 1. Üç Büyük Turnuvadaki Madalya Sıralaması

SIRA 

OLİMPİYATLAR Grand 

Prix 

DÜNYA 

LİGİKadın Erkek 

1 Brezilya A.B.D. Brezilya A.B.D. 
2 A.B.D. Brezilya Küba Sırbistan 
3 Çin Rusya İtalya Rusya 

 

Tablo 2’de, ilgi dâhilindeki turnuvalarda oynanan maçların sonuçlarının dağılımı özetlenmiştir. Tüm 
sonuçlar, müsabaka cetvelinde adı önce yazılan takıma göre düzenlenmiştir. Müsabaka cetvelinde adı
önce yazılı olmayan bir takımın turnuvanın ev sahiplerinden olması durumunda, modelleme 
yapılırken, bu takımların yerleri değiştirilmiştir.  

Tablo 2. Maç Sonuçlarının Turnuvalara Göre Dağılımı

TURNUVA KADIN ERKEK GALİBİYET MAĞLUBİYET 3:0 3:1 3:2
0:3 1:3 2:3 

Dünya Ligi 0 106 68 38 17 35 16
14 11 13 

Grand Prix 69 0 44 25 21 15 8
9 8 8

Olimpiyat Oyunları 38 38 41 35 20 11 10
19 12 4 

TOPLAM 107 144 153 98 58 61 34
42 31 25 

Modellerde kullanılan bağımlı değişken, sonuc, bir takımın galip gelmesi durumunda 1, mağlup 
olması durumunda 0 değerini alan bir kukla değişkendir. Bağımsız değişkenler kümesini, iki gruba 
ayrılabilir. Birinci grup, maçların karakteristik özelliklerini temsil eden, çoğunluğu kukla 
değişkenlerden meydana gelmektedir. Beş sete uzayan bazı maçlarda galip gelen takım, mağlup olan 
takımdan toplamda daha az sayı almış olabilir. Ancak, bir voleybol maçını en çok sayı alan takım
değil, en çok set alan takım kazanır. Bunun yanı sıra, Torgler (2004) gibi bazı araştırmacılar, 
turnuvanın ev sahibi olmanın bir futbol maçının kazanılma olasılığına doğrudan etkisi olup olmadığını
incelemiştir. Birinci gruptaki besset, beş sete uzayan maçların; evsah ise, ev sahibi takım
(organizasyonu düzenleyen ülkelerden biri) olmanın etkisini ölçmek için kullanılmıştır. Bunlara ek 
olarak, seyir, spor salonunda maçı izleyen toplam seyirci sayısını temsil etmektedir. İkinci grup, takım
oyuncularının boy uzunlukları, yaşları, kiloları, blok yükseklikleri (blok yaparken çıkabilecekleri 
maksimum yükseklik), smaç yükseklikleri (smaç vururken çıkabilecekleri maksimum yükseklik) ile 
takımların dünya sıralamasındaki ulusal puanları gibi sürekli değişkenlerden oluşmaktadır. Modelleme 
yapılırken, bu gruptaki değişkenlerin (ulusal puanları temsil eden değişken hariç) her maçta her iki 
takıma göre ortalamaları kullanılmıştır.   

FIVB dünya sıralaması, takımların son iki yılda düzenlenen büyük turnuvalarda kazandıkları
başarıların Tablo 3’te özetlenen şekilde puanlandırılmasıyla oluşturulmaktadır. FIVB, her büyük 
turnuvadan sonra dünya sıralamasını yenilemektedir. FIVB’nin dünya sıralaması prosedürü hakkında
ayrıntılı bilgi için http://www.fivb.org/en/volleyball/Rankings/Rankings.htm adresine bakılabilir.  
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Tablo 3. İncelenen Turnuvalardan Elde Edilen Başarıların Puanlandırılması

Turnuva Sıra Puan 

Dünya Grand Prix 

1 50
2 45
3 40
4 35
5 30
6 25
7 15
8 10
9 7

10 5
11 3
12 1

Dünya Ligi 

1 30
2 26
3 22
4 18
5 14
6 10

7-9 5
10-12 3
13-16 2

Olimpiyat 
Oyunları

1 100 
2 90
3 80
4 70

5-8 45
9-10 15

11-12 5

Tablo 4‘te, incelenen takımların her turnuvadan önceki ulusal puanları ve dünya sıralamasındaki 
yerleri verilmiştir. FIVB Dünya Sıralaması’na göre Dünya Ligi’ne ve Olimpiyatlara katılan takımlar 
arasında üçüncü sırada olan A.B.D. Erkek Milli Takımı ile Dünya Grand Prix ve Olimpiyat 
Oyunları’na katılan takımlar arasında birinci sırada olan Brezilya Kadın Milli Takımı her iki 
turnuvada da şampiyon olmuşlardır. 
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Tablo 5. Erkek Takımlarının Ulusal Puanları Tablo 6. Kadın Takımlarının Ulusal Puanları
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Tablo 7, modellerde kullanılacak değişkenlere ait genel istatistikleri, değişkenlerin açıklamalarıyla 
birlikte özetlemektedir. npp ve npd değişkenleri haricindeki tüm değişkenlerin değişim aralığı oldukça 
küçüktür. 

Tablo 7. Değişkenlere Ait Genel Bilgi 

Değişken Açıklama Ortalama Std. Sapma Min. Maks. 
uluspo Ulus puanları oranı 1.627 1.698 0.122 9.101 
yasoo Yaş ortalaması oranı 1.020 0.134 0.735 1.453 
boyoo Boy ortalaması oranı 1.000 0.025 0.927 1.067 
kiloo Kilo ortalaması oranı 1.004 0.075 0.796 1.286 

smaoo Smaç yüksekliği ort. oranı 1.002 0.029 0.929 1.074 
blooo Blok yüksekliği ort. oranı 1.002 0.036 0.911 1.092 
seyir Seyirci sayısı 2003 3789 0.000 13000 

uluspf Ulus puanları farkı 0.060 102.047 -223.000 224.250 
yasof Yaş ortalaması farkı 0.306 3.440 -7.571 9.536 
boyof Boy ortalaması farkı -0.021 4.814 -14.167 11.722 
kilof Kilo ortalaması farkı 0.098 5.878 -16.250 17.762 

smaof Smaç yüksekliği ort. farkı 0.408 9.514 -24.733 22.958 
bloof Blok yüksekliği ort. farkı 0.544 11.231 -27.778 26.056 

Bu çalışmanın çerçevesinde olmayan, ancak takım başarısını etkileyebilecek pek çok değişken 
(hücumcu/savunmacı taktik anlayış, antrenör deneyimi, motivasyon, oyuncuların bireysel deneyimi ve 
form durumları) bulunmaktadır. Ancak bu etmenlere ait bilgi toplanması zor ve zaman alıcı olabilir. 
Bunun yanı sıra, ulusal takım bazında araştırma yapıldığı için bu çalışmada demografik farklılığın
veya sosyal türdeşliğin takım başarısına etkisi de belirlenememektedir. Doğal olarak, önerilen 
modellerin kulüplerarası voleybol müsabakalarına genellenmesi akılcı olmaz. 

3. Modeller 

Bu çalışmada oran modeli ve fark modeli olarak adlandırılan iki temel model vardır. Her iki modelde 
de birinci grupta bulunan tüm değişkenler kullanılmıştır. Ancak, takımların karakteristik yapısını
temsil eden ikinci gruptaki değişkenler, oran modelinde takımlara göre oranlanarak (birinci takım
temel alınarak); fark modelinde ise, her değişkenden kendisine karşılık gelen değişkenin 
çıkartılmasıyla oluşturulmuştur. İkinci grupta yer alan bir değişkenin modellere dâhil edilmesinde 
izlenen yol, denklem (1) ve (2) ile örneklenmiştir. A ve B takımları arasındaki bir maçta bu takımların
ulus puanlarının oranı, iuluspo ; ulus puanlarındaki fark iuluspf  ile ifade edilmektedir. A takımının
ulusal takım puanı Aulusp ile, B takımının ulusal takım puanı Bulusp  ile temsil edilmiştir. 

B

A
i ulusp

uluspuluspo = (1) 

BAi uluspuluspuluspf −= (2) 

Aralarındaki ilgileşim (korelasyon) katsayısı mutlak değerce 0.70’in üzerinde olan değişkenler (bloof 
ile smaof, blooo ile smaoo) bir arada modellere dahil edilmemiştir. Okuyucu bunaltmamak için, Tablo 
8 ve Tablo 9’da, her modele ait en iyi tahmin sonuçları verilmiştir.     
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Tablo 8. Modeller için Logit Tahmini Sonuçları

Oran Modeli Fark Modeli 
Değişken Katsayısı Değişken Katsayısı

sabit -31.2744***

(8.6284) 
sabit 0.6179***

(0.2711) 
uluspo 1.3913***

(0.2857) 
uluspf 0.0179***

(0.0027) 
smaoo 14.7552**

(7.2253) 
smaof 0.0687***

(0.0244) 
boyoo 17.4641*

(9.7576) 
boyof .05277  

(0.0541) 
kilooo -3.4178 

(3.2357) 
kilof -0.0098  

(0.0427) 
yasoo 1.2054

(1.6764) 
yasof -0.0340 

(0.0696) 
seyir 0.0000

(0.00004) 
seyir 0.0000

(0.00004)
besset - 0.1627

(0.3688) 
besset -0.2272  

(0.3874) 
evsah 0.3465

(0.3678) 
evsah 0.3801  

(0.3961) 
* %10 düzeyinde anlamlı, ** %5 düzeyinde anlamlı, *** %1 düzeyinde anlamlı

Değişkenlerdeki birer birimlik değişimin maçı kazanma sonucuna nasıl etki ettiğini görmek için 
marjinal etki değerleri hesaplanmıştır. Oran modeli, yapısı itibariyle marjinal etki hesaplamaya ve 
bunu yorumlamaya uygun olmadığından, sadece fark modeli için marjinal etki değerleri 
hesaplanmıştır. Tablo 9, bu değerleri özetlemektedir. Buna göre, ulus puanları arasındaki 100 birimlik 
bir fark, birinci takımın maçı kazanma olasılığını yaklaşık olarak 0.4 artırmaktadır. Tablo 5’teki ulus 
puanlarına bakıldığında, bazı takımların ulus puanları arasında 100 birimden fazla fark olduğu
görülmektedir. Örneğin, Brezilya ile Çin takımları arasındaki bir maçta, takımlara ait tüm değişkenler 
eşitken, Brezilya’nın maçı kazanma olasılığı Çin’inkinden ortalamada, yaklaşık olarak, 0.81 daha 
fazladır. 

Tablo 9. Fark Modeli için Hesaplanan Marjinal Etki Değerleri  

Fark Modeli 
Değişken Marj. Etkisi

uluspf 0.0039***

smaof 0.0149***

boyof 0.0115 
kilof -0.0021 
yasof -0.0074 
seyir 0.0000 
besset -0.0505 
evsah 0.0833 

*** %1 düzeyinde anlamlı

Modellerin iyiliğini ölçmek amacıyla, 0.5 eşik değeri kullanılarak, doğru ve yanlış tahmin oranları
hesaplanmıştır. Tablo 10’da, %5 düzeyinde anlamlı olmayan değişkenlerin çıkarılmasıyla tahmin 
edilen düzeltilmiş modellerin güçleri ile hiçbir değişken ihraç edilmeden tahmin edilen modellerin 
güçleri kıyaslanmaktadır. Buna göre, fark modeli, sonucu galibiyet olan maçların 28’inin 
mağlubiyetle; sonucu mağlubiyet olan maçların 21’inin galibiyetle sonuçlanacağını tahmin etmiştir. 
Bu modelin lojit tahmini yaklaşık %80 oranında isabetlidir. Model, bir bütün olarak anlamlıdır ve 
Pseudo-R2 değeri 0.3503 olarak bulunmuştur. 
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Tablo 10. Modellerin Tahmin Güçlerinin Kıyaslanması

Model Değişkenler 
İsabetli 

Mağlubiyet 
Sayısı

İsabetli 
Galibiyet 

Sayısı

Tahmin 
Gücü Pseudo-R2

Oran Modeli Tüm oran 
değişkenleri 74 123 %79.11 0.2819 

Fark Modeli Tüm fark 
değişkenleri 70 130 %80.32 0.3503 

Düzeltilmiş Oran 
Modeli

uluspo 
smaoo 71 121 %77.11 0.2693 

Düzeltilmiş Fark 
Modeli

uluspf 
smapf 69 130 %79.92 0.3421 

4. Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada, voleybol maç sonuçlarının önceden tahmin edilebilmesi için basit, ama istatistiksel 
açıdan zayıf olmayan istatistiksel modeller kurulmuştur. Tahmin edilen modellerde maç sonuçlarının
sadece uluspf ve sadece uluspo değişkenlerince öngörülebilmesi, incelenen turnuvalarda ‘belirsizlik’ 
ilkesinin tam olarak varlık gösterdiğini söylemeyi mümkün kılmamaktadır. Sonucun belirsizliği, bir 
turnuvada herhangi iki takım arasındaki maçın sonucunun bir dereceye kadar belirsiz olması olarak 
açıklanabilir (Forrest ve Simmons, 2003). Torgler (2004)’in aksine, bir takımın dünya sıralamasındaki 
yerinin maçın sonucuna doğrudan bir etkisi olmadığını söylemek mümkün değildir. İkinci olarak, saha 
avantajı ve seyirci desteğinin, sanılanın aksine, takımın genel başarısını doğrudan etkilemediği
söylenebilir.  
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Özet 

Çalışmamızın amacı, 1960’lardan günümüze yaşanan hızlı teknolojik gelişmenin istatistik eğitimine 
yansıması ve bu gelişme içinde bizim yaşadıklarımızın anlatılmasıdır. İstatistik, dünyada ve ülkemizde 
diğer bilim dallarının içinde gelişmiştir. Ülkemizde istatistiğin eğitim sürecinde kullanılması, iktisat, 
hukuk gibi sosyal bilimlerde betimsel istatistik ile birlikte regresyon analizi konularına yer vermiştir. Tıp, 
ziraat, veterinerlik alanlarında ise, varyans analizi ve deney tasarımı konularına önem verilmiştir. 
İstatistiğin kuramsal yönü matematik ile çok ilgili olmasına rağmen, ülkemizde  matematik bölümlerinin 
ders kapsamı içine girmesi 1960 yıllarına rastlar.Çalışmamızda, zaman içerisinde Uygulamalı İstatistik 
alanında kullanılan teknik donanımlar, ülkemizde ve diğer ülkelerdeki istatistik bölümlerinin açılış 
tarihleri ve gelişimleri karşılaştırmalı olarak sunulmaya çalışılacaktır.  

Anahtar sözcükler: İstatistik Lisans eğitimi, hesap makineleri, bilgisayarlar, paket programlar 

 
Abstract 

 

A personal perspective on the parallel evolution of applied statistics education and 
information technologies. 

 

This study aims to reflect the way Statistics Education evolved around fast-paced advances in technology 
since the 1960s, and our experiences within the process. In Turkey and abroad, the roots of Statistics can 
be traced back to other disciplines. Descriptive Statistics and Regression Analysis have found their 
places in the education of social sciences like Economics and Law, while education in disciplines such as 
Medicine, Veterinary Medicine and Agriculture utilized statistical methods like Variance Analysis and 
Experimental Design. Although Theoretical Statistics is closely related to Mathematics, its inclusion in 
the curriculum of mathematics departments in Turkey only dates back to the 1960s. This study will focus 
on the Applied Statistics education and the evolution of information technologies that were used in this 
field at Hacettepe University. 

Keywords: Statistics Undergraduate Education; Calculators; Computers; Statistical Software Packages.  
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1. Giriş

Böyle bir çalışmayı siz meslek arkadaşlarımla paylaşmayı uzun zamandır düşünmekteydim. Ancak ne 
kadar yararlı olabilir kaygısı içinde olduğum için geciktirdim. Son iki yıldır öğrencilerime paket 
programlardan söz ederken geçmişte yaşadıklarımı anlatıyorum. Anlattıklarımın çok ilgi gördüğünü
saptadım. Geçmişi bilmenin bu günü değerlendirmek için gerekli olduğu düşüncesi ile birikimimiz 
olan bilgilerin gençlere aktarılmasının yararlı olacağını düşündüm. Çalışmaya başladığımda yaptığım
araştırmalar, verdiğim kararın doğru olduğunu gösterdi. Bilgisayarın eğitime girmesi ile geçen elli 
yılın değerlendirmeleri yurt dışında bir çok saygın üniversitede titiz çalışmalarla değerlendirilmişti. 
Ülkemizde de benzer çalışmalara rastladım. Geçmişte elde edilmesi bin bir zorluk ile gerçekleşen 
donanımların kıymet bilinmeden bir köşeye atılması ve yaşanan zorlukların genç kuşaklara 
aktarılmaması bu gün ulaşılan değerlerin kıymetini bilmeme olgusunu getirmektedir. Bu görüşler 
doğrultusunda yapacağım çalışmanın önemini kabul ettim. 

Akademik yaşantım 1966 yılında Hacettepe Üniversitesinde başladı. Rakamların ve hesaplamaların
yoğun olduğu bir bilim dalı olan istatistik çalışma alanım oldu. Matematik eğitiminden sonra 
uygulamalı istatistik konusu çok hoşuma gitti. Bölümümüzün kurucusu olan değerli hocam Prof. Dr. 
Alaettin Kutsal’ın mesleğimizi benimsememizde, önemsememizde ve bir ömür severek yapmamızda 
katkısı büyüktür. Bu gün Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü ülkemize değerli istatistikçiler 
kazandırdı ise, bölüm akademik çalışmaları ile dünya literatüründe ismini duyurabilmiş ise, bu değerli 
insanın attığı ilk adımın sayesindedir.  

Çalışmamızın başında da belirttiğim gibi burada, yaşadıklarımızdan kesitler vererek son kırk yılda 
teknolojide olan gelişimin istatistik eğitimine yaptığı katkıyı anlatmaya çalışacağım. Diğer 
üniversitelerimizde de benzer öyküler yaşandığını biliyorum; ancak insan kendi yaşadıklarını daha 
gerçekçi sunabilir. Bu tür anıların diğer üniversitelerdeki arkadaşlarımız tarafından da genç 
arkadaşlarımıza aktarılacağını biliyorum.  

Çalışmamızda zaman içerisinde Uygulamalı İstatistik alanında kullanılan teknik donanımlar, 
ülkemizde ve diğer ülkelerdeki istatistik bölümlerinin açılış tarihleri ve gelişimleri karşılaştırmalı
olarak sunulmaya çalışılacaktır. Çizelge 1’de tarih sırası ile kısa bilgiler verilmiştir. 

Bu çalışma, bazı arkadaşlarımızı geçmişe götürecek, bu gün ile kıyaslama yaptıracak, genç 
arkadaşlarımıza da geçmişten bir yaprak sunacaktır.  

Çizelge 1. İstatistik eğitimi gelişim sürecinde önemli bazı olaylar 

1911 Karl Pearson tarafından University College London’da istatistik lisans programı
açılıyor.[1] 

1931 Harold Hotelling tarafından Columbia University’de istatistik lisans programı
açılıyor.[2] 

1933 George W. Snedecor tarafından Iowa State University’de istatistik lisans programı
açılıyor. [2] 

1941 Gertrude Cox tarafından North Carolina State University’de istatistik lisans 
programı açılıyor. [2] 
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1947 
M. S. Bartlett tarafından University of Manchester de istatistik lisans programı
açılıyor; Walter T. Federer tarafından, Cornell Üniversite’sinde biyometri ve 
istatistik Bölümü  kuruluyor[2].

1948-1965 Yurt dışında 1948-1949 yılları arasında 10 farklı üniversitede de istatistik bölümleri 
kurulmuştur[2] 

1965 John W Tukey tarafından Princeton University’de istatistik lisans programı
açılıyor.. [2] 

1966 John Aitchison ve David Silvey tarafında University of Glasgow’da istatistik lisans 
programı açılıyor. [2] 

1966 
North Carolina State Univ. Lisansüstü öğrencisi olan Anthony J.Bar M.Kendall’ın
notasyonlarından yararlanarak bir varyans analizi programı, ardından regresyon 
programı oluşturuyor. SAS dilinin temelleri oluşuyor.[3] 

1967 
Hacettepe Üniversitesinde istatistik lisans eğitimine Fen Fakültesi bünyesinde, 1 
Ekim 1967 tarihinde Prof. Dr. Alaettin Kutsal başkanlığında, 27 öğrenci ile 
başlanmıştır.[4] 

1967 Hacettepe Üniversitesi’nde elektrikli FACIT hesap makineleri ile ilk istatistik 
laboratuarının kuruluyor. 

1968 Norman Nie ve Hadlai Hull Nie tarafından SPSS istatistik paket programı IBM ve 
ICL gibi mainframelerde kullanılmak üzere geliştirilmiş.[3] 

1968 Bilgisayar kullanımının temelleri ve programlama dillerinden FORTRAN ile ilk 
kez tanışılıyor. 

1969 
Dr.Aydın Köksal başkanlığında Hacettepe Üniversite’sinde Burroughs 3500 
sisteminin kurulması. Üzerinde çevrimiçi uygulamaların da yapıldığı, gösterici 
uçbirimlerle donatılmış bu sistem, 1969 Türkiye’sinde büyük bir yenilikti.[5] 

1969 Hacettepe Üniversitesinde ilk İstatistik Doktora derecesinin alınması.
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1976 
ODTÜ’de Uygulamalı İstatistik eğitimi, 1975 yılında Ekonometri Bölümü 
bünyesinde başlamış, 1976 yılında ise İstatistik Bölümü Fen Edebiyat Fakültesi 
altında açılmıştır.[6] 

1976 SAS paket programı Anthony Barr, James Goodnight, John Sall ve Jane Carolina 
tarafından SAS İnstitute Inc. adı altında şirketleşiyor.[3] 

~1978  SYSTAT İstatistik ve Grafikler için Paket Programın yazılması[3] 

1979  Toronto Üniversite’sinde istatistik bölümünün açılıyor.[2] 

1982 

AİTBA bünyesinde 1956’da Prof.Dr.Necati İşçil başkanlığında açılan Tatbiki 
Matematik Kürsüsü, 1982 yılına kadar eğitimini sürdürmüş, bu tarihten sonra 
İstatistik Lisans eğitimine Gazi Üniversitesi  Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde 
başlanmıştır.[6]

1982 Anadolu Üniversitesi’nde istatistik bölümünün açılıyor.[6] 

1983 Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde istatistik bölümü kuruluyor.[6].

1984- Mimar Sinan Üniversitesi’nde istatistik bölümünün açılması, takip eden yıllarda 
Türkiye’nin farklı üniversitelerinde 13 tane daha istatistik bölümü açılıyor.[6] 

1988  D. V. Hinkley tarafından University of Oxford’a istatistik bölümü kuruluyor.[3] 

1988-1989 HÜ İstatistik Bölümü’nde öğrenci laboratuarlarının IBM uyumlu PC’ler ile 
düzenlenmesi. 

1990-2009 

90’lı yılların başlarında bilgisayar ve Internet teknolojilerinin gelişimi, katlanan bir 
ivme ile hızlanmaya başlıyor. Küreselleşme, etkisini bu alanda da göstermek sureti 
ile bu teknolojiler, diğer disiplinlerde olduğu gibi, istatistik alanında da ortaya çıkan 
her türlü gelişmeye anında dünyanın her noktasından erişilebiliyor.   

2. İstatistik eğitimine genel bakış 
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İstatistik, dünyada ve ülkemizde diğer bilim dallarının içinde gelişmiştir. Ülkemizde istatistiğin eğitim 
sürecinde kullanılması sosyal bilimler ve biyolojik bilimlerde farklı olmuştur. İktisat, hukuk gibi 
sosyal bilimlerde betimsel istatistik ve regresyon analizi konularına yer verilmiştir. Tıp, ziraat, 
veterinerlik alanlarında ise, varyans analizi ve deney tasarımı konularına önem verilmiştir. R.Yüceuluğ
tarafından 1949 yılında yapılan bir çalışmada Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet döneminde istatistik 
eğitimi veren kurumlar, eğiticiler, ders programları ayrıntılı olarak incelenmiştir[7]. Bu programlar 
incelendiğinde istatistik eğitiminin daha çok betimsel içerikte verildiği görülmektedir. İstatistiğin 
kuramsal yönü matematik ile çok ilgili olmasına rağmen, ülkemizde  matematik bölümlerinin ders 
kapsamı içine girmesi 1960 yıllarına rastlar. Oysa dünyada istatistik,  matematik bölümleri bünyesinde 
gelişmiştir. Dünya’da ilk istatistik bölümü 1911 yılında bölüm başkanlığını Karl Pearson’ın yaptığı 
University College London’da kurulmuştur. Bu bölüm halen faaliyetini sürdürmektedir. Bölümün 
Internet adresi http://www.ucl.ac.uk/ dir[1].

Ülkemizde ilk istatistik lisans programı, Hacettepe Üniversitesinde, 1 Ekim 1967 tarihinde 27 öğrenci 
ile eğitime Fen Fakültesi bünyesinde başlamıştır[2]. Hacettepe İstatistik Bölümü Internet adresi 
http://www.stat.hacettepe.edu.tr/turkce_yeni/indexe.php dir. Daha sonra Gazi Üniversitesi ve Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi’nde açılan istatistik lisans programlarını görmekteyiz. İstatistik bölümleri 
kuruldukları tarihte uyguladıkları ders programlarını belli sürelerde güncelleme gereksinimi 
duymuşlar ve değiştirmişlerdir. Ancak Uygulamalı İstatistik dersi her programda yer almış, gelişen 
teknolojiye paralel olarak içerik değişikliklerine uğramıştır. Örneğin; Hacettepe Üniversitesi’nde 
bölümün ilk kuruluş yıllarında Uygulamalı İstatistik dersinin hesaplama yöntemlerinde formüllerin 
doğru kullanımları öncelikte iken, bilgisayarın hayatımıza girmesi ile formüllerin FORTRAN 
programlama dili ile yazılması önem kazanmıştır. İlerleyen yıllarda, uzman programların hızlı bir 
ivme ile bilgisayar kullanıcılarına sunulması, bu programların etkin kullanılabilme gereksinimini 
beraberinde getirmiş, Uygulamalı İstatistik derslerinin içeriği bu yönde yapılandırılmıştır. Bizim 
derslerimizde yaşadığımız değişim sürecinin istatistik bölümlerinde okutulan diğer derslerde de 
yaşanmış olduğu bilinen gerçektir. 

3. Kullandığımız teknik araçlar yönünden  yaşadıklarımız

Hacettepe Üniversitesine girdiğimiz yıllardan başlayarak akademik çalışmalarımızda ve eğitimde 
kullandığımız teknik donanımları dört evre olarak aktarmak istiyorum. Teknolojik olanakların artması
bir önce kullandığımız gereçleri tamamen ortadan kaldırmamış, her iki teknoloji bir süre beraber 
kullanılmıştır.  

3.1 Mekanik hesap makinelerinin kullanıldığı dönem  

Hacettepe Üniversitesi Sayın Prof.Dr. İhsan Doğramacı önderliğinde kuruluşu ve gelişmesi ile Türk 
Eğitim tarihinde modern bir yapılanmanın önemli bir örneğidir. Türkiye’de istatistik eğitiminde 
gördüğümüz atılım da bu sürecin sonuçlarından biridir. 1965 yılında Ankara Üniversitesi Matematik 
Bölümünü bitirdiğimizde istatistik sözcüğünün ne anlama geldiğini bile bilmiyorduk. Hacettepe Tıp
Fakültesine baş vururken matematik konusunda çalışabileceğimizi düşünüyorduk. Bize matematik 
yerine istatistik alanında çalışmamız önerildiğinde, bu konuyu bilmediğimizi belirttik. Kendisini her 
zaman saygı ve rahmet ile andığım değerli Hocam Prof.Dr. Alaettin Kutsal İstatistiği matematikçilerin 
daha iyi yapabileceğini ve bizi yeterli bulurlar ise istatistiği öğretebileceğini söyledi. Bu görüş ile iki 
yıl içinde aynı yerde çalışan dört matematik mezunu olduk. İlk yıllar tıp ve sağlık bilimleri 
fakültelerinde verilen istatistik derslerinde yardımcı olduk. 1966 yılında ilk göreve başladığım aylarda 
istatistik hesaplamalarda kullanıldığı için logaritma hesaplamalarını öğrenciye anlatmam o yıllarda ek 
zamanlı olarak istatistik derslerine gelen Prof.Dr. Orhan Düzgüneş hocamız tarafından benden istendi. 
Öğrencilerimiz uygulama saatlerinde hesaplamalarını sürgülü hesap cetveli ile yapıyorlardı. Üzerinde 
rakamlar bulunan ve ortasında hareketli bir parçası olan bu cetvel, o zamanlar kimya ve fizik 
öğrencilerinin de kullandığı basit bir hesap makinesi idi.  
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Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin üniversite haline dönüşmesi 8 Temmuz 1967 yılında
892 sayılı yasa ile gerçekleşti. Akademik kadronun çoğunluğu tıp mensubu olduğu için Hocamızın
önemli görevlerinden biri de biyoistatistik konusunu tıp mensuplarına tanıtmak, kabul ettirmek ve 
çalışmalarının istatistiklerinde yardımcı olmaktı. Bizleri de bu konuda yetiştiriyor, onlar ile 
konuşurken bizim de dinlememizi istiyor, bazı hesaplamaları bize yaptırıyordu. Hesaplamalar için 
mekanik, kollu hesap makinesi (FACIT  marka) kullanıyorduk. Yazılar için daktilo, hesaplar için kollu 
FACIT hesap makinesi en büyük kolaylığımızdı. Doktora tez çalışmamı 1968-1969 yıllarında yaptım. 
Doktora konum prematüre çocukların gelişimlerinin modellenmesiydi. 726 çocuğun beş değişkeni ile 
çalıştım, tüm hesaplamaları kollu FACIT ile uzun bir zaman süresi içinde gerçekleştirdim. Doktora 
tezimin çoğaltılması teksir kağıdı denilen ve özel bir mürekkebi olan teksir baskı makinesinde yapıldı.
Bu baskı yöntemi soru kağıtlarının basımında, ders notlarının çoğaltılmasında kullanılıyordu. Benden 
hemen sonra doktoralarını yapan iki arkadaşım hesaplarını elektrikli Monroe hesap makinesinde 
gerçekleştirdiler. Bu bizim için büyük bir gelişme idi. Elektrikli Monroe hesap makineleri sonuçları
özel rulo kağıda kaydediyor ve  çok gürültülü çalışıyordu. Aynı zamanda bölümümüze Monroe hesap 
makinesine göre daha sessiz çalışan ve sonuçlarını makinenin  ince ekranında veren  elektrikli FACIT 
hesap makinesi de alınmıştı.

Uygulamalı istatistik dersinde verdiğimiz problemler çok hesaplama gerektirdiği için öğrencilerimize 
makinelerin bulunduğu bir laboratuar oluşturmamız gerekti. İlk öğrencilerimiz kollu FACIT’leri 
kullandılar. İkinci dönem öğrencilerimiz için elektrikli FACIT’lerden oluşan bir laboratuar düzenlendi. 
FACIT makineler o dönem için ülkemizde olan en kullanışlı hesap makineleri idi. Yanlış 
hatırlamıyorsam 18 makine vardı. Bu makineler mekanik yapıya sahip olduğu için  laboratuar dersi 
olduğunda hepsi birden çalıştırılınca o binada çalışan arkadaşların gürültüden kafaları şişiyordu. 
Elektrikli FACIT’leri öğrenci uygulamalarında uzun yıllar kullandık. Büyük sistem bilgisayarların
kullanılmaya başladığı yıllarda da bu laboratuarlar kullanıldı. Hacettepe Üniversitesine kurulan büyük 
sistem bilgisayar (Burroughs 3500 Mainframe) tüm üniversiteye hizmet ediyordu. Uygulamalı
derslerimiz için sistemi kullanma olanağımız yoktu. Daha sonrada değineceğim gibi sistem öğrenci 
ödevlerinde ve araştırma sonuçlarını almada randevu ile kullanılıyordu. 

Beytepe kampüsüne taşınmadan sanırım bir yıl önce uygulama laboratuarlarımıza daha sessiz çalışan 
ve artık mekanik olmayan Canon ve benzeri hesap makinelerinin alınması planlandı. Öğretim 
elemanlarına alınanların dışında üç makine alındı; ancak o günlerde öğrencilerin ellerinde ve 
çevremizde Texas Instruments(SR-51A)[8] küçük hesap makinelerini görmeye başladık. Bu hesap 
makinelerinde bazı işlemler programlanmış olup hemen çözüm veriyordu. Hesaplama süresini çok 
kısaltmıştı. Laboratuara almayı düşündüğümüz Canon’lardan hem daha ucuz hem daha gelişmiş
makinelerdi. Hesaplama işlerimizde artık uzun yıllar elimizin altında olacak Texas Instruments’lar 
istatistik bölüm elemanları için alındı. Zimmet ile bizlere teslim edildi. İlerleyen yıllarda öğrencilerin 
kendi hesap makineleri oldu. Laboratuarlarımız masaüstü bilgisayarlara geçene kadar elektrikli 
FACIT’ler kaldı. Öğrenci hesaplamalar için çeşitli araçları kullandı. Biz yeni makine aldığımızda 
eskiler üniversitenin idari birimlerine veriliyordu.   

Hacettepe Üniversitesi 1968-1974 yılları arasında çok genişledi. Merkez kampüsü artık tüm birimleri 
taşıyamıyordu. Bunu önceden bilen Sayın Prof.Dr. İhsan Doğramacı Beytepe’de yeni bir kampus 
oluşturmuş, tıp ve sağlık bilimleri dışında olan birimleri o kampusa taşımayı planlamıştı. Bu plan 
içinde biz de vardık. 1974 yılında henüz inşaatların tamamlanmadığı Beytepe Kampüsüne taşındık.    

3. 2  Bilgisayar ile tanışma ve büyük bilgisayarlar 

Hacettepe Üniversitesinde 30 Eylül 1967’de Bilgi İşlem Merkezi kuruldu[5]. Bu merkezde görevli 
arkadaşlar Hacettepe çalışanlarına bu yeni teknolojiyi tanıtmak için toplantılar, kurslar, seminerler 
düzenliyorlardı. İlk kez programlama dillerinden FORTRAN ile 1968 yıllarında tanıştık. O yıllarda bu 
yeni teknolojinin hayatımızın içine bu şekilde gireceği hiç aklımıza gelmemişti. Bilgisayar merkezinin 
genç ve donanımlı elemanları sistem kurulmadan bu sistemin alt yapısını Hacettepe Üniversitesi 
çalışanlarına anlatmak için seminerler düzenlediler. Artık İstatistik Bölümünün ders programlarının
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içine FORTRAN ve COBOL gibi programlama dillerinin gösterildiği yeni dersler girmişti. O yıllarda 
yetiştirilen istatistik öğrencilerimizin bir kısmı bu gün bilişim dünyasının tanınmış isimleri oldular.  

Hacettepe Üniversite’sinde Burroughs 3500 sistemi, üzerinde çevrimiçi uygulamaların da yapıldığı,
gösterici uçbirimlerle donatılmış bir sistem olarak 1969 yılında faaliyete geçti.[5]1969 Türkiye’sinde 
böyle bir sistem çok büyük yenilikti. O yıllarda Türkiye’de Karayolları Genel Müdürlüğünde, Devlet 
Planlama Teşkilatında, Türk İstatistik Kurumu(T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü), Devlet 
Su İşleri, İş Bankası gibi kurumlarda ve İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 
Hacettepe Üniversitesi gibi eğitim kurumlarında bilgisayar sistemi vardı.[9] 

Hacettepe Üniversitesine kurulan ilk sistem şimdiki Dişçilik Fakültesi Dekanlığı’nın üst katında
faaliyete geçti. Makineler ve soğutucular üç büyük odayı kaplıyordu. Sisteme bilgi delikli kartlar 
yardımı ile veriliyor, sistemden işlenmiş bilgiler büyük yazıcılardan iki yanı delikli, iki A4 
genişliğinde sürekli kağıtlar ile alınıyordu.  

Kurulan bu yeni donanımın program yaparak en etkin kullanımı meraklı öğrencilerimiz tarafından  
gerçekleştiriliyordu. Genellikle bitirme projelerinde sistemden yararlanıyorlardı. Başta da belirttiğim 
gibi bizim önemli görevlerimizden biri de tıp doktorlarının yaptıkları makale ve tez çalışmalarının
istatistik değerlendirmelerinde yardımcı olmaktı. 1970 yıllarında bu görevi hocamızın yardımı
olmadan da yapabiliyorduk. Yaptığımız bu destek çalışmalarında bizim çok vaktimizi alan hesaplama 
işleri yeni sistem ile çok kolaylamıştı. Artık Türkiye’de tıp biliminde yapılan tez ve makalelerde 
istatistik değerlendirme olmadan yayın yapılamıyordu. O dönemde bizden yardım isteyen yalnız
Hacettepe Tıp Fakültesi mensupları değildi. Türkiye’nin her köşesinden istatistik destek için Hacettepe 
İstatistik Bölüm’üne geliyorlardı. Araştırıcılara verilerini veri kodlama kağıtlarına yazmalarını önce 
gösterir, sonra yazıp gelmelerini isterdik. Biz de yapılacak değerlendirmenin tanımlanmasını program 
kağıtlarına yazar sisteme verirdik. Çıktılar eğer bir hata yok ise, delinmiş kartlar ve yazıcıdan çıkan 
sonuçlar ile belli bir süre sonra alınırdı. Eğer delgide ya da bizim delgi hazırlıklarımızda bir hata 
yapılmış ise, sonuç alamaz bu hatayı delikli kartlarda bulmaya çalışırdık. Tıp mensuplarına ve diğer 
branşlarda çalışanlara yaptığım istatistik destekler benim çok vaktimi almasına rağmen hiç şikayetçi 
olmamışımdır. Her çalışma bana yeni bir bilgi katmıştır diyebilirim. Bu işler çok artınca Hacettepe 
Bilgi İşlem Merkezi (Bilgi İşlem Merkezi daha sonra Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak değiştirildi.) 
bünyesinde araştırma destek birimi kuruldu. Bu birimde Hacettepe İstatistik Bölümü mezunu 
öğrencilerimiz çalıştı, çok da başarılı oldular. İlerleyen yıllarda, bu merkezde çalışan mezunlarımız, 
ihtiyaç duydukları istatistiksel bilgiler  yönünden  desteklenmiştir.   

İstatistik Bölümü Beytepe’ye 1974 tarihinde taşındığında, bu her bakımdan yeni bir ortamdı. Aynı yıl
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kuruldu. Bu bölüm ile Bilgi İşlem Merkezi, Beytepe Kampüsünde 
aynı binayı paylaşıyorlardı. Bilgi İşlem Merkezi alt katta olup, tüm üniversite elemanlarına açıktı. İlk 
alınan bilgisayarlar merkez kampüste kaldı. Beytepe’ye daha yeni teknoloji ürünü makineler geldi. Bu 
makineler daha az yer kaplıyordu. 

Uygulamalı İstatistik derslerimizde, öğrencilerden problemlerin çözümlerini bilgisayardan almalarını
ve yorumlarının yapılmasını istiyorduk. 1980 ve 1981 yıllarında yaptırdığımız iki çoklu regresyon 
çözümlemesi ödevi hala elimizdedir. Hüseyin Kayacan ve Nevcan Özkan’a ait ödevlerde, çoklu 
regresyon çözümlemesinin Bilgi İşlem Merkezindeki sistemde var olan programdan yararlanarak 
çözmek için verilerin kodlama kağıdına yazılışı, alınan sonuçlar ve yapılan ayrıntılı yorumlara yer 
verilmişti. 

Akademik çalışmalarımızı artık üniversitenin bilgisayarlarında  FORTRAN ya da COBOL dillerini 
kullanarak yapabiliyorduk. Bazı arkadaşlarımız program yazma konusunda çok başarılı idiler. Bu 
arkadaşlarımız diğer programlama dillerini de rahat kullanabiliyorlardı. Artık bölümümüzde verilen 
bilgisayar dilleri ile ilgili dersler bölümümüz elemanları tarafından veriliyordu. 

Bilgisayarın etkin kullanımı çalışmalarımızda benzeşim tekniği, yöneylem araştırması gibi işlem yükü 
isteyen çalışmaları yapma olanağımızı sağlamıştı.
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1970-1980 yılları arasında diğer çalışmalarımızda durum nasıldı? Bu yıllarda ispirtolu kağıt ve onu 
basan bir makinemiz oldu. İspirtolu kağıdı düz kağıdın altına koyup üzerine yazımızı, formülümüzü 
elimiz ile yazıyor sonra yazı yazdığımız kağıdı baskı makinesinde takıp alttaki mürekkep ile çoğaltma 
işini gerçekleştiriyorduk. Bu baskı türünün bazı dezavantajları vardı. Fazla sayıda çoğaltma başarılı
sonuç vermiyordu. Basılan notlar zaman içinde rengini kaybediyordu. Bu yıllar arasında tez yazan 
arkadaşlarımıza teknoloji artık bazı kolaylıklar sağlamıştı. Örneğin elektronik daktilo makinelerinde 
formül yazan toplar, tezlerini çoğaltmak için üniversite dışında da olsa fotokopi yaptırma olanakları,
mumlu kağıt ile bu işleri yaparken yaşadığımız zorlukları ve işin kalitesini düşündüğümüzde, bizler 
için müthiş bir gelişme idi. Ders notlarımızda ve sınav sorusu yazarken mumlu kağıda formül yazma 
bizi çok zorluyordu. Fotokopi makinesine sahip olunca birçok işimiz hem kolay hem kaliteli 
gerçekleşti.  

Kitaplarımızı dizgi tekniği ile çalışan matbaalarda bastırıyorduk. Bu teknik kabaca kurşundan 
dökülmüş her harfin tek tek dizilerek sayfa tasarımlarının yapıldığı bir uygulama idi. Şimdi siz 
gençlerin çok doğal kullandığınız Internet, hayal edemeyeceğimiz bir olanaktı. Bilimsel 
çalışmalarımızda taramaları, yıllık yayımlanan abstraklardan makale özetlerini inceleyerek yapardık. 
Bu incelemeler sonunda belirlenen makalenin peşine düşerdik. Eğer o dergi üniversitemize geliyor ise 
çok şanslı sayılırdık. Üniversitemizde olmayan dergilerin hangi kütüphanede olabileceğini gösteren 
kataloglar sayesinde izini bulmaya çalışırdık. Eğer yurt içinde o dergi yok ise yurt dışından 
getirtebilmek için hem maddi, hem zaman kaybımız olurdu. Buraya kadar anlatılan aşamalar üç ila 
dört ay arasında bir zaman alırdı. Günümüzde aynı sürecin en fazla yarım saat aldığını düşünürsek, 
Internet’in bilgisayarların yaygın kullanımının ardından gelen en önemli ikinci gelişme olduğu açıktır.         

3.3 Masaüstü bilgisayarlar dönemi 

Bilgisayar 1970 yılından sonra bizlerin de ayrılmaz bir parçası oldu. Henüz o yıllarda masaüstü 
bilgisayarları ile tanışmamıştık. Dünyada 1970 li yılların sonunda bir çok  bilgisayar firması kendi 
sistemlerini piyasaya sürdü. Örneğin, 1977 yılında ilk masaüstü bilgisayarlardan biri olan Apple iki 
arkadaş tarafından üretildi. 1981 yılında da IBM PC’ leri piyasaya sürdü.[9] 

Bu yılları dünyada bilgisayar teknolojisinin hızla geliştiği, masaüstü kişisel bilgisayarların ve yazılım
teknolojisinin özellikle bilimsel çevrelerde etkin kullanılmaya başlandığı yıllar olarak görmekteyiz. 
Ülkemizin bilişim teknolojisine girmesi, ODTÜ ve HÜ gibi eğitim kurumlarında çalışan değerli 
akademisyenler ve bu konuda yetişmiş genç bilgisayar mühendislerinin katkıları, Bilişim Derneği’nin 
düzenli çalışmaları ve iletişim teknolojisinde olan hızlı gelişme ile çok geç olmamıştır. Bu teknolojinin 
hızlı yayılması ve düşük maliyette olması bizlerin ve yetiştirdiğimiz öğrencilerin bilgisayar dünyasına 
kolayca girmesini sağladı. 1980’li yıllarda yurt dışı ülke üniversitelerinde kullanılan teknoloji artık eş
zamanlı olarak ülkemizde de kullanılmaya başlandı.

Bölümümüzde ilk masaüstü bilgisayar denilebilecek Hewlett Packard’ın geliş tarihi konusunda kesin 
bir bilgi veremeyeceğim ama;1976 ile 1978 yılları arasında olabilir. Bu  gelişmiş bir hesap makinesi 
ile bilgisayar arasında bir yapıya sahip olan HP-9830A modeli idi.  Bu serinin en gelişmiş türü olan 
HP- 9830A, bir hesap makinesi özelliğinden çıkıp, programlanabilir bilgisayar özelliklerine sahipti. En 
önemli özelliği BASIC programlama dili ile program yazılabilmesi, hard disk, yazıcı bağlantısına izin 
vermesi idi. Bu makinenin kasetlere kaydedilmiş istatistik paket programları bizi paket program 
kavramı ile  karşılaştırdı. Kasetlerde hem öğrettiğimiz istatistik tekniklerin tümü, hem araştırmalarda 
kullanabileceğimiz özel programlardan bazıları bulunuyordu. Bu makineye BASİC programlama dili 
ile kendi programlarımızı yazma olanağımız da oluyordu. Öğrencilerimize HP-9830A’yı tanıtmak için 
gruplar olarak uygulamaya alıyor ve o hafta işlediğimiz konuyu hazır program kasetlerini kullanarak 
yaptırıyorduk. Bazı derslerin ödevlerinde ve seminer dersi alan öğrencilerin projelerinde HP-9830A 
kullanılıyordu. Bölüme uzman olarak alınan bir arkadaşımız, diğer bölümlerde çalışan 
akademisyenlere verdiğimiz destek için bu makineyi kullanıyordu. HP-9830A ilk geldiğinde üçüncü 
katta bir odaya koyuldu. Bu oda araştırmaların yapıldığı öğrenci uygulamalarının da gerçekleştirildiği
yerdi. 
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1980’lerin ortaları, masaüstü bilgisayarların Türkiye’de yaygınlaşmaya başladığı yıllardı. Bu gelişme 
bize de yansıdı. Yeni bir araştırma ve bilgisayar odası oluşturuldu. Bu odada Bilgi İşlem Merkezinin 
bağladığı uç için bir ekran, Zenith Heathkit  H89, büyük bir yazıcısı ve HP-9830A  bulunuyordu. 

Bilgi İşlem Merkezinin 1974 yılından önce başlayan bir projesi, sisteme dışarıdan uçlar ile 
bağlanmaktı.İlk zamanlar bu proje başarılı olamadı. İstatistik Bölümü’ne 1984 ve izleyen yıllarda 
bağlanan uç bu projenin sonucu idi. Bölümde bulunan bu uç sayesinde Bilgi İşlem Merkezinde olan 
işlerimizi oraya gitmeden gerçekleştirebiliyorduk. Bu uç daha sonra İnternet  ile tanışmamızı
sağlayacak bir araç oldu.  

Aynı yıllarda öğrenci laboratuarlarımıza masaüstü kişisel bilgisayarlar alınması planlandı. O zaman 
için en uygun olduğu düşünülen AMSTRAD CPC-6128 alındı. Bu bilgisayarlardan altı tane alınmıştı
daha sonra öğrenci sayısı kadar artırmayı düşünüyorduk ancak; IBM uyumlu PC’lerin daha hesaplı,
daha kullanışlı olması nedeni ile bu düşünce eyleme koyulmadı. AMSTRAD CPC-6128 için 
Uygulamalı İstatistik derslerinde kullandığımız yöntemlerin programlarını öğrencilerimizden İlker 
Yalçın ve Sabri İnan yaptılar. Disketlere bu programları kaydettik ilerleyen yıllarda bu disketlerdeki 
programlar Uygulamalı İstatistik dersinin uygulamaları için  kullanıldı.

1984 yılını izleyen yıllar hesap makinelerinde de önemli gelişmelerin olduğu yıllardı. Gelişmeler o 
kadar hızlı oluyordu ki, takip etmekte zorlanıyorduk. Kullandığımız Texas Instruments hesap 
makinelerinin geliştirilmiş biçimi olan, program kartları ile birçok işi çok kolaylaştıran Texas 
Instruments Programmable 58C modelinin alınmasını istedik. Sanırım iki tane alındı. Bir tanesi bana 
verilmişti. Bu makineyi çok uzun zaman kullanamadık. 

1984 yılında kişisel bilgisayarlardan SINCLAIR ZX SPECTRUM 48K ile tanıştım. Bu ilk sahip 
olduğum taşınabilir kişisel bilgisayardı. Görüntü için televizyon ekranını kullanıyorduk. Daha öncede 
belirttiğim gibi mezuniyet aşamasında seminer dersi alan öğrencilerimize bazı projeler veriyorduk. Bu 
çalışmayı hazırlarken eski mezunlarımızdan derslerimizle ilgili anıları var ise bizimle paylaşmaların
istedim. Gelen desteklerden biri Cebrail Kurt’a ait idi. Bu desteği olduğu gibi aktarmak istiyorum: 

“Hocam günaydın,

Geçen gün karşılaştığımızda size anlattığım gibi, 1985 yılında mezun adayı iken benden seminer 
almamı istemiştiniz.‘Seminer konusu Kovaryans analizi’ ile ilgili program yapmaktı.Yanlış 
hatırlamıyorsan tarım ve hayvancılıkta en çok kullanılan söz konusu tekniği geniş bir şekilde anlatan 
yeşil kaplı bir kitabı da vermiştiniz.Sayenizde lisans programı döneminde başlık olarak görmüş
olduğum Kovaryans analizini program geliştirirken oldukça da ayrıntılı olarak öğrenmiştim. Doğal
olarak o dönemde kişisel mikro bilgisayarların yeni yeni konuşulduğu dönemde (ekte resmini size 
gönderiyorum) koskoca konuyu (nerede ise o kalın bir kitabın tüm tekniklerini içeren) bir tür paket 
programı yazmıştım ve bölüme arşivlenmek üzere bırakmıştım.  

Bilgisayar derleyicisi (Compiler) interpreter ve 8 K ek bellekli SINCLAIR ZX81 marka ve model olan 
bu güne göre oldukça basit bir sistemdi. Benzer şekilde bu programı bölümün HP marka (16 K 
bellekli)  bilgisayarında da denemiş ve çalıştırmıştım. Seminer başarıyla geçmiş, hatta rahmetli bölüm 
kurucusu ve başkanı Prof.Dr. Alaettin Kutsal Hocam da eskiden hesap makinesi ile 6 basamaklı
ondalıklı hesaplama yaparken şimdi bilgisayarlar sayesinde 12 basamaklı olanağının güzelliğini 
anlatmıştı. Bende konunun diğer kısmı yani paket programın başarısına odaklanmıştım. Hocamın çok 
önemsediği konu benim amacıma göre çok çok küçük gelmişti.Benim hiç unutamadığım anı da budur. 

Saygılarımla bilgilerinize sunuyorum. 

Cebrail KURT”[11] 

 Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde yapılan bir çalışmadan söz etmek istiyorum. Bu çalışmayı o
yıllarda bir kişinin kendi çabası ile uzman bir paket program hazırlama girişimi olarak düşünebiliriz. 
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Bilim Uzmanlığı çalışması yapan Erol Şanlıtürk’ün konusu “Multiple Comparison for Single Factor 
Experiment” idi[12]. Bu çalışmaya ben istatistik konusunda danışmanlık yapmıştım. Tez 1986 yılında
tamamlandı. Çalışma veri analizi ile başlıyor, verisini tanıyan araştırıcı için sorgulamalar ile yöntemini 
seçmeye yönlendiriyordu. Program gelişmeye müsait alt yapıya sahipti ve COBOL programlama dili 
ile PC’ler için hazırlanmıştı. Bu süreç ABD’de ve Avrupa’da 1970 yıllarında başlamış ve yazılım
şirketleri olarak bilgisayar piyasasında yerlerini almışlardı. Bu yazılımların serüvenlerini 
incelediğimizde bilim ile iş dünyası iş birliğinin getirdiklerini görmek mümkün. Ülkemizde ilerleyen 
yıllarda istatistik konularını içeren uzman programlar hazırlanmıştır. Bunlardan birinin Selçuk 
Üniversitesi İstatistik Bölüm’ünde gerçekleştirildiğini biliyorum, ancak; aşağıda vereceğim bazı
yazılımların gelişimlerinden göreceğimiz gibi bu konuda geç kalınmış olduğunu düşünüyorum. 

Öğrenci laboratuarlarımızın PC’ler ile oluşturulması 1988-89 yıllarına rastlar. Bu oluşum ile dünyada 
yaygın kullanılan yazılım programlarını da derslerimizin uygulamalarında kullanmaya başladık. İlk 
kullandığımız yazılım SYSTAT idi. SYSTAT 1970 yılının ortalarında Illinois Üniversitesi Psikoloji 
Bölümü Ass. Profesörlerinden  Lelond Wilkinson tarafından istatistik işlemleri için oluşturuluyor. 
SYSTAT 1983 yılında şirketleşip 50 den fazla çalışanı oluyor. SYSTAT paket programının merkezi 
halen Chicago Illinois’de bulunmaktadır. Bu paket programı geliştirerek tüm dünyaya 
pazarlamaktadır.[3] 

İstatistik paket programlarından söz ederken SAS programına değinmek gerektiğini 
düşünüyorum.Çizelge 1’de de değindiğimiz gibi Anthony J.Bar 1962-1966 yılları arasında Kuzey 
Carolina State Univ.’de lisans üstü eğitimini sürdürürken M.Kendall’ın notasyonlarından ilham alarak 
bir varyans analizi modelleme dili yaratıyor. Bunun hemen ardından çoklu regresyon programı
oluşturuyor. Bu deneyimleri ile SAS dilinin temelleri atılıyor. J.Bar’ın James Goodnight ile çalışmaya 
başlaması bu program paketini güçlendiriyor. 1971 yıllarında SAS akademik çevrelerde çok tutulan 
bir program oluyor. 1972’de endüstride de kullanılmaya başlıyor. Biz 1990’lı yıllarda yaptırdığımız
bir çok tez çalışmasında bu programı kullandık. İlk kullandığımız SAS programı bir proje ile 1990 
yılında Üniversitemizin Bilgisayar Merkezine kiraladığımız programdır. Bu program altı yıl kullanıldı.
1996 yılında yeni bir proje ile bölümümüzde olan PC lerde kullanılmak üzere Windows üzerinden 
çalışan SAS programı kiralandı. O yıllarda asistan olan Aytekin Dönmez SAS 6.12’ nin kullanım
yönergesi için Türkçe bir kaynak oluşturdu. Bazı örnekler ekleyip yayınlanması düşünülmüştü ancak 
gerçekleştirilemedi.  

Masaüstü bilgisayarların evlerimize girmesi 1990’lı yıllarda hızlandı. Bu aşamadan sonra artık
bilgisayarlar değil, yazılımlar ön plana çıktı. Bu yıllardan sonra istatistik ile uğraşan bizler her konu 
için özel yazılmış uzman programların dışında bünyesinde tüm yenilikleri toplamış sorularımıza cevap 
veren program arayışına girdik. 12 Nisan 1993 tarihinde Türkiye’de bilgisayar alanında çok önemli bir 
sayfa açıldı. Ankara Washington arasında kurulan kiralık hat ile Türkiye Internet ile tanıştı. ODTÜ 
den yapılan bu bağlantı üzerinden, Bilkent ve Hacettepe Üniversitelerine de Internet erişimi sağlandı.
Takip eden yıllarda bu eğitim kurumları kendi bağımsız Internet hatlarına kavuşacaklardı.Hacettepe 
Üniversitesinde İlk zamanlar Internet bağlantısı Bilgi işlem Daire Başkanlığının bölümlere bağladığı 
uçlar ile gerçekleşiyordu. Öğrenci laboratuarlarında bulunan PC’lerin Internet’e bağlanması daha 
sonraki yıllarda gerçekleşmiştir.  

3.4 2001 ve sonrası

2001 yılında Hacettepe Üniversitesinden emekli olup, çalışma hayatıma Başkent Üniversite’sinde 
devam etmeye başladım. Yeni işyerimin şartları bizim bilgisayarı her gün kullanmamızı
gerektiriyordu. Artık. derslerimizi verirken mutlaka üniversitemizde lisanslı olan istatistik paket 
programlarından birinin kullanımı gerekiyor. Üniversitemizde Lisanslı olan SPSS paket programı
temel istatistik konularını içeren servis derslerimizde, MİNİTAB paket programını da deney tasarımı
ders uygulamalarında kullanıyoruz.  

Derslerimizde yalnız tahta değil hazırladığımız görsel materyallerimizi kullanıyoruz. Bu amaçla tüm 
ders konularımız için PowerPoint ile hazırlanmış notlarımız bulunmaktadır. Çağımızın en büyük 
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kolaylıklarından biri olan Internet, araştırmalarımızda, öğrenci ile haberleşmede, ders ile ilgili 
bilgilerimizi öğrencilerimizle paylaşmada kullanmaktayız. Genç arkadaşlarımız teknolojiye bizden 
daha hakim ve getirdiği kolaylıkları rahatlıkla kullanmaktalar. Bir zamanlar bizim hayal bile 
edemeyeceğimiz, çalıştıkları konunun tanınmış isimleri ile Internet aracılığı ile anında haberleşmekte 
bilgi alışverişi yapabilmekteler. Genç arkadaşların bu değerlerin kıymetini bileceklerine ve her zaman 
bir adım daha iyi olmak için çalışacaklarına inanıyorum.       

Yukarıda kuruluşundan 2001 yılına kadar bünyesinde yaşadıklarımı aktardığım Hacettepe Üniversitesi 
İstatistik Bölümü'nü son ziyaretimde bilgisayar çalışma odalarının düzeni, uygulama laboratuarları ve 
bilgisayarların çağdaşlığına hayran kaldım. Başta anlatılanlardan bu noktaya gelinmesi bence övgüye 
değer.  

4. Sonuç ve öneriler 

Akademik yaşantımızda hedefimiz, yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz ve kendi çalışmalarımız ile gelişmiş
ülkelerin düzeyini yakalamak olmuştur. Dünyada ilk istatistik bölümünün 1911 yılında kurulduğu
dikkate alınır ise, istatistik eğitiminde yarışa başlama noktamızın ne kadar geride olduğu açıktır. Bu 
yarışta lehimize olan durum, istatistik eğitimi ile sıkı bir ilişkisi olan bilişim teknolojisinin akademik 
çalışmalardaki önem ve yerini erken benimsemiş ve aktif kullanıyor olmamızdır. Bu yarış içindeki 
kırk üç yıllık akademik yaşantıma sığdırdığım anılarımı, kendi görüş açımdan bu sunu ile paylaşmak 
istedim. Çağımızın teknik donanımını çok iyi kullandığına inandığım genç arkadaşım ile de bu anıları
görselleştirdik. 

Ülkemizde istatistik bilim düzeyinde tüm dünya ülkeleri ile aynı düzeye gelindiğini söylemek yanlış 
olmaz. Genç bilim insanı arkadaşlarımız bu yarışta geri kalmayacaklardır. Bizim eksik yanımızın
istatistiğin bilim çevreleri dışında özellikle sanayide etkin kullanılmaması olduğunu düşünüyorum. 
İstatistik biliminin getireceği kazançları ilgili çevrelere anlatmak için daha çok çalışılması ve sabırla 
ortak çalışmalar yapılması gereğine inanıyorum.   
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Özet 

Yaşam dağılımlarının karşılaştırılmasında; etik ,ekonomik ve idare ediliş gibi nedenlerden dolayı en az 
sayıda başarısızlık sayısı ile test sürecinin sonlandırılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla, grup ardışık
düzenler ve esnek uygulama koşullarına sahip uyarlamalı düzenler önerilmiştir. Çalışmada , uyarlamalı
düzenler hakkında genel bilgi verilmiş ve hazard oranlarının parametrik olmayan istatistikler ile 
uyarlamalı düzenlerde testi incelenmişti.Gerçek bir veri kümesi üzerinden uygulama yapılmış, incelenen 
yöntemler elde edilen sonuçlar üzerinden değerlendirilmişitr.  

Anahtar sözcükler: Hazard oran, Uyarlamalı düzenler, p-değerleri, log-rank testi, klinik denemeler.  

 
Abstract  

Adaptive designs and an application on the test of hazard ratio 

It is aimed to stop testing procedure with the minimum number of failure in the comparison of survival 
distributions, because of the ethical, economical and administrative reasons. To fulfil this aim, group 
sequential test and adaptive designs, which have flexible application rules, were proposed. In this study, a 
general review of adaptive designs are given; they also harmonized to test of hazard ratios via 
nonparametric statistics, and lastly an application over a real data set is done. Mentioned methods are 
evaluated over the results.   

Keywords: Hazard ratio, adaptive designs, p-value, log-rank test, clinical trials.  

 
1. Giriş

Klinik denemelerde, düşük etkiye sahip tedavi ile çalışmaya devam edecek hasta sayısını en aza 
indirmek amaçlanmaktadır. Dolayısıyla, çalışma boyunca biriken verinin periyodik olarak izlenmesi 
gerekmektedir. Bu amaçla ilk olarak sabit örneklem büyüklüğüne sahip düzenler kullanılmış olsa da, 
etik, idare ediliş ve maliyet açısından ardışık yöntemlerin kullanılması önerilmiştir. Klasik ardışık
düzenlerin uygulanamadığı durumlar için, ardışık olarak gelen veriyi gruplar halinde incelemeye izin 
veren grup ardışık düzenler geliştirilmiş ve yaşam çözümlemesinde yaygın olarak kullanılmaya 
başlanmıştır. Ancak son yıllarda, araştırmacının çalışmayı herhangi bir ara zamanda yeniden 
değerlendirebileceği ve istenildiğinde çalışmanın geri kalan kısmında gerekli değişikliklerin 
yapılabileceği, uyarlamalı düzenler (adaptive designs) olarak adlandırılan birçok yöntem önerilmiştir. 

2. Uyarlamalı düzenler ve hazard oranının testinde kullanımı

Klinik denemelerde planlama yapılırken araştırmacı düzen hakkında hatalı kararlar verebilir. Hatalar 
ancak veri toplanmaya başladıktan sonra ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, araştırmacı bir yandan 
denemeyi ve testleri devam ettirirken bir yandan da süreci iyileştirmek ve hataları yok etmek için 
düzende değişiklikler yapmak isteyebilir. Sabit örneklem büyüklüğüne sahip düzenler ve grup ardışık
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test düzeni bu tür değişikliklere izin vermezken, uyarlamalı düzenler I Tür hatayı kontrol ederek bu 
değişikliklerin yapılmasına izin verir. Süreç için gerçekleştirilecek uyarlama türlerine örnek olarak: 
Örneklem büyüklüğünü değiştirmek; ikiden çok tedavinin karşılaştırıldığı durumlarda bir ya da daha 
çok tedaviyi çalışmadan çıkartmak; tedavi sonunda ölçülen değişken türünde değişiklik yapmak ve test 
istatistiğini değiştirmek verilebilir. Bir klinik deneme için aşağıda verilen hipotezin testi düşünülsün: 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )tStSththdaya10:H BABA0 ===λ=θ

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )λ=λ=≠λ≠θ tStSththdaya10:H BABA1 (1) 
Klinik araştırmalarda her geçen gün daha büyük önem kazanan uyarlamalı düzenlerin temelini 
oluşturan bazı çalışmalar ve Eş. 1’de verilen hipotezlerin testinde kullanımları ilerleyen bölümlerde 
verilmiştir. 

2.1. Bauer&Köhne yöntemi 

Bauer&Köhne (1994) ayrı adımlardan elde edilen p-değerlerinin birleştirilmesine dayanan bir yöntem 
(BK) önermişlerdir. Yöntem ayrı alt örneklemden gelen p-değerlerinin, I. Tür hata’nın sabit kalmasını
sağlayan Fisher'in çarpım kriteri (Fisher’s product criterion) ile birleştirilmesine dayanan bir iki 
aşamalı düzendir. Düzen ya bilinen sabit örneklem büyüklüğüne sahip düzenler gibi ya da grup ardışık
test düzenlerindeki gibi planlanabilir. Ancak Posch&Bauer (1999) BK yönteminde her adım için 
örneklem büyüklüğünü formüle etmişlerdir. Testin işleyişi aşağıda verildiği gibidir: 
 
BK yöntemi için, α ( αc ) ve 0α sabitleri belirlenir. Bu değerlere karşılık 1α değeri SAS makrosu 
kullanılarak hesaplanmaktadır. 2,1i = için pi, i. adımda hesaplanan test istatistiğine karşılık gelen p-
değeri olmak üzere testin durdurma kuralları aşağıdaki gibidir: 

1. 01p α≥ ise H0’ın kabulü ile süreç sonlandırılır. 
2. 11p α≤ ( )

2
c1 α>α ise, H0 reddedilir ve süreç sonlandırılır. 

3. 011 p α<<α ise, ikinci adıma geçilebilir. p1-değeri ikinci adımı planlamak ve yeniden 
düzenlemek için kullanılabilir (örneğin ikinci adımda gözlenecek hasta sayısı n2’nin 
belirlenmesinde kullanılır).  

4. İkinci adımda, 
2

cpp 21 α≤ ise H0 reddedilir. Aksi halde H0 kabul edilerek süreç sonlandırılır.  
Eş. 1’de verilen hipotez testi için, ara adım ve son adımda ilgili parametrik olmayan istatistik (örn: 
log-rank, Tarone-Ware, Gehan Wilcoxon vb.) ve p-değeri hesaplanarak karar verilir.  

2.2. Proschan&Hunsberger yöntemi 

Proschan&Hunsberger (1995) denemenin farklı adımlarında elde edilen bağımsız test istatistiklerini 

doğrudan birleştirilmesine dayanan bir yöntem (PH) önermişlerdir. PH yöntemi için α ve 0α sabitleri 

ve bunlara karşılık
0

zα ve 
1

zα değerleri SAS makrosu ile hesaplanır. İkinci adımda test istatistiği, 

21

1
1 nn

n
+

=ζ ve 
21

2
2 nn

n
+

=ζ olmak üzere 2211 zzZ ζ+ζ= biçiminde hesaplanmaktadır. Testin 

işleyişi aşağıda verildiği gibidir.    

1. 
0

zz1 α≤ ise, H0 kabul, 
1

zz1 α≥ ise H0 reddedilerek  süreç durdurulur, 
2. 

01
zzz 1 αα << ise  sonraki adıma geçilir, 

3. Son adımda, ( )
21

2
1

2
211

12
nn

zznzn
z,ncZ 1

+

−+
=> α ya da 2

1
2

2 zzz
1
−≥ α ise H0 reddedilir.  

Eş. 1’de verilen hipotez testi BK yöntemine paralel olarak, yukarıdaki durdurma kuralları kullanılarak 
gerçekleştirilir. 
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2.3.Lehmacher&Wassmer yöntemi 

Lehmacher&Wassmer (1999), devam eden deneme için uyarlama yapmayı sağlarken, klasik grup 
ardışık test sınırlarının kullanılabileceği bir yöntem (LW) önermişlerdir. Dengeli olmayan düzenlerde 
ise Wassmer (2006) aşağıda verildiği gibi bir ağırlıklandırma yapılarak inverse normal yöntem 
kullanılmasını önermiştir.  Bu durumda i adım sayısı, iδ i. adımdaki başarısızlık sayısı ve Si i. adımda 

elde edilen grup ardışık test istatistiğini göstersin. Test için karar, ( )
1ii

1i1iii
i

1
i

SS
p1z

−

−−−

δ−δ

δ−δ
=−Φ=

olmak üzere, ( )∑
∑ =

−

=

∗ −Φζ

ζ

=
i

1i
i

1
ii

1i

2
i

i p11Z

değerine göre verilir. Burada N,,1i K= için 11 δ=ζ ve 12i δ−δ=ζ biçiminde alınır.  

2.4.Test istatistiği birleştirme yöntemi 

Yeni bir tedavi yöntemi uygulanan grubun, kontrol grubu ile karşılaştırıldığı denemelerde 
kullanılabilecek birçok test istatistiği vardır. Araştırmacı ara çözümlemenin ardından gücü artıracak 
farklı bir test istatistiği kullanmaya, daha çok gözlem almaya ya da çalışma süresini uzatmaya karar 
verebilir. Lawrence (2002) bu tür değişikliklerin yapılabileceği bir yöntem önermiştir. Lawrence 
(2002), Fleming-Harrington ρG ailesine ait istatistikler kullanmış, ayrı adımlarda ρ ’nun farklı
değerleri için elde edilen istatistiklerin birleştirilmesi için bir yöntem (TİB) önermiştir ve test için 
klasik grup ardışık test yöntemlerinden birine ait durdurma kuralları kullanılabilmektedir. Bu 
birleştirme yöntemi ayrı adımlardan elde edilen, farklı istatistiklerin bağımsızlaştırılmasını temel 
almaktadır. TİB yöntemi için w adımlara ilişkin sonuçlar birleştirilirken kullanılacak ağırlık ve 

( )( ) ( )( ) ( ) ( )( )
( )( )( )21

1111

12

22

212212
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ρρρρρρ

−

−
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( ) ( )

( ) 12
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ˆw1w21

Zw1Zw
Z 21

σ−+

−+
= ρρ eşitliği

kullanılmaktadır. 

2.5.Varyans uyarlaması yaklaşımı

Parlak Demirhan v.d. (2008) klinik denemelerde elde edilen verinin yapısını dikkate alarak 
sansürlenme oranlarının süreç için elde edilen güçler üzerindeki etkilerini incelemiştir. Bu 
incelemelerden yola çıkılarak, ortaya çıkabilecek durumların olumsuz etkilerini ortadan kaldırabilmek 
amacıyla, hazard oranının uyarlamalı testinde hesaplanacak parametrik olmayan istatistiğe ait varyans 
için bir uyarlama önerilmiştir. Ara çözümlemede sansürlenme oranları farklı olduğunda ağırlıklı; aynı
olduğu durumlarda ise skor testlerinin kullanılması uygundur (Leton&Zuluaga, 2001; 2005). Farklı
adımlardan elde edilen, varyans uyarlaması uygulanmış istatistikler yukarıda verilen yöntemler ile 
birleştirilerek hipotez hakkında karar verilebilir.  

3. Gerçek veri üzerine bir uygulama 

Bu bölümde Kalbfleisch&Prentice (1980) tarafından verilmiş olan: Orofarinks karsinomu tedavisi için 
yapılan bir klinik denemeye ait veri kümesi kullanılmıştır. Eş. 1’de verilen yokluk hipotezinin 

( )0ln1,0:H1 >λ>λ>θ ) alternatifine karşı testi gerçekleştirilmiştir.  
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3.1. BK yöntemi ile çözümleme  

2N = , 05.0=α , 80.01 =β− için, alternatif hipotez değeri 67.1=λ ve 513.0ln =θ=λ ve her 
adımda beklenecek başarısızlık sayısı 60 alınmıştır. 

Çizelge 1. Ara çözümleme sonrası test sonuçları

Testler 1. adımdaki 
test ist. (p1-değeri) 

011 p α<<α ise 2. adıma 
geçilir 

2. adımdaki 
test ist.  

(p2-değeri) 
12 pcp α>

ise H0 kabul 

Log rank 9431.0− (0.8272) 
95.00 =α

0.01179831 =α
0.0087049 c =α

(SAS kodu ile hesaplanır) 

2562.0− (0.6011) 0.010523 

P-P Wilcoxon 0098.1− (0.8437) 6504.0− (0.7423) 0.010318 

Wilcoxon 0957.1− (0.8634) 8789.0− (0.8102) 0.010082 

Tarone-Ware 0291.1− (0.8483) 7098.0− (0.7611) 0.010262 

Ara çözümlemede H0 hipotezi hakkında karar verilemeyerek ikinci adıma geçilir. İkinci adım sonunda 
H0 kabul edilerek sürece son verilir. Burada örneklem büyüklüğü, O’Brien&Fleming (1979) test 
düzeni düşünülerek hesaplanmıştır. Ancak araştırmacı, ikinci adımda sağlanması istenen koşullu güç 
değerine bağlı kalarak Newton Rapson yöntemi ile birinci adım örneklem büyüklüğünü hesaplayabilir. 
Genel olarak karşılaştırma yapıldığında: O’Brien&Fleming yöntemine göre toplam 120 başarısızlık
gerçekleştikten sonra (çalışmanın 1701. günü) tedaviler arasında fark olmadığına karar verilirken, BK 
yöntemine göre sadece 70 başarısızlığın ardından (çalışmanın 359. günü) bu karara ulaşılabilmiştir. 
Dolayısıyla daha az hasta kaybı ve zaman açısından, BK yönteminin kullanılması daha avantajlıdır.  

3.2. PH yöntemi ile çözümleme  

Ara çözümlemeye kadar BK yöntemindeki gibi 60 başarısızlık beklenmiştir. PH yöntemine göre 1. 
adım bilgisi kullanılarak ikinci adım örneklem büyüklğü 30 olarak hesaplanmıştır. 1. adım sonuçları,

8165.01 =ζ ve 5774.02 =ζ olmak üzere sonuçlar Çizelge 2.’de verildiği gibidir.  
Çizelge 2. PH yöntemi için son adımda elde edilen sonuçlar 

Testler z1 ( )12 z,nc z2 Z
Log rank -0.94313 1.6110 -0.4470 -1.0282 

P-P Wilcoxon -1.00981 1.6053 -0.4551 -1.0873 
Wilcoxon -1.09568 1.5971 -0.5539 -1.2144 

Tarone-Ware -1.09568 1.5971 -0.5532 -1.1600 
Tüm parametrik olmayan istatistikler için ( )12 z,ncZ < olduğundan H0 yokluk hipotezi kabul edilerek 
süreç sonlandırılır. Hipotez hakkında ( )1zA2 zz > ise ya da ( )12 z,ncZ > ise ret kararı verilmektedir.  

Ancak αα > zz
1

olduğundan 
1

zα yerine αz koyulduğundan, ( )1zAz değeri olması gerekenden daha 
küçük çıkmış olabileceğinden ( )12 z,ncZ > karşılaştırmasına göre karar vermek daha uygun olmuştur.   
 
3.3. LW yöntemi ile çözümleme 

LW yöntemi kullanıldığında elde edilen sonuçlar Çizelge 3.’te verilmiştir. Test için Pocock (1977) 
sınır değeri (1.876) kullanılmıştır. Dolayısıyla 1.adımda H0 hakkında karar verilemeyerek ikinci adıma 
geçilmiştir. 

Çizelge 3. LW yöntemi için 60n1 = için ara çözümleme sonuçları
1. Adım 2. Adım

Testler z1 (p1-değeri) ∗
2Z ( p-değeri) 

Log rank 9431.0− (0.8272) -0.1093 (0.5435) 
P-P Wilcoxon 0098.1− (0.8437) -0.1531 (0.5608) 

Wilcoxon 0957.1− (0.8634) -0.1610 (0.5640) 
Tarone-Ware 0291.1− (0.8483) -0.1583 (0.5629) 
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İkinci adımda Alt bölüm 2.3’e göre hesaplanan değerlere göre de yokluk hipotezi reddedilemez. 
Standart tedavi ile alternatif tedavi arasında fark olmadığı kararı ile süreç durdurulur.  
 
3.3. Veri için varyans uyarlaması

O’Brien&Fleming düzenine göre elde edilen sonuçlar incelendiğinde, sansürlenme oranları standart ve 
alternatif tedaviler için sırasıyla, ara adımda %58.33-%46.43, son adımda ise %38.00-%38.30 olarak 
elde edilmiştir. Sansürlenme oranlarının birinci adım sonunda farklı, ikinci adım sonunda ise aynı
olduğu görülmektedir. Bu durumda, birinci adım sonunda hipergeometrik varyans hesaplanır ve 
ağırlıklı testler elde edilir. İkinci adımdaysa permütasyonel varyans hesaplanarak skor testleri elde 
edilir. İki adımda elde edilen test istatistikleri 2. Bölümde verilen yöntemler kullanılarak birleştirilip 
hipotez testi yapılabilir. Testlere ilişkin sonuçlar Çizelge 4’te verildiği gibidir. Burada sadece TİB için 
sonuçlar verilmişitr.  

Çizelge 4. Ara çözümleme sonrasında varyans uyarlaması sonuçları
LR PPW GW TW 

1. Adım Skor İstatistikleri -0.965 -1.0278 -0.98892 -1.03358 
Ağırlık İstatistikleri -0.94313 -1.00981 -1.09568 -1.02909 

2. Adım Skor İstatistikleri -0.85258 -1.16888 -1.27088 -1.13876 
Ağırlık İstatistikleri -0.8579 -1.17955 -1.2738 -1.14317 

0ˆ 12 ≅σ olmak üzere Genel - Z -1.26976 -1.54056 -1.67341 -1.5329 
Çizelge 4’te verilen sonuçlar klasik grup ardışık test sınır değerleri ile karşılaştırılarak hipotez testi 
yapılmaktadır. Diğer yöntemlerde elde edilen sonuçlara burada da ulaşılmaktadır. 

4. Sonuç 

Bu çalışmada, uyarlamalı düzenler hakkında genel bilgi verilmiştir. Yaşam dağılımlarının
karşılaştırmasında hazard oranlarının parametrik olmayan istatistikler ile uyarlamalı düzenlerdeki testi 
verilmiş ve yeni bir varyans uyarlaması yaklaşımı önerilmiştir. Son olarak, uyarlamalı düzenlerin 
uygulamasını göstermek amacıyla, gerçek veri üzerinde bir uygulama yapılmıştır. Grup ardışık testler 
ara adımlarda düzende uyarlama yapmaya izin vermediğinden, araştırmacılara uyarlamalı düzenleri 
kullanmaları ve uyarlamalı düzende yapılacak hazard oranı testi için, ara adımda ve son adımda 
değişen sansürlenme oranlarına göre varyans uyarlaması yapması önerilebilir. 
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Özet 

Entropi, günümüzde birçok bilim dalında karşılaşılan olasılıksal sistemlerin formulasyonunda önemli 
derecede yer almaktadır. Entropi kavramına dayanan entropi optimizasyon ilkeleri ve bu ilkelerin 
birbirleriyle olan ilişkileri ile ilgili çok sayıda özgün çalışma yapılmıştır. Bu ilkelerden “Jaynes’in 
maksimum entropi ilkesi” ve “Kullback’in minimum çapraz entropi ilkesi” en önemli iki optimizasyon 
ilkesidir. Maksimum entropi ilkesi, bir belirsizlik ölçütü olan Shannon entropi ölçütünün maksimize 
edilmesi temeline dayanmaktadır. Maksimum entropi ilkesinin uygulandığı en önemli alanlardan biri, 
rastlantı değişkenlerinin yoğunluk fonksiyonunun bulunmasıdır. Bu yöntem yardımıyla elde edilen 
dağılıma “MaxEnt dağılımı” denir. Bu çalışmada, maksimum entropi ilkesi ve analitik çözüm yaklaşımı
ele alınmış ve üç ayrı veri kümesi için MaxEnt dağılımı elde edilerek, bu dağılımların veriye uyumu 
çeşitli kriterler yardımıyla gösterilmiştir.  

Anahtar sözcükler: Shannon entropi ölçütü;  Maksimum entropi;  MaxEnt dağılımı

Abstract 

Maximum entropy principle and application to three different data set 

Entropy has very important role in the formulation of probabilistic systems which are encountered in a lot 
of disciplines. Numerous original workings have been made about entropy optimization principles which 
based on the concept of entropy and relationships between these principles. Jaynes’s maximum entropy 
principle and Kullback’s minimum cross entropy principle are the most important optimization principles. 
Maximum entropy principle is based on maximizing the Shannon entropy measure which is a measure of 
uncertainty. One of the most important regions which the maximum entropy principle is applied is finding 
the probability density functions of the random variables. The distribution which is obtained from this 
method is called “MaxEnt distribution”. In this study, maximum entropy principle and analytical solution 
approach was discussed and for three different data set, the MaxEnt distribution was found and discussed 
the performance of this distributions. 
 
Keywords: Shannon entropy measure; Maximum entropy; MaxEnt distribution 

 

1. Giriş

Modern bilgi kuramı, büyük ölçüde olasılık teorisi üzerinde temellenen bilgi kavramının sayısal bir 
yaklaşımıdır. Matematiksel ifadesiyle, nEEE ,...,, 21 gibi n tane farklı durum alabilen bir E rastgele 
olayı belirlensin. Her bir duruma ait olasılıklar ise sırasıyla nppp ,...,, 21 olarak ifade edilsin. Bu 
olasılık değerlerinin  

 kp > 0 ve       1=∑ kp
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doğal kısıtlarını sağladığı biliniyor. Bir kE rastgele olayına ait öz bilgi miktarı aşağıdaki gibi 
tanımlanır: 

 )ln()1ln()( k
k

k p
p

ES −== (1) 

1948 yılında, Claude Shannon tarafından, termodinamik ve istatistiksel mekanikteki kullanımlarına
benzer şekilde, entropi olarak adlandırılan bir belirsizlik ölçütü tanımlanmıştır. (1) eşitliği ile 
gösterilen öz bilgi tanımı dikkate alınarak, rastgele bir olay için Shannon entropisi, öz bilginin 
matematiksel beklentisi olarak aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 

 ∑
=

−=
n

k
kk pppH

1
ln)( (2) 

Entropi, pozitif ve permutasyonel olarak simetrik bir değerdir. Bu değer, ortaya çıkması kesin olarak 
belli olan olaylar için 0 iken, bütün olasılıkların birbirine eşit olduğu durumda maksimum değerini 
alır.  

Shannon’a göre, bir olay hakkında bilgi edinilmesi, o olayın belirsizlik içermesi halinde söz konusu 
olabilmektedir. Buna göre, ortaya çıkma olasılığı yüksek olayların meydana gelmesi fazla bilgi 
getirmemekte, aksine olasılığı düşük olayların oluşması daha fazla bilgi taşımaktadır. Dolayısıyla, 
belli bir durumun oluşma olasılığı, o durumu oluşturan sayının belirsizlik derecesini temsil etmektedir. 
Bu nedenle, kazanılan bilgi, giderilen belirsizlik miktarının dolaylı bir ölçütüdür. Shannon, bu 
yaklaşımla, entropi kavramını, bir olayın alabileceği çeşitli alternatif durumların beklenen değeri 
olarak bir matematiksel bağıntıyla tanımlamıştır. Shannon tarafından ortaya konan bu ilişki sebebiyle, 
entropi kavramı ve entropi optimizasyon ilkeleri, fizik, elektronik, matematik, istatistik, ekonomi ve 
tıp gibi birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır. Jaynes tarafından ortaya konan maksimum entropi 
ilkesi ve Kullback’in minimum çapraz entropi ilkesi, en önemli iki optimizasyon ilkesidir. MinxEnt 
yönteminin en önemli özelliği, bir rastlantı değişkenine ait moment değerleri ve önsel bir dağılım
verildiğinde, uygun sonsuz sayıda dağılım arasından Kullback-Leibler ölçütünü minimum yapan 
dağılımı bulmaya olanak sağlamasıdır. Jaynes tarafından ortaya atılan maksimum entropi ilkesi ise, 
sadece ortalama değerler verildiğinde, olası tüm dağılımlar arasından, verilen kısıtlarla tutarlı olacak 
biçimde maksimum entropiye sahip olan dağılımın seçilmesi gerektiğini öneren bir yaklaşımdır. 
Burada, verilen kısıtların dışında bir bilgi kullanmamak amacıyla maksimum belirsizliğe sahip olan 
dağılım seçilmektedir.  

MaxEnt yöntemi ile elde edilen dağılım, bilinen dağılımlardan hiçbirine uyum göstermeyen bir 
rastlantı değişkeni için uygun bir model olabilmektedir. Ayrıca, bilinen dağılımlara uyan bir rastlantı
değişkeni için de, diğer dağılımlara benzer sonuçlar vermekte, uygun moment kısıtlarının seçilmesiyle 
Normal dağılımla çakışık sonuçlar vermektedir. Bu çalışmada, üç ayrı veri kümesi için MaxEnt 
dağılımı elde edilmiş ve bulunan dağılımların veriye uyumu çeşitli kriterler yardımıyla gösterilmiştir.  

2. Maksimum entropi ilkesi  

nxxxX ,...,,; 21 değerlerini nppp ,...,, 21 olasılıkları ile alan bir rastlantı değişkeni olsun. Bu 
değişkene bağlı olan )(),...,(),( 21 XgXgXg m fonksiyonlarının beklenen değerleri, mµµµ ,...,, 21 ile 
gösterilirse, 
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rir
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, mr ,...,1= (3)                                                                             

ifadesi yazılabilir. Ayrıca olasılık değerleri arasında, 
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1
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=
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i
ip (4) 

ilişkisi olması gerektiği de biliniyor. Verilen bu (3) ve (4) kısıtları ile tutarlı olan sonsuz sayıda olasılık
dağılımı vardır. MaxEnt yönteminde yapılmak istenen, bu dağılımlar arasından maksimum entropiye 
sahip olan dağılımın seçilmesidir. Bu amaçla, 

 i

n

i
i pppH ln)(

1
∑

=

−= (5) 

şeklinde tanımlanan entropi fonksiyonu maksimize edilerek uygun ip olasılık değerleri elde edilir. Bu 
yolla elde edilen dağılıma “MaxEnt dağılımı” denir.  

3. Yöntemin analitik çözümü 

Matematiksel olarak maksimum entropi ilkesinde yapılmak istenen (5) eşitliği ile verilen entropi 
fonksiyonunu maksimize etmek olduğundan, koşullu ekstremum çözümüne göre verilmiş (3) ve (4) 
koşulları mλλλ ,...,, 10 Lagrange çarpanları ile çarpılarak yardımcı L fonksiyonu  
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olarak elde edilir. Burada, mλλλ ,...,, 10 , (3) ve (4) eşitlikleri ile verilen 1+m kısıta ait 1+m tane 
Lagrange çarpanıdır. İşlemde kolaylık olması açısından 0λ yerine 10 −λ değeri kullanılmıştır.  

L yardımcı fonksiyonunun ip ’lere göre kısmi türevleri alınır ve sıfıra eşitlenirse (7) ile gösterilen 
denklem sistemi elde edilir:  

 0=
∂
∂

ip
L

⇒ 0ln
1

0 =−−− ∑
=

ri

m

r
ri gp λλ , ni ,...,2,1= (7) 

Buradan 

 )exp( 22110 mimiii gggp λλλλ −−−−−= L , ni ,...,2,1= (8) 

ifadesine ulaşılır. Böylelikle nppp ,...,, 21 değişkenleri mλλλ ,...,, 10 cinsinden yazılmış olur. 
Bilinmeyen mλλλ ,...,, 10 değerleri ise, (8) ifadesinin, (3) ve (4) kısıtlarında yerine konmasıyla 
bulunur. Böylelikle elde edilen denklemler, 
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şeklindedir. 

(9) ve (10)’da elde edilen eşitlikler (11) ve (12)’de gösterildiği gibi yazılabilir: 
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Böylelikle 
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ifadesine ulaşılabilir. Burada (11) denklemi, 0λ ’ı, mλλλ ,...,, 21 çarpanlarının bir fonksiyonu olarak 
ifade ederken, en son elde edilen (13) denklemi, mµµµ ,...,, 21 değerlerinin mλλλ ,...,, 21 cinsinden 
ifadesini verir. mλλλ ,...,, 10 Lagrange çarpanlarını elde ettikten sonra (8) eşitliği sayesinde ip
olasılık değerlerine ulaşılabilir. Burada, Matlab’ta yazılmış bir program yardımıyla çarpanlar, 
dolayısıyla MaxEnt dağılımı elde edilebilir.  

4. Uygulama 

Bu bölümde MaxEnt yöntemi kullanılarak üç ayrı uygulama yapılmıştır. Her bir veri kümesi Türkiye 
İstatistik Kurumu’ndan elde edilmiştir. Üç veri kümesi için de MaxEnt dağılımları elde edilmiş ve bu 
dağılımın veriye olan uyumu bazı kriterler yardımıyla incelenmiştir. 

İlk veri kümesi, 2000-2006 yılları arasını kapsayan dönemde, 3 yıl ve daha fazla süredir iş arayan işsiz 
sayısını içermektedir. Belirtilen sayılar bin kişiyi göstermekte olup, 15 yaş ve üstünü kapsamaktadır. 
İlk olarak, bir paket programı yardımıyla veri kümesinin bilinen herhangi bir dağılıma uyum gösterip 
göstermediği araştırılmış ve bilinen dağılımlardan uniform, geometrik ve negatif binom dağılımına
uyduğu görülmüştür. 3 yıl ve daha fazla süredir iş arayan kişi sayına ait MaxEnt dağılımı, moment 
kısıtlarının xxg =)(1 ve 2

2 )( xxg = olarak seçilmesiyle elde edilmiştir. Bulunan MaxEnt 
dağılımının veriye uyumu 2χ Ki-Kare, 2R korelasyon katsayısı ve K-L Kullback-Leibler ölçütü 
kullanılarak gösterilmiştir. Bu değişken için elde edilen dağılım ve uygunluğu aşağıdaki Çizelge.1’de 
gösterilmiştir:  
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Çizelge 1. 3 yıl ve daha fazla süredir iş arayan kişi sayısı için gerçek olasılıklar ve MaxEnt olasılıkları

Yıllar 

3 yıl ve daha fazla 
süredir iş arayan 

kişi sayısı
(Bin kişi, 15+ yaş)

Gerçek 
olasılıklar

MaxEnt 
olasılıkları

2000 44 0.0449 0.0492 
2001 54 0.0550 0.0562 
2002 94 0.0958 0.0905 
2003 104 0.1060 0.1006 
2004 220 0.2243 0.2298 
2005 259 0.2640 0.2575 
2006 206 0.2100 0.2162 

2χ : 1.460623582   
K-L : 0.000740164   

2

R : 0.996   
 

Çizelge 1.’den, 3 yıl ve daha fazla süredir iş arayan kişi sayısına göre belirlenen MaxEnt dağılımının
veriyi modellemede 2χ , Kullback-Leibler ölçütü ve 

2

R kriterleri açısından çok iyi sonuçlar verdiği
görülmektedir. Bu kriterlerin yanında MaxEnt dağılımının veriye uyumu görsel olarak aşağıdaki grafik 
yardımıyla da görülmektedir:  
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Şekil 1. 3 yıl ve daha fazla süredir iş arayan kişi sayısının MaxEnt dağılımına uyumu 
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Grafik incelendiğinde, bulunan Maxent dağılımının iş arayan kişi sayısına yüksek oranda uyum 
gösterdiği görülmektedir. Dolayısıyla, hem birtakım istatistiksel kriterler yardımıyla hem de görsel 
olarak değerlendirildiğinde, maksimum entropi yöntemi ile bulunan MaxEnt dağılımının, 3 yıl ve daha 
fazla süredir iş arayan kişi sayısı için uyumlu sonuçlar verdiği söylenebilmektedir.  

Bir diğer veri kümesi ise, 1998-2007 yıllarını kapsayan dönemde, 15-24 yaş aralığında görülen 
intiharlardır. Bir önceki uygulamaya benzer olarak yine ilk adımda bir paket programı yardımıyla veri 
kümesinin bilinen herhangi bir dağılıma uyum gösterip göstermediği araştırılmış ve bilinen 
dağılımlardan yalnızca negatif binom dağılımına uyum gösterdiği görülmüştür. Burada intihar 
sayılarına ait MaxEnt dağılımı, moment kısıtlarının xxg =)(1 , 2

2 )( xxg = ve 3
3 )( xxg = olarak 

seçilmesiyle elde edilmiştir. Bulunan MaxEnt dağılımının veriye uyumu 2χ Ki-Kare, 2R korelasyon 
katsayısı ve K-L Kullback-Leibler ölçütü kullanılarak gösterilmiştir. Bu değişken için elde edilen 
dağılım ve uygunluğu aşağıdaki Çizelge.2’de gösterilmiştir:  

 

Çizelge 2. Yıllara göre 15-24 yaş aralığında görülen intihar sayısı için gerçek olasılıklar ve MaxEnt 
olasılıkları

Yıllar 

15-24 yaş
arasında 
görülen 

intiharlar 

Gerçek 
olasılıklar

MaxEnt 
olasılıkları

1998 661 0.0885 0.0893 
1999 604 0.0808 0.0798 
2000 621 0.0831 0.0829 
2001 841 0.1126 0.1114 
2002 746 0.0998 0.1003 
2003 922 0.1234 0.1245 
2004 850 0.1138 0.1126 
2005 759 0.1016 0.1018 
2006 778 0.1041 0.104 
2007 690 0.0923 0.0934 

 2χ : 0.524036   
 K-L : 0.000036   
 

2

R : 0.996   
 

Çizelge 2.’den, 15-24 yaş aralığında görülen intihar sayısına göre belirlenen MaxEnt dağılımının
veriyi modellemede 2χ , Kullback-Leibler ölçütü ve 

2

R kriterleri açısından çok iyi sonuçlar verdiği
görülmektedir. Bu kriterlerin yanında MaxEnt dağılımının veriye uyumu görsel olarak Şekil. 2’de 
görülmektedir:  
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Şekil 2. 15-24 yaş aralığında görülen intihar sayısının MaxEnt dağılımına uyumu 

Grafik incelendiğinde, bulunan Maxent dağılımının intihar sayılarına yüksek oranda uyum gösterdiği
görülmektedir. Dolayısıyla, hem çeşitli istatistiksel kriterler yardımıyla hem de görsel olarak 
yorumlandığında, maksimum entropi yöntemi ile bulunan MaxEnt dağılımının, 15-24 yaş aralığında 
görülen intihar sayıları için uyumlu sonuçlar verdiği söylenebilmektedir.  

Son olarak, 2002-2006 yıllarını kapsayan dönemdeki yoksul (Gıda yoksulluğu) fert sayısı ele alınsın. 
Yoksul fert sayısına ilişkin MaxEnt dağılımı, moment kısıtlarının xxg =)(1 ve )ln()(2 xxg =
olarak seçilmesiyle elde edilmiştir. Bulunan MaxEnt dağılımının veriye uyumu önceki iki uygulamaya 
benzer olarak, 2χ Ki-Kare, 2R korelasyon katsayısı ve K-L Kullback-Leibler ölçütü kullanılarak 
gösterilmiştir. Bu değişken için elde edilen dağılım ve uygunluğu aşağıdaki Çizelge.3’de 
gösterilmiştir:  

Çizelge 3. Yıllara göre yoksul fert sayısı (Gıda yoksulluğu) için gerçek olasılıklar ve MaxEnt 
olasılıkları

Yıllar Yoksul fert 
sayısı

(Bin kişi)  

Gerçek 
olasılıklar

MaxEnt 
olasılıkları

2002 926 0.2380 0.2387 
2003 894 0.2298 0.2293 
2004 909 0.2336 0.2337 
2005 623 0.1601 0.1587 
2006 539 0.1385 0.1397 

 
2χ : 0.099479029

K-L : 0.000112917
2

R : 1.000   
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Çizelge 3.’ten, 2002-2006 yılları arasındaki yoksul fert sayısına göre belirlenen MaxEnt dağılımının
veriyi modellemede 2χ , Kullback-Leibler ölçütü ve 

2

R kriterleri açısından çok iyi sonuçlar verdiği
görülmektedir. Bu kriterlerin yanında MaxEnt dağılımının veriye uyumu görsel olarak Şekil. 3’te 
görülmektedir: 
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Şekil 3. Yoksul fert sayısının (Gıda yoksulluğu) MaxEnt dağılımına uyumu 

 

Grafik incelendiğinde, bulunan Maxent dağılımının yoksul fert sayısına çok iyi bir uyum gösterdiği
görülmektedir. Dolayısıyla, hem çeşitli istatistiksel kriterler yardımıyla hem de görsel olarak 
bakıldığında, maksimum entropi yöntemi ile bulunan MaxEnt dağılımının, yoksul fert sayısı için de 
uyumlu sonuçlar verdiği söylenebilmektedir.  

5. Sonuç  

Bu çalışmada, maksimum entropi ilkesi, analitik çözüm yaklaşımı ve bu ilke yardımıyla elde edilen 
MaxEnt dağılımının veriye uyumu incelenmiştir. Yöntem yardımıyla üç farklı veri kümesi için 
MaxEnt dağılımı elde edilmiş ve bulunan dağılımın veriye uyumu değerlendirilmiştir. Hem birtakım
kriterler yardımıyla hem de grafik ile görsel olarak incelendiğinde, Maxent dağılımının veriye 
uyumunun üç veri kümesi için de oldukça iyi olduğu görülmüştür. Dolayısıyla maksimum entropi 
yönteminin veriyi modellemede etkili ve kullanışlı bir yöntem olduğu söylenebilmektedir.  
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Özet 

Kalite kontrol grafikleri bir sürecin değişkenliğini izlemek ve gerekirse süreci kontrol altına almak için 
kullanılır. Bu grafikler bulanık teori ile geliştirildiğinde gerçeği daha iyi yansıtan sonuçlar elde edilir. 
Bunun nedeni bulanık sayılarla sürecin daha esnek tanımlanabilmesidir. Bu çalışmada, bulanık kalite 
kontrol grafiklerinin tarihsel gelişimi anlatılmaktır. Niteliksel ve niceliksel veri grafikleri olarak 
sınıflandırılan klasik grafiklerin bulanık durumları ayrı ayrı anlatılmış ve çalışma bulanık kontrol 
grafikleri yöntemleri ile sınırlandırılmıştır. Bulanık kalite kontrol grafiklerinin avantajları iki uygulama 
ile gösterilmiştir. 

Anahtar sözcükler: Kalite kontrol grafikleri; Bulanık mantık. 

Abstract 

Fuzzy Approach of Quality Control Charts 

Quality control charts are used to monitor variation of a process and control the process if required. 
More realistic results are obtained when these charts are developped with fuzzy theory.  This is due to the 
fact that the process can be defined more flexible with fuzzy numbers. In this study literature review of 
fuzzy control charts will be presented. The fuzzy States of the classical charts that are classified as 
qualitative and quantitative data charts are reviewed seperately and the study is limited to fuzzy control 
charts methods. The advantages of fuzzy quality control charts will be illustrated with two applications.  

Keywords: Quality control charts; Fuzzy logic. 

 
1. Giriş

Kalite kontrol grafikleri bir sürecin önceden belirlenen kalite standartlarına uygun olup olmadığı 
denetlemek için kullanılan istatistiksel araçlardır. Sürecin zamana göre değişimini özetlemek için 
geliştirilmişlerdir. Grafik üzerindeki değerler sürecin zaman içinde aldığı değerleri veya 
istatistikleridir.  

Temel olarak istatistik kullanılarak oluşturulmuş alt sınır, üst sınır ve orta çizgiden oluşurlar. Alınan 
örneğe dayanarak hesaplanan bu değerler rasgele değişkenliğin alabileceği en küçük ve en büyük 
değerleri vermektedir.  

Kontrol grafiğinde alt ve üst sınırların dışında nokta olması sürecin kontrol dışında olduğunu gösterir. 
Fakat grafikte alt ve üst sınırların dışında nokta olmaması üretimin kontrol altında olduğunu söylemez. 
Değerlerin kontrol sınırları içinde olmasına rağmen sürekli azalması ya da artması görülebilir. Kısacası
grafikte rasgele olmayan değerlerin olması kontrol dışı durum olarak tanımlanır.  
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Süreçteki bir sorunun mümkün olduğunca erken görülmesi önemlidir. Eğer kontrol dışı bir durum 
görülürse nedenleri araştırılmalı ve süreci kontrol altına almak için gerekli tedbirlerin ve önlemlerin 
alınarak sürecin tekrar istenilen kaliteye döndürülmesi gerekir. 

Bu çalışmada 1990’lardan günümüze kadar olan bulanık kalite kontrol grafiklerinin gelişmelerinin 
özetlenmesi amaçlanmıştır.  Bundan sonraki bölümde bulanık kontrol grafiklerinin tanımına ve klasik 
grafiklere göre kullanım avantajlarına değinilmiştir. Sırasıyla niteliksel ve niceliksel veri kontrol 
grafiklerine literatürdeki bulanık yaklaşımlar ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise bulanık kalite kontrol 
grafiklerinin klasik grafiklere göre kullanım avantajları iki uygulama ile özetlenmiştir.  

2. Bulanık kontrol grafikleri 

Bir sürecin ortalamasındaki küçük dalgalanmaları, kaymaları yakalamak süreci daha erken kontrol 
altına almak ve maliyet açısından önemlidir. Bu nedenle bulanık kalite kontrol grafikleri 
geliştirilmiştir.  

Klasik grafikler kontrol içinde veya kontrol dışında şeklinde sonuca varır. Fakat bulanık yaklaşım ile 
çizilen grafikler bir çok ara kararı da içerebilir. Bu da gerçeğe daha yakın ve daha esnek sonuçlara 
varılmasına sebep olur. 

Bulanık kontrol grafiklerinin kullanılmasının ve geliştirilmesinin önemli bir nedeni geleneksel kontrol 
grafiklerinin geçmiş veriye dayanması fakat bulanık kontrol grafikleri uzmanların tecrübelerine 
dayanmasıdır. Geçmiş verilerin tutulmasına gerek yoktur ve hatta bu grafikler bulanık sayılar 
üretilerek çizildiği için verilerin kesin olarak bilinmesine de gerek yoktur.  Ayrıca klasik grafiklerde 
alt ve üst sınırın değeri örneklemdeki alt grupların eleman sayısından etkilenmesine rağmen bulanık
grafiklerde bu görülmez. 

Literatürde kontrol grafikleri ve bulanık mantık çok çalışılmış olsa da bulanık kalite kontrol grafikleri 
1990’lardan sonra incelenmeye başlanmıştır.  

2.1. Niteliksek veri kontrol grafikleri  

Bulanık kalite kontrol grafikleri çalışmaları ilk olarak 1990’da T. Raz ve J.H. Wang’ın yaptıkları iki 
çalışma ile başlar. Bu iki makalede de niteliksel veriler ile çalışmışlar ve p ve c grafiklerine 
alternatifler üretmişlerdir. Kalite karakteristiği uygun / uygun değil olarak değil ara seviyeleri de 
belirterek incelemişlerdir. Olasılıksal yaklaşım ve üyelik yaklaşımı olarak tanımlanan iki yöntem 
geliştirmişlerdir.  

Bu konuda yapılmış daha sonraki ilk çalışma Kanagawa, F. Tamaki ve H. Ohta (1993)’ya aittir. J.H. 
Wang ve T. Raz’ın çalışmaları temel alınmıştır. Linguistik terimler bulanık sayı olarak ele alınmış ve 
bu terimler için olasılık yoğunluk fonksiyonları tanımlanmıştır. Zadeh’in olasılık fonksiyonu 
kullanılarak linguistik terimlerin ortaya çıkma olasılıkları bulunmuştur. Grafiğin sınırları, süreç 
kontrol altında iken noktaların sınırların dışına çıkma olasılıklarına göre belirlenmiştir. Sürecin 
durumunu açıklamak için linguistik terimler kullanılmıştır. 

Yukarıda içerikleri kısaca anlatılan çalışmaların varsayımlarının gerçekçi olmadığı kullanılan üyelik 
fonksiyonlarının problemli olduğunu A. Kanagawa, F. Tamaki ve H. Ohta (1993) tarafından ve daha 
sonraki çalışmalarda vurgulanmıştır.  Bu nedenle süreci daha iyi yansıtabilmek için yapılan ilk çalışma 
H. Taleb ve M. Limam (2002) aittir. Bu makalede linguistik veri için farklı kontrol grafikleri üretme 
prosedürleri anlatılmıştır. Literatürdeki Raz ve Wang tarafından geliştirilen iki yöntem ve Marcucci 
yöntemi bir örnek üzerinde karşılaştırılmıştır. İki sonuca varılmıştır: linguistik sayıların üyelik 
fonksiyonlarının bulanıklığı kontrol grafiklerini kurmada önemli bir değişkendir ve multinominal 
süreçlerde bulanık kontrol grafikleri olasılık grafiklerinden daha iyi ve daha hassas sonuçlar 
vermektedir. 
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M. Gülbay, C. Kahraman ve D. Ruan, 2004 yılına ait çalışmalarında bulanık kontrol grafiklerine farklı
bir bakış açısı ile yaklaşmışlardır. Bu çalışma Shewhart’ın niteliksel kontrol grafiklerinden p ve c 
grafikleri temel alınarak geliştirilmiştir. Süreçteki hatalı ya da uygun olmayan ürün sayısı ile 
ilgilenildiği ve verinin linguistik olduğu varsayılmıştır. Geliştirilen alfa kesme kontrol grafiği
gözlemin sıkılığını kontrol etmektedir. Alfanın aldığı değer arttıkça sonucun sıkılığı da artacağı 
gösterilmiştir.  

Chi-Bin Cheng (2005) kontrol grafiklerinde kullanılan verinin önemine değinmiş ve güvenilir olması
gerektiğini savunmuştur. Bunun için hem ölçümlere hem de uzmanların görüşlerine dayanan bir 
kontrol grafiğinin gerçeğe daha yakın sonuçlar vereceğini göstermiştir. İlk olarak bir grup uzman 
ürünlere puan vermiş ve bu puanlar toplanarak bulanık sayılar yazılmıştır. Oluşturulan bu bulanık
sayılar ve ölçümler arasında sinir ağlarıyla uygulanan bulanık regresyon analizi yapılmıştır. Bulanık
kalite oranları bulanık grafikler üzerinde gösterilmiş ve bu sayede verilerin belirsizliği kontrol 
grafiklerinde da korunmuştur. Olasılık teorisi ile kontrol dışı durumların şartları belirlenmiştir. Sadece 
kontrol içinde veya dışında olarak değil bulanıklığın ölçüsü de sonuç olarak verilmiştir.   

Bulanık sayıları gerçek sayılara çevirmek için bazı dönüşüm yöntemleri kullanılır. Bu yöntemlerin 
veri kaybına sebep olması bulanık sayıları veri olarak kullanan farklı yaklaşımların üretilmesine sebep 
olmuştur. Bu amaçla yapılan ilk çalışmada Chi-Bin Cheng (2005) gibi M. Gülbay ve C. Kahraman 
(2006)’da kullanılan verinin kontrol grafiği üzerindeki etkisinde durmuştur. M. Gülbay ve C. 
Kahraman (2006), bulanık dönüşüm tekniklerine doğrudan bulanık yaklaşım (DBY) olarak 
adlandırılan farklı bir yöntem geliştirmiştir. Bulanık c grafiğine bir alternatif olarak üretilmiştir. Aynı
şekil üzerinde bulanık sınırlar, örneklem ve alfa kesmesi çizilmiş ve sonuca örneklemin alt sınır ve üst 
sınır arasında kalan alanına dayanılarak varılmıştır. Önceden belirlenen kabul edilebilirlik yüzdesi 
sonucun hangi kategoride olacağını belirtmiştir.  

M. Gülbay ve C. Kahraman’in 2006 yılında geliştirdikleri dönüşüm tekniklerine doğrudan bulanık
yaklaşım yöntemine bu çalışmada doğal olmayan örüntülerin analizlerini inceleyerek yaklaşılmıştır. 
Alt ve üst kontrol sınırlarının dışında bir nokta olmaması sürecin kontrol dışında olmadığını
göstermez. Bunu incelemek için literatürde bazı kontrol dışı durumların kuralları tanımlanmıştır. Bu 
makalede önemli kurallar bulanıklaştırılarak bulanık grafiklerin kontrol dışı durumları tanımlanmıştır. 
Literatürde bu kurallar ilk defa bu çalışma ile incelenmiştir.   

V. Amirzadeh, M. Mashinchi ve A. Parchami (2009) çalışmalarında ortalama uygunsuzluk derecesine 
dayanan bir bulanık p grafiği geliştirilmiştir. Bu grafik daha önce literatürde görülen grafiklerden 
tamamen farklı bir yaklaşım ile oluşturulmuştur. Bu fark klasik p grafiğine alternatif olarak geliştirilen 
grafiğin Shewhart’ın SX − grafiğine benzemesidir. Veri uygun ya da uygun değil olarak 
sınıflandırılmamış, yamuksal üyelik fonksiyonlarla uygunsuzluğun ya da uygunluğun dereceleri 
belirlenmiştir. Normal dağıldığı varsayılan verinin üyelik fonksiyonun beklenen değer ve varyansına 
dayanan kontrol grafiğin alt sınır, üst sınır ve orta çizgisi bulunmuştur. Bulanık grafik ile SX − grafiği
benzer şekiller vererek kontrol dışı durumları vermesine rağmen p grafiği sürecin kontrol altında 
olduğunu vermiştir. Geliştirilen grafiğin ortalamanın ve varyansın değişimlerine daha iyi yanıt verdiği
görülmüştür.  

2.2. Niceliksel veri kontrol grafikleri 

Literatürde bulanık kontrol grafikleri çalışılırken genellikle niteliksel veriler tercih edilmiştir. Bunun 
çeşitli sebepleri vardır. En önemlisi linguistik ya da niteliksel verilerin bulanık sayılarla daha kolay 
ifade edilebilmesidir. Niceliksel veri için geliştirilmiş kontrol grafiklerinden ilki A. Faraz ve M.B. 
Moghadam’nın (2007) çalışmasıdır. Bu çalışmada Shewhart’ın X kontrol grafiğine daha iyi bir 
alternatif geliştirilmiştir. Kalite karakteristiği linguistik olarak tanımlandığı için sapma ve genel kalite 
seviyesi de bir bulanık terimler kümesi ile açıklanmıştır. Klasik sürekli verinin süreç ortalaması grafiği
yerine çizilen bu grafiğin en önemli özelliği üst sınırın yanında bir uyarı çizgisi olmasıdır. Bu uyarı
çizgisine göre geliştirilen kurallar ile süreç hakkında daha detaylı bilgi verilmiştir. Ayrıca kuralların
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sonucunda yanlış karar verme olasılıklarını veren yanlış alarm oranı da hesaplanmıştır. Verinin alt 
gruplarının yayıklığının kontrol grafiğinde Pearson uyum iyiliği istatistiği kullanılmıştır. Yeni yöntem 
klasik X grafiğine göre daha iyi bir görsel grafiktir ve ortalamadaki kaymaları daha belirgin olarak 
belirtmektedir. 

Bulanık RX − ve SX − grafiklerinin geliştirildiği diğer bir çalışmada S. Şentürk ve N.  Erginel 
(2008) tarafından yapılmıştır. Klasik RX − ve SX − kontrol grafikleri alfa-seviye bulanık midranges 
dönüşüm tekniği kullanılarak bulanık kalite kontrol grafiklerine dönüştürülmüştür. RX − ve SX −
grafiklerininin bulanık alt sınırı, üst sınırı ve orta çizgisi hesaplanmıştır. Bunu yaparken üçgensel 
bulanık sayılar kullanıldığı için bulunan değerler de üçgensel bulanık sayılardır. Benzer şekilde alfa 
kesme yöntemiyle R~X

~
− ve S~X

~
− grafikleri geliştirilmiştir. Son olarak alfa seviye bulanık midranges 

dönüşüm tekniği ile R~X
~
− ve S~X

~
− grafikleri açıklanmıştır. Ayrıca R~X

~
− kontrol grafiğinin 

hesaplanması bir uygulama ile gösterilmiştir. Bu uygulamada bulanık grafiklerin geleneksel 
grafiklerden daha iyi sonuçlar verdiği kanıtlanmıştır.  

3. Uygulamalar 

Bu bölümde bulanık kalite kontrol grafikleri iki uygulama ile incelenmiştir. Literatürdeki iki önemli 
çalışmanın uygulaması yapılarak bulanık kalite kontrol grafiklerinin kullanım avantajları,
uygulanabilirlikleri ve yöntemler arasındaki farklar gösterilmeye çalışılmıştır. Niteliksel ve niceliksel 
verilerin çalışıldığı iki yöntem seçilmiştir. Bunlar sırasıyla niteliksel veri için dönüşüm tekniklerine 
doğrudan bulanık yaklaşım yöntemi (M. Gülbay ve C. Kahraman (2006)) ve niceliksel veri için 
bulanık RX − ve SX − grafikleri yöntemidir (S. Şentürk ve N.  Erginel (2008) ). Bu yöntemler 
uygulamaları yapılarak incelenmiştir. 
 
Bu bölümde genel sonuçlar çıkarabilmek ve yöntemler hakkında sağlıklı yorumlar yapabilmek için 
birden çok veri seti üzerinde çalışılmıştır. Bulanık sayıların simetrisi ve yayıklığı değiştirilerek veri 
setleri elde edilmiş ve farklı yöntemlerin bu veri setleri üzerindeki sonuçları incelenmiştir.   
 
3.1 Niteliksel veri için geliştirilmiş yöntem uygulaması

Niteliksel veri için geliştirilmiş bulanık kalite kontrol grafiklerinden en önemlilerinden biri M. Gülbay 
ve C. Kahraman’a aittir (2006). Bu çalışmada geliştirilen ve klasik c grafiğine alternatif olan doğrudan 
bulanık yaklaşım (DBY) yöntemi dönüşüm kullanılarak oluşturulan tepe değeri, midrange ve ortanca 
bulanık grafikleri ile karşılaştırılmıştır. Bu uygulamada 40 birimlik yamuksal veri seti ile çalışılmıştır. 
Yöntemler C++ programlama dilinde yazılmıştır ve farklı veri setleri için yöntemlerin sonuçları
karşılaştırılmıştır. Tepe değeri, midrange ve ortanca dönüşüm tekniklerinin yanında, “ağırlık merkezi” 
dönüşüm yöntemi (AMD) de geliştirilerek (DBY) ile karşılaştırılmıştır.  

Literatürde en çok kullanılan bulanık dönüşüm tekniklerinden biri AMD yöntemidir. Beklenen değer 
hesaplarını temel alınarak bulunur ve  

( )
( )∫

∫=
X

X

dxx

dxxx
x

µ

µ
* , (1) 

biçiminde  tanımlanır. 

X bulanık sayıların tanımlı olduğu küme ve ( )xµ üyelik fonksiyonudur. 

Bu çalışmasında alfa kesme kullanılarak her bir yamuksal bulanık sayı AMD yöntemi ile tek bir 
sayıya dönüştürülmüştür. 
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Formülüyle her bir bulanık sayının AMD yönteminden elde edilen değeri bulunmuştur.  
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(6) 
 

Eşitlikleriyle kontrol sınırları hesaplanmış ve karar şartları belirlenmiştir. 

Yapılan denemelerde yöntemlerin farklı veri setlerinde farklı sonuçlar verebildiği görülmüştür. 
Öncelikle simetrisi düşük ve yayıklığı büyük bir veri seti ile çalışılmış ve bulanık sayılar beş yöntem 
ile incelenmiştir. Yöntemler aynı sonucu vererek  sürecin kontrol altında oluğunu göstermiştir.  Bu 
veri setinde bulanık sayıların birbirlerine yakın ve benzer olması yöntemlerin farklarını ortadan 
kalkmasına neden olmuştur.  Çizelge 1’de verilen bulanık sayılar simetrisi düşük, yayıklığı büyük bir 
veri setine aittir.   

Çizelge 1. Yamuksal bulanık sayılar 
No: a b c d No: a b c d No: a b c d No: a b c d 

1 11 12 31 35 11 31 39 55 56 21 15 18 19 21 31 11 22 45 56 

2 22 23 33 47 12 12 13 24 25 22 2 3 4 7 32 2 23 36 47 

3 0 1 12 13 13 12 13 23 64 23 66 87 118 149 33 2 13 25 36 

4 0 1 2 5 14 8 14 25 29 24 20 31 44 55 34 3 14 24 35 

5 0 20 23 34 15 0 31 33 44 25 0 1 2 4 35 2 13 34 44 

6 1 22 33 53 16 2 23 61 77 26 51 62 70 80 36 2 13 24 29 

7 20 21 36 49 17 1 22 39 44 27 74 78 80 98 37 1 2 3 3

8 20 21 24 26 18 0 41 72 93 28 0 1 1 2 38 0 11 11 23 

9 10 12 22 32 19 0 11 25 46 29 1 2 3 3 39 50 68 81 123 

10 8 10 21 31 20 2 13 24 25 30 27 38 49 55 40 12 81 91 104 

Çizelge 1’deki veri setinde bulanık sayıların aralığı ve yayıklığı geniştir. Veri setinin sonuçları Çizelge 
2’de özetlenmiştir.   

Kontrol altında,  αα
AMDiAMD UCLxLCL ≤≤ *

Kontrol dışında,  d.d.    
Süreç=   
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Çizelge 2. Yamuksal bulanık sayılar üzerine incelenen beş yöntemin sonuçları
No: Tepe değeri Midrange Ortanca DBY AMD No: Tepe değeri Midrange Ortanca DBY AMD 

1 ka ka ka ka ka 21 ka ka ka ka ka 

2 ka ka ka ka ka 22 kd kd kd kkd kd 

3 kkd kd kd kka kd 23 kd kd kd kd kd 

4 kd kd kd kka kd 24 ka ka ka ka ka 

5 ka ka ka ka ka 25 kd kd kd kkd kd 

6 ka ka ka ka ka 26 kd kd kd kkd Kd 

7 ka ka ka ka ka 27 kd kd kd kd Kd 

8 ka ka ka ka ka 28 kd kd kd kkd Kd 

9 ka ka ka ka ka 29 kd kd kd kkd kd 

10 ka ka kd ka kd 30 ka ka ka ka ka 

11 ka kd kd kka kd 31 ka ka ka ka ka 

12 ka ka ka ka ka 32 ka ka ka ka ka 

13 ka ka ka ka ka 33 ka ka ka ka ka 

14 ka ka ka ka ka 34 ka ka ka ka ka 

15 ka ka ka ka ka 35 ka ka ka ka ka 

16 ka ka ka ka ka 36 ka ka ka ka ka 

17 ka ka ka ka ka 37 kd kd kd kkd kd 

18 kkd kd kd kkd kd 38 ka kd kd ka kd 

19 ka ka ka ka ka 39 kd kd kd kkd kd 

20 ka ka ka ka ka 40 kd kd kd kkd kd 

ka    : kontrol altında 
kka  : kısmen kontrol altında 
kkd : kısmen kontrol dışında 
kd   :  kontrol dışında 

Yöntemlerin hesaplamalarındaki farklara dayalı olarak bulanık sayılardaki değişkenlik arttıkça 
yöntemlerin süreç hakkındaki sonuçları da değişmektedir. Örneğin Çizelge 2’de 11 numaralı bulanık
sayının tepe değeri dönüşümü kullanıldığında kontrol içinde, DBY ile kısmen kontrol içinde ve 
midrange, ortanca ve AMD dönüşüm tekniği kullanıldığında kontrol dışı olduğu sonucuna 
varılmaktadır.  

Bu uygulama çalışmasında yapılan denemeler ile şu sonuçlara varılmıştır:  Tepe değeri, midrange ve 
ortanca dönüşüm teknikleri diğer yöntemlere göre kısmen daha yakın sonuçlar vermektedir. DBY 
yöntemi herhangi bir dönüşüm tekniği kullanmadan süreci tanımladığı için daha gerçekçidir.  AMD 
yöntemi ise tepe değeri, midrange ve ortanca ile  DBY arasında sonuçlar vermektedir. Ayrıca, AMD 
ve DBY yöntemleri daha güvenilir sonuçlar vermelerine karşın hesaplanmaları daha zordur. Bu 
uygulamada veri setleri doğrusal üyelik fonksiyonları olan yamuksal bulanık sayılar ile kısıtlanmıştır. 
Bulanık sayıların doğrusal olmayan üyelik fonksiyonları olduğunda bu yöntemleri kullanmak daha da 
zor olacaktır. Bu durumda veri kaybının olması göz önüne alınarak AMD yöntemi ile daha kolay 
süreci tanımlamak mümkün olacaktır. 

3.2 Niceliksel veri için geliştirilmiş yöntem uygulaması

Niceliksel veri için geliştirilmiş bulanık kalite kontrol grafiklerinin uygulamasında örneklem 
büyüklüğü 4 olan 20 örnek ile çalışıldı (4x20=80). Üçgensel bulanık sayı elde edebilmek için 
öncelikle normal dağılan veriler temel alındı. Bunlara dayanarak bulanık sayıların alt ve üst sınırları
hesaplandı. Farklı veriler için bulanık RX − ve SX − grafikleri çizildi ve bulanık kontrol grafikleri 
klasik grafikler ile karşılaştırıldı.

Çizelge 3’de 20 günlük 80 gözlemi içeren üçgensel bulanık sayıları verilmiştir. 
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Çizelge 3. RX − ve SX − grafikleri için 20 günlük üretilmiş üçgensel bulanık sayılar 
No a b c No a b c No A b c No a b c 
1 502,0 506,7 511,3 21 515,7 520,4 525,0 41 529,9 534,5 539,2 61 479,8 484,4 489,1 
2 480,9 485,5 490,2 22 513,1 517,8 522,4 42 474,8 479,5 484,1 62 517,6 522,3 527,0 
3 515,1 519,8 524,4 23 502,4 507,1 511,8 43 534,1 538,8 543,5 63 520,7 525,3 530,0 
4 511,6 516,2 520,9 24 474,5 479,2 483,8 44 513,8 518,5 523,2 64 537,8 542,5 547,1 
5 489,6 494,3 499,0 25 544,8 549,5 554,1 45 478,6 483,2 487,9 65 479,7 484,4 489,0 
6 524,8 529,5 534,2 26 515,6 520,3 524,9 46 475,0 479,7 484,3 66 458,2 462,8 467,5 
7 477,9 482,6 487,2 27 499,3 504,0 508,7 47 481,6 486,2 490,9 67 473,2 477,8 482,5 
8 524,7 529,4 534,0 28 474,0 478,7 483,3 48 463,1 467,8 472,4 68 495,4 500,1 504,7 
9 497,0 501,7 506,3 29 482,2 486,9 491,6 49 502,0 506,7 511,3 69 523,9 528,5 533,2 

10 480,6 485,3 489,9 30 492,3 496,9 501,6 50 489,3 494,0 498,6 70 499,5 504,1 508,8 
11 461,2 465,8 470,5 31 509,0 513,6 518,3 51 501,2 505,9 510,5 71 521,7 526,4 531,0 
12 495,0 499,7 504,4 32 507,3 512,0 516,6 52 507,9 512,6 517,2 72 548,3 553,0 557,7 
13 490,3 494,9 499,6 33 479,9 484,6 489,3 53 493,4 498,1 502,7 73 486,0 490,6 495,3 
14 499,4 504,0 508,7 34 499,2 503,9 508,5 54 481,0 485,6 490,3 74 474,7 479,4 484,0 
15 484,0 488,7 493,3 35 489,2 493,9 498,5 55 550,7 555,3 560,0 75 501,1 505,8 510,5 
16 538,1 542,7 547,4 36 498,1 502,8 507,5 56 516,7 521,4 526,1 76 519,8 524,5 529,1 
17 504,8 509,5 514,1 37 517,4 522,0 526,7 57 500,4 505,1 509,8 77 517,7 522,3 527,0 
18 524,1 528,8 533,4 38 489,7 494,4 499,0 58 490,1 494,8 499,4 78 477,5 482,1 486,8 
19 486,5 491,1 495,8 39 505,6 510,3 515,0 59 506,9 511,6 516,2 79 535,9 540,6 545,3 
20 482,2 486,8 491,5 40 501,1 505,8 510,5 60 485,8 490,4 495,1 80 513,3 517,9 522,6 

Çizelge 3’deki verinin bulanık RX − grafikleri için alt sınır ve üst sınır değerleri hesaplanmıştır. 
Çizelge 4 bu sınırları, sürecin kontrol altında olup olmadığı belirlemek için bulunmuş istatistikleri ve 
her günün kararını göstermektedir. (Alfa değeri 0,6 olarak kabul edildi).    

Çizelge 4. Bulanık X - R grafiğinin sınırları (20 günlük) 

 Bulanık X grafiği Bulanık R grafiği
AKL OÇ ÜKL AKL OÇ ÜKL 

474,38 505,14 535,90 0,00 42,19 96,28 

Çizelge 5. Bulanık X -R grafiği sonuçları (20 günlük) 

Gün S ( X ) S(R) Gün S ( X ) S (R) 
1 507,06 34,24 11 517,83 59,35 
2 508,94 46,91 12 479,22 18,46 
3 488,12 35,84 13 504,77 28,80 
4 507,60 54,09 14 515,11 69,71 
5 504,04 41,95 15 500,47 21,14 
6 506,10 41,19 16 518,63 58,07 
7 513,09 70,82 17 481,28 37,25 
8 502,35 26,71 18 528,00 48,87 
9 496,28 19,25 19 500,07 45,06 

10 508,12 27,66 20 515,75 58,45 

Bulanık RX − grafiklerine göre süreç kontrol altındadır. Bu uygulamanın ikinci kısmında yeni 
veriler ile sürecin durumu tanımlanmıştır. 20 örneklem kullanılarak alt sınır ve üst sınır hesaplanmış 
ve sürecin kontrol altında olduğu durum baz alınarak hesaplanan sınırlar yeni üçgensel sayıların
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yorumlanmasında kullanılmıştır. Bunun için yeni 10 örnek (4x10=40) üzerinde çalışılmıştır. Çizelge 6 
yeni üçgensel bulanık sayıları göstermektedir. 

Çizelge 6. 10 günlük üretilmiş üçgensel bulanık sayılar 
No A b C No a b C No a b C No a b c 
1 502,9 510,4 517,9 11 509,1 516,6 524,1 21 492,8 500,3 507,8 31 474,6 482,1 489,6
2 517,4 524,9 532,4 12 478,1 485,6 493,1 22 503,2 510,7 518,2 32 464,6 472,1 479,6
3 468,3 475,9 483,4 13 497,7 505,2 512,7 23 528,4 535,9 543,4 33 491,6 499,1 506,6
4 494,6 502,1 509,6 14 484,3 491,8 499,3 24 498,5 506,0 513,5 34 509,8 517,3 524,8
5 423,3 430,8 438,3 15 452,9 460,4 467,9 25 506,9 514,4 521,9 35 486,2 493,7 501,2
6 482,2 489,7 497,2 16 494,0 501,5 509,0 26 492,0 499,5 507,0 36 466,3 473,8 481,3
7 476,9 484,4 491,9 17 531,0 538,5 546,0 27 477,8 485,3 492,8 37 508,5 516,0 523,5
8 483,0 490,5 498,0 18 513,1 520,6 528,1 28 487,7 495,2 502,7 38 468,9 476,4 483,9
9 509,2 516,7 524,2 19 551,6 559,1 566,6 29 481,0 488,5 496,0 39 497,8 505,3 512,8

10 479,9 487,5 495,0 20 536,8 544,3 551,8 30 494,9 502,4 509,9 40 491,9 499,4 506,9

Çizelge 7. Bulanık X -R grafiği sonuçları (10 günlük) 

Gün S ( X ) Karar S (R) Karar Gün S ( X ) Karar S (R) Karar 

1 503,29 Kontrol 
altında 49,034 Kontrol 

altında 6 513,22 Kontrol 
altında 34,9984 Kontrol 

altında

2 473,86 Kontrol 
dışında 66,577 Kontrol 

altında 7 498,63 Kontrol 
altında 29,7384 Kontrol 

altında 

3 501,58 Kontrol 
altında 39,1406 Kontrol 

altında 8 486,27 Kontrol 
altında 30,1208 Kontrol 

altında

4 489,72 Kontrol 
altında 38,8314 Kontrol 

altında 9 496,00 Kontrol 
altında 41,049 Kontrol 

altında

5 540,65 Kontrol 
dışında 33,757 Kontrol 

altında 10 499,27 Kontrol 
altında 39,568 Kontrol 

altında 
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Şekil 1: Klasik RX − grafikleri 

Karşılaştırma yapabilmek için aynı verinin klasik grafiği de çizilmiştir. İki yöntem de tek bir gün 
dışında aynı sonuçları vermiştir. Yirmikinici güne ait veri klasik grafiğe göre kontrol içi fakat bulanık
grafikte kontrol dışı olarak gösterilmiştir. Bunun nedeni sınırlara yakın değerlere bulanık grafiğin daha 
hassas yaklaşmasıdır. Sonuç olarak çeşitli veri setlerinin incelendiği bu uygulamada sınırlara yakın
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değerleri klasik grafikler genel olarak kontrol içi olarak tanımlarken geliştirilen bulanık yöntemin 
kontrol dışı olarak tanımladığı görülmüştür.    

4. Sonuç 

Bu çalışmada bulanık kontrol grafiklerinin tarihsel gelişimi incelenmiş ve çeşitli bulanık grafik 
çalışmalarına detaylarıyla değinilmiştir. Bulanık mantığın kalite kontrol grafiklerine uygulanmasının
sebebi süreci daha iyi yansıtan kontrol grafiklerinin geliştirilmek istenmesidir. Bu sayede gerçeğe daha 
yakın sonuçlar elde edilmiş olunur. Bulanık grafikler, klasik kontrol grafiklerinde olduğu gibi sadece 
“süreç kontrol altındadır” ya da “süreç kontrol altında değildir” sonucunu değil aynı zamanda 
bulanıklığın derecesini ve ya ara seviyeleri de söyleyebilir. Bu sayede sürecin durumu hakkında daha 
çok ve esnek bilgi verilmiş olunur. Klasik grafikler sadece geçmiş veriye dayanmakta iken 
geliştirilmiş olan bir çok bulanık grafik ise uzmanların bilgilerine dayanır. Süreci en doğru şekilde 
gösteren bilgilere dayanan ve bilgi kaybı olmaksızın hesaplanmış grafikler gerçeğe en yakın sonuçları
verir. Çalışmada ayrıca bulanık grafikler iki uygulama ile irdelenmiştir. 
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Özet 

 

Bu çalışmanın temel amacı Türkiye’de hayat sigorta sektöründe kullanılmak üzere güvenilir ölüm 
verileri elde edilebileceğini göstermektir. Türkiye’de sigorta sektöründe kullanılmakta olan yabancı
ülkelere ait ölüm verilerinin sigortalılar veya sigortacılar açısından ne denli bir maddi kayba yol açacağı 
önemlidir. Bu noktadan hareketle çalışmada dolaylı bir yöntemden (yetimlik yöntemi) elde edilmiş ölüm 
sayıları çekirdek kestirim değerleriyle yeniden düzenlenmiş ve CSO 1980 mortalite tablosuyla prim 
karşılaştırması yapılmıştır. 

Anahtar sözcükler: Hayat sigortası; mortalite tablosu; çekirdek kestiricisi 

Abstract 

An Alternative Practice to Obtain Reliable Mortality Data for Life Insurance Firms 

Exhibiting of the usability of a mortality data which reflects real mortality level is the main 
purpose of the study. Therefore, an age related death data will be composed via orphanhood 
method, which is an indirect one, first. Then, premium paid for insurance will be calculated  
by finding core estimate values. Finally, American CSO 1980 lifetime table used by Turkish 
insurance firms will be compared with premium paid for insurance.

Keywords: Life insurance; Mortality table; Kernel estimator 
1. Giriş

Türkiye’de güvenilir ölüm verilerinin bulunmayışı, sadece demografik araştırmalar anlamında değil, 
farklı çalışma alanları bakımından da önemlidir. Zira ölüm verileri, aktüeryal dengelerin hesap edildiği
sigorta sektörü, sosyal güvenlik sistemi ve çeşitli kurumların yardım sandıkları içinde büyük önem arz 
etmektedir. Bunun yanı sıra, ölüm olasılıkları (mortalite) ve komütasyon (sigorta prim-rant) 
tablolarının sigorta şirketlerince kullanılmasını zora sokmaktadır. Türkiye’de hiçbir sigorta şirketi, 
Türk ölüm verisinden oluşturulmuş bir tabloyu kullanmamaktadır. Bunun yerine yurt dışından ve 
farklı ülkelerin ölüm oranlarını yansıtan ölüm olasılıkları tablolarını tercih etmektedirler. Dolayısıyla 
bu noktada iki yönlü bir sorun ortaya çıkmaktadır. Birincisi, Türkiye’de güvenilir ölüm verilerine 
ihtiyaç duyulduğu ve bunun için alternatif çalışmalara gereksinim duyulduğu, ikincisi ise özellikle 
sigorta şirketlerince kullanılmakta olan yabancı ülkelere ait ölüm oranlarının Türkiye’nin gerçek ölüm 
profilini yansıtmayacağından hareketle, sigortalılardan eksik veya fazla prim tahsilatına neden 
olacağıdır. Bu nedenle, alternatif ölüm verisi sağlayacak güvenilir çalışmalara ve bunlar sayesinde 
oluşturulmuş ölüm oranları tablolarına ihtiyaç duyulmaktadır. Hazırlanan bu tablolar sigortalılardan 
alınacak primlerin ve sigortalılara ödenecek tazminatların hesaplanmasında önemli bir kolaylık
sağlamaktadır. Dolayısıyla sigorta şirketleri için kritik öneme sahip bu tabloların gerçeğe en yakın
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ölüm verilerini içermesi, aktüeryal dengenin (alınan primlerin ödenecek tazminatlara denk gelmesinin) 
sağlanması açısından önemlidir. Bu sebeple hayat sigortası şirketlerinde kullanılacak olan ölüm 
verilerinin o ülkenin demografik özelliklerini yansıtan ve güvenilir ölüm verileri olması
gerekmektedir. 

Bu çalışmada, ilk olarak Kırkbeşoğlu’nun (2006) Hacettepe Üniversitesi Türkiye Nüfus ve Sağlık
Araştırma verilerini (1998; 2003) kullanarak oluşturmuş olduğu ölüm sayıları referans alınacaktır. Bu 
çalışmada ortaya konulan ölüm sayılarının referans alınmasındaki temel neden, Türkiye’ye ilişkin 
dolaylı bir yöntemle (Yetimlik Yöntemi-Orphanhood Method [2]) yaşlara ilişkin ölüm verisi oluşturan 
birkaç çalışmadan biri olmasıdır. Çalışmada amaç, referans alınan bu ölüm sayılarının çekirdek 
kestirim değerlerinin hesaplanması ve Türkiye’de hayat sigortası şirketlerince çoğunlukla 
kullanılmakta olan Amerikan CSO 1980 mortalite (hayat) tablosu ile sigorta primi karşılaştırması
yapılmaktadır. Dolayısıyla çalışmanın temel katkısı Türkiye’de sigorta sektöründe hesaplanan prim ve 
tazminatların, Türkiye ölüm verisinden hesaplanan prim ve tazminatlara göre ne denli farklılaşacağını
ortaya koyacaktır. 

2. Hayat Sigortalarında Güvenilir Ölüm Verisini Gerekli Kılan Nedenler 

Mortalite tabloları; bir nüfus topluluğunun gözlem altında tutularak oluşturulan yaşama ve ölüm 
istatistiklerine göre elde edilen sonuçlarından her bir yaşta bir yıl içerisinde kaç kişinin hayatta 
kalacağının, kaç kişinin öleceğinin öngörüldüğü tablolar olarak tanımlanır [1]. Mortalite tabloları
özellikle aktüerler, demograflar veya halk sağlığı ile uğraşan kesimler tarafından, göç, doğurganlık, 
nüfus tahminleri, yetimlik veya dul kalma, hayat beklentisi, evlilik ve çalışma yaşamı ile ilgili 
konularda çeşitli çalışmalar yapmak amacıyla kullanılmaktadır. Mortalite tablolarının büyük önem arz 
ettiği sigorta sektöründe (özellikle hayat sigortalarında) prim ve tazminatların hesaplanmasında bu 
tabloların ne denli güvenilir oldukları büyük önem teşkil etmektedir. Bunun yanı sıra sigorta 
işletmelerinin ayıracakları matematiksel karşılıklar ve kar payları da yine bu tabloların güvenilirliğiyle 
yakından ilişkilidir.  

Mortalite tablolarının oluşturulmasında kullanılan ölüm olasılıklarının, o ülkenin ölüm düzeyini ne 
denli temsil edeceği önemli bir sorundur. Zira bir ülkenin demografik verilerini yansıtmayan 
tablolardan hesaplanacak prim ve tazminatların, olması gerekenden farkı değerleri içermesi muhtemel 
olacaktır. Bu durum ise sigorta işletmesinin veya sigortalıların haksız yere zarara uğrayabilecekleri 
sonucunu doğuracaktır. Dolayısıyla sigorta işletmesinin mevcut mali durumunu netleştirmesi ve 
sigorta prim ve tazminatlarının gerçeğe en yakın değerlerle hesaplanabilmesi için, ülke nüfusunun 
ölüm olasılıklarını temsil eden uygun mortalite tablolarının kullanılması önemlidir.  

Mortalite tablolarının sigorta prim ve tazminatları üzerinde yarattığı bu etki aynı zamanda o ülkenin 
sigorta sektörünün gelişimi açısından da önemlidir. Sigortalıların ödedikleri primlerin olması
gerekenden yüksek olması, o ülke içerisinde sigorta sektörüne olan güveni ve talebi de süreç içerisinde 
azaltacaktır.  

Mortalite tabloları her ne kadar hayat sigortalarında bu denli önemli olsa da, bugün Türk sigorta 
sektöründe Türkiye’ye ait ölüm verilerinden hazırlanmış bir mortalite tablosu kullanılmamaktadır. 
Oysa ülkemizde sınırlı sayıda da olsa, 1950’li yılları takiben Türk ölüm verisinden mortalite 
tablolarının oluşturulduğu çalışmalara rastlanmaktadır. Ancak bu tabloların hiç birisi T.C. Hazine 
Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nce sigorta sektöründe kullanılması açısından dikkate 
alınmamıştır.   

Gelişmiş ülkelerde yüzyıllardır belirli aralıklarla oluşturulan mortalite tabloları hem bu ülkelerde hem 
de gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Ülkemizde geçmişten 
bugüne sigorta sektöründe Türkiye’ye ait demografik verilerden oluşturulmuş bir tablonun olmayışı da 
bu durumun ülkemizde de farklı olmadığının göstergesidir. Amerika, Almanya, Fransa, İsviçre ve 
İngiltere gibi gelişmiş ülkeler sigorta sektöründe kendi vatandaşlarının ölüm oranlarından oluşan 
mortalite tablolarını kullanmaktadırlar. Bu tür tablolar Türk toplumunun ölüm oranlarını yansıtmaktan 
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uzaktır. Bu ülkelerin mevcut ölüm oranları Türkiye’ye benzerlik göstermediği gibi geçmiş yıllardaki 
ölüm oranlarının da Türkiye’nin şu an ki ölüm oranlarına benzerlik gösterdiği de söylenemez. 
Özellikle tıbbın ilerlemesi, ekonomik gelişmeler sayesinde hayat standardındaki iyileşme ortalama 
yaşam süresinin Türkiye’de de uzamasına neden olmuştur. 

Özellikle 1950’li yıllara ait mortalite tablolarıyla emeklilik sigortalarının satılması şirketleri ilerde 
önemli mortalite riski ile karşı karşıya bırakacaktır. Eski tablolar yüksek ölüm oranları içerdiğinden 
emeklilik gelirini daha kısa sürede ödeyeceğini varsayarak hesaplama yapmakta, sigortalının
beklenenden uzun yaşayacağını dikkate almamaktadır. Bu sebeple şirketlerin mali yönden sorunlarla 
karşılaşabilme riskleri mevcuttur [2]. 

Bunun yanı sıra yüksek ölüm oranları özellikle vefat teminatı içeren sigortalarda sigortalılardan olması
gerekenden yüksek primlerin alınmasına neden olmaktadır. Zira yabancı tablolar yüksek ölüm oranları
içermesi sebebiyle sigortalıları daha erken yaşlarda öleceği varsayımında bulunmaktadır.  

Dolayısıyla, bir ülkede sigorta sektöründe kullanılan mortalite tablolarının olması gereken prim ve 
tazminatları ortaya koyması iki unsura bağlıdır. Bunlardan birincisi mortalite tablosunun hazırlandığı 
ölüm verisinin o ülkenin ölüm verisinden hazırlanmış olması gerekliliği ve ikincisi, ölüm verisinin 
güvenilir olmasıdır. Dolayısıyla ortak noktada ölüm verilerinin güvenilirliği önemli görülmektedir. 

Türkiye’de ölüm ve doğum verilerinin yeterli güvenilirliğe sahip olmaması önemli bir problemdir. Bu 
sebeple güvenilir doğum ve ölüm verilerinin yanı sıra ölüm düzeylerine ilişkin güvenilir bilgiler de 
üretilememektedir [3]. Türkiye’de ölümlülük verisi çeşitli kaynaklardan elde edilir. Bu kaynaklar 
hayati kayıt sistemleri (MERNIS), Türkiye İstatistik Kurumu ölüm istatistikleri, defin kayıtları, T.C. 
Sağlık Bakanlığı kayıtları ve sayımlardır. Ancak ölüm verisinin elde edildiği bu kaynakların yeterli 
güvenilirliğe sahip olmadığı birçok çalışmada nedenleriyle ortaya konmuştur. Dolayısıyla alternatif 
güvenilir bir ölüm verisine ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizdeki bu boşluğun araştırmalar ile 
giderilmeye çalışıldığı söylenebilir. Özellikle Hacettepe Üniversitesi’nin beş yılda bir düzenlemiş
olduğu Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması yaşlara göre ölüm verisini dolaylı yöntemlerle ortaya 
koyması bakımından güvenilir bir kaynak sağladığı söylenebilir.  

Çalışmanın bundan sonraki bölümünde, doğrudan ölüm verisini temin etmenin mümkün olmadığı 
ülkelerde sıklıkla tercih edilen bir yöntemden (Yetimlik Yöntemi) elde edilmiş yaşlara göre ölüm 
sayılarına çekirdek kestirim yöntemiyle düzenleme yapılmıştır. Dolayısıyla ilk olarak çekirdek 
kestirim yönteminin ölüm verilerini düzenlemedeki fonksiyonuna değinmek yararlı olacaktır.  

3. Çekirdek Kestirim Yöntemi 

Çekirdek kestirim yöntemi parametrik olmayan bir kestirim yöntemi olup bu çalışmada, Nadaraya-
Watson çekirdek kestirimine benzer olarak geliştirilen Eşitlik (1)’de verilen kestiricisi kullanılmıştır
[4]. 
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parametresi ya da bant genişliği olarak adlandırılır. W çekirdek fonksiyonu, olasılık fonksiyonu 
özelliklerini taşıyan herhangi bir fonksiyon olarak alınabilir. W çekirdek fonksiyonu sürekli bir 
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fonksiyon olarak alındığında, bu özelliğini çekirdek kestirimine de taşır. Hangi W çekirdek 
fonksiyonunun seçilmesi gerektiğine zaman, hesaplama etkinliği ve türevlenebilirlik özelliklerine göre 
karar verilmelidir [5]. Çekirdek kestirimlerinde, W çekirdek fonksiyonlarının kestirim üzerinde büyük 
değişiklik yaratmadığı, bant genişliği seçiminin çekirdek kestiriminin performansını önemli ölçüde 
etkilediği bilinmektedir. Çekirdek kestiriminde h bant genişliğinin seçimi çok önemlidir. Rosenblatt 
(1956), olasılık yoğunluk fonksiyonunun çekirdek kestiricisinin doğruluk ölçütü için, yaygın olarak 
kullanılan ve en kolay izlenebilen genel ölçüt olan toplanmış hata kareler ortalamasını kullanmanın
matematiksel kolaylığı nedeniyle tercih edildiğini belirtmiştir [6]. Bu ölçütleri en küçük yapan h bant 
genişliği, en uygun bant genişliği olarak alınmaktadır. Toplanmış hata kareler ortalamasını en küçük 
yapan en uygun bant genişliği değeri, bilinmeyen f fonksiyonunun ikinci mertebeden türevine bağlıdır. 
Bu nedenle h bant genişliğini elde etmek için birçok yöntem önerilmiştir [7]. Ancak tüm çalışmalara 
rağmen herkes tarafından benimsenen bir yöntem halen mevcut değildir. Önerilen yöntemlerden 
bazıları bilinmeyen yoğunluk f’ye bağlı olduklarından çok fazla tercih edilmemekte ancak bazı
yöntemler için, başlangıç değerleri elde etmek açısından önemli sayılmaktadır. Geliştirilen 
yöntemlerin her birinin diğerine göre avantajları ve dezavantajları vardır [8].  

4. Uygulama 

Çalışmada Kırkbeşoğlu’nun (2006) “yetimlik yöntemi” yardımıyla oluşturmuş olduğu yaşlara göre 
ölüm sayılarının, çekirdek kestirim değerleri elde edilmiştir. Çalışmada ayrıca, sigorta sektöründe 
sigortalıların veya sigortacıların maddi kayıplarını önlemek amacıyla sigorta sektöründe kullanılan 
CSO 1980 mortalite tablosu ile bir karşılaştırma da yapılmıştır. Bu karşılaştırma karma hayat sigortası
net tek primleri üzerinden gerçekleştirilmiştir. 

Çekirdek kestirim değerleri elde edilirken, kestirim eşitliğinde önemli olan W çekirdek fonksiyonu 
için normal çekirdek fonksiyonu; h bant genişliğinin seçimi için de yansız en küçük kareler çapraz 
geçerlilik yöntemi kullanılmıştır. Yansız en küçük kareler çapraz geçerlilik yönteminden elde edilen h 
bant genişliği 0,02 olarak bulunmuş, bu değer Eşitlik (1)’de yazılarak çekirdek kestirim değerleri elde 
edilmiştir. Çizelge 1’de; Kırkbeşoğlu (2006) tarafından Yetimlik yönteminden elde edilmiş ölüm 
olasılıkları, çekirdek kestirim yöntemiyle düzeltilmiş ölüm olasılıkları ve CSO 1980 ölüm olasılıkları
tablosu verilmiştir.  
 

Çizelge 1. Yaş Gruplarına Göre Ölüm Olasılıkları Karşılaştırması

Yaş

Türkiye  
*

Türkiye 
** CSO 1980 

q(x) q(x) q(x) 
0-1 0,0295 0,0291 0,0042
1-4 0,0084 0,0088 0,0040
5-9 0,0023 0,0024 0,0041

10-14 0,0018 0,0018 0,0045
15-19 0,0034 0,0034 0,0081
20-24 0,0047 0,0047 0,0093
25-29 0,0050 0,0050 0,0086
30-34 0,0055 0,0055 0,0092
35-39 0,0074 0,0074 0,0121
40-44 0,0114 0,0115 0,0178
45-49 0,0186 0,0187 0,0265
50-54 0,0308 0,0310 0,0396
55-59 0,0511 0,0513 0,0612
60-64 0,0842 0,0845 0,0933
65-69 0,1374 0,1377 0,1440
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70-74 0,2199 0,2198 0,2192
75-79 0,3405 0,3462 0,3316
80+ 1 1 1

* Yetimlik yönteminden elde edilmiş ölüm olasılıkları (Kırkbeşoğlu, 2006) 
** Çekirdek Kestirim Yöntemiyle Düzeltilmiş Değerler 
 

Çizelge 1 ve Şekil 1’den görüldüğü gibi, gerek yetimlik yönteminden elde edilen ölüm olasılıkları
gerekse bu değerlerin çekirdek kestirim yöntemiyle düzenlenmiş ölüm olasılıkları, CSO 1980 ölüm 
olasılıklarına göre karşılaştırıldığında, genç ve orta yaş gruplarında ölüm olasılıklarında belirgin bir 
farklılaşma görülmektedir . 
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Şekil 1. Yaş Gruplarına Göre Ölüm Oranlarının Logaritmik Grafiği

Çekirdek kestirim yönteminden elde edilen ölüm olasılıkları değerleri ile CSO 1980 ölüm 
oranları değerlerine ilişkin yaşlara göre yaşam ümidi değerleri Çizelge 2’de verilmiştir. Ölüm 
olasılıklarında olduğu gibi orta yaş gruplarında, çekirdek kestirim yöntemi yardımıyla 
oluşturulmuş mortalite (hayat) tablosunun “ortalama yaşam ümidi (ex)” değerlerinin, CSO 
1980 mortalite tablosu ile farklılık gösterdiği söylenebilir. 

Çizelge 2. Çekirdek Kestirim (h=0,02) Ve CSO 1980 Ölüm Olasılıklarının Yaşlara Göre Yaşam Ümidi 
Değerleri (Yıl) 

Yaş
Türkiye 

e(x) 
CSO 1980

e(x) 
0 70,73 70,83 
1 71,90 70,13 
5 68,48 66,40 
10 63,62 61,66 
15 58,73 56,93 
20 53,92 52,37 
25 49,16 47,84 
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30 44,40 43,24 
35 39,62 38,61 
40 34,90 34,05 
45 30,27 29,62 
50 25,79 25,36 
55 21,52 21,29 
60 17,53 17,51 
65 13,89 14,04 
70 10,68 10,96 
75 7,96 8,31 

Hayat sigortalarında primlerin hesaplanmasına imkan sağlayan unsur, yaş gruplarına göre yaşam ve 
ölüm olasılıklarıdır. Dolayısıyla bu çalışma kapsamında hayat sigorta primlerine yönelik bir 
karşılaştırmanın yapılması Türkiye için güvenilir ölüm verisine duyulan ihtiyacın anlaşılması
açısından önemli olacaktır. 

Türkiye’de hayat sigorta şirketlerinin en sık kullandığı sigorta türü “karma hayat sigortası”dır. 
Dolayısıyla bu çalışmada karma hayat sigortası primleri üzerinden bir karşılaştırma yapılmıştır. 

 

nx
A

: =
x

nxnxx
D

DMM ++ +−
x 1 TL        (2) 

 

Eşitlik (2)’de karma hayat sigortası yaptıran x yaşındaki bir sigortalının n yıl sonra 1 TL’lik 
tazminat alabilmesi için ödemek zorunda olduğu net tek prim eşitliği gösterilmiştir. Çizelge 
3’de, 15 yıllık karma hayat sigortası yaptıran bir sigortalının 10.000 TL tazminat alabilmesi 
için ödemesi gereken net tek prim karşılaştırması yaşlara göre ortaya konmuştur. İlgili grafik 
de Şekil 2’de verilmiştir. Çekirdek kestiriminden elde edilen net tek prim değerleri, CSO 1980 
tablosuna göre daha düşük çıkmıştır.  Daha açık bir ifadeyle, Türkiye’de sigortalılar 
ödemeleri gereken prim tutarının üzerinde prim ödemesi yapmak durumunda 
bırakılmaktadırlar. 

Çizelge 3. Çekirdek Kestirim (H=0,02) ve CSO 1980 Ölüm Olasılıkları İçin Karma Hayat Sigortası Primi 

Yaş

Karma Hayat Sigortası Primi (TL) 
(15 Yıllık Poliçe) 

Türkiye (Çekirdek 
Kestirim Yöntemi) CSO 1980 

30 2.795 2.827 
31 2.798 2.831 
32 2.801 2.837 
33 2.805 2.843 
34 2.810 2.850 
35 2.816 2.857 
36 2.822 2.866 
37 2.830 2.876 
38 2.838 2.886 
39 2.847 2.898 
40 2.857 2.910 
41 2.868 2.924 
42 2.881 2.939 
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43 2.895 2.955 
44 2.911 2.972 
45 2.928 2.991 
46 2.947 3.011 
47 2.968 3.034 
48 2.991 3.058 
49 3.017 3.085 
50 3.045 3.115 

2.750

2.900

3.050

3.200

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Yaş

Prim (TL)

CSO 80 Türkiye 

Şekil 2. 10000 TL Tazminat Ödemeli 15 Yıllık Karma Hayat Sigortası Net Tek Prim Karşılaştırması

5. Sonuç ve Öneriler 

Türkiye’de hayat sigorta şirketlerinin yabancı ülkelere ait geçmiş tarihli mortalite tablolarını
kullanmaları özellikle sigortalılar açısından haksız prim ödemelerini beraberinde getirmektedir [9]. 
Türkiye’ye ilişkin güvenilir ölüm verilerinin olmayışı, Türkiye için bir mortalite tablosu 
oluşturulmasında demografik araştırmaların gerekliliğini artırmıştır. Bu çalışma kapsamında ise 
Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması verilerinden dolaylı bir yöntemle oluşturulmuş ölüm olasılıkları,
çekirdek kestirim yöntemi yardımıyla yeniden düzenlenmiş ve Türkiye’de hayat sigorta şirketlerince 
en sık kullanılan CSO 1980 tablosuyla karşılaştırması yapılmıştır. Ortaya konan sonuçlar sigortalıların
haksız prim ödemeleri yapmak durumunda olduğunu göstermektedir. Özellikle tıbbın ilerlemesiyle 
birlikte ortalama yaşam ümidinin hemen her ülkede yükselmesi ve ölüm olasılıklarının azalması
güncel ölüm verilerinden hazırlanmış tabloları gerekli kılmaktadır. Türkiye için de, gelişmekte olan 
birçok ülkede olduğu gibi kendi ölüm verisinden hazırlanmış güncel ve güvenilir bir mortalite 
tablosunun oluşturulması gerekliliği açıktır. Bu sebeple üniversitelerin aktüerya, sigortacılık ve 
demografi bölümleri ile sektörden uzmanların bir araya gelerek geniş çaplı bir araştırma ile Türkiye 
mortalite tablosu oluşturmaları hayat sigortalarına olan talebi ve güveni artıracağı söylenebilir.  
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Özet 

Bu çalışmada, karma plan türlerinden  olan  Desteklemeli  ve Bileşik Karma Planlar için ücret artış oranı, tahvil 
getiri oranı ve hazine bonosu getiri oranına ilişkin Sayan ve Teksöz (2002)’ ün oluşturduğu stokastik modeller 
kullanılarak simülasyon yapılmış, farklı yatırım stratejileri için her bir plan üyesine bağlanacak  emekli aylıkları
hesaplanarak hangi yatırım stratejisi için hangi tür karma emeklilik planının üye lehine olacağı araştırılmıştır. 

Anahtar sözcükler : Karma Planlar; Katkısı Belli Karma Planlar; Faydası Belli Karma Planlar; Bileşik Karma planlar ; 
Desteklemeli Karma Planlar; Stokastik Model 

1. Giriş

OECD  ülkelerinin ilerleyen  yıllarda  karşı karşıya bulunması muhtemel  en önemli zorluklardan  
birisi, emeklilik sistemleri ile ilgili sorunların çözümlenmesidir. Nüfusun hızla yaşlanmasına bağlı
olarak emeklilik sistemlerindeki dengelerin yeniden kurulması ve sistemin mali olarak 
sürdürülebilirliğinin  sağlanması gereklidir. Genel anlamda ,emeklilik programlarının iki temel amacı
bulunmaktadır: 

1. Yaşlılıkta yoksulluğun önlenmesi  

2. Çalışanların yaşam standartlarını emeklilik döneminde de korumalarına yardımcı olunması

Emeklilik planlaması, kısaca  emeklilik geliri belirleme ve potansiyel emeklilik geliri kaynakları
hakkında bilgi toplama işlemidir [13]. 

Emeklilik planları, insanları; hastalık, işsizlik, yaşlılık, ölüm sebebiyle geçici veya sürekli olarak 
kazançtan yoksun kalma gibi durumlarda yoksulluğa karşı koruyan ve gelirin nesiller arası ve/veya 
aynı nesil içinde yeniden dağılımını sağlayan düzenlemelerdir [11]. 

Emeklilik planları fonksiyonel  olarak faydası belli, katkısı belli  ve karma emeklilik planları olmak 
üzere üç grupta incelenebilir [14]. 
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1.1. KATKISI  BELLİ EMEKLİLİK PLANLARI 

 

Emeklilik fonuna her yıl işçi (plan üyesi)  ve/veya  işverenin (plan sponsoru) yapacağı katkının belli 
olduğu planlardır. Her bir plan üyesine bağlanacak emekli aylığı, emeklilik fonuna yapılan katkıların
büyüklüğü ile birikimli değerine bağlıdır [2].  

Katkı payları ve oranları genellikle belli ve sabittir. Katkısı belli emeklilik planlarının uygulamasında 
işçi ve işveren açısından birtakım avantajlar söz konusudur. Plan üyesi açısından bu tür planın
avantajlarından ilki , vergi kesintisinin birikim sürecinde değil emekli maaşlarının ödenme sürecinde 
yapılmasıdır. Yani emeklilik fonuna yapılan katkılar vergiden muaftır. Plan üyesi açısından bir diğer 
avantajı ise plan üyesinin belirli bir dereceye kadar ne kadar katkı yapacağını belirleme hakkına sahip 
olmasıdır. Bu tür planlarda katılımcılar belirledikleri belli bir miktar üzerinden katkı yapabilecekleri 
gibi, önceden belirlenmiş bir oranın maaşlarından kesilmesi yoluyla da fon oluşturabilirler. Yüksek 
miktarlarda katkı ödeyen üyelere, emeklilikte bağlanacak aylıklar da yüksek olacaktır. Plan sponsoru 
açısından avantajı ise yatırım riskininin plan üyeleri tarafından üstlenilmesidir. 

Belirlenmiş katkı emeklilik planlarının yukarıda sayılan avantajlarının yanı sıra bazı dezavantajları da
söz konusudur. Plan üyesi  açısından dezavantajları, yatırım riskinin  üyeler tarafından üstlenilmesi ve 
plan üyelerinin emekliliklerine çok az bir süre kalıncaya kadar emekli aylıklarının miktarını
bilememeleridir. Plan sponsoru açısından önemli bir dezavantaj söz konusu değildir [9]. 

1.2.     FAYDASI  BELLİ EMEKLİLİK PLANLARI 

Faydası belli emeklilik planları, üyelere emekli olduklarında bağlanacak emekli aylığının ve 
ikramiyenin önceden kesin olarak bilinmese de bir formül yardımıyla hesaplandığı planlardır[2]. 

Üyeye bağlanacak emekli aylığı, genellikle,  üyenin çalışma yaşamının son yılında eline geçen maaşa
bağlı olmakla birlikte, çalışma yaşamının son birkaç yılındaki ortalama maaşına ya da çalışma yaşamı
boyunca eline geçecek ortalama maaşına bağlı olduğu planlarda söz konusudur.  Emeklilik fonuna 
genellikle üyeler maaşlarının önceden belirlenmiş bir oranında katkıda bulunurlarken,  plan 
sponsorunun fona yapacağı katkı yatırım getirisine bağlıdır ve düzenli olarak yapılacak aktüeryal 
değerlendirme ile belirlenir [9]. 

Katkısı belli emeklilik planlarında olduğu gibi faydası belli emeklilik planlarında  da birtakım avantaj 
ve dezavantajlarından söz edilebilir. 

Bu plana dahil olan çalışanlar,  emekli aylığı ve ikramiye miktarının belli olması ve söz konusu 
miktarların ödenmesinin kesin olması nedeniyle kendilerini garanti altına alırlar.  

Bir diğer avantajı ise, yatırım riskinin katılımcılara ait olmaması yani yatırım riskinin işveren 
tarafından üstlenilmesidir.  
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Belirlenmiş fayda emeklilik planlarının en önemli dezavantajı ise katılımcının emekli olmadan önce 
işten ayrılması durumunda tazminat alma hakkına sahip olamamasıdır [9]. 

1.3.      KARMA  EMEKLİLİK PLANLARI 

 

Karma emeklilik planları, hem faydası belli  hem de katkısı belli emeklilik planlarının özelliklerini 
içerir. Bu planlar sadece faydası belli emeklilik planı veya  sadece katkısı belli emeklilik planının
kullanılmasının verimli olmadığı durumlar için uygundur [1]. 

Karma planlarda, yatırım riski işçi ile işveren arasında paylaşılmasına rağmen büyük ölçüde işveren 
tarafından üstlenilir [14]. 

Katkısı ve faydası belli planların çeşitli kombinasyonuyla oluşturulabilecek pek çok karma plan türü 
bulunmaktadır.   

Dünyada kullanılmakta olan belli başlı karma plan türleri;  “Bileşik Karma Planlar”,  “Self 
Annuitising DC Scheme”, “Career Average Schemes”, “Cash Balance Schemes”, “Final Salary Lump 
Sum Schemes”, “Desteklemeli Karma Planlar” ve “Sabit/birim Tazminat Planları” dır [14]. 

Bu çalışmada, karma plan türlerinden Desteklemeli Karma Planlar ve Bileşik Karma Planlar 
incelenecektir. 

 1.3.1.      BİLEŞİK KARMA  EMEKLİLİK PLANLARI 

 

Bu planlarda plan üyesi aynı anda iki farklı tür tazminatı biriktirebilir. Bireye bağlanacak emekli aylığı 
sadece  faydası belli esaslı, sadece  katkısı belli esaslı veya ikisinin  bileşimi olarak hesaplanabilir.  

Bağlanacak emekli aylığı, kişilerin gelir seviyelerine göre değişir. Üyelerin çalışma hayatı boyunca 
eline geçen maaş, belirli bir seviyeyi aşmadığında kişiye sadece faydası belli esaslı emekli aylığı 
bağlanır. Bu durumda düşük gelirli üyelere bağlanacak emekli aylığı önceden bellidir ve üye yatırım
riskini üstlenmez.  

Yüksek maaşlı üyeler için emeklilikte bağlanacak aylık, katkısı belli esaslıya göre belirlenir yani 
emekli aylığı miktarı, daha az tahmin edilebilirdir ve üye yatırım riskini üstlenir. Yüksek maaşlı
üyelerin yatırım riskine katılmalarının bir sonucu olarak işverenin daha az risk üstlendiği söylenebilir. 
Bu durum, mali durumunu kontrol altında tutmak isteyen işverenin lehinedir.   

Aylık gelir miktarı belirlenmiş sınırlar içerisinde olan plan üyelerinin emekli aylıkları ise faydası belli 
ve katkısı belli esaslının bileşimi olarak belirlenir [14]. 

 

1.3.2.    DESTEKLEMELİ KARMA  EMEKLİLİK PLANLARI 

 

Karma planların bu türünde, bileşik karma planlardan farklı olarak üyelere bağlanacak emekli aylığı 
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hesaplanırken kişilerin çalışma hayatı boyunca aldıkları maaşın seviyesine bakılmamaktadır.  

Bu plan türüne göre üyeye bağlanacak emekli aylığı, katkısı belli esaslı hesaplanan emekli aylığı ile 
faydası belli esaslı hesaplanan emekli aylığından büyük olanıdır [14]. 

2. STOKASTİK MODEL 

 

Emeklilik planlarına ilişkin hesaplamalar  deterministik ve/veya stokastik modeller kullanılarak 
yapılabilir. Deterministik modelleme de girdi parametreleri sabit olduğu için her  denemede, 
parametreler değişmediği sürece, aynı sonuçlar elde edilir.  Stokastik modelleme de ise parametreler  
fonksiyonel olarak belirlenir bu yüzden aynı parametrelerin kullanılması durumunda bile farklı
sonuçlar elde edilir [4].  

Bu çalışmada, karma plan türlerinden Bileşik Karma Emeklilik Planı ve Desteklemeli Karma 
Emeklilik Planı için stokastik modeller (gerçeği daha iyi yansıtacağını düşündüğümüzden dolayı)
kullanılarak farklı yatırım stratejileri için bağlanacak emekli aylıkları karşılaştırılmıştır [3,5,6,7]. 

Yıllık ücret artış oranı, hazine bonosu ve tahvil getiri oranı Sayan ve Teksöz (2002) tarafından 
oluşturulan stokastik modellerden elde edilmiştir. 

2.1. YILLIK  MAAŞ ARTIŞ ORANININ  MODELLENMESİ

Yıllık maaş artış oranı, hem katkısı belli hem de faydası belli esaslı emeklilik planlarında emekli 
aylığını etkileyen en önemli unsurlardan birisidir. 

İşverenler, hayat koşullarının değişmesine ya da bireyin işindeki performansına göre çalışanların
maaşlarına ilave ödemeler yapmaktadırlar. Bu ödemelerin oranları, basın ve yayında ,genel olarak, 
brüt maaş artış oranları olarak yer almaktadır. Fakat aktüeryal hesaplamalarda brüt maaş artış 
oranlarının enflasyondan arıtılmış hali olan reel maaş artış oranları kullanılmaktadır.  

Biz bu çalışmada reel maaş artış oranlarını modelleyeceğiz. 

Yıllık maaş artış oranı, promosyon ödemelerinden kaynaklanan artış oranı ile ulusal verimlilikten 
kaynaklanan artış oranından oluşmaktadır. Sayan ve Teksöz (2002) ulusal verimlilik oranını,

g(t) = exp( σ * Z(t) + µ ) - 1
(1) 

 

biçiminde   modellemişlerdir.  

 

Burada σ , ulusal verimlilik oranlarının standart sapmasını, µ, ulusal verimlilik oranlarının beklenen 
değerini ve Z(t)  standart normal dağılıma sahip bağımsız raslantı değişkenini göstermektedir.  

Model parametreleri olan beklenen değer ve standart sapmaya ilişkin tahmin ediciler sırasıyla, 0,045 
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ve 0,075 olarak belirlenmiştir. 2000-2008 yıllları arasındaki brüt memur maaş artış oranları
enflasyondan arındırılarak reel memur maaş artış oranları elde edilmiş ve bu reel memur  maaş artış 
oranlarının ortalaması 0,045 olarak hesaplanmıştır.   

Promosyon ödemelerinden kaynaklanan maaş artış oranı (p) 0,01 olarak alınmıştır. Buradan yola 
çıkarak  reel maaş artış oranı :

S(t) = g(t-1) + p                                                                                                                       
(2) 

 

biçiminde modellenmektedir [ 12]. 

 

Bu modelden de anlaşılacağı üzere reel maaş artış oranı, bir yıl önceki ulusal verimlilik oranına ve o 
dönem içerisinde promosyon ödemelerinden kaynaklanan maaş artış oranına bağlıdır. 

2.2. YATIRIM  GETİRİ ORANLARININ  MODELLENMESİ

Üyelere, aktif oldukları durumda yaptıkları katkı karşılığında pasif oldukları dönemde emekli maaşı 
verilmektedir. Bu katkıların doğru yatırım aracına yönlendirilmesi emeklilik şirketinin varlığını
sürdürebilmesi açısından çok önemli bir yere sahiptir. 

Finansal yatırım araçlarının birçok çeşidi bulunmaktadır. Bu çalışmada herhangi bir şirketin portföy 
yönetiminde sıklıkla kullandığı devlet tahvili ile hazine bonosu yatırım araçları olarak seçilmiş ve 
bunlara ilişkin getiri oranları stokastik olarak  modellenmiştir. 

 

2.2.1.   TAHVİL GETİRİ ORANLARININ   MODELLENMESİ

Ortalama temettü getiri ve bileşik tahvil endeks oranları kullanılarak hesaplanan Türkiye tahvilleri 
gerçek getiri oranı,

ln(1+t(t)) = µ + ρ * [ln(1+t(t-1)- µ]+  σ *(1- ρ)* Z(t)                         
(3) 

biçiminde modellenmiştir. 

(3) eşitliğinde, 

t(t)   : t yılı için tahvil getiri oranını,

ρ : ln(1+t(t)) ve ln(1+t(t-1)) arasında korelasyon katsayısını,

µ : ln(1+t(t))’ nin beklenen değerini, 

σ : ln(1+t(t))’ nin standart sapmasını ve 
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Z(t) : Standart Normal dağılıma sahip rastlantı değişkenini 

göstermektedir. 

Bu eşitlikten t yılı için tahvil getiri oranının, bir önceki yıla ilişkin tahvil getiri oranına, hata raslantı
değişkeni Z(t)’ ye, serinin beklenen değeri, varyansı ve bir gecikmeli seri ile olan korelasyon 
katsayısına bağlı olduğu görülmektedir. 

1986-2006  IMKB verileri [16]  ile kullanıldığında Türkiye tahvilleri gerçek getiri oranına ilişkin 
serinin beklenen değer ve standart sapması ,sırasıyla,  0,079 ve 0,772 olarak hesaplanmıştır. 2008 yılı
için ortalama tahvil getiri oranının reel olarak 0,04 olduğu da yapılan incelemelerden elde edilmiştir. 

Bu durumda tahvil getiri oranına ilişkin model, 

ln(1+t(t)) =0.079 – 0.66*[ ln(1+0,04)-0.079]+0.772*0.9340*Z(t)              
(4) 

biçimindedir [ 12 ]. 

2.2.2.     HAZİNE  BONOSU  GETİRİ ORANLARININ MODELLENMESİ

Sayan and Teksöz (2002) tarafından yapılan çalışmada Türkiye hazine bonolarının gerçek getiri 
oranları bir yıllık yurtiçi borçlanma faiz oranları kullanılarak,   

 

ln(1+h(t)) = µ + ρ* [ln(1+h(t-1)- µ ]+ σ *(1- ρ)* Z(t)                                                                                  
(5) 

 

biçiminde modellenmiştir. 

 

(5) eşitliğinde: 

h(t)     : t yılı için tahvil getiri oranını

ρ : ln(1+h(t)) ve ln(1+h(t-1)) arasında korelasyon katsayısını

µ : ln(1+h(t)) için beklenen değerini 

σ : ln(1+h(t)) için standart sapmasını

Z(t)    : Normal dağılıma sahip birim raslantı değişkenini 

göstermektedir. 

Gerçek hazine bonosu getiri oranlarının beklenen değer, varyans ve korelasyon katsayıları tahmin 
edicileri 1984 - 2006 yılları arasındaki verilerden sırasıyla 0,027, 0,075 ve 0,465 olarak 
hesaplanmıştır. 2008 yılı için ortalama hazine  bonosu getiri oranının reel olarak  0,01 olduğu da
yapılan incelemelerden elde edilmiştir. 
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Bu durumda tahvil getiri oranlarına ilişkin model, 

 

ln(1+h(t)) =0.027 +0.465*[ ln(1+0,01)-0.027]+ 00075*(1-0.465)*Z(t)                                                     
(6) 

 

biçimindedir [12]. 

 

3. EMEKLİ AYLIĞININ HESABI 

 

Bu bölümde Bileşik Karma ve Desteklemeli Karma Emeklilik Planları’nda emekli aylığının hesabı ile 
bu hesaplamalarda kullanılacak varsayımlar verilmiştir. 

 

3.1.   DESTEKLEMELİ KARMA  EMEKLİLİK PLANLARINDA  EMEKLİ AYLIĞININ  
HESABI 

Desteklemeli Karma Emeklilik Planları’nda, herbir plan üyesi için faydası belli esaslı emekli aylığı ve 
katkısı belli esaslı emekli aylığı ayrı ayrı hesaplanır ve hangisi büyük ise emekli aylığı olarak o 
bağlanır. 

Bu durumda bağlanacak emekli aylığı,

EA  =  Max ( DB , DC )                                                                                                                               
(7) 

biçiminde modellenir. 

(7)  eşitliğinde : 

EA    :  Plan üyesine bağlanacak emekli aylığını

DB   :  Faydası belli esaslı emeklilik planına göre bağlanacak emekli aylığını

DC   :  Katkısı belli esaslı emeklilik planına göre bağlanacak emekli aylığını

r : Plan üyesinin emekli olduğu yaşı 

göstermektedir. 
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Faydası belli esaslı emeklilik planına göre bağlanacak emekli aylığı,

DB =  DRb * SALr-1                                                                                                                                                                                                                  

(8)  

olarak hesaplanır. 

(8) eşitliğinde : 

DRb : Plan üyesinin faydası belli esaslı plan için son maaşından kesilecek olan katkı oranını ve 

SALr-1  : Plan üyesinin emekli olmadan önce aldığı son maaşını

göstermektedir. 

 

Katkısı belli esaslı emeklilik planına göre bağlanacak emekli aylığı,

DC  =  CCR *  DRc *{SALr + ∑
=

r

t 1
[∏

+−

r

tr 1

(1+ tr )] * SALt}

(9) 

biçiminde modellenir. 

 

(9) eşitliğinde : 

SALt : Plan üyesinin t. yılının sonunda  aldığı maaş miktarını

tr : t. yıl için yıllık yatırım getiri oranını

DRc : Plan üyesinin katkısı belli esaslı plan için maaşından kesilecek olan katkı oranını

CCR     :  Yıllık ücrete dayalı katkı oranlarının birikime uygulanacak emekli aylığı bağlama oranını

göstermektedir . 

 

Bu çalışmada  faydası belli esaslı emekli aylığını hesaplayabilmek için üyenin maaşından kesilecek 
olan katkı oranı( DRb ) %11, plan üyesinin katkısı belli esaslı plan için maaşından kesilecek olan katkı
oranı (DRc) % 5 ve yıllık ücrete dayalı katkı oranlarının birikime uygulanacak emekli aylığı bağlama 
oranı (CCR) %1  olarak belirlenmiştir. 

 

3.2.    BİLEŞİK KARMA EMEKLİLİK PLANLARINDA  EMEKLİ AYLIĞININ  HESABI 
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Bileşik Karma Emeklilik Planları’nda üç aşamada emekli aylığı hesabı yapılır. Bu çalışmada 
hesaplama yapabilmek için alt sınır olarak TÜİK [15] tarafından açıklanmış 2007 yılı açlık sınırı olan 
853 TL, üst sınır olarak ise yoksulluk sınırı olan 2240 TL baz olarak alınmıştır. 

Birinci gruptaki plan üyeleri için ,yani aylık maaşı 853 TL ’ye eşit veya az olanlar için, emekli aylığı 
sadece fayda esaslı plana göre belirlenir.  

 

Bu durumda ilk gruptakiler için emekli aylığı,

EA1 = DRb1 * SALr-1                                                                                                                                                                                                       

(10)  

biçimindedir. 

(10) eşitliğinde : 

EA1 : Birinci gruptaki plan üyesi için faydası belli esaslı plana göre bağlanacak emekli aylığını

DRb1  : Birinci gruptaki plan üyesinin faydası belli esaslı plan için maaşından kesilecek olan katkı
oranını

SALr-1 : Plan üyesinin emekli olmadan önce aldığı son maaş miktarını

göstermektedir. 

Birinci gruptaki plan üyelerinin emekli aylığını hesaplayabilmek için  plan üyesinin faydası belli esaslı
plan için maaşından kesilecek olan katkı oranı (DRb1  ) % 11 olarak belirlenmiştir. 

 

İkinci gruptaki , yani aylık maaşı 853 TL ve 2240 TL arasında olan plan üyeleri için emekli aylığı 
katkısı belli plan esaslı ve faydası belli plan esaslı emekli aylıklarının belirli oranlarda bileşiminden 
oluşmaktadır. Bu çalışmada bu gruptaki üyelere bağlanacak emekli aylığı faydası belli ve katkısı belli 
esaslı hesaplanmış emekli aylıklarının % 50’si alınarak hesaplanmıştır. 

 

Bu durumda ikinci gruptakiler için emekli aylığı miktarı,

EA2 = 0.50 *DBb2 + 0.50* DCc2

(11) 

olarak modellenmiştir.  

 

(11)   eşitliğinde : 

EA2 : İkinci gruptaki plan üyesi için bağlanacak emekli aylığını

DBb2     : İkinci gruptaki plan üyesi için faydası belli esaslı olarak belirlenmiş emekli aylığını
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DCc2 : İkinci gruptaki plan üyesi için katkısı belli esaslı olarak belirlenmiş emekli aylığını

göstermektedir. 

 

İkinci gruptaki plan üyesi için (8) ve (9) eşitliklerinden yola çıkılarak ikinci gruptaki plan üyesi için 
bağlanacak emekli aylığı :

EA2 = 0.50 * DRb2 * SALr-1 + 0.50 * CCR *  DRc2 *{SALr + ∑
=

r

t 1
[∏

+−

r

tr 1

(1+ tr )] * SALt}

(12)                                                 

biçiminde modellenir. 

(12)   eşitliğinde : 

DRb2      :  İkinci gruptaki plan üyesinin faydası belli esaslı plan için maaşından kesilecek olan katkı
oranını

SALr-1 : Plan üyesinin emekli olmadan önce aldığı son maaş miktarını

CCR   :  Yıllık ücrete dayalı katkı oranlarının birikime uygulanacak emekli aylığı bağlama oranını

DRc2      : İkinci gruptaki plan üyesinin katkısı belli esaslı plan için maaşından kesilecek olan katkı
oranını

SALt : Plan üyesinin t. yılın sonunda  aldığı maaş miktarını

rt : t. yıl için yıllık yatırım getiri oranını

göstermektedir. 

İkinci gruptaki plan üyelerinin emekli maaşlarını hesaplayabilmek için plan üyesinin faydası belli 
esaslı plan için maaşından kesilecek olan katkı oranı (DRb2 ) % 11,  plan üyesinin katkısı belli esaslı
plan için maaşından kesilecek olan katkı oranı (DRc2) %5 ve yıllık ücrete dayalı katkı oranlarının
birikime uygulanacak emekli aylığı bağlama oranı ( CCR)  %1  olarak belirlenmiştir. 

Üçüncü  gruptaki  plan üyeleri,  yani  aylık maaşı 2240  TL ‘ nin üzerinde  olan  kişiler  için emekli 
aylığı sadece katkısı belli emeklilik planı esaslı olarak belirlenir. 

Bu durumda (9) eşitliğinden yola çıkılarak  üçüncü gruptaki plan üyeleri için emekli aylığı :

EA3 = CCR *  DRc3 *{SALr + ∑
=

r

t 1
[∏

+−

r

tr 1

(1+ tr )] * SALt}

(13) 

biçiminde modellenir. 

(13) eşitliğinde : 

EA3 : Üçüncü gruptaki plan üyesi için bağlanacak emekli aylığını
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CCR   :  Yıllık ücrete dayalı katkı oranlarının birikime uygulanacak emekli aylığı bağlama oranını

DRc3      : Üçüncü gruptaki plan üyesinin katkısı belli esaslı plan için maaşından kesilecek olan katkı
oranını

SALt : Plan üyesinin t. yılın sonunda  aldığı maaş miktarını

rt : t. yıl için yıllık yatırım getiri oranını

göstermektedir. 

Üçüncü  gruptaki plan üyelerinin emekli maaşlarını hesaplayabilmek için plan üyesinin,  katkısı belli 
esaslı plan için maaşından kesilecek olan katkı oranı (DRc3   ) % 5 ve yıllık ücrete dayalı katkı
oranlarının birikime uygulanacak emekli aylığı bağlama oranı (CCR) %1  olarak belirlenmiştir. 

 

3.3.   DİĞER VARSAYIMLAR 

Emeklilik planlarında aktüeryal denge açısından emekli aylığı hesabının yapılabilmesi yani 
yükümlülük ve fona yapılacak katkıların bugünkü değerlerinin eşit olduğu varsayımı altında karma 
emeklilik planlarına ilişkin emeklilik maaşını hesaplarken kullandığımız parametrelerin yanı sıra işe
giriş yaşı, emeklilik yaşı, mortalite,  kariyer şekli gibi parametrelerin de belirlenmesi gerekmektedir.  

Bu parametreler : 

İşe giriş yaşı : 20

Emeklilik yaşı : 65, 

Mortalite            : 1980 CSO hayat tablosu 

Kariyer şekli     : Emeklilikten önce hep çalışmış 

olarak belirlenmiştir. 

 

4. UYGULAMA 

 

STRATEJİ A : 45 yıl boyunca  fonu sadece tahvile yönlendirmek 

STRATEJİ B : 45 yıl boyunca fonu sadece hazine bonosuna yönlendirmek  

STRATEJİ C : 45 yıl boyunca fonun %50’sini hazine bonosuna  ve  % 50’sini tahvile yönlendirmek 

 

Bu çalışmada Türkiye’deki farklı sosyal ve ekonomik yapıları yansıtması açısından düşük, orta ve 
yüksek düzey olmak üzere üç farklı maaş için incelemeler yapılmıştır. Burada incelenen maaş
miktarları, sırasıyla, TÜİK 2007 verilerine göre asgari ücret olarak 575 TL, açlık sınırı olan 853 TL ve 
yoksulluk sınırı olan 2240 TL’nin arasında olan 1000 TL ve yoksulluk sınırının üstünde olan 3000 
TL’dir. Her bir  maaş düzeyindeki kişiler için emekli olmaları durumunda bağlanacak emekli aylıkları
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, üç farklı yatırım stratejisi kullanılarak, bireyin Desteklemeli Karma veya Bileşik Karma Emeklilik 
Planları’ndan birine üye olması durumu için, simulasyon çalışması yapılarak bulunmuş ve sonuçlar 
karşılaştırılmıştır. 

Bu çalışmada kullanılan hayat tablosunda son yaş 110 olduğu için bugün 20 yaşında olan bireylerin 90 
yıl yaşayacağı varsayılmış buna bağlı olarak emeklilik planlarında aktif üye olarak 45 yıl, pasif üye 
olarak 45 yıl sistemde bulunacakları dikkate alınmıştır.  

Her bir aylık maaş miktarı için 10000 adet simulasyon yapılmıştır. 

 

5. SONUÇ  ve YORUMLAR 

 

Yapılan simulasyon çalışmasının sonucunda her bir aylık maaş miktarı için aşağıdaki sonuçlar elde 
edilmiştir. 

Aylık maaş miktarı 575 TL ve şu an 20 yaşında olan birey için yapılan simulasyon çalışmasında 
Desteklemeli Karma ve Bileşik Karma Emeklilik Planları’na esas emekli aylıkları Strateji A, Strateji 
B, Strateji C için, sırasıyla  Grafik 1,  Grafik 2 ve Grafik 3’de  gösterilmiştir : 

 

Grafik 1 :  Strateji A ve 575 TL’lik maaş için simulasyon grafiği

Bu bireyin yaptığı katkılar sadece tahvile yönlendirildiği durumlarda Desteklemeli ve Bileşik Karma 
Emeklilik Planları’nda aylık emekli maaşları genel olarak aynı seyirde izlemektedir. Bunun sebebi 
ikisinde de emekli aylıkları belirlenirken faydası belli yöntemin dikkate alınmasıdır. 
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Grafik 2 :  Strateji B ve 575 TL’lik maaş için simulasyon grafiği

Bu bireyin yaptığı katkılar sadece hazine bonosuna yönlendirildiği durumlarda Desteklemeli ve 
Bileşik Karma Emeklilik Planları’nda aylık emekli maaşları genel olarak aynı seyirde izlemektedir. 
Bunun sebebi ikisinde de emekli aylıkları belirlenirken faydası belli yöntemin dikkate alınmasıdır. 

Grafik 3 :  Strateji C ve 575 TL’lik maaş için simulasyon grafiği

Bu bireyin yaptığı katkıların yarısı hazine bonosuna diğer yarısı tahvile yönlendirildiği durumlarda 
Desteklemeli ve Bileşik Karma Emeklilik Planları’nda aylık emekli maaşları genel olarak aynı seyirde 
izlemektedir.  

Üç strateji içinde belirleyici istatistik değerleri aşağıdaki Tablo 1’de verilmiştir : 

Tablo 1 : 20 yaşında aylık 575 TL alan kişi için simulasyon çalışması sonucunda elde 
edilen belirleyici istatistikler 

Belirleyici 
istatistikler

STRATEJİ A STRATEJİ B STRATEJİ C

Desteklemeli 
Karma E.P. 

Bileşik 
Karma E.P. 

Desteklemeli 
Karma E.P. 

Bileşik 
Karma E.P.

Desteklemeli 
Karma E.P. 

Bileşik 
Karma E.P. 

Ortalama 5027,13 5027,13 5027,13 5027,13 5027,13 5027,13 
Varyans 6684584,70 6684584,70 6684584,70 6684584,70 6684584,70 6684584,70 
Std.Sapma 2585,46 2585,46 2585,46 2585,46 2585,46 2585,46 
Max 20362,50 20362,50 20362,50 20362,50 20362,50 20362,50 
Min 1040,67 1040,67 1040,67 1040,67 1040,67 1040,67 
Medyan 4392,96 4392,96 4392,96 4392,96 4392,96 4392,96 
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Yapılan 10000 simulasyon çalışması sonucunda, değişik yatırım stratejileri için,  bağlanacak ortalama 
emekli aylığı 5027,13 TL olarak bulunmuştur. 

Aylık 575 TL maaş alan 20 yaşındaki birey için Desteklemeli Karma Emeklilik Planı ile Bileşik 
Karma Emeklilik Planı için belirlenen aylık emekli maaşı miktarı farklı değildir. 

Bu maaş miktarı için bağlanacak emekli aylığı son maaşın belli bir oranı olarak, yani faydası belli 
esaslı yönteme göre, belirlenmiştir. Bu yüzden yatırım getirisi , bu maaş seviyesi için, bağlanacak 
emekli aylığını hesaplamada etkili değildir. 

Aylık maaş miktarı 1000 TL ve şu an 20 yaşında olan birey için yapılan simulasyon çalışmasında 
Desteklemeli karma ve bileşik karma emeklilik planlarına esas emekli aylıkları Strateji A, Strateji B, 
Strateji C için, sırasıyla  Grafik 4,  Grafik 5 ve Grafik 6’da  gösterilmiştir : 

Grafik 4 :  Strateji A ve 1000 TL’lik maaş için simulasyon grafiği

Bu bireyin yaptığı katkılar sadece tahvile yönlendirildiği durumlarda Desteklemeli Karma Emeklilik 
Planı için aylık emekli maaşı Bileşik Karma Emeklilik Planı için aylık emekli maaşından daha 
fazladır. Bunun sebebi ise Desteklemeli Karma Emeklilik Planı’nda emekli maaşı, katkısı belli 
yönteme göre hesaplandığı için kişi emeklilik dönemine kadar yaptığı birikim üzerinden emekli maaşı 
alacak ve tahvil getiri oranları yüksek olduğu için bu birikim büyük değere ulaşacaktır. Diğer taraftan 
Bileşik Karma Emeklilik Planı’nda kişinin emekli maaşı katkısı belli ve faydası belli yöntemlerin eşit 
oranda uygulanmasıyla hesaplanacağı İçin Desteklemeli Karma Emeklilik Planı’ndan daha az emekli 
aylığı bağlanacaktır. 

Grafik 5 :  Strateji B ve 1000 TL’lik maaş için simulasyon grafiği
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Bu bireyin yaptığı katkılar sadece hazine bonosuna yönlendirildiği durumlarda Desteklemeli Karma 
Emeklilik Planı için aylık emekli maaşı, Bileşik Karma Emeklilik Planı için aylık emekli maaşından 
daha fazladır.  

Grafik 6 :  Strateji C ve 1000 TL’lik maaş için simulasyon grafiği

Bu bireyin yaptığı katkıların yarısı hazine bonosuna diğer yarısı tahvile yönlendirildiği durumlarda 
Desteklemeli Karma Emeklilik Planı için aylık emekli maaşı, Bileşik Karma Emeklilik Planı için aylık
emekli maaşından daha fazladır.  

 Üç strateji içinde belirleyici istatistik değerleri aşağıdaki Tablo 2’de verilmiştir : 

 

Tablo 1 : 20 yaşında aylık 1000 TL alan kişi için simulasyon çalışması sonucunda 
elde edilen belirleyici istatistikler 

Belirleyici 
istatistikler

STRATEJİ A STRATEJİ B STRATEJİ C

Desteklemeli 
Karma E.P. 

Bileşik 
Karma E.P. 

Desteklemeli 
Karma E.P. 

Bileşik 
Karma E.P.

Desteklemeli 
Karma E.P. 

Bileşik 
Karma E.P.

Ortalama 11174,47 6629,25 5984,41 4454,09 8742,85 5027,13 
Varyans 2153090174,16 587516715,18 87800156,41 5314361,61 20218212,28 6684584,70
Std.Sapma 46401,40 24238,74 9370,17 2305,29 4496,47 2585,46 
Max 1363583,33 699500,00 204583,33 18348,33 35413,33 20362,50 
Min 1809,83 923,58 1040,67 916,83 1809,83 1040,67 
Medyan 7639,88 4148,71 4415,88 3881,33 7639,88 4392,96 

Bu tabloya bakıldığında her üç yatırım stratejisi içinde Desteklemeli Karma Emeklilik 
Planı’nda bağlanan emekli aylığının yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Yatırım stratejileri açısından  bakıldığında ise A yatırım stratejisi için bağlanacak emekli 
aylığı en yüksektir. B yatırım stratejisi için ise getiri miktarı çok düşük olduğu için 
bağlanacak emekli aylığı en düşüktür. 
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Aylık maaş miktarı 3000 TL ve şu an 20 yaşında olan birey için yapılan simulasyon çalışmasında 
desteklemeli karma ve bileşik karma emeklilik planlarına esas emekli aylıkları Strateji A, Strateji B, 
Strateji C için, sırasıyla  Grafik 7, Grafik 8 ve Grafik 9’da  gösterilmiştir : 

 

Grafik 7 :  Strateji A ve 3000 TL’lik maaş için simulasyon grafiği

Bu bireyin yaptığı katkılar sadece tahvile yönlendirildiği durumlarda Desteklemeli ve Bileşik Karma 
Emeklilik Planları’nda aylık emekli maaşları genel olarak aynı seyirde izlemektedir. Bunun sebebi 
ikisinde de emekli aylıkları belirlenirken katkısı belli esaslı yöntemin dikkate alınmasıdır. 

 

Grafik 8 :  Strateji B ve 3000 TL’lik maaş için simulasyon grafiği

Bu bireyin yaptığı katkılar sadece hazine bonosuna yönlendirildiği durumlarda Desteklemeli ve 
Bileşik Karma Emeklilik Planları’nda aylık emekli maaşları genel olarak aynı seyirde izlemektedir. 
Bunun sebebi ikisinde de emekli aylıkları belirlenirken katkısı belli yöntemin dikkate alınmasıdır. 
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Grafik 9 :  Strateji C ve 3000 TL’lik maaş için simulasyon grafiği

Bu bireyin yaptığı katkıların yarısı hazine bonosuna diğer yarısı tahvile yönlendirildiği durumlarda 
Desteklemeli ve Bileşik Karma emeklilik planlarında aylık emekli maaşları genel olarak aynı seyirde 
izlemektedir.  

Üç strateji içinde belirleyici istatistik değerleri aşağıdaki Tablo 3’de verilmiştir : 

Tablo 3 : 20 yaşında aylık 3000 TL alan kişi için simulasyon çalışması sonucunda 
elde edilen belirleyici istatistikler 

Belirleyici 
İstatistikler 

STRATEJİ A STRATEJİ B STRATEJİ C
Desteklemeli 
Karma E.P. 

Bileşik Karma 
E.P. 

Desteklemeli 
Karma E.P. 

Bileşik 
Karma E.P. 

Desteklemeli 
Karma E.P. 

Bileşik Karma 
E.P. 

Ortalama 11,174.47 11,174.47 5,027.13 5,027.13 6,629.25 6,629.25
Varyans 2,153,090,174.16 2,153,090,174.16 6,684,584.70 6,684,584.70 587,516,715.18 587,516,715.18

Std. Sapma 46,401.40 46,401.40 2,585.46 2,585.46 24,238.74 24,238.74
Max 1,363,583.33 1,363,583.33 20,362.50 20,362.50 699,500.00 699,500.00
Min 1,809.83 1,809.83 1,040.67 1,040.67 923.58 923.58

Medyan 7,639.88 7,639.88 4,392.96 4,392.96 4,148.71 4,148.71

Bu tabloya bakıldığında her üç yatırım stratejisi içinde Desteklemeli Karma Emeklilik Planı ve Bileşik 
Karma Emeklilik Planı için bağlanacak emekli aylıkları aynıdır.

Genel olarak sonuçlar yorumlandığında A yatırım stratejisi için hesaplanan emekli aylıkları diğer 
yöntemlere göre bağlanan emekli aylıklarından daha yüksektir. Fakat A yatırım stratejisinde katkılar 
sadece tahvile yönlendirilecektir ve bu oldukça risklidir.  

B yatırım stratejisinde katkılar sadece hazine bonolarına yönlendirileceğinden getiri oranları,
diğerlerine göre daha düşüktür.  

C yatırım stratejisinde ise getiri oranları, A yatırım stratejisi ve B yatırım stratejisi için elde edilen 
getiri oranlarının arasında yer almaktadır.  

 

Türkiye ekonomisi, farklı etkenlere açık olan ve  varolan durumlardan kolayca etkilenen bir ülke 
olması nedeniyle, A yatırım stratejisinin uygulamaya konulması ileriye yönelik öngörülerde belirsizlik 
ve tutarsızlıkların yaşanmasına neden olacaktır.  B yatırım stratejisi,  A yatırım stratejisine göre  daha 
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az risk içermesine rağmen  beklentilerin altında sonuçlar verecektir. 

Bu nedenle, A ve B yatırım stratejilerinin birer kombinasyonu şeklinde hesaplanan aynı zamanda A ve 
B stratejilerinin özelliklerini içinde barındıran  C yatırım stratejisini kullanmak uygun bulunmuştur. 

Çalışmada kullandığımız karma emeklilik planlarından Desteklemeli ve Bileşik Karma Emeklilik 
Planları arasında bir karşılaştırma yapılırsa Desteklemeli Karma Emeklilik Planı’na göre hesaplanan 
emekli aylığının daha yüksek çıktığı görülecektir.  

 

6. ÖNERİLER  

Türkiye’de emeklilik sistemi genel olarak üç basamaktan oluşmaktadır.  

Birinci basamak emeklilik sistemi, zorunlu, kamu tarafından yürütülen, herkes için asgari bir emeklilik 
gelirinin sağlanmasına yönelik sistemdir. Fayda esaslı yöntem kullanılır. Sistemin finansmanında
dağıtım esaslı emeklilik sistemi kullanılmaktadır. Söz konusu sistemde kuşaklar arası bir gelir dağılımı
söz konusu olduğundan sisteme katkı yapacak olan genç nüfusun azalması ya da sistemden emekli 
aylığı alan yaşlı nüfusun artması , sistemin finansmanını güçleştirmektedir. Yaşam beklentisinin 
artması, doğum oranının azalması, eğitim süresinin artması ve erken emeklilik gibi durumlar sistemin 
finansmanını güçleştiren etkenlere örnek olarak verilebilir. 

İkinci basamak emeklilik sistemi, birinci basamak emeklilik sistemini tamamlayıcı, zorunlu veya 
gönüllü olarak oluşturulmuş, daha çok işyeri bazlı emeklilik sistemleridir. Bu sistemde çalışırken 
alınan ücretle orantılı bir emeklilik gelirinin sağlanması hedeflenir.  

Üçüncü basamak emeklilik sistemi ise gönüllülük esasına dayalı, yaşlılıkta kamu sosyal güvenlik 
sistemine ek tasarruf imkanı sağlayan bir sistemdir.Sistemin finansmanında fonlu sistem 
kullanılmaktadır. Fonlu sistemde kişilerin çalışırken ödediği primler, çeşitli yatırım araçlarında 
emekliliklerine kadar fonlanmaktadır. Katkısı belli esasa dayanan sistemlerde yatırım araçlarının
getirisne bağlı olarak, emekli aylığı değişkenlik gösterebilmektedir. Risk birey tarafından üstlenilir. 

Kişiler emekli olduktan sonra yaşam standartlarını aynı şekilde devam ettirebilmek için değişik 
vakıflara üye olmakta veya 2003 yılında çalışmaya başlayan emeklilik sisteminin üçüncü basamağını
oluşturan Bireysel Emeklilik Sistemi’ne üye olmaktadırlar. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)’ nde 
emekli aylıkları ve ikramiye ödemeleri 2013 yılından itibaren başlayacaktır. Yani bu sistem için şu an 
girdiler mevcuttur. Buna bağlı olarak fon büyüklükleri de artmaktadır. Bu gayet doğaldır çünkü henüz 
çıktı ödeme yapmamışlardır.  Bize göre emeklilik sistemleri için yeni ürünler çıkartılması
gerekmektedir.  

Bir sistemin başarılı olup olmadığını görmeden önce o sistemin başarısız olması durumunda daha iyi 
bir sisteme çevrilmesi veya başarılı olduğu durumda sistem için başarının arttırılması için önceden 
çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada dünyada uygulama alanı hızla yayılan 
karma emeklilik planlarından ikisi için değişik maaş miktarları ve farklı yatırım stratejileri için emekli 
aylıklarının ne kadar olacağı tahmin edilmeye çalışılmıştır. Yukarıda da bahsedildiği gibi emeklilik 
sisteminin geliştirilmesi için yeni ürünlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmamızda karma emeklilik 
planlarının emekli olan kişi için daha uygun olduğunu ,Türkiye için, göstermek istedik.  

Ülkeler kendi geçmiş verilerini kullanarak kendilerine has yeni bir karma emeklilik sistemi 
oluşturabilirler. Böylece ülkelerin emeklilik sistemlerindeki yükümlülük artışı azaltılabilir hatta 
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ortadan kaldırılabilir. Hem sistemin hem de üyelerin memnun olduğu bir emeklilik sistemine sahip bir 
ülke kalkınabilir ve gelişebilir.  
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Abstract 

Stochastic Modelling of  Hybrid Pension Scheme  and  An Application in Turkey 

In this study, stochastic models were constituted  for underpin arrangement and combination hybrid  plan,  which  are 
varities of hybrid plans,  and is made their simulation works under differerent investment strategies, also  is tred to forage 
which is the hybrid  pension scheme  should be applied in Turkey. 
 
Keywords: Hybrid scheme ; Defined Contribution Plan ; Defined Benefit Plan ; Underpin Arrangement Hybrid Plan ; 
Combination Hybrid  Plan ; Stochastic Model 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, çoklu azalan modelleri incelemek ve emeklilik sistemine bir uygulamasını
yapmaktır. Standart yaşam tablosu ölüm olasılığını göstermektedir. Ancak ölümlülük örüntüsü ölüm 
nedenlerine göre de analiz edilebilmektedir. Çeşitli nedenlerle nüfustan azalışların incelendiği modellere 
çoklu azalan modeller denilmektedir. Ölüm nedenlerini gösteren yaşam modeli, hastalık düzeyi 
(morbidite) modeli ve emeklilik sitemi modeli çoklu azalan modeller olarak incelenebilir. Bu çalışma 
sonucunda, Türkiye emeklilik sistemi verileri ile çoklu azalan yaşam tablosu hazırlanmış, ulaşılan 
sonuçlar tartışılmış ve yorumlanmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Çoklu azalan yaşam tablosu; Demografi; Ölüm oranı

Abstract 

Multiple decrement life table and an application to pension data 

Multiple Decrement Life Table is an extension of the standard mortality table. Standard mortality tables 
are also called single decrement life table. A standard mortality table shows only one transition from 
alive to dead. Multiple decrement life table can allow various states of decrement from population. Such 
a model can be improved for the pension model. In these model, there is simultaneous operation of 
several causes of decrement. A life fails because of one of these decrements. The aim of this study is to 
discuss the multiple decrement life models and make an application to Turkish pension model data. The 
application results reached are discussed and interpreted. 

Key Words: Multiple decrement life table; Demography; Mortality rate 

 

1. Giriş

Aktüeryal hesaplamalarda, demografik ve ekonomik olmak üzere iki temel varsayım bulunmaktadır. 
Yaşam tablosu temel bir demografik varsayımı oluştururken, teknik faiz ekonomik bir varsayımı
oluşturmaktadır. Bu nedenle de aktüerya literatüründe, detaylandırılmış yaşam tablosu çalışmaları
büyük ölçüde yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı, çoklu azalan modelleri incelemek ve Türkiye 
emeklilik sistemi verileri ile bir uygulamasını yapmaktır.  

Standard yaşam tablosu sadece ölümlülük yapısını göstermektedir. Bu tablolar sadece yaşamdan ölüm 
durumuna geçiş olasılığını içermektedir. Ancak ölümlülük yapısı ölümün nedenlerine göre de analiz 
edilebilmektedir. Ölüm nedenlerine göre ölüm olasılıklarının incelendiği yaşam modeli, benzer şekilde 
hastalık düzeyi (morbidite) modeli ve emeklilik sistemi modeli çoklu azalan modeller olarak 
incelenebilir.       
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Son zamanlarda çoklu azalan yaşam tablosu ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Keyfitz (1985) ve 
Schoen (1975, 1988) çoklu azalan modeller üzerine birçok çalışmalar yapmışlar ve işgücü değişikliği
konusunda uygulama yapmışlardır (Shavelle and Strauss, 1999). Shavelle ve Strauss (1999) 
çalışmasında çoklu azalan yaşam tablosunun uzun dönemli mikro veriler üzerinde çalışmada 
bulunmuşlar, çoklu azalan yaşam tablolarında nüfustan ayrılan kişilerin tahmininin nasıl hesaplanacağı 
konusunu tartışmışlar ve bu durumda Kaplan-Meier tahmin edicisinin kullanılmasını önermişlerdir. 
Haberman (1983, 1984) çalışmalarında çoklu azalan modelleri incelemiş ve hastalık düzeylerinin 
ölçümü üzerine bir model geliştirmiştir. Yine Waters (1984) ve Waters, Phil ile Wilkie (1987) 
çalışmalarında çoklu azalan modelleri incelemişler ve bir yöntem geliştirmişlerdir.  

2. Tek azalanlı yaşam tablosu 

Tek azalanlı yaşam tablosu, kişilerin hayattan sadece ölüm nedeniyle azalmaları sonucu ortaya çıkan 
ölümlülük yapısına dair x ve x+1 yaşları arasında ölme olasılıklarını göstermektedir.  

 

Şekil 1. Tek azalanlı yaşam modeli 

Yaş gruplarına göre hazırlanan yaşam tablolarında xn m = xn M varsayıldığında yaşa özel ölüm oranı
ile yaşa özel ölme olasılığı formülasyonları sırasıyla aşağıdaki gibidir (Preston, Heuveline ve Guillot, 
2001); 

Yaşa özel ölüm oranı ile yaşa özel ölme olasılığı formülasyonları sırasıyla aşağıdaki gibidir; 

sayısıyıllarınkişiarasındaki yaşlarınxx ve
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+
+==≅

xn

xn
xnxn L

D
Mm (1) 

sayısıkişiyaşayan  nüfusta Yaşındax
sayısıkişiölen  arasında yaşlarınxx veNüfusta +==

x

xn
xn l

d
q (2) 

 
xnxn

xn
xn m)an(1

mn
q

⋅−+
×

= (3) 

Burada;  

 x       = Yaşı 

xn m = x ve x+n yaşları arasında yaşa özel ölüm oranını

xl = x yaşında hayatta kalan kişi sayısını

xn d = x ve x+n yaşları arasında ölen kişi sayısını

xn L = x ve x+n yaşları arasında kişi yıl sayısını

xn a = x ve x+n yaşları arasında ölen kişiler için ortalama kişi yıl sayısını göstermektedir.

xn q = x ve x+n yaş arasında ölme olasılığını göstermektedir.

xn a değeri, ölümlerin Uniform (Tekdüze) dağılım göstermesi durumunda,  

Yaşayan Ölüm 
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3. Çoklu azalan modeller ve çoklu azalan yaşam tablosu 

Yaşam tablosu fonksiyonları olan j
xt q , xt p , xµ , xs fonksiyonlarının yanında çoklu azalan yaşam 

tablosunda yer alan nüfustan azalma olasılığının çıkarımları Daniel (1993) ve Scott (1990) tarafından 
gösterilmiştir. Çoklu azalan yaşam tablosu ile ilgili süreçlere ilişkin formülasyonlar ve dayandığı 
bilimsel temeller şöyledir (Preston, Heuveline ve Guillot, 2001); 

x ve x+n yaşları arasında j nedenine göre nüfustan azalmaların/ayrılmaların oranı,

xn

)j(
xn)j(

xn L
d

m = Burada,                                      (4) 

xn L : x ve x+n yaşları arasında kişi yıl sayısını göstermektedir. 
 
x ve x+n yaşları arasında kişinin bir yıl içerisinde nüfustan j nedenine göre ayrılması olasılığı,
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xl : x yaşında nüfusta yaşayan kişi sayısını göstermektedir,  ∑=
j

j
xx ll , (6) 

)j(
xd : Nüfustan x ve x+1 yaşları arasında j nedeni ile azalan kişi sayısını göstermektedir ve   

Çoklu azalan süreçte )j(
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gösterilebilir. 
 

x ve x+1 yaş arasındaki nüfustan m nedene göre azalmaların toplam sayısı, ∑
=

=
m

1j

)j(
xx dd

x ve x+n yaşları arasında kişinin nüfustan ayrılması olasılığı ise şöyledir;  
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Aşağıdaki şekillerde çoklu azalan yaşam modellerine örnekler verilmiştir.   

 

Şekil 2. Ölüm nedenlerine göre çoklu azalan model 

Yaşayan 

Ölüm 
Neden 1 

Ölüm 
Neden 2 

Ölüm 
Neden 4 

Ölüm 
Neden 3 
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Şekil 3. İkili azalan model             Şekil 4. Hastalık düzeyi (morbidite) - yaşam  
 modeli           

 

Şekil 5. Emeklilik sistemi modeli 

Çoklu azalan modeller, ölüm nedenlerine göre azalan model, sağlık- hastalık modeli ve emeklilik 
sistemi modeli yanında kaza-ölüm modeli, uzun dönemli bakım modeli, maluliyet, ayrılma ve ölüm 
modelleri içinde geliştirilebilir  
(http://www.math.uconn.edu/~valdez/math288s08/Math288-Weeks5to6annot.pdf, 2009).  
Diğer yandan gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerdeki belirli hastalık
türünden ölümlerin oranları, kanserden ölenlerin oranı gibi, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini 
karşılaştırmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır (Gjonca, 2006).  
 
Çoklu azalan yaşam tablosunda her bir azalış nedeni, diğer nedenlerden bağımsız işleyen bir süreç gibi 
tekli azalan yaşam modeli olarak tanımlanabilir. Bu tablolara bağlantılı tek azalanlı yaşam tablosu 
denilmektedir (www.math.uconn.edu/~valdez/math288s08/Math288-Weeks3to5.pdf, 2009).  

4. Uygulama 

Çoklu azalan yaşam tablosunun Türkiye için emeklilik sistemine uygulaması için Sosyal Güvenlik 
Kurumu verileri dikkate alınmıştır. 2008 yılı Ocak ve Temmuz (yıl ortası) ayında yaş ve cinsiyet 
bazında hizmet akdi ile çalışmakta olan zorunlu sigortalılar, bu sigortalılardan 2008 yılı içinde emekli 
olanlar, 2008 yıl içinde maluliyet aylığı bağlananlar, 2008 yılında hizmet akdi ile çalışmakta iken 
herhangi bir nedenden dolayı ayrılanlar ve 2008 yıl içinde ölen kişi sayıları dikkate alınmıştır. Bu 
çoklu azalan emeklilik modelinde, aktif durumundan, emekli olma, malul olma, işten ayrılma ya da 
ölme durumlarından dolayı aktif nüfustan azalma söz konusudur. Aynı durumlar dikkate alınarak, 
Skoog ve Ciecka (2007) bir çalışma yapmışlar ve aktif olarak çalışmakta olan kişilerin ortalama 
çalışma hayatı beklentilerine ilişkin yöntem geliştirmişlerdir. Yine, işgücü ve göç konularında çoklu 
azalan yaşam tablosu oluşturmaya yönelik bir uygulama Smith (1992) tarafından incelenmiştir. Bu 
çalışmada, aktif olma durumu orijindeki durum olup, işten sözleşmenin feshi gibi bir nedenden dolayı
ayrılma, emekli olma, malul olma ve ölüm durumları da geçiş durumlarını göstermektedir.        

Aktif olarak çalışmakta olan sigortalı, mevzuat gereği gerekli koşulları sağlaması durumunda emekli 
olabilir, çalışma gücünün ya da iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en 
az %60’ını kaybetmesi durumunda sigortalı malul olabilir, herhangi bir nedenden dolayı hizmet akdi 
sona erebilir, işten ayrılabilir, sigortalı aktif olarak çalışmakta iken, emekli ya da malul iken ölebilir. 

Çalışan 

Maluliyet 

Emeklilik 

Ayrılma 

Ölüm 

Çalışan Hastalık

Ölüm 

Yaşayan 

Ölüm 

Ayrılma 



309

Sosyal güvenlik kurumunun verileri ile emeklilik sistemi için çoklu azalan yaşam tablosunun 
oluşturulması sonucu çalışmakta olan, işten ayrılan, malul olan, emekli olan ve ölüm durumları arası
geçiş olasılıkları elde edilmiştir. Bu geçiş olasılıkları emeklilik sistemine yönelik yapılacak tüm 
çalışmalarda faydalı olacaktır. Böylece yapılacak çalışmalarda kendi demografik yapımızı yansıtan 
tablolar dikkate alınarak daha sağlıklı ve güvenilir sonuçlar elde edilebilecektir.  

Belirli bir nedene göre yaşa özel ölüm oranlarına ilişkin, genel formülasyonlar şöyledir (Gjonca, 
2006); 

100,000
NüfusOrtasıYıl

Ölümler Göre NedeneBir  BelirliOranıÖlüm Göre NedeneBir  Belirli ×=  (8) 

Nüfus OrtasıYılGrubundaki Yaşx
Ölümler  Grubundaki YaşxGöre NedeneBir  Belirli OranıÖlüm Özel YaşaGöre Nedenine Ölüm =

(9)  
Çoklu azalan yaşam tablosu oluşturulurken ilk aşama, belirli bir nedene göre nüfustan ayrılışların ya 
da azalışların oranının ve olasılıklarının hesaplanmasıdır. Bölüm 3’te çoklu azalan modellere yönelik 
uygulamalarda yaygın olarak başvurulan formülasyonlar olan Eşitlik (4), (5), (6) ve (7)’e göre 
hesaplamalar yapılmıştır. Veriler yaş gurubu 5’erli olacak şekilde düzenlenmiştir. x ve x+n yaş
grubundaki hesaplama aşamaları şu şekildedir;  

I. Yaşa özel nedene göre ayrılma oranlarını gösteren xn m ’lerin hesaplanması,
II. xn a ’in belirlenmesi, 

III. xn q ve j
xn q olasılıklarının hesaplanması ve

IV. Belirli bir nedene göre ayrılmaların/azalışların sayılarının x
j
xn

j
xn lqd ⋅= ile ∑

∞

=

=
xa

j
an

j
x dl , x ve

x+n yaş grubundan sonra j nedeni ile nüfustan ayrılan kişi sayılarının bulunmasıdır.                                         
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Yöntemin uygulanması sonucunda, bazı yaşlara ilişkin özellikle ileri yaşlarda çalışmakta olan 
sigortalıların davranışlarından ve verilerden kaynaklı bazı sonuçlara düzeltme yapılmıştır. Herhangi 
bir nedenle sistemden çıkış yapanların sisteme tekrar geri dönmeyeceği varsayımı yapılmıştır. 
Çalışmakta olanların ölüm verileri derlenirken, cenaze yardımı talep edilmemesi durumunda ölüm 
kayıtlarının yetersiz olabileceği ve sigortalılıktan çıkış nedeninin ölüm olduğu belirtilen kişi sayılarına 
ilişkin sonuçlar dikkate alınarak değerlendirme yapılmıştır. Ancak çıkış nedenleri arasında diğer 
seçeneği de bulunmaktadır, Kuruma ölüm nedeni için bildirimde bulunulurken diğer seçeneğinin de 
işaretleniyor olma ihtimali vardır. Bu gibi nedenlerden dolayı çalışmakta olanların ölüm sayılarının
belenenden az olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Emeklilik sistemi modeli için çoklu azalan yaşam tablosu 
oluşturulurken, çalışmakta olan kişilere ilişkin ölüm sayıları CSO 1980 yaşam tablosu ile 
hesaplanmıştır. Formülasyonda yer alan xn a değerleri Türkiye için daha önce uygulanmış 
çalışmalardan alınmıştır. 

2008 yılı verileri ile çalışmakta olan sigortalılara dair oluşturulan emeklilik sistemi çoklu azalan 
yaşam tablo sonuçları Çizelge 1. ve Çizelge 2’de sunulmuştur; 

 



Çizelge 1. 2008 – Kadın emeklilik modeli çoklu azalan yaşam tablosu

Yaş qx qa qe qm qö lx dx da de dm dö la le lm lö

0-4 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100.000,000 3,5876 0,0000 0,0000 0,0000 3,5876 96.170,9164 2.908,1113 58,2237 862,7486
5-9 0,0177 0,0176 0,0000 0,0000 0,0001 99.996,412 1.769,5190 1.762,1357 0,0000 0,0000 7,3833 96.170,9164 2.908,1113 58,2237 859,1611

10-14 0,1350 0,1346 0,0000 0,0000 0,0004 98.226,893 13.265,2215 13.223,4834 0,0000 0,0000 41,7381 94.408,7808 2.908,1113 58,2237 851,7777
15-19 0,3993 0,3970 0,0000 0,0000 0,0023 84.961,672 33.924,3033 33.727,3654 0,0000 0,0000 196,9379 81.185,2974 2.908,1113 58,2237 810,0396
20-24 0,4601 0,4562 0,0000 0,0000 0,0039 51.037,369 23.483,4954 23.281,0573 0,0000 1,8256 200,6125 47.457,9320 2.908,1113 58,2237 613,1017
25-29 0,4033 0,3981 0,0000 0,0001 0,0050 27.553,873 11.112,0956 10.970,4546 0,0000 4,0210 137,6199 24.176,8747 2.908,1113 56,3981 412,4892
30-34 0,3710 0,3639 0,0007 0,0006 0,0058 16.441,778 6.100,3481 5.983,4613 10,7085 10,1546 96,0237 13.206,4201 2.908,1113 52,3770 274,8693
35-39 0,3980 0,3861 0,0032 0,0012 0,0074 10.341,430 4.115,9094 3.993,0504 33,0296 12,8270 77,0024 7.222,9588 2.897,4028 42,2224 178,8456
40-44 0,6180 0,3662 0,2396 0,0022 0,0100 6.225,520 3.847,5812 2.279,7566 1.491,7844 13,8309 62,2093 3.229,9084 2.864,3732 29,3954 101,8432
45-49 0,7443 0,3439 0,3822 0,0049 0,0132 2.377,939 1.769,7856 817,8324 908,9584 11,5978 31,3970 950,1518 1.372,5888 15,5645 39,6339
50-54 0,7869 0,1893 0,5818 0,0048 0,0110 608,153 478,5416 115,0954 353,8404 2,9449 6,6610 132,3194 463,6304 3,9666 8,2369
55-59 0,8224 0,1155 0,6912 0,0059 0,0099 129,612 106,5923 14,9654 89,5883 0,7603 1,2783 17,2240 109,7901 1,0217 1,5759
60-64 0,8520 0,0836 0,7493 0,0090 0,0101 23,019 19,6125 1,9233 17,2492 0,2070 0,2330 2,2586 20,2018 0,2614 0,2976
65-69 0,8767 0,0895 0,7588 0,0137 0,0147 3,407 2,9867 0,3050 2,5850 0,0465 0,0502 0,3353 2,9526 0,0544 0,0646
70-74 0,8972 0,0612 0,7959 0,0122 0,0278 0,420 0,3770 0,0257 0,3344 0,0051 0,0117 0,0303 0,3676 0,0079 0,0144
75-79 0,9144 0,1055 0,7176 0,0422 0,0490 0,043 0,0395 0,0046 0,0310 0,0018 0,0021 0,0046 0,0332 0,0027 0,0027
80-84 0,9286 0,0000 0,5735 0,2294 0,1258 0,004 0,0034 0,0000 0,0021 0,0008 0,0005 0,0000 0,0022 0,0009 0,0006

85+ 1,0000 0,0000 0,2739 0,2739 0,4522 0,000 0,0003 0,0000 0,0001 0,0001 0,0001 0,0000 0,0001 0,0001 0,0001

Not: Burada a: nüfustan ayrılmayı, e: emekliliği, m: maluliyeti ve ö: ölümü ifade etmektedir. Bu durumda, qe emeklilik nedeniyle nüfustan ayrılma olasılığını göstermektedir.
Yuvarlamadan dolayı bazı sayılar sıfır olarak gözükmektedir.

Çizelge 1. incelendiğinde çalışmakta olan kadın sigortalıların bir yıl içerisinden sistemden ayrılma olasılıkları emekli olma, malul olma ve ölme
olasılıklarından yüksektir. 40-44 yaş grubundaki kişilerin çalışan nüfusundan ayrılma olasılıkları %62’dir. 50-54 yaş grubundaki çalışmakta olan kişiler için
emeklilik nedeniyle nüfustan ayrılma olasılığı %58’dir. 45-49 yaş grubundaki çalışmakta olan kadınlardan, %39,96 sı bu yaş grubundan sonra sistemden



ayrılmakta, %57,52 si emekli olmakta, %0,65 i malul aylığı almakta ve % 1,67 si ölüm nedeni ile nüfustan azalmaktadır.

Çizelge 2. 2008 – Erkek emeklilik modeli çoklu azalan yaşam tablosu

Yaş qx qa qe qm qö lx dx da de dm dö la le lm lö

0-4 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 100.000,000 8,2616 0,0000 0,0000 0,0000 8,2616 98.117,0400 916,8922 37,7589 928,3089
5-9 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 99.991,738 8,8338 0,0000 0,0000 0,0000 8,8338 98.117,0400 916,8922 37,7589 920,0474

10-14 0,0915 0,0911 0,0000 0,0000 0,0004 99.982,905 9.149,7358 9.108,5414 0,0000 0,0000 41,1944 98.117,0400 916,8922 37,7589 911,2136
15-19 0,4765 0,4729 0,0000 0,0000 0,0036 90.833,169 43.281,3672 42.956,6407 0,0000 0,0000 324,7264 89.008,4986 916,8922 37,7589 870,0192
20-24 0,5861 0,5806 0,0000 0,0000 0,0054 47.551,802 27.867,8423 27.608,5085 0,0000 1,4874 257,8464 46.051,8578 916,8922 37,7589 545,2928
25-29 0,5196 0,5133 0,0000 0,0003 0,0060 19.683,959 10.226,9498 10.104,0723 0,0000 5,4043 117,4731 18.443,3493 916,8922 36,2715 287,4464
30-34 0,4746 0,4661 0,0009 0,0009 0,0068 9.457,010 4.488,2234 4.407,4584 8,2294 8,1772 64,3584 8.339,2770 916,8922 30,8672 169,9732
35-39 0,4656 0,4492 0,0057 0,0018 0,0090 4.968,786 2.313,5482 2.231,9974 28,1533 8,7534 44,6441 3.931,8186 908,6628 22,6901 105,6148
40-44 0,4823 0,4273 0,0387 0,0029 0,0134 2.655,238 1.280,6296 1.134,6559 102,7206 7,7672 35,4859 1.699,8212 880,5095 13,9367 60,9707
45-49 0,8764 0,3619 0,4954 0,0035 0,0156 1.374,608 1.204,7342 497,5151 680,9486 4,8036 21,4668 565,1653 777,7889 6,1694 25,4848
50-54 0,9309 0,3802 0,5212 0,0074 0,0221 169,874 158,1390 64,5871 88,5307 1,2619 3,7593 67,6501 96,8403 1,3658 4,0179
55-59 0,9447 0,2490 0,6672 0,0079 0,0206 11,735 11,0866 2,9222 7,8297 0,0927 0,2420 3,0630 8,3096 0,1038 0,2586
60-64 0,9558 0,2143 0,7014 0,0158 0,0243 0,649 0,6199 0,1390 0,4549 0,0103 0,0158 0,1408 0,4799 0,0111 0,0166
65-69 0,9646 0,0628 0,8454 0,0279 0,0286 0,029 0,0277 0,0018 0,0242 0,0008 0,0008 0,0019 0,0251 0,0009 0,0009
70-74 0,9717 0,0808 0,7939 0,0498 0,0471 0,001 0,0010 0,0001 0,0008 0,0001 0,0000 0,0001 0,0008 0,0001 0,0001
75-79 0,9774 0,1188 0,6544 0,0982 0,1060 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
80-84 0,9819 0,2158 0,2988 0,2324 0,2349 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

85+ 1,0000 0,3043 0,1304 0,2174 0,3479 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Not: Burada a: nüfustan ayrılmayı, e: emekliliği, m: maluliyeti ve ö: ölümü ifade etmektedir. Bu durumda qe emeklilik nedeniyle nüfustan ayrılma olasılığını göstermektedir.
Yuvarlamadan dolayı bazı sayılar sıfır olarak gözükmektedir.
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Çizelge 2. incelendiğinde, erkek çalışmakta olanların yıl içerisinden sistemden ayrılma olasılıkları,
kadın çalışanların sonuçları gibi diğer nedenlere göre yüksektir. 40-44 yaş grubundaki kişilerin çalışan 
nüfusundan ayrılma olasılıkları %48’dir. 50-54 yaş grubundaki çalışmakta olan kişiler için emeklilik 
nedeniyle nüfustan ayrılma olasılığı %52’dir.  45-49 yaş grubundaki erkek çalışmakta olan kişilerden, 
%41,11 i bu yaş grubundan sonra sistemden ayrılmakta, %56,58 i emekli olmakta, %0,45 i malullük 
aylığı almakta ve % 1,85 i ölüm nedeni ile nüfustan azalmaktadı

Aşağıdaki şekillerde işten ayrılmaların sayısının göreceli olarak diğer nedenlerden daha yüksek olması
nedeniyle ayrılma dışında emeklilik, malullük ve ölüm nedenleri ile çalışmakta olan nüfustan 
azalışların sayılarına ilişkin dağılımları Şekil 5. ve Şekil 6.’da karşılaştırılmıştır. 

Emekli, Malul ve Ölen Kişi Sayıları
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5. Sonuç ve Öneriler 

Hizmet akdine bağlı olarak çalışmakta olan zorunlu sigortalıların davranışları dinamik bir yapı
göstermektedir. Bu nedenle kurulacak bir çoklu azalan emeklilik modeline yönelik sağlıklı sonuçlara 
ulaşabilmek için bazı durumların verilerden etkisinin yok edilmesi gerekmektedir. Ölüm ya da 
maluliyet gibi durumlarda bildirim de bulunulmaması gibi durumlar, sigortalıların kayıtlarının ve 
bildirimlerinin güvenilirliği, sigortalının ilgili yılda durum değişikliğinin gerçekleşmesi ancak aylık
bağlama işinin bir sonraki yıla devredilmesi gibi durumlar incelenmelidir. Bu gibi kayıt yetersizlikleri 
hesaplama sonuçlarını doğrudan etkileyecektir. Bu nedenle, belirli bir dönemde işe başlamış olan 
sigortalıların, uzun bir dönemde hangi nedenlerle çalışan nüfustan azaldıklarına dair sağlıklı veriler 
derlenmelidir.  

Çalışma sonucunda, çoklu azalan emeklilik modeli için çoklu azalan yaşam tablosu oluşturulmuştur. 
Çalışmakta olan sigortalıların yaş ve cinsiyete göre,  

� x5 q - Çalışmakta olanların herhangi bir nedenden dolayı sistemden ayrılma/çıkma olasılıkları,
� )1(

x5 q - Çalışmakta olan kişilerin nüfustan çıkma olasılıkları,
� )2(

x5 q - Emekli olma nedeni ile sistemden çıkma olasılıkları,
� )3(

x5 q - Malul olma nedeni ile sistemden çıkma olasılıkları ve 
� )4(

x5 q - Ölüm nedeni ile sistemden çıkma olasılıkları bulunmuştur. 
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Ayrıca yaş ve cinsiyet bazında 2008 yılı çalışmakta olan sigortalıların beklenen aktif çalışma 
sürelerine, )0(

x5 e , ilişkin tahminler elde edilmiştir. Bu sonuçlar Çizelge 3.’te sunulmuştur. Çizelge 3. 
incelendiğinde 0-4 yaşlarındaki bir erkek sigortalı için beklenen aktif çalışma süresinin 21 yıl olduğu,
0-4 yaşlarınındaki bir kadın sigortalı için beklenen aktif çalışma süresinin 23 yıl olduğu görülmektedir. 
Yine 45-49 yaş grubundaki çalışmakta olan erkek sigortalıların ortalama 3 yıl aktif olarak, kadın
sigortalıların ortalama 4 yıl aktif olarak çalışmaya devam ettikten sonra, çalışan nüfustan, işten 
ayrılma, emekli olma, malul olma ya da ölüm gibi nedenlerden dolayı azalması beklenmektedir. 

Çizelge 3. Çalışmakta olan sigortalıların beklenen aktif olarak çalışma süreleri - 2008  
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1. Giriş

}0t,N{ t ≥ , homojen ya da homojen olmayan Poisson süreci olsun. t zaman doğrusu boyunca ortaya 
çıkan her olaya ,...X,X,X 321 ile gösterilen aynı dağılımlı, bağımsız (kesikli ya da sürekli) raslantı
değişkenleri bağlansın ve bu raslantı değişkenleri }0t,N{ t ≥ sürecinden de bağımsız olsunlar. Buna 
göre,  
 

∑
=

=
tN

1i
it XS (1)         

 
biçiminde tanımlanan }0t,S{ t ≥ sürecine birleşik Poisson süreci adı verilir. 

Birleşik Poisson süreci hem olasılık kuramında hem de biyoloji, sismoloji, risk kuramı, meteoroloji 
gibi birçok uygulama alanında önem taşımaktadır. tS ’nin olasılık fonksiyonu olan )s(p

tS ’yi elde 
etmek güçtür. Ancak, )s(p

tS ’nin yinelemeli eşitliklere dayanmayan kapalı biçimi, }0t,N{ t ≥ ’nin λ
parametresi ile homojen Poisson süreci olduğu ve iX , ,...,3,2,1i = raslantı değişkenlerinin kesikli 
olduğu durum için Özel ve İnal [3] tarafından elde edilmiştir. 

}0t,N{ t ≥ , λ parametresi ile homojen Poisson süreci; iX , tN,...,2,1i = , aynı dağılımlı, bağımsız ve
kesikli raslantı değişkenleri; iY , ,N,...,2,1i t= aynı dağılımlı, bağımsız ve kesikli raslantı değişkenleri 
olsun. iX ve iY , ,N,...,2,1i t= raslantı değişkenleri }0t,N{ t ≥ sürecinden de bağımsız olmak üzere  
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tN
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i

)2(
t YS . (2)                                                               

biçiminde tanımlanan }0t,S{ )1(
t ≥ ve }0t,S{ )1(

t ≥ birleşik Poisson süreçleri iki değişkenli bağımlı
birleşik Poisson sürecini oluştururlar. Eşitlik (2)’de bağımlılık }0t,N{ t ≥ sürecinden 
kaynaklanmaktadır.  
 
Bağımlı birleşik Poisson süreçleri özellikle aktüeryal çalışmalarda portföydeki poliçelerin birbirine 
bağımlı olması durumunda ele alınmaktadır [2, 6, 7]. Ancak, bu çalışmalarda )1(

tS ve )2(
tS ’nin bileşik 

olasılık fonksiyonu olan )s,s(p 21S,S )2(
t

)1(
t

’nin kapalı biçimine ulaşılamamıştır. Bu çalışmada, iki 

değişkenli bağımlı birleşik Poisson sürecinin bileşik olasılık fonksiyonunun elde edilmesi 
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amaçlanmıştır. Bu amaçla İkinci Bölüm’de tS ’nin olasılık fonksiyonu üzerinde durulmuş; Üçüncü 

Bölüm’de )1(
tS ve )2(

tS ’nin bileşik olasılık fonksiyonuna ulaşılmış ve bu fonksiyona ilişkin sayısal 
örnekler verilmiştir. Dördüncü Bölüm, tartışma ve sonuca ayrılmıştır. 
2. tS ’nin Olasılık Fonksiyonu 
 

}0t,N{ t ≥ , λ parametresi ile homojen Poisson süreci olduğu ve iX , ,...,3,2,1i = kesikli raslantı
değişkenleri için ( ) ki pkXP == , ..., 2,,1,0k = olmak üzere tS ’nin olasılık fonksiyonu, 
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S )nN/sX...XX(P
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)t(e)s(p

t
, ... ,2,1,0s = (3) 

,0= ö.d. 

 
biçiminde yazılabilir. Ancak Eşitlik (3)’ten olasılıklara ulaşmak güç olduğundan Panjer [4] aşağıdaki 

yinelemeli eşitlikler önerilmiştir: 
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Eşitlik (4)’teki yinelemeli eşitlikler s’nin büyük değerleri için uzun hesaplamalar gerektirmektedir. 
Özel ve İnal [3], }0t,N{ t ≥ , λ parametresi ile homojen Poisson süreci ve iX , ..., 3,,2,1i = raslantı
değişkenlerinin ( ) ki pkXP == , ..., 2,,1,0k = olasılıkları ile kesikli olduğu durum için )sS(P t = ,

,...,2,1,0s = olasılıklarını için aşağıdaki gibi elde etmişlerdir:  
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Burada ,...2,1,0k = için, kk pλ=λ ’dır. 
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Eşitlik (5)’te verilen olasılıklar incelendiğinde, köşeli parantez içindeki terimlerin tamsayı
parçalanmalarına bağlı olduğu görülmüştür. Örneğin, 5s = , {1,1,1,1,1}, {1,1,1,2}, {1,2,2}, {1,1,3}, 
{2,3}, {1,4}, {5} olmak üzere yedi farklı biçimde parçalanmaktadır. Bu parçalanmalardan 
yararlanarak Oracle programında )sS(P t = , ,...,2,1,0s = olasılıklarını hesaplayan bir program 
yazılmıştır. 

3. )1(
tS ve )2(

tS ’nin Bileşik Olasılık Fonksiyonu  

Bazı durumlarda birden çok birleşik Poisson sürecinin birlikte incelenmesi gerekebilir. Örneğin sigorta 
şirketleri, hem konut hem de taşıt sigortalı bireylerin bir deprem sonucundaki zararlarını hesaplarken 
her iki poliçeyi birlikte incelemelidir. Bu bölümde, Eşitlik (2)’de verilen )1(

tS ve )2(
tS ’nin bileşik 

olasılık fonksiyonunun elde edilmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle öncelikle Ambagaspitiya [1] ve Sundt 
[5] tarafından yapılan )s,s(p 21S,S 21

ile ilgili önceki çalışmalar incelenmiş ve )s,s(p 21S,S 21
’nin kapalı

biçimine ulaşılamadığı ancak yinelemeli bazı eşitliklerin verildiği görülmüştür. Ambagaspitiya [1] 
tarafından yapılan çalışmada, iX ve iY , N,...,2,1i = ’nin bileşik olasılık fonksiyonunun )j,k(p Y,X ve 
N raslantı değişkeninin λ parametresi ile Poisson dağılımlı olması durumunda )s,s(p 21S,S 21

’nin 

aşağıdaki eşitlikleri sağladığı gösterilmiştir: 
 

)]1qp(exp[)0,0(p 00S,S 21
−λ= ,

)j,k(p)js,ks(p
s
k)s,s(p Y,X

s

1k

s

1j
21S,S

1
21S,S

1 2

2121 ∑∑
= =

−−λ= , 1s1 ≥ (6) 

)j,k(p)js,ks(p
s
j)s,s(p Y,X

s

1k

s

1j
21S,S

2
21S,S

1 2

2121 ∑∑
= =

−−λ= , 1s2 ≥ .

Burada, 0p)0X(P ==  ve 0q)0Y(P ==  olarak tanımlanmıştır. Sundt [5] tarafından Eşitlik (6)’ya 

seçenek olarak aşağıdaki eşitlik önerilmiştir: 
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Eşitlik (6) ve Eşitlik (7)’den iki değişkenli bağımlı birleşik Poisson dağılımına ait olasılıklara ulaşmak 
1s ve 2s ’nin büyük değerleri için güç olduğundan Eşitlik (2)’de verilen iki değişkenli birleşik Poisson 

sürecine ilişkin olasılıklara ulaşmak da güçleşmektedir [8]. 
 

Bu çalışmada, )1(
tS ve )2(

tS ’nin bileşik olasılık fonksiyonuna ulaşabilmek için ki p)kX(P == ,
m,...,2,1k = ve ji q)jY(P == , ,r,...,2,1j = olarak alınmış ve 
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elde edilmiştir. Buradan, )1(

tS ve )2(
tS ’nin bileşik olasılık yaratıcı fonksiyonu, 
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biçiminde yazılmıştır. tN raslantı değişkeninin olasılık yaratıcı fonksiyonunun, 
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olduğu düşünüldüğünde,  
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yazılabileceği görülmüştür. Buna göre, Eşitlik (11)’den, 
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bulunmuştur ve )s,s(p 21s,s )2(
t

)1(
t

bileşik olasılık fonksiyonuna ulaşmak için aşağıda verilen eşitlikten 

yararlanılmıştır: 
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Buna göre, )0S,0S(P )2(

t
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t == olasılığı aşağıdaki gibi yazılabilir: 
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Eşitlik (13)’ten elde edilen bazı olasılıklar,  
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biçiminde elde edilmiştir. 

 

4. Sayısal Örnekler 
 
Bu bölümde, iki değişkenli bağımlı birleşik Poisson süreci ile ilgili sayısal örnekler verilecektir. 

}0t,N{ t ≥ , 5.0=λ parametresi ile homojen Poisson süreci ve iX , ,m,...,2,1k = raslantı
değişkenlerinin 75.0=µ ve iY , ,r,...,2,1j = raslantı değişkenlerinin 5.0=α ile Poisson dağılımlı
olduğu durumda 2t = için Eşitlik (15)’ten elde edilen olasılıklar Şekil 1’de gösterilmiştir. 
 

Şekil 1. 5.0=λ , 75.0=µ , 5.0=α , 2t = için olasılıklar 

}0t,N{ t ≥ , 75.0=λ parametresi ile homojen Poisson süreci ve iX , ,m,...,2,1k = raslantı
değişkenlerinin 85.0=θ ve iY , ,r,...,2,1j = raslantı değişkenlerinin 95.0=γ ile geometrik dağılımlı
olduğu durumda 4t = için Eşitlik (15)’ten elde edilen olasılıklar Şekil 2’de gösterilmiştir. 
 

Şekil 2. 75.0=λ , 85.0=θ , 95.0=γ , 4t = için olasılıklar 
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}0t,N{ t ≥ , 25.0=λ parametresi ile homojen Poisson süreci ve iX , ,m,...,2,1k = raslantı
değişkenlerinin 25.0=µ ile Poisson dağılımlı ve iY , ,r,...,2,1j = raslantı değişkenlerinin 70.0=θ ile 
geometrik dağılımlı olduğu durumda 5t = için Eşitlik (15)’ten elde edilen olasılıklar Şekil 3’te 
gösterilmiştir. 

 

Şekil 3. 25.0=λ , 25.0=µ , 70.0=θ , 5t = için olasılıklar 

}0t,N{ t ≥ , 25.0=λ parametresi ile homojen Poisson süreci olduğu, iX , ,m,...,2,1k = raslantı
değişkenlerinin 0.3)p,5m( == ile ikiterimli (binom) dağılıma ve iY , ,r,...,2,1j = raslantı
değişkenlerinin 0.6)q,10l( == ile ikiterimli dağılıma sahip olduğu durumda 3t = için Eşitlik 
(15)’ten elde edilen olasılıklar Şekil 4’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 4. 25.0=λ , 0.3)p,5m( == , 0.6)q,10l( == , 3t = için olasılıklar 

}0t,N{ t ≥ , 10.0=λ parametresi ile homojen Poisson süreci ve iX , ,m,...,2,1k = raslantı
değişkenlerinin 0.8)p,5m( == ile ikiterimli (binom) dağılımlı ve iY , ,r,...,2,1j = raslantı
değişkenlerinin 5.0=µ ile Poisson dağılımlı olduğu durumda 3t = için Eşitlik (15)’ten elde edilen 
olasılıklar Şekil 5’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 5. 10.0=λ , 0.8)p,5m( == , 5.0=µ , 3t = için olasılıklar 
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Son olarak, }0t,N{ t ≥ , 75.0=λ parametresi ile homojen Poisson süreci ve iX , ,m,...,2,1k =
raslantı değişkenlerinin 0.2)p,10m( == ile binom dağılımlı ve iY , ,r,...,2,1j = raslantı
değişkenlerinin 85.0=θ ile geometrik dağılımlı olduğu durumda 3t = için Eşitlik (15)’ten elde 
edilen olasılıklar Şekil 6’da gösterilmiştir. 

 

Şekil 6. 75.0=λ , 0.2)p,10m( == , 85.0=θ , 3t = için olasılıklar 

5. Sonuç ve tartışma 

Eşitlik (2)’de verilen )1(
tS ve )2(

tS ’nin bileşik olasılık fonksiyonu için genel bir formüle ulaşılmış ve 
böylece bu sürecin çevrebilimi, sismoloji, risk kuramı, biyoloji vb. birçok alanda etkin biçimde 
kullanılabileceği gösterilmiştir. Ayrıca, bu çalışmada elde edilen sonuçlar yardımıyla farklı bağımlılık
yapılarına sahip iki değişkenli birleşik Poisson süreçlerine ilişkin bileşik olasılık fonksiyonlarının da 
bulunabileceği görülmüştür. 
 
Anahtar sözcükler: Birleşik Poisson süreci; İki değişkenli bağımlı birleşik Poisson süreci, Oracle 
veritabanı.
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Abstract  

The probability function of bivariate dependent compound Poisson process 

Compound Poisson process plays very important roles both in probability theory itself and its applications in biology, 
seismology, risk theory, meteorology, etc. Bivariate dependent compound Poisson process can also be useful especially for 
actuarial science. However, the explicit probability of the bivariate dependent compound Poisson processes has not been 
derived yet. In this study, the probability function of the bivariate dependent compound Poisson proces is obtained and 
numerical examples are given. 
 
Keywords: Compound Poisson process; Bivariate dependent compound Poisson process; Oracle database. 
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Özet 
 

Bu çalışmada, kesikli şans karışımlı bir ödüllü yenileme süreci ( )( )X t incelenmiştir. Bu sürecin ergodik 
dağılım fonksiyonu bir yenileme fonksiyonu yardımıyla ifade edilmiştir. Daha sonra, kesikli şans karışımını
ifade eden 1ζ rasgele değişkeni ( ),α λ , 0α > , 0λ > parametreli gamma dağılımına sahip olarak kabul 

edilmiştir. Bu varsayım altında ( ) ( )( )W t X t sλ = λ − stokastik sürecinin ergodik dağılım fonksiyonunun 

λ 0→ iken bir asimptotik ifadesi elde edilmiştir. Ayrıca, ( )W tλ süreci için zayıf yakınsama teoremi 
ispatlanmış ve limit dağılımının kesin ifadesi elde edilmiştir. Son olarak, yaklaşık formüllerin doğruluğu
Monte-Carlo simülasyon metodu ile test edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Ödüllü yenileme süreci; kesikli şans karışımı; Laplace dönüşümü; asimptotik açılım; 
zayıf yakınsaklık; Monte-Carlo metodu. 
 

Abstract 
 

In this study, a renewal-reward process with a discrete interference of chance ( )( )X t is investigated. The 
ergodic distribution of this process is expressed by a renewal function. Furthermore, we assume that the 
random variable 1ζ which describes the discrete interference of chance has a gamma distribution with 

parameters ( ),α λ , 0α > , 0λ > . Under this assumption, an asymptotic expansion for the ergodic 

distribution of the stochastic process  ( ) ( )( )W t X t sλ = λ − is obtained, as λ 0→ . Moreover, the weak 

convergence theorem for the process ( )W tλ is proved and exact expression of the limit distribution is 
derived. Finally, the accuracy of the approximation formula is tested by Monte-Carlo simulation method. 

 
Keywords: Renewal-reward process; discrete interference of chance; Laplace transform; asymptotic 
expansion; weak convergence; Monte-Carlo method. 

1. Giriş

Ödüllü yenileme süreçleri klasik yenileme süreçlerinin bir genelleştirilmesidir. Bu nedenle 
yenileme süreçleri için elde edilmiş büyük sayılar kanunu ve merkezi limit teoremi, Blackwell ve 
anahtar yenileme teoremleri gibi klasik sonuçların benzerleri ödüllü yenileme süreçleri için de elde 
edilmiştir. Bunun yanı sıra, bu alanda yapılmış birçok çalışmada ödüllü yenileme süreçlerinin 
karakteristikleri için asimptotik açılımlar elde edilmiştir. Bunlardan kısaca bahsedilecektir: 
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Brown ve Solomon [3], ödüllü yenileme sürecini aşağıdaki gibi ifade etmişlerdir: 

0

N(t) 1

i 0
i 0

0 , t X
C(t)

Y , t X
−

=

<
= 

≥

∑

, t 0≥ ,

burada  ( ){ }i iX ,Y ,  i 0,1,2,= K bağımsız rasgele vektörlerin bir dizisi, ( )i iX ,Y , i 1≥ aynı dağılıma 

sahip rasgele değişkenler, { }iX ,  i 0,1,2,= K bir  yenileme dizisi, 
j

j i
i 0

S X
=

=∑ , j 0,1,2,= K ve 

{ }jN(t) min  j :S t= > ’dır. Bu çalışmada, { }C(t),  t 0≥ ödüllü yenileme sürecinin birinci ve ikinci 

momentleri için iki terimli asimptotik açılım elde etmişlerdir. Ayrıca, { }C(t),  t 0≥ sürecinin 
varyansının Var C(t) ct d o(1)= + + şeklinde olduğunu göstermiş, burada c ve d’yi açık olarak 
belirlemişlerdir. 

Bu alanda diğer önemli bir çalışma Alsmeyer [2] tarafından yapılmıştır: 

 
n

n i
i 0

S X
=

=∑ ,
n

n i
i 0

U Y
=

=∑ için ( ){ }n n n 0
S , U

≥

ortak toplam süreçtir ve burada ( )1 1X ,Y , ( )2 2X ,Y , … birbirinden bağımsız ve aynı dağılıma sahip 
olmak üzere, ( )0 0X ,Y , ( )1 1X ,Y , … , birbirinden bağımsız iki boyutlu rasgele vektörlerin bir dizisidir. 
Bu çalışmasında ( )0 0X ,Y ve ( )1 1X ,Y üzerindeki uygun koşullar altında, t →∞ iken  
 { }nT(t) inf n 0 :S t= ≥ > , t 0≥

olmak üzere,  T(t )EU , T(t)Var U  ve  ( )T(t )Cov U ,T(t) için asimptotik açılım elde etmiştir. Aynı
zamanda, benzer sonuçları

{ }nN(t) sup n 0 :S t= ≥ ≤

ve 0X , 1X non-negatif olmak üzere, N(t)EU , N(t)Var U ve ( )N(t )Cov U , N(t) için de elde etmiştir. 
 Ödüllü yenileme süreçlerinin en çok uygulandığı alanlardan biri de risk teorisidir. Alsmeyer’in 
çalışmasındaki 1X , 2X ,… ve 1Y , 2Y , … kolektif risk teorisinde sırasıyla sigorta ödemeleri 
arasındaki zamanları, sigorta ödemelerinin miktarını göstermektedir. Literatürde { }t 0

N(t)
≥

, “sigorta 

ödemelerinin sayısı” ve { }N(t ) t 0
U

≥
, “toplam sigorta ödemelerinin süreci” veya “risk süreci” olarak yer 

almaktadır. (bak, örneğin, Ross [7]). 
 Csenki [1], retrospektif ödül yapılı ödüllü yenileme sürecinin beklenen değerinin 
asimptotikliğini incelemiştir.   
 Levy ve Taqqu [6], ağır kuyruklu dağılıma sahip bileşenleri olan ödüllü yenileme sürecini 
incelemişlerdir. Jewell [13], yenileme sürecine gömülü ödüllü yenileme sürecinin değişimlerini 
(fluctation) incelemiştir.  

Khaniyev [8], t →∞ iken N(t)T genelleştirilmiş yenileme sürecinin ilk üç momentini 
analitik ve asimptotik yöntemlerle incelemiştir  

Yukarıda sözü edilen çalışmaların çoğunda, bir ödüllü yenileme sürecinin karakteristikleri 
t →∞ iken bazı koşullar altında asimptotikliği incelenmiştir. Biz ise, onlardan farklı olarak kesikli 
şans karışımlı müdahaleli ödüllü yenileme sürecini inceleyeceğiz.  

 
Model. Burada, aşağıdaki kurallarla çalışan bir stok kontrol modeli ele alınacaktır: 

Varsayalım ki, bir depodaki stokun miktarı ( ( )X t ) t 0= başlangıç anında

0X(0) X s v≡ ≡ + ’dır. Burada 0 s< < ∞ olup, s’ ye stokun kontrol seviyesi denir.  
Ayrıca, varsayalım ki, depodaki stokun miktarı ( ( )X t ), önceden belirlenmiş s kontrol 

seviyesinin altına ininceye dek geçen rasgele anları 1 2 nT ,T ,,...,T ,... ile ve bu rasgele anlardaki rasgele 
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miktardaki azalmaları ise ...,η...,,,η,η n21 ile gösterilirse, kısaca depodaki stokun miktarı ( ( )X t )
aşağıdaki gibi değişmektedir: 

( ) ( ) ( ) ( )
n

1 1 1 2 2 1 2 n n i
i 1

X T X s+v η , X T X s+v η η ,...,   X T X s+v η
=

≡ = − ≡ = − + ≡ = −∑ , n 1≥ .

Sürecin bu biçimde değişmesine “doğal değişim” denilebilir. nX s< olduğu ilk anda ( 1τ ), 
sistemin “doğal değişimine” müdahale ederek, depodan stokun seviyesini ani olarak, 1s ζ+
pozisyonuna getirilsin ve böylece sistemin çalışmasının birinci periyodu tamamlanmış olsun. 

 Daha sonra, sistemin yeni başlangıç durumu olan 1ζ noktasından başlayarak “doğal 
değişimini” birinci devredekine benzer biçimde sürdürsün. Stok miktarı s kontrol seviyesinin altına 
indiği takdirde, sisteme birinci devredeki gibi müdahale edilerek, stokun seviyesi ani olarak 2s ζ+
pozisyonuna getirilsin ve süreç benzer şekilde devam etsin. Bu modeli ifade eden stokastik sürece 
diskret müdahaleli süreç denir.  

Not edilmelidir ki, 1ζ rasgele değişkeninin dağılım fonksiyonu uygun şekilde değiştirilerek 
onlarca özel bariyerli yarı-Markov süreç elde etmek mümkündür. Bu çalışmada 1ζ , 2ζ ,K
pozisyonlarını [ )0,∞ aralığında, gamma dağılıma sahip bağımsız rasgele değişkenler olarak kabul 
edilmektedir. 

Burada amaç, bu modeli ifade eden ( )X t sürecini matematiksel olarak inşa etmek ve sürecinin 
olasılık karakteristiklerini incelemektir. 

 
2. Sürecin Matematiksel Kuruluşu

( ){ }n n n, , , n 1ξ η ζ ≥ dizisi ( ), ,PΩ ℑ  olasılık uzayında tanımlanmış birbirinden bağımsız ve aynı
dağılıma sahip rasgele değişkenlerin üçlüler dizisi olsun. iξ , iη ve iζ rasgele değişkenleri yalnız
pozitif değerler alsın, ayrıca iζ rasgele değişkeni ( , )α λ , 0α > , 0λ > parametreli gamma dağılımına
sahip olsun. Buna ilaveten i i,ξ η ve iζ rasgele değişkenlerinin kendi aralarında bağımsız oldukları
varsayılsın. rasgele değişkenler dizinden yaralanarak { }nT ve { }nS yenileme dizileri aşağıdaki gibi 
tanımlansın: 

n

n i
i 1

T
=

= ξ∑ ,
n

n i
i 1

S
=

= η∑ , 0 0T S 0= = , n 1,2,...= .

Ayrıca, tam değerler alan { }nN , n 0≥ rasgele değişkenler dizisi aşağıdaki gibi tanımlansın: 

0N 0= , ( ) { }1 kN N v inf k 1 : S v= = ≥ > , v 0> ;

{ }nn 1 n k N nN inf k N 1:S S+ = ≥ + − > ζ , 1n ≥ ,

ve 
nn NTτ = , n 0≥ , 0 0τ = ; ( ) nt max{n 0 : T t},   t 0ν = ≥ ≤ >

burada inf{ }∅ = +∞ şartı kabul edilmiştir. 

Bu notasyonlar göz önünde bulundurularak, aşağıdaki stokastik süreç inşa edilsin: 

( ) ( ){ }nn Nν tX t max s, s+ζ S S= − + , eğer n n 1τ t<τ +≤ , 0n ≥ ,

burada 0 s vζ = + ve  ( ) nn N0S Sν τ + = .

Literatürde ( )X t sürecine “Gamma Müdahaleli Ödüllü Yenileme Süreci” denilmektedir.  
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3. Sürecin Ergodikliği

Önerme 3.1 (Ergodiklik teoremi). Başlangıç rasgele değişkenler dizisi ( ){ } 1n,,, nnn ≥ζηξ ,
için ek olarak aşağıdaki koşulları sağlasın: 

1) 1Eξ < ∞ , 2) 1Eη < ∞ , 3) 1η rasgele değişkeni aritmetik olmayan bir rasgele değişken olsun. 

Bu takdirde, ( )tX süreci ergodiktir. 

 
Not: Genel ergodik teorem’in 2. kısmına göre (bak örneğin, Gihman, Skorohod [4], s.243), Önerme 
3.1’in şartları sağlandığında, zaman ortalamaları t →∞ iken 1 olasılığı ile mekan ortalamasına f(S )
yakınsayacaktır. Bu şart aşağıda önerme şeklinde verilecektir. 
 
Önerme 3.2. Önerme 3.1’in koşulları sağlandığında, her ölçülebilir sınırlı f (x) fonksiyonu 
( [ )f : 0, R+∞ → ) için aşağıdaki bağıntı 1 olasılığı ile doğrudur: 

 
t

f ft t
0

1 1lim J (t) lim f (X(u))du S
t t→∞ →∞

≡ = =∫ s 0

0

f (x) U (v) U (s v x) d (v)dx

U (v)d (v)

∞ ∞

η η

∞

η

 − + − π 

π

∫ ∫

∫
, (3.1)                                                  

burada n
n 0

U (x) F (x)
∞

η
=

=∑ ’dır. 

 
Not. Önerme 3.2’de f (x) fonksiyonunun yerine indikatör fonksiyonu yazılır ve gereken 
sadeleştirmeler yapılırsa, ( )X t sürecinin ergodik dağılım fonksiyonu aşağıdaki gibi yazılabilir: 

 1
X

1

EU ( s x)
Q (x) 1

EU ( )
η

η

ζ + −
= −

ζ
, [ )x s,∈ ∞ . (3.2)

Şimdi ( ) ( )X t : X t s= − olsun. Bu durumda, ( )X t sürecinin ergodik dağılım fonksiyonu aşağıdaki gibi 
yazılabilir: 

 1
X

1

EU ( x)
Q (x) 1

EU ( )
η

η

ζ −
= −

ζ
. (3.3) 

 
Şimdi, teorik ve bazı durumlarda pratik yönden önemini göz önünde bulundurularak, ( )X t

sürecinin ergodik dağılım fonksiyonu için özel hallerde kesin formüller elde edilecektir. 
 
Örnek 3.1. Önerme 3.1’in koşulları sağlandığında, ( )X t sürecinin ergodik dağılım fonksiyonu 
mevcuttur. Bu durumda 1η rasgele değişkeni 0µ > parametreli üstel dağılıma sahip, 1ζ rasgele 
değişkeni ( , )α λ parametreli gamma dağılımına sahip iken, her x 0≥ , 0α > , 0λ > için ( )X t
sürecinin ergodik dağılım fonksiyonu aşağıdaki şekilde yazılabilir: 



328

( )( ), ,X

x xQ (x) 1 g (x) 1 1 G xα λ α λ

 µ λµ= − + − − λ + αµ λ + αµ 
% , (3.4)                                              

burada 1 x
,g (x) x e

( )

α
α− −λ

α λ

λ=
Γ α

, ( )
x

1 v
,

0

G x v e dv
( )

α
α− −λ

α λ

λ=
Γ α ∫ ,

1 x

0

( ) x e dx
∞

α− −Γ α = ∫ Euler’in gamma fonksiyonudur. 

 
Örnek 3.2. Önerme 3.1’in koşulları sağlandığında, ( )X t sürecinin ergodik dağılım fonksiyonu 
mevcuttur. Bu durumda 1η rasgele değişkeni 0µ > parametreli Erlang dağılıma sahip, 1ζ rasgele 
değişkeni ( , )α λ parametreli gamma dağılımına sahip iken, her x 0≥ , 0α > , 0λ > için ( )X t
sürecinin ergodik dağılım fonksiyonu aşağıdaki şekilde yazılabilir: 

 ( ) ( )
2 x

, , , 2X
x 3 x eQ (x) 1 c g (x) 1 G (x) 1 G (x) ,

2 2 4 2 4 2

αµ

α λ α λ α λ+ µ

  µ µα µ λ = − + + − − + −   λ λ λ + µ    
(3.5) 

burada 1 x
,g (x) x e

( )

α
α− −λ

α λ

λ=
Γ α

,
x

1 ( 2 )v
, 2

0

( 2 )G (x) v e dv
( )

α
α− − λ+ µ

α λ+ µ
λ + µ=
Γ α ∫ ,

1

4 ( 2 )c
( 2 ) (3 2 )

α

α α+

λ λ + µ=
λ + µ λ + µα + λ

’dır. 

 
Not. Örneklerden de görüldüğü gibi, X(t) sürecinin dağılım fonksiyonu için kesin formüller elde 
edilmiştir. Fakat bu formüllerin karmaşık matematiksel yapılarından dolayı, pratik problemlerin 
çözümlenmesinde kullanılması zordur. Bu nedenle, pratikte daha kolay uygulanabilir formüllerin elde 
edilmesi gereksinimi vardır. Bu amaçla, aşağıda 1η daha genel sınıftan alınarak W (t) (X(t) s)λ = λ −
sürecinin ergodik dağılım fonksiyonu için 0λ→ iken iki terimli asimptotik açılım elde edilecektir. 

4. Sürecin ergodik dağılım fonksiyonu için asimptotik açılım

Şimdi, W (t) (X(t) s)λ = λ − sürecinin ergodik dağılım fonksiyonunun 0λ→ iken asimptotik 
davranışı incelenecektir. Bunun için öncelikle aşağıdaki yardımcı teorem verilecektir: 
 
Yardımcı Teorem. Eğer g(x) ( )g : R R+ → fonksiyonu sınırlı ve 

x
lim g(x) 0
→∞

= ise bu takdirde, her 

0α > için aşağıdaki bağıntı doğrudur: 
1 t

0
0

tlim t e g( )dt 0
∞

α− −

λ→
=

λ∫ . (4.1)                                 

Teorem 4.1. Önerme 3.1’in koşulları altında 0λ→ iken W (t)λ sürecinin ergodik dağılım
fonksiyonunun asimptotik açılımı, her x 0≥ için aşağıdaki gibi yazılabilir:  

 WQ (x)
λ

( )2

1

mR (x) G (x) R (x) o( )
2mα α α= + − λ + λ

α
, (4.2) 

burada  k
k 1m E( )= η , k 1,2= ; ( )

x

0

1R (x) 1 G (t) dtα α= −
α ∫ ;

x
1 t

0

1G (x) t e dt
( )

α− −
α =

Γ α ∫ ’dır. 

Şimdi, ( )W xλ sürecinin ergodik dağılım fonksiyonu ( WQ (x)
λ

) için 0λ→ iken zayıf
yakınsama teoremi verilecektir: 
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Teorem 4.2 (Zayıf yakınsama teoremi). Teorem 4.1’in koşulları altında her x 0≥ ve 0α > için 
aşağıdaki sonuç doğrudur:  

W0
limQ (x)

λλ→
= ( )

x

0

1R (x) 1 G (t) dtα α≡ −
α ∫ , (4.3) 

burada  
x

1 t

0

1G (x) t e dt
( )

α− −
α =

Γ α ∫ ’dır. 

5. Simülasyon sonuçları

Bu kısımda, somut modeller için, Monte Carlo simülasyon yöntemini uygulayarak olasılık
karakteristiklerinin hesaplanması ve elde edilen sonuçların asimptotik sonuçlarla karşılaştırılması
açısından önemi olan simülasyon sonuçları verilecektir. 

Bu nedenle, 1ζ ragele değişkeni ( )5,1 ve ( )5,0.5 parametreli gamma dağılımına ve 1η rasgele 
değişkeni ise ( )2,10 parametreli gamma dağılımına sahip rasgele değişkenler olsun. Bunun yanı sıra, 

( )W tλ sürecinin ergodik dağılım fonksiyonunun Monte Carlo simülasyon yöntemi ile elde edilen 

değerleri ise ( )WQ̂ x
λ

ile gösterilsin. Ayrıca, Teorem 4.1’de elde edilen asimptotik açılımın ilk iki 

teriminin kesin değerleri ise ( )WQ x
λ

� ile işaret edilsin. Sırasıyla, k∆ , kδ ve  kAP notasyonları ise 

aşağıdaki gibi, ( )W tλ sürecinin ergodik dağılım fonksiyonunun asimptotik ifadesi ile simülasyon 
sonuçları arasındaki mutlak hatayı, bağıl hatayı ve doğruluk yüzdelerini göstersin: 

 ( ) ( )k W W
ˆ∆ Q x Q x

λ λ
= − � ;

( )
k

k
W

∆δ 100%
Q̂ x

λ

= ve k kAP 100 δ= − , k 1,2= .

Bu durumda, bazı hesaplamalar sonucunda aşağıdaki simülasyon sonuçlarını elde edilir: 
 

Tablo 1: 1λ = için simülasyon sonuçları

x ( )WQ̂ x
λ

( )WQ x
λ

�
1∆ 1δ (%) 1AP (%) 

0,2 0,03890 0,038800063 0,0000999370 0,256907457 99,74309254
0,4 0,07770 0,077601225 0,0000987749 0,127123456 99,87287654
0,6 0,11650 0,116404990 0,0000950100 0,081553624 99,91844638
0,8 0,15530 0,155206876 0,0000931239 0,059963884 99,94003612
1,0 0,19410 0,193988040 0,0001119600 0,057681748 99,94231825
1,2 0,23280 0,232708602 0,0000913983 0,039260430 99,96073957
1,4 0,27140 0,271304393 0,0000956067 0,035227236 99,96477276
1,6 0,30975 0,309687006 0,0000629945 0,020337200 99,97966280
1,8 0,34780 0,347746650 0,0000533505 0,015339410 99,98466059
2,0 0,38535 0,385356902 0,0000690164 0,001791006 99,99820899

Tablo 2: 0.5λ = için simülasyon sonuçları

x ( )WQ̂ x
λ

( )WQ x
λ

�
2∆ 2δ (%) 2AP (%) 

0,2 0,03936000 0,039400029 0,0000400289 0,10169942600 99,89830057
0,4 0,07874000 0,078800294 0,0000602936 0,07657299600 99,92342700
0,6 0,11815000 0,118198945 0,0000489455 0,04142657200 99,95857343
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0,8 0,15754000 0,157585084 0,0000450844 0,02861776100 99,97138224
1,0 0,19692000 0,196931075 0,0000110752 0,00562422100 99,99437578
1,2 0,23618000 0,236187033 0,0000703335 0,00297796300 99,99702204
1,4 0,27528000 0,275278747 0,0000125294 0,00045515200 99,99954485
1,6 0,31411000 0,314108700 0,0000129951 0,00041371100 99,99958629
1,8 0,35255960 0,352559624 0,0000237329 0,00000673161 99,99999327
2,0 0,39049964 0,390499642 0,0000166158 0,00000425500 99,99999957

Sonuç olarak, tablolarda, sürecin 108 sayıda trajektoryası için ( )WQ̂ x
λ

’ın asimptotik açılımların
doğruluğu, Monte Carlo simülasyon metodu ile test edilerek elde edilmiştir. Tablolardan görüldüğü
gibi, λ parametresinin çok küçük değerleri için bile oldukça yüksek doğruluk seviyesinde yaklaşık
formüller elde edilmiştir. Örneğin, 1λ = parametresi için doğruluk yüzdeleri ( )APk %99’dan fazladır.   
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Özet  

Bu çalışmada; ekonomik planlamalarda sıklıkla kullanılan basit doğum süreçleri, stokastik prosesin bir 
konusu ve araştırma alanı olarak incelenmektedir. Basit doğum süreci, genelde poisson dağılışına 
yaklaşım gösterilerek açıklanmaya çalışılır. Bu çalışmada, doğum süreçlerinde sisteme yeni katılımların
olması durumunda poisson dağılışının geometrik dağılışa yakınsadığını gösteren teorik bir çalışma 
yapılmıştır.  

Anahtar sözcükler: Basit doğum süreci, Poisson dağılışı, Geometrik Dağılış 
Abstract 

An Theoretical Approach to Statistical Basic Birth Process 

In this study, using in economical planning basic birth process is examined as a subject and 
investigation area of stocastic processes. Basic birth process, is generally defined as approaching to 
poisson distribution. A theoretical investigation has been constructed that poisson distribution approach 
to geometric distribution, in case of new participation to system of  birth process. 

Keywords: Basic birth process, Poisson distribution, Geometric distribution. 

 
1. Giriş

Günümüzün ekonomik koşulları, ülkeleri etkili nüfus planlamasına, güçlü bir o kadarda zorlaştırılmış 
sosyal güvenlik kanunlarını hayata geçirmeye zorlamaktadır. Bu sorun gelişmekte olan ülkeler kadar, 
gelişmiş ülkelerin de sorunu haline gelmiş güncel bir problemdir. Bu durumda bilimsel yöntem ve 
modellemelerden yoksun öngörüler, problemleri ağırlaştırmaktan başka bir işe yaramamaktadır.  

Gelişmiş batılı ülkelerden biri olan Almanya’nın ve daha birçok zengin Avrupa ülkesinin bir numaralı
gündemi, nüfusu gerektiği kadar çoğaltmak, zenginlikle paralel yükselen ortalama yaşam seviyesini, 
emeklilik yaşı ile uyumlu hale getirmektir. Bunu gerçekleştirmek için etkin bilimsel çalışmalara ve 
alternatifleri bulunan yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Nüfus planlamaları ve emeklilik sistemlerinin simüle edilmesinde kullanılan istatistiksel dağılışların
çok az ve adeta alternatifsiz olmaları nedeniyle, daha etkin öngörülerde bulunmak çok zor olmaktadır.  

Bu amaçla, çok sık biçimde kullanılan ve basit doğum süreçleri için adeta alternatifsiz bir durumda 
bulunan poisson dağılışına teorik bir yaklaşım yaparak, yeni türevler elde etme yoluyla etkin 
çözümlere katkı sağlayacak alternatiflerin bulunmasının faydalı olacağı düşünülmüştür.       
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2. Poisson Süreci 

İstatistikte basit doğum süreçleri poisson dağılışından faydalanılarak açıklanır. Kesikli bir süreç olan 
poisson dağılışı binom ile birlikte birçok kesikli değişken için ana dağılış özelliği taşır. Bu durum; 
poisson sürecinin aynı zamanda sürekli dağılışlara mesela normale yakınsamasının bir sonucudur. 
Ancak üstel bir dağılış olan poisson dağılışının diğer üstel dağılışlarda olduğu gibi, üstel olmasından 
kaynaklanan olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve sağlam temellere oturmasını sağlamak amacıyla, 
yeni türevler elde etmek alternatif yaklaşımlar için faydalı olabilir.  

3. Poisson Modeli 

t∆ uzunluk ifadesi küçük bir zaman aralığını, t∆λ , bir olayın gerçeklenme ya da gözlenme olasılığını
ifade etmiş olsun. Bu durumda bir’den fazla gerçeklenmelerin ihmal edildiği varsayılmıştır. Bununla 
beraber, iki zaman aralığında meydana gelen gerçeklenmelerin bir birinden bağımsız olduğu kabul 
edilmektedir.  

Böylece; 

ttP ∆−=∆ λ1),0( ve  

(0, ) (0, ) (0, ) (0, )(1 )P t t P t P t P t tλ+ ∆ = ∆ = − ∆ gerçeklenmiş olur. 

Bu eşitlik yeniden düzenlenirse,  

),0(),0(),0( tP
t

tPttP λ−=
∆

−∆+
elde edilir.  

⇒→∆ 0t
dt

tdP ),0(
ise, ),0( tP birinci dereceden diferansiyel eşitlik için tetP λ−=),0( elde 

edilmiş olur. Bu durumda başlangıç değerleri kullanılarak 1)0,0( =P elde edilir. ),1( tP için benzer 
diferansiyel eşitlik çözülüp gerekli işlemler yapıldığında; 

tetPtP
tPtPtPtPttP

t ∆+∆−=

∆+∆=∆+
− λλ λ)1(),1(

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

Buradan,  

 tetP
dt

tdP
t

tPttP λλλ −+−==
∆

−∆+ ),1(),1(),1(),1(
bulunur. 

Benzer şekilde devam edilirse; tetP tλλ−=),1( bulunur. Böylece, ),(),...,,3(),,2( trPtPtP elde 
edilebilir. Olasılık ifadeleri için genelleme yapılırsa, formül aşağıdaki formda elde edilir:  

 
!

)(),(
r

tetrP
rt λλ−

= ,...).2,1,0( =r

∴ Böylece, sürecin poisson olduğu doğrulanmış bulunmaktadır. 
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4. Geometrik Dağılış 

Arka arkaya n kez tekrarlanan bir bernoulli deneyi verilmiş olsun. İlk istenen sonucun elde edilmesi 
için yapılan deney sayısı x olsun. x ’e geometrik rassal değişken denir. Binom dağılımında deney 
sayısı sabit, istenen sonuçların sayısı bir rassal değişken iken, geometrik dağılımdan istenen sonucun 
sayısı bire eşit olmak üzere bir sayı, deneylerin sayısı ise bir rassal değişkendir.(Aytaç, 1994: 317-
319).

İlk 1−x deneyin istenen sonucu vermemesi ve x ’inci deneyin istenen sonucu vermesi durumunda 
geometrik dağılım şöyle tanımlanır. 

 


 =−

=
−

haldeAksi
xpp

xP
x

0
,...3,2,1)1(

)(
1

Geometrik dağılışın moment çıkaran fonksiyonu; 

))1(1(
)(

pe
petM t

t

−−
= biçiminde elde edilir. 

 

5.Basit Doğum Süreci 

Basit doğum süreçleri; nüfus artış tahminlerinde, hayat sigortası modellemelerinde, sigortacılıkta ve 
daha benzer birçok süreçte kullanılan bir istatistiksel modelleme ve tahmin yöntemidir. Bu sayede; 
nüfus artış oranları, sigorta sektöründe risk hesaplamaları, ekonomik planlama işlemleri, hayat 
sigortası stratejileri ve daha birçok planlama işlemi yapılmaktadır.  

İstatistiksel süreçlerde basit doğum süreçleri varsayımları aşağıdaki gibidir: 

1. ],0[ t aralığı içinde n kişilik yerin bulunduğu kitlede, ],[ ttt ∆+ ’ye bir bireyin katılma 
olasılığı; ttn ∆+∆ 0λ ’dir.  

2. ],[ ttt ∆+ ’de kitleye bir bireyin katılma olasılığı t∆0 ’dir. 

3. ],[ ttt ∆+ ’de kitleye sıfır kişinin katılma olasılığı 1- ttntn ∆+∆+∆ 0λλ biçimindedir.  

Bu durumda; t anında, sistemde n kişinin bulunma olasılığı:

{ } { }ttntPtPtnttP nnn ∆+∆−+∆−=∆+ − 01)()()1()( 1 λλ (2.1) 

Bu durumda, (2.1) eşitliği; 

 ttntPtPtntPttP nnnn ∆+∆−+∆−=∆+ − 0)()()()1)(()( 1 λλ biçiminde elde edilir. 
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)]()()1[()()()1(
)()(

11 tnPtPntPntPn
t

tPttP
nnnn

nn −−=−−=
∆

−∆+
−− λλλ

)()()1[()(' 1 tnPtPntP nnn −−=⇒ −λ olur.    (2.2) 

∑
∞

=

=
0

)(),(
n

n
n

tPtP θθ olasılık türeten fonksiyondan faydalanarak, (2.2) eşitliği, 

n
n

n
n

n
n tPntPntP θλθλθ )()()1()(' )1( −−= − olur.  

İşlemlere devam edilirse;           

∑ ∑ ∑
∞

=

∞

=

∞

=
− −−==⇒

0 0 0
1 )()()1()('

n n n

n
n

n
n

n
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∞
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∂
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∂
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kısmi denklem çözümünden  

CtPB
t

tPA =
∂

∂+
∂

∂
θ
θθ ),(),(

genel formun çözüm eşitliği, 

C
tP

BA
t ),(θθ ∂=∂+∂

yaklaşımından, 
0

),(
)1(1

tPtt θ
θλθ

∂=
−

∂=∂
bulunur. 
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⇒=
∂

∂
⇒

∂=∂
⇒ 0),(

0
),(

1 t
tPtPt θθ p bir sabittir. 

)1()1(1 θ
θλ

θλθ
θ

−
∂=∂⇒

−
∂=∂

⇒ tt

∫ ∫ ∫ −−⇒
−

+∂=∂⇒ )1ln(ln
)1(

θθ
θ
θ

θ
θλ dt









−
=⇒








−
=+⇒

1
.

1
ln.int .int

θ
θ

θ
θλ λ sbt eesbt eşitliği bulunur. (2.3) 

(2.3) eşitliğinden hareketle,  

















−
= −

1θ
θλtefP başlangıç değeri verilerek çözüm yapılırsa, 

∑
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−
=

0

)(),(
1 n

nx
n

t tPtPefP θθ
θ
θλ elde edilir. 

0=t Zamanda kitlede 0n kişi olsun. Bu durumda; 

0)0,( nP θθ = olur. 0=t varsayıldığında, 








−
=

1θ
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u
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∴ θ ’yı te λ− olarak düşünürsek, fonksiyon geometrik dağılışın moment türeten fonksiyonuna 
yakınsayan bir formda elde edilmiş olmaktadır.  
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Sonuç ve öneriler 

Basit doğum süreçlerinde poisson dağılışı kullanarak modelleme yapmak neredeyse geleneksel bir 
durumdur. Halbuki, özel bazı durumlar için alternatif yaklaşımlar kullanmak çoğu durumlarda faydalı
sonuçların elde edilmesine yol açabilir. Kesikli bir dağılış olan poisson sürecinden, yine bir kesikli 
dağılım süreci olan geometrik dağılışa ulaşmak, doğum süreçlerine alternatif yaklaşımlar yapılmasını
kolaylaştırır. Bu anlamda basit doğum süreçlerinde sisteme bir katılım olması yerine, birden çok 
katılımın aynı anda gerçeklenmesi durumunda poisson dağılışında oluşması muhtemel olumsuzluklar 
ortadan kalkabilir.  

Basit doğrum süreçlerine alternatif yaklaşımların sağladığı avantajlar aşağıda başlıklar halinde 
sıralanmıştır. 

• Poisson sürecine bağımlılık ortadan kalkar, 

• Poisson dışı yaklaşımlarla sürece zenginlik katılmış olur, 

• Tek dağılışa bağımlılık ortadan kalkmış olur, 

• Birden fazla dağılışla model kurma şansı ortaya çıkar, 

• Poisson dağılışının alternatifsizliğine bir çözüm elde edilmiş olur, 

• Daha az katılımla sistemi modelleme şansı doğar, 

• Bire-bir katılım dışında bire-çok katılım olanaklı olur, 

• Simülatif yaklaşımların daha basit bir moda indirgenmesi sağlanmış olur, 

• Yöntemleri karşılaştırma ve performans analizi yapma olanağı sağlanmış olur, 

• Yeni kesikli dağılışların elde edilmesi mümkün olabilir, 

• Yöntemler arası geçişler olanaklı hale gelir. 

Kaynaklar  

 [1] M. Aytaç, (1994), Matematiksel İstatistik, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa. 
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1. Giriş
Stok kontrol, güvenilirlik, kuyruk teorisi, matematiksel biyoloji, stokastik finans, matematiksel 
sigortanın pek çok ilginç problemi rastgele yürüyüş süreçleri veya bu süreçlerin uyarlanması
yardımıyla çözülebilir. Bu süreçlerle ilgili literatürde yayınlanmış pek çok değerli çalışma 
bulunmaktadır (örneğin, [1–4], [8–12]).  

Bu çalışmada aşağıdaki gibi ifade edilen (s, S) modelini ele alacağız: 
Farzedelim ki, herhangi bir sistem t=0 başlangıç anında z s x= + durumunda bulunsun. Burada 

s>0 bir kontrol seviyesi ve x 0≥ dır. Ayrıca, ∑
=

ξ=
n

1i
inT , 1n ≥ rastgele anlarında sistem ( ( )X t )

durumunu değiştirir ve bu değişmelerin miktarı { }nη , n 1≥ rastgele değişkenleri ile ifade edilir:  

,.......zX)T(X...,,zX)T(X,zX)T(X n21nn2122111 η−−η−η−=≡η−η−=≡η−=≡
Sistemin bu değişimi rastgele 1τ zamanına kadar devam eder ki bu sürecin ilk kez kontrol seviyesi 
olan s 0> değerine ilk kez ulaşması anıdır. Sistem kontrol seviyesi olan s 0> ‘ı geçtiğinde derhal 1ζ
pozisyonunu alır, burada 1ζ rastgele değişkeni ]S,s[ aralığında bilinen bir dağılıma sahiptir. Bu 
tanıma bağlı olarak birinci periyot 1τ da, ikinci periyot 2τ sona erer ve böylece sistem hareketine 
devam eder. Buradan, 

n nX(τ +0) = ζ , n=1, 2, 3, ....
yazılır. Burada nζ ler 1ζ rastgele değişkenleri ile aynı dağılıma sahip olmalıdırlar.  

Bu çalışmadaki amacımız yukarıda matematiksel olarak tanımlanan ve fiziksel modeli verilen 
( )X t stokastik sürecini tanımlayarak sürecin ilk dört ergodik momenti için üç terimli asimptotik 

açılımlar elde etmektir.  Bu amaç için çalışmada 1ζ rastgele değişkeni [s, S] aralığında üçgensel 
dağılıma sahip olduğu durumda sürecin ergodik dağılımının ilk dört momenti için üç terimli 
asimptotik açılımlar elde edilmiştir.  

Son olarak, hesaplanmış asimptotik formüllerin test edilmesi için Monte Carlo simülasyon 
metodu kullanılmıştır. Şimdi ( )X t sürecini matematiksel olarak aşağıdaki gibi kuralım. 
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2. Sürecin matematiksel kuruluşu

( ){ }n n nξ ,η ,ζ , n=1,2,3,..., bağımsız ve aynı dağılıma sahip rastgele değişken üçlüleri aynı ( )P,,ℑΩ

olasılık uzayında tanımlanmış olsunlar.  Burada nξ ler pozitif, nη ler negatif ve pozitif değerli, nζ ler 
ise [s,S] aralığında üçgensel dağılıma sahip rastgele değişkenler olup kendi aralarında da 
bağımsızdırlar. 1n},T{ n ≥ yenileme sürecini ve 1n},S{ n ≥ rastgele yürüyüş sürecini   

∑
=

ξ=
n

1i
inT , ∑

=

η=
n

1i
inS , 0ST 00 == , ,...2,1n =

şeklinde tanımlayalım ve tam değerli rastgele değişken dizisi }N{ n aşağıdaki gibi ifade edelim: 
;0N0 = { }sSS:1NkinfN

nNknn1n <+−ζ+≥=+ , 0n ≥ , .}inf{ +∞=∅
Ayrıca, 

nNn T=τ , 0n ≥ ve ( ) { }tT:0nmaxt n ≤≥=ν
olsun. Bu çalışmada incelenen stokastik sürecin analitik ifadesini matematiksel olarak aşağıdaki gibi 
tanımlayalım: 

( ) ( ) }SS,smax{tX
nNtvn +−ζ= , eğer 1nn t +τ<≤τ , ,...;2,1,0n = ].S,s[z0 ∈=ζ

X(t) sürecine üçgensel müdahaleye sahip yarı Markov rastgele yürüyüş süreci denir. Bu 
çalışmanın temel amacı X(t) sürecinin ergodik momentlerinin asimptotik davranışlarını
a (S s)/2≡ − →∞ iken incelemektir. Bu amaçla aşağıdaki gösterimleri yapalım: 

 
);(Em k

1k η= 5,1k = , 1k1k m/mm = ; ,)(E k
1k
+χ=µ k1 k 1/ , µ = µ µ k 2,3= ,

X(t) X(t) s= − , )))t(X((Elim)X(E k

t

k

∞→
= , 4,1k = ,

burada +χ1 rastgele değişkeni 1n},S{ n ≥ rastgele yürüyüş sürecinin birinci basamak yüksekliğidir.    

{ } 1n,xSz;n,1k,sSzP)z,x(a nkn ≥≤−=≥−= ;
);zx()z,x(a 0 −ε=

burada )t(ε =1  iken 0t ≥ ve )t(ε =0  iken  t<0 ;  

n
n 0

A(x, z) a (x, z);
∞

=

=∑ ∫ π=•
S

s

)z(d)z,x(A),x(A .

3. Sürecin Ergodikliği

Ele alınan sürecin karakteristiklerini hesaplamak için ( )X t sürecinin bazı koşullar altında ergodik 
olduğunun ispatlanması gerekir. Bunun için aşağıdaki önermeyi ifade edelim.  

Önerme 3.1. ( ){ }n n n, , , n 1ξ η ζ ≥ başlangıç rastgele değişkenler dizisi aşağıdaki ek koşulları
da sağlasın: 

i) 10 E< ξ < ∞ , ii) ∞<η< 1E0 , iii) 1η aritmetik olmayan rastgele değişken  

Bu takdirde ( )X t süreci ergodiktir ve aşağıdaki ifade her sınırlı ölçülebilir f (x) ( )R]S,s[:f →
fonksiyonu için 1 olasılığı ile doğrudur: 

 

∫∞→

t

0
t

du))u(X(f
t
1lim ),x(Ad)x(f

),(A
1

x

S

s

•
•∞

= ∫ , burada 
∞→

≡•∞
x
lim),(A ),x(A • . (3.1) 
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İspat. ( )X t süreci literatürde kesikli şans karışımlı yarı-Markov süreci olarak bilinir. Bu sınıf
için Smith’in  “anahtar yenileme teoremi” olarak bilinen ergodik teorem literatürde mevcuttur (bak, 
Gihman ve Skorohod [7, s.243]). Önerme 3.1 koşulları sağlandığında bu ergodik teoremin koşulları da
sağlanır, böylece ( )X t süreci ergodiktir ve (3.1) eşitliği de 1 olasılığı ile doğru olur.    ►

{ },))t(Xiexp(Elim)(
tX α≡αϕ

∞→
R∈α olarak alalım. Rastgele yürüyüş süreçleri için temel 

eşitliği (bak, [6], s.514) ve Önerme 3.1’i kullanarak aşağıdaki Önerme 3.2’yi elde edebiliriz. 
Önerme 3.2. Önerme 3.1’in koşulları sağlandığında ( )X t sürecinin ergodik dağılımının

karakteristik fonksiyonu 1η rastgele değişkeni ve ( )x(NS),x(N ) çiftinin karakteristik fonksiyonları
yardımıyla aşağıdaki şekilde ifade edilir: 

( ) ( ){ }tXi

tX eElim α

∞→
≡αϕ ( )

( )
( ) ( )∫ π

−α−ϕ

−α−ϕ
=

η

α −

S

s

Szi zd
1

1
e

EN
1 szN , R \{0}α∈ , (3.2) 

burada  

( )∫ π−=
S

s
1 zd)sz(ENEN ; )Siexp(E)(

1N NS α=αϕ ; )iexp(E)( 1αη=αϕη .

4. Ergodik dağılımın ilk dört momenti için kesin formüller 

Bu bölümün esas amacı ( )X t sürecinin ergodik dağılımının ilk dört momentini 1η rastgele değişkeni 

ve ( )szNS − sınır fonksiyonelinin yardımıyla ifade etmektir. Bunun için aşağıdaki gösterimleri yapalım: 

);(Em k
1k η= ),S(E)x(M k

)x(Nk = 5,1k = , 0x >

,
)x(M
)x(M

)x(M,
m
m

m
1

k
1k

1

k
1k == 5,2k = ;

)))t(X((Elim)X(E k

t

k

∞→
= , 4,1k = ,

burada s)t(X)t(X −= .
)x(M ölçülebilir ve sınırlı fonksiyon için 

0x,du)u(Mc)x(M*c
x

0

>= ∫ , burada c bir sabittir. 

 Bu bölümün esas sonucunu aşağıdaki gibi ifade edebiliriz. 

Teorem 4.1. Özellik 3.2 nin koşulları sağlansın ve aynı zamanda 
3

1E η <∞ olsun. Bu 

durumda ( )X t sürecinin ergodik dağılımının 1. ve 2. momentleri vardır ve 1η rastgele değişkeni ve 

( )XNS sınır fonksiyonelinin karakteristikleri yardımıyla aşağıdaki gibi yazılabilirler.  

)X(E 1
10

202
1

11 A
)a(J

)a(J)a(J
+

−
= ; (4.1) 

)X(E 2
2302011212112

10

A)]a(J
3
1))a(J

2
1)a(J(m)a(J)a(J[

)a(J
1 ++−+−= ; (4.2) 

burada  

=)a(Jkn ∫
a2

0
ak

n dx)x(g)x(Mx , k 1,5;   n 0,4= = ;
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2a a
x)x(g = , eğer ax0 <≤ ve 2a a

xa2)x(g −= eğer a2xa ≤≤ ;

)S(E)x(M k
)x(Nk ≡ , k 1,3= ;

2
mA 21

1 = ,
3

m
2

mA 31
2
21

2 −= .

Teorem 4.2. Özellik 3.2’nin koşulları sağlansın ve aynı zamanda ∞<η 5
1E olsun. Bu 

takdirde ( )X t sürecinin ergodik dağılımının 3. ve 4. momentleri vardır ve 1η rastgele değişkeni ve 

( )XNS sınır fonksiyonelinin karakteristikleri yardımıyla aşağıdaki gibi yazılabilirler.  


 +−+−= )a(J

4
1)a(J)a(J

2
3)a(J

)a(J
1)X(E 40312213

10

3

;A3))a(J
2
1)a(J(A3))a(J

3
1)a(J)a(J(A3 3201123021121 +

−++−+


 ++−+−= )a(J

5
1)a(J)a(J2)a(J2)a(J

)a(J
1)X(E 5041322314

10

4

+−+−+ ))a(J
4
1)a(J)a(J

2
3)a(J(A4 403122131

.A3))a(J
2
1)a(J(A12))a(J

3
1)a(J)a(J(A6 4201133021122 +

−++−+

Teorem 4.1 ve Teorem 4.2 in ispatı. Not edelim ki, Teorem 4.1 ve Teorem 4.2’nin koşulları

)x(NS sınır fonksiyonelinin ilk beş momentinin varlığını ve sonlu olmasını temin eder. (bak, Feller W. 

[6], s.514). Böylece, 1η rastgele değişkeni ve )x(NS ‘nin karakteristik fonksiyonunun Taylor açılımı
0→α iken hesaplanabilir. Bu açılımlar kullanılarak Teorem 4.1–4.2’nin ifadeleri hesaplanabilir.►

5. Ergodik dağılımın ilk dört momenti için üç terimli asimptotik açılımlar  

Bu bölümde ( )X t sürecinin ergodik dağılımının ilk dört momenti için üç terimli asimptotik açılımlar 
elde edilmiştir. Bu amaç için rastgele değişkenlerin basamak değişkenlerini kullanacağız. 

1n,S
n

1i
in ≥η=∑

=

, rasgele değişkenlerini ele alalım, başlangıç durumunda 0S0 = olsun ve 

}0S:1nmin{ n1 >≥=ν+ , +ν
+ =χ

1
S1 olarak tanımlayalım.  

Not edelim ki, +ν1 ve +χ1 rastgele değişkenleri 0n},S{ n ≥ , rastgele değişkenlerinin basamak 
momentleridir (bak, Feller W., [6], s.391). 

{ } 1n,n ≥χ+ rasgele değişkenler dizisi bağımsız ve aynı tür dağılıma sahip rasgele 
değişkenlerden oluşmuş rasgele değişkenler dizi olsunlar. Ayrıca +χ1 rasgele değişkeni ile de aynı
dağılıma sahip olsunlar. 









≥χ≥= ∑
=

+ x:1nmin)x(H
n

1i
i , 0x ≥ tanımlayalım. Not edelim ki )x(H bir yenileme 

sürecidir ve 1n,n ≥χ+ pozitif rastgele değişkenleri tarafından üretilmiştir. Kolayca gösterilebilir ki, 

∑
=

+ν=
)x(H

1i
i)x(N ve   ∑

=

+χ=
)x(H

1i
i)x(NS

dır. 
Aşağıda ifade edilen Yardımcı Teorem 5.1 [12] nolu yayında verilmiştir.  
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Yardımcı Teorem 5.1 (T.A.Khaniyev ve Z.Mammadova). ∞<η 3
1E ve Teorem 4.1’in 

koşulları altında x →∞ iken N(x)S in momentleri için aşağıdaki asimptotik açılımlar doğrudur.  

1) 21
1

1M (x) x o( )
2 x

µ= + + ; 2) 2
2 21 31

1M (x) x x o(1)
3

= + µ + µ + ;

3) 3 2
3 21 31

3M (x) x x x o(x);
2

= + µ + µ +
 

4) 4 3 2 2
4 21 31M (x) x 2 x 2 x o(x )= + µ + µ + ;

5) 5 4 3 3
5 21 31

5 10M (x) x x x o(x );
2 3

= + µ + µ +
 

burada ,)(E k
1k
+χ=µ k1 k 1/ , µ = µ µ k 2,3= ; ),S(E)x(M k

)x(Nk = k 1,5= .

Sonuç 5.1. Yardımcı Teorem 5.1’in koşulları altında x →∞ iken N(x)S ‘in momentlerinin 
integralleri için asimptotik açılımlar doğrudur.  

1) 2 2
1 21 21 31

1 1 11*M (x) x x [3 2 ] o(1)
2 2 12

= + µ + µ − µ + ;

2) 
k 2 k 1

k k 1
1 21

x x1*(x M (x)) O(x )
k 2 2(k 1)

+ +
−= + µ +

+ +
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3) 
k 3 k 2 k 1

k k
2 21 31

x x x1*(x M (x)) O(x ),   k 0
k 3 k 2 3(k 1)
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4) 
k 4 k 3 k 2

k k 1
3 21 31

x 3x x1*(x M (x)) O(x ),   k 0
k 4 2(k 3) k 2

+ + +
+= + µ + µ + ≥

+ + +
;

5) 5 4 3 2
4 21 31

1 1 21*M (x) x x x O(x )
5 2 3

= + µ + µ + ;

6) 6 5 4 3
4 21 31

1 2 11*(xM (x)) x x x O(x )
6 5 2

= + µ + µ + ;

7) 6 5 4 3
5 21 31

1 1 51*M (x) x x x O(x )
6 2 6

= + µ + µ + ;

8) 7 6 5 4
5 21 31

1 5 21*(xM (x)) x x x O(x )
7 12 3

= + µ + µ + .

Yardımcı Teorem 5.2. Teorem 4.1’in koşulları altında ∞→a iken aşağıdaki asimptotik 
açılımlar doğrudur.  

);a/1(o
2
1a)a(J 2110 +µ+= );a(oa

2
1a

6
7)a(J 21

2
11 +µ+=

);a(oa
12
7a

2
3)a(J 22

21
3

12 +µ+= );a(oa
4
3a

15
31)a(J 33

21
4

13 +µ+=

);a(oa
30
31a3)a(J 44

21
5

14 +µ+= );1(o
3
5aa

6
7)a(J 3121

2
20 +µ+µ+=

);a(oa
6
7a

2
3)a(J 22

21
3

21 +µ+= );a(oa
18
7a

2
3a

15
31)a(J 22

31
3

21
4

22 +µ+µ+=

);a(oa
2
1a

15
31a3)a(J 33

31
4

21
5

23 +µ+µ+= );a(oa
4
7a

2
3)a(J 22

21
3

30 +µ+=

);a(oa
4
9a

15
31)a(J 33

21
4

31 +µ+= );a(oa
2
3a

10
31a3)a(J 33

31
4

21
5

32 +µ+µ+=

);a(oa
3
7a3a

15
31)a(J 22

31
3

21
4

40 +µ+µ+= );a(oa3a
15
62a3)a(J 33

31
4

21
5

41 +µ+µ+=



342

).a(oa5a
6
31a3)a(J 33

31
4

21
5

50 +µ+µ+=

İspat.  Federyuk’un çalışmasındaki integral metodu kullanılarak Yardımcı Teorem 5.2.’nin 
ispatı yapılabilir (bak, Federyuk [5]). ►

Teorem 5.1. Önerme 3.1’ in şartları sağlanmış olsun, ∞<η 3
1E ve 1ζ rastgele değişkeni [s,S] 

aralığında üçgensel dağılıma sahip olsun burada ( )/2sSa −≡  dır. Buradan )t(X sürecinin ergodik 
dağılımının ilk iki momenti için ∞→a iken aşağıdaki asimptotik açılımlar yazılabilir: 

)X(E = )
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burada X X s= − .
İspat. Yardımcı Teorem 5.2’ye göre ∞→a iken, 
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dır. Diğer bir deyişle ∞→a iken,   

)1(o
6
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12
7)a(J

2
1)a(J 31

2
2011 +µ−=− . (5.4) 

(5.3) ve (5.4) ü (4.1) formülünde yerine yazarsak (5.1) asimptotik açılımlarını elde ederiz. Benzer 
şekilde ),a(J),a(J),a(J 112112 )a(J),a(J),a(J 103020 asimptotik açılımları da elde edilir. Bazı
hesaplamalar yapılarak sonuçta (5.2) asimptotik açılımı elde edilir. ►

Sonuç 5.2. Teorem 5.1’in koşulları sağlandığında ∞→a iken X(t) sürecinin ergodik 
dağılımının varyansı için asimptotik açılım aşağıdaki gibidir: 

)1(oa
144
13a

144
23)X(Var 21

2 +µ+= .

Teorem 5.2. Teorem 5.1’in koşulları altında ∞→a iken X(t) sürecinin ergodik dağılımının
üçüncü ve dördüncü momentleri için aşağıdaki asimptotik açılımlar yazılabilir: 
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İspat. Teorem 5.2’in ispatı Teorem 5.1’in ispatına benzer şekilde yapılır. ►
Not 5.2. )t(X sürecinin ilk dört ergodik momenti için asimptotik açılımlar elde ettik. Bu 

momentleri kullanarak çarpıklık ( 3γ ) ve basıklık ( 4γ ) katsayılarını hesaplamak mümkündür: 

3

3

3
)aX(E

σ
−=γ , 3)aX(E

4

4

4 −
σ
−=γ , burada )X(Ea = , )X(Var2 =σ .

Sonuç 5.4. Teorem 5.3’ün koşulları altında )t(X sürecinin ergodik dağılımının çarpıklık ( 3γ )

ve basıklığı ( 4γ ) için ∞→a iken aşağıdaki asimptotik açılımlar yazılabilir:  

)
a
1(O6056.03 +=γ ve )

a
1(O3357.04 +−=γ .
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6. Simülasyon sonuçları

Bu bölüm çalışmamızın temel amacıdır. Bu amaç için Monte Carlo yöntemi kullanılarak aşağıdaki 

simülasyon sonuçlarını verebiliriz. Öncelikle 1,4k),X(Ê
k

= ve )X(E~
k

ile )t(X sürecinin ergodik 
dağılımının k.momentinin uygun olarak simülasyon ve asimptotik değerlerini gösterir. Aşağıdaki 
tanımlamaları yapalım: 

)X(E~)X(Ê
kk

k −=∆ ; %100.
)X(Ê k

k
k

∆
=δ ; kk %100Ap δ−= , k=1,2,3. 

Diğer bir deyişle 4,1k,Ap,, kkk =δ∆ , )t(X sürecinin karakteristik fonksiyonunun ergodik 
momentlerinin asimptotik ve simülasyon değerlerinin sırasıyla mutlak, göreli ve kesin yüzdeleridir. 

Tablo 1-4 deki 4,1k),X(Ê
k

= , )1,1(N1 ∈η için Monte Carlo yöntemi kullanılarak 

hesaplanan değerlerdir. Bu hesaplamalar için 108 yörünge kullanılmıştır. )X(E
k

için yaklaşık

formüller )X(E~
k

Teorem 5.1 ve 5.2 de kalansız terimdir burada, s=0. )t(X sürecinin ergodik 
dağılımının k.momenti için 1η rastgele değişkeni N(1,1) normal dağılıma sahip olduğu durumda 

1,4k),X(E
k

= için tablo aşağıda sunulmuştur. 
 

Tablo 1. 

a )X(Ê )X(E~ 1∆ (%)1δ (%)Ap1

50 29,653119 29,801254400 0,148135402 0,4995609 99,50044
40 23,818905 23,961542390 0,142637388 0,5988411 99,40116
30 17,993536 18,117577920 0,124041919 0,6893693 99,31063
20 12,167070 12,262982320 0,095912317 0,7882943 99,21171
10 6,313335   6,365862175 0,052527175 0,8320036 99,16800
9 5,711445 5,768353995 0,056908995 0,9964028 99,00360
8 5,129110 5,167302104 0,038192104 0,7446146 99,25539
7 4,532171 4,561187768 0,029016768 0,6402399 99,35976
6 3,972255 3,947479764 0,024775236 0,6237071 99,37629
5 3,382124 3,321621892 0,060502108 1,7888791 98,21112

Tablo 2. 

a )X(Ê
2

)X(E~
2

2∆ (%)2δ (%)Ap2

50 1288,490552 1288,4505500 0,0400062 0,003105 99,9969 
40 830,063400   830,6295770 0,5661771 0,068209 99,93179 
30 472,465982   472,8086080 0,3426263 0,072519 99,92748 
20 214,455051   214,9876400 0,5325885 0,248345 99,75165 
10 57,314823     57,1666708 0,1481522 0,258489 99,74151 
9 46,998902     46,8845739 0,1143281 0,243257 99,75674 
8 37,753640     37,6024770 0,151163 0,400393 99,59961 
7 29,649688     29,3203801 0,3293079 1,110662 98,88934 
6 22,311508     22,0382833 0,2732247 1,224591 98,77541 
5 16,222781     15,7561864 0,4665946 2,876169 97,12383 
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Tablo 3. 

a )X(Ê
3

)X(E~
3

3∆ (%)3δ (%)Ap3

50 67325,56881 67499,70306 174,1342555 0,2586451 99,74135
40 34837,64027 34920,18329 82,54302433 0,2369363 99,76306
30 14932,32594 14980,4531 48,1271605 0,3223018 99,6777 
20 4555,035026 4580,51249 25,477464 0,5593253 99,44067
10 625,658769 620,3614558 5,297313167 0,8466777 99,15332
9 463,308736 459,1847792 4,123956775 0,8901099 99,10989
8 332,576351 328,3059984 4,2703526 1,2840217 98,71598
7 230,766167 224,6251134 6,141053642 2,6611586 97,33884
6 152,170722 145,0421241 7,1285979 4,6846054 95,31539
5 92,626459 86,45703063 6,169428375 6,6605465 93,33945

Tablo 4. 

a )X(Ê
4

)X(E~
4

3∆ (%)4δ (%)Ap4

50 3961304,609000 3962737,4000 1432,791100 0,03617 99,96383 
40 1643938,562000 1644679,0100   740,445940 0,045041 99,95496 
30 531992,940500 531678,4200   314,520500 0,059121 99,94088 
20 109522,243000 109433,2880     88,954956 0,081221 99,91878 
10 7625,999060 7641,2640     15,264936 0,20017 99,79983 
9 5114,708570 5126,9421     12,233571 0,239184 99,76082 
8 3279,874903 3288,2255       8,350633 0,254602 99,7454 
7 2009,204611 1992,4118     16,792777 0,835792 99,16421 
6 1149,358449 1121,1986     28,159761 2,450042 97,54996 
5 590,531283 570,6837     19,847533 3,360962 96,63904 

Not. Yukarıdaki tablolardan görüldüğü gibi an’ın küçük değerleri için bile yaklaşık formüller 
yüksek kesinlik gösterirler. Örneğin Tablo1-Tablo4 de uygunluk yüzdesi %90 dan fazladır (a>10 için). 
Bu gösterir ki hesaplanan yaklaşık formüller uygulamada güvenli bir biçimde kullanılabilirler. 

Anahtar Sözcükler: Yarı-Markov rastgele yürüyüş süreci, üçgensel dağılım, ergodik dağılım, 

asimptotik açılım, basamak yüksekliyi, Monte Carlo simülasyon yöntemi.
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Abstract 
On the moments of the random walk with triangular distributed interference of chance 
 
In this study, a semi-Markovian random walk with a discrete interference of chance ( )t(X ) is consedered. The 

exact formulas for the first four moments of ergodic distribution of the process are obtained, when the random variable 1ζ ,
which is describing a discrete interference of chance, has a triangular distribution in the interval [s, S]. Based on these 
results, the asymptotic expansions with three-term are obtained for the first four moments of the ergodic distribution of )t(X
as a (S s) / 2≡ − → ∞ . Furthermore, by using Monte Carlo experiment  it is shown that the given approximating  formulas 
provide high accuracy even for small values parameter a .

Keywords: Semi-Markovian random walk process, a discrete interference of chance, triangular distribution, ergodic 

distribution, asymptotic expansion, ladder height, Monte Carlo simulation method. 

 



346

Tabakalı rasgele örneklemede üstel tahmin ediciler 
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Özet  

Tabakalı rasgele örneklemede tahminler, bileşik ve ayrı tahmin ediciler kullanılarak iki şekilde 
yapılabilmektedir. Bu çalışmada tabakalı rasgele örneklemede kitle ortalamasının tahmini için yardımcı
değişken bilgisi kullanılarak bileşik ve ayrı üstel tahmin ediciler önerilmiştir. Tahmin edicilerin yan ve 
hata kareler ortalaması hesaplanmış aynı zamanda sayısal bir örnek verilmiştir. 

Anahtar sözcükler: Üstel tahmin edici;yardımcı bilgi; hata kareler ortalaması; etkinlik, tabakalı rasgele 
örnekleme. 

Abstract 

Exponential Estimators in Stratified Random Sampling  

An exponential family of estimators, which use the information of auxiliary variable in the stratified 
random sampling, is proposed to estimate the population mean of the variable under study. Under 
stratified random sampling without replacement scheme, the expressions of bias and mean square error 
(MSE) up to the first order approximations are derived. The family of estimators in its optimum case is 
discussed. Also an empirical study is carried out to show the properties of the proposed estimators.  

Keywords: Exponential estimator; auxiliary information; mean square error; efficiency; stratified 
random sampling. 

 

1. Giriş

İlgilenilen değişken Y’nin kitle ortalamasının tahmininde yardımcı değişken X’i kullanmak 
tahminlerin duyarlılığını artırmaktadır. Bu amaçla literatürde birçok oransal, çarpımsal, regresyon tipi 
tahmin ediciler önerilmiştir. Basit rasgele örneklemede üstel tahmin ediciler ise ilk olarak Bahl ve 
Tuteja [6] tarafından tanımlanmıştır. Singh ve diğerleri [5] basit rasgele örneklemede, Singh ve 
Vishwakarma [2] iki aşamalı örneklemede kitle ortalamasının tahmini için, Shabbir ve Gupta [3] ise 
basit rasgele örneklemede kitle varyansının tahmini için üstel tahmin ediciler önermişlerdir. Bahl ve 
Tuteja [6] tarafından yardımcı değişken bilgisi kullanılarak önerilen üstel tahmin ediciler 
 









+
−=

xX
xXyt exp1 (1) 









+
−=

xX
Xxyt exp2 (2) 

 
biçiminde verilmiştir. Burada 1t tahmin edicisi oransal, 2t tahmin edicisi ise çarpımsal üstel 
tahmin edici olarak tanımlanmaktadır.  
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2. Tabakalı Rasgele Örneklemede Önerilen Üstel Bileşik Tahmin Ediciler 

N büyüklüğündeki bir kitle, h (h=1,2,…,L) tabaka sayısı olmak üzere hN büyüklüğündeki tabakalara 
ayrılmış olsun. Her bir tabakadan basit rasgele örnekleme ile yerine koymadan hn büyüklüğünde
örneklemler seçilsin. hiy ve hix sırasıyla h. tabaka için ilgilenilen değişken ile yardımcı değişkenin 
gözlemlenen değerlerini göstersin. Tabakalı rasgele örneklemede önerilen bileşik üstel tahmin ediciler 
 

( ) 







+
−

=
st

st
ststp xX
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şeklindedir. Burada h
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h
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1

ve h

L

h
hst xWx ∑
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=
1

sırasıyla ilgilenilen değişken ile yardımcı

değişkenin tabakalı örneklemede ortalama tahmin edicileridir. Üstel tahmin edicilerin yanı ve hata 
kareler ortalaması fark yöntemiyle aşağıdaki eşitlikler tanımlanarak bulunabilir: 
 

( ) ( )00 1 eYyYYye stst +=⇒−= , ( ) ( )11 1 eXxXXxe stst +=⇒−= (5) 
 

Beklenen değer eşitlikleri 
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( ) 1,110 VeeE = , 0,2
2
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0 )( VeE =
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olarak tanımlandığında üstel tahmin edicilerin yanı ve hata kareler ortalaması sırasıyla, 
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şeklinde elde edilir. Singh ve diğerleri [5] tahmin edicisi tabakalı rasgele örneklemeye uyarlandığında  
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tahmin edicisi elde edilmektedir. Burada stα hata kareler ortalamasını minimum yapan bir sabit 
olarak tanımlanmaktadır. Tahmin edici e’li ifadelerle  
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şeklinde yazılabilir yan ve hata kareler ortalaması ise sırasıyla 
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şeklinde yazılabilir. Hata kareler ortalamasını minimum yapan 
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yazıldığında minimum hata kareler ortalaması
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biçiminde bulunur. 
 
Üstel tahmin edicilerde yardımcı değişkene ilişkin kitle bilgilerinin bilinmesi durumunda önerilen 
tahmin edici, 
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şeklinde tanımlanabilir. Burada sta ve stb , X yardımcı değişkeninin h. tabaka için değişim 
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korelasyon katsayısı ( ) ( )hxy

L

h
hstxy W ρ=ρ ∑

=1

* gibi bilinen parametrelerinden oluşan bir fonksiyon olarak 

tanımlanabilir. Tahmin edici e’li ifadelerle 
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şeklinde yazılabilmektedir. Burada ( )stst
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olarak tanımlanmıştır. Tahmin edicinin yan 

ve hata kareler ortalaması ise  
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4 3 VVYyYan stststp θ−θ= (19) 

( )( ) ( )1,12,00,2
22

4 2 VVVYyHKO stststp θ−+θ= (20) 
 

şeklinde elde edilir. Çizelge3’te ( )stpy 4 tahmin edici ailesinden türetilen bazı tahmin ediciler 
verilmiştir. 



349

3. Önerilen İki Değişkenli Bileşik Üstel Tahmin Edici Ailesi 
 
Tabakalı rasgele örneklemede iki yardımcı değişken bilinmesi durumunda Koyuncu ve Kadılar [4], 
tahmin edici ailesi önermişlerdir. İki yardımcı değişken bilinmesi durumunda üstel bileşik aile,  
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şeklinde tanımlanabilir. Burada 121 =+ stst KK olan sabitler; st1γ , st2γ uygun sabitler, sta , stb
birinci yardımcı değişkene ilişkin bilinen kitle parametrelerinden oluşan bir fonksiyon ; stc ve std ise 
ikinci yardımcı değişkene ilişkin bilinen kitle parametrelerinden oluşan bir fonksiyon olarak 
tanımlanmaktadır. 
 
İkinci değişken fark yöntemiyle, ( ) ZZze st −=2 şeklinde yazılabilmektedir. e’li terimler 
kullanılarak tahmin edici 
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şeklinde yazılabilir. Beklenen değer eşitlikleri  
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eşitliği ile verilebilir. (22) eşitliğinin karesi alınıp ikinci dereceden büyük terimler ihmal edilirse 
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eşitliği elde edilir. Burada ( )stststst aKt −γ= 111 ve ( )stststst cKt −γ= 222 olarak tanımlanmaktadır. 
Hata kareler ortalaması ise, 
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minimum hata kareler ortalaması
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şeklinde bulunur.  

4. Önerilen Üstel Ayrı Tahmin Ediciler 
 
Bahl ve Tuteja [6] tahmin edicileri için üstel oransal ayrı tahmin 
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şeklinde tanımlanır. Yan ve hata kareler ortalamasını elde etmek için e’li ifadeler ve beklenen değer 
eşitlikleri  
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şeklinde tanımlanmaktadır. (27) eşitliğinde verilen tahmin edicinin yan ve hata kareler ortalaması
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şeklinde elde edilir. 
 
Bahl ve Tuteja [6] tahmin edicileri için üstel çarpımsal ayrı tahmin ise 
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şeklinde verilir. Yan ve hata kareler ortalaması ise  
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eşitlikleri ile elde edilmektedir. 
Singh ve diğerleri [5] tahmin edicisi için üstel ayrı tahmin edici 
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biçiminde verilebilir. Yan ve hata kareler ortalaması eşitlikleri  
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Yardımcı değişkene ilişkin kitle bilgilerinin bilinmesi durumunda önerilen ayrı tahmin edici, 
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biçiminde tanımlanabilir. Burada ha ve hb , h. tabaka için yardımcı değişkene ilişkin bilinen kitle 
bilgileridir. Yan ve hata kareler ortalaması
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tahmin edici ailesinden türetilen bazı tahmin ediciler verilmiştir. 
 
5. Önerilen İki Değişkenli Ayrı Üstel Tahmin Edici Ailesi 
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İki yardımcı değişken bilinmesi durumunda önerilen üstel ayrı tahmin edici, 
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şeklinde tanımlanır. Burada 121 =+ hh KK , h1γ , h2γ uygun sabitler, ha ve hb , h. tabaka için birinci 
yardımcı değişkene ilişkin bilinen kitle parametrelerinden oluşan bir fonksiyon ; hc ve hd ise h. 
tabaka için ikinci yardımcı değişkene ilişkin bilinen kitle parametrelerinden oluşan bir fonksiyon 
olarak tanımlanmaktadır. 
İkinci değişken fark yöntemiyle, ( ) hhhh ZZze −=2 şeklinde yazılabilmektedir. e’li terimler 
kullanılarak tahmin edici 
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şeklinde yazılabilir. İkinci değişkene ait  beklenen değer ( ) 22
2 zhhh CeE λ= , ( ) zyhhhh CeeE λ=20

eşitlikleri kullanıldığında yan ve hata kareler ortalaması
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h
xzhhhyxhhyzhhzhhxhhyhhhhNa CttCtCtCtCtCYWyHKO

1
2112

22
2

22
1

222 222 (43) 

 
şeklinde elde edilir. Burada ( )hhhh aKt −γ= 111 ve ( )hhhh cKt −γ= 222 olarak tanımlanmaktadır. 
Hata kareler ortalamasını minimum yapan değerler  
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C
t 2

*
1 1 ρ−

ρρ−ρ
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C
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2 1 ρ−
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=

(43) eşitliğinde yerine koyulduğunda minimum hata kareler ortalaması,
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(44) 
şeklinde elde edilir.  
 

6. Sayısal Örnek 
 

Konu ile ilgili sayısal bir örnek vermek amacıyla Türkiye’de bulunan 923 ilçedeki ilk ve 
ortaöğretimde okuyan öğrenci sayısı (x) ve derslik sayısı (z) yardımcı değişken, öğretmen sayısı (y) 
ilgilenilen değişken olarak alınmıştır. Bu veriler 2006-2007 öğretim yılı için Milli Eğitim 
Bakanlığı’ndan elde edilmiştir. Türkiye’nin farklı bölgelerinde bulunan ilçelerdeki öğretmen, derslik 
ve öğrenci sayıları değişkenlik göstereceği düşünülerek Türkiye’nin coğrafi bölgelerine göre kitle 
tabakalara ayrılmıştır. Burada Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nin benzer özellik 
gösterdiği düşünülmüş ve iki bölge bir tabaka olarak alınmıştır. Tabakalara ait kitle bilgileri 
Çizelge1’de verilmiştir. Örneklem büyüklüğünün tahmininde, 
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eşitlikleri kullanılmıştır [1]. Bu eşitliklerden yararlanarak, =−α1 0.95 güvenilirlikle, tahmin için hoş
görülebilecek hata miktarı (d), yaklaşık olarak 95 alındığında örneklem büyüklüğü n=180 olarak 
tahmin edilmiştir. Örneklem büyüklüğünün tabakalara dağıtımı, birimlere ulaşma maliyetinin 
tabakadan tabakaya değişmediği varsayımı yapılarak Neyman Dağıtımına göre yapılmıştır.  
 

Çizelge 1. Öğretmen Sayısı (y), Öğrenci Sayısı (x) ve Derslik Sayısı (z) Değişkenlerine Ait Kitle ve 
Tabaka Bilgileri 

 
Tabakalar 1. tabaka 2. tabaka 3. tabaka 4. tabaka 5. tabaka 6. tabaka 

hN 127 117 103 170 205 201 

hn 31 21 29 38 22 39 

yhS 883.835 644.922 1033.467 810.585 403.654 711.723 

hY 703.74 413 573.17 424.66 267.03 393.84 

xhS 30486.751 15180.769 27549.697 18218.931 8497.776 23094.141 

hX 20804.59 9211.79 14309.30 9478.85 5569.95 12997.59 

xyhρ 0.936 0.996 0.994 0.983 0.989 0.965 

( )hx2β 4.593 18.543 15.446 10.162 21.947 23.114 

( )hy2β 2.158 16.392 14.979 12.167 21.088 20.254 

hw 0.138 0.127 0.112 0.184 0.222 0.218 

( )hx1β 2.164 3.867 3.748 3.121 4.084 4.411 

zhS 555.58 365.46 612.95 458.03 260.85 397.05 

hZ 498.28 318.33 431.36 311.32 227.20 313.71 
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yzhρ 0.978914 0.976245 0.983511 0.982958 0.964342 0.982689 

( )hz2β 2.314926 11.19093 10.78635 8.624111 9.720886 14.40696 

Çizelge1 verileri kullanılarak Bölüm 2-5’te önerilen tahmin edicilerin hata kareler ortalaması
hesaplanmış ve Çizelge2 de bu değerler verilmiştir. Çizelge2 incelendiğinde bileşik tahmin edicilerden 

Ny tahmin edici ailesi, ayrı tahmin ediciler içinde ise Nay tahmin edici ailesi en küçük hata kareler 
ortalamasına sahiptir. ( )stpy 2 ve 2pay tahmin edicileri çarpımsal üstel tahmin edicilerdir. Sayısal 
örneğimizde x ve y arasında pozitif yönde kuvvetli bir ilişki olduğundan bu tahmin edicilerin hata 
kareler ortalaması çok büyük sonuçlar vermiştir. 
 

Çizelge 2. Önerilen Tahmin Edicilerin Yan ve HKO 
 

Bileşik Tahmin Ediciler HKO Ayrı Tahmin Ediciler HKO 

( )stpy 1
602.444 

1pay 571.189 

( )stpy 2
5096.884 

2pay 5103.045 

( )stpy 3
194.283 

3pay 106.427 

( )14 stpy 602.532 
( )14pay 571.29 

( )24 stpy 603.894 
( )24pay 572.929 

( )34 stpy 602.594 
( )34pay 571.364 

( )44 stpy 602.530 
( )44pay 571.289 

( )54 stpy 602.453 
( )54pay 571.201 

( )64 stpy 602.495 
( )64pay 571.248 

Ny 78.0926+ 
Nay 47.606+ 

Çizelge 3.  ( )stpy 4 ve 4pay Tahmin Edici Ailelerine Ait Tahmin Ediciler 

 
( )stpy 4 tahmin edici  

ailesine ait tahmin ediciler 
sta stb 4pay tahmin edici ailesine ait 

tahmin ediciler 
ha hb

( )14 stpy 1 1
( )14pay 1 1

( )24 stpy 1
( )stx2β ( )24pay 1

( )hx2β

( )34 stpy 1
)(stxC ( )34pay 1

)(hxC

( )44 stpy 1
( )
*

stxyρ ( )44pay 1
xyhρ

( )54 stpy ( )stx2β )(stxC ( )54pay ( )hx2β )(hxC

( )64 stpy )(stxC ( )
*

stxyρ ( )64pay )(hxC xyhρ

4. Sonuç ve öneriler 
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Bu çalışmada, yardımcı değişken bilgisi kullanılarak tabakalı rasgele örneklemede bileşik ve ayrı üstel 
tahmin edici aileleri önerilmiştir. Bu tahmin edicilerin yan ve hata kareler ortalaması hesaplanmış ve 
karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu karşılaştırmalara göre ayrı tahminler bileşik tahminlere göre daha 
etkindir. En küçük hata kareler ortalamasına sahip tahmin edici ise iki yardımcı değişken kullanımında
önerilen tahmin edici olmaktadır. 
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Özet 

Bağımlı değişkenin iki düzeyli olduğu olasılık modellerinde parametre tahmini için üç temel yaklaşım vardır. 
Bunlar parametrik, parametrik olmayan ve yarı parametrik yaklaşımlardır. Bu yaklaşımlardan parametrik 
yaklaşımda hata terimi ile ilgili bilinen bir dağılım varsayımı yapılırken yarı parametrik alternatifinde böyle bir 
varsayıma gereksinim duyulmamaktadır. Yapılan dağılım varsayımının hatalı olması durumunda yanıltıcı
sonuçlar verebilen parametrik yaklaşımın en önemli avantajı parametre tahminlerinin kolay elde edilebilir 
olmasıdır. Yarı parametrik yaklaşım ise daha az varsayım gerektirmekte, varsayım bozulumlarında daha doğru 
tahminler vermekte fakat uygulamada karşılaşılan bazı problemlerden dolayı yaygın olarak kullanılmamaktadır. 
Her iki yaklaşımda ortak yapılan tek varsayım, açıklayıcı değişkenler arasındaki fonksiyonel yapının
doğrusallığıdır ( βxT ). Parametrik olmayan yaklaşımda hiçbir varsayım yapılmamaktadır. Ancak, açıklayıcı
değişken sayısının ikiden fazla olması durumunda bu yaklaşımda tahmin ve yorum giderek zorlaşmaktadır.  

Bu çalışmada yarı parametrik model tahmini üzerine yoğunlaşılmıştır. Tahmin süreci üç aşamadan oluşmaktadır. 
İlk aşamada parametreler belirli yarı parametrik tahmin edicilere gore elde edilmekte, ikinci aşamada β̂xT

doğrusal indeks değerleri hesaplanmakta ve son aşamada bağımlı değişken Y’nin β̂xT üzerine parametrik 
olmayan regresyonu uygulanarak gözlemlerin bağımlı değişkende “1” olarak kodlanan düzeye ait olma 
olasılıkları tahmin edilmektedir. Literatürde yer alan sınırlı sayıdaki çalışmada bu aşama için klasik Nadaraya-
Watson (NW) tahmin edicisinin kullanıldığı görülmüştür. Burada, klasik NW tahmin edicisine alternatif 
olabilecek uyarlanabilir NW tahmin edicisinin yarı parametrik model tahminideki kullanımı ve bazı istatistiksel 
kriterlere göre performansı yapılan bir benzetim çalışması ile araştırılmıştır. 

Anahtar sözcükler:  Uyarlanabilir Nadaraya Watson Çekirdek Kestiricisi, Yarı parametrik yaklaşım, Klein ve 

Spady tahmin edicisi, İki düzeyli bağımlı değişken modeli 

Abstract 

A Simulation Study on the Performance of the Nadaraya-Watson Kernel Estimators in the 
Semiparametric Model Estimation  

There are three fundamental approaches for the parameter estimates of the probability models when the 
dependent variable is binary. These are the parametric, the nonparametric and the semi-parametric approaches. 
Among these approaches, a known distribution assumption is made related to the error term in the parametric 
approach whereas this kind of assumption is not required in the semi-parametric alternative. The most important 
advantage of the parametric approach that may give misleading results when the distribution assumption is 
incorrect is that parameter estimates are easily obtained. The semi-parametric approach requires less 
assumption, gives more accurate estimates when the assumptions are violated but has not widely used yet because 
of some problems encountered in the application. The unique common assumption made in either model is the 
linearity ( βxT ) of the functional form of the explanatory variables. Any assumption is made in the nonparametric 
approach. However, estimation and interpretation become hard when the number of the explanatory variables is 
more than two.  
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The semi-parametric model estimation is focused in this study. The estimation process is composed of three parts. 
In the first step, parameters are obtained according to the specific semi-parametric estimators; in the second step, 
linear index values ( β̂xT ) are calculated and in the last step, probabilities of observations belonging to the 
category coded as “1” in the dependent variable are estimated by applying the nonparametric regression of Y on 
βxT . It is revealed that the classical Nadaraya-Watson (NW) estimator is used for this step in the limited number 

of study in the literature. Here, the use of the adaptive NW estimators that may be alternative to the classical NW 
estimator in the semi-parametric model estimation and the performance of them were assessed according to some 
statistical criteria based on a simulation study. 

 
Keywords: Adaptive Nadaraya Watson Kernel Estimator; Semiparametric approach; Klein and Spady estimator; 
Binary dependent variable model 

1. Giriş

Bağımlı değişkenin iki düzeyli olduğu olasılık modellerinde parametre tahmini için üç temel yaklaşım
vardır. Bunlar, parametrik, parametrik olmayan ve yarı parametrik yaklaşımlardır. Parametrik 
yaklaşımda hata terimi ile ilgili bilinen bir dağılım varsayımı yapılırken yarı parametrik alternatifinde 
böyle bir varsayıma gereksinim duyulmamaktadır. Yapılan dağılım varsayımının hatalı olması
durumunda yanıltıcı sonuçlar verebilen parametrik yaklaşımın en önemli avantajı parametre 
tahminlerinin kolay elde edilebilir olmasıdır. Yarı parametrik yaklaşım ise daha az varsayım
gerektirmekte, varsayım bozulumlarında daha doğru tahminler vermekte fakat uygulamada karşılaşılan 
bazı problemlerden dolayı yaygın olarak kullanılmamaktadır. Her iki yaklaşımda ortak yapılan tek 
varsayım, açıklayıcı değişkenler arasındaki fonksiyonel yapının doğrusallığıdır ( βx T ). Parametrik 
olmayan yaklaşımda hiçbir varsayım yapılmamaktadır. Ancak, açıklayıcı değişken sayısının ikiden 
fazla olması durumunda bu yaklaşımda tahmin ve yorum giderek zorlaşmaktadır.  

Bu çalışmada yarı parametrik model tahmini üzerine yoğunlaşılmıştır. Tahmin süreci üç aşamadan 
oluşmaktadır. İlk aşamada parametreler belirli yarı parametrik tahmin edicilere gore elde edilmekte, 
ikinci aşamada β̂x T doğrusal indeks değerleri hesaplanmakta ve üçüncü aşamada bağımlı değişken 

Y’nin β̂x T üzerine parametrik olmayan ortalama regresyonu uygulanarak gözlemlerin bağımlı
değişkende “1” olarak kodlanan düzeye ait olma olasılıkları tahmin edilmektedir. Bu aşama için 
literatürde sadece sabit bant genişliğini kullanan klasik NW tahmin yöntemi kullanılmaktadır. Bağımlı
değişkenin sürekli olması durumunda regresyon fonksiyonlarının tahmininde değişen bant genişliğini 
kullanan NWU tahmin yöntemi Demir (2005) tarafından incelenmiştir. Bağımlı değişkenin iki düzeyli 
kategorik bir değişken olması durumunda bu yöntemin yarı parametrik model tahminindeki 
performansının ortaya çıkarılması ise bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır [1,4,5,8]. 

2. Yarı parametrik model tahmini 

Bağımlı değişkenin iki düzeyli kategorik bir değişken olması durumunda koşullu ortalama fonksiyonu 
)xX/Y(E = ’in modellendiği çalışmalarda aşağıda verilen bir olasılık ifadesine ulaşılır. 

[ ] )βx(GxX/1YP)xX/Y(E T===== (1) 

Burada G, hata terimi için bilinen bir dağılım fonksiyonunu; βx T ise açıklayıcı değişkenler arasındaki 
fonksiyonel ilişkinin doğrusallığını göstermektedir. G için bilinen bir dağılım varsayımı yapılmadan 
daha doğru tahminler elde edebilmek amacıyla geliştirilen yarı parametrik yaklaşımda sadece 
açıklayıcı değişkenler arasındaki fonksiyonel yapının βx T biçiminde doğrusal olduğu
varsayılmaktadır. Bilinmesi durumunda G ile gösterilen hata teriminin dağılım fonksiyonu bu 
yaklaşımda bilinmemekte ve “g” ile ifade edilmektedir. İki düzeyli bağımlı değişken için yarı
parametrik model, 
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[ ] )βx(gxX/1YP)xX/Y(E T===== (2) 

biçiminde tanımlanmaktadır. Burada amaç β ve g’nin en iyi tahminlerini elde edebilmektir. β̂ için 
literatürde sıklıkla kullanılan yöntem Klein ve Spady (KS) (1993)’nin Yarı Parametrik En Çok 
Olabilirlik Tahmin Edicisi’dir. Bu yöntem ile ilgili detaylı bilgiye [9]’dan ulaşılabilir. 

3. Klasik ve uyarlanabilir Nadaraya-Watson çekirdek kestiricileri 

Yarı parametrik modellemenin son aşamasını oluşturan olasılık tahminleri için parametrik olmayan 
regresyon fonksiyonu tahmin edicileri kullanılmaktadır. Tahminlerin daha kolay elde edilebilir 
olmasından dolayı bu tahmin ediciler arasında en sık kullanılanı çekirdek fonksiyonları üzerine kurulu 
olan NW tahmin edicisidir. Bu yöntemde tüm tahminler için aynı bant genişliği (h) kullanılmaktadır. 
Ancak bu yöntem bazı durumlarda başarısız olmaktadır. Verilerin sık olduğu bölgelerde yeterli 
düzleştirme yapan bu yöntem, verilerin seyrek olduğu bölgelerde yeterli düzleştirmeyi 
yapamamaktadır. Ayrıca, gereğinden büyük bir bant genişliği fazla düzleştirme yapmakta ve dağılımın
önemli tepelerini yok edebilmekte, gereğinden küçük bir bant genişliği ise yeterli düzleştirme 
yapmakta başarısız olmaktadır.  

Bu problemler dikkate alındığında klasik yönteme alternatif yöntemler önerilmiştir. İlk olarak olasılık
yoğunluk fonksiyonunun tahmininde kullanılan NWU tahmin edicisi, verilerin sık olduğu bölgeler için 
küçük bir bant genişliği; seyrek olduğu bölgeler için ise büyük bir bant genişliği kullanılması ilkesine 
dayanır. Olasılık yoğunluk fonksiyonlarının tahmininde kullanılan bu yöntem, Demir (2005) 
tarafından bağımlı değişkenin sürekli olduğu regresyon fonksiyonlarının tahminine uyarlanmıştır. 

Bu çalışmada ise bağımlı değişkenin iki düzeyli kategorik bir değişken olduğu durum için NW ve 
NWU tahmin edicilerinin yarı parametrik model tahminindeki performansları araştırılmaktadır.      

3.1. Sabit bant genişliğini kullanan klasik Nadaraya-Watson çekirdek kestiricisi 

X ve Y, )y,x(f bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonuna sahip iki rasgele değişken olsun. Y’nin 
verilen xX = ’e göre koşullu beklenen değeri,  

)x(mdy
)x(f
)y,x(fydy)x/y(fy)xX/Y(E

X

==== ∫∫ (3) 

biçiminde ifade edilmektedir. Burada )x/y(f , Y’nin, verilen xX = ’e göre koşullu olasılık
yoğunluk fonksiyonu, )x(fX ise X’in marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonudur.  

Veri kümesindeki her bir ix için koşullu beklenen değer )x(m i elde edilir ve toplam n tane 
( n,,1i K= ) değerden oluşan koşullu beklenen değerler kümesi oluşturulur. Böylece, Y ve X’in 
“ortalama olarak” nasıl ilişkili olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle aşağıda verilen (.)m ’in tahmini 
regresyonda ilgilenilen temel noktadır. 

)x(f
dy)y,x(fy

dy
)x(f
)y,x(fy)xX/Y(E)x(m

XX

∫
∫ ==== (4)                  

{ } )n,,1i(,Y,X ii K= biçiminde verilen gözlemler için, Eşitlik (4)’de )y,x(f ve )x(fX

bilinmemektedir. Tek bir değişkenin olasılık yoğunluk fonksiyonu olmasından dolayı )x(fX ’in 
tahmini kolaydır [2,12]. İki değişken X ve Y’nin bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonu olan 
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)y,x(f ’nin tahmini için, “Çarpımsal Çekirdekler ile Çekirdek Yoğunluk Fonksiyonu” özelliği
kullanılmaktadır. h ve g sırasıyla X ve Y değişkenlerinin yoğunluklarının tahmininde kullanılan bant 
genişlikleri (düzleştirme parametreleri) olmak üzere, bu özellik kullanılarak elde edilen yoğunluk 
fonksiyonu tahmini aşağıdaki biçimde ifade edilmektedir. 








 −






 −

= ∑
= g

Yy
K

h
Xx

K
n
1)y,x(f̂ i

g
i

n

1i
hg,h (5) 

Çekirdek fonksiyonlarının integralinin 1’i verdiği ve 0 etrafında simetrik olduğu bilgisinden 
yararlanılarak veri kümesindeki herhangi bir x için karşılık gelen Y değerinin NW tahmini, aşağıdaki 
formül ile yapılmaktadır.  

)Xx(Kn

Y)Xx(Kn
)x(m̂

i

n

1i
h

1

ii

n

1i
h

1

h
−

−
=

∑

∑

=

−

=

−

(6) 

Burada tüm tahminler için aynı bant genişliği (h) kullanıldığından dolayı yöntem, klasik NW tahmin 
yöntemi olarak adlandırılmaktadır. Yarı parametrik tahminde )x(m̂h değerleri, gözlemlerin bağımlı
değişkende “1” olarak kodlanan düzeye ait olma olasılıklarının tahminini vermektedir [6,10,16].  

3.2.Değişen bant genişliğini kullanan uyarlanabilir Nadaraya-Watson çekirdek kestiricileri 

Daha önce de belirtildiği gibi parametrik olmayan regresyon fonksiyonlarının tahmini genel olarak 
Eşitlik (4) ile verilen koşullu ortalama fonksiyonu üzerine kuruludur. Nadaraya ve Watson (1964), pay 
ve paydadaki olasılık yoğunluk fonksiyonlarının tahmininde çekirdek kestirimlerinin kullanılmasını
önermiştir. İki değişken durumunda Epanechnikov (1969) tarafından bileşik olasılık yoğunluk 
fonksiyonunun çekirdek kestirimi, 
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biçiminde verilmiştir. Burada (...)K&& iki değişkenli çekirdek fonksiyonunu göstermekte ve aşağıda
verilen “Çarpımsal Çekirdek Fonksiyonu” kullanılarak elde edilmektedir. 
 








 −







 −
=







 −−

Y

i
2

X

i
1

Y

i

X

i

h
Yy

K
h

Xx
K

h
Yy

,
h

Xx
K&& (8) 

 
KKK 21 == olması durumunda iki değişkenli olasılık yoğunluk fonksiyonunun çekirdek kestiricisi 

aşağıdaki biçimde elde edilir. 
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Bu tahmin edici, sabit bant genişlikli NW çekirdek kestiricisinin elde edilmesinde kullanılmaktadır. 
 
n gözlemli q1 T,,T K (q boyutlu durumda) değişkenleri için Sain (1994) tarafından, sabit bant genişliği
yerine değişen bant genişliği kullanılarak çok değişkenli olasılık yoğunluk fonksiyonunun 
uyarlanabilir (örneklem noktası) çarpımsal çekirdek kestiricisi, 
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biçiminde verilmiştir. İki değişken (x ve y) için Eşitik (10), aşağıdaki biçime dönüşür. 
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Eşitlik (4)’de paydadaki kestirici yerine, 
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biçiminde tanımlanan yoğunluk fonksiyonunun uyarlanabilir çekirdek kestiricisi ve paydaki kestirici 
yerine, Eşitlik (11) ile verilen kestirici koyulduğunda aşağıda verilen regresyon fonksiyonunun 
çekirdek kestiricisi elde edilmektedir [13,14]. 
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iλ ’ler yerel bant genişliği çarpanlarıdır ve elde edilmesinde Silverman (1986) tarafından verilen üç 

aşamalı algoritma kullanılmaktadır. 
 
1. Adım: Tüm i’ler için 0)x(f~ > olacak biçimde 0)x(f~ i > önsel kestirim bulunur. Bu kestirimler 
için genellikle sabit bant genişlikli çekirdek kestiricisi kullanılır. 

2. Adım: g, )x(f~ i ’lerin geometrik ortalaması, ∑=
i

i )x(f~log
n
1glog , logaritması, α , ( 1α0 ≤≤ )

duyarlılık parametresi olmak üzere, yerel bant genişliği faktörü iλ tanımlanır. 
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Burada, α ne kadar büyük olursa önsel kestirimlere duyarlılık da o kadar artar ve örneklemin farklı
bölgelerinde kullanılan bant genişlikleri arasındaki fark da büyür. iλ ’nin bulunmasında geometrik 
ortalamanın kullanılmasının nedeni, o noktadaki yoğunluğun geometrik ortalamaya gore daha küçük 
olduğu durum için daha büyük h değeri seçmek; daha büyük olduğu durumda ise daha küçük bir h 
değerinin seçilmesini sağlamaktır.  
 
3. Adım: ii λhh = bant genişliği ile Eşitlik (13) ile verilen uyarlanabilir çekirdek kestiricisi elde 
edilir [15]. 
Bu çalışmada, bağımlı değişkenin iki düzeyli kategorik bir değişken olması durumunda sabit bant 
genişliğini kullanan NW ve geometrik ortalamaya gore yerel bant genişliği çarpanını hesaplayan 
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uyarlanabilir GNWU ’nin farklı örneklem büyüklüklerinde yarı parametrik model tahminindeki 
performansı araştırılmıştır. 

4. Benzetim çalışması

Bu bölümde, yarı parametrik model tahmininin ilk aşamasındaki β parametreler vektörünün tahmini 
için KS tahmin edicisi kullanılmıştır. İkinci aşamada ise sabit bant genişliğini kullanan NW ve değişen 
bant genişliğini kullanan GNWU ’nin yarı parametrik model tahminindeki performansı, Ortalama 
Hata Kareler Ortalaması (OHKO) ve Ortalama Doğru Sınıflama Oranı (ODSO) kriterlerine göre 
araştırılmıştır. 

4.1. Veri 

Çalışmada, 25n = , 100n = , 250n = ve 500n = genişliklerinde örneklemler, Proença (2001) 
tarafından da kullanılan,  
 

21 XX1Indeks ++= fonksiyonu ve 1X ∼Standart Normal Dağılım; 2X ∼Bernoulli (0.75) 
dağılımlarına göre türetilmiştir. Indeks değerlerine göre olasılıklar aşağıdaki fonksiyon ile 
hesaplanmıştır. 
 

Olasılık
)indeksexp(1

)indeks(exp
+

=

Bağımlı değişken Y ise, Y ∼Bernoulli (Olasılık) dağılımından türetilmiştir. Her bir örneklem genişliği
için 1000 tekrar yapılmıştır. İlk aşamasındaki parametre tahminleri için kodlar NLogit yazılımı ile 
oluşturulmuştur [7]. Çalışmada, Gaussian ve Epanechnikov çekirdek fonksiyonları kullanılmış ve 
sonuçların farklı çekirdek fonksiyonlarına göre nasıl değişim gösterdiği de araştırılmıştır. 

Çizelge 1. Farklı çekirdek fonksiyonlarına gore OHKO Sonuçları
Gaussian Epanechnikov 

 NW NWUG NW NWUG

n=25 0.0816* 0.0820 0.0923** 0.0942 

n=100 0.0987* 0.1003 0.1040** 0.1062 

n=250 0.1147* 0.1161 0.1170** 0.1186 

n=500 0.1220* 0.1230 0.1234** 0.1246 

* Gaussian çekirdeği için minimum OHKO        
** Epanechnikov çekirdeği için minimum OHKO   

Çizelge 1 incelendiğinde,  
 
1. Tüm örneklem büyüklükleri ve her iki çekirdek fonksiyonu için yarı parametrik tahminin ikinci 
aşamasında kullanılan NW’dan elde edilen OHKO’ların, NWUG’ya oranla daha düşük olduğu
görülmektedir. Uygulama kolaylığı da dikkate alındığında, birinci aşaması KS ile tahmin edilen yarı
parametrik tahminin ikinci aşamasında, NW tahmin edicisinin kullanılması önerilmektedir.   
 
2. Epanechnikov çekirdeği kullanılarak elde edilen tahminlerin OHKO’sunun tüm örneklem 
büyüklüklerinde, Gaussian çekirdeğine oranla daha büyük olduğu gözlenmiştir. Ancak sonuçlar 
birbirinden çok az farklılık göstermektedir. Bu nedenle kolay uygulanabilen herhangi bir çekirdek 
fonksiyonunun kullanılması önerilmektedir. 
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Çizelge 2. Farklı çekirdek fonksiyonlarına gore ODSO Sonuçları

Gaussian Epanechnikov 

NW NWU NW NWU 

n=25 0.8880 0.8885* 0.8753** 0.8727 

n=100 0.8664* 0.8643 0.8601** 0.8560 

n=250 0.8454* 0.8428 0.8426** 0.8395 

n=500 0.8352* 0.8329 0.8333** 0.8305 

* Gaussian çekirdeği için maksimum ODSO        
** Epanechnikov çekirdeği için maksimum ODSO     

 
Çizelge 2 incelendiğinde,  
 
Tüm örneklem büyüklüklerinde ODSO’ların yüksek olduğu, ancak yöntemlerin doğru sınıflama 
oranlarının hem örneklem büyüklüklerine göre hem de kullanılan çekirdek fonksiyonuna göre önemli 
derecede farklılık göstermediği görülmektedir. Bu nedenle, burada da göreli olarak daha yüksek 
ODSO’ya sahip olması ve daha kolay uygulanabilir olması bakımından, yarı parametrik tahminin 
ikinci aşamasında klasik NW tahmin edicisinin kullanılması önerilmektedir. 
 
Farklı örneklem büyüklükleri ve farklı çekirdek fonksiyonlarına gore NW ve NWUG tahminlerinin 
gerçek değerlerden sapmalarını gösteren grafikler aşağıda verilmektedir.     
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Şekil 1. n=25 Gaussian çekirdeği. 
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Şekil 3. n=100 Gaussian çekirdeği. 
Şekil 2. n=25 Epanechnikov çekirdeği. 
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Şekil 4. n=100 Epanechnikov çekirdeği.

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

-2 -1 0 1 2 3

Y25
NW
NWU



363 

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

-3 -1 1 3

Y250
NW
NWU

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

-3 -1 1 3

Y250
NW
NWU

Şekil 5. n=250 Gaussian çekirdeği Şekil 6. n=250 Epanechnikov çekirdeği
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Şekil 7. n=500 Gaussian çekirdeği. Şekil 8. n=500 Epanechnikov çekirdeği. 

Şekiller incelendiğinde de her iki çekirdek fonksiyonu için elde edilen sonuçların birbirinden 
önemli derecede farklılık göstermediği ve NW sonuçlarının NWUG‘ya yakın olduğu görülmektedir.  

5. Sonuç ve öneriler 

Bu çalışmada, iki düzeyli bağımlı değişken modelinde yarı parametrik tahminin ilk aşamadaki 
parametreler vektörü Klein ve Spady (KS) tahmin edicisi kullanılarak elde edilmiştir. NW ve 
NWUG tahmin edicilerinin yarı parametrik model tahminindeki performansları ise farklı örneklem 
büyüklükleri için yapılan bir benzetim çalışması ile Ortalama Hata Kareler Ortalaması (OHKO) ve 
Ortalama Doğru Sınıflama Oranları (ODSO) kriterlerine göre karşılaştırılmıştır. Tahminler, 
Gaussian ve Epanechnikov çekirdek fonksiyonlarına göre ayrı ayrı incelenmiştir. Benzetim 
çalışması sonuçları her iki çekirdek fonksiyonuna göre ayrı ayrı grafiklenmiştir. Tüm örneklem 
büyüklükleri ve her iki çekirdek fonksiyonu için NW’dan elde edilen OHKO’ların, NWUG’ya 
oranla daha düşük olduğu görülmüştür. Uygulama kolaylığı da dikkate alındığında, birinci aşaması
KS ile tahmin edilen yarı parametrik modelin ikinci aşamasında, NW tahmin edicisinin 
kullanılması önerilmiştir.   
 
Epanechnikov çekirdeği kullanılarak elde edilen tahminlerin OHKO’sunun tüm örneklem 
büyüklüklerinde, Gaussian çekirdeğine oranla daha büyük olduğu gözlenmiştir. Ancak sonuçlar 
birbirinden çok az farklılık gösterdiğinden dolayı, kolay uygulanabilen herhangi bir çekirdek 
fonksiyonunun kullanılması önerilmiştir. Ayrıca, tüm örneklem büyüklüklerinde ODSO’ların
yüksek olduğu, ancak yöntemlerin doğru sınıflama oranlarının hem örneklem büyüklüklerine göre 
hem de kullanılan çekirdek fonksiyonuna göre önemli derecede farklılık göstermediği görülmüştür. 
Bu nedenle, burada da göreli olarak daha yüksek ODSO’ya sahip olması ve daha kolay 
uygulanabilir olması bakımından yarı parametrik tahminde sabit bant genişliğini kullanan klasik 
NW tahmin edicisinin kullanılması önerilmiştir. 
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Özet 

Yapay sinir ağları literatürde zaman serilerinin öngörülmesinde başarıyla kullanılmaktadır. 
Yöntemin kullanım kolaylığı ve öngörüdeki başarılı performansına karşın, halen araştırmacıların
yöntem  üzerinde çalıştığı bazı noktalar vardır. Örneğin, öngörü performansını artırmak amacıyla, 
en iyi mimmarinin belirlenmesi için çeşitli yaklaşımlar önerilmiştir. Önerilen yaklaşımlardan 
bazıları mimari seçiminde kullanılan performans ölçütlerine dayanmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye 
toplam elektrik tüketimi için daha iyi öngörüler elde edbilmek amacıyla, Eğrioğlu ve arkadaşları
tarafından önerilen ağırlıklı bilgi kriteri [5] kullanılmıştır. Mimari seçiminde, literatürde en çok 
bilinen diğer performans ölçütleri de kullanılarak, elde edilen sonuçlar görsel olarak 
karşılaştırılmıştır. Ağırlıklı bilgi kriteri kullanımıyla seçilen en iyi mimari kullanılarak 2011 yılına 
kadar Türkiye toplam elektrik tüketimi tahmin edilmiştir. 

Anahtar sözcükler: Ağırlıklı bilgi kriteri; mimari seçimi; öngörü; Türkiye elektrik tüketimi; yapay 
sinir ağları; zaman serileri. 

Abstract 

Forecasting Electricity consumption of Turkey by using weighted information 
criterion 

Artificial neural networks have been successfully used to forecast time series in the literature. In 
spite of the fact that it’s simple usage and accurate forecasting performance, there are still some 
issues, on which some researchers study, about artificial neural networks. For example, in order to 
increase forecasting accuracy, various approaches have been proposed to determine best 
architecture in the literature. Some of these approaches are based on performance measures using 
for selection of architecture. In this study, weighted information criterion introduced by Eğrioğlu et 
al. [5] and some other performance criteria are used to determine best architecture when Electricity 
consumption of Turkey time series is forecasted. Results obtained from different criteria are 
compared visually. Weighted information criterion is used as performance measure in order to 
forecast the time series until 2011.  

Keywords: Weighted information criterion; Architecture selection; Electricity consumption of 
Turkey; Keyword Artificial neural networks; Time series. 
 

1. Giriş

Çok değişik alanlarda, zaman serilerinin modellenmesinde ve öngörülmesinde yapay sinir 
ağları (YSA) modelleri başarıyla kullanılmaktadır [5]. YSA kullanımının diğer alternatif 
zaman serisi çözümleme yöntemlerine göre daha iyi öngörü sonuçları vermesi ile ilgili 
literatürde birçok çalışma mevcuttur [2]. YSA modellerinin diğer çözümleme yöntemlerine 
göre daha iyi öngörü üretmesinin en önemli nedeni, YSA yönteminin zaman serilerindeki 
hem doğrusal, hem eğrisel yapıyı öğrenebilme yeteneğine sahip olmasıdır [6]. Diğer 
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yöntemlere göre sağladığı daha iyi öngörü sonuçlarına ve kullanım kolaylığına karşın, daha 
güvenilir öngörüler elde etmek amacıyla YSA üzerinde çalışmalar devam etmektedir [3]. 
YSA modellerinin öngörü performansını artırmak amacıyla üzerinde düşünülen konulardan 
biri, en iyi YSA mimarisinin belirlenmesi problemidir.  
 
YSA yönteminin öngörü elde etmede gösterdiği başarıya karşın, YSA yönteminin 
kullanımında halen bazı sorunlar bulunduğu literatürde çok sayıdaki çalışmada 
belirtilmiştir. Bu sorunların başında, en iyi mimarinin belirlenmesinde genel bir yöntemin 
bulunamamış olması gelmektedir [3]. Literatürde en iyi YSA mimarisinin belirlenebilmesi 
için çeşitli yaklaşımlar önerilmiştir. Önerilen yaklaşımlardan bazıları Box-Jenkins 
modellerine, budama algoritmalarına, yeni önerilen performans ölçütlerine, polinominal 
zaman algoritmalarına, bazı sezgisel yöntemlere ya da bazı istatistiksel yöntemlere 
dayanmaktadır [1,3,5].  
 
YSA mimari seçimi için Eğrioğlu ve arkadaşları [5], farklı özelliklere sahip performans 
ölçütlerini ağırlıklandırarak, ağırlıklı bilgi kriteri (ABK) adını verdikleri yeni bir öngörü 
performans ölçütü önermişlerdir. Farklı özellikteki kriterlerin ağırlıklı toplamlarından 
oluşan ABK ile kullanılan tüm performans ölçütlerinin sundukları bilgiyi tek bir kriterde 
toplamayı amaçlamışlardır. Çalışmalarında, önerdikleri kriterin diğer performans 
ölçütlerinden daha tutarlı sonuçlar verdiğini göstermişlerdir [5]. Buna göre, önerilen 
performans ölçütüyle YSA mimarisi belirlendiğinde, daha iyi öngörü elde edilebileceğini 
vurgulamışlardır [5].  
 
Bu çalışmada, Türkiye toplam elektrik tüketimi öngörmek için, mimari seçiminde ağırlıklı
bilgi kriteri (ABK) [5] ve literatürde tercih edilen diğer bazı performans ölçütleri 
kullanılmıştır. Uygulama sonucu elde edilen öngörü performansları görsel olarak 
karşılaştırılmıştır. ABK kullanımıyla seçilen yapay sinir ağı mimarisi ile Türkiye toplam 
elektrik tüketimi 2011 yılına kadar tahnin edilmiştir. 

2. Yapay sinir ağları

Zaman serisi çözümleme yöntemi olarak YSA yöntemi veriye dayalı bir yöntemdir. 
İncelenen zaman serisinin yapısına göre farklı YSA bileşenleri kullanmak daha yararlı
olabilir. YSA bileşenlerinin doğru seçilmesi YSA yönteminin performansını önemli 
derecede etkiler. YSA bileşenleri Eğrioğlu ve arkadaşları tarafından aşağıdaki gibi 
verilmiştir [4].  
 
Mimari Yapı: YSA mimarileri ileri beslemeli ve geri beslemeli mimariler olarak ikiye 
ayrılmaktadır. Zaman serisi öngörü problemleri için, ileri beslemeli mimariler yeteri kadar 
iyi sonuç verdiğinden, çalışmada daha basit yapıya sahip ileri beslemeli sinir ağları
kullanılmıştır. En basit hali ile çok tabakalı ileri beslemeli bir yapay sinir ağı mimari yapısı
Şekil 1 de verilmiştir. Şekilde de görüldüğü gibi çok tabakalı ileri beslemeli bir yapay sinir 
ağı mimarisi üç kısımdan oluşur. Bunlar girdi tabakası, gizli tabaka ve çıktı tabakasıdır. 
Tabakalar, nöron (düğüm) adı verilen birimlerden oluşmaktadır. Mimarinin tam olarak 
belirlenmesi tabakalardaki nöron sayısına karar verilmesi ile gerçekleşir. YSA de nöronlar 
birbirlerine ağırlıklar ile bağlıdırlar. İleri beslemeli ağlarda bu bağlantılar tek yönlü ve ileri 
doğrudur. Aynı tabakanın birimleri arasında bağlantı yoktur.    
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Şekil 1. Çok tabakalı ileri beslemeli yapay sinir ağı.

Zaman serilerinin gelecek tahmininde genellikle, 3 tabakalı ileri beslemeli sinir ağlarının
kullanımı tercih edilir. Tek değişkenli zaman serileri için ağın girdileri geçmiş veya 
gecikmeli değişkenler, çıktısı ise tahmin değeridir. Öngörü problemi için yapay sinir ağı 
eğrisel otoregresif modele denktir. Girdi tabakasındaki nöronlardan gizli tabakayı atlayarak 
doğrudan çıktı tabakasına bağlantı yapılması ile elde edilecek yeni yapay sinir ağı modeli 
ise eğrisel ve doğrusal iki otoregresif modelin toplamı olur. 

 
Öğrenme Algoritması: YSA de ağırlıkların belirlenmesinde kullanılan bir çok öğrenme 
algoritması vardır. En çok kullanılan öğrenme algoritmalarından biri Geri Yayılım (Back 
Propagation) Algoritmasıdır. Geri yayılım algoritması eldeki veri ile ağın çıktısı arasındaki 
farka dayalı olarak ağılıkların güncellenmesini gerçekleştirir. Geri yayılım algoritmasında
kullanılan öğrenme parametresi optimal sonuca yeterli derecede yaklaşılmasında önemli 
rol oynar. Öğrenme parametresi sabit olarak alınabileceği gibi algoritma içinde dinamik 
olarak da güncellenebilir. 

 
Aktivasyon Fonksiyonu:  Aktivasyon fonksiyonu girdi ve çıktı birimleri arasındaki eğrisel 
eşleşmeyi sağlar. Aktivasyon fonksiyonunun doğru seçilmesi ağın performansını önemli 
derecede etkiler. Aktivasyon fonksiyonu genelde tek kutuplu, çift kutuplu ya da doğrusal 
olarak seçilebilir. Seçilen aktivasyon fonksiyonu doğrusal olmadığında eğim 
parametresinin belirlenmesi gerekmektedir. Eğim parametresi de en iyi sonuca yeterli 
derecede yaklaşılmasında önemli rol oynayan bir faktördür. 

3. Ağırlıklı bilgi kriteri kullanımı ile mimari seçimi 

Zaman serileri öngörü probleminde, en iyi YSA mimarisi belirlenirken, test kümesi 
üzerinden hesaplanan çeşitli performans ölçütleri kullanılır. Literatürde en çok tercih 
edilen ölçütler arasında, AIC, BIC, hata kareler ortalaması karekök (HKOK), ortalama 
mutlak hata yüzdesi (OMHY) ve yön sağlamlığı (YS) ölçütleri bulunmaktadır [7]. YSA 
modelinden elde edilen öngörüler ile gerçek değerler arasındaki farklılığı, değişik 
yönlerden ölçen bu ölçütler sırasıyla 
 

Çıktı tabakası

Gizli tabaka

Girdi tabakası
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şeklinde hesaplanır. Burada, yi, gerçek değerleri, iŷ , YSA mimarisinden elde edilen 
öngörüleri, T, test kümesindeki gözlem sayısını ve m, YSA mimarisindeki ağırlık sayısını
göstermektedir. Öngörülen zaman serisindeki dönüm noktalarının ne kadar iyi tahmin 
edildiğini ölçen ve değiştirilmiş yön sağlamlığı (DYS) adı verilen bir diğer ölçüt Eğrioğlu 
ve arkadaşları tarafından önerilmiştir [5]. DYS ölçütü 
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şeklinde hesaplanabilir. (1)-(6) performans ölçütleri elde edilen öngörülerin iyiliğini farklı
yönlerden ölçmektedir. Eğrioğlu ve arkadaşları tüm bu performans ölçütlerini tek bir 
kriterde birleştirerek, hepsinin farklı avantajlarını tek bir performans ölçütünde toplamayı
amaçlamışlardır. Buna göre, yukarıda verilen tüm ölçütlerin ağırlıklı toplamından oluşan 
yeni bir ölçüt önermişlerdir [5]. Ağırlıklı bilgi kriteri adını verdikleri bu ölçütün 
kullanılmasıyla, mimari seçiminin yapılması şu şekilde beş adımda özetlenebilir [5]: 
 
Adım 1. İncelenecek mimari aralığı belirlenir. Örneğin, girdi ve gizli tabaka birim 

sayısının 1 ile 12 arasında değiştiği ve bir çıktı biriminin kullanıldığı bir durumda, 
144 mimari incelenecektir. 

 
Adım 2. Eğitim kümesi üzerinden mimariler için en iyi ağırlık değerleri belirlendikten 

sonra, test kümesi üzerinden AIC, BIC, HKOK, OMHY, YS ve DYS ölçütleri 
hesaplanır. 

 
Adım 3. Tüm mimariler için hesaplanan AIC, BIC, HKOK, OMHY, YS ve DYS değerleri 

standartlaştırılır. Örneğin 144 AIC değeri 
 

144,...,1,
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şeklinde standartlaştırılır. 
 
Adım 4. Her bir mimari için ABK değeri  
 

( )DYSYSOMHYHKOKBICAICWIC +−++++= )1(2.0)(2.0)(1.0
(

7) 
 

şeklindeki formülle hesaplanır. 
 
Adım 5. Son adımda, en küçük ABK değerine sahip mimari seçilir. 
 

4. Sonuç ve öneriler 

Yapılan çalışmada, 1970 ile 2006 yılları arasında Türkiye toplam elektrik tüketimi (106

kw/sa) yıllık zaman serisi YSA ile çözümlenmiştir. Çözümlenen zaman serisinin grafiği
Şekil 2’de verilmiştir.  
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Şekil 2. Türkiye toplam elektrik tüketimi. 

37 gözlemden oluşan zaman serisinin ilk 32 gözlemi eğitim, son 5 gözlemi test kümesi için 
kullanılmıştır. Çözümlemede, öngörü problemlerinde başarısını kanıtlamış olan, tek çıkı
birimi içeren ileri beslemeli sinir ağları [6] kullanılmıştır. Bir gizli tabaka kullanılmış ve 
ağın tüm birimlerinde lojistik aktivasyon fonksiyonu kullanımı tercih edilmiştir. Girdi 
birim sayısı ve gizli tabaka birim sayısı 1 ile 14 arasında değiştirilerek, toplamda 196 farklı
mimari ile çözümleme yapılmıştır. İncelenen 196 mimari için HKOK, OMHY, AIC, BIC, 
YS, DYS performans ölçütleri ve bu ölçütlerin ağırlıklı toplamlamlarından oluşan ABK 
değerleri hesaplanmıştır. AIC, BIC, YS ve DYS öçütlerini tek başına mimari seçiminde 
kullanmak, ölçütlerin özelliklerinden dolayı tercih edilen bir durum değildir. ABK, HKOK 
ve OMHY ölçütlerine göre seçilen en iyi mimariler ve sahip oldukları performans ölçütü 
değerleri Çizelge 1’de verilmiştir. 

Çizelge 1. ABK, HKOK ve OMHY ölçütlerine göre en iyi mimariler. 

Performans 
ölçütü 

En iyi 
mimari 

Diğer ölçütlerin değerleri 
ABK HKOK OMHY 

ABK 1 - 6 - 1 0,0041 5648,21 0,0075 
HKOK 3 - 5 - 1 0,0082 5306,87 0,0040 
OMHY 2 - 2 - 1 0,1282 11331,63 0,0037 

Çizelge 1 incelendiğinde, örneğin ABK değerine göre seçim yapıldığında, girdi tabkasında
1, gizli tabakada 6 birimin bulunduğu ve bir çıktı birimi içeren mimari (1-6-1) seçilmiştir. 
HKOKve OHMY ölçütlerine göre seçim yapıldığında sırasıyla 3-5-1 ve 2-2-1 mimarileri 
en iyi mimari olarak belirlenmiştir. Sonuçları görsel olarak karşılaştırabilek için, test 
kümesindeki gerçek değerlerlerle, belirtilen bu üç performans ölçütüne göre seçilen 
mimarilerin tahmin değerlerinin grafikleri Şekil 3, Şekil 4 ve Şekil 5’de verilmiştir. 
Grafiklerde, gerçek değerler düz çizgi ile belirtilirken, kesikli çizgiler tahmin değerlerini 
göstermektedir. Dikey eksenler elektrik tüketim miktarını, yatay eksenler test kümesi 
gözlem numaralarını göstermektedir. 
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Şekil 3. 1-6-1 mimarisi tahmin değerleri ve gerçek değerlerin birlikte grafiği. 

Şekil 4. 3-5-1 mimarisi tahmin değerleri ve gerçek değerlerin birlikte grafiği. 
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Şekil 5. 2-2-1 mimarisi tahmin değerleri ve gerçek değerlerin birlikte grafiği. 

Eğrioğlu ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, performans ölçütü olarak ABK kullanımının,
HKOK ve OMHY kullanımına göre daha tutarlı sonuçlar verdiğini göstermişlerdir [5]. 
Verilen grafikler incelendiğinde, mimari seçiminde ABK kullanımının oldukça iyi öngörü 
değerlerine götürdüğünü söylemek mümkündür. Buna göre, ABK kullanımıyla en iyi 
olarak belirlenen 1-6-1 mimarisinin kullanılmasıyla, Türkiye toplam elektrik tüketimi 2011 
yılına kadar öngörülmüş ve elde edilen değerler Çizelge 2’de verilmiştir. 

Çizelge 2. 2011 yılına kadar Türkiye toplam elektrik tüketimi tahminleri. 

Yıllar Tahminler 
(106kw/sa)

2007 156582,16 
2008 166902,67 
2009 177036,56 
2010 187734,54 
2011 205416,43 

ABK ile belirlenen 1-6-1 sinir ağı mimarisinden elde edilen ve Çizelge 2’de değerleri 
verilen gelecek öngörü değerlerinin grafiği Şekil 6’da görülmektedir. Şekil 6 
incelendiğinde, 2010 yılına kadar Türkiye elektrik tüketimin belli bir artışla yükselmesi 
beklenirken, 2011 yılında toplam tüketimde daha büyük bir artışın olabileceği
öngörülmektedir. 
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Şekil 6. 2011 yılına kadar Türkiye toplam elektrik tüketimi tahminleri. 
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Özet 

 Öngörü kombinasyonu, daha doğru öngörüleri elde etmek için kullanılan bir yöntemdir. Öngörü 
kombinasyonu yaklaşımı farklı modellerden elde edilen öngörülerin birleştirilmesinden ibarettir. 
Yapay sinir ağları ve bulanık zaman serileri öngörü alanında başarılarını kanıtlamış iki yöntemdir. 
Bu çalışmada yapay sinir ağlarına dayalı yeni bir öngörü kombinasyonu tekniği önerilmiştir. 
Önerilen yeni öngörü kombinasyonu tekniği ile çeşitli bulanık zaman serisi yaklaşımlarından elde 
edilen öngörüler kombine edilmiştir. Önerilen yöntem İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Bileşik 
Endeksi (İMKB) zaman serisine uygulanarak, literatürdeki diğer öngörü kombinasyonu teknikleri ile 
karşılaştırılmış ve uygulamadan elde edilen sonuçlar tartışılmıştır. 

Anahtar sözcükler: Öngörü, öngörü kombinasyonu, yapay sinir ağları, bulanık zaman serileri. 
 

Abstract 

Forecast combination by using artificial neural 

One of the efficient ways for obtaining accurate forecasts is usage of forecast combination method. 
This approach consists of combining different forecast values obtain from different models. Also 
artificial neural networks and fuzzy time series approaches have prove their success in the field of 
forecasting. In this study, a new forecast combination approach based on artificial neural networks is 
proposed. The forecasts obtain from different fuzzy time series models are combined by utilizing 
artificial neural networks. The proposed method is applied to various time series and the results are 
compared to other forecast combination methods available in the literature. Then, obtained results 
from the implementation are discussed. 

Keywords: Forecasting, forecast combination, artificial neural networks, fuzzy time series. 

 

1. Giriş

Zaman serilerinde geleceğe yönelik daha iyi tahminler üretebilmek için literatürde birçok 
çalışma yapılmış ve farklı yaklaşımlar önerilmiştir. Bu yöntemler arasında son yıllarda en 
yaygın kullanılan iki yaklaşım, öngörü probleminde başarısını kanıtlamış olan yapay sinir 
ağları ve bulanık zaman serisi modelleridir [1,3]. Zaman serilerinde öngörü probleminde 
kullanılan etkili bir diğer yaklaşım, çeşitli yöntemlerin öngörülerinin kombinasyonlarının
elde edilmesiyle gelecek tahmini yapılmasıdır. Öngörülerin kombinasyonu fikri ilk olarak 
Bates ve Granger tarafından ortaya atılmıştır [5]. Daha sonra Granger ve Ramanathan, 
Newbold ve Granger, Winlkler ve Makridakis çalışmalarında, ikiden fazla model için 
öngörü kombinasyonları yapmışlardır [4,8,11]. Wong ve arkadaşları dört farklı zaman 
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serisi modelinin kombinasyonu için üç ayrı öngörü kombinasyonu tekniğini 
karşılaştırmıştır [7].  

Öngörü kombinasyonu ile elde edilen yeni öngörü, çeşitli modellerin ağırlıklarla kombine 
edilmiş doğrusal bir fonksiyonudur. Her bir modelin kombinasyon yaklaşımının
öngörüsündeki payı farklıdır. Bu pay ağılıklar ile belirlenmektedir. Öngörü 
kombinasyonundaki ağırlıklar belirli varsayımlara bağlı olarak belirlenebileceği gibi, 
çeşitli optimizasyon yöntemleri ile de belirlenebilir. Öngörü kombinasyonundaki anahtar 
nokta, en iyi öngörüleri verecek ağırlıkların ve kombinasyon fonksiyonunun tipinin 
belirlenmesidir. Kombinasyon fonksiyonu öngörülerin doğrusal bir fonksiyonu olabileceği
gibi, eğrisel bir fonksiyon olarak da seçilebilir.  

Bu çalışmada, çeşitli bulanık zaman serisi öngörü modellerinden elde edilen öngörülerin, 
ileri beslemeli yapay sinir ağının girdisi olarak alındığı ve yapay sinir ağının çıktısının
kombine öngörüler olarak elde edildiği, yeni bir öngörü kombinasyonu yöntemi 
önerilmiştir. Bu şekilde düzenlenmiş bir yapay sinir ağı optimize edildiğinde, en iyi eğrisel 
eşleşmeyi sağlayacak optimal ağırlıklar belirlenmiş olmaktadır. Bu nedenle, öngörü 
kombinasyonunda yapay sinir ağları yöntemi kullanıldığında, hem kombinasyon 
fonksiyonu, hem de optimal ağırlıklar sorunsuzca belirlenebilmektedir. Önerilen yeni 
öngörü kombinasyon tekniği çeşitli bulanık zaman serisi öngörü modellerinden elde edilen 
öngörüler için uygulanmıştır.  

Çalışmanın ikinci bölümünde literatürde var olan öngörü kombinasyonu teknikleri 
verilmiştir. Üçüncü bölümde bulanık zaman serisi genel tanımları verilerek bazı bulanık
zaman serisi yöntemleri açıklanmıştır. Dördüncü bölümde önerilen yeni öngörü 
kombinasyon tekniği açıklanarak İMKB zaman serisi için uygulama yapılmıştır. Son 
bölümde ise elde edilen sonuçlar tartışılmıştır.  

2. Öngörü kombinasyonu teknikleri 

Literatürde farklı öngörü kombinasyonu teknikleri geliştirilmiştir. Bunlardan iyi bilinen üç tanesi; 
basit öngörü kombinasyonu, varyans-kovaryans yöntemi ve öngörü hata kareler ortalaması indirme 
(MSFE) yöntemidir. Aşağıda bu üç yöntem özetlenmiştir. 

2.1. Basit öngörü kombinasyonu yöntemi 

Basit öngörü kombinasyonu yönteminde iki veya daha fazla modelden elde edilen öngörüler, 
ağırlıklar ile çarpılıp toplanarak kombine öngörüler elde edilmektedir. Kombine öngörüler 
aşağıdaki formül ile elde edilir. 

(1)                                      

Burada modelden elde edilen öngörü, olmak üzere , i. model için 
ağırlık, ve n ise kombine edilecek model sayısını göstermektedir. Bu yöntemde modellere 
verilecek ağırlıkların eşit alınması şart değildir. Eğer ağırlıklar, 

 (2) 
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şeklinde eşit alınırsa yönteme basit ortalama kombinasyonu adı verilmektedir. Sonuç 
olarak elde edilen kombine öngörüler, ağırlıklar ne alınırsa alınsın, model öngörülerinin 
doğrusal bir kombinasyonu olmaktadır. 

2.2. Varyans-Kovaryans yöntemi 

Varyans-kovaryans yöntemi kombine edilecek model öngörülerinin performansını dikkate 
alarak ağırlıkların belirlendiği doğrusal öngörü kombinasyon yöntemidir. Bu yöntemde 
ağırlıklar aşağıdaki formül ile belirlenir.  

(
3) 

Burada   örnek kovaryans matrisini gösterir, ve   olmaktadır. 
(3) eşitliğine göre ağırlıklar elde edildiğinde kombine öngörüler (1) formülüne göre 
hesaplanmaktadır.  

2.3. Öngörü hata kareler ortalaması indirme (MSFE) yöntemi 

MSFE yönteminde, varyans-kovaryans yönteminden farklı olarak, son öngörülerin katkısı
arttırılarak, kombinasyon ağırlıkları belirlenmektedir. Winkler ve Makridakis tarafından 
önerilen bu yöntemde ağırlıklar aşağıdaki formül ile elde edilmektedir [11].  

(
4) 

Burada olacak şekilde seçilen indirim çarpanıdır, ise i. modelden t. gözlem 
için elde edilen öngörünün hatasıdır. (4) eşitliğine göre ağırlıklar elde edildiğinde kombine 
öngörüler (1) formülüne göre hesaplanmaktadır. 

3. Bulanık zaman serileri ve çözüm yöntemleri 

Bulanık zaman serisi yaklaşımı ilk olarak Song ve Chissom tarafından önerildi [9,10]. 
Chen çalışmasında yöntemi daha basitleştirdi. Chen bu çalışmasında Song ve Chissom’un 
çalışmasındaki karmaşık matris işlemleri yerine bulanık ilişki tablosundan yararlanma 
fikrini ortaya attı [12]. Bulanık zaman serisi yaklaşımları aşağıdaki temel tanımlara 
bağlıdır. 

{ }buuU ,...,1= evrensel küme olsun. U ’nun elemanları aralıklardır. Bu aralıklar zaman 
serisinin tüm değerlerini kapsayan evrensel kümenin parçalanması ile elde edilir.  U ’nun 
elemanlarına bağlı olarak iA bulanık kümeleri aşağıdaki gibi tanımlanabilir. 

(5)                                                                                        
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Burada 
iAf , iA bulanık kümesinin üyelik fonksiyonudur ve ]1,0[: →Uf

iA olmaktadır. 
)( aA uf

i
, au ’nın iA ’ye ait olmasının derecesidir. 

Tanım 1. ,...2,1,0...,,)( =ttY reel değerli zaman serisi olsun. Zaman serisine uygun 
evrensel küme tanımı ve parçalanması yapıldıktan sonra iA ’lerden oluşan yeni zaman 
serisi )(tF ’ye bulanık zaman serisi adı verilir.  

Tanım 2. Bulanık zaman serisinde ilişki için, )(tF ’nin sadece, bir gecikmeli bulanık
zaman serisi )1( −tF ’den etkilendiği düşünülürse bulanık zaman serisine birinci dereceden 
bulanık zaman serisi adı verilir. Birinci dereceden bulanık zaman serisi için bulanık ilişki 

)1,()1()( −∗−= ttRtFtF şeklinde gösterilebilir. Bu ifadede ∗ herhangi bir operatörü 
göstermektedir. iAtF =− )1( ve jAtF =)( olsun. Bu durumda bulanık mantık ilişki 

ji AA → ile gösterilebilir. Burada iA bulanık ilişkinin sol yanı ve jA bulanık ilişkinin sağ
yanı olarak isimlendirilir. Buna göre birinci dereceden bulanık zaman serisi öngörü modeli 
aşağıdaki gibi yazılır. 

(6)                                                                                        

Tanım 3. )(tF bulanık zaman serisi olsun. Eğer )2(),1( −− tFtF ,…, ve )( ntF − , )(tF ’ye 
neden oluyorsa bulanık mantık ilişki aşağıdaki gibidir. 

)()1(),2(),...,( tFtFtFntF →−−−
(

7) 

(7)’de verilen ifadeye n. dereceden bulanık zaman serisi öngörü modeli adı verilir. 

Literatürde iyi bilinen bulanık zaman serisi yaklaşımları, Chen, Huarng ve yine Chen 
tarafından önerilen yaklaşımlarıdır [12,6,13]. Cheng vd. ise bulanık kümelemeye dayalı
yeni bir yöntem önermiştir [2]. Bu yaklaşımlardan bazıları birinci dereceden yöntemlerdir 
ve (6)’da verilen modele göre çözümleme yapılır [2,6,12]. Bazıları ise yüksek dereceli 
modellerdir ve (7)’de verilen modele göre çözümleme yapılır [13]. Yöntemler hakkında
detaylı bilgi verilen kaynaklardan alınabilir. 

4. Yapay sinir ağına dayalı yeni bir öngörü kombinasyonu tekniği ve imkb zaman serisine 
uygulaması

Üçüncü bölümde verilen öngörü kombinasyonu teknikleri, ağırlıkların belirlenmesinde 
farklı teknikleri kullansa da üç yöntemde de kombinasyon fonksiyonu (1)’de verilen 
doğrusal formdadır. Öngörü kombinasyon fonksiyonunun doğrusal seçilmesi ağırlıkların
optimal değerinin elde edilmesini kolaylaştırmaktadır. Ancak en iyi kombinasyonunun elde 
edilmesinde doğrusal bir fonksiyon yerine eğrisel bir fonksiyonun kullanımı da tercih 
edilebilir. Bu çalışmada, çeşitli modellerden elde edilen öngörüler, ileri beslemeli yapay 
sinir ağının girdisi olarak alınarak ve yapay sinir ağının çıktısının kombine öngörüler 
olarak elde edildiği yeni bir öngörü kombinasyonu yöntemi önerilmiştir. Bu şekilde 
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düzenlenmiş bir yapay sinir ağı optimize edildiğinde, en iyi eğrisel eşleşmeyi sağlayacak 
optimal ağırlıklar belirlenmiş olmaktadır. Bu nedenle, öngörü kombinasyonunda yapay 
sinir ağları yöntemi kullanıldığında, hem kombinasyon fonksiyonu hem de optimal 
ağırlıklar sorunsuzca belirlenebilmektedir. Kombinasyon için kullanılacak ileri beslemeli 
yapay sinir ağının girdi birim sayısı, kombine edilecek öngörü yöntemi sayısı (n) kadardır. 
Gizli tabaka birim sayısı, yapay sinir ağının genelleştirme yeteneğini kaybetmemesi ve 
kombinasyon fonksiyonu yapısının basit olmasını sağlamak için 1 olarak düşünülmüştür. 
Çıktı sayısı da bir olarak tercih edilmiştir. Kombinasyon için kullanılan ileri beslemeli 
yapay sinir ağı Şekil 1’de verilmiştir. Şekil 1’de mimari yapısı verilen yapay sinir ağı ile 5 
modelden elde edilen öngörüler kombine edilebilir. 

Şekil 1. Öngörü kombinasyonu için ileri beslemeli YSA modeli 

Kombinasyon için kullanılan ileri beslemeli yapay sinir ağında gizli tabaka birimleri için 
(8) de verilen lojistik aktivasyon fonksiyonu ve çıktı tabakasında (9) de verilen doğrusal 
aktivasyon fonksiyonu kullanılmaktadır. 

(
8) 

(9) 

Şekil 1’de verilen ileri beslemeli yapay sinir ağının matematiksel modeli sonuç olarak 
aşağıdaki gibi yazılabilir: 

(10) 

Burada , i. modelden elde edilen öngörü, ağırlıkları girdi tabakası

ile gizli tabakanın bağlantı ağırlıkları, girdi tabakası yanı ile gizli tabaka bağlantısı

için ağırlık, gizli tabaka ile çıktı tabakası arasındaki bağlantının ağırlığı ve 

ise  gizli tabaka yanı ile çıktı tabakası arası ağırlık olmaktadır. (10)’da verilen 
modelin eğrisel bir forma sahip olduğu açıktır. Matematiksel modeli (10)’da verilen sinir 
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ağının eğitilmesi ile elde edilen ağırlıklar öngörü kombinasyonunun optimal ağırlıkları ve
yapay sinir ağının çıktısı ise kombine öngörüler olmaktadır. Yöntemin uygulamasında
yapay sinir ağının girdilerinin kullanılan lojistik aktivasyon fonksiyonuna uygun olarak 
[0,1] aralığına dönüştürülmesi unutulmamalıdır. 

Önerilen yöntem 20.05.2008 ile 29.09.2008 tarihleri arasında gerçekleşen toplam 95 
gözlemden oluşan İMKB ulusal 100 endeksi zaman serisi (Şekil 2) için uygulanmıştır. 
Cheng vd. [2], Chen [12], Huarng [6] ve Chen [13] yöntemlerinden 16.09.2008 ile 
29.09.2008 zaman aralığındaki 10 veri (test kümesi) için tüm elde edilen öngörüler (Tablo 
1), basit öngörü kombinasyonu, Varyans-kovaryans yöntemi ve öngörü hata kareler 
ortalaması indirme (MSFE) yöntemleri ile kombine edilerek elde edilen sonuçlar Tablo 
2’de verilmiştir.  

Şekil 2. 20.05.2008 ile 29.09.2008 tarihleri arasında gerçekleşen İMKB ulusal 100 
endeksi zaman serisi 

Tablo 1. Bulanık Zaman Serisi Yöntemlerinin En İyi Durumları İçin Öngörüler 
Tarih IMKB Chen [12] 

1300 Aralık
Uzunluğu

Chen [13]          
2. Derece 
900 Aralık
Uzunluğu

Huarng [6] 
Dağılıma Dayalı

Huarng [6] 
Ortalamaya 

Dayalı

Cheng vd. 
[2] 

6 küme 

16.09.2008 33736,3 34816.6 35750 35075 35000 35626.9 
17.09.2008 32727,5 34600 33350 33950 34000 35626.9 
18.09.2008 32216,4 33950 32750 32750 32750 35626.9 
19.09.2008 36370,1 33950 32450 32150 32250 35626.9 
22.09.2008 36183,6 36550 34850 37550 37750 35626.9 
23.09.2008 35454,1 36550 36050 36050 37750 35626.9 
24.09.2008 35177,1 34816.6 35600 35150 35000 35626.9 
25.09.2008 36361,8 34816.6 36050 35075 35000 35626.9 
26.09.2008 36556,6 36550 35150 37550 37750 35626.9 
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29.09.2008 36051,3 36550 36650 35750 35750 35626.9 
HKOK 1328.04 1576.1 1777.68 1622.87 1621.45 

Tablo 2. Çeşitli Yöntemlerden Elde Edilen Kombine Öngörüler 
Tarih IMKB Basit Öngörü 

Yöntemi 
Varyans-

Kovaryans 
Yöntemi 

MSFE Önerilen 
Yöntem 

16.09.2008 33736,3 35253,7 34973,0 35269,3 33736,3 
17.09.2008 32727,5 34305,3 34426,3 34480,3 32471,9 
18.09.2008 32216,4 33565,3 33885,8 33845,4 32471,9 
19.09.2008 36370,1 33285,3 33868,3 33624,5 36116,7 
22.09.2008 36183,6 36465,3 35993,2 36333,7 36116,7 
23.09.2008 35454,1 36405,3 35611,5 36272,2 35454,1 
24.09.2008 35177,1 35238,7 34975,8 35257,0 36116,7 
25.09.2008 36361,8 35313,7 35027,6 35320,4 36116,7 
26.09.2008 36556,6 36525,3 36047,8 36384,8 36116,7 
29.09.2008 36051,3 36065,3 36708,4 36068,0 36116,7 

HKOK 1349,63 1266,24 1320,09 366,07 

Son olarak önerilen yöntem ile İMKB zaman serisi için Cheng vd. [2], Chen [12], Huarng 
[6] ve Chen [13] yöntemlerinden elde edilen öngörüler önerilen yaklaşım ile kombine 
edilmiştir. (10)’da matematiksel modeli verilen ileri beslemeli yapay sinir ağlarının
optimal ağırlıkları Tablo 3’deki gibi elde edilmiştir. Önerilen yapay sinir ağına dayalı
yaklaşımın kombine öngörüleri ise Tablo 2’nin son sütununda verilmiştir. 

Tablo 3. İleri Beslemeli Yapay Sinir Ağları İçin Optimal Ağırlıklar 
w(1,1) w(1,2) w(1,3) w(1,4) 

-28,99062419 267,3430312 357,0638727 -124,203528 
w(1,5) w(3,1) w(2,1) w(3,2) 

-354,301 21,969 0,839774696 0,058885 

Tüm öngörü kombinasyonu tekniklerinde ve bu çalışmada önerilen YSA’na dayalı öngörü 
kombinasyonu tekniğinden elde edilen öngörülerin gerçek değerler ile birlikte grafiği Şekil 
3’de verilmiştir. 
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Şekil 3. Tüm öngörü kombinasyonu tekniklerinden elde edilen öngörülerin gerçek değerlerle 
birlikte grafiği

5. Sonuçlar 
 

Zaman serilerinin çözümlenmesi için alternatif birçok yöntem bulunmaktadır. Her yöntemin 
kendine göre avantajları ve dez avantajları vardır. Bir zaman serisi yönteminden elde edilen 
öngörüler dönme noktalarını yakalaşmışken hata büyüklüğü açısından kötü sonuçlar verebilir. 
Diğer bir yöntem ise dönme noktalarını tam yakalayamamış ama hatanın büyüklüğü açısından iyi 
sonuçlar vermiş olabilir. Herhangi bir zaman serisi için çeşitli öngörü yöntemlerinden elde edilen 
sonuçların kombine edilmesi daha iyi öngörülere neden olacaktır. Bu fikirden hareketle, literatürde 
basit öngörü kombinasyonu, Varyans-kovaryans ve MSFE yöntemleri gibi öngörü kombinasyon 
teknikleri önerilmiştir. Önerilen bu tekniklerde öngörü kombinasyon fonksiyonu daima doğrusal 
formdadır. Bu çalışmada yapay sinir ağlarına dayalı yeni bir öngörü kombinasyon tekniği
önerilmiştir. Önerilen yaklaşım ile İMKB Ulusal 100 Endeksi zaman serisi için çeşitli bulanık
zaman serisi öngörü yöntemlerinden elde edilen öngörüler kombine edilmiştir. Önerilen 
yaklaşımın, Tablo 2’den görüldüğü gibi, literatürde var olan basit öngörü kombinasyonu, Varyans-
kovaryans ve MSFE yöntemlerinden daha doğru öngörülere neden olduğu açıktır. Ayrıca Şekil 
3’de de önerilen yöntemin öngörü doğuluğu bakımından diğer yöntemlere üstünlük sağladığı 
görülmektedir.  
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ÖZET 

Amaç: Çalışmanın amacı, Rize Üniversitesi Fındıklı Meslek Yüksekokulu Öğrencileri arasında sigara içme alışkanlığı ve 

bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. 

Metot ve Yöntem: Çalışmanın örneklemi Rize Üniversitesi Fındıklı Meslek Yüksek Okulunun çeşitli bölümlerinde eğitim 

gören birinci ve ikinci sınıflardaki 262 öğrenciden oluşmaktadır. Dağıtılan anket formları gönüllü öğrencilerin kendileri 

tarafından doldurulmuştur. Verilerin değerlendirilmesinde frekans tabloları, t-testi, F testi, ki-kare testi ve Homals ( 

homojenlik analizi veya çoklu karşılık getirme analizi) kullanılmıştır. 

Sonuçlar: Çalışmaya yaklaşık %41 erkek öğrenci %59 kız öğrenci katılmıştır. Kız öğrencilerin sigarayı ilk kez deneme 

yaşının erkek öğrencilerden yüksek olduğu, erkek öğrencilerin kız öğrencilerden daha uzun süredir sigara içtikleri, 

öğrencilerin sigara içme durumunun cinsiyete, okudukları bölüme ve anne mesleğine göre farklılık gösterdiği sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelime: Sigara içme alışkanlığı, üniversite öğrencileri, FındıklıM.Y.O 

 SUMMARY 

SMOKING HABITS OF RİZE UNIVERSITY FINDIKLI VOCATIONAL HIGH 

SCHOOL STUDENTS  

Object: The purpose of Study, Rize University Fındıklı Vocational School Students of smoking habits is to 

determine the factors affecting it. 

Method and Procedure: Working with samples of various parts of Rize University Fındıklı Vocational High School in 

studying the first and second class consists of 262 students.Survey forms distributed by volunteers from the students 

themselves have been filled.The data in the evaluation of frequency tables, t-test, F test, ki-square test and Homals 

(homogeneity analysis or multiple analysis of the money) is used. 

Results: Approximately 41% male students in the study were 59% female students participated.Girl students try smoking 

for the first time, high-age students are men, male students than female students for a long time to smoke, smoking status of 

students' gender, reading the chapter and the mother varies according to the profession that has been found. 
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1.Giriş

Sigara içmek, çok yaygın bir bağımlılık çeşididir. Bu bağımlılık insan sağlığı üzerine yaptığı 

olumsuz etkiler nedeniyle dünyanın ve ülkemizin en önemli halk sağlığı sorunlarından biridir. 

Sigara içmek, insanların kendi seçimleriyle benimsedikleri bir davranış biçimi oldugundan, erken 

ölümlerin en ”önlenebilir” nedenidir. Dünyada ve ülkemizde sigara içenlerin sayısı her geçen gün 

artmaktadır. Sigara içiciliğinde artış özellikle kadın, ergen ve genç erişkinlerde olmaktadır. 

Günümüzde sigara içen kişilerin çoğunluğu sigara içmeye 25 yaşından önce, sıklıkla da çocukluk 

ya da adelosan çağda başlamaktadır. Dünya nüfusunun 1.3 milyarı içicidir ve küresel bazda 4.9 

milyar insan sigara kullanımına bağlı sebeplerden dolayı ölmektedir. Genellikle çevreye özenme ve 

uyma, reklâmlar ve arkadaş etkisi, yeni zevkler arama, keyiflenmek, dinlenmek, güncel 

sıkıntılardan ve stresten uzaklaşmak, sakinleşmek, konsantre  olabilmek, kilo almamak, okul 

başarısızlıkları, sosyoekonomik durumlar gibi sosyal ve psikolojik nedenler çocukların okul 

yaşlarında sigaraya başlamasında rol oynayan etmenlerdir. Geçmiş yıllarda yapılan çalışmaları

incelediğimizde; 1988 yılında PİAR tarafından yapılan '' Sigara Alışkanlıkları ve Sigarayla 

Mücadele Kampanyası Kamuoyu Araştırması'na göre, 15 yaş üstü nüfusta sigara içme hızı,

erkeklerde % 62,8, kadınlarda % 24,3 ve ortalama %43,6 dır.Tüm ülkeyi temsil eden diğer bir 

PİAR çalışmasına göre 15–18 yaş grubu gençlerin sigara içme oranları % 30 dur.Sigara içenlerin % 

39 u sigaraya 15–18 yaşlarında, %20 si ise 11-14 yaşlarında başladıklarını belirtmişlerdir. Nazım

Bilir ve arkadaşlarının 1996 yılında yaptıkları bir araştırmada lise öğrencilerinin sigara kullanma 

oranı % 28,3 bulunmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) çalışmasına göre sigara 

kullanımında kadınlarda artış, erkeklerde azalış var. 1993'te sigara kullanan kadınların oranı yüzde 

13,5 iken 2004'te bu rakam yüzde 19,45'e, 2006'da yüzde 16,6'ya yükseldi. Erkeklerde ise 57,8 olan 

oran 2006'da 50,6'ya geriledi. TÜİK İzmir Bölge Müdürü Rıdvan Yaka verdiği bilgilere göre 18–24 

yaş arasındaki her dört gençten biri sigara içiyor. Dünyada 15 yaş üstü fertlerde sigara 

kullanımında yüzde 51,8'le Yunanistan başı çekiyor, Türkiye yüzde 35,5'le 21. sırada bulunuyor. 

Türkiye’deki sigara bağımlılığında az da olsa azalma var. Dünya genelinde 1 milyar 250 milyon 

kişi sigara içiyor. Sigara, her yıl 4 milyon, her gün 11 bin kişinin ölümüne sebep oluyor. Yetişkin 

nüfusun yaklaşık üçte biri sigara içiyor. Dünyada sigara kullananların yaklaşık üçte ikisi şu 10

ülkede yaşıyor: Çin, Hindistan, Endonezya, Rusya, ABD, Japonya, Brezilya, Bangladeş, Almanya 

ve Türkiye. Sigara içmenin yol açtığı birçok hastalık vardır ki bunların en başında kanser, beyin 

damar hastalıkları, solunum yolu rahatsızlıkları ve kalp rahatsızlıklarıdır. Sigaranın belli başlı

sağlık sakıncası olan akciğer kanseri riskine ise ilk kez 1761 yılında Dr. John Hill adında bir İngiliz 

hekim işaret etmiştir. İlk kez 1964 yılında ABD’de “Surgeon General “ sigaranın zararlı olduğunu

ifade etmiştir. Daha sonra 1986 yılında pasif olarak sigara dumanına maruz kalmanın da tehlikeli 
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olduğu ortaya konmuştur. Pasif sigara içiciliği, aktif içme kadar tehlikeli sağlık sorunlarına yol 

açmaktadır. Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen French Comite National Centre le 

Tabagisme’ ye bağlı bağımsız

uzmanlar tarafından yapılan bir çalışmaya göre; 15 yaşın üzerindeki Avrupalıların yaklaşık %80’ i 

çevredeki tütün dumanına maruz kalmaktadır ve günde 1 veya daha fazla aktif olarak sigara içen ile 

eş değerde duman inhale etmektedir. Sigara alışkanlığı, kanser ölümlerinin en önemli tek nedeni 

olup, gelişmiş ülkelerdeki erkeklerde görülen kanserlerin %45’i, tüm nüfustaki kanserlerin %30’u 

sigaraya bağlıdır. 

2.Metot ve Yöntem 

Bu çalışmada, Rize Üniversitesi Fındıklı Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri arasında sigara içme 

alışkanlığı ve bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.  Çalışmanın örneklemi 

Rize Üniversitesi Fındıklı Meslek Yüksek Okulunun çeşitli bölümlerinde eğitim gören birinci ve 

ikinci sınıflardaki 262 öğrenciden oluşmaktadır. Dağıtılan anket formları gönüllü öğrencilerin 

kendileri tarafından doldurulmuştur. Verilerin değerlendirilmesinde frekans tabloları, t-testi, F testi 

ki-kare testi ve Homals ( homojenlik analizi veya çoklu karşılık getirme analizi) kullanılmıştır. 

Çalışmaya katılan Turizm ve Otelcilik Pazarlama, Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümlerinin 2. 

öğretimleri yoktur. Ayrıca Pazarlama ve Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümlerinin yeni açılan 

bölümler olması nedeniyle 2. sınıfları bulunmamaktadır. Anket 29 sorudan oluşmaktadır. Ankette 

öğrencilere yaş, cinsiyet, sigara içme durumları pasif içici olup olmadıkları ebeveynlerinin ve 

kardeşlerinin sigara içip içmedikleri ve ailelerinin eğitim durumları, sigaraya başlama nedenleri ve 

sigarayı ilk kez kullandıkları yaş, sigarayı kullanmaya başlama nedeni özenti ise kimlere 

özendikleri, ne kadar zamandır sigara kullandıkları, sigarayı bırakmayı düşünüp düşünmedikleri 

gibi faktörler sorulmuştur. Veriler SPSS15.0 paket programıyla değerlendirildi. 

3.Bulgular 

Çalışma Fındıklı meslek yüksekokul’unun tüm bölümlerinden (işletme,muhasebe,turizm,Pazarlama 

ve büro yönetimi ve sekreterlik) 262 öğrenci arasında yapılmıştır.Çalışmaya katılan öğrencilerin 

155’i kız(%59,2) , 105’i  erkek(%40,8)dır.Ayrıca 192si(%73ü) 1. öğretimde eğitim görüyorken 

,yaklaşık %27 si ikinci öğretimde eğitim görmektedir. Öğrencilerin 127(%48,5)si hiç sigara 

içmedim derken, %9,5i bir kez denedim hiç sevmedim, %0,4ü bir kez denedim hiç hoşuma gitti,  

%10,3ara sıra içiyorum  ,%29ü düzenli içiyorum, %2,3 içiyordum bıraktım ifadeleri tablo1 

gösterilmiştir. Öğrencilerin yaşlara göre dağılımı tablo2’cinsiyetlerine göre dağılımı tablo3’de 

verilmiştir. Ankete katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20,04m 2,373tür. Bu çalışmada sigara 
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21,15%�
hayir

78,85%�
evet

hayir
evet

pasif içicilik

içmeyen kişilere pasif içici olup olmadıkları sorulmuştur. Ankete katılan öğrencilerin yaklaşık

%79ü evet cevabını vererek sigara dumanına maruz kaldıklarını ifade ederken %21 lık kısım pasif 

içici olmadıklarını ifade etmişlerdir.  

 

Tablo1:Siz sigara içiyor musunuz?                                   Tablo2:Yaşınız

Şekil1:öğrencilerin pasif içicilik durumu 

Tablo3:Cinsiyetiniz 

Pasif içicilik, başkalarının içtiği sigara dumanına veya sigara dumanı içeriğinde bulunan 

kimyasal maddelere maruz kalarak soluma durumudur. Kendisi sigara içmeyen birinin 

sigara dumanına maruz kalması, istek dışı olarak gerçekleştiğinden, olaya bu isim 

verilmiştir. Sigara içenler tarafından dışarı verilen dumana çevresel tütün dumanı adı da 

Sigara içme 
durumları Sayı %

Hiç içmedim 127 48,5 
Bir kez denedim, 
hiç sevmedim 25 9,5 

Bir kez denedim, 
hoşuma gitti 1 ,4 

Ara sıra içiyorum 27 10,3 
Düzenli içiyorum 76 29,0 
İçiyordum, 
bıraktım 6 2,3 

Toplam 262 100,0 

Yaşınız Sayı %
17 5 1,9 
18 50 19,1 
19 50 19,1 
20 76 29,0 
21 41 15,6 
22 24 9,2 
23 10 3,8 
24 1 ,4 
25 2 ,8 
27 2 ,8 
48 1 ,4 
Toplam 262 100,0 

Cinsiyetiniz 

 

Sayı %

Kadın 155 59,2 

Erkek 107 40,8 

Toplam 
262 100,0 
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veriliyor. Sigara içen kişi tarafından, sigara dumanının sadece %15lik bir bölümü solunuyor. Geri 

kalan yüzde ise dışarıya veriliyor. Bu da pasif içici durumundaki insanların zarar görme riskini 

yükseltiyor. Pasif içicilerde dumana maruz kalma sonucu %69 sıklıkla göz ve boğazda irritasyon, 

%33 oranında nazal semptomlar, %33 sıklıkla baş ağrısı görülmektedir. Alerjik kişilerde de hırıltılı

solunum, hapşırma ve mide bulantısı görülür. Esas olarak pasif içiciler düşük doz sigara içiminin 

gösterdiği fizyolojik etkilere sahiptir. Amerika’da pasif içicilik ölüm sebepleri arasında üçüncü 

sıradadır. 

Tablo4:öğrencilerin sigarayı deneme ya da başlama nedenlerinin cinsiyet faktörüne göre 

gösterilmesi 

Sigarayı deneme ya da başlama nedeni 
Toplam Ki-kare ve p 

değeri 
Merak ettim Özendim Diğer 

Cinsiyetiniz Kadın 19 8 8 35 =2χ 8,418 
P<0.05 Erkek 23 38 12 73 

Toplam 42 46 20 108

Kızların sigaraya başlama nedeni %54 merak etmek iken erkeklerin ise %52 özenerek sigaraya 

başlamaktadır. Diğer seçeneğinde çevre, arkadaş ortamı, stres, başarısızlık kaygısı, bunalma vb. 

nedenlerden sigara başladıklarını ifade etmişlerdir. En yakın arkadaşın sigara kullanması(özenti) ya 

da arkadaş grubunda sigara kullanılması gencin sigara ile tanışmasına neden olmaktadır. Gençler 

sigaraya en çok yakın arkadaşlarının sigara ikramı ve ısrarları ile başlamaktadır. En iyi arkadaşının

sigara kullanması, gencin sigara içme riskini 3–4 kat arttırmaktadır. Merak, büyümeyi ispat 

etmenin bir yöntemi, formda kalma isteği sigara kullanma nedenleri arasındadır. Gençler stres ya 

da sıkıntılı olma ve kendilerine olan güvenlerini artırmak için sigaraya başlamaktadırlar. 

Tablo5:Örgencilerin sigara kullanımına bağlı olarak yaşadıkları yakınmalar sonucu sigarayı

bırakıp bırakma faktörü üzerinde etkileri 

Öğrencilerin sigara kullanımı nedeniyle yakınmalar yaşayanlarının sigarayı bırakmayı denediğini 

görmekteyiz. Diğer seçeneği (Baş ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, dikkat problemi, kötü koku vb.) 

sigarayı bırakmayı isteyenlerin yaklaşık %34ünü oluşturmaktadır. p<0.05 yani sigara kullanımıyla 

yaşanan yakınmalar sigara bırakmayla ilişkilidir. 

Yakınmalar  Toplam Ki-kare ve p 
değeri 

Öksürük 
Balgam 
çıkarma 

Nefes 
darlığı Diğer 

Bırakmayı
denediniz 
mi? 

Hayır
4 3 10 16 33 =2χ 9,261 

P<0.05 
Evet 13 15 7 18 53

Toplam 17 18 17 34 86
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Tablo6:Sigara içme durumunu etkileyen faktörlerin Ki-Kare testi ile gösterilmesi 

Bağımsız
değişkenler Sigara içme durumu 

 
Hiç 

içmedim 

Bir kez 
denedim, 

hiç 
sevmedim 

Bir kez 
denedim, 
hoşuma 

gitti 

Ara sıra 
içiyorum 

Düzenli 
içiyorum 

İçiyordum, 
bıraktım Top. 

Ki-kare ve p 
değeri 

Cinsiyet  
 Kadın

Erkek 
Toplam 
 
Bölümünüz
İsletme 

 Muhasebe 
 Turizm otl  
 Büro yönt. 
 Pazarlama 
 Toplam 
 
Annenizin 
mesleği

Ev kadını
Memur 

 İşçi 
 Zanaatkâr 
(ayakkabı
tamircisi, 
terzi, sıhhı
tesisat, 
boyacı,
esnaf 
(bakkal, 
kasap, 
manav, 
seyyar 
satıcı,
pazarcı vb.) 
 
Muhasebeci 
 Diğer 
 Öğretmen 
 Hemşire, 
ebe, sağlık
Teknisyeni, 
laborant vb. 
 Toplam 
 
Anneniz 

 
100 
 27 
127 
 

50 
39 
13 
13 
12 
127 
 

117 
2
3
0

2
1
1
1
0

127 
 

20 
5
25 
 

7
5
5
5
3
25 
 

23 
1
0
1

0
0
0
0
0

25 
 

1
0
1

1
0
0
0
0
1

0
0
0
0

0
0
1
0
0

1

14 
13 
27 
 

10 
11 
4
1
1
27 
 

25 
0
0
0

0
0
2
0
0

27 
 

18 
58 
76 
 

28 
23 
14 
1
10 
76 
 

69 
0
1
0

0
0
3
0
3

76 
 

2
4
6

1
2
0
3
0
6

6
0
0
0

0
0
0
0
0

6

155 
107 
262 
 

97 
80 
36 
23 
26 
262 
 

240 
3
4
1

2
1
7
1
3

262 
 

=2χ 67,178 
 P<0.05 
 

=2χ 32,574 
 P<0.05 
 

=2χ 67,497 
 P<0.05 
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Sigara içme durumunu etkileyen faktörlerin (cinsiyet, Bölüm, anne mesleği, annenin sigara içmesi) 

anlamlı olanları Tablo6’de gösterilmiştir. Kızların yaklaşık %12si düzenli sigara içiyor iken 

erkeklerin %54ü düzenli sigara içmektedir. Öğrencilerin anne mesleği ev hanımı olanlarının

yaklaşık %28i düzenli sigara kullanmaktadır. 

Tablo7:Sigarayı ilk deneme yaşı ve ne kadar zamandır sigara kullanıyorsunuz sorularının erkek ve 

kız öğrencilere göre etkileri(bağımsız t testleri) 

Gruplar Sigarayı ilk kez kaç Yaşında 
denediniz(yıl) 

Ne kadar zamandır
Sigara içiyorsunuz(yıl) 

N Ort.        S.S. N Ort. S.S. 

Cinsiyet 
Kadın
Erkek 

 
34 
73 

 
16,44 
14,41 

 
2,915 
4,219 

 
t=2,889 

 p=0,005 

 
21 
65 

 
3,19 
5,42 

 
1,887 
2,979 

 
t=3,214 

 p=0,002 

Kız ve erkek öğrencilerin sigarayı ilk kez deneme yaşları arasındaki ilişki istatistiksel olarak 

anlamlıdır. Kızlar sigarayı ilk kez ortalama 16,44 yaşında denerken, erkekler ortalama 14,41 

yaşında sigarayı ilk kez denemişleridir. Sigara kullanma öyküleri kızların ortalama 3 yıl görülürken 

erkeklerin ise ortalama 5 yıldır sigara kullandığı görülmektedir. p<0.05 yani sigara kullanma 

süreleri cinsiyete göre değişmektedir, sonuç anlamlıdır. 

Tablo8:İlk deneme yaşı * Ailenin sosyal durumu değişkenlerinin F testi 

 Ailenin sosyal durumu 
Birlikte yaşıyorlar 

 Boşandılar ayrı yaşıyorlar 
 Annem öldü 
 Babam öldü 
 Üvey annem babam var 

İlk deneme yaşı F p Post Hoc.
0,762 0,552              _ 

Ankete katılan öğrencilerin anne babalarının sosyal durumu ile sigarayı ilk kez deneme yaşları

arasında anlamlı bir farklılık yoktur. p>0.05 olduğundan H0 reddedilemez 

Homals(Homojenlik Analizi) 

sigara 
içiyor mu? 
 
İçmiyor 

 İçiyor 
 İçiyordu 
bıraktı
Toplam 

 

109 
17 
0

126 

 

18 
6
1

25 

 

0
1
0

1

20 
7
0

27 

 

55 
15 
6

76 

 

5
1
0

6

207 
47 
7

261 

 

=2χ 21,236 
 P<0.05 
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Uygunluk Analizi yöntemi, iki veya çok değişkenli çapraz tabloların satır ve sütunlarında yer alan 

kategorik değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz etmek amacı ile geliştirilmiş tanımlayıcı bir 

matematik-grafik tekniktir. Çapraz tabloda yer alan kategoriler arasındaki ilişkileri, "haritalar" 

olarak isimlendirilen grafiksel gösterimlere dönüştürerek araştırır. Uygunluk analizi içerdiği

değişken sayısına ve boyut sayısına bağlı olarak Basit Uygunluk Analizi ve Çoklu Uygunluk 

Analizi adını alır. Uygunluk Analizinin en temel formu basit uygunluk analizi olarak adlandırılan, 

iki yönlü çapraz tablolara uygulananıdır

Basit Uygunluk Analizi rxc biçiminde gösterilen çapraz tabloların ağırlıklı ana bileşenler analizini 

yapar. Homojenlik analizi veya çoklu karşılık getirme analizi, üç veya daha fazla kategorik 

değişken sayısına sahip olan çok yönlü kontenjans tablolarının analiz edilmesi için kullanılır. Bir 

diğer ifade ile, R*C*M* şeklinde iç içe farklı şekillerde çaprazlanmış tablolarda yer alan 

değişkenlerin alt kategorileri arasındaki birlikteliği ve ilişkileri ortaya koymak için başvurulan 

grafiksel bir analizdir. Analizde, sayısal olmayan çok değişkenli veri yapısını göstermek 

amaçlanmaktadır. Kategoride kullanılan tüm değişkenlerin ölçüm düzeyi çoklu sınıflayıcıdır. 

Değişkenler arasındaki ilişki homojenlik analizi kullanılarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Çalışmamız için, sigaraya başlama nedeni, cinsiyet, sigarayı deneme yaşı değişkenleri iki boyutlu 

bir grafikte, kategorileri kombinasyonlarının nasıl olacağını görmek amacıyla homojenlik analizi 

uygulanmış ve her bir değişkenin her bir boyutun ayrışım ölçüleri tablo9’da verilmiştir. Analiz 

sonucunda elde edilen özdeğerler,    4693,01 =λ , 422,02 =λ dir. Homojenlik analizinde 

özdeğerler, gerçek grafik ile elde edilen iki boyutlu grafik arasındaki uyumun tam bir ölçümünü 

vermektedir. Bu doğrultuda, gerçek grafik ile elde edilen iki boyutlu grafik arasında uyumun 

0,8913 iyi olduğu söylenebilir. 

Tablo9:Her bir değişken ve her bir boyut için ayrışım ölçüleri 

Değişken Boyut1 Boyut2 

Sigaraya başlama nedeni 0,417 0,667 

Cinsiyet 0,519 0,134 

Sigarayı deneme yaşı 0,472 0,465 

Ayrışım ölçüleri kareleri alınmış korelasyonlardır.Tablo9 incelendiğinde, Cinsiyet ve sigarayı

deneme yaşı değişkenlerinin boyut 1 tarafından, sigaraya başlama nedeni değişkeninin ise boyut 2 

tarafından daha iyi açıklanabileceği görülmektedir. Ayrıca analiz sonucunda elde edilen grafik şekil 

2 de verilmiştir.
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Boyut1
210-1-2

3

2

1

0

-1

-2

Diger

 
özendim

Merak ettim

20+

15-20

10-15
5-10Erkek

Kadin

 

Sigara Başlama Nedeni  
Sigara Deneme Yaş Araliği
Cinsiyet 

B
O
y
U
t
2

Şekil2:Kategori nicelleştirmesi 

 

Şekil 1 incelendiğinde, kadınların ilk kez 10–15 yaşlarında merak duygusuyla, erkeklerin ise ilk 

kez 5-10 yaşlarında özenme ile sigaraya başladıkları görülmektedir. 

4.Sonuç  

Yapılan çalışmada elde edilen bulgular aşağıda maddeler halinde verilmiştir. 

� Erkek öğrencilerin sigara içme alışkanlıklarının kızlardan yüksek olduğu ve daha uzun 

zamandır sigara içtikleri 

� Anne mesleğinin ve annenin sigara içmesinin çocukların sigara içme alışkanlıklarını

yüksek düzeyde etkilediği

� Sigaraya erkeklerin özenerek kızların ise merak duygusuyla başladığı 

� Sigara içme alışkanlıklarının bölümlere göre değiştiği
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� Sigara kullanan öğrencilerin bazı yakınmalar yaşadıkları ve bunun sigarayı bırakmalarıyla 

ilişkili olduğu

� Sigara kullanmayan öğrencilerin birçoğunun pasif içici durumda olmaları

� Sigarayı kullananların %69ü sigarayı bırakmayı düşünmektedir. 

� Ankete katılan öğrencilere göre sigarayı caydırıcı nedenlerin en başında 18 yaşından 

küçüklere kesinlikle sigara satılmaması gelmektedir. 

� Ankete katılan ve sigara içtiğini belirten öğrencilere yöneltilen sigarayı bırakmayı

denediniz mi ve düşünüyor musunuz? Sorularına sırasıyla % 23,3 ve % 26,3 ü evet 

cevabını vermiştir. 

� Öğrenciler, sigara kullanımı nedeniyle ailesindeki veya yakın çevresindeki kişilerin % 16 

sının kanser hastalığına, % 6,5 inin ise kalp rahatsızlıklarına yakalandıklarını belirtmiştir. 
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Özet 

Kümeleme, verileri sınıflandırmak için çeşitli alanlarda sıkça kullanılan çok değişkenli istatistiksel 
bir yöntemdir. Kümeleme analizinde kullanılan birçok farklı teknik ve yaklaşım vardır. Bunlardan 
biri, karma model tabanlı kümeleme yöntemidir. Bu çalışmada amaç, IMDb (Internet Film Veri 
Tabanı) uzun metrajlı sinema filmi verilerini analiz etmek ve sonlu karma model tabanlı kümeleme 
yöntemini kullanarak filmleri sınıflandırmaktır. Bu doğrultuda, EDA teknikleri kullanılarak 
değişkenler arası ilişkiler ve uygun dönüşümler belirlenmiştir. Daha sonra model tabanlı kümeleme 
yöntemleriyle küme sayısı ve model belirlenmiş, küme yapısı açıklanmıştır.  

Anahtar sözcükler: Keşfedici veri analizi (EDA), Kümeleme analizi, Sonlu karma modeller, IMDb.  

 
Abstract 

Analysis of IMDb Data and Application of Mixture Model-Based Clustering 

Clustering is a multivariate statistical technique used for data classification in a wide selection of 
fields. There are various techniques and approaches to employ in cluster analysis. One approach is 
mixture model based clustering. The goal of this study is to analyze The Internet Movie Database 
(IMDb) data of theatrically released full length movies and to classify them using finite mixture 
model based clustering method. With this purpose, the nature of relationships between variables and 
appropriate transformations had been identified with EDA. Then the number of clusters and the 
model had been determined with model based clustering techniques and cluster memberships had 
been assigned to movie titles.  

Keywords: Explanatory data analysis, Cluster analysis, Finite mixture models, IMDb. 

 

1. Giriş

Sınıflandırma insan hayatında olduğu kadar bilimde de çok kullanılan bir kavramdır. Kendall’ın
deyimiyle “Bilimin temel problemlerinden biri, dünyayı tabakalara küçültmek amacıyla 
sınıflandırmaktır [8].”  

Genel olarak sınıflandırmayı, elimizde nesneler ve özelliklerine dair gözlemler varken bunları
benzerliklerini baz alarak gruplandırmak olarak açıklayabiliriz.  

İstatistikte gözlemleri “kümelemek”ten bahsederken ana problem şudur: p özellikten her birisi için 
n sayıda gözlem varken, bu gözlemlerin “belirli bir yapısı olmadığı” alternatif hipotezine karşı,
tanımlanabilir gruplarda kümelendiklerini gösteren bir kanıt var mıdır?  
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Kümeleme analizi, esas grup yapıları hakkında ön bilgi olmadığı ya da en azından varlıkları bilinse 
de her grup için mevcut veri bulunmadığı durumlarda nesneler arasında gruplar yaratmak için 
kullanılır [7].  

Kümeleme analizinin birçok farklı yöntemi vardır. Bu çalışmada öncelikle genel olarak çok 
değişkenli kümeleme analizine ilişkin temel bilgiler sunulacak, daha sonra olasılık modellerine 
bağlı olarak geliştirilen bir kümeleme algoritması olan model tabanlı kümeleme yöntemi 
incelenecektir.  

Olasılık modeline dayalı kümeleme yöntemlerinin farklı alanlarda uygulamaları vardır; bunlar 
arasında gen tanımlaması veri incelemeleri [4], doku segmentasyonu [5], astronomik veri 
sınıflandırması [6] gibi çalışmalar vardır. Model tabanlı kümelemede verinin, her biri bir kümeyi 
temsil eden olasılık dağılımlarının karışımından geldiği varsayılır. Böylece küme sayısı ve uygun 
kümeleme yöntemi seçimi, istatistiksel model seçimi problemine indirgenmiş olur [3]. Bu da küme 
sayısı ya da kümeleme yöntemi seçiminde kesin bir kriter sağlamayan diğer kümeleme 
yöntemlerine göre büyük bir avantaj sağlar. Model tabanlı kümeleme yöntemi ve model seçimi 
Bölüm 3’te açıklanmıştır. 

Bölüm 4’te açıklanan IMDb (Internet Movie Database) veritabanından elde edilmiş bir örneklem, 
uzun metrajlı sinema filmi verilerini model tabanlı kümeleme yöntemiyle sınıflandırmak için 
kullanılmıştır. Bölüm 4.3’te keşfedici veri analizi teknikleriyle veri yapısı değerlendirilecek ve 
daha sonra 4.4’te kümeleme analizine ilişkin sonuçlar verilecektir. 

2. Kümeleme Analizi 

Kümeleme (Cluster) analizi, amacı sahip oldukları özelliklere dayanarak nesneleri gruplamak olan 
bir çok değişkenli analiz tekniğidir. Kümeleme, her nesneyi (birey, ürün, denek, vb.) önceden 
belirlenen bir seçim kriterine göre kümedeki diğer nesnelere çok benzer olacak şekilde sınıflandırır. 
Sonuçta ortaya çıkan kümeler, yüksek küme içi homojenlik ve yüksek kümeler arası heterojenlik 
sağlamalıdır.  

Buna göre kümeleme analizinin ana amacının, en çok benzeyen nesneleri gruplayarak verinin 
yapısını tanımlamak olduğu söylenebilir. Bu amaç doğrultusunda kümeleme analizinin üç temel 
problemi vardır: Benzerlik nasıl ölçülür? Kümeler nasıl oluşturulur? Kaç grup oluşturulmalıdır? 

Kümeleme analizi temelde nesnelerin benzerliğine, ya da uzaklıklarına, dayandığı için gözlemleri 
eş zamanlı olarak değişken bazında karşılaştıracak bir yönteme ihtiyaç vardır. Bu karşılaştırmada 
kullanılan farklı ölçütler vardır. Kümeleme uygulamalarında en sıkça kullanılan üç temel ölçüm 
yöntemi vardır: korelasyon ölçüleri, uzaklık ölçüleri ve birliktelik (association) ölçüleri. 
Korelasyon ve uzaklık ölçüleri metrik veriyi ölçmede kullanılırken, ilişkilendirme ölçüleri metrik 
olmayan veriler için kullanılır [12]. Hangi ölçünün kullanılacağı verinin yapısına ve değişken 
tiplerine bağlı olduğu kadar pratikte araştırmacının tercihine de bağlıdır. 

Uzaklık ölçüleri kümeleme analizinde en sık kullanılan benzerlik ölçüsüdür. Yaygın olarak 
kullanılan bir uzaklık ölçüsü Öklid uzaklığıdır. Öklid uzaklığının karesi (Squared Euclidean 
distance), Mahalanobis uzaklığı ve genellenmiş bir yaklaşım olan Minkowski uzaklığı da yaygın
kullanılan diğer uzaklık ölçüleridir. 

Genel olarak kümelemenin olağan basamaklarını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz: 

1. Örüntü (pattern) önerme: Aranacak küme sayısına karar vermek, hangi ölçümlerin 
kullanılacağına karar vermek, kaç gözlem üzerinde çalışılacağını seçmek ve dönüşüm yapmak gibi 
işlemleri içerir. 

2. Benzerlik ölçüsü: Kullanılacak benzerlik ölçüsüne karar verme sürecidir. 
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3. Gruplama: Veriyi kümelere ayırma sürecidir.  

4. Veri özetleme: Bölmelerin açık tanımlamalarını yapmayı içeren isteğe bağlı bir adımdır. Bunlar, 
her küme için sözel ya da sayısal tanımlamalar olabilir. 

5. Küme değerlendirmesi: Kümelerin anlamlı olup olmadığının incelenmesidir.  

Pratikte kullanılan üç tür kümeleme yöntemi vardır: Hiyerarşik kümeleme yöntemleri, Hhiyerarşik 
olamayan kümeleme yöntemleri (k-ortalama) ve Model tabanlı kümeleme yöntemleri.  

Hiyerarşik kümeleme yöntemleri genel olarak, ağaç yapısına benzeyen bir hiyerarşi kurmaya 
dayanan yöntemlerdir. Temel olarak iki algoritması vardır: toplamalı (agglomerative) ve dağıtmalı
(divisive).  Toplamalı algoritmada, her gözlem kendi kümesi olarak başlar, her adımda en yakın
kümeler çiftler halinde birleştirilir ve sonunda bütün gözlemler tek bir büyük kümede toplanır. 
Dağıtmalı metotlarda ise, bütün gözlemleri içeren tek bir kümeden başlanır; her adımda en az 
benzeyen kümeler ayrılır ve sonunda her bir gözlem bir kümeye dağıtılır [12]. Bu algoritmalar ile 
kullanılan çeşitli tekniklerden en yaygın kullanılan ikisi: tek bağlantı ve tam bağlantı teknikleridir. 
Tek bağlantı tekniğinde (en yakın komşuluk) minimum uzaklıklar dikkate alınır; yani her adımda 
kümeler birleştirilirken aralarında en kısa uzaklık olan çiftler birleştirilir. Tam bağlantı tekniğinde 
(en uzak komşuluk) ise kümeleme kriteri  maksimum uzaklığa dayanır.  

Hiyerarşik olmayan kümeleme yöntemleri, küme sayısı konusunda ön bilgi varken ya da küme 
sayısı önceden belirlenmişken kullanılan yöntemlerdir. Analiz girdisi olarak yalnızca veriyi 
kullandığı için hiyerarşik yöntemlere kıyasla büyük veri kümelerinde kullanımları daha kolaydır
[1]. En yaygın kullanılan hiyerarşik olmayan yöntem k-ortalama (k-means) tekniğidir. Bu teknikte 
amaç grup-içi uzaklıklar minimum olacak şekilde veriyi k tane gruba ayırmaktır.  

Bu tekniklerin kullanımında karşılaşılan problemlerden biri uygun küme sayısına karar verme 
zorluğu; bir diğeri de, örneğin k-ortalama tekniğinde, kümelere belirli bir yapı empoze edilmesidir. 
Ayrıca bazı teknikler aykırı değerlere aşırı hassasken, birçoğu da kümelerin istatistiksel 
özelliklerini içermezler. Bölüm 3’te açıklanan model tabanlı kümeleme teknikleri bu problemlerin 
bir çoğu konusunda diğer tekniklere üstünlük sağlar. 

3. Karma Model Tabanlı Kümeleme 

Kümeleme analizinde kullanılan yaklaşımlardan biri de karma model tabanlı kümeleme (mixture 
model-based clustering) yöntemidir. Veri kaynağı iki ya da daha çok kitlenin karışımından elde 
edildiğinde, gözlemlerin karma bir dağılıma sahip olduğu söylenir.  

Kümelemede sonlu karma model yaklaşımı olasılık yoğunluk fonksiyonun, ağırlıklı bileşen 
yoğunluklarının toplamı olarak modellenebileceği varsayımına dayanır. Her ijx , kππ ,...,1

oranlarıyla G1,…,Gk kitlelerinin karışımı olan bir karma G kitlesinden geldiğinde, 0>jπ ve 

∑ =

k

j jπ1 iken, x vektörünün olasılık yoğunluk fonksiyonu sonlu karma formda, 
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=

=
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j
jjj fg

1

;,; θxπθπx (3.1) 

biçiminde verilir. Burada jθ , j’inci bileşenin bilinmeyen parametre vektörü, jπ ise bir gözlemin 
j’inci bileşene ait olma olasılığıdır. 

Çok değişkenli Gaussian karma modellerin bu amaca yönelik uygun bir araç olduğu birçok 
araştırmada gösterilmiştir [1,2,7]. Bileşen dağılımlarının çok değişkenli normal (Gaussian) 
olduğunu varsaydığımızda karma yoğunluk fonksiyonu, 
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olarak tanımlanır. Burada kümeler, kµ ortalama merkezli elipsoitlerdir. kΣ kovaryansları ise 
kümelerin diğer geometrik özelliklerini temsil eder [3]. Burada jf ,
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ile verilen çok değişkenli normal dağılımın olasılık yoğunluk fonksiyonudur. 

Şekil 1’de tek değişkenli ve iki bileşenli bir karma normal dağılımın iki boyutlu grafik gösterimi ve 
iki bileşenli ve iki değişkenli bir karma normal dağılımın üç boyutlu grafik gösterimi verilmiştir 
[1]. 
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Şekil 1. Tek değişkenli ve iki değişkenli karma normal dağılımlar. 

3.1. Olabilirlik Kestirimi 

Model tabanlı kümelemede ),,( jjj Σµπθ = parametrelerinin kestirimini yapmak için iki farklı
yaklaşım vardır.  

Karma olabilirlik (mixture likelihood) yaklaşımında θ ,
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log-olabilirlik fonksiyonunu maksimize edecek şekilde seçilir. Bunun için EM (Expectation 
Maximization) algoritması kullanılır. 

EM algoritması 0θ başlangıç değerlerini kullanarak iki basamakta parametre kestirim sonuçlarını
verir. En çok olabilirlik yaklaşımı uygulanırken E-basamağında, Eşitlik 3.4’ü kullanarak mevcut θ
değeri için ijx ’nin j’inci bileşene ait olması koşullu olasılığı hesaplanır. Daha sonra M-
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basamağında bu koşullu olasılıklar kullanılarak jjj Σµπ ˆ,ˆ,ˆ en çok olabilirlik kestirimleri 
hesaplanır [6]. 

Sınıflandırma olabilirlik (classification likelihood) yaklaşımında ise gözlemlerin hangi bileşene ait 
olduğunu belirleyen bir gösterge vektörü (indicator vector), iz de bir bilinmeyen parametre olarak 
kullanılır. Bu gösterge vektörü, 







∉
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ile tanımlanır. Buna göre θ ,
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sınıflandırma log-olabilirlik fonksiyonunu maksimize edecek şekilde seçilir. Bu kez ijz değerleri 
eksik değer olarak alınarak EM Algoritması uygulanır [6]. EM algoritmasının sınıflandırmaya 
uyarlanmış bu kullanımı CEM Algoritması olarak da adlandırılır [13]. 

3.2. Kovaryans Matrisinin Parametrizasyonu 

Banfield ve Raftery kovaryans matrisinin özvektör-özdeğer ayrışımını kullanarak, bileşenlerin 
geometrik özelliklerinin kısıtlanmasına dayanan bir sistem önermiştir [5]. Kovaryans matrisinin 
özdeğer-özvektör ayrışımı,

T
kkkkk λ DADΣ = (3.7) 

olarak yapıldığında bir skalar olan kλ , bileşenin (kümenin) hacmini; özvektörlerin dik matrisi olan 

kD , yönünü; özdeğerlerle orantılı değerlerin köşegen matrisi olan kA ise şeklini belirler 

( 1=kA ).  

Eşitlik 3.7’deki parametrelerin hepsinin değil ama bazılarının kümeler arasında değişkenlik 
gösterdiği hesaba katıldığında, farklı kümelenme durumlarını tanımlamaya uygun, kolaylıkla 
yorumlanabilen az parametreli (parsimonious) modeller elde edilir. Bu yüzden model tabanlı
kümelemenin bir diğer önemli avantajı da farklı veri yapılarına (farklı kümelenme senaryolarına) 
uygun olan çeşitli modellerin kullanılabilir olmasıdır [4]. 

Celeux ve Govaert bu şekilde tanımlanmış 14 modelin tanımını ve açıklamasını yapmıştır. Celeux 
ve Govaert ayrıca EM algoritmasında kullanılmak üzere, bu modellere dayalı kovaryans matrisi 
güncel denklemlerini de (covariance matrix update equation) sunmuştur [6]. Bu denklemlerin 
bazıları kapalı yapıda olmakla beraber, bazılarının çözümü ancak iteratif yöntemlerle mümkündür. 
Bu çalışmada yalnızca kovaryans matrisi güncel denklemi kapalı yapıda olan ve Çizelge 1’de 
belirtilen 9 model kullanılacaktır [1]. 

3.3. Model Seçimi 

Kovaryans matrisi için belirlenen her farklı model ve her farklı küme sayısı kombinasyonu, farklı
bir olasılık modeline karşılık gelir. Bu durumda model tabanlı kümelemenin olasılıksal çerçevesi, 
en iyi kümeleme yöntemi ve doğru küme sayısı seçimi sorunlarını eşzamanlı olarak model seçimi 
problemine indirgemiş olur [4].  
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Model karşılaştırması için, genelde, Bayes faktör yaklaşımı kullanılır. Gözlenen X verisi için 
kM , kθ parametreli bir model iken toplanmış olabilirlik (integrated likelihood), 

kkkkkk dMpMpMp θθθXX )|(),|()|( ∫= (3.8) 

olarak tanımlanır. )|( kk Mp θ burada kθ ’nın önsel dağılımıdır. Toplanmış olabilirlik, verinin 

kM modeli yapısında olduğu bilindiğinde, X verisinin gözlemlenmiş olma olasılığını belirtir.  

Çizelge 1. Çok değişkenli normal karma dağılım modelleri tanımları

Model No. Kovaryans Dağılım

1 Hacim: Sabit / Şekil: Sabit / Yön: - 

2 Hacim: Değişken / Şekil: Sabit / Yön: - 

3 Hacim: Sabit / Şekil: Sabit / Yön: Eksenler 

4 Hacim: Sabit / Şekil: Değişken / Yön: Eksenler 

5 Hacim: Değişken / Şekil: Değişken / Yön: Eksenler 

6 Hacim: Sabit / Şekil: Sabit / Yön: Sabit 

7 Hacim: Sabit / Şekil: Sabit / Yön: Değişken 

8 Hacim: Sabit / Şekil:Değişken / Yön: Değişken 

9 Hacim: Değişken / Şekil: Değişken / Yön: Değişken 

Bayes faktörü, iki modelin toplanmış olabilirliklerinin oranı olarak tanımlanmıştır. Başka bir 
deyişle Bayes faktörü, hiçbir modelin önsel olarak kabul edilmediği varsayımı altında, bir modelin 
bir diğerine sonsal odds sonucudur [14]. Bayes faktörünün model tabanlı kümeleme için uygun 
olmasının nedeni Bayesçi bir çözüm olmasının yanısıra, ikiden daha fazla modelin karşılaştırılması
için uygulanabilir olmasıdır [3]. 

Ancak Bayes faktör kullanımı pratikte problemli olduğundan, Bayesian Bilgi Kriteri (BIC, 
Bayesian Information Criteria) adı verilen bir yaklaşım kullanılır [15]. km , kM modelindeki 

kestirilecek parametre sayısı ve kθ̂ , kθ parametresinin en çok olabilirlik kesitirmi iken BIC, 

)log(),ˆ|(log2)|(log2 nmMpBICMp kkkkk −=≈ θXX (3.9) 

ile verilmiştir. BIC skorunun, farklı parametrelenmiş ve farklı bileşen sayısına sahip modellerin 
karşılaştırılmasında anlamlı sonuçlar verdiği çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir [3]. 

Yüksek BIC skoru, söz konusu model lehine güçlü kanıt olduğuna işaret eder. Genel olarak, BIC 
skorları arasındaki 10’dan büyük farkların bir modelin bir diğerine tercih edilmesi için çok güçlü 
kanıt olduğu söylenebilir [14]. 

T
kkkkk λ DADΣ =

T
kkkk λ DADΣ =

T
kkk λ ADDΣ =

T
k λDADΣ =

kkk λ BΣ =

kk λBΣ =

BΣ λk =

IΣ kk λ=

IΣ λk =
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3.4. Model Tabanlı Kümeleme Algoritması

Çalışmada kullanılan algoritma, Martinez ve Martinez’in verdiği MBCLUST algoritmasıdır [1]. 
MBCLUST bir MATLAB uygulamasıdır. Verilen model tabanlı kümeleme algoritması üç temel 
adımda incelenebilir: 

1. EM Algoritmasında kullanılan başlangıç parametre değerlerinin belirlenmesi. 

2. EM Algoritması ile parametrelerin en çok olabilirlik kesitirimlerinin yapılması.

3. Bayesçi Bilgi Kriteri (BIC) değerlerine göre model ve küme sayısı seçimi yapılması.

Kümelemede EM Algoritmasının başlangıç değerlerine karar vermek için önerilen yöntemlerden 
biri model tabanlı toplamalı kümelemedir [3, 5]. Model tabanlı toplamalı kümeleme yöntemi genel 
olarak, her gözlemin birer kümeye atanması ve her adımda iki kümenin birleştirilmesine dayanan 
hiyerarşik toplamalı kümeleme yöntemine benzer. Ancak burada kümeler, sınıflandırma olabilirlik 
fonksiyonunu maksimize edecek şekilde birleştirilir.  

Model tabanlı toplamalı kümelemede, Çizelge 1’de belirtilen dokuz kovaryans matrisi modeli de 
kullanılabilir. Fraley ve Raftery dört temel modelin bu teknikte kullanımının algoritmalarını
vermiştir [3]. Kısıtsız modeli (model no. 9) kullanarak uygulanmış model tabanlı toplamalı
kümelemenin EM algoritması için anlamlı başlangıç değerleri sağladığı yapılan çalışmalarla 
gösterilmiştir [1]. 

Şekil 2. Model tabanlı kümeleme algoritması.

Şekil 2’de uygulamalarda kullanılacak olan model tabanlı kümeleme algoritmasının adımları
gösterilmiştir. Öncelikle verilen model ve küme sayısı için toplamalı model tabanlı kümeleme 
uygulanarak EM algoritmasının başlangıç değerleri belirlenir. Daha sonra EM algoritmasının
yakınsaması sonucunda elde edilen parametre kestirimlerine göre BIC skoru hesaplanır. Bu işlem 
her model ve belirlenen her küme sayısı için tekrarlanır. Sonuçta BIC skorları karşılaştırılarak 
seçilecek olan modele karar verilir. Seçilen model sonuç olarak küme sayısını ve küme yapılarını
(bileşen dağılımlarını) verir ve bu sonuçlara göre gözlemlerin küme üyelikleri belirlenir [1]. 

4. IMDb  Verileri ve Analizi 

4.1. Veri Kaynağı
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IMDb (Internet Movie Database), Internet üzerinden sunulan ve filmler, oyuncular, televizyon 
programları, video oyunları ve yapım ekipleri hakkında geniş çaplı bilgiler içeren çevrimiçi bir 
veritabanıdır [17]. Amazon.com’un bir yan kuruluşu olan IMDb, 1990 yılından bu yana yapılan 
çalışmalar ile oluşturulmuştur. Veritabanı, film bilgilerinin yanında kullanıcıların başlıklara verdiği
oyları ve güvenilirliği sağlamak amacıyla özel yöntemlerle hesaplanan oy ortalamaları, yani 
“rating”leri de içerir. 

10 Ekim 2007 tarihli kayıtlara göre IMDb’nin 17 milyonu kayıtlı üye olmak üzere, 57 milyon 
kullanıcısı vardır. Ayrıca 28 Mart 2009 itibari ile IMDb’de kayıtlı başlık sayısı 1,379,920 olup bu 
başlıkların 441,957’si sinema filmidir.  

Kullanılan verilerin son güncelleme tarihi 28 Mart 2009’dur. Veri analizinde kullanılan değişkenler 
şunlardır: yapım yılı, IMDb Rating (kullanıcı oylarının “ağırlıklı” ortalaması, puanların tanımı: “1: 
berbat”, “10: mükemmel”), oy sayısı (her başlık için kullanılan toplam oy sayısı),  tür (aksiyon, 
macera, vb.), süre, yapım ülkesi, film bütçesi (tahmini bütçe).  

Oy sahtekarlığını önlemek amacıyla IMDb Rating hesaplarken, kullanılan oyları çeşitli şekillerde 
filtreleyerek ve ağırlıklandırarak her başlık için aritmetik ortalamadan farklı bir “ağırlıklı ortalama” 
ölçüsü kullanmaktadır. Film türleri, IMDb başlıklarını kategorize etmek için veritabanında 
kullanılan 27 tür üzerinden tanımlanmıştır. Ancak bu çalışmada uzun metraj sinema filmlerinin ait 
olduğu, belgesel hariç, 20 türün birleştirilmesiyle elde edilen 14 tür kategorisi dikkate alınmıştır. 
Yapım ülkesi girişi, ortak yapım filmler (co-production) için esas yapım ülkesi dikkate alınarak 
yapılmıştır. Ülkeler daha sonra A.B.D., İngilizce konuşulan diğer ülkeler (E.S.C.), Avrupa, Güney 
Amerika, Uzak Doğu ve diğer olmak üzere 6 grupta toplanmıştır. Bütçeler milyon dolar cinsinden 
belirtilmiştir. Eksik veriler EM Algoritması kullanılarak Eksik Değer Analizi ile tamamlanmıştır. 

4.2. Örneklem Seçimi 

Çalışmada yalnızca son on yılda (1998-2008) yapımı tamamlanmış olan uzun metrajlı sinema 
filmleri değerlendirmeye alınmıştır. Belgesel filmler değerlendirmeye alınmamıştır. Süresi 
belirtilmeyen filmler veriden çıkarılmış; yalnızca IMDb Rating’i belirli olan ve 200’den fazla oy 
alan başlıklar değerlendirilmiştir. Bu kısıtlamalara göre hedef kitle boyutu 8,572’dir. Bu veriden, 
SPSS Clementine ile %5’lik rastgele örneklem seçimi (Örneklem 1) yapılmıştır. Daha sonra 
analizler sonucu, modellemede önemli farklılıklara yol açan bir değişken olduğuna karar verilen oy 
sayısına göre yeni bir kısıtlama getirilerek yeni bir örneklem seçimi (Örneklem 2) yapılarak 
sonuçlar karşılaştırılmıştır. Bu örneklemin seçildiği kitle, oy sayısı 2000’den büyük olan başlıkları
içermekte ve 3,019 gözlemden oluşmaktadır. Bu kitleden yaklaşık %5’lik bir örneklem seçimi 
yapılmıştır.  

4.3. Verilerin Analizi 

IMDb uzun metrajlı film verisinin değişken yapıları ve değişkenler arasındaki ilişkiler incelenmiş,
uygun dönüşümler belirlenmiştir. Bazı dikkat çekici sonuçlar aşağıda açıklanmıştır. 

Kullanıcı beğenisini temsil eden IMDb Rating’lerinin 5.9 ortalaması ile yaklaşık simetrik dağıldığı 
gözlemlenmiştir. Oy sayısı, bütçe ve süre değişkenlerinin aşırı çarpık dağıldıkları gözlendiği için, 
oy sayısı ve süre logaritmik dönüşüm, bütçe dördüncü dereceden kök dönüşümü yapılarak 
modellemede kullanılmıştır [2].  
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Şekil 3. Filmlerin ülke ve türlere göre dağılımları.

Filmlerin yaklaşık %70’e yakınının A.B.D. ve Avrupa yapımı olduğu görülmüştür. Ortak yapım
filmlerin esas yapım ülkelerinin bu kategorilerde olması ve bu ülkelerdeki film endüstrilerinin 
gelişmişliği göz önüne alındığında bu beklenen bir sonuçtur. Ayrıca türlere göre film sayıları
incelendiğinde dram ve komedi türlerinin en çok gözlenen türler olduğu görülmüştür. Şekil 4’te, 
tarih-biyografi ve müzik-müzikal filmleri genel olarak ortalamadan yüksek rating aldıkları ve 
korku filmlerinin de genel ortalamadan düşük rating aldığı görülüyor. 
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Şekil 4. Türlere göre Rating dağılımları.

Ayrıca düzleştirme (smoothing) yapılarak alınan sonuçlara göre, 90 dakikadan kısa filmler için film 
süresi uzadıkça beğeninin azaldığı ancak 90 dakikadan uzun filmler için filmler uzadıkça beğeninin 
arttığını görüyoruz. Benzer bir ilişkinin bütçe (sınır $1,000,000) ve oy sayısı için de geçerli olduğu
görülüyor.  
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Şekil 5. Rating’in süre, bütçe ve oy sayılarına göre değişimi. 

4.4. Model-tabanlı kümeleme uygulaması

Bölüm 4.3’te analiz sonuçları verilen IMDb verisi ile daha sonra model tabanlı kümeleme 
uygulaması yapılmıştır. Çalışmanın bu aşamasında, modellemede rating, oy sayısı, süre ve bütçe 
değişkenleri kullanılmıştır. 

Bölüm 3.4’te açıklanan MBCLUST algoritması, analiz sonucu karar verilen dönüşümlerin 
yapıldığı, Örneklem 1 verisine uygulandığında aşağıdaki sonuçlar alınmıştır. 
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En yüksek BIC değeri 4 kümeli kısıtsız model (model no. 9) ile elde edilmiştir; ancak 2 ve 3 küme 
ile oluşturulan aynı modelin BIC değerleri de oldukça yüksektir.   
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Model 9, 4 clusters is optimal.
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Şekil 6. Örneklem 1 için BIC değerleri. 

Kaufman ve Rousseeuw bir veri kümesindeki grup sayısını belirlemek için bir kestirim yöntemi 
olarak siluet istatistiğini önermiştir. Bir gözlemin siluet genişliği genel anlamıyla, o gözlemin küme 
atamasının ne kadar iyi yapıldığını belirtir. Ortalama siluet genişliği ise bir verideki küme sayısını
belirlemek için kullanılır. Büyük siluet değeri anlamlı kümeleme yapıldığının işaretidir. Siluet 
grafiği ise her küme için siluet değerlerini gösterir [16]. 
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Şekil 7. Örneklem 1 kümelemesinde küme sayıları 4, 2 ve 3 için siluet grafikleri. 

4 kümeli model için ortalama siluet değeri 0.13 iken, 2 kümeli model için 0.27, 3 kümeli model 
için 0.34’tür. Şekil 7’de, 3 farklı küme sayısına ait siluet grafikleri gösterilmiştir. 4 kümeli modelde 
yalnızca 1 numaralı kümenin iyi bir küme olduğu ve diğer kümelerin anlamlı küme yapısında 
olmadığı söylenebilir. 2 kümeli modelin de küme yapısını iyi açıklamadığı görülebilir. Bu iki 
modele kıyasla 3 kümeli modelin daha anlamlı bir küme yapısı oluşturduğu açıktır.    
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Küme sayısı 3 ve kovaryans matrisi kısıtsız olarak (model no. 9) parametrize edilen modele göre, 
bileşenlerin hacim, şekil ve yönleri değişkenlik gösterir. Çizelge 2’de kümelere atanan gözlemlerin 
değişken ortalamaları verilmiştir. Bu değerler, örneğin, Küme 1’de bulunan filmlerin sürelerinin 
ortalamasının 95 dakika, ortalama bütçenin $1,684,640, rating ortalamasının 5.2 ve ortalama oy 
sayısının 325 olduğu anlamına gelir.  

Çizelge 2. Çok değişkenli normal karma dağılım modelleri tanımları

Ortalamalar 
Küme -1 Küme - 2 Küme - 3 

Süre 95 99 102

Bütçe 1,684,640 2,331,187 15,939,622

Rating 5.2 6.5 5.9

Oy Sayısı 325 766 9,065
Buna göre Küme 1’in kısa, düşük bütçeli, tanınmamış ve genellikle az beğenilen filmlerden 
oluştuğu; Küme 2’nin ortalama süreli, ortalama bütçeli ve fazla tanınmamış olmasına rağmen 
yüksek rating alan filmlerden oluştuğu; Küme 3’ün ise uzun, çok yüksek bütçeli ve çok izlenen 
filmlerden oluştuğu söylenebilir. Bu değerlendirmeye göre Küme 1, ‘Limonata Filmler’; Küme 2, 
‘Nitelik Filmleri’; Küme 3 ise ‘Kapitalist Filmler’ olarak adlandırılmıştır. 

Rating değişkeninin bağımlı bir değişken olduğu düşünülerek, yine Örneklem 1 üzerinde rating 
değişkeni çıkarılarak üç değişken üzerinden yeniden kümeleme yapıldığında ise en yüksek BIC 
değerine sahip modellerin 2 ve 3 kümeli kısıtsız modeller olduğu belirlenmiştir. 2 kümeli model 
için ortalama siluet değeri 0.57, 3 kümeli model içinse 0.45’tir.  Ancak Şekil 9’daki siluet 
grafiklerine bakıldığında 3 kümeli modelin küme yapılarının daha iyi olduğu görülebilir.  
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Şekil 8. Örneklem 1’in üç değişken üzerinden kümelenmesinde BIC değerleri. 
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Şekil 9. Örneklem 1’in üç değişken üzerinden kümelenmesinde 1 ve 2 kümeli modellerin siluet 
grafikleri. 

Örneklem 2’ye dört değişkenin hepsi alınarak model tabanlı kümeleme uygulandığında 5 kümeli 
kısıtsız modelin optimal model olduğu görülüyor. Bu modelin BIC skorunun diğerlerine göre 
oldukça büyük olması, bu model lehine çok güçlü kanıt olduğunun işaretidir.  
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Şekil 10. Örneklem 2 kümelemesinin BIC değerleri. 

5. Sonuçlar 

Çalışmanın amacı doğrultusunda, Keşfedici Veri Analizi (EDA) ile değişken yapıları belirlenmiş
ve modellemede kullanılmak üzere uygun dönüşümler belirlenmiştir. Ayrıca değişkenlerin film 
ratingi ile ilişkileri incelenmiş; süre, bütçe ve oy sayısı değişkenleri ile rating arasında doğrusal 
olmayan ilişkiler olduğu görülmüştür.   

Model tabanlı kümeleme, oy sayılarına kısıtlama getirilerek seçilmiş iki farklı örneklem üzerinde 
uygulanmıştır. Oy sayısı 200’den büyük filmleri içeren Örneklem 1 için kısıtsız model yapısına 
uygun 3 küme oluşturulmuştur. Bu kümeler Çizelge 3’te tanımlanmıştır. 

Çizelge 3. Örneklem 1 için 3 kümeli kısıtsız model, küme tanımları

Süre Bütçe Oy Sayısı Rating 

Limonata

Ortalama 95 dak. 
Kısa  

Ortalama $1,684,640 
Düşük ve orta bütçeli 

Ortalama 325 oy 
Tanınmayan  

Ortalama 5.2 
Ortalama beğenilen  
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Nitelik

Ortalama 99 dak. 
Orta uzunlukta  

Ortalama $2,331,187 
Orta bütçeli 

Ortalama 766 oy 
Az tanınan  

Ortalama 6.5 
Çok beğenilen  

Kapitalist

Ortalama 102 dak.
Uzun  

Ortalama $15,939,622
Genellikle yüksek 
bütçeli 

Ortalama 9,065 
oy 
Çok izlenen  

Ortalama 5.9 
Orta ve yüksek derecede beğenilen 

Daha sonra bu örneklemden Rating değişkeni çıkarılarak tekrar modelleme yapılmış ve daha 
anlamlı küme yapıları ve yüksek siluet genişliklerine sahip kümeler çıkarılmıştır. Oy sayısı
2000’den büyük olan filmleri içeren Örneklem 2 üzerinde de ayrıca kümeleme uygulaması
yapılmış ve bu kez 5 kümeli kısıtsız modelin en iyi model olduğuna karar verilmiştir. 

Yapılan üç farklı uygulama sonucu çıkan farklı küme yapıları ve küme sayıları, örneklem seçimi ve 
değişken seçiminin model tabanlı kümeleme uygulamasında son derece önemli olduğunu 
göstermektedir. Diğer kümeleme yöntemlerinden farklı olarak model varsayımlarına dayanan bir 
yöntem olduğundan, model tabanlı kümeleme için öncelikle örneklem ve değişken seçiminin 
amaca yönelik olarak yapılmasına dikkat edilmelidir.  
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Özet 

Eğitim, sosyoloji, istatistik, tıp, siyaset bilimleri ve ekonomi olmak üzere hemen her bilim alanında 
tutum ve davranışların ölçülmesi için, genellikle sosyal bilimlerde ölçek olarak adlandırılan tutum 
anketleri hazırlanmaktadır. Bu anketlerden elde edilen veriler ise istatistik analizlere girdi 
oluşturmaktadır. Bu aşamada analizlerin veya tahminlerinin doğruluğu, oluşturulan ölçeklerin geçerli 
ve güvenilir olmasına bağlı olmaktadır. Geçerlilik en genel tanımıyla, ölçeğin istenilen kavramı
diğerleriyle karıştırmadan ölçebilmesi, güvenilirlik ise ölçümlerin tutarlı olmasıdır. Tutarlılığın
tahmininde başta Cronbach α katsayısı olmak üzere Guttman ikiye bölme (split-half) katsayısı ve 
Spearman-Brown katsayısı gibi birçok yöntem kullanılmaktadır. Cronbach’ın 2004 yılında yaptığı 
bir çalışmaya göre, Cronbach’nın 1951 yılındaki makalesi yılda en az 325 defa olmak üzere, SSCI 
kapsamında yaklaşık 5590 defa referans gösterilmiştir. Buradan α katsayısının ölçek geliştirmedeki 
önemi de ortaya konulmuş olmaktadır.  

Tutum ve davranışları ölçmekte kullanılan ölçekler, tek bir kavramı ölçmek için oluşturulabileceği
gibi, ölçekte, birden çok kavram veya alt-ölçek bulunabilir. Bu alt-ölçeklerdeki göstergelerin tamamı
toplam ölçeği oluşturur. Alt-ölçekler bağımsız olabileceği gibi, negatif veya pozitif korelasyonlu da 
olabilir. 

Bu çalışmanın amacı, toplam ölçeği oluşturan alt-ölçekler veya faktörler arasındaki korelasyonun, 
ölçeğin toplam güvenilirliği üzerinde bir etkisi olup olmadığını araştırmaktır. Bu amaçla, anakütle 
güvenilirlikleri bilinen faktör modelleri için, faktörler arasındaki korelasyonun farklı işaret ve 
derecelerine göre bir Monte Carlo simülasyon çalışması yapılacaktır. Faktörler arasındaki 
korelasyonun Cronbach α güvenilirlik tahmininin yanlılık ve etkinliğine etkisi incelenecektir.  

Anahtar sözcükler: Güvenilirlik, Cronbach α, Simülasyon, Faktör korelasyonları

Abstract  

The Effect of Factor Correlations on Cronbach’s Alpha 

The validity and reliability of a scale are the key concepts in scale development. Among the methods 
to estimate reliability, coefficient alpha has received more attention than others such as split-half 
reliability. Cortina (1993) reported that in a review of the Social Sciences Citations Index for the 
literature from 1966 to 1990, Cronbach’s 1951 article had been cited nearly 60 times every year in a 
total of 278 different journals that cover a variety of research fields including not only psychology but 
also education, sociology, statistics, medicine, counseling, nursing, political science, and economics. 
Cronbach (2004) reported that his 1951 article had been cited no less than 5,590 times and had been 
cited approximately 325 times per year in the Social Sciences Citation Index in recent years. The 
scales that used for measure some underlying constructs can be a single scale or its consisted of some 
many subscales. These subscales may be positively or negatively correlated as well as being 
independent. The aim of this study is to investigate the effect of factor correlations on the bias and 
efficiency of Cronbach’s alpha to estimate reliability through Monte Carlo simulation. 
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1. Giriş

Eğitim, sosyoloji, istatistik, tıp, siyaset bilimleri ve ekonomi olmak üzere hemen her bilim alanında 
tutum ve davranışların ölçülmesi için, genellikle sosyal bilimlerde ölçek olarak adlandırılan tutum 
anketleri hazırlanmaktadır. Bu anketlerden elde edilen veriler ise istatistik analizlere girdi 
oluşturmaktadır. Bu aşamada analizlerin veya tahminlerinin doğruluğu, oluşturulan ölçeklerin 
geçerli ve güvenilir olmasına bağlı olmaktadır. Geçerlilik en genel tanımıyla, ölçeğin istenilen 
kavramı diğerleriyle karıştırmadan ölçebilmesi, güvenilirlik ise ölçümlerin tutarlı olmasıdır. 
Günümüze kadar ölçme araçlarının güvenilirliğini tahminine yönelik çok sayıda güvenirlik 
katsayısı önerilmiştir. Güvenirlik katsayılarının sayıca çok olmasının temel nedeni; bu katsayıların
farklı madde yapılarında farklı değer üretmeleridir [1]. Buna rağmen, eğitim ve psikoloji alanında 
yapılan çalışmalar incelendiğinde; çoklu derecelenmiş (polythomous) testlerin güvenirliğinin elde 
edilmesinde yaygın olarak Guttman ve Cronbach tarafından geliştirilen α katsayısının, Guttman 
yarıya bölme (split-half) katsayısının ve Spearman-Brown katsayısının, ikili derecelenmiş
(dichothomous) testlerde ise Kuder ve Richarson tarafından gelistirilen KR-20 ve KR-21 
katsayılarının kullanıldığı gözlenmektedir. 
 
Güvenilirlik temellerini Psikoloji’deki klasik ölçme teorisinden almıştır. Ölçme 
teorisindeki klasik ölçe modeli [2], 

i i iX T E (i 1, 2,..., k)= + =  
(1) 

şeklindedir. Burada gözlenen değişken Xi, ölçülmesi gereken doğru değeri Ti (true) ve doğru 
skordan bağımsız olduğu ( i iCov(T ,E ) 0= ) kabul edilen hata terimine (Ei) ayrıştırılmaktadır.  

Gözlenen skorların toplamından oluşan gözlenen skor toplamı,

1 2 kX X X ... X= + + +  (2) 

olup, (1)’dekine benzer şekilde  

1 2 k 1 2 kX T T ... T E E ... E= + + + + + + + (3) 

veya  

1 2 kT T T ... T= + + + ve 1 2 kE E E ... E= + + + ile gösterilerek, 

X T E= + (4) 

şeklinde doğru skor ve hata bileşenlerine ayrıştırılmaktadır. Bu tanımlardan hareketle, bileşik 
güvenilirliği,  

Var(T)
Var(X)

ρ = (5) 

olarak tanımlanmakta ve doğru skor varyansının gözlenen skor varyansına oranı olarak ifade 
edilmektedir. 

Güvenilirliğin tahmininde test-tekrar test, alternatif form, yarıya bölme (split-halves) ve iç-tutarlılık
yöntemleri kullanılmaktadır [3]. Test-tekrar test yönteminde, belli zaman aralıklarında ard arda 
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yapılan ölçümler arasındaki korelasyon güvenilirlik tahmini olarak kullanılmaktadır. Bu durumda 
testin en az iki kere tekrarlatılmasının zorluğunun yanı sıra, testler arasında geçen sürenin kişilerin 
tutum ve davranışlarının değişebileceği kadar uzun olması durumunda güvenilirlik hakkında tutarlı
bir tahmin verememesi ve testlerin çok kısa bir zaman aralığında tekrarlanması durumunda da, 
cevaplayıcıların daha önce verdiği cevabı hatırlayarak, yine güvenilirlik tahminini kuşkulu hale 
getirecek sakıncaları da bulunmaktadır. Alternatif form yönteminde, güvenilirliği araştırılacak 
ankettekilerle paralel olacak şekilde alternatif bir anket formu hazırlanarak, belli bir zaman sonra 
aynı deneklere tekrarlatılmakta, ve birbirinin alternatifi olan bu iki ankete verilen cevapların
korelasyonu güvenilirlik tahmini olarak kullanılmaktadır. Test-tekrar test yönteminde olduğu gibi 
bu yöntemde de anketin en az iki defa tekrarlanması gerekmektedir. Yarıya bölme yönteminde 
ölçekteki maddeler eşit sayıda madde bulunduran iki altsete ayrılıp, bu altsetlerdeki maddelerin 
toplam skorları arasındaki korelasyonla ilgilenilmektedir. Böylece yarıya bölme yöntemi, alternatif 
form yöntemine bir yaklaşım olarak düşünülebilir. Uygulamada tek numaralı maddeler bir altsete, 
çift numaralı maddeler diğer altsete ayrılarak, skor toplamları arasındaki korelasyon güvenilirlik 
tahmini olarak kullanılmaktadır. Bununla beraber, örneğin 12 maddeden oluşan bir ölçeğin 462 
farklı şekilde ( C(12,6) / 2 ) iki alt ölçeğe bölünebileceği göz önüne alındığında, yarıya bölme 
sonucunda elde edilen güvenilirlik tahminin alt ölçeklere seçilen maddelerden etkilendiği ve 
güvenilirliğin tahmiminde bazı sakıncaları olacağı açıktır. Bu durumda elde edilen güvenilirlik 
tahmini de gerçekte, toplam testin değil alt ölçeklerin güvenilirliği olarak düşünülmektedir. Bu 
sakıncanın giderilmesi amacıyla, Spearman (1910) ve Brown (1910) tarafından bağımsız olarak 
geliştirilen ve Spearman- Brown formülü olarak adlandırılan, 

xx
xx

xx

2
1

′
′′

′

ρ
ρ =

+ρ
(6) 

istatistiksel düzeltmesi uygulanmaktadır [4,5]. Burada xx′ρ yarıya-bölme korelasyonu, xx′′ρ ise 
toplam ölçeğin güvenilirliğini ifade etmektedir. Yine yarıya bölme yönteminin dezavantajlarından 
biri de, elde edilen güvenilirlik tahmininin toplam ölçekte bulunan madde sayısı ile doğrudan 
ilişkili olmasıdır. Bu sakıncayı da ortadan kaldırmak için (6)’daki Spearman- Brown formülünün 
genelleştirilmiş hali olan, 

n n

xx
x x

xx

L
1 (L 1)

′
′′

′

ρ
ρ =

+ − ρ
(7) 

kullanılabilmektedir. Burada 
n nx x′′ρ , orijinal ölçeğin L katı kadar madde içeren ölçeğin 

güvenilirlilik katsayısını göstermektedir. 

Güvenilirliğin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlerden dördüncüsünün genel adı iç-tutarlılık
yöntemleri olup, güvenilirliğin değerlendirilmesinde kullanılan iç tutarlılık ölçümlerinden bazıları;
Cronbach α [6] , KR-20 (Kuder-Richardson 20), temel bilesenler analizinden elde edilen en 
yüksek özdeger (eigenvalue) ile elde edilen Armor (1974)’un θ katsayısı, ortak faktör analizi 
sonuçlarından elde edilen Heise ve Bohrnstedt 1970 [7] tarafından önerilen Ω katsayısı, yapısal 
güvenirlik (construct reliability) olarak ta adlandırılan [8] ve dogrulayıcı faktör analizi yöntemiyle 
elde edilen McDonald’ın ω katsayısı [9], maddelerin kovaryanslarının ortalamaları kullanılarak 
elde edilen Revelle’nin β Katsayısı’dır [10]. İç tutarlılık yöntemleri de yarıya bölme yönteminde 
olduğu gibi, anketin tekrar yaptırılmasını gerektirmediğinden, test-tekrar test ve alternatif form 
yöntemlerinde değinilen, daha önceden verilen cevapların hatırlanması veya tekrar test yapılmadan 
önce tutum ve davranışın değişmiş olması gibi sakıncaları içermemesinin yanında, güvenilirlik 
daha az maliyet ve zamanda değerlendirilebilmektedir. 
 
Tutum ve davranışları ölçmekte kullanılan ölçekler, tek bir kavramı ölçmek için oluşturulabileceği
gibi, ölçekte, birden çok kavram veya alt-ölçek bulunabilir. Bu alt-ölçeklerdeki göstergelerin 
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tamamı toplam ölçeği oluşturur. Alt-ölçekler bağımsız olabileceği gibi, negatif veya pozitif 
korelasyonlu da olabilir. 

Bu çalışmanın amacı, toplam ölçeği oluşturan alt-ölçekler veya faktörler arasındaki korelasyonun, 
ölçeğin toplam güvenilirliği üzerinde bir etkisi olup olmadığını araştırmaktır. Bu amaçla, anakütle 
güvenilirlikleri bilinen faktör modelleri için, faktörler arasındaki korelasyonun farklı işaret ve 
derecelerine göre bir Monte Carlo simülasyon çalışması yapılacaktır. Faktörler arasındaki 
korelasyonun Cronbach α güvenilirlik tahmininin yanlılık ve etkinliğine etkisi incelenecektir.   

2. Faktör Modeli ve Güvenilirlik 

Jöreskog (1971) tarafından, gözlenen skor iX ’nin latent faktör ξ ve hata terimi iε ’ye 

i i iX λ ξ ε= + (8) 

genel faktör modeli ile ayrıştırabileceği ifade edilmiştir [11]. Burada iX ( i 1, 2,..., k= )’nin tek ve 
aynı ξ özelliğini ölçen gözlenen değişkenler olduğu, ξ ile hata terimlerinin ve gözlenen 
değişkenlerin hata terimlerinin korelasyonsuz olduğu varsayılmaktadır. 

iCov(ξ,ε ) 0= ve i jCov(ε ,ε ) 0= (9) 

(8) modelinden hareketle, gözlenen skorların kovaryans matrisi, 

1 2 3 k
2

1 1 11 1 2 1 3 1 k
2

2 2 1 2 22 2 3 2 k
2

i3 3 1 3 2 3 33 3 k

2
k k 1 k 2 k 3 k kk

X X X X
X λ θ λ λ λ λ λ λ
X λ λ λ θ λ λ λ λ
X λ λ λ λ λ θ λ λ

X λ λ λ λ λ λ λ θ

+
+

+

+

K

L

L

K

M M M M K M

K

(10) 

formunda yazabilmektedir. Kovaryans matrisinin köşegen elemanları doğru skor varyansları ( )2
iλ

ile gözlenen skorlardaki hata varyanslarının ( iiθ ) toplamını, köşegen dışı elemanlar ise gözlenen 
skorlar arasındaki kovaryansları göstermektedir. Toplam skoru oluşturan her bir bilenin 
güvenilirliği, 

2
i ii

ii 2 2
i ii i ii

λ θρ 1
λ θ λ θ

= = −
+ +

(11) 

Ve her bir bileşenin güvenilirliklerinin toplamından da oluşturulabilen bileşik (toplam skor) 
güvenilirliği de, yine bileşiğin doğru skor varyansının, gözlenen sor varyansına oranı olup, 
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k k k
2
i i j

i 1 i 1 i j
xx k k k k

2
i i j ii

i 1 i 1 i j i 1

λ λ λ
ρ

λ λ λ θ

= = ≠

= = ≠ =

+
=

+ +

∑ ∑∑

∑ ∑∑ ∑
(12) 

olup, burada 
2k k k k

2
i i j i

i 1 i 1 i j i 1

λ λ λ λ
= = ≠ =

 + =  
 

∑ ∑∑ ∑ olduğundan, (12) ifadesi 

2k

i
i 1

xx 2k k

i ii
i 1 i 1

λ
ρ

λ θ

=

= =

 
 
 =

  + 
 

∑

∑ ∑
(13) 

basit formunda yazılabilmektedir. Güvenilirliği bu ifadesi aynı zamanda McDonald’ın ω katsayısı
olup [9], yapı güvenilirliği olarak ta adlandırılmaktadır. 

Klasik ölçme teorisine göre, X T E= + denklemindeki E hata teriminin sistematik hata içermeyip 
yalnızca ölçmedeki hataları ifade eden sıfır ortalamalı bir rastgele değişken olduğu, doğru skorun 
ise aynı testin aynı kişiye sonsuz defa uygulanabilmesi durumunda, bu kişiden elde edilen bütün 
skorların ortalaması olduğu varsayılmaktadır [12]. Sonuç olarak bir kişinin T toplam skoru, doğru 
skoru etrafında olmakla birlikte tam olarak doğru kesinlikte veya gerçek doğrulukta değildir. Bu da 
psikometrideki doğru (true) kavramına karşılık gelmektedir. Doğru skor, rastgele hatadan bağımsız
olan ve ξ ’nin verilen bir seviyesinde tutarlı olan skor anlamına gelmektedir. Doğru skor rastgele 
ölçme hatasından bağımsız olsa bile, sistematik hatalı olabilmektedir [13]. Bu durumda doğru skor, 

i i iT λ ξ s= +
(14) 

olduğundan, gözlenen skor da,  

i i i iX λ ξ s ε= + +
(15) 

olmaktadır. Klasik ölçme teorisinde ölçümler paralel, tau-eşdeğer, tau-eşbiçimli ve konjenerik 
olmak üzere dörde ayrılmaktadır.(1), (8), (14) ve (15) modellerinden hareketle, 

i j k ii jj kkλ λ λ ve θ θ θ= = = = = =L L ise ölçümlerin paralel olduğu yani bütün 
değişkenlerin bir latent kavramı eşit büyüklükte ve eşit duyarlılıkta (hata terimleri varyansının eşit 
olma durumu) ölçtüğü [14], başka bir ifadeyle herhangi iki değişken için 

i j i jT T ve Var(E ) Var(E )= =  olduğu,

i j k ii jjλ λ λ ve θ θ= = = ≠L ise başka bir ifadeyle i j i jT T ve Var(E ) Var(E )= ≠ ise 
ölçümlerin tau-eşdeğer (tau-equivalent) olduğu,
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Eğer ölçülmek istenen doğru skorlar arasında i j ij ijT T a (a 0)= + ≠ bağıntısı başka bir ifadeyle 

i j j ij ijT λ ξ s a (a 0)= + + ≠ ilişkisi varsa ölçümlerin tau-eşbiçimli (essentially tau-equivalent) 
olduğu,

i j ii jjλ λ ve θ θ≠ ≠ ise başka bir ifadeyle i ij j ij ij ijT b T a (b 0,a 0)= + ≠ ≠ ise ölçümlerin 
konjenerik (congeneric) olduğu yani, bir latent kavramı ölçen değişkenlerin hem faktör yükleri hem 
de hata varansları bakımından heterojen olduğu ifade edilmektedir [15]. Konjenerik ölçümler ile 
paralel, tau-eşdeğer ve tau-eşbiçimli ölçümler arasndaki en önemli farklılık; paralel, tau-eşdeğer ve 
tau-eşbiçimli ölçümlerde gözlenen skorlar arasındaki kovaryaslar eşit iken, konjenerik ölçümlerde 
bu eşitlik sağlanmamaktadır [14]. Ayrıca buradan paralel, tau-eşdeğer ve tau-eşbiçimli ölçümlerde  

i j i jCov(X ,X ) Var(T ) Var(T )= =  
(16) 

olduğu görülmektedir. 

(13) denklemiyle verilen güvenilirlik, ölçümlerin paralel olması durumunda 

2
i

xx 2
i ii

(mλ )ρ ,
(mλ ) mθ

=
+

(17) 

ölçümlerin tau-eşdeğer veya tau-eşbiçimli olması durumunda 

2
i

xx k
2

i ii
i 1

(mλ )ρ
(mλ ) θ

=

=
+∑

(18) 

haline gelerek basitleşmektedir, ölçümlerin konjenerik olması durumunda ise böyle bir 
sadeleştirme yapılamamaktadır. 

2. Güvenilirlik Tahmini İçin Cronbach α

Cronbach’ın 2004 yılında yaptığı bir çalışmaya göre, Cronbach’nın 1951 yılındaki makalesi yılda 
en az 325 defa olmak üzere, SSCI kapsamında yaklaşık 5590 defa referans gösterilmiştir [16]. 
Buradan α katsayısının ölçek geliştirmedeki önemi de ortaya konulmuş olmaktadır.  

Klasik test kuramı paralel ölçmeler üzerine kurulu [17] olduğu için bu tür ölçme araçlarından elde 
edilen güvenirlik katsayıları gerçek güvenirliği vermektedir. Guttman (1945) paralel ölçmelerin 
dışındaki tüm ölçme kümeleri için güvenirlik katsayıları gerçek güvenirliğin altında değer 
üreteceğinden dolayı “güvenirligin alt sınırı” olarak altı adet Γ katsayı önermiştir [18]. Guttman 
(1945) tarafından önerilen katsayısılar içerisinden 3Γ katsayısı aynı zamanda Cronbach’ın α
güvenirlik katsayısı [6] olarak bilinir. Ayrıca, Nunnally (1978) tarafından da Cronbach α ’nın bir 
ölçek ile asla yapılmayacak olan ve eşit sayıda değişken içeren varsayımsal alteratif formu 
arasındaki korelasyonun beklenen değeri olduğu gösterilmiştir. Benzer şekilde Cronbach α ,
yarıya bölme güvenilirlik tahminlerinin örnekleme dağılımının beklenen değeri olarak ta 
tanımlanabilmektedir. (19) denkleminde verilen Cronbach α güvenirlik katsayısı değişkenlerin 
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kovaryans terimleri üzerine kuruludur. 
i ji j

Cov(X ,X )kα
k 1 Var(X)

≠=
−
∑

(19) 
Burada k değişken sayısını, i ji j

Cov(X , X )
≠∑ gözlenen skorların kovaryans matrisinin köşegen 

dışı elemanlarının toplamını, Var(X) ifadesi ise (2) ve (3) denklemerinde verilen gözlenen skor 
toplamı 1 2 kX X X ... X= + + + ’nın varyansı olup, gözlenen skorların kovaryans matrisinin tüm 
elemanlarının toplamıdır [19]. (19) denkleminin alternatif gösterim şekillerinden bazıları;

( )
k

i
i 1

Var(X ) iz Σk kα 1 1
k 1 Var(X) k 1 1Σ1

=

 
   
 = − = − ′− −    
 

∑

(20) 
burada Σ gözlenen değişkenlerin kovaryans matrisini göstermekte, 

2
ijk σ

α
Var(X)

=

(21) 
(21) denkleminde ise ijσ , gözlenen değişkenler arasındaki ortalama kovaryansı ifade etmektedir 
[10].  

ij
2
i ij

kσ
α

σ (k 1)σ
=

+ −
(22) 

Burada ijσ , gözlenen değişkenler arasındaki ortalama kovaryansı, 2
iσ ’de gözlenen değişkenlerin 

varyanslarının ortalamaını göstermektedir [20]. Cronbach’ın α katsayısı aynı zamanda doğrulayıcı
faktör analizi terimleri ile de ifade edilebilir [9]. 

( ) ( )
( ) ( )

2 2

2 2

k λ λkα
k 1 k λ λ θ

 − =
 − + + 

(23) 

Burada ( )2
λ faktör yüklerinin ortalamasının karesini, ( )2λ faktör yüklerinin kareler ortalamasını,

θ ’da gözlenen değişkenlerdeki hata varyanslarının ortalamasını göstermektedir. Cronbach α
katsayısı, bir ölçekte yer alan değişkenlerin paralel, tau-eşdeğer veya tau-eşbiçimli ölçümler olduğu
durumlarda gerçek güvenirliğin sistematik hatasız bir tahmincisi olmaktadır. Ölçekteki 
değişkenlerin konjenerik ölçümler olduğu durumlarda ise α katsayısı yanlı sonuçlar vermektedir 
[10,11,17,21,22, 23, 24,25, 26, 27, 28, 29].  Daha açık bir ifadeyle; ölçme sonuçlarının
çözümlemesinde kullanılan faktör analizinde, değişkenlere ilişkin faktör yükleri eşit ise bu tür 
değişkenler paralel, tau-eşdeğer veya tau-eşbiçimli ölçüm olarak adlandırılmaktadır. Bu 
değişkenler üzerinden elde edilen α güvenirlik katsayısı ise gerçek güvenirliği vermektedir. Ancak 
değişkenlere ilişkin faktör yükleri eşit değilse bu tür değişkenler konjenerik ölçüm olarak 
adlandırılmakta ve bu durumda α güvenirlik katsayısı gerçek güvenirliğin altında değerler 
üretmekte, böylece α katsayısı konjenerik ölçümler için gerçek güvenirliğin bir alt sınırı (lower 
bound of relibility) olmaktadır [24]. 
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Ölçeği oluşturan k değişenin paralel olduğu varsayılırsa, k k× boyutlu iT ( i 1, 2,..., k= ) doğru 
skorlarının kovaryans matrisinin elemanlarının toplamı,

Var 1 2 k i i jT Var(T T ... T ) kVar(T ) k(k 1)Cov(T ,T )= + + + = + −
(24) 

olup; paralel, tau-eşdeğer veya tau-eşbiçimli ölçümler için (16) denkleminde verilen 

i j i j i jCov(X ,X ) Var(T ) Var(T ) Cov(T ,T )= = =  
(25) 

eşitliği göz önüne alınarak, 

i j i jVar(T) k Cov(T ,T ) k(k 1)Cov(T ,T )= + −
(26) 

veya 

2 2
i j iVar(T) k Cov(T ,T ) k Var(T )= =  

(27) 

olmaktadır. Eğer ölçümlerin en azından biri (örneğin g. değişken) konjenerik ise, yani gVar(T ) ,

gT ’nin diğer bir i.değişkenle kovaryansından büyük veya bu değere eşit olabilecektir: 

g i gVar(T ) Cov(T ,T )≥
(28) 

Eğer ölçümlerin ikisi konjenerik ise,  

i j i jVar(T ) Var(T ) 2Cov(T ,T )+ ≥
(29) 

veya benzer yaklaşımla, 

k k

i j
i 1 j i

i

Cov(T ,T )
Var(T )

k 1
= ≠≥

−

∑∑
∑

(30) 

(30) denkleminin her iki tarafına kovaryans terimlerinin toplamı eklenirse, 
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k k

i jk k k k
i 1 j i

i i j i j
i 1 j i i 1 j i

Cov(T ,T )
Var(T ) Cov(T ,T ) Cov(T ,T )

k 1
= ≠

= ≠ = ≠

+ ≥ +
−

∑∑
∑ ∑∑ ∑∑  

(31) 

elde edilen ifadenin sol tarafı (26) ile verilmiş olan Var(T) olduğundan, (31) denklemi, 

k k

i j
i 1 j i

kVar(T) Cov(T ,T )
k 1 = ≠

≥
− ∑∑  

(32) 

olmaktadır. Güvenilirlik katsayısı xxρ ’i elde edebilmek için (32) ifadesinin her iki tarafı Var(X)
ile bölünüp, 

k k

i j
i 1 j i

Cov(T ,T )
Var(T) k
Var(X) k 1 Var(X)

= ≠

 
 
 ≥
 −
 
 

∑∑
 

(33) 

paralel, tau-eşdeğer veya tau-eşbiçimli ölçümler için (25) denkleminde verilen 
i j i j i jCov(X ,X ) Var(T ) Var(T ) Cov(T ,T )= = =  özelliği kullanılarak,  

k k

i j
i 1 j i

Cov(X , X )
Var(T) k
Var(X) k 1 Var(X)

= ≠

 
 
 ≥
 −
 
 

∑∑
 

(34) 

daha basit bir ifadeyle de, 

xxρ α≥
(35) 

eşitliği ispatlanarak, α katsayısının güvenilirlik tahmininin alt sınırı olduğu söylenir [29]. Ayrıca, 
Cronbach α katsayısının üretilmesinde iki varsayım bulunmaktadır. Bunlardan ilki hata 
terimlerinin korelasyonsuz olması diğeri ise doğru skorlar arasındaki ilişkinin doğrusal olması ve 
böylece de Var(T) ’nin doğasında toplamsal olabilmesidir [30]. Literatürde değişkenlerdeki hata 
terimleri arasında korelasyon olması durumunda α tahminleri incelenmiş ve Komaroff (1997), 
Raykov (1997, 2001) Rae (2006) ve Zimmerman vd. (1993) ölçümlerdeki hata terimlerinin negatif 
korelasyonlu olması durumunda α katsayısının gerçek güvenirliğin altında değerler üreterek aşağı 
tahmin ettiğini; hata terimlerinin pozitif korelasyonlu olduğunda ise gerçek güvenirliğin üzerinde 
değerler üreterek aşırı tahmin ettiğini belirtmişlerdir [27,28,30,31,32]. Toplamsallık varsayımı
bozulduğunda ise Zimmerman vd. (1993) tarafından α ’nın gerçek güvenilirliğin altında tahminler 
üreterek, güvenilirliği aşağı tahmin ettiği belirtilmiştir [30]. 
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3. Çok Boyutlu Ölçeklerde Boyutların Korelasyonlarının Cronbach α Güvenilirlik 
Tahminine Etkisi: Mone-Carlo Simülasyonu 

Makalenin amacına uygun olacak şekilde, yukarıda teorik olarak üretilen sonuçları, daha kullanışlı
hale getirmek için planlanan simülasyon çalışması iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada, 
SAS 9.1 programında, iki faktörlü doğrulayıcı faktör modeli kullanılarak, faktörler arasındaki 
korelasyonun farklı işaret ve derecelerine ve ölçümlerin yapısına göre (paralel ve konjenerik) 
anakütle kovaryans matrisleri oluşturulmuştur. Anakütle kovaryans matrislerinin bilinmesi, 
anakütledeki güvenilirlik de hesaplanabilmesini sağlamaktadır. Anakütle kovaryans matrisleri 
oluşturulurken, faktörlerin varyansları 1’e sabitlenerek, faktörler arasındaki korelasyonun (ϕ ), 11 
farklı seviyesinde, ölçümlerin yapısı için de 2 farklı seviye kullanıldığından, 11 2 22× = farklı
anakütle kovaryans matrisi oluşturulmuştur.  

ϕ : -1 -.9 -.7 -5 -.3 0 .3 .5 .7 .9 1 

Ölçüm: paralel konjenerik

n : 100 200 500 1000 

Çalışmanın ikinci aşamasında, birinci aşamada oluşturan ve anakütle kovaryans matrisleri bilinen 
anakütlelerden yine SAS 9.1 programı kullanılarak normal dağılımlı ve dört farklı örnek 
büyüklüğünün (100, 200, 500, 1000) her biri için 200’er örnek çekilerek Monte Carlo simülasyonu 
uygulanmıştır. Bu şekilde 11 2 4 88× × = farklı simülasyon koşulunda 200 defa örnek çekilerek ve 
bu örneklerin Cronbach α ’ları (88 200 17600× = adet) hesaplanmış, bulunan özet sonuçlar 
hesaplanan anakütle güvenilirlikleri ile karşılaştırılmıştır.  

Paralel modelin oluşturulmasında i 0.6λ = ve i 0.46θ = (i 1,2,3,4,5,6)= anakütle parametreleri 
sabit tutulup, faktör korelasyonları değiştirilerek 11 farklı anakütle modeli oluşturulmuş, bu
modellerin anakütle güvenilirlikleri ile Cronbach α güvenilirlikleri karılaştırılarak bias değerleri 
elde edilmiştir. 

Konjenerik modelin oluşturulmasında ise 
1 2 3 4 5 60.4, 0.5, 0.7, 0.5 , 0.6 , 0.9λ = λ = λ = λ = λ = λ = ve 

1 2 3 4 5 60.1657, 0.14, 0.08, 0.67 , 0.07 , 0.02θ = θ = θ = θ = θ = θ = anakütle parametreleri sabit 
tutulup, faktör korelasyonları paralel modelde olduğu gibi değiştirilerek 11 farkı anakütle modeli 
oluşturulmuştur. Paralel model için Monte Carlo simülasyon sonuçları Tablo 1’de, konjenerik 
model için Monte Carlo simülasyon sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 1 incelendiğinde, paralel modeller için faktör korelasyonları arttıkça, biasın azaldığı ve 
faktör korelasyonlarının 1 olduğu durumda da (tek faktörlü model), biasın sıfır olduğu
görülmektedir. Ayrıca, Cronbach α tahminlerinin n arttıkça anakütle değerine yaklaştığı da 
görülmektedir. Bu tabloda dikkati çeken diğer bir husus ta faktör korelasyonu arttıkça, α
tahminlerinin standart sapmasının azalması, 1ϕ = için en küçük standart sapma değerinin elde 
edilmesidir. 

Tablo 2 incelendiğinde, konjenerik ölçümlü modeller için de paralel modelin sonuçlarına benzer 
sonuçlar çıkarılabileceği görülmektedir. Ayrıca konjenerik modelde 1ϕ = için bile α ’nın anakütle 
güvenilirliğini düşük tahmin ettiği ve biasın sıfır olmadığı ortaya konulmuş olmaktadır.  
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Son olarak, paralel ve konjenerik modellerdeki bias değerlerinin karşılaştırılması için bağıl bias 
değerleri [(bias/ρ )*100)] hesaplanarak sonuçlar Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3 incelendiğinde konjenerik ölçümlü modellerde, paralel modele göre biasın daha fazla 
olduğu, fakat biasın önemli kısmının ise, modelin konjenerik olmasından değil faktörler asındaki 
korelasyondan kaynaklandığı görülmektedir. Bu sonuç Tablo 3 satır satır ele alınarak, modellerin 
bağıl biasları arasındaki farklar karşılaştırılarak ortaya konulmuştur. Örneğin 0.0ϕ = durumunda 
paralel modeldeki bağıl bias %20, konjenerik modeldeki bias %22.4 olup, bu koşullar altında, 
biasın %20’si faktörler arasındaki korelasyondan, sadece %2.44’ü modelin kojenerik modelden 
kaynaklı olarak yorumlanabilir. 

4. Sonuç ve öneriler 

Özellikle açıklayıcı faktör analizi kullanılarak yapılan ölçek geliştirme çalışmalarında, faktörler 
arasındaki korelasyonlar hesaba katılmadan, oluşturulan bütün ölçek için tek bir güvenilirlik 
tahmini verilmeye çalışılmaktadır. Oysa ki, ölçeği oluşturan alt ölçekler arasındaki korelasyonların
yönü ve büyüklüğü, ölçeğin güvenilirliğinin bir tahmini olarak sıkça kullanılan Cronbach α
katsayısını etkileyerek, ölçeğin güvenilirliğinin yanlış veya eksik belirlenmesine neden 
olabilmektedir. 

Simülasyon çalışmalarının sonuçları incelendiğinde, faktör korelasyonları azaldıkça, hem paralel 
hem de konjenerik ölçümler için, Cronbach α’nın anakütle güvenilirliğini aşağı tahmin ettiği ve çok 
faktörlü ölçeklerde, konjenerik ölçümlere göre faktör korelasyonlarının Cronbach α’daki aşağı 
tahminde daha etkili olabileceği sonuçlarına ulaşılmıştır. Yapılan simülasyon çalışmasıyla faktör 
korelasyonlarının Cronbach α güvenilirliliğinin yansızlık ve etkinliğine etkisinin araştırılması,
ölçek geliştirme çalışmaları açısından büyük önem taşımaktadır. 
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Tablo 1. Paralel ölçümler için simülasyon sonuçları

ϕ ρ α
bias

(ρ -α )
Iρ IIρ Iα IIα

n=100

α̂

s.s.

n=200

α̂

s.s.

n=500

α̂

s.s.

n=1000

α̂

s.s.

Genel

α̂

s.s.

1ϕ = − 0 -0.93333 0.93333 0.70 0.70 0.70 0.70 -0.9484
0.3102

-0.9431
0.2432

-0.9491
0.1455

-0.9330
0.1089

-0.9434
0.2167

0.9ϕ = − 0.18919 -0.52973 0.71892 0.70 0.70 0.70 0.70 -0.5573
0.2587

-0.5420
0.1921

-0.5289
0.1130

-0.5231
0.0827

-0.5378
0.1759

0.7ϕ = − 0.41176 -0.05490 0.4667 0.70 0.70 0.70 0.70 -0.0853
0.1737

-0.0595
0.1259

-0.0660
0.0760

-0.0574
0.0501

-0.0670
0.1168

0.5ϕ = − 0.53846 0.21538 0.32308 0.70 0.70 0.70 0.70 0.2011
0.1256

0.1996
0.0932

0.2088
0.0551

0.2134
0.0393

0.2057
0.0852

0.3ϕ = − 0.62025 0.38987 0.23038 0.70 0.70 0.70 0.70 0.3644
0.0999

0.3865
0.0678

0.3841
0.0431

0.3881
0.0299

0.3801
0.0661

0.0ϕ = 0.70000 0.56000 0.14000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.5485
0.0711

0.5564
0.0496

0.5601
0.0328

0.5596
0.0215

0.5562
0.0477

0.3ϕ = 0.75207 0.67107 0.08099 0.70 0.70 0.70 0.70 0.6608
0.0555

0.6644
0.0360

0.6700
0.0226

0.6712
0.0170

0.6666
0.0362

0.5ϕ = 0.77778 0.72593 0.05185 0.70 0.70 0.70 0.70 0.7224
0.0441

0.7243
0.0317

0.7257
0.0198

0.7257
0.0138

0.7245
0.0297

0.7ϕ = 0.79866 0.77047 0.02819 0.70 0.70 0.70 0.70 0.7629
0.0400

0.7693
0.0257

0.7688
0.0157

0.7701
0.0119

0.7678
0.0259

0.9ϕ = 0.81595 0.80736 0.00859 0.70 0.70 0.70 0.70 0.8026
0.0294

0.8071
0.0207

0.8086
0.0131

0.8057
0.0094

0.8060
0.0198

1ϕ = 0.82353 0.82353 0 0.70 0.70 0.70 0.70 0.8251
0.0265

0.8218
0.0186

0.8235
0.0121

0.8232
0.0089

0.8234
0.0179
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Tablo 2. Konjenerik ölçümler için simülasyon sonuçları

ϕ ρ α
bias

(ρ -α )
Iρ IIρ Iα IIα

n=100

α̂

s.s.

n=200

α̂

s.s.

n=500

α̂

s.s.

n=1000

α̂

s.s.

Genel

α̂

s.s.

1ϕ = − 0.12181 -1.97337 2.09518 0.87 0.84 0.85 0.81 -2.6380
0.6464

-2.6065
0.4422

-2.5596
0.2729

-2.5596
0.2729

-2.5849
0.42854

0.9ϕ = − 0.40952 -0.093371 1.34324 0.87 0.84 0.85 0.81 -1.1940
0.4110

-1.1733
0.2464

-1.1091
0.1664

-1.1337
0.1207

-1.1525
0.2623

0.7ϕ = − 0.46327 -0.08907 0.73234 0.87 0.84 0.85 0.81 -0.1369
0.2169

-0.1365
0.1497

-0.1157
0.0871

-0.1264
0.0644

-0.1289
0.1425

0.5ϕ = − 0.74443 0.27650 0.46793 0.87 0.84 0.85 0.81 0.2668
0.1375

0.2676
0.0942

0.2765
0.0560

0.2738
0.0398

0.2712
0.0901

0.3ϕ = − 0.80090 0.48054 0.32036 0.87 0.84 0.85 0.81 0.4863
0.0913

0.4789
0.0649

0.4857
0.0400

0.4872
0.0290

0.4845
0.0612

0.0ϕ = 0.85046 0.65962 0.19083 0.87 0.84 0.85 0.81 0.6628
0.0589

0.6709
0.0401

0.6691
0.0268

0.6728
0.0172

0.6689
0.0391

0.3ϕ = 0.88026 0.76732 0.11294 0.87 0.84 0.85 0.81 0.7774
0.0393

0.7812
0.0254

0.7820
0.0153

0.7819
0.0110

0.7806
0.0253

0.5ϕ = 0.89431 0.81807 0.07624 0.87 0.84 0.85 0.81 0.8285
0.0293

0.8310
0.0207

0.8307
0.0114

0.8309
0.0091

0.8303
0.0193

0.7ϕ = 0.90540 0.85816 0.04724 0.87 0.84 0.85 0.81 0.8690
0.0227

0.8720
0.0138

0.8705
0.0088

0.8716
0.0060

0.8708
0.0143

0.9ϕ = 0.91439 0.89064 0.02375 0.87 0.84 0.85 0.81 0.9039
0.0157

0.9009
0.0102

0.9033
0.0071

0.9037
0.0045

0.9030
0.0103

1ϕ = 0.91827 0.90467 0.01360 0.87 0.84 0.85 0.81 0.9147
0.0148

0.9165
0.0087

0.9174
0.0055

0.9174
0.0039

0.9165
0.0093
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Tablo 3. Paralel ve konjenerik modeller için bağıl bias [(bias /ρ )*100)] değerleri 

ϕ

Paralel model Konjenerik model 

Iρ =0.7 IIρ =0.7 Iα =0.7 IIα =0.7 Iρ =0.87 IIρ =0.84 Iα =0.85 IIα =0.81

1ϕ = − - 1720.04 

0.9ϕ = − 380.00 328.00 

0.7ϕ = − 113.34 158.08 

0.5ϕ = − 60.00 62.86 

0.3ϕ = − 37.14 40.00 

0.0ϕ = 20.00 22.44 

0.3ϕ = 10.77 12.83 

0.5ϕ = 6.67 8.53 

0.7ϕ = 3.53 5.22 

0.9ϕ = 1.05 2.60 

1ϕ = 0.00 1.48 
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Özet  
 

Regresyon çözümlemesi, iki ya da daha çok değişken arasındaki ilişkinin yapısını inceleyerek, eğer, 
ilgilenilen olayı tanımlayan bağımlı değişken ve bu olayı etkileyen bağımsız değişkenler arasında bir 
ilişki varsa, ilişkinin derecesini ve fonksiyonel şeklini belirler. Regresyon modelinin bilinmeyen 
parametrelerinin tahmininde, ele alınan veri setinin yapısına uygun modelin elde edilebilmesi için 
geliştirilen birçok yöntem literatürde yer almaktadır. Regresyon çözümlemesi yöntemlerinin her biri 
için veri analizi oldukça önemlidir. Çünkü tek bir gözlem bile regresyon modelindeki parametre 
tahminleri üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Veri setinde yer alan bağımlı değişkene ilişkin 
gözlem değerleri arasında aykırı değer bulunması durumunda, parametre tahminlerinin var olan bu 
aykırı değer ya da değerlerden etkilenmesini en küçük düzeye indirecek güçlü regresyon yöntemleri 
önerilmiştir. Bu çalışmada, regresyon modelinin bilinmeyen parametrelerinin elde edilmesi ve hatası
küçük tahmin değerlerine ulaşılabilmesi için, kısaca ANFIS (Adaptive Network based Fuzzy 
Inference System) olarak adlandırılan, bulanık çıkarsama sistemine dayalı uyarlamalı ağın
kullanıldığı bir algoritma önerilmiştir. Önerilen algoritma, bağımlı ve bağımsız değişkenler 
arasındaki ilişkiyi bir yerine birden fazla model ile ifade ederek, tahmin değerlerine bu modellerin 
ağ ile birleştirilmesi yoluyla ulaştığı ve çözüm sürecinde sezgiselliğe izin vermediği için, veri setinde 
yer olan bağımlı değişkende var olabilecek aykırı gözlemlerden etkilenmemektedir. Bu özelliğinden 
dolayı, önerilen algoritmanın etkinliğinin sınanması amacı ile, elde edilen sonuçlar literatürde yer 
alan bazı robust yöntemlerden elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılacaktır.       
 
Anahtar Kelimeler: Bulanık çıkarsama, uyarlamalı ağ, robust regresyon. 

 
Abstract 

 
Parametre Estimation By ANFIS Where Dependent Variable Has Outlier 

 
Regression analysis is investigation the relation between two ore more variable and if there is a 
relation between dependent and independent variables, the degree and functional shape of this 
relation is determinate by regression analysis. There are to many methods are located in literature 
for the estimation of unknown parameter. In regression analysis, data analysis is very important. 
Because, every observation may be has large influence on the parameters estimates in regression 
model. In case that dependent variable has outlier, the robust regression methods are proposed to 
make smaller the effect of the outlier on the parameter estimates. In this study, an algorithm has been 
suggested to define the unknown parameters of regression model, which is based on ANFIS 
(Adaptive Network based Fuzzy Inference System). The proposed algorithm, expressed the relation 
between the dependent and independent variables by more than one model and the estimated values 
are obtained by connected this model via ANFIS. In the solving process, the proposed method is not 
to give permission the intuitional and not to be affected the outliers which are to exist in dependent 
variable. So, to test the activity of the proposed algorithm, estimated values will be compared with 
some robust methods which are located in literature.     
 
Key Words: Fuzzy inference, adaptive network, robust regression. 
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1. Giriş

Regresyon modelinin bilinmeyen parametrelerinin elde edilmesi ve hatası küçük tahmin 
değerlerine ulaşılabilmesi için, literatürde pek çok yöntem yer almaktadır. Son yıllarda karmaşık
problemlerin çözümlenmesinde yaygın olarak kullanılan sinir ağları, parametre tahminlerinde de 
etkin sonuçlar veren yaklaşımların önerildiği bir alan olarak kendini göstermektedir. Bu çalışmada 
da girdi ve çıktı değişkenleri arasındaki ilişkiyi bir yerine birden çok regresyon denklemi ile 
modelleyerek tahmin değerlerine bu modellerin ağırlıklı olarak bir araya getirilmesi ile ulaşan bir 
yöntem önerilmiştir. Önerilen yönteme ilişkin algoritma, kısaca ANFIS olarak adlandırılan, bulanık
çıkarsama sistemine dayalı uyarlamalı ağ ile hesaplama yapabilecek biçimde oluşturulmuştur. 
Algoritma bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi, değişkenleri birden fazla sınıfa 
ayırarak modellediği için ve çözüm sürecinde sezgiselliğe izin vermediği için, veri setinde yer olan 
bağımlı değişkende var olabilecek aykırı gözlemlerden mümkün olduğunca az etkilenmektedir.  

Veri setlerinde aykırı değerlerin var olması durumunda regresyon model tahmininde aykırı
değerden En Küçük Kareler yöntemine göre daha az etkilenen robust yöntemler literatürde yer 
almaktadır. Çalışmada öncelikle uyarlamalı ağlar ve işleyişlerine değinilecek daha sonra bu işleyişe
dayanarak önerilen algoritmaya ilişkin adımlar verilerek uygulama kısmında sayısal veriler 
MATLAB de oluşturulan ve algoritmanın işleyişine imkan veren program ile işletilerek elde edilen 
tahmin sonuçları aynı verilere ilişkin robust yöntemlerden elden tahmin sonuçları ile 
karşılaştırılacaktır.    

2. ANFIS: Bulanık Çıkarsamaya Dayalı Uyarlamalı Ağ

Bulanık çıkarsama sistemi, bulanık küme teorisi, bulanık Eğer-İse kuralı ve bulanık
muhakemeye dayalı kullanışlı bir hesaplama yapısı oluşturur. Bulanık metodolojinin en 
popüler yaklaşımı olan bulanık çıkarsama sistemi genellikle, girdilerin sistemin durum 
değişkenlerine ve çıktıların kontrol sinyallerine karşılık geldiği durumlarda girdi-çıktı
ilişkileri üzerinde performans gösterirler [1,2,9].  

 

Bulanık çıkarsama sisteminin temel yapısı beş fonksiyonel bloktan oluşur. Bunlar, bulanık
kuralların seçiminin gerçekleştiği kural tabanı, bulanık kurallarda kullanılan üyelik 
fonksiyonunun tanımlandığı veri tabanı, uygun bir çıktının türetilmesi prosedürünün 
oluşturulduğu muhakeme mekanizması, kesin girdilerin sözel değerlerle eşleştirildiği
bulanıklaştırma kesiti, çıkarsamanın bulanık sonuçlarını kesin çıktılara dönüştürüldüğü
bulanıklıktan kesinliğe dönüştürme kesitidir [1,9,10]. 

 

Farklı Eğer-İse kuralı türlerinin farklı bulanık çıkarsama sistemlerine ihtiyacı vardır. 
Problem; birden çok dağılımdan gelen bulanık girdilere regresyon doğruları uydurmak 
olduğunda, Sugeno tarafından önerilen Sugeno Bulanık Çıkarsama Sistemi uygun sistemdir.  
Sugeno aşağıdaki bulanık kuralı önermiştir: 

 

1 1 2 2;( ... )l l l l
p pR Eğer x F iseve x F iseve x F ise= = = =  

0 1 1 ...l l l l
p pY Y c c x c x= = + + +  

dir [9,14,15]. Burada, 
l

iF : Bulanık Kümeyi gösterir. l. kuraldaki ix girdisi, 

lY : lR kuralına göre sistem çıktısı l=1,...,m.



424

m : Bulanık kural sayısı,
l
ic : ( , )l l l

i i ic a b= biçiminde de ifade edilen, merkezi l
ia ve yayılımı l

ib olan simetrik üçgensel 
bulanık sayıdır.  

Sugeno bulanık çıkarsama sisteminde l
ic ; gerçek değerli parametreyi gösterir. Sugeno 

bulanık sisteminin çıktısı,

1ˆ

1

w Y

w

m ı ı

ıY m ı

ı

==

=

∑

∑

(1) 

biçiminde lY ’lerin ağırlıklandırılmış bir ortalamasıdır.  

Burada lw ağırlığı,

1
( )l

i

p
l

iFi
w xµ

=
= ∏ .

(2) 

biçiminde tanımlanır ve, 

l
iF

µ : l
iF bulanık kümesinde üyelik fonksiyonunu gösterir [8]. 

 

ANFIS, bulanık regresyon analizi için, çıkarsama sisteminin işleyişine imkan veren bir yapıdır. 
Şekil 1’de gösterilen bir uyarlamalı ağ; çok tabakalı, ileri beslemeli bir sinir ağıdır. Her sinir girdi 
sinyalleri üzerinde özel fonksiyonlar gösterir. Sinir fonksiyonları için formülasyonlar sinirden 
sinire değişiklik gösterir ve her sinir fonksiyonunun seçimi, tüm ağın girdilerine ve çıktılarına
dayanır. Regresyon fonksiyonuna iyi bir yaklaşım elde etmek için kullanılan, sinirlere ve 
bağlantılara sahip uyarlamalı ağ beş tabakadan oluşur [7].  
 
Birinci tabakadaki her sinir dilsel değerli girdiye dayanan bir üyelik fonksiyonu üretirler yani 
çıktısı üyelik fonksiyonudur. İkinci tabakadaki sinirler; girdi sinyallerine bağlı lw (l=1,...,6) 
ürünlerini çıkartırlar. Bu tabakadaki sinirlerin fonksiyonu bulanık Eğer-İse kuralının başlangıç
bölümündeki bilgi sentezi içindir. İkinci tabakadaki sinirlerin sayısı, birinci tabakadaki alt 
gruplarda bulunan sinirlerin kombinasyon sayısına eşittir.  
Üçüncü tabaka, ikinci tabakadan gelen çıktı sinyallerinin bir normalizasyonu işlevini içerir. 
Dördüncü tabakadaki her sinir Eğer-İse kuralının sonucuna karşılık gelir. Örneğin dördüncü 
tabakadaki 1Y siniri 1 1 1 1

0 1 1 2 2Y c c x c x= + +  şeklinde tanımlanır. 
Son olarak beşinci tabaka, dördüncü tabakadan gelen tüm çıktıların toplamıdır [10].  
 

3. Parametre Tahmini İçin ANFIS’e Dayalı Bir Algoritma 
 

Hedeflenen çıktı ile tahmin edilen çıktı arasındaki fark ile verilen hata ölçüsünün en küçüklenmesi 
prensibine dayanarak parametrelerin tahmini, farklı dağılım parametrelerine sahip verilere ilişkin 
regresyon modellerinin oluşturulması ve bu regresyon modellerine dayanan ortak bir tahmin setinin 
elde edilmesi sürecinde bulanık uyarlamalı ağlardan faydalanılmaktadır [8,11,12].  
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Regresyon modellerine ait tahmin setinin elde edilmesi süreci iki önemli adımdan oluşmaktadır. 
Bunlardan birincisi, verilerin geldiği sınıfı karakterize eden önsel parametre setinin belirlenmesi ve 
bu parametrelerin süreç içinde güncellenmesi, ikincisi ise sonsal parametre setinin tahmin 
edilmesidir. ANFIS ile regresyon modellerinin parametrelerinin belirlenmesi süreci, bağımsız
değişkenlerin sınıf ya da düzey sayılarının ve önsel parametrelerin belirlenmesi ile başlar. Bağımsız
değişkenlerin normal dağılımdan gelmesi durumunda regresyon modellerinin parametrelerinin 
belirlenmesi için önerilen yönteme ilişkin algoritma aşağıdaki gibi tanımlandı.

Adım 1: Bağımsız değişkenlere ait veri kümesine ilişkin optimal sınıf sayıları belirlenir. Sınıf
sayısını ifade eden c’nin alabileceği tüm değerler (c=2, c=3,..., c=max) için S fonksiyonunun farklı
değerleri,  

( ) 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=

(3) 
ile elde edilir ve kS değerlerinden en küçüğünün hesaplanmasında kullanılan c, optimal sınıf sayısı
olarak belirlenir.  
Adım 2: Önsel parametreler belirlenir. Yayılımlar, girdi değişkenlerinin değer aldığı aralığa ve 
değişkenlerin düzey sayılarına göre belirlenir. Merkez parametreleri de değişkenlerin değer aldığı 
aralığa ve düzey sayısına bağlıdır ve 

max( ) min( )min( ) *( 1)
( 1)
i i

i i
X Xv X i

c
−= + −
−

1,...,i p=

(4) 
ile belirlenir [3]. Burada c Adım 1’de belirlenen değişkenlere ilişkin optimal sınıf sayısını, p ise 
bağımsız değişken sayısını göstermektedir. 
Adım 3: Sonsal parametre setinin hesaplanmasında yer alacak olan B matrisinin oluşturulmasında 
kullanılan Lw ağırlıkları bağımsız değişkenin ait olduğu dağılım ailesine dair üyelik 
fonksiyonlarından yararlanılarak hesaplanır. Bağımsız değişken sayısı p ile gösterildiğinde her bir 
değişkene ait düzey sayısı ( 1,..., )il i p= ile ifade edilirse, bulanık kural sayısı

1

p

i
i

L l
=

=∏
ile belirlenir. Uyarlamalı ağın birinci tabakasındaki sinir fonksiyonları bağımsız değişkenlerin 
geldiği dağılıma ait üyelik fonksiyonları ile,  

1, ( )
hh F if xµ=

(5) 
biçminde tanımlanır. hF için üyelik fonksiyonu uygun bir çok fonksiyon olabilir. Burada 

önsel parametre seti { },h hv σ olan Normal Dağılım fonksiyonu düşünüldüğünde, üyelik 
fonksiyonları;

2

( ) exp
h

i h
F i

h

x vxµ
σ

  − = − 
   

(6) 
biçiminde tanımlanır. Tanımlanan üyelik fonksiyonundan, bağımsız değişkenler için, bu 
değişkenlerin ait olduğu her bir sınıfa ait üyelik dereceleri belirlenir. Bu üyelik derecelerinin 
bağımsız değişken sayısına ve bu değişkenlerin düzey (sınıf) sayılarına bağlı miktarda karşılıklı
çarpımlarından Lw ağırlıkları
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 ( ). ( )
L L

L
F i F jw x xµ µ=

(7) 
ile ifade edilir. Lw ağırlıkları Lw ile belirtilen ağırlıkların normalizasyonudur ve, 

1

L
L

m
L

L

ww
w

=

=
∑

(8) 
ile hesaplanır. 
Adım 4:  Bağımsız değişkenlerin bulanık, bağımlı değişkenin kesin sayılardan oluştuğu 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−=

(9) 
eşitliği kullanılır. Burada, B ile ağırlıklandırılmış [((p+1)*m )*n] boyutlu veri matrisi, Y bağımlı
değişken değerlerinden oluşan (n*1) boyutlu vektör ve Z sonsal parametrelere ilişkin 

1 1 1
0 0 1 1,..., , ,..., , ,...,

Tm m m
p pZ a a a a a a =  

(10) 
biçiminde tanımlanan [(p+1)*m ] boyutlu vektördür.  
Adım 5: Adım 3’de elde edilen sonsal parametre seti L L

i ic a= kullanılarak,  

0 1 1 2 2 ...L L L L L
p pY c c x c x c x= + + + +  

(11) 
biçiminde ifade edilen regresyon modelleri oluşturulur. Kurulan modellerden ve Adım 3’de 
belirlenen ağırlıklardan yararlanılarak tahmin değerleri, 

 
1

ˆ
m

L L

L
Y w Y

=

=∑
(12) 
ifadesi ile elde edilir. 
Adım 6: Her bir gözleme ilişkin hata 
 ˆ

k k kY Yε = − k=1,...,n 
(13) 

biçiminde verildiğinde, modele ilişkin hata ( )2

1

ˆ
n

k k
k

Y Yε
=

= −∑ biçiminde hesaplanır.  

Eğer ε φ< ise ulaşılan sonsal parametre, kurulacak olan regresyon modellerinin parametreleri 
olarak elde edilmiştir, sürece son verilir. Eğer  ε φ≥ ise Adım 7’ye geçilir.   
Burada, φ , karar verici tarafından belirlenen küçük sabit bir değer, 
Adım 7: Adım 2’de belirlenen merkezi önsel parametreler, en küçük değerden en büyük değere 
doğru artacak, en büyük değerden en küçük değere doğru azalacak şekilde, '

i iv v t= ±
ile güncellenir.  Burada, 

max( ) min( )
1,..., 1,...,ji jix x

t j n i p
a
−

= = =  

(14) 
ile hesaplanan adım büyüklüğüdür ve a , adım büyüklüğü (t)’yi ve dolayısıyla iterasyon sayısını
belirleyen bir sabittir. 
Adım 8: Değişim ile elde edilen her önsel parametre için tahminler ve bu tahminlere ilişkin hata 
ölçütleri hesaplanır. Hesaplanan hata ölçütlerinden en küçük olanı belirlenir. Belirlenen en küçük 
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hatayı veren önsel parametreler ve bu parametrelere ilişkin modellerden elde edilen tahmin çıktı
olarak alınır.  
 
Önerilen bu algoritmada, bulanık uyarlamalı ağ ile oluşturulan modellerden elde edilen tahmin 
değerleri, bağımsız değişkenlerin ağırlıklandırılmış biçimlerinden elde edildiği için bağımsız
değişkenlerde var olabilecek aykırı gözlemlerden etkilenmemektedir. Bu anlamda robust bir 
yöntem özelliği taşıdığı düşüncesi ile literatürde yer alan ve sık kullanılan robust yöntemlerle 
karşılaştırılmasına uygulama kısmında yer verilmiştir. . 
 

4. Uygulama 
 
Veri kümesinde aykırı değer olması durumda, elde edilen regresyon modeli aykırı değerin etkisiyle 
aykırı değer dışındaki gözlemlerden uzaklaşır. Aykırı değer dışındaki gözlemlerin artıkları büyür. 
Robust regresyon çözümlemesi ile aykırı değer olması durumunda regresyon model tahmininde 
EKK yöntemine göre daha az etkilenen parametre tahminleri elde edilir [13]. Önerilen algoritmanın
etkinliğinin sınanması için, elde edilen sonuçlar, literatürde sıklıkla kullanılan robust yöntemlerden 
elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılacaktır. Bu amaçla kullanılan robust yöntemlere kısaca 
değinmek gerekirse. 
 
4.1. M Yöntemi 
 
Huber, Hampel, Andrews ve Tukey’in tanımladıkları farklı fonksiyonlara sahip 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 dρ β

 
 
 = = 

−∑ ∑  

(15) 
toplamı minimum yapılarak elde edilir. Eşitlik (1)’in ˆ

jβ ’ya göre türevi alınıp sıfıra eşitlenirse 

1 1
ˆ( ) / 0 1,...,

pn
ij i ij j

i j
x y x d j pψ β

 
 
 = = 

− = =∑ ∑  

p denklem sistemi için regresyon katsayıları elde edilir.  
 
Huber’in ρ fonksiyonu 

 

2

2
2( )

2

z z k
z

kk z z k
ρ








≤
=

− >

(16) 
 /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 
değerini alır. d’nin payı genellikle mutlak sapmaların medyanı (MAD) olarak tanımlanır. Ayrıca 

1
β̂

=
= −∑

p

i i ij j
j

r y x ’dir.  Eşitlik (16)’nın türevi alınırsa  



428

 ( )
k z k

z z z k
k z k

ψ






− < −
= ≤

>
(17) 
fonksiyonu elde edilir. ψ fonksiyonu ρ ’nun türevidir. Eşitlik (17)’de aykırı değere genellikle sıfır
ya da sıfıra çok yakın ψ ağırlıkları verilir. Bu nedenle ψ “sıfıra geri azalan” (redescending to 
zero) olarak nitelendirilir.  
 
Hampel ψ fonksiyonu 
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0
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z

z
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c z
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< ≤
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−
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,
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z
sgn z z

z

+ >
= =
− <

(18) 
biçiminde tanımlanır. Genellikle sabitlerin değerleri a=1.7, b=3.4 ve c=8.5 olarak seçilir. 
 
Andrews (sinüs tahmini) ise ψ fonksiyonunu 

 
sin( / )

( )
0

z k z k
z

z k
π

ψ
π





≤
=

>
(19) 
olarak tanımlamıştır, burada k=1.5 ya da k=2.1 alınır. 
 
Tukey’in iki ağırlıklı tahmini için ψ fonksiyonu ise 

 
2 2(1 ( / ) )

( )
0
z z k z k

z
z k

ψ





− ≤
=

>
(20) 
biçiminde tanımlanır. k, 5 ya da 6 olarak seçilir [4,5,6,7] 
 

4.2. Sayısal Örnek 
 
Veri setinde yer alan, bağımsız değişkenler ( )1 ~ 20; 3X N µ σ= = , 2X ~N ( )50; 12µ σ= =  ve 

3X ~ N ( )32; 13µ σ= =  olan normal dağılımdan, bağımlı değişken değerleri ise bağımsız

değişken değerlerine bağlı olarak türetildi. Bağımlı değişkendeki 15’inci gözlem ( )15 50y +
biçiminde değiştirilerek aykırı gözlem durumuna dönüştürüldü. Üç bağımsız ve bir bağımlı
değişkenden ve 30 gözlemden oluşan veri seti Çizelge 1’de verilmiştir. 
 

Çizelelge 1. Bağımlı değişkende aykırı değer olması durumu için veri kümesi 
 

No 
1x 2x 3x y No 

1x 2x 3x y
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10 
11 
12 
13 
14 
15 

21.8101
19.8248
16.6740
26.4327
15.9415
21.3711
21.1735
26.2190
19.0300
24.4044
18.4928
20.6288
22.2644
17.1554
21.8395

50.5397
78.9993
46.2813
52.2510
61.3724
43.6916
36.6127
30.8922
64.0981
55.8217
69.7458
44.5492
62.1052
74.5928
57.2242

49.8319
35.1925
33.5450
37.0010
31.0880
24.4820
38.1010
48.8959
53.2524
22.8635
42.4943
18.6431
48.8284
32.1941
34.8432

125.4057
137.4526
97.0719

116.3851
107.0015
92.0244

100.6000
90.8950

136.5460
104.7410
133.6250
83.1755

134.8870
126.0083      
166.4707

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

25.2815
20.2663
27.7867
17.9736
28.3604
19.9495
20.8150
17.2577
14.1459
19.0477
21.7650
22.4870
14.9754
14.2331
18.6900

50.2143
30.6749
64.8650
58.2030
40.6314
56.3718
75.6140
54.2523
52.7804
65.4558
49.8381
33.9999
43.3239
59.0672
39.0578

54.2714
40.9755
33.4679
17.8756
11.7420
40.2863
26.7405
26.7568
33.0930
26.3405
24.6859
43.4148
21.4096
28.6413
38.4129

128.9194
60.9541

130.0444
87.9184
78.4568

116.6304
118.1328
103.9698
101.7193
113.7832

93.9008
101.4928

85.7995
105.1197

99.5382

Veri seti, MATLAB da yazılan ve bulanık çıkarsama sistemine ve bulanık kümelemeye dayalı
uyarlamalı ağın işleyişinin modellendiği programda işletilerek bulanık kurallara ilişkin regresyon 
modelleri aşağıdaki gibi elde edilmiştir.  
 

1 1 2 3

2 1 2 3

3 1 2 3

4 1 2 3

5 1 2 3

6 1 2 3

7 1 2 3

8

ŷ =1308  +346x -84x -314x
ŷ =10896-145x +175x -230x
ŷ =9022-211x -126x +263x
ŷ =-27061-24x +202x +207x
ŷ = -20670+701x -51x +436x
ŷ =-6201-405x -155x +341x
ŷ =18219-610x +19x -316x
ŷ =25742+28 1 2 33x -204x -283x

(21) 

 
Robust regresyon yöntemleri kullanılarak elde edilen Regresyon Model Tahminleri ise Çizelge 
2’de yer almaktadır. 
 

Çizelge 2: Regresyon parametreleri tahmin değerleri 
 

Yöntem 

 

Sabit 

Regresyon  Katsayıları

1̂β 2β̂ 3β̂

EKK -10.4360 1.0404 1.2420 0.9412 
Huber 3.0366 0.8125 1.0329 1.0085 
Hampel 5.5338 0.7794 0.9778 1.0412 
Tukey 5.3224 0.8127 0.9625 1.0563 
Andrews 5.2896 0.7775 0.9809 1.0430 

Çizelge 3: Tüm yöntemler için gözlemlere ilişkin ağırlıklar 

No 
 
EKK 
Ağırlık

Huber 
Ağırlık

Hampel 
Ağırlık

Tukey 
Ağırlık

Andrews 
Ağırlık

Gözlemlerin Eşitlik (21) de ki Modellere ait olma dereceleri 

1w 2w 3w 4w 5w 6w 7w 8w
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11 
12 
13 

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

0.9901 
0.2780 

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

0.1984 
1
1
1
1
1

0.9892 
0.9274 
0.9704 
0.9996 
0.9068 
0.9812 
0.9383 

0
0.9555 
0.9729 
0.9853 
0.9794 
0.9999 

0.4710 
0.4632 
0.4713 
0.4752 
0.4545 
0.4702 
0.4559 
0.1023 
0.4685 
0.4692 
0.4732 
0.4728 
0.4758 

 0.2558    0.8399    0.1927    0.6327    0.2563    0.8417    0.1931    0.6341 
 0.1331    0.1553    0.6541    0.7634    0.1323    0.1544    0.6504    0.7590 
 0.4513    0.4688    0.2568    0.2667    0.4431    0.4603    0.2521    0.2619 
 0.2955    0.3919    0.2492    0.3305    0.3017    0.4001    0.2544    0.3374 
 0.2619    0.2287    0.4029    0.3518    0.2564    0.2239    0.3944    0.3444 
 0.9279    0.5080    0.4451    0.2437    0.9283    0.5082    0.4453    0.2438 
 0.6285    0.9008    0.1891    0.2710    0.6283    0.9005    0.1890    0.2709 
 0.1777    0.5464    0.0367    0.1128    0.1813    0.5573    0.0374    0.1150 
 0.1053    0.4404    0.1939    0.8109    0.1044    0.4365    0.1922    0.8037 
 0.5702    0.2784    0.6084    0.2971    0.5774    0.2820    0.6161    0.3009 
 0.1575    0.3079    0.4207    0.8225    0.1557    0.3045    0.4160    0.8134 
 0.9492    0.3440    0.4818    0.1746    0.9468    0.3431    0.4806    0.1742 
 0.1794    0.5488    0.2896    0.8859    0.1801    0.5510    0.2908    0.8895 
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Çizelge 4: Tüm yöntemler için gözlemlere ilişkin artıklar 
 
Gözlem  
No 

EKK 
Artık

Huber 
Artık

Hampel 
Artık

Tukey 
Artık

Andrews 
Artık

ANFIS 
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 

3.4767
-3.9789
1.1051

-0.4020
-4.6338
2.9175
7.6721

-10.3378
-2.5497
-1.0641
-1.8004
-0.7286
-0.9346
-4.3509
50.3167
-0.3957

-26.3607
-0.4926
-9.4589
-2.1298
-1.6218

-12.1691
3.8849
0.7363

-1.6870
-3.4418
5.4420
6.6952
0.4278
5.8638

2.1904
1.2178

-1.1466
0.5861

-3.7318
1.8044
4.1178

-14.6644
-1.8646
1.1593
0.6667

-1.4388
0.3685

-0.4822
51.4430
-1.2575

-31.5567
3.6793

-7.8677
-1.4330
-1.4706
-6.8861
3.8895

-0.7023
1.0962

-3.1937
1.2833
4.2542
0.6231
2.2337

1.5721
2.5822

-1.6369
0.6348

-3.3337
1.6230
3.0940

-16.1899
-1.9390
1.8002
1.2379

-1.4064
0.4359
0.6489

51.6845
-1.9241

-33.0319
4.5840

-7.1450
-1.1352
-1.5166
-5.3992
4.0801

-0.9030
1.9775

-3.0297
-0.0150
3.9416
0.9175
1.2525

1.0752
2.8061

-1.7818
0.2043

-3.1872
1.4196
2.5835

-17.1185
-2.1887
1.7052
1.2547

-1.4838
0.1152
0.9398

51.5151
-2.6085

-33.6463
4.3540

-6.9146
-1.4250
-1.7185
-5.1320
4.1399

-0.8580
2.1547

-3.1557
-0.6893
3.9915
1.1227
0.8570

1.6086
2.5519

-1.5673
0.6978

-3.3084
1.7260
3.1943

-16.0816
-1.9565
1.8737
1.2210

-1.2970
0.4387
0.6329

51.7272
-1.8880

-32.9199
4.6162

-7.0821
-0.9864
-1.4846
-5.4017
4.1380

-0.8578
2.0043

-2.9457
0.0864
4.0392
0.9512
1.3398

-17.6759
-7.8254
-1.5879

-11.5606
-2.6604
1.1031

-7.6847
-28.9371

2.7615
-6.1937
-1.0513
1.2672

-13.3710
-4.3802

-10.2161
-29.6824
-9.3339

-11.3668
-5.1477
10.9992
-7.6727

-11.5501
-3.2610
0.0676

-7.9256
-2.9142

-16.3709
0.8268

-1.3372
-5.0809

HKT 3867,3 4087,8 4228,2 4278,2 4222,3 3580.9 

Regresyon modellerinin tahminlerinde kullanılan herbir yöntem için veri setinde yer alan 
gözlemlere ilişkin ağırlıklara Çizelge 3’de yer verilmiştir. Robust yöntemler için elde edilen 
ağırlıklar, verilerin elde edilen tek bir modele dahil edilme ağırlıklarını ifade etmektedir. Diğer 
yandan ağdan elde edilen ağırlıklar verilerin Eşitlik 21 ile verilen değişken sayısına göre çeşitlilik 
gösterebilen modellere aitliklerini göstermektedir. Bu açıdan ağırlıklar arasında fark olması
doğaldır.  
 
Eşitlik (23)’de verilen regresyon modellerin ağırlıklı ortalamalarından elde edilen tahmin 
değerlerine dayanarak belirlenen artık değerleri ve robust regresyon yöntemleri kullanılarak 
oluşturulan modellerden elde edilen tahminlerin artıkları ise Çizelge 4’de yer almaktadır. Bu 
çalışmada önerilen algoritma MATLAB’da yazılan bir program ile işletildi. Adımsal işletim 
aşamasında bu çalışma için, aykırı gözlemin mevcut olduğu bağımlı değişkene sahip veri seti ele 
alındı. Tanımlanan robust regresyon yöntemlerinden M yöntemleri için MATLAB’da yazılan 
programlar işletilerek elde edilen sonuçlar karşılaştırıldı. Yapılan karşılaştırmalardan, uyarlamalı
ağdan elde edilen modellerin en küçük hatayı veren tahmin değerlerine ulaştıkları görüldü. 

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
0.0793 

1
0.1292 

1
0.5182 

1
1

0.5921 
1
1
1
1
1

0.9584 
1
1

1
0
1
0
1

0.7229 
1
1

0.9567 
1
1
1
1
1
1
1
1

0.9917 
0

0.9371 
0

0.8298 
0.6013 
0.9810 
0.9724 
0.7679 
0.8455 
0.9931 
0.9569 
0.9086 
0.9955 
0.8559 
0.9882 
0.9931 

0.4754 
0

0.4691 
0

0.4345 
0.3816 
0.4742 
0.4718 
0.4197 
0.4425 
0.4747 
0.4682 
0.4589 
0.4762 
0.4441 
0.4744 
0.4726 

 0.1503    0.1419    0.5525    0.5216    0.1478    0.1396    0.5435    0.5132 
 0.4992    0.5684    0.5843    0.6652    0.5004    0.5697    0.5856    0.6668 
 0.1247    0.5603    0.0919    0.4131    0.1267    0.5694    0.0934    0.4198 
 0.5070    0.8905    0.1032    0.1812    0.5050    0.8869    0.1027    0.1804 
 0.1445    0.1493    0.2798    0.2891    0.1483    0.1532    0.2872    0.2967 
 0.5293    0.1817    0.6608    0.2268    0.5224    0.1793    0.6521    0.2238 
 0.3005    0.0669    0.1178    0.0262    0.3091    0.0688    0.1212    0.0270 
 0.3892    0.6510    0.4306    0.7203    0.3872    0.6476    0.4284    0.7165 
 0.2313    0.1485    0.9096    0.5841    0.2309    0.1483    0.9080    0.5831 
 0.5032    0.3235    0.4841    0.3113    0.4952    0.3184    0.4764    0.3063 
 0.2068    0.2081    0.1806    0.1817    0.2010    0.2022    0.1755    0.1766 
 0.4008    0.2502    0.8070    0.5038    0.3973    0.2480    0.7999    0.4994 
 0.8261    0.4589    0.5943    0.3301    0.8278    0.4598    0.5955    0.3307 
 0.4479    0.9347    0.1135    0.2367    0.4501    0.9393    0.1140    0.2379 
 0.4073    0.1794    0.1907    0.0840    0.3971    0.1750    0.1860    0.0819 
 0.1948    0.1431    0.2575    0.1891    0.1894    0.1392    0.2504    0.1839 
 0.5378    0.7880    0.1901    0.2785    0.5323    0.7799    0.1882    0.2757 
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Exponantial-binomial distribution  
 

Coşkun Kuş16 
Selcuk University, Faculty of Sciences, Department of Statistics, Konya, Turkey. 

Abstract 
 
Some probability distributions have been proposed to fit real life data with decreasing 
failure rates. In this article, a three-parameter distribution with decreasing failure rate is 
introduced. Various properties of the introduced distribution are discussed. An EM 
algorithm is used to determine the maximum likelihood estimates when one parameter is 
given or known. Illustrative examples based on real data are also given. 
 
Key words: Compounding, decreasing failure rate, EM algorithm, exponential 
distribution, lifetime distributions, maximum likelihood estimation, zero truncated 
binomial distribution 
 
1. Introduction 

In recent years, some probability distributions have been proposed to fit real life data with 
decreasing failure rates. Adamidis and Loukas (1998), Kuş (2007) and Tahmasbi and 
Rezaei (2008) provided the Exponential-Geometric, Exponential-Poisson and Exponential-
Logarithmic distribution, respectively. There are a number of papers dealing with the 
models for DFR. The distributions with DFR are discussed in the works of Lomax (1954), 
Proschan (1963), Barlow et al. (1963), Barlow and Marshall (1964, 1965), Marshall and 
Proschan (1965), Cozzolino (1968), Dahiya and Gurland (1972), McNolty et al. (1980), 
Saunders and Myhre (1983), Nassar (1988), Gleser (1989), Gurland and Sethuraman 
(1994), Adamidis and Loukas (1998), Kuş (2007) and Tahmasbi and Rezaei (2008). 
 
This paper is organized as follows: In Section 2, a new three parameter DFR distribution is 
obtained by mixing exponential and zero truncated Binomial distribution where mixing 
procedure was previously carried out by Adamidis and Loukas (1998) and further 
discussed in Kuş (2007) and Tahmasbi and Rezaei (2008). In Section 3, some properties of 
the introduced distribution are discussed. In Section 4, the estimation of parameters is 
studied by the method of maximum likelihood when one parameter is given or known. 
Finally, in Section 5, illustrative examples based on real data are provided to close the 
paper. 
 

16Note that in a recent issue of Computational Statistics and Data Analysis there is a related paper (Chahkandi and 

Ganjali, 2009) where a general family of power series distributions is considered, which includes the binomial.  
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2. The distribution and its properties 

Let 1 2, ,..., ZW W W be a random sample from ( ); , , R ,wf w e wββ β β−
+= ∈ Z is a zero 

truncated Binomial variable with probability function  
 

( ) ( ) ( ){ } ( )
1

; 1 1 1  1,..., ,  0,1 ,m z mzm
P z p p p p z m p

z

−− 
= − − − = ∈ 
 

 

where  Z and  W s are independent. Let's define  ( )1 2min , ,..., .ZX W W W= Then,  

( )| ; zxf x z ze ββ β −= and marginal probability density function of  X obtained as 
follows: Let us consider the following identity(recall the moment generating function of 
binomial distribution): 

( ) ( ) ( )( ) ( )
1

exp 1 1 exp 1 .
m mm z mz

z

m
zx p p p p x p

z
β β−

=

 
− − = − + − − − 

 
∑

(1) 
If in both sides of the equation (1) derivatives with respect to  x are taken, then we obtain: 
 

( ) ( ) ( ) ( )( ) 1

1

exp 1 exp 1 exp .
m mm zz

z

m
z zx p p pm x p p x

z
β β β β β

−−

=

 
− − = − − + − 

 
∑

(2) 
 
Hence using equation (2), probability density function of  X is introduced by 

 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ){ }

( )
( ) ( ){ }

1 1

1

1

1

; , ; ; | ;

exp 1 1 1

exp 1 exp , R ,
1 1

m m

m m
z z

m
m z mz

z

m

m

f x f x z P z p f x z

m
z zx p p p

z
pm x p p x x

p

β

β β

β β β

= =

−−

=

−

+

= =

 
= − − − − 

 

= − − + − ∈
− −

∑ ∑

∑

θ θ

 

(3) 
 

where  N ,m +∈ ( )0,1 ,p∈ Rβ +∈ and  ( ),m p β=θ with given or chosen parameter  

.m Also  β is obviously a scale parameter. In the sequel, distribution of  X will be 
referred to as the Exponential-Binomial distribution (EB) which is customary for such 
names to be given to the distributions arising via the operation of compounding (mixing) in 
the literature (Adamidis and Loukas,1998, Kuş, 2007 and Tahmasbi and Rezaei, 2008.). It 
can be seen that the EB density function is monotone decreasing with modal value  

( ){ } 1
1 1 mpm pβ

−

− −  at  0x = . EB probability density functions are displayed in Fig. 1 

and Fig. 2 for selected parameter values. Observing changing parameter  β is unnecessary 
because it only shows the well known effect of a scale parameter. 
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The model is obtained under the concept of population heterogeneity (through the process 
of compounding). An interpretation of the proposed model is as follows: A situation where 
failure (of a device for example) occurs due to the presence of an unknown number,  Z ,
of initial defects of same kind (a number of semiconductors from a defective lot, for 
example). The  W s represent their lifetimes and each defect can be detected only after 
causing failure, in which case it is repaired perfectly (Adamidis and Loukas, 1998). Then 
the distributional assumptions given earlier lead to the EB distribution for modeling the 
time to the first failure  X .
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Fig. 1. Probability density functions of the EB distribution for  β =1,  m =10 and  p =0.1,0.5,0.9, identified, 
respectively, by the y-axis intercepts appearing in increasing order of magnitude 
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Fig. 2. Probability density functions of the EB distribution for  β =1,  p =0.5 and  m =5,10,15, identified, 
respectively, by the y-axis intercepts appearing in increasing order of magnitude 

For all values of parameters, the density is strictly decreasing in  x and tending to zero as  
.x →∞ Its graph resembles those of the EG, EP, Pareto II and exponential distributions. 

As  p approaches zero or  1m = , the EB leads to exponential distribution with parameter  
β and as  m tends to infinity the EB distribution approaches the Exponential Poisson 
which is introduced by Kuş (2007). 
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The distribution function of  X is given by 
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and hence, the median is obtained by   
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where  ( )Γ ⋅ is the gamma function. 
 
Hence the mean and variance of the EB distribution are given respectively by 
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Using (3) and (4), survival function and failure rate function (hazard function) of the EB 
distribution are given respectively by 

 

( ) ( )
( )( ){ } ( )
( )

( ) ( )
( )

( ) ( )( ){ }
( )( ){ } ( )

1

1 1 exp 1
; 1 ; ,

1 1

exp 1 1 exp;
; .

; 1 1 exp 1

m m

m m m

m

m
m m m

m

p x p
s x F x

p

pm x p xf x
h x

s x p x p

β

β β β

β

−

− − − − −
= − =

− −

− − − −
= =

− − − − −

θ θ

θ
θ

θ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

0,
5 1

1,
5 2

2,
5 3

3,
5 4

4,
5 5

5,
5 6

6,
5 7

7,
5 8

x

h(
x)

Fig. 3. Hazard functions of the EB distribution for  β =1,  m =10 and  p =0.1,0.5,0.9, identified, respectively, by the 
y-axis intercepts appearing in increasing order of magnitude 

Both functions have simple forms in contrast to those of some DFR distributions such as 
Gamma with DFR. Since  m is finite the EB distribution is in fact a finite mixture of 
exponential distributions. Hazard function is decreasing because of the DFR property arise 
from the results of Barlow et al. (1963) on mixtures. The initial and long-term hazards are  

( ) ( ){ } 1
0; 1 1 m

mh pm pβ
−

= − −θ and  ( ); .mh β∞ =θ They are both finite in contrast to 

those of Weibull distribution with  ( )0; mh = ∞θ and  ( ); 0.mh ∞ =θ Hazard functions for 
selected parameter values are displayed in Fig. 3. 
 

3. Estimation of the parameters 
 

3.1 Estimation by maximum likelihood 
 

The log-likelihood function (parameter  m is given or known) based on the observed 
sample size of  n , ( ); 1, 2,..., ,obs ix i n= =y from the EB distribution is given by 
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and subsequently the associated gradients are found to be 
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In the following, Theorem 1 expresses when the parameters  m and  p are given, the 
MLE of the parameter  β lies in the specified interval. 
 

Theorem 1. Let  ( ); , obsg pβ y denote the function on the RHS of the expression in (5) and  
1

1
n
i ix n x−
== ∑ , where  p is the true value of the parameter. Then, for a given  ( )0,1p∈

and  Nm +∈ the root of  ( ); , 0,obsg pβ =y the MLE of  β lies in the interval  

( )( ){ }( )1 11 1 ,x p m x
− −− + with probability 1. 

 

3.2. An EM algorithm 
 

Apparently, the solution of the two non-linear normal equations must be attained using a 
numerical method; this would involve a two-dimensional search using any of the methods 
of numerical analysis. EM algorithm is a very powerful tool in handling the incomplete 
data problem (Dempster et al.(1977), McLachlan and Krishnan (1997)). It is an iterative 
method by repeatedly replacing the missing data with estimated values and updating the 
parameter estimates. It is especially useful if the complete data set is easy to analyze. As 
pointed out by Little and Rubin (1983), the EM algorithm will converge reliably but rather 
slowly (as compared to the Newton--Raphson method) when the amount of information in 
the missing data is relatively large. Recently, EM algorithm has been used by several 
authors such as Adamidis and Loukas (1998), Adamidis (1999), Ng et al. (2002), Karlis 
(2003), Adamidis et al. (2005), Kuş and Kaya (2006), Kuş (2007) and Tahmasbi and 
Rezaei (2008). 
 
First of all, denote the observed and missing data by  ( )1 2, , , nX X X=X K and  

( )1 2, , , ,nZ Z Z=Z K respectively, where the  iZ correspond to the unobserved mixing 

variables. Combine  X and  Z to form  ( ),Y X Z= which is the complete data set. This 
model problem can be viewed as an incomplete data problem and then the EM algorithm is 
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applicable to obtain the maximum likelihood estimators of the parameters. To start the 
algorithm, hypothetical complete-data distribution is defined with density function 
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where  ( ), .x zy = Thus, it is straightforward to verify that the E-step of an EM cycle 

requires the computation of the conditional expectation of  ( )( | ; ),h
mZ X θ where  
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m p β=θ is the current estimate of  .mθ Using that  
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this is found to be  
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The EM cycle is completed with M-step, which is complete data maximum likelihood over  
,mθ with the missing  'Z s replaced by their conditional expectations  ( )( )| ; h

i ms E Z X= θ

(Adamidis and Loukas, 1998). Thus, an EM iteration, taking  ( )h
mθ into  ( )1 ,h

m
+θ is given by 
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It can be seen that only a one-dimensional search such as Newton-Raphson is required for 
M-step of an EM cycle. Recently, Karlis (2009) has been proposed Nested EM algorithm 
without Newton-Raphson iteration for the ML estimation of EP distribution which is 
introduced by Kuş (2007). This idea of Karlis (2009) is adapted to our problem. The 
problem can be solved in closed form expressions as follows. Observe that at the M-step 
one has to solve the problem of finding the ML estimates from a sample of truncated 
binomial data with known  m . This is exactly the second equation. There is a simple way 
to do this via an EM algorithm. Consider a sample  1 2, , , nZ Z ZK from such a truncated 
binomial distribution. If we augment the data with some missing data that represent the 
zero values not observed then ML estimation of  p would be extremely simple being just 
the proportion of successes. Note that the missing values do not contribute to the  1

n
i iZ=∑ .

Hence if we had  0n values of zero then the ML estimate of  p would be  



439
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=+ ∑ since now the sample size would be  0n n+ . So we just need to 
estimate the number of zero values expected with given parameter values which is 
obviously  ( ) ( )0 1 mn n p+ − . So the full EM for the exponential binomial would be 

Consider the current values  ( ) ( ) ( )
0, ,h h hp nβ
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Clearly this approach does not need any NR step and hence deriving derivatives which can 
be quite slow. Moreover if the initial values belong to the appropriate domain of the 
parameter values we will never go out of this domain which can happen with the NR 
approach. 
 
4. Illustrative examples 

The fit of the EB distribution of real data is examined by graphical methods using MLEs. It 
is also compared with the EP, EG, Weibull and Gamma models with respective densities 
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where  ( ), , 1, 2,3, 4.j j jp jβ= =δ

The first set consists of the number of successive failures for the air conditioning system of 
each member in a fleet of 13 Boeing 720 jet airplanes. The pooled data, yielding a total of 
213 observations, were first analyzed by Proschan (1963) and further discussed in Dahiya 
and Gurland (1972), Gleser (1989), Adamidis and Loukas (1998) and Kuş (2007). In the 
second set, the data are 109 observations on the period between successive coal-mining 
disasters and can be found in Cox and Lewis (1978) and further discussed in Adamidis and 
Loukas (1998) and Kuş (2007). The third data set includes the time intervals(in days) of 
the successive earthquakes with magnitudes greater than or equal to 6 Mw (moment 
magnitude) in North Anatolia Fault Zone between  39.00 42.00−o o North latitude and  
30.00 40.00−o o East longitude and can be found in Kuş (2007). Since the  � is obviously 
a scale parameter, transformed data are used so as to avoid overflow errors during the EM. 
 

For the second data set, the log-likelihood keeps increasing for  21m < and then decreases 
so the maximum occurs at  21m = and for the second data set, the log-likelihood keeps 
increasing for  9m < and then decreases so the maximum occurs at  9.m = The log-
likelihoods for a wide range of values of  m are given in Fig. 4 and Fig. 5. for first and 
second data sets. 
 
For the last data set, running for a wide range of values of  m , we found that the log-
likelihood still increases even for  1000m = implying that  m →∞ i.e. the binomial tends 
to a Poisson distribution and EB distribution tends to the exponential Poisson distribution. 
The Fig. 6 plots show this. The horizontal line is the log-likelihood value of the EB model. 
Fig. 6 shows the log-likelihood value for the last data for values from 3 to 1000. One can 
see that the log-likelihood still increases after 1000 which implies that the value of  m
tends to  ∞ . We have not seen this behavior to the other datasets. 
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Fig. 4. The log-likelihood for the first data set for values of m from 3 to 100. The 
horizontal line represents the log-likelihood of the Exponential Binomial distribution 
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Fig. 5. The log-likelihood for the second data set for values of m from 3 to 100. The 
horizontal line represents the log-likelihood of the Exponential Binomial distribution 
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Fig. 6. The log-likelihood for the last data set for values of m from 3 to 100. The 
horizontal line represents the log-likelihood of the Exponential Binomial distribution 
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Fig. 7. EB Probability Plot for the first data set. 
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Fig. 8. EB Probability Plot for the second data set. 
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Fig. 9. EB Probability Plot for the third data set. 

The PP-Plots are shown in Fig. 7, Fig. 8 and Fig. 9 for the EB distribution. As the figures 
show, in all cases, EB distribution is very similar and it provides good fits to the data sets.  
 
Table 1 
Parameter estimates and log-likelihood values obtained from the fit of each of the five distribution for the data set 1,2 and 
3

Data Set Distribution Estimates LL 

1 ( )213n =

EB 
 
�
�21 ��0.06536, 7.47 �103� -1175,8431 

EP 
 
�
�1 ��1.3321,7. 51 �103� -1175,8447 

EG 
 
�
�2 ��8.01 �103 ,0. 4276� -1175,9749 

Weibull 
 
�
�3 ��1.12 �102 ,0. 9240� -1177,6372 

Gamma 
 
�
�4 ��9.9 �103 , 0.9220� -1178,3427 

2 ( )109n =
EB 

 
�
�9 ��0.3153,1. 83 �103� -703,3046 

EP 
 
�
�1 ��3.2148,1. 67 �103� -703,3710 
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EG 
 
�
�2 ��2.65 �103 ,0.5599� -703,9165 

Weibull 
 
�
�3 ��4.5 �103 , 0.8650� -704,6367 

Gamma 
 
�
�4 ��3.44 �103 ,0. 8280� -705,4496 

3 �n �24�

EB 
 
�
�1000 ��2. 632 �103 ,3. 591 �104� -196,8662 

EP 
 
�
�1 ��2.6377,3. 56 �104� -196,8649 

EG 
 
�
�2 ��3 �104 ,0. 7369� -196,7526 

Weibull 
 
�
�3 ��8.12 �104 ,0. 7854� -197,0897 

Gamma 
 
�
�4 ��4.98 �104 ,0. 7117� -197,4051 

The MLEs  
) )

( , )m p β=
)
θ for given  m which is choosen considering large value of p-

value for the data sets and  
) )

( , ), 1, 2,3,4j jjp jβ= =
)
δ , log-likelihoods under the EB, EP, 

EG, Weibull and Gamma models are presented in Table 1. For the first second and third 
sets of data, the parameter estimates of the EB distribution were obtained, using the EM 
algorithm, in 2254, 2363 and 1346 iterations, respectively. Looking at the log-likelihoods 
in Table 1, the proposed model offers an attractive alternative to these three well-
established models such as Weibull, Gamma, EG and EP as in the analyzed real data sets. 
 
Appendix 

Proof of Theorem 1.

Let  
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Hence,  ( ); , 0obsg pβ <y when  1xβ −> and, therefore, there is at least one root of  

( ); , 0obsg pβ =y in the interval  ( )( ){ }( )1 11 1 ,x p m x
− −− + ; this proof is analogous to that 

of Theorem 4.1 in Adamidis and Loukas (1998). 
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Özet 

‘En Küçük Ortanca Kareler / Least Median of Squares / LMS’ kestiricisinin PROGRESS algoritması kullanılarak 
orijinden geçen doğrusal regresyon modellerinde, doğru kestirim değerlerine ulaşılamadığı, tek değişkenli doğrusal 
regresyon modelleri için gösterilmiş ve daha sonra Kayhan ve Gunay (2008) tarafından iki değişkenli modeller için yeni 
bir algoritma önerilmiştir. Bu çalışmada, çok boyutlu modeller için bu algoritmanın genelleştirilmiş biçimi ve kısaca 
uygulama adımları sunulacak, daha sonra da değişik veri kümeleri üzerinden elde edilen sonuçlar tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: En küçük ortanca kareler; Genelleştirilmiş LMS; Kayhan and Gunay Algoritması; PROGRESS.  

Abstract 

LMS Algorithm and Its Applications for Multiple Linear Regression Model 

Via the PROGRESS algorithm, correct LMS estimate can not be reached for the linear regression model through the 
origin. The basic solution of this problem was illustrated for the univariate regression model and then a different 
algorithm for the bivariate case was suggested by Kayhan and Gunay (2008). In this study, the generalization of  this 
algorithm (generalized LMS) for the multiple linear regression model will be presented. Moreover, the steps of the 
generalized LMS will be explained and the results over different data sets will be discussed. 

Key words: Least Median of Squares; Generalized LMS; Kayhan and Gunay Algorithm; PROGRESS. 

1. Genelleştirilmiş LMS Algoritması

Doğrusal regresyon modeli aşağıdaki gibi tanımlansın;

Y X= θ+ ε

11 12 1p1 1

21 22 2p 12 2

2

i1 i2 ipi i

p px1

n1 n2 npn nnx1 nx1nxp

x x xy e
x x xy e

x x xy e

x x xy e

    
    θ          θ = +              θ      

        

K

K

M M MM M

K M

M M MM M

K

(1) 

burada iy i 1, 2,..., n= , cevap vektörünün i.satırı, ix nxp boyutlu dizayn matrisinin i. satırı, θ
px1 boyutlu bilinmeyen parametreler vektörü, ie hata vektörünün i. satırı olarak tanımlanmaktadır. 
Bu model kullanılarak elde edilen artıklar aşağıdaki gibi verilebilir: 
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ˆR Y X= − θ

burada θ̂ , bilinmeyen parametreler vektörü θ ’nın kestirimidir. 

Veri kümesindeki her bir i1 i2 ip i(x , x , , x , y )… gözlemi için artık kareler aşağıdaki gibi 
tanımlanabilir: 

( ) 2
2
i i i1 1 i2 2 ip p

ˆ ˆ ˆr y x x ... x = − θ + θ + + θ  (2) 

Eşt.2’de tanımlanan artık kare ifadesi, θ̂ ’nın bir fonksiyonu olarak düşünülürse aşağıdaki gibi 
verilebilir: 

2
i i

ˆr f ( )= θ (3) 

Eşt.3’de tanımlanan i
ˆf ( )θ , iki kez türevlenebilen bir fonksiyondur ve Hessian matrisi pozitif yarı-

tanımlıdır. Dolayısıyla i
ˆf ( )θ ’nın pℜ üzerinde konveks bir fonksiyon olduğu gösterilebilir. 

Tanımlanan fonksiyon, pℜ ’nin boş olmayan bir, iP ,alt kümesi üzerinde, verilen veri kümesi için 
aradığımız LMS kestirimini taşıyan fonksiyon olarak düşünülebilir. Bu alt küme ise medyan 
kestiricinin bayağı tanımı kullanılarak aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 

{ }{ }i k 1,2,3,..., n k iΙ = ∈ ≠ (4) 

burada iΙ , i
ˆf ( )θ için tanımlanan ( )n 1− elemanlı bir indeks kümesi olsun. Bu kümenin tüm 

( )n 1 2− elemanlı alt kümeleri de i1 i2 i3 itL ,L , L ,...,L olarak tanımlansın. Daha sonra ikU kümesi 

ik i ikU \ L= Ι olarak verilsin ve p
iP ⊂ℜ olacak biçimde bir alt küme aşağıdaki biçimde ifade 

edilsin: 

i i1 i2 itP P P P= ∪ ∪ ∪L (5) 

burada, 

{ }p
im k i j im im

ˆ ˆ ˆ ˆP f ( ) f ( ) f ( ), k L , j U= θ∈ℜ θ ≤ θ ≤ θ ∀ ∈ ∀ ∈  (6) 

olarak tanımlanmaktadır. imL ve imU ’deki eleman sayıları birbirine eşit olacağı için i
ˆf ( )θ , iP

üzerinde medyandır denilebilir. 

Eşt.6’da verilen ifade aşağıdaki gibi yazılabilir: 

im im imP P P+ −= ∪ (7) 

{ }p
im i i k k i i i i j j im im

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆP y x 0 , y x y x  ,  y x y x  ,  k L , j U+ = θ∈ℜ − θ ≥ − θ ≤ − θ − θ ≤ − θ ∀ ∈ ∀ ∈  (8) 

{ }p
im i i k k i i i i j j im im

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆP y x 0 , y x y x  ,  y x y x  ,  k L , j U− = θ∈ℜ − θ ≤ − θ ≤ − + θ − + θ ≤ − θ ∀ ∈ ∀ ∈  (9) 
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Eşt.8 aşağıdaki gibi verilebilir: 

im im1 im2P P P+ + += ∪ (10) 

{ }p
im1 i i i i k k i i j j i i im im

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆP y x 0 ,  y x y x y x  ,  y x y x  , k L , j U+ = θ∈ℜ − θ ≥ − + θ ≤ − θ ≤ − θ − θ ≥ − θ ∀ ∈ ∀ ∈  (11) 

{ }p
im2 i i i i k k i i j j i i im im

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆP y x 0 ,  y x y x y x  ,  y x y x  , k L , j U+ = θ∈ℜ − θ ≥ − + θ ≤ − θ ≤ − θ − θ ≤ − + θ ∀ ∈ ∀ ∈  (12) 

olmak üzere. Eşt.11 ve 12’den yararlanılarak verilen im1P+ ve im2P+ kümelerinin konveks olduğu

gösterilebilir ve benzer işlemler Eşt.9 için de gerçekleştirilebilir. Dolayısıyla i
ˆf ( )θ ’nın medyan 

olduğu alt küme, iP , konveks alt kümelerin birleşiminden oluşan konveks olmayan bir küme 
biçiminde elde edilir. Algoritmada LMS çözümü bahsedilen konveks alt kümeler üzerinde 
araştırılmaktadır. Dolayısıyla kestirim değeri hesaplama işleminin, bir konveks optimizasyon 
problemi olduğu düşünülerek, algoritma çok boyutlu modellerin çözümü için genelleştirilmiştir. 
Algoritmada LMS çözümü tüm i

ˆf ( )θ , i 1,..., n= ’lar ve bunların medyan olabileceği bölgeler için 
tek tek araştırılır. 

Genelleştirilmiş LMS algoritmasının işleyişi basit bir örnek üzerinden aşağıdaki gibi açıklanabilir: 

Veri kümesi aşağıdaki gibi tanımlansın: 

6 2 1 2
1 1 1 4
9 4 6 2

Y X5 2 7 3
8 7 1 7
3 3 3 9
7 6 6 4

− −   
   −   
   −
   = =   
   
   
   
      

Adım1: Algoritma araştırmaya birinci gözlem ile başlar. θ1
ˆf ( ) , LMS kestirimini verebilecek aday 

fonksiyon olarak kabul edilir. Bu aşamada, fonksiyonun medyan olduğu bölgenin muhtemel 
ekstremum noktalarını hesaplamada kullanılacak olan iA ve ib matrisleri oluşturulur. Eşt.11’de 
verilen ifade aşağıdaki gibi yazılabilir: 

{ }p
im1 im1 im1

ˆ ˆP A b+ + += θ∈ℜ θ ≤  (13) 

Tanımlanan konveks alt kümenin en az bir tane ektremum noktası olacağı ve bu noktanın im1A+

matrisinin pxp ranklı alt matrislerinden elde edilebileceği gösterilebilir (Bertsekas, 2003). Benzer 
gösterim, elde edilen her bir konveks küme için yazılabilir. Daha sonra, bu gösterimden 
yararlanılarak tanımlanan matrisler birleştirilir ve elde edilen süper matris aşağıdaki gibi verilebilir: 



448

{ }i k i k
i i

i k i k

2(n 1)xp 2(n 1)x1

x x y y
A b k 1,2,..., n , k i

x x y y

− −

   
   + +   = = ∀ ∈ ≠
   − −
   
   

M M

M M

 (14) 

i iA ,b matrislerinden elde edilecek pxp boyutlu alt matrisler, aranılan çözümü verebilecek olan 
muhtemel ekstremum noktalar olarak kabul edilir. Algoritmanın bu adımda gerçekleştirdiği
işlemler aşağıdaki kod ile gösterilebilir: 

[row_x,col_x]=size(x); 
for i=1:row_x 
 A_i=[]; 
 for k=1:row_x 
 if k~=i 
 A_i=[A_i;x(i,:)-x(k,:) y(i)-y(k)]; 
 A_i=[A_i;x(i,:)+x(k,:) y(i)+y(k)]; 
 end 

end 
 

Verilen örnek için θ1
ˆf ( ) ’nın medyan olduğu bölgenin ekstremum noktalarını verecek matrisler 

aşağıdaki gibi elde edilir: 

T
1

1 3 2 6 0 4 5 9 1 5 4 8
A 2 0 5 7 8 6 2 0 4 2 10 8

2 6 4 0 5 1 9 5 11 7 6 2

− − − − 
 = − − − − − − 
 − − − − − − 

[ ]T
1b 5 7 3 15 1 11 2 14 3 9 1 13= − − −  

Adım2: Bu adımda ekstremum noktaları oluşturmak için i iA ,b matrislerinden, pxp boyutlu 
oluşturulabilecek tüm alt matrisler hesaplanır. 

 subset=combnk(1:size(A_i,1),col_x); 

Verilen örnek için algoritma toplamda 220 adet 3x3 lük matris hesaplar. 

Adım3: Elde edilen alt matrislerin bir ekstremum nokta oluşturup oluşturmadığı determinantlarına 
bakılarak kontrol edilir. Oluşturulan matrislerden determinantı sıfırdan farklı olanlar muhtemel 
çözüm noktaları olarak alınır. 

for k=1:size(subset,1) 
 % A_i bar matrix is generated 

coeff_mat=A_i(subset(k,:),1:col_x); 
 % b_i bar matrix is generated 

const_mat=A_i(subset(k,:),col_x+1); 
 

if det(coeff_mat)~=0 
 % possible extreme point is determined 

possible_extreme=(inv(coeff_mat)*const_mat)'; 
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Bilgisayar kodunda yer alan ‘possible_extreme’ ifadesi, araştırılan LMS kestirimini verecek 
muhtemel bir ekstremum olarak tanımlanmıştır. Ancak bunun için noktanın Adım4’de belirtilen 
koşulları da sağlaması gerekmektedir. 

Adım4: Adım3’de bulunan noktanın çözüm olabilmesi için θ1
ˆf ( ) ’nın tanım bölgesinde yer alması

gerekir. Bunun kontrolü ise bilgisayar kodunda aşağıdaki biçimde yapılır: 

lms_val=median((y-x*possible_extreme').^2); 

Bulunan nokta kullanılarak artık kareler ortancası hesaplanır. Ancak bu noktanın aradığımız çözüm 
olması için, θ1

ˆf ( ) ’da yerine koyulduğunda elde edilen sonuç ile lms_val değerinin birbirine eşit 
olması gerekir. Dolayısıyla, bilgisayar kodunda aşağıda verilen ikinci kontrole geçilir: 

(y(i)-x(i,:)*possible_extreme')^2 
if lms_val==(y(i)-x(i,:)*possible_extreme')^2 

 

Hesaplanan iki değer birbirine eşit olduğunda, bulunan noktanın θ1
ˆf ( ) ’nın medyan olduğu bölgede 

tanımlı bir ekstremum olduğu garanti edimiş olur ve veri kümesi için muhtemel bir çözümdür. 

Buraya kadar anlatılanlar verilen veri kümesi için gerçekleştirildiğinde, ilk çözüm noktasına k=12. 
iterasyonda ulaşılır. Noktayı oluşturan alt matrisler, 

1 2 2 5
Coeff _ Mat 2 5 4 Const _ Mat 3

0 8 5 1

−   
   = − − = −   
   − −   

olarak belirlenmiştir. Matrisler yardımıyla veri kümesi için elde edilen muhtemel ekstremum nokta 
aşağıdaki gibi bulunmuştur: 

possible_extreme = 
 

41.8000    7.0000  -11.4000 
Bu nokta kullanılarak veri kümesinden hesaplanan LMS değeri aşağıdaki gibi elde edilmiştir:  

lms_val = 
 

8.7236e+003 
 

Daha sonra nokta, θ1
ˆf ( ) ’de yerine yazılmış ve aşağıdaki değer elde edilmiştir: 

ans = 
 

8.7236e+003 
 

İki değer aynı olduğu için [ ]Tˆ 41.800 7.000 11.400θ = − , θ1
ˆf ( ) ’nın medyan olduğu bölgede 

tanımlı bir ekstremumdur. 

Adım5: Algoritmada hesaplanan LMS değeri bir önceki iterasyonda bulunan LMS değeri ile 
aşağıdaki biçimde karşılaştırılır: 
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if lms_val<min_lms 
 min_lms=lms_val; 
 m=possible_extreme; 
 

Yeni hesaplanan değer daha küçük ise, sonuç güncellenir ve Adım3’e geri dönülerek 

1A matrisinden türetilen tüm alt matrisler için aynı işlemler tekrar edilir. 

Adım6: Algoritma birinci adıma geri dönerek, ikinci gözlem için aynı işlemleri tekrar eder  ve veri 
kümesindeki tüm gözlemler için araştırma tamamlandıktan  sonra, min_lms değerini aranılan 
çözüm olarak verir. 

Algoritma verilen örnekteki birinci gözlem için 73 tane ekteremum noktada LMS hesaplamaktadır. 
Aynı süreç tüm gözlemler için tekrar edildiğinde, veri kümesi kestirim değerleri aşağıdaki gibi elde 
edilmiştir: 

ndimLMS_kestirim : 0.03363780248279058700, [ ]ˆ 0.288210 0.598253 0.017467θ =

PROGRESS_kestirim: 1.059688581314882400, [ ]ˆ 1.794118 0.352941 0.147059θ = − −  

Verilen örnekten de açıkca görülebileceği gibi, PROGRESS algoritması LMS çözümünü 1.05, 
genelleştirilmiş LMS algoritması ise 0.03 olarak hesaplamaktadır. 

 
2. Uygulama 

Bu bölümde genelleştirilmiş LMS algoritmasının, orijinden geçen doğrusal regresyon modelleri 
için parametre kestirimlerinde,  PROGRESS algoritmasına olan üstünlüğünü göstermek amacıyla, 
iki ayrı veri kümesi üzerinden elde edilen sonuçlar verilmiştir. 

İlk örnek için 3 açıklayıcı değişken ve 21 gözlemden oluşan veri kümesi kullanılmıştır (
Rousseeuw ve Leroy (1987), sayfa 76). Hem genelleştirilmiş LMS, hem de PROGRESS 
algoritması ile elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir: 

ndimLMS kestirimi : 2.13338943447185430000 

[ ]ˆ 1.143873 0.114880 0.576586θ = − −  

PROGRESS kestirimi : 4.08928491843803150000 

[ ]ˆ 1.348313 0.184766 0.684004θ = − −  

PROGRESS algoritması ile kestirim değeri 4.089, genelleştirilmiş LMS algoritması ile de 2.133 
olarak hesaplanmıştır. 

İkinci örnekte 5 açıklayıcı değişken ve 19 gözlemden oluşan bir veri kümesi için ( Rousseeuw ve 
Leroy (1987), sayfa 79, ilk 19 gözlem) her iki algoritma ile parametre kestirimleri elde edilmiştir. 
Sonuçlar aşağıdaki gibidir: 

ndimLMS estimate : 0.077979 

[ ]ˆ 2.395871 0.001209 0.653274 1.423126 0.625495θ = −
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PROGRESS_kestirimi : 0.244109 

[ ]ˆ 2.158264 0.017741 0.607261 1.344829 0.746242θ = −

Yine bu örnek için de genelleştirilmiş LMS algoritması ile elde edilen kestirim değeri daha küçük 
hesaplanmıştır. 

3. Sonuçlar ve Tartışma 

Orijinden geçen doğrusal regresyon modeli için Kayhan ve Günay tarafından önerilen algoritmanın
çok boyutlu modele genelleştirilmiş biçimi, adım adım bilgisayar kodları da verilerek açıklanmıştır. 
Önerilen algoritmanın üstünlüğünün ortaya konulması açısından, uygulama bölümünde farklı veri 
kümeleri üzerinden elde edilen sonuçlar sunulmuştur. Genelleştirilmiş LMS algoritması ile 
PROGRESS algoritması, LMS değeri ‘0’ olduğunda, bir başka ifade ile veri kümesindeki 
gözlemlerin yarıdan fazlası doğrusal modele tam uyum gösterdiğinde aynı sonucu vermektedir. 
Bunun dışında, kestirim değerlerine bakıldığında verilen tüm örneklemlerde genelleştirilmiş LMS 
algoritmasının, PROGRESS algoritmasından daha küçük LMS kestirimine ulaştığı gösterilmiştir. 
Ayrıca bulunan bu değerden daha küçük bir değere ulaşılamayacağı da algoritmanın konveks 
optimizasyon teorisine dayandırılarak geliştirilmesi ile garanti altına alınmıştır. Algoritmanın zayıf
kalan noktası, veri kümesindeki toplam gözlem sayısının ‘tek’ olması koşuludur. Gözlem sayısı
‘çift’ olduğunda izlenilecek yol daha sonra ayrıca incelenecektir. 
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Özet  

Bugünün dünyasında ekonomik ve sosyal etkilerinin yer aldığı işsizlik, bir ülkenin çok yönlü 
problemler ile karşı karşıya kalmasıdır. Bir ülkedeki iş gücünün durumu ve niteliği ekonomik 
gelişimleri göstermektedir. Bu gerçekler ışığında, gelişmekte olan bir ülke işsizlik probleminin 
üstesinden gelmesi gerekmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu’na göre, iş gücünü oluşturan 15 ve 60 
yaş arasındaki aktif bireyler kurumsallaşmamış nüfustan oluşmaktadır. İşsizlik, herhangi bir işe
sahip olmayan ve mevcut ödeme düzeyinde bir iş teklifi arayan bireylerin oluşturduğu bir kavramdır. 
İşsizliği etkileyen bazı faktörler, ithalat, ihracat, ithalat ve ihcaratın dolar kuru, ithalat ve ihracat 
değişim oranı, döviz kuru, nüfus artış hızı, GSMH, cari fiyatlarla GSMH büyüme hızı, sabit fiyatlarla 
GSMH büyüme hızı, kamu yatırımları, özel yatırımlar, GSMH deflatörüdür. Çalışmanın temel amacı
işsizlik oranını etkileyen değişkenlerdeki var olan çoklu bağlantı sorununu ortadan kaldırmak olup, 
temel bileşenler kullanılarak bu değişkenlerden faktörler elde etmektir. Açıklayıcı değişkenler olan 
bu yeni değişkenler işsizlik oranı regresyon modelini oluşturmada kullanılmaktadır. İstatistiksel 
çıkarım varsayımları kontrol edildikten sonra, Türkiye’deki işsizlik oranı öngörüsü yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çıkarım Süreci, İşsizlik Oranı, İşsizlik Oranını Etkileyen Faktörler, Öngörü, 
Temel Bileşenler Analizi. 

Abstract 

Determination of Unemployment Rate in Turkey Using Principal Components Regression Analysis 

In today’s world, a country with unemployment that is resulted by the effects of economical and social 
effects comes across multidimensional problems. The condition and qualification of labor force in a 
country indicate an economical developments. In the light of these facts,  a developing country should 
overcome the problem of unemployment. According to Turkish Statistical Institute, people in working 
condition in ages of between 15 and 60 that are labor force consist of non-institutionalization 
population. Unemployment is defined as jobless who are  looking for a job that offers the current fee 
level. Some factors that affect the unemployment are the asset of import and export, dollar price of 
import and export, exchange rate of import and export, exchange rate, population growth speed, GNP, 
GNP growth speed in current price, GNP growthspeed  in fixed price, public investments, private 
investments, GNP deflator. The main aim of this study is to remove the existing collinearity inside 
variables that affect the rate of unemployment and to obtain the factors from these variables via 
principal components. The new variables that are regressors are used in constructing of 
unemployment rate regression model. After the assumptions of statistical inference are justified,  the 
unemployment rate for Turkey is forecasted. 

Keywords: Forecasting, Principal Components, Statistical Inference, The rate of unemployment, The 
factors of unemployment rate.  

1. Giriş

İşsizlik problemi gerek ülkemizde gerekse de dünyada önemli bir sosyal sorun olarak yer 
almaktadır. Bir ülkedeki işsizlik, çalışmak istediği halde iş bulamayan yetişkinlerin (15 yaş
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ve üstündekiler) olması halinde, söz konusu ekonomide işsizlik var demektir. O halde, 
çalışmak istediği halde iş bulamayan yetişkinlere işsiz denir[1].  

İşsizliğin, kişisel ve topluma dair olmak üzere önemli sonuçları söz konusudur. Kişisel 
sonuçlar yönünden bakılırsa; işsiz kişiler geçimlerini sağlamak üzere para kazanamazlar, 
bunun sonucu olarak kişiler mortgage ev kredilerini veya ev kiralarını ödeyemeyecek 
duruma düşüp, kaldıkları mekânlardan çıkmak zorunda kalabilirler. Ayrıca istatistiklere 
bakıldığında işsizliğin yüksek olduğu dönemlerde suç oranlarının yükseldiği
gözlemlenmiştir. Sosyal-devlet yapısının daha geliştiği ülkelerde işsizlik sigortası
uygulamaları görülmektedir. Ayrıca işini kaybetme korkusu bireylerde psikolojik 
rahatsızlıklara yol açabilir. Topluma dair sonuçlar yönünden bakılırsa da; yüksek işsizlik 
oranına sahip bir ekonomi, sahip olduğu işgücünün önemli bir kısmını kullanamamaktadır. 
İşsizliğin yükselmesi toplumda bencillik ve yabancı düşmanlığına yol açabilir. Az 
miktarda olan iş imkânını diğer ülkelerden gelen yabancılara kaptırmak istememe istemi 
yabancı düşmanlığına ve sınırlardaki geçişlerin azalmasına neden olabilir. Ayrıca toplumda 
bireyler mevcut işi kapabilmek için, kişilerin sağlığını olumsuz etkileyebilecek düzeye 
ulaşan bir yarışmaya dönüşebilir. Diğer taraftan yüksek işsizlik oranı işçiyi, patronun 
karşısında güçsüz bir duruma düşürebilir. İşveren, işçiyi onun yerine başkalarını
alabileceği telkin ve tehdidinde bulunarak işçinin üzerine baskı uygulayabilir[1,13].  

Tüm bunlar dikkate alındığında, çalışmanın Türkiye ekonomisinde uygulanan politikalara 
belli açılardan ışık tutması hedeflenmiştir.  

2. Ekonometrik göstergeler 

İşsizlik Oranı: İş arayan, işe dönmeye hazır ya da iş bekleyen bireylerin ülke nüfusu iş
gücüne oranıdır. Ekonomik aktivitedeki düşüşün sonucu işsizliği meydana getirir. Burada 
GSMH, GSYİH’nin fiyat genel düzeyi ile ilgili olması işsizliği etkileyen olarak karşımıza 
çıkacaktır[1]. İthalat: Yurt dışında üretilmiş malların ülkedeki alıcılar tarafından satın
alınmasıdır[13]. İthalat Değişim Oranı(%): Bir önceki yıla göre yüzdesel değişimidir. 
İhracat:Bir malın yabancı ülkelere döviz karşılığı yapılan satışıdır[13]. Döviz kuru: Bir 
birim ülke parasının diğer bir ülke parası cinsinden fiyatına, değerine denir[13]. İş gücü 
nüfus artış hızı: Bir önceki yıla göre 15 yaş ve üstündekilerin yüzdesel değişimidir. 
GSMH(Gayri Safi milli Hasıla): Bir ülke vatandaşlarının bir yıl için ürettikleri toplam mal 
ve hizmetlerin, belli bir para birimi karşılığındaki değerinin toplamıdır[13].GSYİH: Bir 
ülkenin kendi sınırları içinde 1 yılda üretilen mal GSYİH ve hizmetlerin piyasa fiyatları
cinsinden, toplam parasal değeridir[1].Mevduat:Bankalara ve benzeri kredi kurumlarına
istenildiğinde ya da belli bir vade ya da ihbar süresi sonunda çekilmek üzere yatırılan 
paralardır. Reeskont:Bankaların elinde bulundurduğu senedi, başka bir bankaya 
zamanından önce iskonto etmesidir[13]. Deflatör:Parasal değerleri, enflasyon etkisini 
gidererek gerçek değerlere dönüştüren bir endekstir. Bu endekste, sektörel deflatörler 
hesaplanırken, bazı durumlarda o sektörün kapsadığı mal ve hizmetlerdeki fiyat de-
ğişikliklerinin ağırlıklı ortalaması alınmakta, bazı durumlarda da gösterge niteliğindeki 
endeksler esas alınmaktadır [2]. 

Çizelge 1’de çalışma kapsamında kullanılan değişkenler verilmektedir. Bu çalışmada 
literatürdeki bilgiler baz alınarak 26 değişken işsizlik oranını tahmin etmek üzere 
regresyon modeline dahil edilmiştir. Çalışmanın birçok değişken ile gerçekleştirilmesinin 
nedeni, işsizlik oranını daha iyi açıklayabilmektir.  
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Çalışmada, veriler Türkiye İstatistik Kurumu’nun “İstatistik Göstergeler 1923-2005”, 
“İstatistik Göstergeler 1923-2007”, “Türkiye İstatistik Yıllığı 2008”, “Ekonomik 
Göstergeler I 2008”, “Ekonomik Göstergeler II 2008”, “Tarım İstatistikleri Sorularla 
Resmi İstatistikler Dizisi-5”  yanı sıra devletin diğer kurumlarından elde edilmiştir. 

Çizelge 1’de yer alan birim bazlı değişkenlere ilişkin veriler dolar cinsinden Türkiye 
İstatistik Kurumu’nun istatistiki göstergelerinden bulunmuştur. Veriler, ait oldukları yıla 
ilişkin dolar kuru fiyatı ile çarpılıp TL birimindeki değerleri elde edilmiştir.  

Çizelge 1.  İşsizliği etkilediği düşünülen değişkenler 

t Yıl Etkisi 
X1 İthalat Değeri (Bir Trilyon $, TL) 
X2 İthalat Değişim Oranı (%) 
X3 İthalat Dolar Kuru TL 
X4 İhracat Değeri (Bir Trilyon $, TL) 
X5 İhracat Değişim Oranı (%) 
X6 İhracat Dolar Kuru TL 
X7 Döviz Kuru (Alış) TL 
X8 Döviz Kuru (Satış) TL 
X9 İş gücü nüfus artış hızı (100)  
X10 GSMH (Trilyon TL) 
X11 Cari fiyatlarla GSMH büyüme hızı TL 
X12 Sabit fiyatlarla GSMH büyüme hızı TL 
X13 Cari fiyatlarla kişi başına GSMH TL 
X14 Sabit fiyatlarla kişi başına GSMH TL 
X15 Harcama / GSMH TL 
X16 Bütçe Açığı / GSMH TL 
X17 Toplam Yatırımların GSMH‘ ya Oranı TL
X18 Kamu yatırımları TL 
X19 Özel yatırımlar TL 
X20 Kamu yatırımları / Toplam Yatırımlar 
X21 Özel Yatırım / Toplam Yatırım
X22 Tasarruf mevduatı faiz oranı
X23 TCMB reeskont faiz oranı
X24 GSMH deflatörü 
X25 GSYİH TL 
X26 Dış ticaret hacmi (Trilyon $, TL) 

3. İstatistiksel yöntemler 

3.1. Temel Bileşenler 

Temel bileşenler analizi orijinal değişkenlerin bir kaç doğrusal kombinasyonları aracılığı 
ile varyans-kovaryans yapısının açıklanması işlemidir. Genel hedef, değişken indirgeme ve 
yorumlama yapabilmenin yanı sıra rank sorununa karşı önlem alma ve varyans-kovaryans 
matrisindeki doğrusal ilişkinin kaldırılmasıdır [7,12]. 
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3.2. Çok Değişkenli Doğrusal Regresyon Modeli 

Regresyon analizi ile ilgili birçok uygulamada birden fazla açıklayıcı değişkenin yer aldığı 
durumlar söz konusudur. Birden fazla açıklayıcı değişkenin yer aldığı regresyon modeline 
çok değişkenli regresyon modeli denir. İşsizlik oranını açıklamak için temel bileşen sonucu 
elde edilen bileşke değişkenler açıklayıcı değişken olarak örnek gösterilebilir[4,5]. 

4. Sonuç ve Öneriler 

Açıklayıcı değişkenler arasındaki korelasyon ilişkisi incelendiğinde temel bileşenler 
yapılması uygundur. F1, F2, F3, F4, F5 ve F6 bileşkelerinin açıklayıcı değişkenleri çalışmada 
yer almaktadır ve buradaki değişkenlere ilişkin anlamsız olan katsayıların ortadan 
kaldırılması için geriye doğru eliminasyon yöntemi yapıldığında modelden çıkarılan 
değişkenler F1, F4 ve F6 şeklindedir. Bu değişkenler çıkarılmış olsa bile çok değişkenli 
durumdaki R ilişki değeri 0.794 olarak yer almaktadır.  

Elde edilen regresyon modeli ise aşağıda verilmektedir. F1, F2, F3, F4, F5 ve F6
değişkenlerinin tümünün yer aldığı regresyon modelinde R değeri 0.799 olarak yer almakta 
ve F1, F4 ve F6 değişkenlerini çıkarmış olmanın getirdiği bir dezavantaj söz konusu 
değildir. 

 iŶ = 8.389600+0.105268t-0.286506F2-0.224856F3-0.322893F5 + iε̂

(1)         

Şekil 1. Artıkların dağılımının sorgulanması

Trend etkisi t, F2, F3 ve F5 bileşkeleri ve işsizlik oranına göre oluşturulmuş doğrusal 
regresyon modeline göre Şekil 1’de artıkların dağılımı Kolmogorov-Smirnov test 
istatistiğine göre normal dağılım göstermektedir. 
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Şekil 2. Tahmin değerlerine karşı artıklar 

Şekil 2’ye göre tahmin değerleri ile artıklar arasında bir ilişki yoktur. Varsayımlar 
sağlandığına göre test model ve katsayılarına ilişkin çıkarım sürecini gerçekleştirmek 
uygundur. Buna göre, (1) regresyon modeli p = 0.0 < α = 0.1 olduğundan regresyon modeli 
anlamlıdır.  

(1) nolu eşitlikle elde edilen regresyon modelinin değişkenleri olan t, F2, F3 ve F5 için, 
sırasıyla, p = 0.0, 0.001, 0.008, 0.049 < α/2 = 0.05 olması nedeniyle modele ilişkin 
katsayılarda anlamlıdır. 

Yukarıdaki (1) denkleminde, F2, F3 ve F5 bileşkelerinin yerine bileşenleri olan X1, …, X26 
yazıldığında aşağıda verilen işsizlik oranını tahmin eden regresyon modeli (2) yer 
almaktadır. 

iŶ = 8.389600+0.105268t-0.02441X1+0.048408X2+0.006408X3-
0.00653X4+0.220603X5+0.005861X6-0.00944X7-0.00944X8+0.082747X9+0.026292X10-
0.08902X11+0.005631X12-0.08922X13+0.003696X14-0.10292X15+0.125415X16-
0.15493X17-0.04725X18-0.12901X19+0.040619X20-0.04062X21-0.08723X22-0.20851X23-
0.15386X24-0.11755X25-0.01777X26 + iε̂ (2)          

(2)’deki regresyon modeline göre; yıldan kaynaklanan etkiyi açıklayabilmek yani verilerde 
durağanlığı kazandırabilmek için t değişkeninden yararlanılmıştır. Buna göre 1982-2006 
yılları arasında her yıla ilişkin etki 0.105268’dir.  

Çizelge 2. İşsizlik oranını etkileyen değişkenlere ilişkin katsayıların değerleri 
X23 X17 X24 X19 X25 X15 X13 X11 X22 

-0.20851 -0.15493 -0.15386 -0.12901 -0.11755 -0.10292 -0.08922 -0.08902 -0.08723 
X18 X21 X1 X26 X7 X8 X4 X14 X12 

-0.04725 -0.04062 -0.02441 -0.01777 -0.00944 -0.00944 -0.00653 0.003696 0.005631 
X6 X3 X10 X20 X2 X9 X16 X5
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0.005861 0.006408 0.026292 0.040619 0.048408 0.082747 0.125415 0.220603  

Çalışmada kullanılan X1,…,X26 değişkenleri negatif katsayılılardan pozitif olanlara doğru 
sıralanmaktadır. Değişkenlerden biri ele alınıp diğerleri sabit tutulduğunda işsizlik oranı
üzerindeki etkileri Çizelge 2’de verilmektedir. Burada değişkenlerin katsayılarının negatif 
olup en küçük olanlarındaki artış işsizlik oranındaki azalımda en büyük etkiyi yapmış 
olduğu anlamına gelir.  
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Özet 

Yaşam verileri için en çok kullanılan regresyon modeli Cox regresyon modelidir ve bu model 
orantılı hazardlar varsayımına karşı duyarlıdır.  Bu varsayımın sağlanmadığı durumlarda farklı
yaşam modellerinin kullanılması önerilmektedir. Bu çalışmada, orantılı hazardlar varsayımının
sağlanmadığı durumda zayıflık modeli incelenmiş ve mide kanseri hastalarına ait veri kümesini 
içeren sayısal bir örnek modeli açıklamak için kullanılmıştır. 

Anahtar sözcükler: Cox regresyon modeli, Orantısız hazardlar, Parametrik regresyon 
modelleri, Zayıflık modeli 

 
Abstract  

Frailty Model in Survival Analysis 

The Cox regression model is the most commonly used regression model for survival data and 
sensitive to proportional hazards. In the violation of proportional hazards, several  survival 
models are suggested. In this study, frailty model was investigated in case of nonproportional 
hazards and  a numerical example which includes a data of  stomach  cancer patients is done to  
clarify the model . 

Keywords: Cox regression model, Nonproportional hazards, Parametric regression models, 
Frailty model 

 

1. Giriş

Yaşam verileri için en çok kullanılan yaşam modeli Cox regresyon modelidir ve bu modelin temel 
varsayımı orantılı hazardlardır. Cox regresyon modelinde orantılı hazardlar varsayımı
sağlanmıyorsa farklı yaşam modellerin kullanımı önerilmektedir. Bu modeller, tabakalandırılmış 
Cox regresyon modeli, zamana bağlı açıklayıcı değişkenli Cox regresyon modeli, parametrik 
regresyon modelleri ve zayıflık (frailty) modeli biçiminde sıralanabilmektedir.  
 
Bu çalışmada, orantılı hazardlar varsayımının sağlanmadığı durumlarda kullanılabilen zayıflık
modeli incelenmiştir. Orantılı hazardlar varsayımını sağlamayan mide kanseri hastalarına ait veri 
kümesi kullanılarak parametrik yaşam modellerinin ve zayıflık modelinin uygulaması yapılmıştır. 

 

2. Orantısız Hazardlar ve Zayıflık Modeli 
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2.1. Orantısız Hazardlar 

Cox regresyon modelinin temel varsayımı olan orantılı hazardlar varsayımı, hazard oranının
zamana karşı sabit olması ya da bir bireyin hazard fonksiyonunun diğer bireyin hazard 
fonksiyonuna orantılı olması anlamına gelmektedir [22]. Bu varsayımın sağlanmaması durumunda 
Cox regresyon modeli yerine farklı yaşam modelleri kullanılmaktadır. Bu modellerden biri olan 
zayıflık modeli, orantısız hazardlar için kullanılan modellere eşdeğer olarak kullanılabilmektedir 
[18].  

2.2. Zayıflık Modeli 

Zayıflık modeli ile ilgili ilk çalışmalar Vaupel v.d. (1979) tarafından yapılmış ve “zayıflık” 
kavramı benzer özelliklere bireyler arasında yaşam sürelerindeki farklılıkları açıklamak için 
kullanılmıştır.  Vaupel v.d. (1979) mortalite çalışmalarında ve Lancaster (1979) işsizlik sürelerinin 
modellenmesinde zayıflık modelini kullanmıştır. Daha sonra zayıflık modeli Andersen v.d. (1993), 
Aalen (1994), Hougaard (1995), Klein ve Moeschberger (1997), O’Quigley ve Stare (2002) ve 
Stare ve O’Quigley (2004) tarafından incelenmiştir. 
 
Zayıflık modeli, paylaşılmış (shared) ve paylaşılmamış (unshared) zayıflık modelleri olmak üzere 
ikiye ayrılmaktadır. Paylaşılmamış zayıflık modeli bireyler arasındaki heterojenliği ve paylaşılmış 
zayıflık modeli ise gruplar arası heterojenliği modellemek için kullanılmaktadır. 

2.2.1. Paylaşılmamış Zayıflık Modeli 

Zayıflık modeli, bireyler arasındaki heterojenliği açıklamak için ölçülemeyen rasgele etkiyi 
(unmeasured random effect) hazard fonksiyonuna dahil eden bir modeldir [13].                            
h(t), t zamanındaki hazard fonksiyonu ve α ölçülemeyen açıklayıcı değişken (zayıflık) olmak üzere 
zayıflık modeli, 
 

)t(h)/t(h α=α
(1) 
 
biçiminde yazılmaktadır. Zayıflık teriminin (α) birim ortalamaya ve sonlu varyansa (θ) sahip 
olduğu varsayılmaktadır.   
 
Zayıflık modeli hazard fonksiyonu üzerinde gözlemlenemeyen etkiyi (α) açıklamaktadır ve zayıflık
terimi üzerindeki koşul Eşitlik 1’deki gibi verilmektedir. α, birim ortalamaya ve θ varyansına sahip 
pozitif bir niceliktir. α > 1’e sahip olan bireylerin açıklayıcı değişkenler tarafından açıklanamayan 
nedenlerden dolayı daha fazla zayıf olduğu ve artan başarısızlık riskine sahip olduğu ifade edilir.          
α < 1’e sahip olan bireylerin açıklayıcı değişkenler tarafından açıklanamayan nedenlerden dolayı
daha az zayıf olduğu ve bu bireylerin daha uzun yaşama eğilimine sahip olduğu belirtilir [9]. 
 
Paylaşılmamış zayıflık modelinde bireysel yaşam fonksiyonu [ ]α=α )t(S)/t(S biçimindedir. 
Burada S(t) standart yaşam modelinin yaşam fonksiyonudur. Kitle yaşam fonksiyonu ise, 
gözlemlenemeyen α’lar üzerinden integral alınarak hesaplanır. Zayıflık terimi (α), g(α) olasılık
yoğunluk fonksiyonuna sahip ise, kitle ya da koşulsuz yaşam fonksiyonu Eşitlik 2’deki gibi verilir: 
 

[ ] αα= ∫
∞

α
θ d)(g)t(S)t(S

0

. (2) 

 
Burada verilen θ alt indisi zayıflık teriminin varyansına bağımlılığı vurgulamaktadır.  
Zayıflık modeli ile ilgili çalışmaların birçoğu zayıflık teriminin dağılımının seçimini içermektedir 
[5, 8, 10, 17, 23, 25, 26]. Çalışmalarda zayıflık terimi için en çok kullanılan dağılım, Gamma ya da 
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ters Gaussian dağılımlarıdır.  Bu dağılımların dışında normal ve lognormal dağılım, bileşik Poisson 
dağılımı kullanılabilmektedir [1, 2, 12].  
 
α, birim ortalama ve θ varyansı ile gamma dağılımına sahip ise, olasılık yoğunluk fonksiyonu ve 
yaşam fonksiyonu sırasıyla Eşitlik 3 ve Eşitlik 4’de verildiği biçimdedir: 
 

θ

−θ

θθΓ
θα−α=α /1

1/1

)/1(
)/exp()(g , (3) 

 

[ ] θ−
θ θ−= /1)t(Sln1)t(S . (4) 

 
α, birim ortalama ve θ varyansı ile ters Gaussian dağılıma sahip ise, olasılık yoğunluk fonksiyonu 
ve yaşam fonksiyonu sırasıyla, 
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θ

=θ
2/1)t(Sln2111exp)t(S (6) 

 
biçimindedir [7, 9, 13]. 

2.2.1.1. Olabilirlik Fonksiyonu 

Yaşam fonksiyonu ve hazard fonksiyonu arasındaki ilişki α üzerinde koşulsuzdur, bu nedenle kitle 
hazard fonksiyonu, 
 

[ ] 1)t(S)t(S
dt
d)t(h −

θθθ −= (7) 

 
biçimindedir. i.gözlem için zaman aralığı ( ]ii0 t,t olsun. ti başarısızlık zamanı olmak üzere birey ti

zamanında başarısız olmuşsa di = 1, ti zamanında durdurulmuş ise di = 0 olsun. Buna göre,          
log-olabilirlik fonksiyonu  
 

[ ] [ ]∏
= θ

θ
−

θ=
n

1i i0i

d
ii

d1
ii

)t(S
)t(f)t(S

lnLln
ii

[ ]∏
=

θθθ +−=
n

1i
iiii0iii )t(hd)t(Sln)t(Sln , n,...,1i = (8) 

 
biçimindedir. Burada )x/t(h)t(h ii θθ = ’dir [7, 9, 13]. 

 

2.2.2. Paylaşılmış Zayıflık Modeli 
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Paylaşılmış zayıflık modelinde, zayıflık teriminin grup içinde sabit olduğu varsayılmaktadır ve 
zayıflık grup içi korelasyonu modellemek için kullanılmaktadır.  Bu modellerle ilgili ilk çalışmalar 
Clayton (1978), Clayton ve Cuzick (1985) tarafından yapılmıştır. Hougaard (1986a) Weibull 
bireysel hazardlar ile paylaşılmış zayıflık modelini, Whitmore ve Lee (1991) üstel bireysel 
hazardlar ile ters Gaussian paylaşılmış zayıflık modelini ve Sahu v.d. (1997) ise Gibbs 
örneklemesini kullanarak Bayesci paylaşılmış modelini incelemişlerdir. Pickles v.d. (1994) ve 
Yashin v.d. (1995) ise çalışmalarında paylaşılmış zayıflık modelini aynı grup içindeki gözlemler 
arasında farklı fakat ilişkili zayıflık terimlerine izin verecek biçimde geliştirmişlerdir. 
 
Bu model, bireylerin aynı zayıflık terimini paylaşmalarına izin vermektedir. Aynı zayıflık terimini 
paylaşmak, bireyler arasındaki bağımlılığı ortaya çıkarmaktadır.  
n gruptan oluşan bir veri için  
 

)t(h)/t(h ijiiij α=α , in,...2,1j = (9) 
 
biçimindedir. ni, i. gruptaki birey sayısını göstermekte ve )x/t(h)t(h ijij = biçimindedir.                    
i. gruptaki herhangi bir birey için, standart hazard fonksiyonu paylaşılmış zayıflık αi ile 
çarpılmaktadır. Bu durumda koşulsuz yaşam fonksiyonu ise, 
 

[ ] i)t(S)/t(S ijiij
α=α (10) 

 
biçimindedir [7, 9, 13]. 

2.2.2.1. Olabilirlik fonksiyonu

n grup sayısını göstermek üzere her bir gruptaki birey sayısı ni (j=1,…,ni, i=1,…,n)  olmak üzere     
i. gruptaki j. birey için başlangıç zamanı, bitiş zamanı ve başarısız ya da durdurulmuş olması

)d,t,t( ijijij0 ile gösterilsin. Bu durumda olabilirlik fonksiyonu,  
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biçimindedir. ∑ =
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biçimindedir.  
 

αi ye göre integral alınarak i. grup olabilirlik fonksiyonu  
 

∫
∞

ααα=
0

iiiii d)(g)(LL (13) 

 
biçiminde hesaplanır. Zayıflık terimi Gamma dağılımına sahip ise Li aşağıdaki gibi hesaplanır: 
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Zayıflık terimi ters Gaussian dağılımına sahip ise, Li nin hesaplanışı daha karmaşıktır (BesselK 
fonksiyonunu içermektedir) [7, 9, 13].   

3. Sayısal örnek 

Uygulamada, mide kanseri olan 106 hastaya ait bilgiler kullanılarak sayısal bir örnek yapılmıştır. 
Mide kanseri hastalarının yaşam sürelerini etkileyen faktörler yaşam çözümlemesi yöntemleri 
kullanılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Hastaların ölümü başarısızlık olarak ifade edilmiştir. 
Çalışma süresinin sonunda başarısızlık ile karşılaşmayan hastalar ise durdurulmuş olarak 
tanımlanmıştır. Hastaların başarısızlık ya da durdurma süreleri yaşam süresi (min=1 ay, max=67 
ay) olarak alınmıştır. 
 
Hastaların izlenme süresi sona erdiğinde 106 hastadan 67’sinde (%63.2) başarısızlık ve 39’unda 
(%36.8) durdurma gözlenmiştir.  Uygulamada yaş, kemoterapi, patolojik evre, cinsiyet metastaz, 
sigara içme, alkol, ülser tedavisi, aile öyküsü, tümör boyutu, kas eksilmesi ve radyoterapi 
değişkenleri çözümlemeye alınmıştır. Bu değişkenler ve değişkenlerin düzeyleri Çizelge 3.1.’de 
verilmiştir.  

Çizelge 3.1. Mide kanseri verisi için kullanılan değişkenler ve düzeyleri 

Değişken Değişken 
Düzeyleri 

Toplam Olay 
Sayısı (%) 

Başarısız Olay 
Sayısı

Durdurulmuş
Olay  
Sayısı

Yaş 56.68 ± 1.2    
Kemoterapi Yok 

Var 
11 (%10.4) 
95 (%89.6) 

1 (%2.6) 
38 (%97.4) 

10 (14.9) 
57 (85.1) 

Patolojik Evre 1 
2
3

14 (%13.2) 
23 (%21.7) 
69 (%65.1) 

2 (%5.1) 
6 (%15.4) 

31 (%79.5) 

12 (%17.9) 
17 (%25.4) 
38 (%56.7) 

Cinsiyet Kadın
Erkek 

33 (%31.1) 
73 (%68.9) 

12 (%30.8) 
27 (%69.2) 

21 (%31.3) 
46 (%68.7) 

Metastaz Yok 
Var 

74 (%69.8) 
32 (%30.2) 

16 (%41.0) 
23 (%59.0) 

58 (%89.6) 
9 (%13.4) 

Sigara İçme  Yok 
Var 

54 (%50.9) 
52 (%49.1) 

20 (%51.3) 
19 (%48.7) 

34 (%50.7) 
33 (%49.3) 

Alkol Yok 
Var 

94 (%88.7) 
12 (%11.3) 

35 (%89.7) 
4 (%10.3) 

59 (%88.1) 
8 (%11.9) 

Ülser Tedavisi Yok 
Var 

61 (%57.5) 
45 (%42.5) 

25 (64.1) 
14 (35.9) 

36 (53.7) 
31 (46.3) 

Aile Öyküsü Yok 
Var 

79 (%74.5) 
27 (%25.5) 

27 (%69.2) 
12 (%30.8) 

52 (%77.6) 
15 (%22.4) 

Tümör Boyutu 1 
2

27 (%25.5) 
79 (%74.5) 

5 (%12.8) 
34 (%87.2) 

22 (%32.8) 
45 (%67.2) 

Kas Eksilmesi Yok 
Var 

102 (%96.2) 
4 (%3.8) 

37 (%94.9) 
2 (%5.1) 

65 (%97.0) 
2 (%3.0) 

Radyoterapi Yok 
Var 

34 (%32.1) 
72 (%67.9) 

14 (%35.9) 
25 (%64.1) 

20 (%29.9) 
47 (%70.1) 
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Çalışmada SAS 9.1 paket programının SAS/LIFETEST, SAS/PHREG, SAS/LIFEREG alt 
modülleri ve STATA 8 paket programı kullanılmış ve mide kanseri verisi için Cox regresyon 
modeli, parametrik regresyon modelleri ve zayıflık modeli ile çözümleme yapılmıştır.  
 
Çalışmada öncelikle orantılı hazardlar varsayımının sağlanıp sağlanmadığı Schoenfeld artıkları ile 
yaşam sürelerinin rankı arasındaki korelasyon testi kullanılarak incelenmiş ve metastaz değişkeni 
için orantılı hazardlar varsayımının sağlanmadığı görülmüştür (p= 0.0001). Buna göre klasik Cox 
regresyon modeli yerine parametrik regresyon modelleri ya da zayıflık modelinin veri için daha 
uygun olacağı düşünülerek bu modeller incelenmiştir. 
 
Parametrik regresyon modellerinde uyum iyiliği Cox-Snell artıkları kullanılarak incelenmektedir. 

)r(ŜR , SR(r)’nin Kaplan-Meier tahmin edicisidir. Cox-Snell artığı ri ve Cox-Snell artığının yaşam 
fonksiyonunun Kaplan-Meier tahmin edicisi )r(ŜR olmak üzere ri’nin )r(Ŝlog R− ’ye karşı grafiği
bir eğim ve sıfır kesişim ile düz bir doğru ise parametrik modelin ilgilenilen veri kümesi için uygun 
olduğu sonucuna ulaşılır [16].   
 
Mide kanseri verisi için her bir dağılıma ait Cox-Snell artıkları elde edilmiş ve Cox-Snell artık
grafikleri Şekil 3.1.’de verilmiştir.  
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Cox-Snell artık grafiklerine göre lognormal regresyon modelinin veri kümesi için uygun olduğu
söylenebilir ancak kesin olarak uygun parametrik regresyon modeline karar verilebilmek için 
model karşılaştırma kriterleri de kullanılmıştır. Çalışma kapsamında Üstel, Weibull, Loglojistik, 
Lognormal ve Gamma parametrik regresyon modellerine ait -2logL, Akaike bilgi kriteri (AIC) ve 
Bayesci bilgi kriteri (BIC) elde edilmiştir. Veri kümesi için Gamma regresyon modeli sonuçları
yakınsama sağlanamadığından elde edilememiştir. Diğer modellere ait sonuçlar Çizelge 3.2’de 
verilmiştir.  

Çizelge 3.2.  Parametrik regresyon modelleri için model karşılaştırma kriterleri 

Parametrik Regresyon Modeli -2LogL AIC BIC 
Üstel  168.61 198.61 194.94 
Weibull  160.64 192.64 186.97 
Loglojistik  160.14 192.14 186.47 
Lognormal 158.80 190.80 185.13 

En küçük -2logL, AIC ya da BIC değerine sahip model lognormal regresyon modeli olduğundan 
veri kümesi için bu modelin kullanılmasının uygun olacağı görülmektedir. Buna göre lognormal 
regresyon modeli için elde edilen sonuçlar Çizelge 3.3’te verilmiştir. 

Çizelge 3.3.  Lognormal regresyon çözümlemesinin sonuçları
Değişken α Std. Hata %95 Güven Aralığı z p-değeri 

Sabit 5.22 0.93 (3.39. 7.05) 5.60 0.000 
Kemoterapi -0.74 0.72 (-2.15. 0.67) -1.02 0.305 
Patolojik Evre -0.17 

-0.54 
0.68 
0.80 

(-1.50. 1.17) 
(-2.11. 1.04) 

-0.25 
-0.67 

0.806 
0.504 

Cinsiyet 0.18 0.37 (-0.55. 0.90) 0.48 0.635 
Yaş 0.00 0.01 (-0.03. 0.02) -0.32 0.747 
Metastaz -0.60 0.27 (-1.12. -0.08) -2.26 0.024 
Sigara İçme -0.36 0.33 (-1.01. 0.28) -1.11 0.268 
Alkol 0.17 0.44 (-0.69. 1.03) 0.39 0.693 
Ülser Tedavisi 0.48 0.28 (-0.07. 1.02) 1.72 0.085 
Aile Öyküsü -0.63 0.31 (-1.23. -0.02) -2.03 0.043 
Tümör Boyutu -0.46 0.56 (-1.57. 0.64) -0.83 0.408 
Kas Eksilmesi -1.31 0.67 (-2.62. -0.01) -1.97 0.049 
Radyoterapi 0.49 0.30 (-0.09. 1.08) 1.64 0.100 

Ölçek 0.94 0.12 (0.74. 1.20)   

Çizelge 3.3’teki p değerleri incelendiğinde metastaz, aile öyküsü ve kas eksilmesi  değişkenlerinin 
başarısızlığı etkileyen önemli risk faktörleri olduğu %95 güven düzeyinde söylenebilmektedir. 
Metastazı olmayan hastaların ortanca yaşam süresi metastazı olan hastalara göre yaklaşık 1.82 kat          
(exp(0.60)=1.82) daha fazladır. Aile öyküsü olmayan hastaların ortanca yaşam süresi aile öyküsü 
olan hastalara göre 1.88 (exp(0.63)=1.88) kat daha fazladır. Kas eksilmesi olmayan hastaların
ortanca yaşam süresi kas eksilmesi olan hastalara göre 3.71 (exp(1.31)=3.71) kat daha fazladır. 

Hazard fonksiyonunda gözlemlenemeyen faktörlerden açığa çıkan bireysel farklılıkların orantısız
hazardlara neden olabileceği düşünülerek zayıflık modeli mide kanseri verisi için kullanılabilir. 
Uygun bulunan lognormal regresyon modeli dikkate alınarak ve zayıflık terimi için Ters Gaussian  
dağılımı kullanılarak lognormal zayıflık modeli elde edilmiş ve sonuçlar Çizelge 3.4’te verilmiştir. 
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Çizelge 3.4.  Lognormal zayıflık modeli sonuçları

Değişken β Std. Hata %95 Güven Aralığı z p-değeri 
Sabit 4.63 0.70 (3.25, 6.00) 6.58 0.00 
Kemoterapi -0.96 0.49 (-1.93, 0.00) -1.95 0.06 
Patolojik Evre 
 

0.20 
-0.45 

0.50 
0.61 

(-0.77, 1.17) 
(-1.64, 0.75) 

0.40 
-0.73 

0.69 
0.46 

Cinsiyet 0.23 0.37 (-0.49, 0.95) 0.63 0.53 
Yaş -0.01 0.01 (-0.03, 0.0) -1.77 0.08 
Metastaz -0.15 0.28 (-0.69, 0.40) -0.52 0.60 
Sigara İçme -0.53 0.28 (-1.09, 0.03) -1.87 0.06 
Alkol 0.44 0.36 (-0.27, 1.15) 1.22 0.22 
Ülser Tedavisi 0.54 0.26 (0.02, 1.05) 2.02 0.04 
Aile Öyküsü -0.46 0.28 (-1.00, 0.08) -1.65 0.10 
Tümör Boyutu -0.74 0.47 (-1.66, 0.19) -1.56 0.12 
Kas Eksilmesi -1.34 0.60 (-2.51, -0.16) -2.23 0.03 
Radyoterapi 0.82 0.37 (0.09, 1.54) 2.21 0.03 

ln_p -1.18 0.83 (-2.81, 0.44) -1.43 0.15 
ln_θ 3.36 2.15 (-0.85, 7.57) 1.56 0.12 

p 0.31 0.25 (0.06, 1.56)   
θ 28.79 61.81 (0.43, 1936.11)   

θ’nın olabilirlik oran testi: p= 0.009 

Çizelge 3.4’teki p değerleri incelendiğinde ülser tedavisi, kas eksilmesi ve radyoterapi 
değişkenlerinin başarısızlığı etkileyen önemli risk faktörleri olduğu %95 güven düzeyinde 
söylenebilmektedir. Ülser tedavisi gören hastaların ortanca yaşam süresi ülser tedavisi görmeyen 
hastalara göre 1.72 (exp(0.54)=1.72) kat daha fazladır. Kas eksilmesi olmayan hastaların ortanca 
yaşam süresi kas eksilmesi olan hastalara göre 3.82 (exp(1.34)=3.82) kat daha fazladır. Radyoterapi 
gören hastaların ortanca yaşam süresi radyoterapi görmeyen hastalara göre 2.27 (exp(0.82)=2.27) 
kat daha fazladır. 
 
Zayıflık terimi θ’nın modele dahil edilip edilmemesine karar vermek için olabilirlik oran testi 
kullanılmış ve ki-kare değeri 5.64 ve p-değeri 0.009 bulunmuştur. Buradan zayıflık teriminin 
model üzerinde etkisi olduğu ve modele dahil edilmesi gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Buna 
göre lognormal regresyon modeli yerine lognormal zayıflık modelinin veri kümesi için 
kullanılmasının daha uygun olduğu söylenebilmektedir. 
 
Çalışmada incelenen mide kanseri verisi için Akaike bilgi kriteri değerleri karşılaştırıldığında 
lognormal zayıflık modelinin (AIC=185.13), lognormal regresyon modeline (AIC=190.80) ve Cox 
regresyon modeline (AIC=317.68) göre daha uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Orantısız
hazardların olması durumunda birimler/bireyler arasındaki gözlemlenemeyen farklılıkları modele 
dahil eden zayıflık modelinin Cox regresyon modeline göre daha iyi sonuç verdiği görülmektedir. 

4. Sonuç ve öneriler 

Bu çalışmada orantısız hazardlar durumunda kullanılan  zayıflık modeli incelenmiş ve mide kanseri 
hastalarına ait veri kümesi ile parametrik regresyon modelleri ile zayıflık modelinin kullanımı ele 
alınmıştır. İncelenen veri kümesi için zayıflık modeli Cox regresyon modeline göre daha uygun 
sonuçlar vermiştir. Buna göre yaşam verilerinin analizinde orantılı hazardlar varsayımı
incelendikten sonra kullanılacak yaşam modeline karar verilmelidir. Orantılı hazardlar varsayımı
sağlanıyorsa Cox regresyon modeli, sağlanmıyorsa ve yaşam süresinin ya da parametrik regresyon 
modelinde hata teriminin dağılımına ilişkin bilgi olması durumunda ise dağılıma uygun parametrik 
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regresyon  modellerinin ya da birimler/bireyler arasındaki heterojenliğin önemli olması durumunda 
da zayıflık modelinin kullanılmasının daha uygun sonuçlar vereceği yorumu yapılabilmektedir.  
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Özet 

Verinin büyük boyutlara ulaşması ve bilgisayarlar donanımlarının yüksek kapasitede analiz yapabilecek seviyelere 
gelmeleri ile birlikte analistler karmaşık koşullar ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu koşulların çoğu depolama 
aygıtlarının etkinliği ve yapısal olmayan verinin analizine bağımlıdır. Merrill Lynch’in yaptığı bir tahminde; potansiyel 
olarak kullanılan bütün verilerin yaklaşık %80’inin yapısal olmayan türde olduğunu ifade etmiştir. Bu büyük ve karmaşık
yapıdaki yapısal olmayan veri analistlere yeni fırsatlar açmaktadır. Bu çalışmada, yapısal ve yapısal olmayan veri tek tek 
ve beraber analiz edilmiştir. Elde edilen modeller birbirleri ile karşılaştırılmış ve en iyi model tespit edilmiştir.   

Anahtar sözcükler: Veri madenciliği; Metin madenciliği; Web madenciliği; Model karşılaştırma; Churn analizi. 

Abstract 

Unstructured Data Analysis in Data Mining: Text and Web Mining 

As data becomes large-scale, as megabytes become cheaper, as CPU speed becomes faster, we as analysts will be faced 
with more complex requirements. Many of these requirements will depend on the efficient storage and analysis of 
unstructured data. Merrill Lynch has recently estimated that over 80% of all potentially usable business information 
exists as unstructured data. The huge amount and complexity of unstructured data opens up many new opportunities for 
the analyst. In this study, we analyze structured and unstructured data both one by one and together. All generated 
models compare each other and then discovered which one is the best.   

Keywords: Data mining; Text mining; Web mining; Model comparison; Churn analysis. 

1. Giriş

Son yıllarda bilgi sistemleri ve teknolojinin gelişmesi sonucunda; kamu kurum ve kuruluşları,
işletmeler ve diğer kuruluşlar veritabanlarında kuruluşun amacına ve yapısına bağlı olarak çeşitli 
türlerde veri toplamaktadır. Fakat bu veriler işlenmediği sürece anlamsız bir veri yığını olarak 
veritabanlarında depolanmaktadır [2].  

Uygun yazılımların gelişimi ve firmaların topladığı veriyi kullanılabilir bilgiye çevirme isteği
toplanan bu veriyi işleyerek, verinin içerisindeki kullanılabilir ve ilginç ilişkilerin, birlikteliklerin 
ve örüntülerin (patterns) ortaya çıkarılmasını gerekli hale getirmiştir. Günümüzde pek çok kurum 
verilerini müşteri nitelikleri ve müşterilerin satın alma örüntülerine ilişkin yararlı, kullanışlı bilgiler 
elde edecek yöntemler ile işlemeye başlamamıştır. Ham veri zengini, nitelikli bilgi (knowledge) 
fakiri durumunda olan kurumların rekabetçi piyasada  başarılı olmaları ve başarılarını sürdürmeleri 
her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Veri toplamanın önemini kavramış olan ve geçmişe yönelik 
sorgularla veriden en üst düzeyde fayda sağlayamayacağını görmeye başlayan bütün kurumların en 
büyük yardımcısı veri madenciliğidir [6].  
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Veri madenciliği mevcut veriden anlamlı bilgileri, ilişkileri çıkarmada kullanılan tekniklere verilen 
genel isimdir. Veri madenciliği yapısal veriyi analiz edebilmekte iken, metin ve web madenciliği
yapısal olmayan veriyi analiz edip verinin yapısal hale dönüştürülmesinde kullanılmaktadır. Farklı
birçok alanda kullanılabilen veri madenciliğinin alt alanlarından Metin ve Web Madenciliği bu 
çalışmada bir uygulama üzerinden incelenecektir.  

2. Veri, Metin ve Web Madenciliği

Veri madenciliği büyük veri yığınlarında gizli olan örüntüleri ve ilişkileri ortaya çıkarmak için 
istatistik ve yapay zeka kökenli çok sayıda ileri veri çözümleme yönteminin tercihen görsel bir 
programlama ara yüzü üzerinden kullanıldığı bir süreçtir. Veri madenciliği algoritmaları;
istatistiksel algoritmalar, matematiksel algoritmalar ve yapay zeka algoritmalarını (sinir ağları,
karar ağaçları, kohonen ağlar, birliktelik kuralları vb.) bir arada içerir [6]. 

Veri madenciliği genel olarak yapısal veriyi analiz edebilmektedir. Veri madenciliği araçları ve 
algoritmaları metin (veya web) verisindeki kalıpları bulmadan veya model oluşturmadan önce 
metin (veya web) verisinin yapısal olması gerekmektedir. Metin ve Web madenciliği işlemleri, veri 
madenciliğinde kullanılacak yapısal veriye ulaşmak için kullanılan araçlar olarak tanımlanabilir. 

Metin ve web madenciliği son yıllarda oldukça fazla çalışılan birbiri ile ilişkili alanlardır. Metin 
madenciliği, çok büyük belgelerin analizi ve metin tabanlı verinin içerisindeki gizli kalıpların elde 
edilmesidir. Web madenciliği ise, web içerikleri, sayfa yapıları ve web bağlantı istatistiklerinin de 
içinde olduğu web ile ilişkili olan verinin analizini içermektedir [8].  

2.1. Yapısal ve yapısal olmayan veri  

Yapısal veri, bir yapı içerisinde organize edilebilen ve bundan dolayı tanımlanabilen gerçek veri 
için kullanılan bir terimdir. En sık kullanılan evrensel yapısal veri türü SQL ve Access gibi veri 
kaynaklarıdır. Örneğin SQL (Structured Query Language), kolon (değişken) ve satır (kayıt) bazlı
bilginin seçimine imkan vermektedir. Yapısal veri, içerikteki veri tipine göre organize edilebilen ve 
arama yapılabilen veridir. Buna karşın yapısal olmayan verinin tanımlanabilir bir yapısı yoktur. En 
çok bilinen yapısal olmayan veri türleri; resim dosyaları, pdf, word ve text gibi metin dosyaları,
web üzerinde tutulan log dosyaları ve e-postalardır. E-postalar veritabanlarında Microsoft Outlook 
gibi araçlar ile organize edilebilmesine rağmen bu tür veriler herhangi bir yapısal veri türü ile 
eşleşmediklerinden ham veri olarak düşünülür. Excel gibi hücre yapısına sahip veri türleri yapısal 
olmasına rağmen halen yapısal ve yapısal olup olmama konusundaki yeri tartışılmaktadır. 

Birçok kurumun verisinin çoğu yapısal olmayan veri olarak veritabanlarında tutulmaktadır. Merrill 
Lynch’in yaptığı bir tahminde; potansiyel olarak kullanılan bütün verilerin yaklaşık %80’inin 
yapısal olmayan türde olduğunu ifade etmiştir [4, 8, 9]. 

2.2. Metin madenciliği

Veri farklı şekillerde bulunabilir. Bazıları otomatik veri analizi için üstesinden gelinebilir ve uygun 
iken bazıları çok daha zordur. Alışılmış veri analiz yöntemleri verinin değişken ve kayıt bazlı
düzenlendiği varsayımı ile işlem yapmaktadır. Buradaki soru, eğer veri metin formatında yani 
kayıtların ve değişkenlerin olmadığı bir yapıda ise ne yapmamız gerektiğidir. Metin verisindeki 
anlamın ortaya çıkarılabilmesi için kullanılan yöntem metin madenciliğidir.  

Metin yazımında standart kurallar olmadığından dolayı bilgisayar bunları anlayamamaktadır. Her 
bir metnin dili ve içerdiği anlam amaca bağlı olarak çeşitlilik göstermektedir. Yapısal olmayan 
bilgiden içerik çıkarmak için kullanılan geleneksel yöntemler; anahtar kelimeler veya mantıksal 
aramalar, istatistiksel veya olasılıksal algoritmalar, sinir ağları ve kalıp keşfedici sistemler gibi 
dilbilimsel olmayan yöntemlerdir. 
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Bu yöntemler, hem sorgudaki hem de metindeki kelimelerin karakterlerini karşılaştıran bir temele 
dayanır. Bundan dolayı içeriği açıklayıcı sonuçlar elde edemez. Dili anlamının temeli dilbilimsel 
yollara dayanır ve bu çoğunlukla Natural Language Processing (NLP) olarak ifade edilir. NLP’yi 
içeren bir sistem, karmaşık ifadelerin bulunduğu terimleri akıllı olarak çıkarabilmekte ve terimleri 
sınıflayarak ürünler, organizasyonlar veya kişiler gibi sınıflara atamaktadır. 

Metin madenciliği doğal dil metinlerinden bilgi ve nitelikli bilgi çıkarılması sürecidir. İki aşamada 
gerçekleşir. 

• Anahtar içerik/ifadeler metinden çıkarılır, 

• Çıkarılan içerik/ifadeler, yüksek dereceden ilişkili olduğu kategorilere atanır. 

Metin madenciliği uygulamaları iki ana sınıfta ayrılabilir: 

• Metnin anlaşılması/özetlenmesi: Metin madenciliğinin amaçlarından bir tanesi metinden 
anlamlı nitelikli bilginin çıkarılmasıdır. Böylece metnin içerdiği anahtar içerik 
anlaşılabilecektir. Örneğin, yavaş tamir veya siparişlerin gibi sorunlar yüzünden şikayet 
eden müşterilerin oranını öğrenmek isteyebiliriz. 

• Metin ile modelleme: Daha yaygın olarak, metin madenciliği terk etme veya ürün alma gibi 
müşteri davranışlarının tahmin edildiği bir modelin geliştirilmesi aşamasının bir bölümünü 
oluşturmaktadır. Metinden içerik çıkarma işlemi girdi değişkeni gibi kullanılır, diğer 
bilgiler ile beraber öngörüsel model geliştirilir. 

Veri madenciliği girdi olarak sadece yapısal veriyi kullanmaktadır. Bundan dolayı veri madenciliği
çözümleri ve algoritmaları kullanılarak metin verisinden kalıplar bulunup, modeller kurulmadan 
metindeki bilgi yapısal olmak zorundadır. Kategorilerin oluşturulması ile yapısal olmayan veri 
yapısal hale dönüştürülerek demografik bilgiler gibi standart bilgi şekline dönüşmektedir.  

Metin madenciliğinin uygulama alanlarından bazıları;

• CRM: Bütün müşterilerin e-mail, işlem, çağrı merkezi ve anket gibi erişim noktalarından 
elde edilen metinden nitelikli bilgi çıkarılır. Bu nitelikli bilgi müşterinin terk ve çapraz 
satışlarını tahmin etmek üzere kullanılır. 

• Fraud (Sahtekarlık) Tespiti: Sağlık, sigorta ve hükümet tarafında toplanan büyük çaptaki 
metin verilerinde kalıplar ve anormallikler aranarak sahtekarlıklar tespit edilir. 

• Bilimsel ve Medikal Araştırmalar: Hasta raporları, makale başlıkları, yayınlanmış 
araştırma sonuçları ve diğer yanınlar gibi metin materyallerinden çıkarım yapılır. 

• Güvenlik/İstihbarat: Organizasyonlar ve bireyler arasındaki kalıplar ve bağlantılar, terörist 
tehlikeleri ve kriminal davranışları tahmin etmek ve engelleyebilmek için büyük çaptaki 
metin içerisinde aranır. 

• Pazar Araştırması: Yayınlanmış belgeler, basın bültenleri ve web sayfaları Pazar etkisinin 
ölçülmesi için aranır ve izlenir. Metin madenciliği kantitatif yöntemler ile açık uçlu anket 
soruları ve mülakatların değerlendirilmesinde kullanılabilmektedir [5]. 

2.3. Web madenciliği

Veri madenciliği genel olarak yapısal veriyi analiz edebilmektedir. Web madenciliği işlemleri 
kullanılarak yapısal olmayan web verileri yapısal veriye dönüştürülür. 
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Web madenciliği uygulamaları temel olarak üç alt başlık altında toplanabilir; 

• Web yapı madenciliği: Web yapı madenciliği ile internetin temel yapısını oluşturan web 
siteleri, web sayfaları arası ya da web sayfasındaki bağlantılar arasındaki ilişkiler incelenir.  

• Web içerik madenciliği: Web içerik madenciliği ile web sayfalarının içerikleri incelenir ve 
kullanışlı bilgi çıkarımı sağlanır. Web içerik madenciliği kullanarak web sayfalarının
başlıkları, içerisinde geçen kelimeler, resimler veya müzik dosyaları incelenir. Bulunan 
içeriklere göre web siteleri belirli sınıflara veya kümelere ayrılabilir.  

• Web kullanım madenciliği: Web kullanım madenciliği ile web sunucularında tutulan 
kullanıcı erişim kayıtları incelenerek anlamlı ve faydalı kalıplar bulunabilir. Web kullanım
madenciliği yöntemleri uygulanarak web sitelerini ziyaret eden kişilerin davranış ve 
tutumlarını belirlenebilir.  

Web madenciliğinin günümüzde birçok alanda kullanılmasının en önemli sebebi; kişilerin web 
sayfalarında göstermiş oldukları davranışların, hareketlerin ve yapmış oldukları işlem bilgilerinin 
var olan iş süreçlerine entegrasyonunu sağlayarak müşterinin en iyi şekilde anlaşılmasını sağlayan 
müşteri odaklı bir sistem oluşturmasıdır. 

Web madenciliği kullanım alanları aşağıdaki gibidir; 

• Web üzerinden ürün satışı gerçekleştiren şirketler web verilerini analiz ederek müşteri 
profili ve kümeleri oluşturmaktadırlar. 

• Google vd. diğer arama motorları web içerik madenciliği uygulayarak aranan anahtar 
kelimeyi içeren web sitelerini belirlemektedirler. 

• Web madenciliği uygulanarak web sitelerinin iyileştirilmesi ve güncel kalması
sağlanmaktadır [1, 6]. 

3. Uygulama 

Uygulamada Clementine 12.0 kullanılarak; 2070 müşteriye ait 17 değişkenden oluşan ve yapısal 
veri olan bir telekomünikasyon kurumuna ait müşterilerin churn (şirketi terk etme) verisi 
kullanılarak, terk eden müşterilere ait karar ağacı ile bir profil çalışması gerçekleştirilerek bir 
model elde edilmiştir. 

Ayrıca, web log dosyası (müşterilere ait internet üzerinden elde edilen veri) ve metin dosyası (çağrı
merkezlerinden elde edilen müşterilere ait veri) olmak üzere iki tür yapısal olmayan veri 
kullanılarak bir profil çalışması gerçekleştirilerek bir model elde edilmiştir. Buradan elde edilen 
modeller ve daha önce elde edilen modeller karşılaştırılmış ve her üç veri türü de kullanılarak 
karma bir model elde edilmiş, genel model başarısı sonucuna ulaşılmıştır. 

3.1. Web Madenciliği

Web madenciliği ile ilgili yapılanlar genel hatları Şekil 1-9 ile anlatılmaya çalışılmıştır. 
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Şekil 1. Log dosyasının genel görünümü 

Şekil 1’de görülen log dosyaları Web Mining for Clementine 12.0 ile analiz edilmiş ve yapısal 
olmayan log dosyası Şekil 2 ve 3’de görüldüğü gibi kullanılabilir olan yapısal şekle 
dönüştürülmüştür. 

Şekil 2. Yapısal veri-grafiksel gösterim 

Şekil 2’de görüldüğü gibi log dosyasında yer alan veriler, olay (event) dosyaları baz alınarak çeşitli 
kategorilere dönüştürülmüştür. Örneğin, analiz edilen bu log dosyası içerindeki kayıtların
%0,65’inin “About Us” sayfasına giriş yapan müşterilerden oluştuğu artık bilinmektedir.  
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Şekil 3. Yapısal veri-değişken ve kayıt bazlı gösterim 

Şekil 3’de ise her bir ID’ye karşılık gelen log dosyalarının, yapısal şekle nasıl dönüştüğü
görülmektedir.  

3.2. Metin Madenciliği

Metin madenciliği ile ilgili yapılanlar genel hatları ile aşağıdaki şekillerde anlatılmaya çalışılmıştır. 

Şekil 4. Metin verisinin genel görünümü 

Şekil 4.’de metin verisi ile ilgili genel görünüm yer almaktadır. Her bir ID’ye ilişkin bir metin 
bilgisi yer almaktadır. 
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Şekil 5. Metin verisinin analiz aşaması

Şekil 5’de metin verisinin analiz aşaması ile ilgili ekran görüntüsü yer almaktadır. Şekil 5’in sol alt 
kısmında yer alan görüntüde metinden elde edilen içerikler yer almaktadır. 

Şekil 6. Yapısal veri-grafiksel gösterim 

Şekil 6’da terk eden müşteri bilgisine ait değişken olan CHURN değişkeninin yapısal hala 
dönüştürülmüş metin verisinden elde edilen yeni değişkenlerle ilişkisini gösteren örnek bir grafik 
yer almaktadır. Bu grafiğe göre CHURN değişkeni; fatura, servis ve yardım ile ilgili telefon 
aramaları ile ilişkilidir. 
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Şekil 7. Yapısal veri-değişken ve kayıt bazlı gösterim 

Şekil 7’de ise her bir ID’ye karşılık gelen metin dosyalarının, yapısal şekle nasıl dönüştüğü
görülmektedir.  

Yapısal olmayan veri yapısal ve analiz edilebilecek şekle dönüştürüldükten sonra; ana veri, web 
madenciliğinden elde edilen veri ve metin madenciliğinden elde edilen veri birleştirilerek genel 
veri elde edilmiştir. 

Her bir veri tek bağına ve birlikte analiz edilerek modeller arası karşılaştırma gerçekleştirilmiştir. 

Şekil 8. Modellerin beraber kullanımı
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Şekil 9. Modellerin karşılaştırılması

4. Sonuç ve Öneriler 

Yapısal veri kullanılarak elde edilen model ile yapısal olmayan verinin metin ve web madenciliği
yöntemleri kullanılarak yapısal hale getirilen ve buradan elde edilen model karşılaştırılmıştır. Metin 
ve web madenciliği yöntemleri kullanılarak elde edilen modelin sonuçta daha başarılı olduğu
görülmüştür (Şekil 9). Yapısal olmayan verideki nitelikli bilginin çıkarılıp modele entegre 
edilebilmesi ile en son modelin daha başarılı olduğu sonucu beklenmeyen bir olgu değildir. 

Dünya üzerindeki potansiyel olarak kullanılan bütün verilerin yaklaşık %80’inin yapısal olmayan 
türde olduğu düşünüldüğünde, bu verilerin kullanılması kesinlikle araştırmalara katma değer 
katacaktır. 
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Özet 
 
Bu çalışma Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2003’deki Türkiye verileri kullanılarak matematik 
başarısı ile öğrencilerin kendileri ile ilgili görüşleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Çok aşamalı
modele uygun olan veri setimizde 1. aşama öğrencileri, 2. aşama ise okulları temsil etmektedir. 1. aşama bağımlı
değişkeni matematik başarısı, bağımsız değişkenleri cinsiyet, ekonomik sosyal kültürel statü, öğrencilerin matematikte 
kendileriyle ilgili görüşleri,  2. aşama bağımsız değişkenler ise okul türleri ve okula ayrılmış olan kaynaklardır. Elde 
ettiğimiz bulgulara göre, erkekler kızlara göre matematikte daha yüksek performansa sahiptir. Matematik başarısı
değişkeni üzerinde en fazla okul türleri ve öğrencinin matematikte kendini yeterli görmesi değişkenlerinin etkili olduğu
görülmektedir. Yani matematikte kendini yeterli gören öğrencinin başarısı daha yüksektir. 
 
Anahtar sözcükler: Öz yeterlik, Matematik Kaygısı; Matematik Başarısı, Hiyerarşik Lineer Modeller, PİSA.   

Abstract 

Students’ Self-related Cognitions on Mathematics Achievement 

The purpose of this study was to examine the relationship between mathematics achievement and students’ self-related 
cognitions in mathematics. The sample was prepared from students who participated in Programme for International 
Student Assessment (PISA) in Turkey. Analysis was done with multilevel regressions. These clustered data set with a two 
level hierarchical structure examined students nested within different school types. Findings showed that male students 
had higher performance than female students. School types and students’ mathematics self-efficacy variables had strong 
effects on mathematics achievement. In other words, students who have higher self-efficacy had strong positive effects on 
mathematics achievement.  

Keywords: Mathematics Self-Efficacy; Mathematics Anxiety; Mathematics Achievement; Hierarchical Linear Models; 
PISA.  

1. Giriş

Matematik günlük hayatımızda çok önemli bir yere sahip olmasına rağmen, birçok zorluğa
sahiptir. Bu zorluk sebebiylede öğrencilerde matematik kaygısı olarak adlandırılan bir olgu 
oluşmaktadır. Literatürde de matematik kaygısı öğrencilerin korkuları diye tanımlanır. 
Kaygı; korku, sıkıntı ve endişeden oluşan psikolojik bir durumdur. Öğrencilerin matematik 
kaygısı aslında ilköğretimin ilk yıllarından itibaren, öğrenci velilerinin ve öğretmenlerin 
matematik dersi ile olumsuz düşünceler söylemesinin de etkisiyle ortaya çıkabilmektedir 
(Williams, 1988; Thomas & Furne, 1997). Velilerin ve öğretmenlerin matematik dersi ile 
ilgili bu tür olumsuz davranışları söylemesine rağmen, öğrencilere matematiğin gelecekte 
de çok önemli olduğunu vurgulanmaktadır. Bunun sonucu olarak da, öğrencilerde 
karmaşık düşünceler oluşmaktadır. Aynı zamanda öğrencinin özgüveni, öğrenme yöntemi, 
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ailenin öğrenciden yüksek beklentisi, öğretmen davranışları, matematiğe karşı negatif 
tutumlar ve öğrencinin matematikteki düşük başarısı da matematikte kaygıyı oluşturur (Ma 
& Xu, 2004; Woodard, 2004). 

Matematik kaygısı olan öğrencilerin matematik performanslarının azaldığı, yani 
performans ve kaygının ilişkili olduğu ortaya çıkmıştır (Hopko et. al., 2003). Kazelskis 
(1999) ve Gierl & Bisenz (1995) çalışmalarında öğrencilerin ailelerinin gözünde değer 
kaybedecek olmaları “Matematiği yapamıyorum” ve “Matematiği sevmiyorum” gibi 
düşüncelerin meydana gelmesine sebep olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca Marsh (1990) 
çalışmasında matematik ve fen derslerine karşı yeteneklerinin başarıda pozitif etkisi olduğu
bulmuştur. Erkeklerin kızlardan daha çok özgüvenlerinin olduğu da Fennema ve 
Sherman’ın çalışmasında göstermiştir. 

Matematik kaygısı kadar performansta önemli rol oynayan bir diğer olgu ise Öz yeterliktir. 
Öz yeterlilik kavramı, Bandura tarafından geliştirilen ve kişilerin sahip oldukları becerileri 
etkin şekilde kullanabilmeleri için, önce ilgili alanda özgüven duymaları gerektiğini 
savunan sosyal öğrenme kuramının anahtar kavramıdır (Pajares, 2002). Kotaman (2008) 
ise öz yeterliği, kişinin belli bir görevi başarabileceğine dair inancı olarak tanımlamaktadır. 
Bu inanç da kişinin göreve ilişkin davranışa teşebbüs edip etmemesini ve performansını
etkiler. Ayrıca özellikle sosyal psikoloji alanında geliştirilmiş bir kavram olan öz yeterliğin 
pek çok alanda uygulandığı ve farklı disiplinlerde kullanıldığı görülmektedir (Akkoyunlu 
ve Orhan, 2003; Schunk, 1985). Fen bilimleri, matematik, bilgisayar teknolojileri öğretimi 
ve eğitim bilimleri bu alanlardan sadece birkaçıdır. 

Eğitim alanında yapılan ulusal değerlendirme çalışmalarının yanı sıra, uluslararası düzeyde 
konumumuzu belirlemek amacıyla eğitim göstergelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 
nedenle belirli referans noktalarına göre ülkemizin eğitim alanında hangi düzeyde 
olduğunun, giderilmesi gereken eksikliklerin ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
ve bu sayede de eğitim düzeyinin yükseltilmesi amacıyla bir OECD ülkesi olarak ülkemiz 
Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) projesine ilk olarak 2003 yılında
katılmıştır. PISA projesinden elde edilen sonuçlar, eğitim-öğretim programlarının
geliştirilmesinde, karşılaşılan eksikliklerin giderilmesinde ve eğitim alanında yapılan 
araştırmalara kaynak olarak kullanılabilir. Böylece eğitim sistemimize kazandırılan 
yeniliklerin ilk sonuçlarının uluslararası nitelikteki bir perspektiften geçirilmesi imkânını
doğuracaktır. Bu sonuçlar eğitim sistemimizde niteliği arttırmaya yönelik reform 
çalışmalarına da katkıda bulunacaktır (MEB, 2003). 

2. Uygulama 

PISA endüstrileşmiş ülkelerdeki 15 yaş grubu öğrencilerinin kazandıkları bilgi ve beceriler 
üzerinde 3’er yıl arayla yapılan bir çalışmadır. PISA 2003 projesinin test ve anketleri, 
ülkemizde 2003 yılının Mayıs ayında 7 coğrafi bölgeden tesadüfi yöntemle seçilen 12 
ilköğretim okulu ve 147 lisede okumakta olan 1987 doğumlu toplam 4855 öğrenciye 
yapılmıştır.  

Çalışmanın amacı, matematik başarısı ile öğrencilerin kendileri ile ilgili görüşleri 
arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çok aşamalı modele uygun olan veri setimizde 1. aşama 
öğrencileri, 2. aşama ise okulları temsil etmektedir. Bu çalışmada, 1. aşama bağımlı
değişkeni matematik başarısı, bağımsız değişkenleri cinsiyet, ekonomik sosyal kültürel 
statü, matematik kaygısı ve matematikte kendini yeterli görme,  2. aşama bağımsız
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değişkenleri ise okul türleri ve okula ayrılmış olan kaynaklardır. Veri SPSS paket programı
ile analiz edilmiştir.  

3.1. Öğrenci aşaması değişkenleri 

Matematik Başarısı (MB), Bir öğrencinin matematik performansı matematiğin 4 alanında
ölçülmüştür ve bu alanlar sırasıyla Uzay ve Şekil (Geometri), Değişme ve İlişkiler (Cebir), 
Sayı (Aritmetik) ve Belirsizlik (Olasılık)’tir. Testlerde öğrencilere gerçek yaşamlarında
karışabilecekleri tarzda 85 farklı problem sorulmuştur. Genellikle bir yazı veya şema ile 
ifade edilen bir matematiksel durum ile ilgili olarak birkaç sorunun cevaplanması
istenmiştir (PISA, 2003).  

Matematikte Kendini Yeterli Görme (MY); Öğrencilere Matematik alanındaki 
yeterliliklerine ilişkin düşünceleri hakkında sorular sorulmuştur. Bireyin kendi kabiliyeti 
ile ilgili düşünceleri ve kendisini herhangi bir konuda yeterli görmesi başarıyla yakından 
ilgilidir (Marsh, 1986). Ülkemizdeki 15 yaş grubu öğrencilerinin bu gruptaki sorulara 
vermiş oldukları cevaplar Çizelge 1’de cevap yüzdeleri biçiminde gösterilmiştir. 

Çizelge 1. 15 Yaş grubu öğrencilerimizin Matematikte kendini yeterli görme ile ilgili 
düşünceleri açısından cevap seçeneklerine dağılışı 
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Tren varış kalkış çizelgesini kullanarak, bir yerden 
diğerine ulaşmanın ne kadar zaman alacağının
hesaplanması

%17,9 %43,6 %30,6 %7,9 

%30 indirimden sonra bir televizyonun ne kadar 
ucuzlayacağının hesaplanması %29,9 %42,9 %21,6 %5,6 

Bir zemini kaplamak için kaç metrekare fayansa 
gereksinim duyulacağının hesaplanması %25,9 %39,8 %27,0 %7,2 

Gazetelerde verilen grafiklerin anlaşılması %25,5 %42,3 %24,9 %7,4 

3x+5=17 gibi bir eşitliğin çözümü %54,5 %26,8 %12,9 %5,9 

1:10.000 ölçekli bir haritadan iki yer arasındaki gerçek 
uzunluğun bulunması %25,8 %34,8 %29,5 %9,9 

Aşağıdaki türden bir eşitliğin çözümü  
2(x+3)=(x+3)(x-3) %39,2 %31,3 %21,1 %8,4 

Bir arabanın yakıt tüketim oranının hesaplanması %18,5 %36,2 %33,2 %12,0 

Matematik Kaygısı (MK); Öğrencilerden matematikle uğraşırken kendilerini ne derecede 
çaresiz ve duygusal stres altında hissettikleri sorulmuştur. Kişini kendi kendisine ilişkin 
bilgileri dikkate alındığında matematikte sıkıntı içinde olmanın başarıyı etkilediği
görülmektedir (Meece ve ark., 1990). Ülkemizdeki 15 yaş grubu öğrencilerinin bu gruptaki 
beş soruya vermiş oldukları cevaplar Çizelge 2’de cevap yüzdeleri biçiminde 
gösterilmiştir. Bu tabloya göre öğrenciler genel olarak matematikte kaygılanmakta, 
problem çözerken sinirlenmekte ve çaresiz kaldığını hissetmektedirler.  
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Çizelge 2. 15 Yaş grubu öğrencilerimizin kaygı ile ilgili düşünceleri açısından cevap 
seçeneklerine dağılışı 
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Matematikte derslerinde genellikle zorluk çekerim 
diye kaygılanırım %21,1 %43,4 %25,5 %9,9 

Matematik ödevlerini yaparken çok gergin olurum %15,0 %34,5 %35,2 %15,3 

Matematik problemlerini çözerken çok sinirlenirim %12,8 %27,3 %43,3 %16,6 

Matematik sorunlarını çözerken çaresiz kaldığım
duygusuna kapılırım %12,6 %33,1 %41,0 %13,1 

Matematikte kötü not alacağım diye endişelenirim %26,1 %41,8 %21,8 %10,3 

Ekonomik, Sosyal Kültürel Statü (ESCS); Bu indeks hesaplanırken aile altyapısını gösteren 
üç farklı değişken kullanılmıştır. Bu değişkenler; en yüksek anne baba eğitim düzeyi, en 
yüksek anne baba mesleki statüsü ve toplam gelirden oluşmaktadır. 

3.2. Okul aşaması değişkenleri 

Okula Ayrılmış Olan Kaynaklar (OK); Okullara tahsis edilen eğitim kaynaklarının kalitesi 
ile öğrenci performansı arasında ilişki kurulur. PİSA’da okul müdürlerine, okullarındaki 
bazı kaynakların ne derecede yeterli olduğuna dair sorular sorulmuştur ve bunlara vermiş
oldukları cevaplar Çizelge 3’te cevap yüzdeleri biçiminde gösterilmiştir.   

Çizelge 3. Okul Müdürlerimizin, okuldaki eğitim kaynakları kalitesindeki eksikliklerin 15 
yaş öğrencilerinin öğrenmelerini engelleme derecesi ile ilgili düşünceleri açısından cevap 

seçeneklerine dağılışı 
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Eğitim araç gereçleri (örneğin ders kitapları) %1,3 %11,4 %34,2 %53,2 

Öğretimde kullanılacak bilgisayarlar  %5,7 %14,5 %35,8 %44,0 

Öğretimde kullanılacak bilgisayar programları %5,7 %16,5 %34,8 %43,0 

Öğretimde kullanılacak hesap makineleri  %25,9 %42,4 %22,8 %8,9 

Kütüphane araç gereçleri  %4,4 %14,5 %35,8 %45,3 

Görsel işitsel araçlar %4,4 %8,8 %24,5 %62,3 

Fen bilimleri laboratuar araç gereçleri  %3,8 %10,1 %26,6 %59,5 



480

 

Çalışmada kullanılan değişkenlere ait belirleyici istatistikler Çizelge 4 ve Çizelge 5’te 
gösterilmiştir. 

Çizelge 4. Matematikte başarı için kategorik değişkenlerin yüzdelik dilimleri 
Bağımsız Değişkenler  % 
Cinsiyet  

Bay %57,0 
Bayan %43,0 

Okul Türleri   

Polis Koleji %0,7 

Meslek Lisesi %13,0 
Anadolu Meslek Lisesi %15,0 

Fen Lisesi %1,3 

Anadolu Lisesi %4,1 
İlköğretim Okulu %2,5 

Özel Lise  %3,3 

Genel Lise %60,1 

Çizelge 5. Matematikte başarı için sürekli değişkenlerin belirleyici istatistikleri 

 Min Max Ortalama Standart 
Sapma 

Matematik Kaygısı -2,47 2,69 0,34 1,32 
Matematikte Kendini Yeterli Görme -3,89 2,53 -0,17 1,06 
Okula Ayrılmış Olan Kaynaklar -3,23 2,20 -1,31 0,95 
Ekonomik Sosyal Kültürel Statü -4,56 2,22 -0,96 1,07 

Bu çalışmada 1. aşama modeli, 

0 1 2 3 4( ) ( ) ( ) ( )ij j j j j j ijMB C ESCS MY MK rβ β β β β= + + + + +
(1) 

2. aşama modeli, 
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(2)                                                             

şeklindedir. İki aşamalı hiyerarşik lineer modelin çıktısı Çizelge 6’da verilmiştir.  
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Çizelge 6. İki aşamalı model çıktısı

b SE 
Sabit 438,62* 6,90 
Cinsiyet   

Bay 13,94* 1,88 
Bayan 0a 0

Okul Türleri   
Polis Koleji 148,58* 43,41 

Meslek Lisesi -34,53* 10,75 

Anadolu Meslek Lisesi 19,25** 10,13 

Fen Lisesi 206,89* 31,05 

Anadolu Lisesi 89,87* 18,31 

İlköğretim Okulu -102,14* 15,07 

Özel Lise  88,95* 20,33 

Genel Lise 0a 0
Matematik Kaygısı -13,09* 0,91 
Matematikte Kendini Yeterli Görme 20,45* 0,96 
Okula Ayrılmış Olan Kaynaklar  8,64* 3,81 
Ekonomik Sosyal Kültürel Statü 6,45* 0,98 

a Reference group 
*p<0.05 
**p<0.10 

 

Çizelge 6’da matematik başarısı değişkeni üzerinde en fazla okul türleri ve öğrencinin 
matematikte kendini yeterli görmesi değişkenlerinin etkili olduğu görülmektedir. Yani 
matematikte kendini yeterli gören öğrencinin başarısı da yüksektir. Erkekler kızlara göre 
daha yüksek başarıya sahiptir. Ayrıca modeldeki tüm değişkenler istatistiksel açıdan 
anlamlıdır. Matematikte kaygı değişkeni negatif etkiye sahiptir, bu da beklenen bir 
sonuçtur. Kaygı arttıkça öğrencilerin başarısının düşeceği görülmektedir. Genel lise 
referans alındığında, en başarılı okullar Fen Lisesi ve Polis Kolejidir. %5 anlamlılık
seviyesine göre Anadolu Meslek Lisesi ile Genel Lise arasında anlamlı farklılık yoktur.  

3. Sonuçlar ve öneriler   

Bu çalışma matematik başarısı ile öğrencilerin kendileri ile ilgili görüşleri arasındaki ilişki
iki aşamalı hiyerarşik lineer modeller yardımıyla analiz edilmiştir. Okul türlerine 
baktığımızda Genel liseye göre Fen liseleri ve Polis Koleji daha yüksek Meslek liseleri ise 
daha düşük performansa sahiptir. Lise türlerinde bu farklılık ülkemizde bilinen bir 
gerçektir (Dünya Bankası, 2005). Öğrenciler ilgi ve kapasitelerine göre yönlendirilemediği
için, çok farklı yeteneklerdeki öğrencilerin okul türlerine yönlendirilmesinde eksiklikler 
söz konusudur. Bu eksiklikler öğrencilerin gelecekteki eğitim öğretim hayatlarını
etkileyeceği için öğrenciler rehber öğretmen ve aile desteğiyle doğru ve bilinçli 
yönlendirilmelidir. 

Okula ayrılmış olan kaynaklar arttıkça başarı da artmaktadır. Bu yüzden Milli Eğitim 
Bakanlığımızın kaynakları biraz daha arttırması ve okul müdürlerinin de bu kaynakları en 
fazla fayda sağlayacak şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.    
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Brunner, Krauss ve Kunter’ın (2008) çalışmalarının bulgularına paralel olarak bu 
çalışmada da erkeklerin kızlara göre matematik performansının daha yüksek olduğu
görülmektedir. Ayrıca matematik kaygısı arttıkça matematik başarısının azaldığı 
görülmüştür. Lafferty (1996) ve Miller (1991)’in ilköğretim öğrencileri ile Ma & Xu 
(2004) ve Yüksel-Şahin (2004)’in lise ve üniversite öğrencileri ile yaptıkları çalışmalarda, 
bu çalışmada elde edilen bulgulara paralel olarak yüksek matematik kaygısı, düşük
matematik başarısı ortaya çıkarmıştır. Diğer çalışmalar da (Reglin, 1990; Satake & Amato, 
1995) bulduğumuz sonuçları desteklemiştir. Ailelerin ve öğretmenlerin matematik dersinin 
zorluğu hakkında öğrencileri korkutmamalarını desteklemelerini, öğrencilerden yüksek 
beklenti içinde olmamalarını, az başarıda bile ödüllendirilmelerini ve öğretmenlerin ceza 
olarak matematik ödevi vermemeleri gerektiğini düşünüyoruz. Aksi takdirde öğrencinin 
kaygısının artıp, başarısının düşme ihtimalı oldukça artacaktır. 

Matematikte öğrenciler kendilerini yeterli ve yetkin görmedikçe, başarıları düşmektedir. 
Bu durum, öğrencilerin derse yenilgiyle başladıklarını göstermektedir. Böylece 
öğrencilerin matematik derslerine karşı negatif bir tutum geliştireceği ve daha sonra alacak 
olduğu derslerin temelini oluşturan ana kavramları ezbere dayalı ve yüzeysel olarak 
öğrenmelerine sebep olacaktır (Karagözoğlu, 2005).  

Daha önceki çalışmalarda da görüldüğü gibi, öğrencilerin bir bilim dalına yönelik 
tutumları, onların hedef davranışları kazanmalarında yönlendirici etken olmaktadır. Yani 
eğer öğrencinin bir alana yönelik tutumu istenen düzeyde ise belirlenen hedef davranışları
kazanması da daha kolay olacaktır. O halde matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirme, 
öğrencinin matematik öğrenmeye hazır hale getirilmesi olarak düşünülebilir.  

Sonuç olarak, çalışmamızın bu alanda ülkemizi diğer ülkelerle karşılaştırmada ileride 
yapılacak olan çalışmalara kaynak olacağını düşünmekteyiz. 
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Özet 

Türkiye’nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (2003-2006)’ndaki düşük performansı büyük bir hayal 
kırıklığı yaratmıştır. Matematik, Fen ve Türkçe alanlarında bu başarısızlığın sebeplerinin araştırılması için bu çalışmada 
veri zarflama analizi kullanılarak Türkiye’de değişik bölgelerdeki ortaöğretim kurumlarının performansları ölçülmüştür. 
Örneklem 2006 yılı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programına katılan okullardan oluşmaktadır. Analiz sonucunda 
etkin olan ve olmayan okullar belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda, analize dahil edilen 155 okuldan 23’ü etkin olarak 
bulunmuştur. Ayrıca analize dâhil edilen 16 Anadolu lisesinden 4’ünün (%25), 70 Genel liseden 11’inin (%15.7), 45 
Meslek lisesinden 7’sinin(%15.6) ve mevcut 1 Fen lisesinin etkin olduğu görülmüştür. 

Anahtar sözcükler: PISA; Ortaöğretim performansı; Veri zarflama analizi. 

Abstract 

Assessing Secondary School Performance in Turkey in 2006 

The low performance of Turkey in the Programme for International Student Assessment (PISA 2003 and 2006) was a 
great disappointment for that country. To investigate the likely causes for low performance in mathematics, reading and 
science, this study measured efficiency of secondary schools in different regions in Turkey using Data Envelopment 
Analysis (DEA). The sample was prepared from schools which participated in Programme for International Student 
Assessment (PISA) in Turkey in 2006. Efficient and inefficient schools in Turkey were determined by analyzing the sample 
data. As a result of the study, we found that 23 of the 155 schools were efficient. Also, we found that 4 of the 16 Anatolian 
High Schools (25,0%), 11 of the 70 General High Schools (15,7%), 7 of the 45 Vocational High Schools (15,6%) and 
participating only 1 Science High School were efficient.   

Keywords: Data Envelopment Analysis; PISA; Secondary School Performance. 

1. Giriş

Küreselleşen dünyada toplumların sağlam adımlarla ilerleyebilmesi büyük oranla eğitim 
seviyesinin yükseltilmesine bağlı olduğu için gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde ülkemizin 
konumunu belirlemek gerekmektedir. Bunu yapabilmek için ise eğitim göstergelerine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu nedenle belirli referans noktalarına göre ülkemizin eğitim alanında hangi 
düzeyde olduğunun, giderilmesi gereken eksikliklerin ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
ve bu sayede de eğitim düzeyinin yükseltilmesi sağlanabilir. Ülkemizin eğitim alanındaki 
seviyesini belirlemede öncelikle ulusal daha sonrasında uluslararası düzeyde bir inceleme 
yapılmalıdır. Bu amaç doğrultusunda ülkemiz PISA (Uluslararası öğrenci değerlendirme programı)
projesine ilk olarak 2003 yılında katılmıştır. PISA projesinden elde edilen sonuçlar, eğitim-öğretim 
programlarının geliştirilmesinde, karşılaşılan eksikliklerin giderilmesinde ve eğitim alanında 
yapılan araştırmalara kaynak olarak kullanılabilmektedir. 
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Çalışmamızda Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı’nın (PISA) 2006 yılı çalışmasında 
elde edilen verilerden faydalanılmıştır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD’nin bir 
eğitim projesi olan PISA, OECD Eğitim Direktörlüğü’ne bağlı PISA Yönetim Kurulu tarafından 
yürütülmektedir. Projede kullanılan testlerin ve anketlerin geliştirilmesi, analizlerinin yapılması ve 
uluslararası raporun hazırlanması işlemleri PISA Yönetim Kurulu gözetiminde belirlenen bir 
konsorsiyum tarafından yapılmaktadır. PISA çalışması önde gelen endüstrileşmiş ülkelerdeki 15 
yaş dolayındaki çocukların kazandıkları bilgi ve beceriler üzerinde 3’er yıllık aralarla yapılan bir 
çalışmadır. 2003 yılında uygulanan çalışmanın ana amacı matematik başarısını ölçmek ve 2006 
yılında uygulanan çalışmanın ana amacı da fen bilimleri başarısını ölçmek olmasına rağmen bu 
çalışmaların her ikisi de genel başarı düzeyini ölçmekte de kullanılmaktadır. PISA çalışmaları
genel olarak şu sorulara cevap aramaktadır; 15 yaş dolayındaki öğrencilerin karşılaştıkları güncel 
sorunların üstesinden gelebiliyorlar mı? Günlük yaşamda karşılaştıkları okuma materyallerini ne 
ölçüde anlayabiliyorlar?, Okulda öğrendikleri matematik ve fen bilimleri bilgilerini gerçek yaşama 
ne ölçüde uygulayabiliyorlar?, Öğrenme şekli, motivasyon, öğretmen ilişkileri vs. gibi faktörler 
başarıda ne derece etkilidir? 

PISA çalışmaları hem OECD’ye üye hem de OECD’ye üye olmayan ülkelere uygulanmaktadır. 
Örneğin 2003 yılındaki çalışmada 41 ülke çalışmaya dâhil edilmişken 2006 yılında çalışmaya dâhil 
edilen ülke sayısı 57’ye yükseltilmiştir. 

Çalışmamızda, Veri Zarflama Analizi kullanılarak 2006 yılında Türkiye’deki okulların etkinliği
okul türleri bazında incelenerek bazı değerlendirmeler ve öneriler yapılmıştır. 

2. Literatür taraması

Ulusal ve Uluslararası literatür incelendiğinde performans ölçümünde VZA’nın oldukça yaygın
olarak kullanılan bir teknik olduğu görülmüştür. 

Tanja Kirjavainen ve Heikki A. Loikkanen (1998), Finlandiya’daki orta öğretim okullarının
etkinliğini VZA ve Tobit Model ile incelemişlerdir. VZA için ortalama etkinlik değeri 82-84 
arasında iken ebeveyn eğitim düzeyinin modele girdi olarak eklenmesi sonucu ortalama etkinlik 
değerini 91 dolaylarına çıkardığını göstermiştir. Ayrıca devlet okullarının özel okullara göre daha 
etkin olduğunu gözlemlemiştir. 

Steave Bradley, Geraint Johnes ve Jim Millington (2001), 1993 ve 1998 yılları arasında 
İngiltere’deki tüm ortaöğretim kurumlarının etkinliğini incelemişlerdir. Bu çalışmada ilk önce VZA 
kullanarak etkinlik analizi yapılmış, daha sonra temelde verimliliği etkileyen değişkenleri 
araştırmak için model kurularak yıllar bazında incelemiştir. 

Murat Atan, Gaye Karpat ve Aykut Göksel (2002), çalışmalarında Ankara’daki Anadolu 
Liselerinin 2001 yılına ait performans değerlendirilmesini Veri Zarflama Analizi yardımıyla 
gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışmada 22 Anadolu Lisesine ilişkin olarak 6 girdi ve 4 çıktı
değişkenleri değerlendirilmeye alınmıştır. 

Gian Paolo Barbetta ve Gilberto Turati (2003), İtalya’daki özel ve devlet okulları dahil toplam 479 
okulu kullanarak ülkedeki okul etkinliğini incelemişlerdir. Bu inceleme sırasında regresyon analizi, 
veri zarflama analizi ve stokastik sınır (frontier) analizini kullanmışlardır. 

Antonio Alfonso ve Miguel St. Aubyn (2005), çoğu OECD ülkesi olan 25 ülkede PISA sonuçlarını
kullanarak eğitim sisteminin etkinliğini incelemişlerdir. Bu çalışmada hem Veri Zarflama Analizi 
hem de Tobit Modeli kullanılarak etkinliğin büyük çoğunlukla kişi başına düşen gayri safi milli 
hâsıla ve yetişkin eğitim düzeyine bağlı olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 
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F. Cengiz Dikmen (2008) çalışmasında, kamu alanında hizmet veren üniversitelerin göreli etkinlik 
ölçülerini belirleyerek üniversitelerin bu ölçülere göre sıralanmasını ve kaynak kullanımındaki 
aylaklığı belirleyerek yönetim kadrolarına kısa ve uzun vadede verimliliğe nasıl ulaşabilecekleri 
konusunda yardımcı olacak stratejileri belirlemeyi amaçlamıştır. 

3. Veri Zarflama Analizi (VZA) 

Zaman zaman “Sınır Analizi” olarak adlandırılan VZA ilk kez 1978 yılında Charnes, Cooper ve 
Rhodes tarafından ortaya konulmuştur. VZA organizasyonlarda karar birimlerinin göreli etkinliğini 
değerlendirmede kullanılacak bir performans ölçüm tekniğidir (Üte, 2002). Bu matematiksel 
programlama tekniği Charnes, Cooper ve Rhodes tarafından geliştirilmiş olmasına rağmen 
karşılaştırmalı verimliliğin temel kavramlarını ilk tanıtan Farrel’dir (Oral, 1992). 

Ölçeğe göre sabit getiri varsayımına dayanan Süper Etkinlik yaklaşımı ile Çıktıya Yönelik CCR 
model formu eşitlik (1)’deki gibidir (Cooper et al., 2004): 

(1) 

4. Uygulama 

PISA endüstrileşmiş ülkelerdeki 15 yaş grubu öğrencilerinin kazandıkları bilgi ve beceriler 
üzerinde 3’er yıl arayla yapılan ve öğrencilerin eğitim kazanımlarını belirlemeyi hedefleyen bir 
çalışmadır. Bu çalışmaya 30’u OECD üyesi olmak üzere toplam 57 ülkedeki 15 yaş grubu 
öğrencilerden rastsal olarak seçilen 400.000 öğrenci katılmıştır. Türkiye’den ise 7 coğrafi bölgeden 
seçilen 160 okuldan 4.942 öğrenci bu çalışmada yer almıştır. PISA, öğrencinin bilgi düzeyini 
ölçmekten çok, "öğrencilerin bilgilerini günlük yaşama uygulama, yazılı materyali anlama, 
yorumlama ve kullanma, düşüncelerini analiz edebilme, akıl yürütme, karşılaştırma ve 
değerlendirme yapma, bilimsel bilgiyi kullanma, bilimsel soruları tanımlama, doğayı anlama ve 
gözlemleri hakkında karar alma" gibi yeterlikleri ölçmektedir. 

Çizelge 1. Kullanılan değişkenlere ait belirleyici istatistikler. 

Girdi olarak kullanılan değişkenler Çıktı olarak kullanılan değişkenler 

Ortalama Standart 
Sapma  Ortalama Standart 

Sapma 

Kız öğrencilerin oranı 0.43 0.21 Matematik başarı
puanı 424.79 71.11 

1/Okul büyüklüğü 0.0019 0.0023 Fen Bilimleri başarı
puanı 447.15 66.00 

Öğrenci başına düşen 
öğretmen sayısı 0.067 0.050 Türkçe başarı puanı 423.81 62.76 

Okuldaki bilimsel 
aktivite sayısı 1.5 0.3  
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Çalışmamızda literatür taraması sonucunda elde ettiğimiz bilgilere göre okulda bulunan kız
öğrencilerin oranı, okul büyüklüğü, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ve okulda uygulanan 
bilimsel aktivite sayısı girdi değişkenlerini oluştururken, matematik, fen bilimleri ve Türkçe 
puanları da çıktı değişkenlerini oluşturmaktadır. Bu değişkenlerle ilgili detaylı bilgi Çizelge 1’de 
yer almaktadır. Mevcut veri sözü edilen değişkenleri kullanarak Veri Zarflama Analizindeki temel 
modellerden çıktı yönelimli model ve süper etkinlik yaklaşımı kullanılarak EMS paket programı
yardımıyla analiz edilmiştir. Eksik verilerin olmasından dolayı 155 okul çalışmamıza dahil 
edilmiştir. Bu analiz yapılırken okul büyüklüğü ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısının girdi 
olarak kullanılması analiz sonucunda negatif anlam oluşturacağı için 1/x dönüştürmesi yapılarak 
kullanılmıştır (Scheel, 2001). Örneğin daha kalabalık öğrenciye sahip bir okul diğerlerine göre 
daha fazla başarı gösteriyorsa daha etkin olacaktır. 1/x dönüşümü kullanılmadığı takdirde okul 
büyüklüğü minimize edilecek ve kaynakları verimsiz kullanılmış olacaktır.  

Çalışmamızda kullandığımız okul türlerinin dağılımı Çizelge 2’de gösterilmiştir. 

Çizelge 2. Okul türlerine göre dağılım. 

Okul Türleri % 
Genel Lise 45.2 
Meslek Lisesi 29.0 
Anadolu Lisesi 10.3 
Diğer 15.5 

100 

Çizelge 2’den de görüldüğü üzere analizde kullanılan okul türleri arasında en büyük paya sahip 
olan okul türü Genel Lise’dir. 

Analiz sonucunda elde ettiğimiz etkinlik değerlerinin okul türlerine göre ortalaması ise Çizelge 3’te 
yer almaktadır. 

Çizelge 3. Okul türlerine göre etkinlik puan ortalamaları.

Ortalama 
Etkinlik Skorları

Fen Lisesi 0.935 
Anadolu Lisesi 1.189 
Genel Lise 1.280 
İlköğretim Okulu 1.386 
Meslek Lisesi 1.387 
Çok Programlı Lise 1.915 
Anadolu Meslek Lisesi 2.010 

Genel Ortalama 1.370 

Çizelge 3’te de görüldüğü üzere, Ortalama etkinlik skoru en düşük olan yani etkinliği en yüksek 
olan (Çıktı Yönelimli Model olduğu için etkinlik skoru en düşük olan birim etkin birim olmaktadır) 
okul türü Fen Lisesi, etkinliği en düşük olan okul türü ise Anadolu Meslek Lisesidir. Çalışmadaki 
okul türü sayıları ve etkin birim sayıları incelendiğinde ise analize dâhil edilen 16 Anadolu 
lisesinden 4’ünün (%25), 70 Genel liseden 11’inin (%15.7), 45 Meslek lisesinden 7’sinin(%15.6) 
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ve mevcut 1 Fen lisesinin etkin olduğu görülmüştür. Diğer okul türlerinden (Anadolu meslek lisesi, 
İlköğretim okulu) hiçbir okulun etkin olmadığı ise göze çarpan bir diğer sonuçtur. 

Çizelge 4. Okul türlerine göre etkin birim sayıları ve oranları.

Okul Türü Toplam Okul 
Sayısı

Etkin Okul 
Sayısı

Etkin Okulların
Oranı

Fen Lisesi 1 1 %100 
Anadolu Lisesi 16 4 %25.0 
Genel Lise 70 11 %15.7 
Meslek Lisesi 45 7 %15.6 
Anadolu Meslek Lisesi 6 0 %0 
İlköğretim Okulu 8 0 %0 
Çok Programlı Lise 9 0 %0 

Etkin olmayan okullar için oluşturulan referans kümeleri incelendiğinde bu okullar için, Genel Lise 
en fazla referans gösterilen okul türüdür. Meslek Lisesi ise en fazla referans gösterilen okul türleri 
arasında ikinci sırada yer almaktadır. 

5. Sonuç ve öneriler 

Analiz sonucunda, çalışmaya dâhil edilen 155 okuldan 23’ünün etkin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Çalışmamızda okul türlerinin dağılımı şu şekildedir; %45.2 Genel lise, %29 Meslek lisesi, %10.3 
Anadolu lisesi, %15.5 Diğer. Etkinlik değerleri incelendiğinde etkinlik değeri en yüksek olan ilk 5 
okul türünün meslek lisesi olduğu görülmektedir. Analiz sonucunda analize dâhil edilen 16 
Anadolu lisesinden 4’ünün (%25), 70 Genel liseden 11’inin (%15.7), 45 Meslek lisesinden 
7’sinin(%15.6) ve mevcut 1 Fen lisesinin etkin olduğu görülmüştür. Diğer okul türlerinden 
(Anadolu meslek lisesi, İlköğretim okulu) hiçbir okulun etkin olmadığı ise göze çarpan bir diğer 
sonuçtur. Etkin olmayan okullar incelendiğinde ise bu okullara referans olarak gösterilen okulların
öncelikle Genel lise daha sonra da Meslek liseleri olduğu görülmektedir. Etkin olmayan okulların
etkin olabilmeleri için yapmaları gereken iyileştirmelerin başında matematik ve fen bilimleri 
puanlarının yükseltilmesi gelmektedir. Bu gibi sorunların üstesinden gelebilmek için sayısal 
derslerin öğrencilerin korkulu rüyası olmaktan çıkarılması gerekmektedir. Bu durumun varlığı 
birçok çalışmada da ele alınmış bir gerçektir (Furner & Duffy, 2002; Hopko et. al., 2003). Bunun 
için matematiği ve fen bilimlerini sevdirecek aktivitelerin düzenlenmesi, bilim yarışmalarının
yapılması, bu gibi derslerin günlük yaşamda nerelerde kullanıldığı ile ilgili seminerler 
düzenlenmesi önerilebilir. Bir okuldaki öğrencilerin cinsiyet dağılımı da başarıdaki önemli 
etkenlerden biridir. Genel anlamda erkeklerin kızlara oranla sayısal alanda daha başarılı olduğu
görülmektedir (Brunner, Krauss ve Kunter, 2008). Bu sebeple bir okuldaki cinsiyet dağılımı
başarıyı kısmen de olsa etkileyecektir. Okul büyüklüğü ve öğrenci başına düşen öğretmen sayısı ise 
o okulun performansını etkileyen faktörlerdendir. Türkiye’de öğretmen ve okul yetersizliği olduğu
bilinen bir gerçektir ve bunun bir çok sebebi vardır. Bu sorunun giderilmesi için, devletimizin 
eğitime ayırdığı kaynak miktarının artırılması, eksikliklerin ve yapılması gerekenlerin iyi tespit 
edilmesinin yanı sıra öğretmenlerin maaşlarının iyileştirmesi ve kendilerine daha iyi imkanlar 
sağlanılması gerekmektedir. 

Türkiye’de okullar arasında eğitim öğretim kalitesinin farklı olduğu bilinen bir gerçektir. Bu 
farklılığın sadece okul türleri arasında değil, aynı tür okullar arasında da olmasından dolayı doğal 
olarak bir etkinlik farklılığı olacağı açıktır. Etkin olan ve olmayan okulların varlığı aslında okul 
türlerine bakarak kabaca tahmin edilebilmektedir. Bu çalışma ile yapılmaya çalışılan şey ise, farkın
boyutunu gözler önüne sermektir. 

Sonuç olarak, yaptığımız çalışmamız sadece mevcut veri setine bağlı olduğu ve eğitim sisteminde 
yapılan reformların etkili olabilmesi için uzun bir süre geçmesi gerektiği göz önüne alındığında, 
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elde ettiğimiz bulguların herhangi bir genelleme yapmamıza olanak vermeyeceği söylenebilir. 
Fakat bu çalışmanın daha sonra yapılacak olan çalışmalara kaynak olabileceği, elde edilen verilerin 
genişletilmesi ve belirli bir zaman zarfında toplanan verilerin de incelenmesi sonucunda değişimin 
karakteristik özelliklerinin çıkarılabileceği aşikârdır. Bu çalışma yıllar bazında değişimin 
incelenmesi ve Türkiye’deki eğitim sisteminin performansının değerlendirilmesinde yapılacak olan 
genellemenin bir ön ayağını oluşturmaktadır.  
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1. Giriş

Türk İstatistik Sistemi’nin kurulması ile ilgili çalışmalar uzun süre öncesine dayanmaktadır. Bu 
çalışmaların son halkasını, Avrupa Birliği sürecinde bütün ülkelerde uygulanan karşılaştırılabilir ve 
güvenilir istatistiklerin oluşturulması gerekliliği ortaya çıkarmıştır. Bu amaçla, o zamanki adı ile 
Devlet İstatistik Enstitüsü’ne 2002 yılında Avrupa Birliği Hibe Programları kapsamında bir bütçe 
öngörülmüş ve bu sistemin temellerinin atılması
sağlanmıştır. 

Avrupa Birliği ile müzakereler sürecinde 
kullanılabilecek güvenilirlikte veriye sahip olmak 
zorunluluğundan hareketle başlatılmış olan bu 
projelerin uygulanmasında önemli aşamalardan 
geçilmiştir.  

Projenin ilk aşaması olan Türk İstatistik 
Sisteminin Güçlendirilmesi Programı I[1], çok 
uluslu bir proje olarak 2007 yılında tamamlanmış 
ve yine aynı yıl, projenin II. Aşamasına
geçilmiştir. 2009 sonu itibariyle II. Aşama da 
tamamlanacaktır. 

II. aşamada, Türkiye’nin veri sağlayan 
kurumlarının istatistik alanındaki yetkinliklerinin 
geliştirilmesi ve güçlendirilmesi hedefi ile projeler oluşturulmuş ve uygulamaya geçilmiştir. 

Üçüncü aşama hazırlıkları sürmektedir ve bu aşamanın tamamlanması ile birlikte Türk İstatistik 
Sistemi sadece veri açısından değil, aynı zamanda istatistiksel süreçler ve yetkinlikler açısından da 
uluslararası alanda önemli bir noktaya varmış olacaktır. 

4. Sonuç ve öneriler 

Türk İstatistik Sisteminin ve ilgili kurumların önemli bir süreçten geçtiği bu dönemde yapılması
gereken iki temel nokta vardır. 

Bunlardan birisi, istatistiksel süreçlerde dönüşümün kurumsal düzeyde özümsenebilmesi ve 
sürdürülebilmesi için doğru iş modellerinin ve buna bağlı süreçlerin tasarlanması gerekliliğidir. 
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İkinci yapılması gereken faaliyet ise, bu değişimin bağımsız birimler tarafından periyodik olarak 
değerlendirilmesine olanak tanınmasıdır. Bu noktada, sivil toplum örgütlerinin bu dönüşümde daha 
fazla rol oynamasına olanak tanıyacak temel mekanizmalar devreye sokulmalıdır. Bunların başında 
ise, kamu istatistik kurumları ve birimleri ile bu alandaki sivil toplum örgütlerinin ortak hareket 
edebilme ve birlikte karar alabilme platformunun yaratılması zorunluluğu gelmektedir. 

 
Abstract 

 
Current Situation of the Turkish Statistical System  

 

Statistical sytems have been developed in order to have  reliable and comparable data of good quality 
in time and to analyse and interpret these data as well. These sytems are designed and developed on 
the basis of the internationally recognized standarts.  It’s thanks to those standarts, data could be 
collected from various sources, analysed in various fields and be used by independent organizations.  

 
Statistical systems are the chain of rules which enable us to standardize data collected from various 
sources and to distribute these data in different fields. Within the context of this chain, data gathered 
by different independent sources can be assessed and used.  

 
In this paper, three basic stages of the Turkish Statistical System are approached and assessed . These 
stages are,  institutional power and structural organization of the TurkStat,  its integration with data-
provider organizations and finally well-integrated statistical sytem throughout Turkey 

 
Keywords: Turkish Statistical System, comparable statistics, comparison of EU and Turkey 
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Özet 

Bu çalışmada, bir Makine Sanayi A. Ş.’ de Tedarikçi seçimindeki belirsizlik problemi 
tanımlanmaktadır. Tedarikçi seçiminde kullanılan öznel değerlendirmeler kaynaklı belirsizlik bulanık
yaklaşımla modellenecektir.  

Anahtar sözcükler: Tedarikçi seçimi; Bulanık öbek ortalamaları (FCM) algoritması; Öbek geçerlik 
indeksleri; Bulanık kurallar; Polinomiyal regresyon denklemleri.  

 
Abstract 

Modelling with fuzzy logic for the uncertainty of supplier selection in a machinery 
industry 

In this study, for a Machinery Industry Corporation, the uncertainty problem of supplier selection is 
discussed. The uncertainty due to the subjective assessment used in supplier selection will be modelled 
with Fuzzy logic.

Keywords: Supplier selection; FCM; Cluster validity indexes; Fuzzy rules; Polinomial regression 
equations. 

 
1. Giriş

Küreselleşmenin yarattığı rekabet ortamı işletmeleri kaliteyi artırma ve mevcut kaynakları en iyi 
şekilde değerlendirerek beklentileri karşılama çalışmalarına yönlendirmektedir. Mal ve hizmetlerin 
tedarik edilmesinden üretimine, tüketiciye ulaştırılmasına kadar gerçekleştirilen aşamaların doğru 
bir şekilde yönetilmesi için stratejik yol haritası belirlenmelidir. Müşteri-İşletme-Tedarikçi zinciri 
içerisinde Tedarikçi kaynaklı değişkenliğin iyileştirilmesi doğru karar almada etkili bir yere 
sahiptir. Bu çalışmada, inşaat sektörüne makine ve tesis üretiminde bulunan bir Makine Sanayi A. 
Ş.’ de Tedarikçi seçimi problemleri irdelenmektedir. İşletme bünyesindeki karar vericiler tedarikçi 
değerlendirmelerinde kullanılan öznel harf sistemi ile tedarikçi seçim sürecinde karmaşıklık ve 
belirsizlikle karşılaşmaktadır. Bu çalışmada, Bezdek (1981) tarafından geliştirilen Bulanık Öbek 
Ortalamaları (FCM) algoritmasının öbeğe ait olma yaklaşımı ile tedarikçi seçimi belirsizliği
incelenmektedir. Tedarikçi seçiminde kullanılan öznel değerlendirme sisteminin yarattığı 
belirsizlik Tedarikçi kaynaklı değişkenliğe neden olmaktadır. İşletme karar vericilerinin tarif edilen 
belirsizlik karşısında doğru karar almaları için Tedarikçi kaynaklı değişkenlik bulanık yaklaşımla 
modellenecektir. 

2. Makine sanayi A.Ş.’ de tedarikçi seçimi kaynaklı belirsizliğin tarifi 

Makine ve tesis üretimini gerçekleştiren işletme bünyesinde Tedarikçi zincirinin önemli bir parçası
olan Tedarikçi seçimi, seçme ve değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. Tedarikçilerden 
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istenilen malzemelerin teslim süresi, ret oranı ve alınan tekliflerdeki fiyat sıralaması Tedarikçi 
Seçim kriterlerini oluşturmaktadır. İşletme Tedarikçilerini Tüccar ve Üretici olmak üzere iki sınıfa 
ayırmaktadır. Tüccar ve Üretici sınıfı tedarikçilerin her bir seçim kriteri bakımından 
değerlendirmede kullanılan tavan puanları Çizelge 1.’ de verilmektedir. İşletmenin öznel olarak 
belirlediği Harf Sistemi Çizelge 2.’ deki gibidir.  

Çizelge 1. Tedarikçi değerlendirme puan sistemi.               Çizelge 2. Harf notları ve puan 
aralıkları.

SINIFI RET 
YÜZDESİ

TESLİM
SÜRESİ

FİYAT GRUBU 
(HARF 
NOTU) 

PUAN 
ARALIĞI

ÜRETİCİ 40 30 30  A 
B

90-100 
40-90 

TÜCCAR 20 40 40  C 
D

20-40 
0-20 

İşletme, Çizelge 2.’ ye göre A,B ve C Harf notunu alan tedarikçilerle bir sonraki yıl çalışmalarına 
devam etmektedir. Ancak, A, B, C Grubuna giren tedarikçilerden alınan ürünler sırasıyla seyrek, 
normal, tam (%100) numune seçimi ile kontrol edilir. D Grubundaki tedarikçilerle bir sonraki yıl
çalışılmamaktadır.  

3. Tedarikçi seçimindeki belirsizliğin bulanık yaklaşımla modellenmesi 

İşletmenin bir yıllık iş planı çerçevesinde çalıştığı 52 adet tedarikçi firmanın %57,69’ u Tüccar 
sınıfında; %42,31’ i Üretici sınıfında yer almaktadır. Tedarikçi firmaların Değerlendirme 
Puanlarının hesaplanmasında etkili olan girdi değişkenler Gecikme Süresi, Ret Oranı, Fiyat Puan 
Katsayısıdır. Buna göre, çok girdili-tek çıktılı (MISO) yapıda bir sistemle ilgilenilmektedir.  

3.1. Bulanık öbek ortalamaları algoritması

Sonuç çıkarımda, çalışmaya ilişkin sisteme ait birimleri benzerlik veya benzememe durumlarını ele 
alarak ayıran Bulanık Öbekleme Yöntemleri içerisinde en iyi bilinen Bulanık Öbek Ortalamaları
(FCM) algoritması Bezdek (1981) tarafından geliştirilmiş bir en iyileme problemi olarak (1) ile 
gösterilmektedir. 
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üzere J minimize edilen amaç fonksiyonunu, ||.||A A=I ile Öklid normunu göstermektedir (Türkşen, 
2006). FCM sonucu uygun (c*,m*) ikilisinin belirlenmesinde öbek geçerlik indeksleri 
kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Tedarikçi seçimi belirsizliği için FCM sonucu öbeğe ait olma 
dereceleri hesaplanmıştır. Uygun öbek sayısını belirlemede kullanılan geçerlik indeksleri Çizelge 
3.’ de verilmektedir. 
Çizelge 3. Uygun (c*, m*) seçimi için kullanılan bazı geçerlik indeksleri. 
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Kim ve 
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3.2. Bulanık kural tabanlı modelleme 

Gerçek dünyada karşılaşılan öznel olay, olgu veya sistemlerin modellenmesinde bulanık kural 
tabanları önemli bir araçtır. Bulanık mantık ile modelleme denildiğinde “Eğer/ise” ile tanımlanan 
bulanık kurallardan söz edilmektedir. ( )nxxxx ...,,, 21= girdi ve y çıktı değişkenleri ile MISO bir 
sistem için  

:kR EĞER “ kAx 11 dir” VE “ kAx 22 dir” VE… VE “ k
nn Ax dir” İSE “ kBy dir”   

bulanık kuralı verilmektedir. Burada niAk
i ,...,1= ve :, kB k kural sayısı olmak üzere bulanık

kümelerdir.  

3.3. Tedarikçi firmalara ilişkin bulanık kurallar ve üyelik fonksiyonları

Tedarikçi firmalara ilişkin MISO sistemin FCM sonucu en iyi (c*=5, m*=1.8) ikilisi öbeklenme 
durumu Şekil 1.’ de gösterilmektedir. Şekil 1.’ e göre 2. ve 3. öbeklerin temsil ettikleri sınıf
benzerlik göstermektedir. Öte yandan, 1. ve 5. öbekler de benzer sınıfı temsil etmektedir. 
Çelikyılmaz ve Türkşen’ in önerdiği öbek geçerlik indeksinin (c*=3,m *=1.8) ve (c*=5, m*=1.8)
ikilileri için test ve eğitim verilerine ilişkin RMSE ölçütleri Çizelge 4.’ de verilmektedir. En küçük 
RMSE değerlerine göre öbeklenme durumunun (c*=3, m*=1.8) olmasına karar verilmiştir. 
Tedarikçilerin Tüccar ve Üretici sınıfları bakımından en iyi (c*=3, m*=1.8) FCM sonucu 
öbeklenme durumu Şekil 2.’deki gibidir. 
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Çizelge 4. Eğitim ve test verisi için CTv indeksi sonucu 
c*=3 ve c*=5 öbeklenme durumlarına göre RMSE 
sonuçları.

RMSE-Karar Ölçütü 
Öbek Sayısı

(m*=1.8 iken) 
c*=3 c*=5 

Şekil 1. En iyi (c*=5, m*=1.8) ikilisi için tedarikçi firmaların
FCM sonucu öbeklenme durumları.
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RMSE (Eğitim) 0.5533 0.7095 
RMSE (Test) 0.6568 0.8665 
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Şekil 2.’ ye göre 2. öbek Tüccar sınıfı tedarikçiler tarafından oluşturulmuştur. 1. Öbeğin ise yüksek 
üyelik dereceleri ile Üretici sınıfı tedarikçilerce oluştuğu düşünülmektedir. c*=3 öbek için 
( yxxx ,,, 321 ) girdi-çıktı değişkenlerin ( )(),(),(),( 332211 yBxAxAxA kkkk ) üyelikleri için polinomiyal 
regresyon denklemleri Çizelge 5.’ dedir (k=1, 2, 3). 
Çizelge 5. )(),(),(),( 332211 yBxAxAxA kkkk üyelik fonksiyonlarının polinomiyal regresyon denklemleri ile 
gösterimi. 
ÖBEKLER DEĞİŞKENLER ÜYELİK FONKSİYONLARI 

1. ÖBEK 
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Ret Orani (x2)
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3. ÖBEK 
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Çizelge 5.’ de )(),(),(),( 332211 yBxAxAxA kkkk üyeliklerinin bulanık kuralları grafiksel gösterimi Şekil 3.’ 
dedir.  
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y çıktı değişkeni için Bulanık Kurallar  

Şekil 1. En iyi (c*=5, m*=1.8) ikilisi için Tedarikçi firmaların FCM sonucu öbeklenme durumları.

Şekil 2. FCM sonucu öbeklenme durumlarının tüccar ve üretici sınıflarına göre incelenmesi. 

* 1. öbek 
 

* 2. öbek 
 

* 3. öbek
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Şekil 3. c*=3 öbekteki yxxx ,,, 321 değişkenleri ve )(),(),(),( 332211 yBxAxAxA kkkk üyelikleri için bulanık
kurallar. 

4. Sonuç ve öneriler 

İnşaat sektörüne makine ve tesis üretimini gerçekleştiren bir A.Ş.’ nin Tedarikçilerini öznel bir 
puanlama sistemi ile değerlendirerek gruplandırması sonucu uygun tedarikçi seçiminde karmaşıklık
ve belirsizlik oluşmaktadır. Tedarikçi seçimindeki belirsizlik tedarikçinin atandığı gruba göre 
kontrolüne ilişkin problem ile ifade edilmektedir. 52 adet tedarikçi firmanın seçimindeki belirsizlik 
için çalışılan MISO sistemin FCM sonucu öbeklenme durumu ile Çelikyılmaz ve Türkşen’ in 
geçerlik indeksine göre uygun (c*=3,m*=1.8) ikilisi seçilmiştir. Tüccar ve Üretici sınıfı
tedarikçilerin FCM sonucu öbeklenme yapılarına bakıldığında; 2. Öbeğin Tüccar sınıfı tarafından 
oluşturulduğu sonucu net bir şekilde ortaya konulmuştur. Tedarikçilerin genel değerlendirmeleri ile 
Tüccar-Üretici sınıflarına göre değerlendirmelerinin bulanık kuralları için polinomiyal regresyon 
denklemleri ile üyelik fonksiyonları oluşturulmuştur. Sonuç olarak, Tüccar sınıfı Tedarikçilerin 
değişkenliğe yol açtığı görülmüştür.  
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Özet 
 

Bir kümeleme probleminde, kümeler birbirinden belirgin bir şekilde ayrılmıyorsa ya da bazı birimler 
küme üyeliğinde kararsızsa, klasik kümeleme yöntemleri yerine bulanık kümeleme yöntemleri tercih 
edilmesi yararlı olacaktır. Kümeleme analizinde, anlamlı ve sağlıklı sonuçlara ulaşabilmek için en 
uygun küme sayısının belirlenmesi önemlidir. Ancak, birçok kümeleme algoritması küme sayısının
önceden bilinmesini gerektirir. En uygun küme sayısının belirlenme işlemlerine genel olarak küme 
geçerliliği adı verilmektedir. Bulanık kümeleme ile ilgili literatürde en uygun küme sayısı, küme 
geçerlilik indeksleri ile belirlenmektedir. Bazı karmaşık yapılar içeren verilerde, küme 
üyeliklerindeki karasızlıklar nedeniyle, küme geçerlilik indeksleri en uygun küme sayısını
belirlemede birbirleri ile çelişen sonuçlar verebilmektedir. Ayrıca hangi indeksin en uygun küme 
sayısını belirlediğini ortaya koyan bir ölçüt de bulunmamaktadır. Bu çalışmada, en uygun küme 
sayısını belirlemede, ileri beslemeli yapay sinir ağları kullanılmış ve PC, CE gibi küme geçerlilik 
indekslerinden elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Bulanık kümeleme, küme geçerlilik indeksi, yapay sinir ağları.

Abstract 

Determining The Most Proper Number Of Cluster In Fuzzy Clustering By Using 
Artificial Neural Networks 

In a clustering problem, it would be better to use fuzzy clustering if there was an uncertainty in 
determining clusters or memberships of some units. Determining the number of cluster has an 
important role on obtaining sensible and sound results in clustering analysis. In many clustering 
algorithm, it is firstly need to know number of cluster. However, there is no pre information about the 
number of cluster in general. The process of determining the most proper number of cluster is called 
as cluster validation. In the available fuzzy clustering literature, the most proper number of cluster is 
determined by utilizing cluster validation indices. When the data contain complexity are being 
analyzed, cluster validation indices can produce conflictive results. Also, there is no criterion point 
out the best index. In this study, artificial neural networks are employed to determine the number of 
cluster. The data is taken as input so the output is membership degree. The proposed method are 
applied some data and obtained results are compared to those obtained from validation indices like 
PC and CE. 

Keywords: Fuzzy clustering,Cluster validation index, Artificial neural networks. 
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1. Giriş

Kümeleme analizi, son yıllarda iş ve bilim alanında sıkça kullanılmaya başlanan çok 
değişkenli veri analiz yöntemlerinden biridir. Kümeleme Analizi, bireylerin ya da 
nesnelerin sınıflandırılmasını ayrıntılı bir şekilde açıklamak amacıyla geliştirilmiştir [6]. 
Kümeleme Analizi, bir araştırmada incelenen birimleri aralarındaki benzerliklerine göre 
belirli gruplar içinde toplayarak sınıflandırma yapmayı, birimlerin ortak özelliklerini ortaya 
koymayı ve bu sınıflar ile ilgili genel tanımlamalar yapmayı sağlayan bir yöntemdir. 
Burada amaç; gruplanmamış verileri benzerliklerine göre sınıflandırmak ve araştırmacıya 
uygun, işe yarar özetleyici bilgiler elde etmede yardımcı olmaktır [3]. Başka bir ifade ile 
veriler arasındaki benzerlikler dikkate alınarak benzer verilerin aynı grupta veya kümede 
toplanmasını sağlamaktır. Kümeleme Analizi, önceden belirlenen seçme kriterine göre 
birbirine çok benzeyen birey ya da nesneleri aynı küme içinde sınıflandırır. Analizin 
sonucunda oluşan kümelerin kendi içindeki homojenliği yüksek ve kümeler arası
heterojenliği düşük olacaktır [8]. 

Bulanık kümelerin kümelemede kullanımı ilk kez Bellman ve ark. [7] tarafından 
önerilmiştir. Bulanık Kümeleme; verileri kümelemek için bulanık teknikler kullanır ve bu
tekniklerde bir nesne birden fazla kümeye sınıflandırılabilir. Bu tip algoritmalar gerçek 
sayıların belirsizliğini ele aldığından, günlük yaşamın tecrübelerine uygun kümeleme 
şekillerinin ortaya çıkmasına yardımcı olur [6]. Bulanık kümeleme analizinde en iyi küme 
sayısının belirlenmesi önemli bir problemdir. Literatürde en iyi küme sayısının
belirlenmesi için çeşitli küme geçerlilik indeksleri önerilmiştir. Bu çalışmada bulanık
kümelemede en iyi küme sayısının belirlenmesi için yapay sinir ağlarına dayalı bir ölçüt 
önerilmiştir. 

Çalışmanın ikinci bölümünde bulanık kümeleme hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü 
bölümde literatürde çok iyi bilinen Bulanık C-Ortalamalar yöntemi tanıtılmıştır. Dördüncü 
bölümde bulanık küme geçerlilik indeksleri ve beşinci bölümde yapay sinir ağları hakkında
özetleyici bilgi verilmiştir. Altıncı bölümde önerilen ölçüt üç benzetim ve birde gerçek 
veriye uygulanarak açıklanmıştır. Son bölümde ise elde edilen sonuçlar tartışılmıştır.  

2. Bulanık kümeleme 

Bu yaklaşımda, kümeler birbirinden belirgin bir şekilde ayrılmıyorsa ya da üyeliklerinde 
bazı birimler küme üyeliğinde kararsızsa uygun bir yöntem olarak ortaya çıkmaktadır. 
Bulanık Kümeler kümedeki birimin üyeliği olarak tanımlanan 0 ile 1 arasındaki her birimi 
belirleyen fonksiyonlardır. Birbirine çok benzeyen birimler aynı kümede yüksek üyelik 
derecesine göre yer alırlar [6]. 

Diğer kümeleme yöntemlerine benzer olarak Bulanık Kümeleme de uzaklık ölçümlerine 
dayanır. Bu uzaklık ölçütlerinden hangisinin seçileceği küme yapısına ve kullanılan 
algoritmaya bağlıdır. Bulanık Kümelemenin kullanışlı bazı özelliklerini şu şekilde 
sıralayabiliriz: 

i. Yorum açısından kullanışlı olan üyelik değerleri sağlar. 

ii. Uzaklık kullanımı konusunda esnektir. 

iii. Üyelik değerlerinin bazıları bilindiğinde sayısal optimizasyonla birleştirilebilir [9]. 
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Bulanık Kümelemenin klasik kümeleme yöntemlerine göre avantajı, veri hakkında daha 
detaylı bilgi vermesidir. Diğer taraftan dezavantajları da vardır. Çok sayıdaki birey ve 
küme durumunda çok fazla çıktı olacağından, özetlemek ve bilgiyi tasnif etmek zordur. 
Ayrıca bulanık kümeleme algoritmaları genellikle karmaşık yapıdadırlar ve daha çok 
belirsizlik söz konusu olduğunda kullanılır [2]. 

 

3. Bulanık C-ortalamalar (BCO) algoritması

Bulanık C-Ortalamalar algoritması, amaç fonksiyonuna dayanan bütün kümeleme tekniklerinin 
temelini oluşturmaktadır. Bezdek [4] tarafından geliştirilmiştir. BCO algoritması sonuçlandığında, 
p boyutlu uzaydaki noktalar küresel bir şekil halini alır. Bu kümelerin yaklaşık olarak aynı boyutta 
olduğu varsayılır. Her bir kümeyi, küme merkezleri temsil eder ve bunlara prototip denir. Uzaklık
ölçüsü olarak veriler ile küme merkezi arasındaki Öklid uzaklığını kullanır. 

Burada gözlem değerinin koordinat sistemindeki konumunu, ise küme merkezini 
simgelemektedir. 

Bu tekniğin uygulanabilmesi için küme sayısının ve bireylerin kümeye üyelik derecelerinin 
önceden bilinmesi gerekmektedir. Bu tür parametrelerin önceden bilinmesi zor 
olduğundan, bu değerler deneme yanılma yoluyla ya da geliştirilen bazı tekniklerle 
bulunabilir. 

Bu kümeleme yöntemi için kullanılan amaç fonksiyonu şu şekildedir: 

Bu fonksiyon ağırlıklandırılmış en küçük kareler fonksiyonudur. n parametresi gözlem 

sayısını, c ise küme sayısını gösterir. ise k. kümedeki ‘ nin üyeliği, değeri ise 
tüm ağırlıklandırılmış hata karelerinin toplamının bir ölçüsüdür [2]. 

Eğer fonksiyonu c’nin her değeri için minimize edilecek olursa, diğer bir deyişle ’lere 
göre 1. dereceden türevi alınıp 0’a eşitlenirse BCO Algoritmasının prototipi şu şekilde olacaktır; 

BCO Algoritması için gerekli adımlar ise şu şekildedir: 

Adım 1: Başlangıç değerlerini belirle: Küme sayısı c, bulanıklık indeksi m, işlem bitirme kriteri ε
ve üyelik dereceleri matrisi U veya V küme prototiplerini rastgele üretilir. 
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Adım 2: U küme prototiplerinin rastgele üretildiği varsayılırsa bu değerleri kullanarak üyelik 
dereceleri matrisini hesaplanır. 

Adım 3: Adım 2 eşitliğine göre U küme prototiplerini güncellenir. 

Adım 4: ise iterasyon durdurulur, aksi takdirde Adım 2’ye geri dönülür. 

BCO Algoritması uygulandıktan sonra hangi bireyin hangi kümeye gireceğine karar 
vermek için üyelik dereceleri kullanılır. Her bir bireyin hangi kümeye olan üyeliğinin en 
büyük olduğuna bakılır ve bu bireyler o kümeye dâhil edilir. Ancak her bir birey diğer 
kümelere de belli bir üyelik dereceleri ile girebilir [6]. 

BCO Algoritmasının sonucu başlangıçta rastgele üretilen değerlere oldukça bağlıdır. Bu 
yüzden rastgelelikten kaynaklanan problemleri ortadan kaldırmak için çeşitli algoritmalar 
geliştirilmiştir ve geliştirilmeye devam edilmektedir.  

BCO, küme merkezlerini ve her veri noktası için üyelik derecelerini iterasyon yöntemi ile günceller 
ve küme merkezlerini veri seti içinde olması gereken yere taşır. 

Küme merkezlerinin ilk yerleri, başlangıçta değeri rastgele atanan U matrisi kullanılarak 
oluşturulduğu için, BCO optimal sonuca yaklaşmayı garanti etmeyecektir [1]. 

Performans; merkezlerin başlangıç yerlerine bağlıdır. Daha güçlü bir yaklaşım için aşağıda 
tanımlanan iki yol vardır. 

i. Tüm merkezleri tanımlamak için bir algoritma kullanmak. 

ii. BCO’yı farklı başlangıç merkezleri ile tekrarlı olarak çalıştırmak (Yeniden Başlama 
Stratejisi). 

4. Bulanık kümeleme geçerlilik indeksleri 

Kümeleme Analizi, benzer nesneleri aynı gruplara yerleştirmeyi amaçlamaktadır. Böylece 
büyük veriler içeren örneklemlerde, örnek dağılımları ve değişkenler arası korelasyonlar 
hakkında fikir edinmeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte birçok kümeleme algoritması
küme sayısının önceden bilinmesini gerektirir. Birçok çalışmada, araştırmacının küme 
sayısı hakkında ön bilgisinin olmaması, bulunan küme sayısının gerçek küme sayısından az 
ya da çok olup olmadığının bilinmemesine yol açmaktadır. Eğer bulunan küme sayısı
gerçek küme sayısından az çıkarsa, mevcut kümelerden bir veya birkaçı birleşmek 
durumunda olacaktır, çok çıkarsa mevcut kümelerden bir veya birkaçı bölünmelere 
uğrayacaktır. Optimal küme sayısının belirlenme işlemlerine genel olarak Küme 
Geçerliliği (Cluster Validity) adı verilmektedir. Böylece kümeleme işlemleri yapıldıktan 
sonra bulunan küme sayısının doğruluğunu tespit edebiliriz. 

Veriler iki boyutlu uzayda olduğunda küme sonuçlarını görsel olarak yorumlayarak küme 
sayısına karar verilebilmektedir. Ama uzaydaki boyut sayısı arttıkça görsellik zorlaşmakta 
ve geçerlilik indekslerine ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Sonuç olarak, kümeleme değeri ve en uygun kümeleme planlaması için iki kriterden 
bahsedilebilir. 

1. Yoğunluk: Küme elemanlarının birbirlerine yakınlıklarını ölçer. Buna en iyi örnek olarak 
varyansı verebiliriz.  

2. Ayrılma: İki kümenin birbirlerinden ne kadar ayrıldıklarını gösterir. İki farklı küme 
arasındaki mesafeyi ölçer.  

4.1. Bölünme katsayısı (partititon coefficient) (PC) 

Bezdek [4] tarafından önerilen bu yöntem; 1/c ile 1 arasında değer alır. Burada c küme 

sayısıdır. Bulanık bölünme sonucunda bütün üyelik değerleri eşit çıkarsa, olacaktır. 
Bu aynı zamanda PC’nin en küçük değeridir. PC değerinin uygun kümeleme işlemindeki 
değerinin 1’e yakın olması istenen durumlardandır. PC değeri 1/c değerine yaklaştıkça 
kümeleme bulanıklaşacaktır. Ayrıca, 1/c değerine yakın bir değer kümeleme 
algoritmasının başarısız olduğunu gösterir. 

4.2. Sınıflama bölümlemesi (classification entropy) (CE) 

 
Bu yöntem de Bezdek [4] tarafından önerilmiştir.  

Burada a logaritma e tabanıdır. CE değerinin 0’a yakın olması istenmektedir. En iyi küme 
sayısı 2 ≤ c ≤ n-1 aralığında olacaktır. 

4.3. Xie-Beni indeksi (XB) 

Xie ve Beni tarafından [5] geliştirilen bu indeks, yoğunluk ve ayrılma geçerlilik fonksiyonu olarak 
da bilinir ve şu şekildedir. 

5. Yapay sinir ağları yöntemi  

Yapay sinir ağları biyolojik sinir ağlarını taklit ederek ortaya atılmış etkili bir analiz 
aracıdır. Yapay sinir ağları basitliği ve etkinliği nedeniyle birçok bilim dalında uygulama 
alanı bulmuştur. Amaca yönelik olarak uygulamada farklı yapay sinir ağı bileşenleri 
kullanılmıştır. Öngörü problemlerinde, genellikle ileri beslemeli yapay sinir ağı mimarileri 
tercih edilmiş ve başarılı sonuçlar alınmıştır. İleri beslemeli yapay sinir ağlarının
bileşenleri genel olarak aşağıda verilmiştir. 

Mimari Yapı: En basit hali ile çok tabakalı ileri beslemeli bir yapay sinir ağı mimari 
yapısı Şekil 1 de verilmiştir. Şekilde de görüldüğü gibi çok tabakalı ileri beslemeli bir 
yapay sinir ağı mimarisi üç kısımdan oluşur. Bunlar girdi tabakası, gizli tabaka (ya da 
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tabakalar) ve çıktı tabakasıdır. Tabakalar, nöron (düğüm) adı verilen birimlerden 
oluşmaktadır. Yapay sinir ağlarında nöronlar birbirlerine ağırlıklar ile bağlıdırlar. İleri 
beslemeli ağlarda bu bağlantılar tek yönlü ve ileri doğrudur. Aynı tabakanın birimleri 
arasında bağlantı yoktur. 

Öğrenme Algoritması: Yapay sinir ağlarında ağırlıkların belirlenmesinde kullanılan 
birçok öğrenme algoritması vardır. En yaygın kullanılan öğrenme algoritmalarından biri 
geri yayılım algoritmasıdır. Geri yayılım algoritması eldeki veri ile ağın çıktısı arasındaki 
farka dayalı olarak ağırlıkların güncellenmesini gerçekleştirir. Geri yayılım algoritmasında
kullanılan öğrenme parametresi optimal sonuca yeterli derecede yaklaşılmasında önemli 
rol oynar. Öğrenme parametresi sabit olarak alınabileceği gibi, algoritma içinde dinamik 
olarak da güncellenebilir.    

Şekil 1. Çok Tabakalı İleri Beslemeli Yapay Sinir Ağı 
Aktivasyon Fonksiyonu: Aktivasyon fonksiyonu girdi ve çıktı birimleri arasındaki 
eğrisel eşleşmeyi sağlar. Aktivasyon fonksiyonunun doğru seçilmesi, ağın performansını
önemli derecede etkiler. Aktivasyon fonksiyonu genelde tek kutuplu, çift kutuplu ya da 
doğrusal olarak seçilebilir. Seçilen aktivasyon fonksiyonu doğrusal olmadığında, eğim 
parametresinin belirlenmesi gerekmektedir. Eğim parametresi de optimal sonuca yeterli 
derecede yaklaşılmasında önemli rol oynayan bir faktördür. 

6. Yapay sinir ağlarına dayalı yeni bir en iyi küme belirleme yaklaşımı ve uygulaması

Bulanık Kümelemede en iyi küme sayısının belirlenmesi, özellikle kümeler belirgin bir 
şekilde birbirlerinden ayrılmıyorsa daha da önem kazanmaktadır. Kararsızlık
durumlarında, bu indeksler kesin kararlar vermede araştırmacıya kolaylık sağlamaktadır. 
Literatürdeki birçok küme geçerlilik indeksleri, karmaşık yapılar içeren verilerde küme 
sayıları hakkında çelişkili sonuçlar vermektedir. Bulanık kümeleme yöntemi uygulandıktan 
sonra her veri en yüksek üyelik derecesine sahip olduğu kümeye atanır. Bu sonuçlara göre 
yapılacak bir sınıflama sonucunda herhangi bir sınıflama tekniğinden yüksek doğru 
sınıflama yüzdesi beklenir. Sınıflama yöntemi olarak yapay sinir ağları kullanılırsa, sinir 
ağının girdisi veri matrisimiz ve çıktısı bulanık kümeleme sonucunda her bir verinin 
atandığı küme numarası olacaktır.  

Çıktı tabakası

Gizli tabaka

Girdi tabakası
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Herhangi bir sınıflama tekniği kullanıldığında, yüksek doğru sınıflama yüzdesi beklentisi 
fikrinden hareketle yapay sinir ağlarına dayalı aşağıda verilen algoritma ile bulanık
kümelemede en uygun küme sayısı belirlenebilir. 

Algoritma. 

Adım 1: Veriye uygun olabilecek en düşük ve en yüksek küme sayısına karar verilir. 
Belirleyeceğimiz en uygun küme sayısı bu aralıkta olacaktır. En uygun küme sayısı copt, en 
düşük küme sayısı cmin ve en yüksek küme sayısı cmaks ise; olacaktır. 

Adım 2: Belirlenen aralıktaki küme sayıları için BCO yöntemi uygulanır. Sonuç olarak 
cmaks+ cmin-1 kez BCO yöntemi uygulanmaktadır.  

Adım 3: Girdisi veri matrisimiz ve hedef değeri bulanık kümeleme sonucunda her bir 
verinin atandığı küme numarası olacak şekilde ileri beslemeli yapay sinir ağları mümkün 
küme sayılarının her biri için çeşitli gizli tabaka birim sayılarına göre çalıştırılır. 

Adım 4: Her bir küme sayısı için,  çeşitli gizli tabaka birim sayılarına göre yapay sinir 
ağlarından elde edilen RMSE (Hata kareler ortalaması karekök değeri ) değerlerinin 
medyanı hesaplanır. Yapay sinir ağları bazı gizli tabaka birim sayıları için aşırı değer olan 
RMSE değerleri ürettiğinden burada ortalama yerine medyan kullanılmıştır.  

Adım 5: Her bir küme sayısı için elde edilen medyan değerlerinin grafiği çizilerek, ilk 
sıçramanın olduğu (RMSE medyan değerinin ilk aşırı büyüdüğü) küme sayısından bir 
önceki değer en uygun küme sayısı olarak belirlenir.  

Önerilen algoritma 3 adet benzetim ve bir gerçek hayat verisine uygulanmıştır. İlk olarak 
gerçekte 3 kümeli olan veriye önerilen yöntem uygulanmıştır. Ayrıca diğer küme geçerlilik 
indekslerinin değerleri de elde edilerek sonuçlar Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1 incelenirse 
PC, CE ve XB ölçütleri için en uygun küme sayısı 3 dür. YSA sütununda önerdiğimiz 
yöntemden elde edilen sonuçlardan da ilk sıçramanın 4’de olduğu ve uygun küme sayısının
3 olduğu görülmektedir. Önerilen yaklaşımın çeşitli küme sayıları için grafiği Şekil 2 de 
verilmiştir. 

Tablo 1. 3 kümeli benzetim verisi için sonuçlar 

 Küme Geçerlilik İndeksleri 
Küme Sayısı PC CE XB YSA 

2 0,8167 0,2765 1,4454 0,000093 
3 0,9992 0,0034 49,2682 0,000198 
4 0,8996 0,1562 43,2621 0,221739 
5 0,8808 0,1954 24,8372 0,396981 
6 0,7817 0,3464 19,2458 0,814937 
7 0,8215 0,3078 43,596 0,658898 
8 0,743 0,4512 13,6646 1,255811 
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Şekil 2. 3 kümeli veri için önerilen yaklaşımdan elde edilen değerlerin çeşitli küme 
sayılarına göre grafiği

İkinci olarak gerçekte 4 kümeli olan benzetim verisine önerilen yöntem uygulanmıştır. 
Ayrıca diğer küme geçerlilik indekslerinin değerleri de elde edilerek sonuçlar Tablo 2 de 
verilmiştir. Tablo 2 incelenirse PC, CE ve XB kriteri için en uygun küme sayısı 4 dür. 
YSA sütununda önerdiğimiz yöntemden elde edilen sonuçlardan da ilk sıçramanın 5’de 
olduğu ve uygun küme sayısının 4 olduğu görülmektedir. Önerilen kriterin çeşitli küme 
sayıları için grafiği Şekil 3 de verilmiştir. 

 

Tablo 2. 4 Kümeli benzetim verisi için sonuçlar 

 Küme Geçerlilik İndeksleri 
Küme Sayısı PC CE XB YSA 

2 0,7121 0,4626 0,08065 0,000082 
3 0,8034 0,3597 1,9668 0,064163 
4 0,9988 0,0053 7,5563 0,000287 
5 0,931 0,1129 6,7532 0,132227 
6 0,8713 0,2073 4,2561 0,13305 
7 0,839 0,274 6,8055 0,398881 
8 0,8415 0,2863 6,0258 0,478669 
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Şekil 3. 4 kümeli veri için önerilen yaklaşımdan elde edilen değerlerin çeşitli küme 
sayılarına göre grafiği

Üçüncü olarak gerçekte 5 kümeli olan benzetim verisine önerilen yöntem uygulanmıştır. 
Ayrıca diğer küme geçerlilik indekslerinin değerleri de elde edilerek sonuçlar Tablo 3 de 
verilmiştir. Tablo 3 incelenirse PC, CE ve XB kriteri için en uygun küme sayısı 5 dir. YSA 
sütununda önerdiğimiz yöntemden elde edilen sonuçlardan da ilk sıçramanın 6’da olduğu
ve uygun küme sayısının 5 olduğu görülmektedir. Önerilen ölçütün çeşitli küme sayıları
için grafiği Şekil 4 de verilmiştir. 

Tablo 3. 5 kümeli benzetim verisi için sonuçlar 
 Küme Geçerlilik İndeksleri 

Küme Sayısı PC CE XB YSA 
2 0,6949 0,471 0,99 0,000094 
3 0,9 0,2286 1,1935 0,0002 
4 0,9265 0,1702 5,9476 0,000325 
5 0,9999 0,00049 26,0438 0,000483 
6 0,966 0,0555 14,7612 0,144221 
7 0,9262 0,131 25,4019 1,293433 
8 0,8677 0,2123 10,6709 1,210771 

Şekil 4. 5 kümeli veri için önerilen yaklaşımdan elde edilen değerlerin çeşitli küme 
sayılarına göre grafiği
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Son olarak sentetik verisine önerilen yöntem uygulanmıştır. Ayrıca diğer küme geçerlilik 
indekslerinin değerleri de elde edilerek sonuçlar Tablo 3 de verilmiştir. Tablo 3 incelenirse 
PC kriteri için en uygun küme sayısı 3, CE kriteri için 2 ve XB kriteri için 2 olmaktadır. 
YSA sütununda önerdiğimiz yöntemden elde edilen sonuçlardan da ilk sıçramanın 4’de 
olduğu ve uygun küme sayısının 3 olduğu görülmektedir. Önerilen ölçütün çeşitli küme 
sayıları için grafiği Şekil 4 de verilmiştir. Bir gerçek hayat verisi olan sentetik verinin 
grafiğine göre uygun küme sayısının 3 olması gerektiği görülmektedir. PC kriteri küme 
sayısını doğru belirlerken CE ve XB kriterleri yanlış tercih yaptırmaktadır. Önerilen 
yöntem ise en uygun küme sayısını doğru belirlemektedir. 

Tablo 4. Sentetik verisi için sonuçlar 
 Küme Geçerlilik İndeksleri 

Küme Sayısı PC CE XB YSA 
2 0,8262 0,2864 46,3832 0,000162 
3 0,8537 0.3014 26,5862 0,059574 
4 0,7368 0,5036 20,6003 0,4495 
5 0,6781 0,6201 18,0638 0,855033 
6 0,6141 0,7652 11,821 1,028642 
7 0,5756 0,8481 11,7565 2,685111 
8 0,5539 0,9137 22,7856 2,059358 

Şekil 4. Sentetik verisi için önerilen yaklaşımdan elde edilen değerlerin çeşitli küme 
sayılarına göre grafiği

7. Sonuç ve tartışma 

Kümeleme analizinde, anlamlı ve sağlıklı sonuçlara ulaşabilmek için en uygun küme 
sayısının belirlenmesi önemli bir problemdir. Bazı karmaşık yapılar içeren verilerde, küme 
üyeliklerindeki karasızlıklar nedeniyle, küme geçerlilik indeksleri en uygun küme sayısını
belirlemede birbirleri ile çelişen sonuçlar verebilmektedir. Bu çalışmada, en uygun küme 
sayısını belirlemede, ileri beslemeli yapay sinir ağları kullanılmış ve PC, CE gibi küme 
geçerlilik indekslerinden elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Önerilen yöntem 3 adet 
benzetim ve bir gerçek hayat verisine uygulanmıştır. Benzetim verileri için elde edilen 
sonuçlarda hem PC, CE ve XB kriterleri hem de önerilen yöntem en uygun küme sayısını
doğru olarak tespit etmiştir. Sentetik isimli gerçek hayat verisi için ise sadece PC ölçütü ve 
önerdiğimiz yöntem en uygun küme sayısını doğru olarak belirlemiştir. Uygulamalar 
sonucunda, önerilen YSA’na dayalı yaklaşım ile bulanık kümelemede en uygun küme 
sayısının belirlenebileceği görülmektedir.  
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Özet  

Kümeleme analizi veri kümesindeki birimleri benzerlik özelliklerine göre sınıflandıran bir 
yöntemdir. Kümeleme analizinde amaç, benzer özellikteki birimleri aynı kümede diğerlerini ise 
farklı kümelerde toplamaktır. Katı kümelemede birimler yalnızca bir kümeye ait olabilirken, bulanık
kümelemede birimler farklı üyelik derecesiyle tüm kümelere ait olabilir. Veri kümesindeki birimler 
kesin sınırlar ile ayrılamıyorsa bulanık kümeleme uygun bir yöntemdir. Bulanık kümelemede, 
birimler [0,1] aralığındaki farklı üyelik dereceleriyle birden çok kümeye ait olabilirler ancak toplam 
üyelik derecesi 1 olacak şekilde birimler tüm kümelere ait olabilirler. Kümeleme analizi pek çok 
alanda ve bölge tanımlamada yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Bu çalışmada, İstanbul’un Sütlüce ve Cağaloğlu semtlerindeki bina yükseklikleri ve yayılım
ölçümlerine ait 1035 veri ele alınmıştır. Bu veri kümesi katı ve bulanık c-ortalamaya dayalı
kümeleme analizinde kullanılacak ve sonuçlar karşılaştırılacaktır. 

Anahtar sözcükler: Katı c-ortalama, Bulanık c-ortalama, sinyal seviyesi, yayılım ölçüsü 

Abstract 

Hard and Fuzzy Clustering for Signal Level Measurement 

Clustering is, the classification is according to similar property object in data set, a method. The aim 
is object from the same clusters are more similar to each other than objects from different clusters. 
An object belongs to only one cluster in hard c-means but an object belongs to all clusters with a 
certain degree of the membership value. If clusters aren’t rigid divided, fuzzy clustering is 
convenient. In fuzzy clustering, objects are allowed to belong to many clusters with different degrees 
of membership [0,1]. An object belongs to all clusters; the sum membership value is 1. Clustering 
methods is a common technique for many fields and used extensively in pattern recognition. 
 
In this study, the 1035 data is consists of building height and propagation measurements in Sütlüce 
and Cağaloğlu which are the part of Istanbul, Turkey. The data set will be used for the compare of 
the hard c-means and fuzzy c-means. 

Keywords: Hard c-Means, Fuzzy c-Means, Signal Level, Propagation Measurements. 

1. Giriş

Kümeleme analizi, veri kümesindeki birimler arasındaki uzaklıkları kullanarak birimleri 
temsil edecek en uygun küme merkezlerini ve kümeleri belirleyen bir yöntemdir. Son yıllarda 
yapılan çalışmalarda ise bulanık kümeleme analizi yaygın olarak kullanılmaktadır. Birimler kesin 
sınırlar ile ayrılamıyor ya da birimlerin hangi kümeye ait olduğu kesin olmadığı durumda bulanık
kümeleme uygun bir yöntem olmaktadır. Böylece birimler ait oldukları kümelere daha doğru bir 
şekilde atanmaktadır ve birimler tüm kümelere belirli üyelik dereceleriyle ait olabilmektedir [1,2]. 
Yayılım ölçümlerine ilişkin toplanan verilerin doğru biçimde kümelenmesi, verici antenlerin 
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konumlarının belirlenmesinde kullanılan yayılım modellerinin kurulması aşamasında önemli yer 
tutmaktadır.  
 
Çalışmada öncelikle katı ve bulanık c-ortalamayla ilgili tanımlara yer verilecektir. İstanbul ilinin 
Sütlüce ve Cağaloğlu semtlerindeki bina yükseklikleri ve yayılım ölçümlerine ait 1035 veri katı c-
ortalamaya dayalı kümeleme (HCM) ve bulanık c-ortalamaya dayalı kümeleme (FCM) yöntemi ile 
kümelenecek ve sonuçlar karşılaştırılacaktır. 
 
FCM ile igili pek çok çalışma yapılmıştır. FCM ile ilgili ilk çalışma Dunn (1973) tarafından 
yapışmıştır ve bu çalışma Bezdek (1981) tarafından genelleştirilmiştir [3-4 ]. Xie ve Beni (1991) 
bulanık kümeleme için geçerlilik kriterini önermişlerdir [5]. Hathaway ve Bezdek (1993) switching 
regresyon ve bulanık küme ile ilgili çalışmalar yapmışlardır [6]. Mu-Song ve Wang (1999) 
çalışmalarında kümeleme analizi için bulanık üyeliklerin belirlenmesini ele almışlar ve bu 
çalışmada değişkenlere ait optimal sınıf sayısının belirlenmesini önermişlerdir [7]. Nasciment et 
al.(2000) küme sayısı için basit modeli çoklu bulanık kümeleme modeline genişletmişlerdir[1]. 
Yang ve Tsai (2008)  FCM’e dayalı Gaussian kernel çalışmışlardır [8]. Chen ve Wang (2009) 
görüntü belirlemede  FCM’e dayalı çalışma yapmışlardır [2].  

2. Katı ve Bulanık c- Ortalamaya Dayalı Kümeleme  

Bu kesimde kümeleme analizinde yaygın olarak kullanılan katı ve bulanık c-ortalamaya dayalı
kümeleme için tanımlar verilecektir. 

2.1. Katı c-Ortalamaya Dayalı Kümeleme  

HCM’de birimler ya bir kümeye aittir 1=iju ya da bir kümeye ait değildir 0=iju .
HCM’de amaç fonksiyonu  
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HCM için küme merkezleri ve üyelikler Eşitlik 2 ve Eşitlik 3 de verilmiştir [9, 10]. 
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2.2. Bulanık c-Ortalamaya Dayalı Kümeleme 

FCM’de birimler [0,1] aralığında değişen üyelik dereceleriyle tüm kümelere ait olabilirler. FCM’de 
amaç, 
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biçimindeki fonksiyonunun minimum yapılmasıdır. 

Eşitlik 4’de m kümelerin bulanıklığını belirlemekte kullanılan bulanıklık indeksidir ve 1’den 
büyük bir reel sayıdır. iju , i. kümedeki jx ’nin üyelik derecesini gösterir ve ( ) 22

ij j id x v= − dir. 

Burada  . Öklid normudur. iv , i. kümenin merkezini gösterir. 

Eşitlik 4’deki amacın minimum yapılmasıyla küme merkezleri ve üyelikler sırasıyla aşağıdaki gibi 
tanımlanır[11, 12,13]. 
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3. Sayısal Örnek 

Bu kesimde katı ve bulanık c-ortalamaya dayalı kümeleme için gerçek bir örnek ele alınmıştır. 
Örneğe ilişkin veri kümesi yayılım ölçümlerinden oluşmaktadır [14].  

3.1.Yayılım ölçümleri 

İstatistiksel veri analizinin temel amacı İstanbul’un Cağaloğlu ve Sütlüce bölgelerindeki radyo 
dalgalarının 900 MHz. deki yayılım davranışlarını anlamaktır. En uygun yayılım modelini bulmak 
için dijital veri haritalarının ve ölçümlerin doğruluğu çok önemlidir. Ölçüm ekipmanı alıcı ve verici 
olmak üzere iki parçadan oluşmaktadır. Ölçüm düzeneğinin verici kısmı sabit bir test frekansına 
ayarlanabilen dar bant CW (Continuous Wave) işaret üreteci ve eşit yayılımlı bir antenden 
oluşmaktadır. Ölçümler sırasında eşit yayılımlı anten çatıya yerleştirilmiş ve kablo kayıplarını
azaltmak için işaret üreteci de antenin yakınına konulmuştur. Sinyal seviyesi ölçümlerinin sağlıklı
yapılabilmesi için, işaret karışımlarından etkilenmeyecek bir frekans seçilmesi gerekmektedir. Bu 
nedenle herhangi bir GSM operatörü tarafından ya da başka amaçlı olarak kullanılmayan 942.2 
MHZ. frekansı seçilmiştir. Alıcı sistem radyo işaret seviyelerinin ölçüldüğü ve kaydedildiği GSM 
Walkabout Sistemidir. Bu sistem araç ve ya bina içinde radyo işaret seviyelerinin toplanmasını
sağlayan küçük ve taşınabilir bir sistemdir. Alıcı antenin yerden yüksekliği 1.5 metre ve antenin 
taşındığı aracın yaklaşık hızı 40 km/h dır. Ölçümler her 423 metrede bir kaydedilmiştir. Rota 
uzunluğu yaklaşık 438.4 km ve ölçüm yapılan nokta sayısı 1035 dir [14]. 
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3.2 Sinyal seviye ölçümleri için katı ve bulanık kümeleme 

İki bölgeye ait ölçümlerden oluşan veri kümesi HCM ve FCM ile kümelenecek ve sonuçlar 
karşılaştırılacaktır. Bu veri kümesine ait grafik Şekil 1’de verilmiştir. HCM için küme merkezleri 
Tablo 1’de FCM için küme merkezleri ise Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo1. HCM için küme merkezleri  
 N Bina Yüksekliği Sinyal Seviyesi 
Sütlüce 409 10.9455 37.5229 
Cağaloğlu 626 11.8521 51.3743 

Table 2. FCM için küme merkezleri  
 N Bina Yüksekliği Sinyal Seviyesi 

Sütlüce 433 10.7966 38.0669 
Cağaloğlu 602 12.0140 51.8116 

HCM’ye göre kümeleme yapıldığında ele alınan veri ya Sütlüce ya da Cağaloğlu’na aittir. Ancak FCM’de 
veri belirli üyelik dereceleriyle Sütlüce’ye ve Cağaloğlu’na aittir. Böylece, Şekil 2 den de görüldüğü gibi 
veri kümesine göre her iki bölgeye de ait olabilecek bina yüksekliği ölçümleri FCM yöntemiyle üyelik 
dereceleri kullanılarak HCM yönteminden daha doğru kümelenmiştir. 
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Şekil 2. Üyelik dereceleri 

4. Sonuç ve Öneriler 

HCM için küme merkezleri Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 1 incelendiğinde birinci kümenin merkezinin 
(10.9455; 37.523) ve ikinci kümenin merkezinin (11.8521; 51.374) olduğu görülmektedir. FCM için 
küme merkezleri ise Tablo 2’de verilmiştir. Tablo 2’den birinci küme merkezi (10.7966; 38.0669) ve 
ikinci küme merkezi ise (12.0140; 51.8116) dir. Şekil 2 incelendiğinde birimler farklı üyelik 
dereceleriyle her iki bölgeye de ait olabilmektedirler böylece veriler HCM’ye göre daha doğru olarak 
sınıflandırılmışlardır. 

Yayılım ölçümlerine ilişkin toplanan verilerin doğru biçimde kümelenmesi, verici antenlerin 
konumlarının belirlenmesinde kullanılan yayılım modellerinin kurulması aşamasında önemli yer 
tutmaktadır. Çünkü yayılım modellerinin belirlenmesi, yayılım ölçümlerinin seviyeleri ve yayılım
ölçümlerinin bu seviyelere bağlı olarak sınıflandırılmasına dayanmaktadır. 
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Özet 

Çeşitli zaman çizelgeleme problemlerini çözmek amacıyla literatürde birçok çalışma yapılmaktadır. 
Daha iyi çizelgeler elde edebilmek için farklı yaklaşımlar önerilmektedir. Önerilen yaklaşımlardan biri 
tabu arama algoritmasıdır. Tabu arama algoritması ders ve sınav çizelgeleme gibi çeşitli zaman 
çizelgeleme problemlerinin çözümlenmesinde başarıyla kullanılmıştır. İyi sonuçlar elde edilmesinde, 
algoritmada kullanılan hareket türleri önemli bir rol oynar. Bu çalışmada, basit ve takas hareket türleri 
birleştirilerek tanımlanan bir hareket kurgusuna dayanan, yeni bir komşuluk yapısı önerilmiştir. Basit ve 
takas hareketleri birleştirilerek, bu iki hareket türünün sağladığı avantajlardan aynı anda yararlanmak 
hedeflenmiştir. Önerilen yapı Aladağ [1] tarafından tanımlanan probleme uygulanmıştır. Problem basit 
hareket, takas hareketi ve rastgelelik kullanılarak da çözülmüş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. 
Karşılaştırma sonucunda, önerilen yöntemin iyi ders çizelgeleri ürettiği gösterilmiştir. 
 
Anahtar sözcükler: Ders çizelgeleme problemi; Komşuluk yapısı; Hareket türü; Tabu arama. 

Abstract 

Combining different move types in tabu search algorithm 

In the literature, many studies have been made in order to solve various timetabling problems. Different 
solution approaches have been proposed to obtain better timetables. One of these approaches is tabu 
search algorithm. Tabu search method has been successfully used to solve various timetable problems 
such as course and exam timetabling problems. Used move type in the algorithm play an important role 
in obtaining good solutions. In this study, we propose a new neighborhood structure by employing a new 
move type combining simple and swap moves. We combine these moves in order to benefit advantages of 
both simple and swap moves. The proposed structure is applied to the problem given by Aladağ [1] and 
obtained results compared to results obtained from the usage of simple, swap moves and, randomness. 
As a result of comparison, it is shown that the proposed structure produce good course timetables. 

Keywords: Course timetabling problem; Neighborhood structure; Move types; Tabu search. 
 

1. Giriş

Birçok kurum, kendi yapılarına bağlı olarak çeşitli zaman çizelgeleme problemlerini çözmek 
zorundadır. Bu nedenle, zaman çizelgeleme problemlerinin çözümü üzerine, literatürde 
yapılan çok sayıda çalışma bulunmaktadır [3,9,13]. Ders çizelgeleme problemleri, zaman 
çizelgeleme problemlerinin bir türüdür. Sınıflar, öğretmenler, ana dersler, ve derslikler belli 
sayıda zaman periyotlarına yerleştirilmeye çalışılır. Bu çizelgeleme işlemi yapılırken 
öğretmenlerin, sınıfların, dersliklerin ve ana derslerin eş zamanlı kullanımından, yani 
çakışmalardan kaçınılır. Eğitim sistemlerindeki yönetmeliklerin karakteristiklerine bağlı
olarak ders çizelgeleme problemleri çok çeşitli olabilmektedir. Çeşitliliğin bir başka nedeni de 
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eğitim sistemlerinde sık sık meydana gelen değişikliklerdir. Bu nedenle, ders çizelgeleme 
problemi için birçok durumda uygulanabilir genel bir model kurmak oldukça zordur [1]. 

Ders çizelgeleme problemleri için geliştirilen çözüm yöntemleri doğrusal programlamadan 
kompleks meta sezgisel algoritmalara kadar uzanır [4]. Problemin çözümü için MirHassani 
[14] tamsayılı programlamayı, Al-Yakoob ve Sherali [5] karışık tamsayılı programlamayı ve
Boland vd. [7] doğrusal programlamayı kullanmışlardır. Gueret [12] farklı bir yaklaşım olarak 
kısıtlı mantık programlamasını geliştirmiştir. Problemin çözümünde en etkili sonuçlar sezgisel 
algoritmaların kullanımıyla elde edilmiştir. Sezgisel algoritmaların kullanıldığı çalışmalara 
örnek vermek gerekirse, Elmohamed [11] tavlama benzetimini, Burke [8] genetik 
algoritmaları, Aladağ ve Hocaoğlu [2,3,4] tabu arama algoritmasını kullanmışlardır. 
Chiarandini vd. [10] tabu arama, değişken komşuluk iniş ve tavlama benzetimini birleştiren 
bir yaklaşım önermiştir. Head and Shaban [13] sezgisel fonksiyonlara dayanan bir yaklaşım
geliştirmişlerdir. Beligiannis vd. [6] evrimsel yöntemlere dayanan bir uyarlamalı algoritma ile 
çözüme ulaşmışlardır. Causmaecker vd. [9] ayrışık meta sezgisel yaklaşımını önermişlerdir. 
Bu çalışmada, basit ve takas hareketlerini birleştiren yeni bir hareket türüne dayalı bir 
komşuluk yapısı kullanılarak, Aladağ [1] tarafından verilen problem çözümlenmiştir. 
Belirtilen problem basit, takas hareketi ve rastgelelik kullanılarak da çözülmüş ve sonuçlar 
önerilen yöntemin sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Yapılan karşılaştırma istatistiksel olarak 
yorumlanarak, önerilen yöntemin iyi sonuçlar ürettiği gösterilmiştir. 

2. Ders çizelgeleme problemi 

Zaman çizelgeleme problemlerinin en bilinen türlerinden biri olan ders çizelgeleme 
probleminde, kısıtlar genellikle iki çeşit olarak düşünülür. Bunlardan ilki yumuşak kısıtlardır. 
Ders çizelgelerinde bulunmaları zorunlu olmayan ama yardımcı olarak düşünülen kısıtlardır. 
Amaç fonksiyonunun oluşturulmasında yumuşak kısıtlar kullanılır. İkinci kısıt türü zor 
kısıtlar olarak adlandırılır. Zor kısıtlar, ihlal edilmemesi gereken kısıtlardır. Bu kısıtların
kabul edilebilir her ders çizelgesi tarafından sağlanması zorunludur. [4].  

Tanımlanan yumuşak ve zor kısıtlara göre Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü ders 
çizelgeleme probleminin formülasyonu aşağıda verilmiştir [1]. Problemin formülasyonunda 
üç indisli itax değişkeni tanımlanmıştır. Eğer i dersi, a dersliğinde, t periyodunda başlarsa, 

itax değişkeni 1 değerini alır, aksi durumda değişken 0 değerini alır. 

A , ana derslerin kümesini, }...,,...,,{ 1211 jkYYYY = , alt ana derslerin kümesini, jkY , j ’inci 
ana dersin k ’ıncı şubesinin derslerinin kümesini, L , derslerin kümesini, C , sınıfların
kümesini, }...,,...,,{ 1211 ijs CCCC = , şubeli sınıfların kümesini, ijC , i . sınıfın j şubeli ve 
şubesiz (ortak) derslerinin kümesini, T, öğretmenlerin kümesini, kLT , T k öğretmeninin 
derslerinin kümesini, P , periyotların kümesini, lP , l gününün periyotlarını, D , eğitim 
günlerinin kümesini, id , i dersinin kaç periyot olduğunu, R , dersliklerin kümesini, rR , r
türündeki dersliklerin kümesini, rLR , r türündeki derslikleri gerektiren derslerin kümesini, 
TR , derslik türlerinin kümesini, rtm , r türündeki dersliklerin sayısını, F , önceden atanmış 
derslerin kümesini, ip , i dersi için önceden atanmış periyodu, iU , i dersi için yasak 
periyotların kümesini göstersin. Verilen notasyona göre problem matematiksel olarak 
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şeklinde ifade edilebilir. (1)-(8) kısıtları altında (9) amaç fonksiyonu minimize edilmeye 

çalışılır. )(1 xf s , )(2 xf s , )(3 xf s fonksiyonları öğrenciler için, )(xft fonksiyonu öğretmenler 

için ve )(xf r fonksiyonu derslikler için tanımlanan yumuşak kısıtlara göre oluşturulan 

fonksiyonlardır. Verilen amaç fonksiyonunda, yumuşak kısıtlara göre belirlenen her amaç 

kendisine karşılık gelen bir w ağırlığıyla çarpılmıştır. 

3. Kullanılan hareket türleri ve önerilen komşuluk yapısı

Çözümler x ile gösterilirse, her bir x çözümünde, çok sayıdaki değişkenden sadece ders 
sayısı kadar değişken 1 değerini alırken diğer değişkenler 0 değerini alır. X ile gösterilen 
çözüm uzayı problem kısıtlarını sağlayan çözümlerin kümesidir. Buna göre kullanılan iki 
farklı hareket türü aşağıda tanımlanmıştır [4]. 
 
Basit Hareket: Bir Xx∈ çözümünde diğer dersler aynı kalırken, bir i dersi bulunduğu t
periyodundan boş bir t ′ periyoduna atanarak bir Xx ∈′ komşu çözümü elde edilebilir. Bu 
basit hareket olarak adlandırılır. 
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Şekil 1. Basit hareket 

Örneğin Şekil 1’de gösterildiği gibi bir Xx∈ çözümünde, üç saatlik i dersi 11’inci periyotta 
başlıyor olabilir. Bu ders basit hareketle boş olan 30 periyoduna atanabilir. Böylelikle elde 
edilen Xx ∈′ komşu çözümünde i dersinin yeni başlangıç periyodu 30 dur. 

Takas Hareketi: Bir Xx∈ çözümünde bir i dersi ile bir i′ dersinin periyotları birbiriyle değiş tokuş

edilerek bir Xx ∈′ komşu çözümü elde edilebilir. Bunun için i ve i′ derslerinin süreleri eşit 

olmalıdır. Bu takas  hareketi olarak adlandırılır. 

Örneğin Şekil 2’de gösterildiği gibi bir Xx∈ çözümünde, iki saatlik i dersi 5’inci, i′ dersi 

27’inci periyotta başlıyor olabilir. Takas hareketi ile i ve i′ derslerinin periyotları

değiştirilsin. Böylelikle elde edilen Xx ∈′ komşu çözümünde i dersinin yeni başlangıç

periyodu 27, i′ dersinin yeni başlangıç periyodu 5’tir. 

Şekil 2. Takas hareketi 

Basit ve takas hareket türleri kullanıldıkları problem yapısına göre farklı avantajlar 
sağlayabilmektedirler [1,2]. Bu iki hareket türünü birleştirerek kullanan bir komşuluk yapısı
oluşturulduğunda, iki hareketin de avantajlarını aynı anda kullanabilen bir kurulum elde 
edilebilecektir. Bu nedenle, yapılan çalışmada, basit ve takas hareketleri birleştirilerek, yeni 
bir komşuluk yapısı önerilmiştir. İki farklı hareket türünün birleştirilmesiyle, bu iki hareket 
türünün avantajlarını aynı anda içeren bir komşuluk yapısı oluşturmak amaçlanmıştır.  

Aladağ [1] tarafından geliştirilen tabu arama algoritması basit hareket türünü kullanmaktadır. 
Geliştirilen algoritmada, bölgesel bir başlangıç çözümünden aramaya başladıktan sonra, belli 
bir iterasyon süresince, o ana dek bulunmuş bölgesel en iyi çözümden daha iyi bir çözüm 
bulunamadığında, bölgesel olarak bulunan en iyi çözüme geri dönülerek arama tekrar 
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başlatılır. Böylece en iyi bölgesel çözüm referans alınarak, aranılan bölge üzerinde bir 
yoğunlaşma etkisi yaratılır. Önerilen komşuluk yapısında farklı olarak, belli bir iterasyon 
süresince bölgesel en iyi çözümden daha iyi bir çözüm bulunamadığında, bölgesel en iyi 
çözüme geri dönmek yerine, bu çözümün takas hareketi kullanılarak üretilen en iyi 
komşusundan arama tekrar başlatılır. Diğer işlemler yine basit hareket kullanımıyla aynen 
davam ettirilir. Takas hareket kullanımında, aynı anda iki dersin yeri değiştirildiğinden, basit 
harekete göre daha büyük bir hareket etkisi yaratılır. Bu nedenle, önerilen komşuluk 
yapısında, basit hareketin yanında takas hareketin kullanımıyla yeni bir çeşitleme etkisi 
yaratılabilmektedir. Önerilen yapının yapay kodu kısaca 

Eğer itr > YIS ve f(x)<f(xeniyi) olacak şekilde bir x çözümü bulunamamışsa 
 )()( eniyixfxf ≤′ olacak şekilde, eniyix çözümünden takas hareketi ile x’ komşu çözümü 
üret 
 Bir sonraki mevcut çözüm = x’ olarak al 

şeklinde verilebilir. Burada, itr, bulunan iterasyon sayısını, YIS, yerel iyileşme sınırını (kaç 
iterasyon süresince bölgesel olarak amaç fonksiyonunda iyileşme sağlanamadığında, geri 
dönüşün başlayacağını gösteren parametre), eniyix bölgesel olarak bulunan en iyi çözümü ve 
f(.) amaç fonksiyonunu göstermektedir. xmevcut, mevcut çözümü göstermek üzere, önerilen 
yaklaşımın işleyiş şeması Şekil 3’de gösterilmiştir. Akış şeması Şekil 3’de verilen, önerilen 
yaklaşım, Delphi 7.0 programında kodlanarak yeni bir modül oluşturulmuştur. Uygulamada, 
yazılan modül Aladağ [1] tarafından geliştirilen programa eklenerek çözümlemeler 
gerçekleştirilmiştir. 

Şekil 3. Önerilen yaklaşımın ileyiş şeması.

4. Sonuç ve öneriler 

Basit hareket, takas hareketi ve her iki hareketi birleştirerek önerilen komşuluk yapıları
kullanılarak, tabu arama algoritması ile Hacettepe Üniversitesi İstatistik bölümü ders 
çizelgeleme problemi [1] 50 kere çözülmüştür. Sonuçları daha iyi yorumlayabilmek amacıyla, 
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aynı problem için 50 tane de rastgele çözüm üretilmiştir. Basit hareket, takas hareketi, 
önerilen komşuluk yapısı ve rastgele üretimin kullanıldığı dört farklı komşuluk yapısının
kullanıldığı durumlarda, Aladağ [1] tarafından verilen problem için toplam 200 çözüm 
üretilmiştir. Yöntemlerin ürettiği amaç fonksiyonu değerlerine ilişkin bulgular Çizelge 1’de 
verilmiştir. 

Çizelge 1. Yöntemlerin ürettiği ortalama amaç fonksiyonu değerleri. 

Yöntem Ortalama N Minimum Maksimum

Önerilen 0,72 50 0,00 1,75 

Basit 0,79 50 0,00 2,00 

Takas 8,83 50 2,50 13,00 

Rastgele 43,44 50 33,50 58,25 

Çizelge 1 incelendiğinde, 50 çözümün üretildiği her bir durum için ortalama amaç fonksiyonu 
değerleri sırasıyla 0,72, 0,79, 8,83 ve 43,44 olarak elde edilmiştir. Dört yöntemin ürettiği
çizelgelerin ortalama amaç fonksiyonu değerleri karşılaştırıldığında, önerilen komşuluk 
yapısının ya da basit hareket kullanımının en iyi sonuçları verdiği, ikinci en iyi seçimin takas 
hareketini kullanmak olduğu ve en kötü sonuçları rastgele üretimin verdiği görülmüştür. Bir 
başka ifadeyle, tabu arama algoritmasında önerilen komşuluk yapısı ya da basit hareket 
kullanıldığında en iyi ders çizelgeleri elde edilmektedir. Elde edilen sonuçlara göre, 
tanımlanacak farklı ders çizelgeleme problemleri için önerilen komşuluk yapısının iyi bir 
alternatif olarak kullanılabileceği görülmektedir. 
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Özet 
 

Sosyal bilimlerde yapılan araştırmalarda, bazı kavramların doğrudan gözlemlenmesi zordur. Gözlenen kavramların ortaya 
çıkmasına gözlenmemiş ya da gizli değişkenlerin neden olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle, gizli değişkeni tanımlamak için 
gözlenen (açık) değişkenler arasındaki ilişki incelenir. Bu ilişkilerin çözümlenmesi ve gizli değişkenlerin tanımlanması için 
birçok istatistiksel yöntem önerilmiştir. Bu yöntemlerden bir tanesi de gizli düzey (Latent Class–LC)  çözümlemesidir. Gizli 
değişkenlerle ilgili olarak geçmişte yapılan birçok çalışma faktör çözümlemesine dayanır. Faktör çözümlemesinde, sürekli ya 
da iki düzeyli açık değişkenden yararlanarak sürekli gizli değişkenin çözümlenmesi üzerinde durulur. Açık ve gizli 
değişkenlerin kategorik olması durumunda ise faktör çözümlemesi yerine LC çözümlemesi kullanılır. Bu çalışmada, kategorik 
veri kümesini modellemede kullanılan logaritmik doğrusal modellerde LC çözümlemesi üzerinde durulacak ve uygun bir veri 
kümesi üzerinden elde edilen sonuçlar tartışılacaktır. 
 
Anahtar sözcükler: Gizli Düzey Çözümlemesi; Logaritmik Doğrusal Modeller; EM algoritması.

Abstract 

Latent Class Analysis in Logaritmic Linear Models 

In social studies, some properties of the observations cannot be gained directly. Since unobserved or latent variables effect 
observed variables, relation among observed variables is analyzed to define latent variables. Many approaches have been 
developed to analyze these relations. One of these approaches is Latent class (LC) analysis. The past experiences upon latent 
variables depended on factor analysis. In factor analyis, continuous latent variables are analyzed by using binary or 
continuous observed variables. In the case of observed and latent variables are categorical LC analysis is used instead of 
factor analysis. In this study, LC analysis in logaritmic linear models which are used to model categorical variables is 
presented and a small application of this method is given.  
 
Keywords: Latent Class Analysis; Logaritmic Linear Models; EM Algorithm. 
 

1. Giriş

İstatistiksel araştırmalarda genellikle iki tür değişken ile karşılaşılır. Bu değişkenler, doğrudan 
gözlenebilen “açık” değişkenler ve doğrudan gözlenemeyen “gizli” değişkenler olarak 
sınıflandırılabilir. Gizli değişkenlere ilişkin bulguları elde etmede, bunlar için gösterge olabilecek açık
değişkenlerden yararlanılır. Açık değişkenlerin ortaya çıkmasında gizli değişkenlerin etkisinin olduğu
düşünülürse, açık değişkenler arasındaki ilişkilerden yararlanılarak gizli değişkenlere ilişkin bulgular 
elde edilebilir. Bu ilişkilerin çözümlenmesi ve böylece gizli değişkenlerin tanımlanması için birçok 
istatistiksel yöntem önerilmiştir. Bu yöntemlerden bir tanesi de LC çözümlemesidir. En genel 
anlamıyla LC çözümlemesi, çapraz olarak sınıflandırılmış iki ya da daha çok açık değişkenden 
yararlanarak, çok düzeyli kesikli gizli değişkenin tanımlanmasıdır.  

Gizli değişkenlerin kullanıldığı modellere genel olarak, gizli yapı (latent structure) modelleri adı
verilir. Bu modeller, açık ve gizli değişkenlerin türü dikkate alınarak sınıflandırılır. LC 
çözümlemesinde tüm değişkenler nominaldir. Bu modellerinin çözümlenmesi için farklı birçok 
yaklaşım geliştirilmiştir. Çalışmada, LC çözümlemesinin log-doğrusal modeller kullanılarak 
gerçekleştirilmesi üzerinde durulacak ve yöntemin bir uygulaması SAS programı ile yapılacaktır.  
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2. LC Çözümlemesinde Kullanılan Genel Gösterimler 

LC çözümlemesinde kullanılan temel eşitlikler; üç tane iki ya da daha çok düzeyli açık değişken (A, 
B, C) ve T düzeyli gizli bir değişken (X) için aşağıdaki gibi verilebilir.  
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π=π
T

1t

ABCX
tkji

ABC
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Eşt.(1)’de kullanılan, XABC

tkjiπ terimi aşağıdaki gibi tanımlanır. 
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Burada X

tπ , bir gözlemin X gizli değişkeninin t’inci düzeyinde olma olasılığını gösterirken, XABC
tkjiπ ,

bir gözlemin X gizli değişkeninin t’inci düzeyinde olduğu bilindiğinde, ABC bileşik açık değişkeninin 
(i,j,k)’ıncı düzeyinde olmasının koşullu olasılığıdır. XA

tiπ parametresi ise bir gözlemin, X’in t’inci 
düzeyinde olduğu bilindiğinde, A’nın i’inci düzeyinde olması koşullu olasılığını gösterir. Eşt.(2)’deki 
diğer parametreler de benzer şekilde yorumlanabilir.  

Eşt.(1), üzerinde çalışılan kitlenin T sayıda ayrık gizli düzeye bölünebileceğini, her bir gözlemin 
yalnız ve yalnız bir gizli düzeye ait olabileceğini gösterir. Eşt.(2) ise, LC çözümlemesindeki önemli 
bir özellik olan “yerel bağımsızlık” varsayımını gösterir. Bu varsayıma göre, her bir gizli düzeyde açık
değişkenlerin birbirinden bağımsız olduğu söylenebilir.  

3. Log-Doğrusal Modellerle Gizli Düzey Çözümlemesi 

LC çözümlemesi, değişkenlerden birinin gizli olduğu doygun olmayan log-doğrusal bir model 
kullanılarak yapılabilir. Yerel bağımsızlık varsayımından yararlanarak, gizli değişkenin yer aldığı bir 
log-doğrusal model aşağıdaki gibi gösterilebilir. 
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ABC
kjiπ olasılığı ise Eşt.(1)’deki gibi tanımlanır. 

Log-doğrusal gösterim, bir gözlemin ait olduğu gizli düzey bilindiğinde o gözlemin herhangi bir açık
değişkenin hangi düzeyinde olduğuna ilişkin koşullu olasılıkların ifade edilebilmesini sağlar ( XA

tiπ
olasılığı gibi). Gizli değişkenin t’inci düzeyinde yer alan bir gözlemin, A açık değişkeninin i’inci 
düzeyinde olma olasılığı Eşt.(4)’deki gibi yazılabilir. Bu eşitlik, koşullu olasılıklar üzerine konulan 
kısıtların log-doğrusal parametreler cinsinden nasıl ifade edileceğini gösterir. Bu gösterimin bir 
üstünlüğü, değişken sayısına bağlı olmamasıdır.  
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LC çözümlemesinin log-doğrusal modellerle gerçekleştirilmesinde parametre tahminleri en çok 
olabilirlik (Maximum Likelihood-ML) yöntemi ile elde edilir. Gizli değişkenlerin yer aldığı log-
doğrusal modellerde parametre tahminlerini elde etmek, yalnızca açık değişkenlerin yer aldığı log-
doğrusal modellere göre daha zordur çünkü gizli değişkenlerden dolayı, oluşturulacak  veri matrisi 
tamamlanmamış yapıdadır. Çalışmada, ML tahminlerini elde etmek için “Expectation-
Maximization/Beklenen-En çoklama/EM” algoritması üzerinde durulacaktır. Bu yöntem genellikle 
kayıp gözlemlerin yer aldığı modellerde kullanılır. Gizli değişken, doğrudan gözlemlenmediğinden bu 
değişkenin düzeyleri kayıp gözlem olarak değerlendirilebilir. EM algoritması iki adımdan oluşur. 
Birinci adım, E (Expectation) adımı olarak adlandırılır. LC modellerinde bu adımında, veri matrisi 
olasılıkları ABCX

tkjiπ , gözlenen oranlardan ( )Nf ABC
kji yararlanılarak tahmin edilir. İkinci adım ise, M

(Maximization) adımı olarak bilinir ve model parametrelerini tahmin etmek için veri matrisinin log-
olabilirlik fonksiyonu maksimize edilir. Daha sonra, tekrar E adımına dönülür ve elde edilen parametre 
tahminleri kullanılarak yeni tahminler hesaplanır. EM algoritması, yakınsama gerçekleşinceye kadar 
tekrarlanan E ve M adımlardan oluşur. LC modellerinde bu algoritmanın uygulanması kolaydır. E 
adımında, koşullu olasılıkların ya da log-doğrusal model parametrelerinin başlangıç tahminleri ile 
işlemlere başlanır ve ABC

kjiπ için başlangıç tahmini aşağıdaki eşitlikten yararlanılarak hesaplanır. 

∑
=

π=π
T

1t

ABCX
tkji

ABC
kji (5) 

 
Bayes teoreminden yararlanılarak, XABC

tkjiπ olasılığı aşağıdaki eşitlikten hesaplanır.  
 

ABC
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X
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XABC
tkjiXABC

tkji π

π⋅π
=π (6) 

 
A, B, C değişkenlerinin i, j, k düzeylerinde ve gizli değişkenin t düzeyinde olan, tahmini gözlenen 
sıklık , ABCX

tkjin , için başlangıç tahmini aşağıdaki gibi elde edilir. 
 

XABC
tkji

ABC
kji

ABCX
tkji fn π⋅= (7) 

 
M adımında, tahmini gözlenen sıklıklar, gözlenen sıklıklar olarak alınarak yeniden koşullu olasılıklar 
ya da model parametreleri hesaplanır ve tekrar E adımına dönülerek işlemler tekrarlanır.  
 
LC modellerinde iki tür beklenen sıklık söz konusudur. Bunlardan ilki, yukarıda da değinilen tahmini 
gözlenen sıklıklar ( )ABCX

tkjin , diğeri ise test istatistiğinin hesaplanmasında kullanılan beklenen 

sıklıklardır ( )ABC
kjiN π⋅ .

4. Uygulama 

Bu bölümde, PROC CATMOD ile DATA adımlarını birleştiren bir SAS makrosu kullanılarak LC 
çözümlemesinin log-doğrusal modeller ile gerçekleştirilmesi üzerinde durulacaktır. Bu makro iki 
düzeyli 4 tane açık değişken ile iki düzeyli bir gizli değişken için yazılmıştır ve parametre tahminlerini 
EM algoritmasını kullanarak elde eder. LC modelinin log-doğrusal parametreleri tahmin edilirken 
PROC adımında olabilirlik fonksiyonu maksimize edilir, DATA adımında ise beklenen değerler ile 
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olabilirlik fonksiyonu güncellenir ve log-doğrusal parametreler olasılıklara dönüştürülür. Bu 
olasılıklar, ABCDX

tlkjiπ ve XABCD
tlkjiπ olasılıklarının beklenen değerlerinin güncellenmesinde kullanılır.  

Bu bölümde ilk olarak Hagenaars (1993)’dan alınan bir örnek üzerinde durulacaktır. Daha sonra 
SAS’ta PROC CATMOD makrosu yardımıyla çözümlenen bir başka örnek sunulacaktır.  

İlk örnekte, 1156 gözleme politik faaliyetlere katılma biçimleri hakkında 5 tane soru sorulmuş ve 
verdikleri cevaplar Çizelge 1’de gösterilmiştir. Bu sorulara verilen cevaplar kişilerin politik görüşleri 
hakkında bilgi verici göstergeler olarak nitelendirilebilir. LC çözümlemesi ile bu 5 göstergeden 
yararlanarak kişilerin politik görüşleri hakkında genel bilgi veren bir gizli değişken modele eklenecek 
ve tamamlanmış bir tablo elde edilecektir.  

X gizli değişkeni kişilerin politik görüşünü göstersin ve iki düzeyli bir kategorik değişken olarak 
tanımlansın. Bu düzeyler 1 ve 2 olarak kodlandığında, 1 düzeyi liberal ya da sol görüşü, 2 düzeyi 
muhafazakar ya da sağ görüşü göstersin. Kişilerin açık değişken olarak tanımlanan 5 soruya verdikleri 
cevaplar, aslında onların gizli değişkenin hangi düzeyinde olduklarını gösteren ölçütlerdir. Bununla 
birlikte, açık değişkenler ile gizli değişkenler arasındaki ilişki deterministik değil olasılıksaldır. Yani, 
liberal düşünceye sahip bir kişinin bazı dış etkenlerden dolayı açık değişkenlere vereceği cevapların,
liberal düşünceye uygun olmama olasılığı vardır. Bu kişinin liberal düşünceye uygun cevaplar verme 
olasılığı, muhafazakar düşünceye uygun cevaplar verme olasılığından daha yüksektir.  

Açık değişkenler aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. 

A) “Sistem görüşü” olarak adlandırılan A değişkeninde kişilere “kamu görevlilerinin insanların
düşüncelerine önem vermediği” görüşünü destekleyip desteklemedikleri sorulmuş. Bu görüşe
katılanların cevabı 0, katılmayanların cevabı ise 1 ile gösterilmiştir.  

B) “İdeoloji düzeyi” olarak adlandırılan B değişkeninde kişilerden politik partileri tanımlamaları
istenmiş ve kişilerin yaptığı tanımlamalar, ideolojik kavramlara uygun ise bu kişi “ideolojik 
bilgisi var (0)”, konuyu bilmediğini belli eden bir şekilde, yanlış kavramlar kullanarak 
yapılıyor ise “idelojik bilgisi yok (1)” biçiminde değerlendirilmiştir. 

C) “Baskı altında kalma potansiyeli” olarak adlandırılan C değişkeninde kişilere “polis 
göstericilere karşı güç kullanabilir” benzeri dört tane görüşü destekleyip desteklemedikleri 
sorulmuş bu görüşleri desteklemeyenler 0, destekleyenler ise 1 ile kodlanmıştır. 

D) “Protestoyu uygun bulma” olarak adlandırılan D değişkeninde kişilere trafiği kapatma, dilekçe 
imzalama, binaların ya da fabrikaların zaptedilmesi gibi 7 tane protesto biçimine ilişkin 
görüşleri sorulmuş. Bu görüşleri desteklemeyenler 0 ile destekleyenler 1 ile gösterilmiştir.  

E) “Geleneksel katılım” olarak adlandırılan E değişkeninde, kişilere gazetelerden politika 
haberlerini okumak, politik bir toplantıya katılmak gibi politik faaliyetlere katılma durumları
sorulmuş. Bu aktivitelere katılmayanlar 0, katılanlar ise 1 ile kodlanmıştır. 
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Çizelge 1. Politik Görüş Göstergeleri. 

 E
A B C D 0 1 Toplam 
0 0 0 0 3 3 6

1 10 26 36 
1 0 4 19 23 

1 7 32 39 
0 1 0 0 28 18 46 

1 48 54 102 
1 0 109 68 177 

1 59 44 103 
1 0 0 0 3 12 15 

1 8 55 63 
1 0 7 38 75 

1 10 63 73 
1 1 0 0 16 16 32 

1 33 80 113 
1 0 49 92 141 

1 46 96 142 
Toplam 440 716 1156 

Bu verilere ilişkin log-doğrusal model, 
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Çizelge 2. Çizelge 1 için LC çözümlemesi sonuçları.

X (Politik Görüş)
Düzey 1 Düzey 2 λ̂

A 0 0.315 0.678 AX = -0.380 
1 0.685 0.322  

B 0 0.418 0.021 BX = 0.879 
1 0.582 0.979  

C 0 0.418 0.265 CX = 0.172 
1 0.582 0.735  

D 0 0.293 0.610 DX = -0.332 
1 0.707 0.390  

E 0 0.172 0.695 EX = -0.599 
1 0.828 0.305  

X
tπ̂ (Gizli düzey olasılığı) 0.600 0.400  

p = 0.00 < α=0.05 olduğundan 0H reddedilir ve verilerin yukarıda verilen modele uygun dağılış 
göstermediği % 95 güvenilirlikle söylenebilir. Modelin neden uygun olup olmadığı ya da farklı
modellerin veriye uyum gösterip göstermeyeceği başka bir araştırma konusu olarak incelenebilir. Bu 
çalışmada daha çok gizli düzey sıklıklarının ya da olasılıklarının tahmini üzerinde durulmaktadır.  

Çizelge 2’de λ̂ kolonunda verilen değerler log-doğrusal model parametreleridir ( )gibiˆ,ˆ BX
11

AX
11 λλ .

Düzey 1 ve düzey 2 kolonu ile verilenler ise koşullu olasılıklardır ( )gibi, XB
tj

XA
ti ππ . Verilen gizli 

düzey olasılıklarına göre gözlemlerin %60’ı gizli değişkenin 1. düzeyinde (sol görüşlü)  %40’ı gizli 
değişkenin 2. düzeyinde (sağ görüşlü) yer alır. Koşullu olasılıklardan, gizli değişkenin 1. düzeyinde 

Bu çizelge için SAS’ta PROC CATMOD ile 
çözümleme yapılamaz, çünkü bu makro 4 tane 
iki düzeyli açık değişken ve bir tane iki düzeyli 
gizli değişken için yazılmıştır. Çizelge 1 için 
Hagenaars (1993)’te verilen sonuçlar Çizelge 
2’de gösterilmiştir. 
 

31.95
00.0p,20sd,80.95L

2

2

=χ

===

:H0 Model uygundur.  
:H1 Model uygun değildir. 
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yer alan gözlemlerin A değişkeninin 1 düzeyinde olma olasılığı 0 düzeyinde olma olasılığından daha 
yüksektir. Yani, liberal ya da sol görüşlü bir kişinin “kamu görevlilerinin insanların düşüncelerine 
önem vermediği” görüşüne katılmama olasılığı katılma olasılığından daha yüksektir. Diğer koşullu 
olasılıklar da benzer şekilde yorumlanabilir. 

Çizelge 2’nin son kolonunda verilen log-doğrusal model parametreleri gizli ve açık değişkenler 
arasındaki etkileşimin bir göstergesidir. Bu parametre tahminlerine göre “geleneksel katılım (E)” ve 
“ideoloji düzeyi (B)” değişkenlerinin “politik görüş” ile olan etkileşim miktarı, diğer değişkenlerle 
“politik görüş” arasındaki etkileşim miktarından daha büyüktür. Parametre tahminlerinin işareti ise 
etkileşimin yönü hakkında bilgi verir. Örneğin, “ideoloji düzeyi” ile “politik görüş” arasında pozitif 
bir etkileşim varken, “geleneksel katılım” ile “politik görüş” arasında negatif bir etkileşim vardır. 
Bunun anlamı, sağ görüşlü olanların sol görüşlü olanlara göre ideolojik bilgisi daha az, sağ görüşlü 
olanların sol görüşlü olanlara göre politik faaliyetlera katılım oranı daha yüksektir.  

Bu tablo üzerinden çapraz tablolar için ve log-doğrusal modeller için yapılabilecek tüm yorumlar elde 
edilebilir. Odds oranları da ayrıca yorumlanabilir. B değişkeni ile X değişkeni alınarak odds oranı
yorumlanacak olursa, ideolojik görüşe sahip olanların olmayanlara göre sol görüşlü olma olasılığı, sağ
görüşlü olma olasılığından 33.48 kat daha fazladır. Tüm değişkenler için benzer yorumlar yapılabilir.  

LC modellerinin SAS’ta çözümlenmesine örnek olması için 4 tane iki düzeyli açık değişkenin yer 
aldığı veri Çizelge 3’teki gibi verilsin. Bu çizelgeye  iki düzeyli bir gizli değişken eklendiğinde 
sıklıklar SAS’ta PROC CATMOD makrosu ile elde edilebilir. Gizli değişkenin eklenmesiyle oluşan 
LC modelinin log-doğrusal gösterimi, 
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parametre tahminleri aşağıdaki gibi elde edilmiştir. 
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Çizelge 3. SAS uygulamasında kullanılan  

veriye ilişkin çapraz tablo. 

A B C D Toplam
0 0 0 0 3

1 8
1 0 10

1 43
0 1 0 0 5

1 3
1 0 8

1 5
1 0 0 0 9

1 4
1 0 3

1 9
1 1 0 0 69

1 11
1 0 9

1 1
Toplam 200

Sosyal çalışmanın amacına uygun olarak, elde edilen parametre tahminleri ile tamamlanmış çapraz 
tablo, merak edilen konular hakkında bilgi edinmek amacıyla etkin bir biçimde kullanılabilir.  Gizli 
değişkenin de yer aldığı tamamlanmış çapraz tablo aşağıdaki gibi elde edilmiştir.  

Çizelge 5. Çizelge 3’teki veriler için gizli değişkenlerin yer aldığı tamamlanmış tablo. 

X
A B C D 1 2
0 0 0 0 2 1

1 7 1
1 0 10 0

1 43 0
0 1 0 0 0 5

1 1 2
1 0 4 4

1 5 0
1 0 0 0 1 8

1 2 2
1 0 2 1

1 8 1
1 1 0 0 1 68

1 1 10
1 0 1 8

1 0 1

Bu model için sd=22, 4374.0p,38.22G 2 == elde edilmiştir.  

“ :H0 Model uygundur.” Hipotezi kabul edilir.  

Verilerin, yukarıda verilen modele uygun dağılış gösterdiği %95 güvenilirlikle söylenebilir.  

Çizelge 4. Çizelge 3 için LC çözümlemesi 
sonuçları.

X
Düzey 1 Düzey 2 

A 0 0.72 0.19 
1 0.28 0.81 

B 0 0.84 0.22 
1 0.16 0.78 

C 0 0.19 0.78 
1 0.81 0.22 

D 0 0.26 0.73 
1 0.74 0.27 

X
tπ̂ (Gizli düzey olasılığı) 0.55 0.45 
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5. Sonuç 

LC çözümlemesi, doğrudan gözlenemeyen değişkenler hakkında gözlenen değişkenlerden 
yararlanılarak çıkarsama yapılmasını sağlayan etkin bir yöntemdir. Bu çözümlemenin log-doğrusal 
modeller yardımıyla gerçekleştirilmesi, parametre tahminlerine kolay ulaşabilmenin yanı sıra elde 
edilen sonuçların detaylı yorumlanmasına da olanak sağlar. Yani bu modeller, log-doğrusal modellerin 
sahip olduğu bütün üstünlüklere sahiptir. Çalışmada, 4 tane açık ve 1 tane gizli değişken için SAS 
programında PROC CATMOD makrosu kullanılmış ve LC çözümlemesinin log-doğrusal 
gösteriminden yararlanılarak parametre tahminlerinin nasıl elde edildiği, sonuçların nasıl yorumlandığı 
sunulmuştur. 
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Özet  
Çok yanıtlı problemlerin modellenmesi ve optimizasyonu için günümüze kadar geliştirilen çok sayıda 
yöntem bulunmaktadır. Bu çalışmada, çok yanıtlı problemlerin optimizasyonunda kullanılan yöntemlere 
değinilerek, sezgisel bir yöntem olan Tavlama Benzetimi Yöntemi (TBY) ile gıda bilimi alanında yapılan 
çalışmalar sonucu belirlenen yanıt fonksiyonlarının en iyi değerlerinin elde edilmesine çalışılmıştır. 

Anahtar sözcükler: Yanıt Yüzey Yöntemleri, Çok Yanıtlı Optimizasyon Problemleri, Tavlama Benzetimi 
Yöntemi.  

 
Abstract  

Optimization of Multi Response Problems With Simulated Annealing Method 
There have been many productive methods developed so far for modelling and optimization of multi 
response problems. In this study, the most common approaches in multi response  problems are reviewed 
and it’s tried to get global solutions for response functions with a heuristic method, Simulted Annealing 
(SA,) in the area of food science. 

Keywords:Response Surface Methods, Multi Response Optimization Problems, Simulated Annealing 
Method. 

 

1. Giriş

Birden fazla bağımlı değişkenin incelendiği problemler çok yanıtlı problemler olarak ele alınır. Çok 
yanıtlı bir optimizasyon problemi 
 

R
YYY r

∈x
xxx ))(ˆ),...,(ˆ),(ˆ(min 21

(1) 
 

biçiminde tanımlanabilir. Çok yanıtlı yüzey optimizasyonunun temel amacı, birden fazla yüzey 
fonksiyonunun oluşturduğu karmaşık sistemin optimal noktasını bulmaktır. Sistem çok sayıda yanıta 
sahip olduğundan sistemin optimizasyonu, yanıtların eşanlı optimizasyonu ile mümkündür [10]. 
Literatürde çok yanıtlı sistemler için model oluşturma ve optimizasyon aşamalarına ilişkin çeşitli 
yöntemler geliştirilmiş olmasına rağmen, yöntemlerin sistem için optimali bulma konusunda henüz 
yeterli olmadığı görülmektedir. Sistemdeki rasgelelik olgusundan dolayı optimizasyon aşamasında
model parametrelerinin belirlenmesinde sezgisel yöntemlerin kullanılması çözüme esnek bir yaklaşım
katacaktır. Bu amaçla, optimizasyon problemlerinin çözümünde rasgele komşuluk aramalarına dayalı
bir sezgisel yöntem olan Tavlama Benzetimi Yöntemi (TBY) kullanılacaktır [7]. Çalışmada, çok 
yanıtlı yüzey problemlerinin çözümü için geliştirilen yöntemlere değinilerek, iki yanıtlı bir veri seti 
üzerinde yanıt fonksiyonlarının aynı anda optimizasyonunu sağlayacak yöntemlerin uygulamasına yer 
verilecektir. İlgilenilen yanıt fonksiyonlarının en iyi değerlerinin elde edilmesinde TBY’ nden 
yararlanılacaktır. 
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2. Çok Yanıtlı Lineer Model 

Bir çok yanıtlı deneyde, N deney sayısı olmak üzere, k tane kodlanmış girdi değişkeni 
kXXX ,...,, 21 için elde edilen r sayıda yanıt değişkeni rYYY ,...,, 21 ele alınsın. Belirli bir R deneysel 

bölgesi içinde, yanıt değişkenlerinin   kjX j ,...,2,1, = değişkenleri ile polinom tipindeki regresyon 
modelleri ile temsil edilebileceği varsayılsın. Buna göre i. yanıt modeli riiiii ,...,2,1, =+= εβXY
vektörel biçimde tanımlanır. Burada, iY , 1×N boyutlu i. yanıt vektörünü, iX , ipN × boyutlu ve ip
ranklı kodlanmış girdi değişkenlerinin bilinen fonksiyonlarından oluşan tasarım matrisini, iβ , 1×ip
boyutlu bilinmeyen parametreler vektörünü ve iε , i. yanıt vektörüne ilişkin rasgele hata vektörünü 
göstermektedir [5]. Ayrıca ( ) ( ) ( ) NijjiNiiii CovriVarE IσεεIσεε ==== ,;,...,2,1,;0 ;

rji ,...,2,1, = , ji ≠
olduğu varsayılır. r yanıt için doğrusal çok yanıtlı model 

εXβY +=~

(2) 

biçiminde gösterilebilir. Bu gösterimde, Y′~ =[ ′′′
rYYY :...:: 21 ], β′=[ ′′′

rβββ :...:: 21 ],  

ε′=[ ′′′
rεεε :...:: 21 ] olup, tasarım matrisi ( )rdiag XXXX ,...,, 21= biçiminde tanımlanmaktadır. 

 
3. Çok Yanıtlı Problemlerin Optimizasyonu İçin Yaklaşımlar 
 
Çok yanıtlı problemlerin modellenmesi ve optimizasyonu için literatürde önerilmiş ve geliştirilmiş
çeşitli yöntemler mevcuttur [5]. Günümüze kadar yapılan tüm çalışmalarda, öncelikle veri seti uygun 
deney tasarımı yöntemi ile düzenlenerek, ilgilenilen yanıtların tahmini modellerinin oluşturulmasına 
çalışılmıştır. Genel olarak kullanılan ilk yaklaşım kontur grafikleri çizimidir [8]. Kontur Grafik 
Optimizasyon yöntemi, yanıt yüzey yöntemine dayalı olarak geliştirilmiş bir optimizasyon yöntemidir. 
Bir deneyin her bir yanıtı için modeller oluşturulur ve her biri için optimaller tanımlanarak, kontur 
grafikleri çizilir. Grafiklerden yararlanarak en iyi bölge belirlenebilir [4,11]. 

Çok yanıtlı problemlerin optimizasyonunda en çok kullanılan stratejilerden biri boyut indirgeme 
stratejisidir. Bu amaçla oluşturulan yöntemlerle çok yanıtlı problem bir yanıtlı probleme 
dönüştürülerek, tek amaçlı optimizasyon problemi gibi problem çözümlenir [6]. 
 
3.1 İstenen Fonksiyon Yaklaşımı (Desirability Function Approach) 
 
İstenen Fonksiyon Yaklaşımında (İFY), tahmin edilmiş bir .i yanıt iŶ , r...,,,i 21= , [0, 1] aralığında
tanımlı ölçekten bağımsız bir değere, (x))Y(d ii

ˆ dönüştürülür. Yanıtlar için istenen değerler, tüm 
sistemi tanımlayacak bir istenen fonksiyona, ( ) r

rd...ddD 1
21= dönüştürülür. En iyi baskın çözüm, 

D fonksiyonunun maksimum yapılması ile sağlanır [8,9]. En küçük değeri elde edilmek istenen .i
yanıt için istenen fonksiyon  
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ile tanımlıdır. Burada s şekil parametresi olup, ii lu , sırasıyla tahmini yanıt fonksiyonları için 
belirlenen alt ve üst sınırlardır [3,2,6]. 

 

3.2 Genelleştirilmiş Uzaklık Yaklaşımı (Generalized Distance Approach) 

Genelleştirilmiş Uzaklık Yaklaşımı (GUY), ))(ˆ()))(ˆ(())(ˆ()(ˆ 1 τxYxYτxYx −′−= −VarDKC  ile tanımlı bir 
uzaklık fonksiyonunun en küçüklenmesi ile en iyi çözümün elde edilmesini hedefler. Burada τ , 1×r
boyutlu hedef değer vektörüdür. Bu yöntemin en belirgin özelliği, tahmini yanıtların varyans-
kovaryans yapısı ile yanıtlar arasındaki olası ilişkileri de çözüm sürecine aktarabilmesidir [4].  

4. Tavlama Benzetimi Yöntemi 

Tavlama Benzetimi Yöntemi (TBY), global optimizasyon problemleri için stokastik arama yöntemidir. 
Bir metalin soğuyarak ve donarak minimum enerjili kristal yapıya dönüşmesi (tavlama süreci) ile daha 
genel bir sistemde minimumun araştırılması arasındaki benzerlikten yararlanılarak oluşturulmuştur [9]. 
Yöntemde sıcaklık kontrol parametresi olarak değerlendirilir. Başlangıç sıcaklığı, soğuma oranı,
yineleme sayısı, durdurma kriteri yöntem için tavlama programını belirleyen bileşenlerdir. TB, şu anki 
durumundan bir sonraki duruma geçmek isteyen bir algoritma olarak düşünülebilir. Yöntem yalnız
amaç fonksiyonundaki iyileşmelere bağlı olmayan, aynı zamanda bazı kötüleşmeleri de kabul eden bir 
rasgele arama stratejisini benimser [1]. 

5. Uygulama 

İnek sütü insanda alerjiye neden olabilecek bazı proteinlere sahiptir. Yapılan çalışmalarda, inek sütü 
protein alerjisini azaltmak için, peynir altı suyu protein alerjenliğinin azaltılması gerektiği
gözlenmiştir. Peynir altı suyu protein alerjenliğinin azaltılması, kullanılan protein parçalayıcı
enzimlere ve parçalanma koşullarına bağlıdır. Bu amaçla çeşitli enzimlerin denenmiş olmasına
rağmen, asit-baz değeri (pH), sıcaklık (T), enzim/substrat oranı (E/S) ve bunların etkileşimlerinin 
etkileri daha önce dikkate alınmamıştır [12]. Çalışmada yapılan deney ile, bu değişkenlerin farklı
değerlerinin alerjenliği azaltma üzerinde etkisi ve en küçük reaksiyon derecesini verecek koşullar 
belirlenmek istenmiştir. En küçük değeri elde edilmek istenen yanıt değişkenleri Anti-α -LA IgG ( 1Y )
ve Anti-β -LG IgG ( 2Y ) dir. Merkezi tasarım yöntemi kullanılarak deney tasarlanmıştır. Bağımsız
değişkenlerin gerçek değerleri ve kodlanmış değerleri arasındaki ilişki Çizelge 1’ de verilmiştir. 
Yapılan 23 deney sonucu elde edilen veriler  Zheng et al.(2008) çalışmalarında yer almaktadır. 
Burada, 1Y , 2Y % [0-100] dir. 

Çizelge 1. Bağımsız değişkenlerin kodlanmış ve gerçek değerleri 
 Kod değeri pH ( 1X ) T ( 2X ) E/S ( 3X )

- 1.682 7 30 3000 
-1 7.81 36.1 3811 
0 9 45 5000 
1 10.19 53.9 6189 

+ 1.682 11 60 7000 

Yanıt fonksiyonlarının tahmininde 2. dereceden polinomial yaklaşım kullanılmaktadır. EKK 
kriterinden yararlanılarak elde edilen tahmini yanıt denklemleri  

43951.5ˆ,89%,435.3809.12474.1528.10185.28ˆ
16061.4ˆ,93%,722.4789.4587.2392.1357.7376.11ˆ
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ile tanımlıdır. Yapılan incelemeler sonucunda yanıt fonksiyonlarının ilişkisiz olduğu görülmüştür. 
Çalışmada, (4) eşitlik sistemi ile tanımlı doğrusal olmayan yanıt fonksiyonlarının ayrı ayrı ve birlikte 
incelenerek minimum değerlerinin TBY ile elde edilmesine çalışılacaktır. Yanıtların kontur grafik 
çizimleri Şekil 1’ deki gibidir. Şekil 1’ den, gözlem değerlerinin elde edilen tahmini yanıt
fonksiyonlarının oluşturduğu yüzey üzerinde olduğu söylenebilir. Her bir yanıt için TBY kullanılarak 
100 Monte Carlo yinelemesi sonucu ortalama olarak elde edilen optimal çözüm değerleri ve iki yanıtın
birlikte değerlendirilmesi sonucu elde edilen uzlaşık çözümler Çizelge 2’ de verilmiştir. Burada 
değişkenler için başlangıç noktası merkez noktası olarak belirlenmiştir. Çizelge 2 incelendiğinde, her 
iki yöntemle elde edilen sonuçların optimal çözüm değerlerine yakın uzlaşık çözümler olduğu
görülmektedir. GUY sonucu elde edilen MSE değerinin (4.9412), İFY kullanılarak elde edilen MSE 
değerinden (5.1918) daha düşük olduğu gözlenmiştir. 
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Şekil 1. Tahmini yanıtlar için kontur grafikler 

 

Çizelge 2. TBY ile elde edilen optimal ve uzlaşık çözümler 
 Bağımsız Değişkenler 

[ 1X 2X 3X ]
Tahmini Yanıt

Değerleri 
Kodlanmış Kodlanmamış 

1̂Y (%) 2̂Y (%) MSE 

Optimal 
Çözümler 

[0.26 1.11 0.13] [9.4 54.1 5184] 0* 33  
[0.41 1.28 0.21] [8.5 55.9 5264] 4.8 25.7*  

İFY 
[-0.19 1.39 0.25]   [8.8 57.5 5294] 

d=[0.96 0.73]  D=0.84 
 

3.13 
 

26.47 
 

5.1918 
GUY [0.01 1.682 0.26] [9 60 5310] 1.95 28.16 4.9412 

4. Sonuç ve öneriler 

Çalışmada tahmini yanıt fonksiyonları tek bir yanıt fonksiyonuna dönüştürülerek, TBY ile her iki 
yanıtı minimum yapacak uzlaşık çözüm kümeleri elde edilmeye çalışılmıştır. Daha sonraki 
çalışmalarda çok amaçlı TBY ve bulanık yaklaşım kullanılarak, karar vericiyi tatmin edecek uzlaşık
çözümler elde edilmeye çalışılacaktır.  
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Özet  
 
Robust Optimizasyon (RO), verilerin belirsiz olduğu ve sadece bazı belirsiz kümelere ait olduğu bilindiği optimizasyon 
problemlerini  geliştirmek için sayısal yöntemleri bir araya getiren bir modelleme yöntemidir. Robust Optimizasyonuın
amacı, optimal portföyün ilgili market parametrelerinin tahminlerindeki istatistiksel hatalara ve modelleme hatalarına olan 
duyarlılığı ile sistematik olarak mücadele etmektedir. Bu çalışmada, dayanıklı portföy optimizasyonunu işlendi. Uygulama 
olarak , Markowitz portföy seçim modelinin beklenen getiri tahminlerindeki  belirsizliğini  ele alındı.

Anahtar sözcükler: Dayanıklı optimizasyon, Ortalama-varyans portföy optimizasyonu, Belirsiz veri, Dayanıklılık. 
 

Abstract 
 

A Study On  Robust Optimization In Finance 
 
Robust Optimization (RO) is a modeling methodology, combined with computational tools, to process optimization 
problems in which the data are uncertain and is only known to belong to some uncertainty set. The objective of the robust 
formulation is to systematically combat the sensitivity of the optimal portfolio to statistical and modeling errors in the 
estimates of the relevant market parameters. In this study, we treat robust portfolio optimization.  As an application, we 
discuss uncertainty in expected return estimates of Markowitz portfolio selection model.  
 
Keywords: Robust optimization, Mean-variance portfolio optimization, Data uncertainty , Robustness. 

1.Giriş

Portföy  kelime  anlamı olarak “cüzdan” demektir. Menkul  kıymetler açısından  portföy, menkul  
kıymetlerden  oluşan  bir  topluluğu temsil  etmektedir.  
 
Portföy, çeşitli  menkul  kıymetlerden  meydana gelen, ağırlıklı olarak hisse senedi, tahviller ve 
türevlerinden oluşan, belirli bir  kişi veya grubun elinde olan finansal nitelikteki kıymetler olarak 
tanımlanabilir.   
 
Modern  Finansman  Teorisinin  temel  modellerinden  olan  Portföy Seçim Modeli, Doğrusal 
Olmayan Programlama  problemlerinin  de başarılı uygulamalarından birisidir. Modern  Portföy  
Teorisi, Markowitz (1952,1959) ve Sharpe (1963) tarafından yapılan öncü çalışmalara dayanmaktadır. 
İlk olarak Markowitz(1952) Modern Portföy Analizinin esasını oluşturacak öncü çalışmasını
yayınlamıştır. Bundan sonra Markowitz modeli, modern finansal teorinin son 50 yıl içerisindeki 
gelişimi için bir temel olarak hizmet etmeye başlamıştır. Model en basit haliyle yatırımcının
hedeflediği getiri düzeyine ulaşabilmek  için üstlenmesi  gereken minimum risk  düzeyini ve bu  risk  
düzeyindeki portföyün  yapısını belirler. Markowitz  modeli  hedeflenen   beklenen  getiri düzeyini  
karşılayacak minimum  varyanslı (minimum riskli) portföyü  bulmaya  çalışır. 
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Yatırımcılar, çeşitli menkul kıymet bileşimleri oluşturarak, çok sayıda portföy meydana getirebilirler. 
Ancak yatırımcı açısından önemli olan, optimal portföyün oluşturulmasıdır. Bunun için portföyün 
beklenen getirisinin ve riskinin hesaplanması gerekmektedir . 
 
Bir portföyün  getirisi, portföyde yer alan menkul kıymetlerin getirilerinin ağırlıklı ortalamasına eşittir. 
Her bir getiriye uygulanan ağırlık, bu getirinin ait olduğu menkul kıymetin portföy içindeki oranıdır.  
 
n kadar menkul kıymetten oluşan bir portföyün getirisi, 
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şeklindeki rasgele değişken olarak tanımlanır. Burada, 
 

: ' ( 1,..., ) .
: ' ( 1,..., ) .

i

i

R i inci i n menkul kıymetin getirisidir
X i inci i n menkul kıymetin portföydeki ağırlığıdır

=
=
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biçiminde elde edilir (Karan 2001). 
 
Markowitz  yaklaşımına göre portföy  varyansı,

( ) ( )t
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biçiminde bulunur .Böylelikle pr rasgele değişkeninin varyansı,

1 1
( ) ( )

n n

p i k
i j

Var r X X Cov ij
= =

=∑∑  

olarak elde edilmektedir. Burada 
 

( ) :Cov ij i. ve j. menkul kıymetler arasındaki kovaryanstır. 
Portföy riski ise, 
 

1 1
( )

n n

p i j
i j

X X Cov ijσ
= =

= ∑∑  

olarak tanımlanır.  
 
Sonuç olarak portföy getirisi  olarak tanımlanan pr rasgele değişkenin, beklenen değer ve varyansı
elde edilmiş olur (Wang and Zhu 2002). 
 

Getiriler zamana göre değiştiği için birer rasgele değişkendir ve dolayısıyla ortalama vektörü ve 
kovaryans matrisi bulunabilir. Burada   getirileri iR , portföydeki ağırlıkları iX olan n tane menkul 
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kıymet için ortalama vektörü ve kovaryans matrisi  bulunacaktır. Getiriler üzerindeki gözlemlerin m 
periyot üzerinde yapıldığının varsayımıyla belirli bir .k ( 1,..., )k m= zamanda n menkul  kıymetin  
getirilerine ilişkin vektör, 
 

( )1,...,.
t

k knR R  

olarak gösterilir. 
 

m periyot üzerindeki toplam veriye ait getiri matrisi ise, 
 

11 1

1

n
t

m mn

R R
R

R R

 
 =  
 
 

K

M O M

L

biçimindedir. Burada 
 

:kiR .k ( 1,..., )k m= periyotta .i ( 1,..., )i n= menkul kıymetin getirisi 
 
olarak ifade edilir. 
 
Burada m  periyot üzerindeki n tane menkul kıymetin getirisine ilişkin ortalama vektörü  

( )1,...,
t

nµ µ µ= olarak  tanımlandığından, 
 

1
1

1

/

/

m

k
k

m

kn
k

R m

R m

µ
=

=

 
 
 
 =
 
 
 
 

∑

∑

M

biçiminde gösterilir.  
 

Menkul  kıymetlerin  getirilerine  ilişkin  varyans  kovaryans  matrisi  ∑ şeklinde tanımlanmakta olup 
, burada  i. ve j. menkul  kıymetler arasındaki  kovaryans , 
 

1
( ) ( ( ))( ( ))

m

ki i kj j
k

Cov ij R E R R E R
=

= − −∑

biçimindedir.  
Buradan  getiri matrisi , ortalama vektörü r  ve kovaryans ∑ matrisi  tarafından temsil  edilebilir 
(Tanaka  et al. 2000). 
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Portföy seçimi için Markowitz modeli, matematiksel olarak iki şekilde formüle edilebilir. Bunlardan  
birincisi; risk için bir seviye verildiğinde getiriyi maksimum yapmak şeklindedir. Burada γ ,
yatırımcının katlanabileceği maksimum risk seviyesi olmak üzere model, 

1

( )

1

0 1,...,

t t

t

n

i
i

i

enb E R X enb X
X X

X

X i n

µ
γ

=

=
Σ ≤

=

≥ =

∑

biçiminde tanımlanır. 
 
En  iyi yatırımlardan biri, ortalama getiri için  bir alt sınır verildiğinde minimum varyansa sahip 
olandır. Çünkü, portföy getirisinin varyansı, yatırımın riski olarak düşünülmektedir. Böylece bu 
yaklaşımlardan ikincisi   ise, α yatırımcının talep ettiği minimum beklenen getiri olmak  üzere 
matematiksel  formülasyon olarak  
 

1

( )

1

0 1,...,

t t

t

n

i
i

i

enkV R X enk X X
X

X

X i n

µ α

=

= ∑

≥

=

≥ =

∑

biçimindedir (Wang  and  Zhu  2002). 

Markowitz ortalama-varyans optimizasyon problemi, beklenen getiri ve riski , 
 

{max( )}t t

x X
x x xµ λ

∈
− ∑  

(2.1) 
 
biçimindeki amaç fonksiyonunda birleştiren, bir yapıya da  dönüştürülebilir. Burada 
 

: .
: . . var

:
:

i

ij

i menkul kıymete ilişkin beklenen getiri
i ve j menkul kıymetler arasındaki ko yans

X mümkün portföylerin seti
riskten kaçınma katsayısı

µ
σ

λ
olarak tanımlanır (Cornuejols and Tütüncü 2007). 

λ değeri küçük olduğu zaman ( riskten kaçma düşük) , portföy riskine olan katkıdan dolayı alınan 
ceza küçüktür, daha  fazla risk içeren portföylere gidilir. Aksine , λ büyük olduğu zaman , riske 
maruz olan portföyler, daha çok cezalı bir hale gelirler. Belli bir portföy arzulanan risk profiline sahip 
olacak şekilde , λ değerini belirlemek yaygın ve önemli  bir uygulamadır. Belirleme genelde eski 
veriler aracılığıyla yapılır.  Yatırım analizi uygulamalarında , portöy seçim kararları için  riskten 
kaçınma katsayısı λ genel olarak  2 ve 4 arasında alınır (Fabozzi  et al 2007) .  
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2. Finans Analizinde Robust  Optimizasyon  

2.1. Robust Optimizasyon   

Birçok optimizasyon modelinde, girdiler  kesin değerli değildir, belirsizdir. Bu nedenle , çözümler bu 
girdilere duyarlı olabilir. Önemli bir sorun, yanlış problemin çözülüyor  ve bulunan çözümün doğru 
problem için optimallikten uzak  olmasıdır.  

Robust  optimizasyon , verilerin belirsiz olduğu ve sadece bazı belirsiz kümelere ait olduğu
optimizasyon problemlerini geliştirmek için hesaplamasal yöntemleri birleştiren bir modelleme 
yöntemidir. Parametrelerdeki belirsizlik , belirsiz parametreler için  gerçekleşebilen mümkün değerleri 
içeren belirsizlik kümeleriyle ifade edilir (Nemirovski and Ben Tal 2001). 
 
Önemli bir  dayanıklılık (robustness) görüşü amaç dayanıklılığıdır.. Burada hedef, en kötü durum 
davranışı (worst case behaviour) optimize edilen çözümleri bulmaktır. Bir çözümün en kötü davranışı ,
belirsiz verinin mümkün en kötü gerçekleşmesi için amaç fonksiyonunun aldığı değere eşittir. 
Optimizasyon problemini; 
 

min ( , )f x p
x S∈

formunda farz edilsin. Burada S uygun çözüm kümesini, f belirsiz p parametresine bağlı
amaç fonksiyonunu göstermektedir. Daha sonra ,bir amaç robust  çözümü, 
 

min max ( , )x S p U f x p∈ ∈  

çözülerek elde edilebilir. U , belirsiz p parametresinin tüm mümkün değerlerini içeren 
belirsizlik kümesini göstermektedir.   
 
2.2. Robust Portföy Optimizasyonu 

Markowitz modelinin teorik başarısına rağmen, uygulamacılar bu modelden uzaktır. Bu modelin bir 
sıkıntısı , beklenen getirilerin ve varyansların tam olarak tahmin edilmesine ihtiyaç duyulmasıdır. 
Bawa et al 1979 ,bilinmeyen beklenen getiri ve kovaryansların tahminlerinin kullanılmasının, portföy 
seçiminde tahmini riske götüreceğini tartışmışlardır. Optimal portföy için kullanılan bu methodlar bu 
riski göz önüne almalıdırlar. Bundan başka, optimal çözüm , bu girdi parametrelerindeki  belirsizliğe
karşı duyarlıdır. Getiri ya da varyans tahminlerindeki küçük değişiklikler , uygun çözümde büyük 
değişikliklere yol açabilir. Kovaryans ve  beklenen getiri parametrelerinin tahminlerini kullanmak, bu 
tahminlere güvenmeyen ve çeşitli senaryolar altında çok iyi davranış gösteren bir portföyü seçmede 
daha rahat olmak isteyen tutucu bir yatırımcının ihtiyaçlarına cevap vermez. Bu tarzda bir yatırımcı,
benzer senaryolar için daha iyi sonuçlar beklemez fakat her zaman ekstra durumlar için garantisi 
vardır. Bütün bu tartışma noktaları, dayanıklılık (robustness) kavramını dahil eden ve girdilerdeki 
hatalara göreceli olarak hassasiyeti olmayan bir çözüm bulmaya çalışan portöy optimizasyonu 
formulasyonuna olan ihtiyaca işaret etmektedir (Halldorsson ve Tütüncü 2003). 
 

Girdileri belirsiz olan  Markowitz  modelinin duyarlılığını azaltmak için birçok teknik geliştirilmiştir. 
Son yıllarda parametre belirsizliğine ve tahmin hatalarına karşı dayanıklı (robust) olan robust  portföy 
modelleri önerilmiştir. Bu çerçevede optimizasyon  problemi, belirsiz parametrenin en kötü 
gerçekleşmesi farz edilerek çözülür. Bu robust optimizasyon çerçevesi , doğrusal programlama için 
Ben-Tal ve Nemirovski(1999)  , genel konveks programlama için Ben-Tal ve Nemirovski(1998)  
(Ayrıca Ben-Tal ve Nemirovski(2001) ) çalışmalarında gösterilmiştir (D.Goldfarb ve G.Iyengar 2003). 
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Bu çalışmada, beklenen getiri tahminlerindeki belirsizlik ele alındı. Beklenen  getiriler  vektörü µ
için birçok belirsizlik kümesi tarif edilebilir. Belirsizlik kümesi: 

1 2( ) { /( ) ( ) }tUδ µµ µ µ µ µ µ δ
∧ ∧ ∧

−= − Σ − ≤ olsun. Yatırımcı, gerçekleşen ortalama getirilerin  tahmin 
edilen getirilerden toplam sapmasının δ içerisinde olmasını istemektedir. Burada ; 
 

µ
∧

: Tahmini beklenen getiri vektörü 
1

µ
−Σ : Beklenen getirilerin tahminlerindeki hataların kovaryans matrisi. Teoride, 

1
T
Σ matrisine 

eşittir.  
δ : Yatırımcının kabul ettiği , gerçekleşen beklenen getirilerden  istenen toplam sapmayı
göstermektedir.  
 
Burada  T , örneklem hacmini göstermektedir.  
 
Beklenen getiri tahminlerinde belirsizliği modellemede , beklenen getirilerin en kötü tahminlerinin 
(worst estimate) ne olacağı ve en kötü tahmin durumunda portföyün nasıl oluşturulacağı ele alınır. 
Matematiksel olarak ; 
 

1 2{ /( ) ( ) }

max min ( )

1

t

t t

X

t

X X X

X l
µµ µ µ µ µ µ δ

µ λ
∧ ∧

−∈ − Σ − ≤

− Σ

=
(2.2.1) 
 
biçimindedir. Bu problem robust maximum-minimum problemi olarak bilinmektedir ve standart 
optimizasyon problemleri formunda değildir. Problemi çözebilmek için öncelikle , ağırlık vektörü  X
sabit  tutulur ve en kötü beklenen portföy getirisi hesaplanır.  
 
m in ( )t tX X X

µ
µ λ− Σ

1 2( ) ( )t
µµ µ µ µ δ

∧ ∧
−− Σ − ≤

Bu problemin Lagrange formu , 
 

2 1( , ) ( ( ) ( ))t t t tL r X X X µµ γ µ λ γ δ µ µ µ µ
∧ ∧

−= − Σ − − − Σ −  

biçimindedir. Lagrange yönteminin ilk koşulu yerine getirilirse 
12 ( ) 0X µγ µ µ

∧
−+ Σ − =

2
Xµµ µ
γ

∧
∗ Σ

= − olarak elde edilir. γ için optimal çözüm ,Lagrange fonksiyonunda  µ∗ yerine 

yazılıp fonksiyon maksimum yapılarak elde edilebilir. 

2

0

1max ( , ) ( )
4

t t tL X X x X Xµγ
µ γ µ λ γδ

γ≥
= − Σ − Σ −  
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biçiminde Lagrange fonksiyonu maksimum yapılarak elde edilebilir. Buradan 
 

* 1
2

tX Xγ
δ

= Σ olarak bulunur. Son olarak *γ fonksiyonda yerine yazılarak robust model,  

 

max( )

1

t t t

X
t

X X X X X

X l

µµ λ δ− Σ − Σ

=
(2.2.2) 

elde edilir (Fabozzi et al 2007). 

3. Uygulama 

Bu bölümde  beklenen getiri tahminlerindeki belirsizliğe dayanan bir uygulama çalışması yapıldı.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) internet  sitesi üzerinden sekiz tane menkul kıymetin 
getirileri veri seti olarak ele alındı. Veriler her bir menkul kıymetin 12 aylık getirileri şeklinde 
olmaktadır. Örneklemin  homojenliğini koruması için menkul kıymetler aynı kategoride olan çimento 
şirketleri olarak seçildi. Bu şirketler sırasıyla, Adana Çimento, Afyon Çimento, Batı Çimento, 
Batısöke Çimento, Bolu Çimento, Konya Çimento, Ünye Çimento, Mardin Çimento, Nuh Çimento ve 
Oysa Çimento şirketleridir.  Çalışmanın amacı, (2.2.1 ) modeline göre  belirtilen menkul kıymetlerin 
portföydeki ağırlıklarını elde etmektir.  
 
İlk olarak parametrik olmayan testlerden Kolmogorov-Simirnov  testi uygulanarak her 12 periyotluk 
getirilerin normal dağılıma uygun olduğu görüldü. Markowitz  getiri matrisi,  
 

-12.39 -4.31 -5.88        -1.45 -8.09 -9.68 7.14    0.57
3.66 13.00  9.38       3.68 0.63 7.14 5.98 0.00
9.09 10.18 9.52      25.53 10.63 25.83 7.26 -0.57

-5.25 10.44 -3.48 16.38 1.13 -7.95 -6.27 -3.43
-17.77 -25.09 -12.07 0

tR

−

=

.21 -7.82 -1.44 15.57 -7.10
1.23 -0.49    -5.32 -18.45 -9.49 -8.76 -0.97 3.18

14.63 2.44     9.42 1.19 4.90 2.40 4.90 -3.09
7.98 1.43 3.35 9.41 4.00 3.91 25.23 0.64
5.42 33.80 4.63 12.90 14.10 3.01 8.96 3.16

23.36 40.35 15.93 3.81 14.61 8

−

.76 9.59 10.43
12.88 -2.50 10.69 0.92 37.25 2.01 22.50 38.89
8.98 16.67 -2.76 2.73 43.75 3.95 -0.96 10.40

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

biçimindedir. Getiri matrisi  bulunduktan  sonra, bu matrisin sütun ortalamasından oluşan ortalama 

vektörü  ( tµ ) hesaplanır.  

Örneğin; 
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tµ satır vektörünün ilk öğesi, tR matrisindeki birinci sütun elemanlarının ortalamasıdır. Bu durumda 

tµ ortalama vektörü  

[ ](-12.39)+(3.66)+...+(12.88)+(8.98) 12=4.3183

işleminin sonucu elde edilir. Diğer öğelerde benzer biçimde hesaplandığında  ( tµ ) ortalama vektörü 

[ ]4.3183 7.9933 2.7842 4.7383 8.8000 2.4317 4.4592 4.4233tµ =

biçiminde bulunur. 

Daha sonra MATLAB paket programı kullanılarak varyans kovaryans matrisi, 

 

133.6297  132.7379   86.3932    17.5752   114.4074   60.0024   98.2238     65.5994
132.7379  302.3572   90.9601    62.1441   112.7076   59.0129   67.8137     27.7639
86.3932     90.9601   73.0293    

Σ =

30.1684     57.8764   52.7251   72.8388 42.2728
17.5752     62.1441   30.1684  116.9041     37.4323   65.1883   26.3209   -21.4742

114.4074  112.7076   57.8764    37.4323  286.9044    57.4107    89.0177  148.3367
60.0024   59.0129    52.7251    65.1883    57.4107    91.7652    46.6186      6.8669
98.2238   67.8137   72.8388     26.3209    89.0177    46.6186  138.5000    79.8593
65.5994   27.7639   42.2728    -21.4742  148.3367    6.8669    79.8593  144.3152

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

biçiminde bulundu. Son olarak 0.5λ = ve 0.01δ = değerleri için, 2.2.2. modeli Lingo  paket 

programı yardımıyla  çözüldüğünde Çizelge 4.1 deki sonuçlar elde edilmiştir.   

 

4. Sonuç ve öneriler 

 

Çizelge 4.1  Problem  (2.2.2) sonucunda elde edilen menkul kıymetlerin porföydeki ağırlıkları

*Z -19.8232 

1X (Adana) 0.0000000 

2X (Afyon) 0.0000000 

3X (Batı) 0.2506329 

4X (Batısöke) 0.3630215 

5X (Konya) 0.0000000 

6X (Ünye) 0.0765978 
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7X (Mardin) 0.0000000 

8X (Oysa) 0.3097477 

Çizelge 4.1  incelendiğinde, yatırımcının parasının %25.06329’lık bölümünü Batı Çimentoya, 

%36.30215’lık bölümünü  Batısöke Çimentoya, %07.65978’lık bölümünü Ünye Çimentoya, 

%30.97477’lık bölümünü Oysa Çimentoya yatırması gerektiği görüldü.  

Elde edilen bu ağırlıklara göre beklenen portföy getirisi  ( )pE r ,

( ) t
pE r r X=

1 2 3 44.3183 7.9933 2.7842 4.7383X X X X+ + +

5 6 7 88.8000 2.4317 4.4592 4.4233X X X X+ + + +  

= 4.3183(0.000000) 7.9933(0.3054993) 2.7842(0.000000) 4.7383(0.1913724)+ + +

8.8000(0.5031283) 2.4317(0.000000) 4.4592(0.000000) 4.4233(0.000000)+ + + +

=7.7762 

biçiminde bulunur. Portföy varyansı ( )pV r

( ) t
pV r X X= ∑

= 3 3 4 3 6 3373.0293 30.1684 52.7251X X X X X X+ +  

8 3 3 4 4 442.2728 30.1684 116.9041X X X X X X+ + +  

+ 6 4 8 4 3 665.1883 21.4742 52.7251X X X X X X− +

+ 4 6 6 6 8 665.1883 91.7652 6.8669X X X X X X+ +  

+ 3 8 4 8 6 8 8 842.2728 21.4742 6.8669 144.3152X X X X X X X X− + +  

=47.57772

biçimindedir.  
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Özet 

Kumaraswamy dağılımı dürekli dağılım ailesinin üyesi olan bir dağılımdır. Beta dağılıma 
benzer özellikler gösterir; ancak Beta dağılımından daha basit bir biçimde ifade edilebilir. Bu 
çalışmada teorik çıkarsamanın yanısıra  bir simülasyon çalışması yapılarak her iki dağılım
arasındaki ilişki gösterilmiştir.  
 
Anahtar Sözcükler: Kumaraswamy dağılımı ; Beta dağılımı ; Simülasyon ; Olasılık yoğunluk fonksiyonu 

 Abstract  

Kumaraswamy Distribution and Relation to the Beta Distribution 

Kumaraswamy distribution is a family of continuous distribution family. It is similar to the 
Beta distribution but has a simpler form than the Beta distribution. In this study, as well as 
the theoretical inference, a simulation study is performed to show that the relationship 
between two distributions.       
 
Keywords: Kumaraswamy distribution ; Beta distribution ; Simulation ; Probability density function 

1. Kumaraswamy Dağılımı ve Özellikleri 

Kumaraswamy dağılımı, Kumaraswamy [4] tarafından önerilen ve sürekli olasılık dağılımları
ailesinin üyesi olan bir dağılımdır. α ve β negatif olmayan biçim parametreleri olmak üzere 
dağılımın olasılık yoğunluk fonksiyonu, 
 

( ) ( ) 11 1;; −− −= βαααββα xxxf α > 0, β > 0, 10 ≤≤ x (1) 
 

ile tanımlanır. Dağılım, 0 ile 1 arasında sınırlandırılmıştır. 
 

Birikimli dağılım fonksiyonu ise, 
 

( ) ( )βαxxF −−= 11             (2) 
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eşitliği ile verilir. Dağılımın ortalaması, Gamma fonksiyonuna bağlı olarak Eşitlik (3)’de 
tanımlanır: 

( ) ( )
( )βα

βαβ
++Γ
Γ+Γ

/11
/11 . (3) 

 
Kumaraswamy dağılımı çok fazla bilinmeyen bir dağılım olmakla birlikte, son yıllarda 
özellikle hidroloji bilminde kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır [1]. 

 

2. Kumaraswamy Dağılımı ile Beta Dağılımı Arasındaki İlişki 

Beta dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonu, 
 

( ) ( )
( )βα

βα
βα

,
1;;

11

B
xxxf

−− −= . (4) 

 
olarak tanımlanır.  Burada B(α, β), Beta fonksiyonudur [2][5]. Ortak parametrelere sahip 
Kumaraswamy dağılımı ile Beta dağılımı arasındaki ilişkiyi tanımlayabilmek için: 
X raslantı değişkeni, α ve β parametreli Beta dağılımını göstersin : Xα,β
Y raslantı değişkeni,  α ve β parametreli Kumaraswamy dağılımını göstersin : Yα,β
Bu durumda iki dağılım arasında aşağıdaki ilişkiden söz edilebilir, 
 

α
ββα
/1

,1, YX = . (5) 
Bu ilişki, 

( ) ( )∫
−

−=≤
x

dxxxxXP
0

11
,

βααβ
βα

= ( )∫ −−
ε

ββ
x

dxx
0

11 olarak elde edilmektedir [7]. 

 
Her iki tarafın integrali alındığında bu olasılık ifadesi, 

 
( )xXP ≤

βα ,
= ( )βαx−− 11

bulunur. 
Dolayısıyla, ( ) ( )xYPxYP ≤=≤ α

β
α

β
/1

,1,1 olur. 
Kumaraswamy dağılımı, Beta dağılımından daha basit bir biçime sahiptir ve Beta dağılımının
kullanıldığı durumlarda kullanılan bir dağılımdır. Bu dağılımdan Beta dağılımına kolayca 
geçiş yapılabilir [3][6].  

 

3. Simülasyon Çalışması

İki dağılım arasındaki ilişkiyi tamımlayabilmek için bir simülasyon çalışması yapılmıştır. Bu 
simülasyon çalışmasında, farklı α ve β parametreleri ( α=1,2,…,12; β=1,2,…,12) için 
herbirisinde 500 denek olan Beta ve Kumaraswamy dağılımından rasgele sayılar türetilerek, 
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iki dağılım için bazı tanımlayıcı istatistikleri hesaplanmıştır. Bu işlem 10.000 kez 
tekrarlanarak bulunan tanımlayıcı istatistiklerin ortalamaları hesaplanmıştır.   
Örneklemler için tanımlayıcı istatistikler olarak: aritmetik ortalama, mod, standart sapma (S), 
değişim katsayısı (DK), Çarpıklık katsayısı (Ç) ve Basıklık katsayısı (B) hesaplanmıştır. 
Bulunan bu istatistiklerden yararlanarak (5) numaralı eşitlikte tanımlanan ilişkinin tüm bu 
konum ve değişim ölçülerinde de geçerli olup olmadığı incelenmiştir.   Buna göre sonuçlar 
Çizelge 1’de verilmiştir.  
Çizelge 1’deki sonuçlara bakıldığında (5) numaralı eşitlikte verilen bağıntının sadece 
ortalama için sağlandığı, mod, standart sapma, değişim katsayısı, çarpıklık katsayısı ve
basıklık katsayısı için geçerli olmadığı görülmektedir. Örneğin, paramatreleri α=1 ve  β=5 
olan Kumaraswamy dağılımından türetilen rasgele sayılardan elde edilen ortalama değerinin 
karekökü alındığında elde edilen sonucun, paramatreleri α=2 ve  β=5 olan Beta dağılımından 
türetilmiş rasgele sayılardan elde edilen ortalama değerine yaklaştığı görülmektedir. Başka bir 
deyişle: )5,2()5,1( 2/1 BetaKum = ( 4095.01668.0 ≅ ) olduğu görülebilir.  
Ayrıca farklı parametreler için Kumaraswamy ve Beta dağılımının olasılık yoğunluk 
fonksiyonu çizimleri Şekil 1-4’de verilmiştir.  α=1 ve  β=2  için her iki dağılım birbirine eşit 
görülmektedir.  

Çizelge1. Farklı Parametreler için Kumaraswamy Dağılımı ile Beta Dağılımı Arasındaki ilişki 

 Beta ve Kumaraswamy Dağılımı

Tanım. İst.  1/1
2,12,1 YX = 2/1

5,15,2 YX = 3/1
8,18,3 YX = 4/1

6,16,4 YX =

Ort. 0.3433 0.3433 0.4095 0.1668 0.4847 0.1119 0.6248 0.1428 

Mod 0.4430 0 0.3333 0 0.4430 0 0.6001 0 

S 0.1494 0.0994 0.1738 0.1408 0.1493 0.0994 0.1481 0.1237

DK 0.3435 0.8944 0.4705 0.8452 0.3434 0.8944 0.2623 0.8660 

Ç -0.0212 1.4231 0.2599 1.1832 -0.0212 1.4323 -0.3055 1.2832 

B -0.4638 2.2841 -0.5336 1.2113 -0.4637 2.2841 -0.2959 1.6223 

Beta ve Kumaraswamy Dağılımı

Tanım. İst. 5/1
6,16,5 YX = 6/1

8,18,6 YX = 7/1
7,17,7 YX = 8/1

9,19,8 YX =

Ort. 0.6694 0.1328 0.6480 0.1211 0.7504 0.1354 0.7505 0.1003 

Mod 0.6728 0 0.6883 0 0.7432 0 0.7486 0 

S 0.1353 0.1237 0.1199 0.0994 0.1118 0.1102 0.1013 0.0904

DK 0.2149 0.8660 0.1851 0.8944 0.1596 0.8819 0.1427 0.9045 

Ç -0.4583 1.2843 -0.5226 1.4232 -0.6277 1.3607 -0.6605 1.4741 

B -0.0633 1.6342 0.1167 2.2845 0.3264 1.9792 0.4546 2.5423 

Beta ve Kumaraswamy Dağılımı

Tanım. İst. 9/1
10,110,9 YX = 10/1

12,112,10 YX = 11/1
1,11,11 YX = 12/1

10,110,12 YX =
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Ort. 0.7588 0.0919 0.7787 0.0769 0.9467 0.5128 0.8875 0.0909 

Mod 0.7652 0 0.7724 0 1 N/A 0.8201 0 

S 0.0935 0.0829 0.0864 0.0712 0.0767 0.2886 0.0771 0.0829

DK 0.1283 0.9129 0.1169 0.9258 0.0836 0.5774 0.0978 0.9128 

Ç -0.7034 1.5168 -0.7301 1.5842 -1.5543 0 1.5168 -1.5532 

B 0.5855 2.7758 0.6887 3.1542 2.9766 -1.212 0.4929 -0.8571 

Şekil 1. α=1, β=2 için Beta Dağılımı
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Şekil 2. α=1, β=2 için Kumaraswamy Dağılımı

Şekil 3. α=1, β=6 için Beta Dağılımı
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Şekil 4. α=4, β=6 için Kumaraswamy Dağılımı

4. Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada, Kumaraswamy dağılımı ile Beta dağılımı arasındaki ilişki hem teorik hem 

de sayısal olarak gösterilmiştir. Bu amaçla  Kumaraswamy dağılımı ve Beta dağılımından 

farklı α ve β değerleri için rasgele sayılar türetilerek tanımlayıcı istatistikler hesaplanmış 

ve iki dağılım arasındaki ilişki araştırılmıştır. Sonuçlara göre  Kumaraswamy dağılımı,

Beta dağılımının α ıncı dereceden kök değerine eşit olduğu gösterilmiştir. Kumaraswamy 

dağılımının daha kapalı bir formda olması ve hesaplamasının Beta dağılımına göre daha 

kolay olması nedeniyle Beta dağılımına geçiş yapılabilen bir dağılım olduğu söylenebilir.   
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Özet  

Bir veri kümesinde parametre tahmin değerlerinin yanlı olmasına neden olan az sayıda değerlere uç veya sapan değerler 
(outliers) adı verilmektedir. Sapan değerler, ölçüm, tartım ve kaydetme gibi hatalı eylemlerden kaynaklanabildiği gibi, 
kişilerden kaynaklı da olabilmektedir. Bir veri seti içerisinde bu gözlemlerin tespit edilip, etkilerinin ölçülmesi ve ortadan 
kaldırılması oldukça önemlidir. Böyle durumlarda uç değerlerin tespiti için önerilen robust regresyon yöntemlerini tercih 
etmek sonuçların güvenirliliği için daha uygun olabilir. Son 20 yıl içinde bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere paralel 
olarak çok çeşitli sapan değer tespit yöntemleri geliştirilmiş ve halen geliştirilmektedir. Bu yöntemlerden ikisi Boxplot ve 
Cook istatistiğidir.  Bu çalışma, söz konusu yöntemlerin etkinlikleri, avantaj ve dezavantajlarını ortaya koymak amacıyla 
yapılmıştır. 

Anahtar sözcükler: Sapan değer; Robust regresyon; Boxplot İstatistiği; Cook’un İstatistiği.  

Abstract 

Boxplot and Cook’s Outlier Statistics 

Outliers are defined as a few observations in a data set which cause parameter estimation values to be biased. Outliers may 
appear because of measurement, scale, recording and also people’s wrong activities. It is very important to find these 
observations, and measure their effects and remove their effects. In situations like these use of robust regression methods are 
suggested for reliability of regression results. Various outlier detection methods have been developed and are still in 
development progress with the development in computer technology during the last 20 years. Boxplot and Cook’s Statistics 
are of two methods. This study interested in taking efficiency, and advantages and disadvantages of these methods. 

Keywords: Outlier; Robust Regression; Boxplot Statistics; Cook’s Statistics. 
1. Giriş

Sapan değerler, bir gözlem seti içerisinde parametre tahmin değerlerinin yanlı olmasına neden olan az 
sayıda gözlem değeri olarak tanımlanabilir. Sapan değerler kavramı, günümüzde istatistiğin önemli 
araştırma alanlarından biri haline gelmiştir. Esasında, bir modelde açıklanamayan hata terimlerinin 
konusu olan bu kavram, gözlem ve tahmin değerleri arasındaki fark ya da modelin açıklayamadığı 
kısım esas alınarak tespit edilmektedir.  

Günümüzde sapan değer tespitinde kullanılan birçok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerin birçoğu
benzer metotlarla tespit işlemi yapmaktadır. Bu çalışmada incelenen Cook ve Boxplot yöntemleri de 
benzer metotlu, bir gözlemin merkezden uzaklığını esas alarak tespit yapan yöntemler olmalarına 
rağmen, bazı farklılıklar içermektedir. Burada benzer olan, hata terimlerinin plot edilmesiyle sapan 
değerleri bulan Boxplot yönteminden, ve tam ranklı doğrusal regresyon modellerinde parametre 
vektörünün en küçük kareler tahminlerinin belirlenmesine her veri noktasının katkısının anlaşılması
için güven elipsoidlerine dayanan bir istatistik geliştiren Cook’un istatistik yöntemi karşılaştırılacaktır.      
Bu yöntemler yanında gözlemler arası bağımlılık yapısı esas alınarak geliştirilen test yöntemleri de 
bulunmaktadır. Bu test yöntemler, gözlem değerleri ile tahmin değerleri arasındaki fark olan hata 
terimleri arasında oluşan otokorelasyona dayalı tarama süreçleri olup, tek bir gözleme yönelik değil 
seride bulunması muhtemel bütün gözlemleri taramaya yönelik süreçlerdir. Zaman serisi analizinde 
kullanılan bu yöntemler, günümüzün en çok çalışılan ve ilgi çeken araştırma alanları arasına girmiştir. 
Öyle ki, Bu tür yöntemlerde sapan değer tespiti yapılırken otokorelasyon kaybı veya değişiminin söz 
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konusu olduğu gözlem noktaları sapan olabilmektedir. Otokorelasyon tamamen yok olmuşsa birinci 
tip, ciddi değişim ve eğilim söz konusu olmuşsa ikinci tip sapan değer noktası tespit edilmiş olur.  

2. Boxplot istatistiği

Box-Plot test istatistiği 1977 yılında Tukey tarafından geliştirilmiştir. Tukey, tek değişkenli 
veriyi toparlamak için grafiksel bir metot olan bu yöntemi geliştirmiş daha sonra, Hoaglin ve 
Iglewicz (1987) tarafından özel bir sapan değer tanımlama metodu haline getirilmiştir. Bu 
metot en popüler grafik metotlardan birisi haline gelmiştir. Bu tür işlemler için belli bir risk 
unsuru bulunmasına rağmen Boxplot yöntemi, ortadaki veri kadar dağılımın sonundaki 
verinin dağılışını tanımlamak için de kullanışlı bir yöntemdir. Boxplot medyan, aşağı çeyrek 
ve yukarı çeyrekleri (25inci ve 75inci yüzdelik değer olarak tanımlanır) kullanır. Aşağı çeyrek 

ve yukarı çeyrek ise farkı dörde bölenler aralığı ya da olarak adlandırılır. 
Bir boxplot medyanı içeren aşağı ve yukarı çeyrekler arasında kesiksiz çizilen bir kutu 
şeklinde oluşturulur.  
Aşağıdaki çeyrekler dağılımın kuyruklarındaki uç değerleri tanımlamak için gereklidir. 

1. Aşağı iç çeyrek 
2. Yukarı iç çeyrek 
3. Aşağı dış çeyrek 
4. Yukarı dış çeyrek 

Tukey’in boxplot yöntemi gözlemleri sapan değer olarak adlandırmak için basit bir kuralı
içermektedir. Eğer gözlemler  

aralığının dışında ise bu kural bu değerleri sapan değerler olarak tanımlamaktadır. İç çeyrek 
içindeki bir nokta ılımlı (mild) sapan değer, dış çeyrek içindeki bir nokta da aşırı (extreme) 
sapan değer olarak düşünülür. Aşağıdaki gösterim bu durumu ortaya koyan bir örnek 
niteliğindedir. 

40 50 60 70 80 90 100
VAR00002

Şekil 1. Boxplot grafiğinde sapan değerlerin gösterilmesi 

Yukarıdaki şekil incelenirse, 68, 46, 50, 59, 50, 66, 54, 51, 59, 97 gözlemleri için aşağı uç, 
aşağı çeyrek, medyan, yukarı çeyrek ve yukarı uç boxplot grafiği sınırlarını göstermektedir. 
Burada 97 değeri sapan değer olarak tespit edilmektedir. Görüldüğü üzere sapan olan gözlem, 
aslında ortancadan olan uzaklığı sonucu tespit edilmektedir. Bu yöntem uygulanırken, 
eksensel hata işlemleri ve gözlem sayısının çok sayıda olması yöntemin sakıncaları olarak 
görülebilir. Bu nedenle yöntem kullanılırken bilgisayar yazılım araçları kullanarak tespit 



556

yapmak olması muhtemel hata durumlarını minimum bir düzeye çekebilir. Yöntemin avantajı
ise, tespit işleminin görsel bir biçiminde tespitini sağlamak biçiminde ifade edilebilir. 
Aşağıda tanıtılan Cook yöntemi de gözlemlerin merkezden uzaklıklarını esas alan bir yöntem 
olup, parametrelerin tahminine dolaysıyla tahmini modelin etkinliğine dayalı bir yöntemdir. 
Bu yöntemin sağlıklı bir biçimde işleyebilmesi için model denkleminin çok doğru seçilmesi 
gerekir. Yanlış model seçimi durumunda sapan olmayan bir gözlemin sapan olması, sapan 
olan bir gözlemin sıradan bir gözlem gibi tanımlanması söz konusu olabilir.  

3. Cook istatistiği

Cook İstatistiği, gözlemlerin merkezden uzaklıklarını esas alan bir yönteme göre sapan değer bulan bir 
istatistiktir. Cook istatistiği genel olarak, 

şeklinde ifade edilir. 

Burada , n gözlemli ve p parametreli temel regresyon modelindeki nın en küçük 
kareler tahminleyicisi; , denklemindeki nın E.K.K tahminleyicisi ve 

dir. Gerekli işlemler yapılırsa, 

bulunur. Elde edilen değerlerinin, tüm veri setine ilişkin üç ilişkili değere dayandığını söylenebilir. 
Bu üç değer; parametre sayısı p, i. studendize hata, ve i. tahminlenen değerin varyansı ile i. 
hatanın varyansı ifadelerinin oranıdır. Böylece basit olarak; 

şeklinde yazılabilir.  

Bu yöntem, belirli bir modele göre bir gözlemin etkisini göstermek üzere geliştirilmiş bir yöntemdir. 
Cook istatistiği aynı zamanda Boxplot yönteminde olduğu gibi bir tek gözlemin sapan olup olmadığı 
ile ilgili bir yöntemdir. Bu istatistik, tüm parametre vektörü içindeki i_inci gözlemin etkisini özetler. 
Cook istatistiği bir anlam testi olarak kullanılamasa da p ve (N-p) serbestlik dereceli merkezi F 
dağılımının çeyrekleri ile karşılaştırılabilmektedir. Aşağıdaki uygulama, Cook istatistiğini tanımlama 
amaçlıdır. 

Türkiye’de 1991-2000 yılları arasındaki otomobil talep miktarlarını tahminleyebilmek amacıyla 
kullanılmak üzere 1971-1990 yıllarına ait gözlemlere dayanarak (Çizelge 1.) 

modelinin uyumu sağlanmıştır. Modeldeki birinci bağımsız değişken , 1968 yılı baz alınarak 
tüketici fiyat indeksleri ile indekslenmiş reel otomobil fiyatlarının doğal logaritması; ikinci bağımsız
değişken , yine 1968 yılı fiyatları ile kişi başına milli gelirin doğal logaritması; üçüncü 
bağımsız değişken , tüketici fiyat indeksi ile indekslenmiş benzin fiyatlarının doğal 
logaritması; son bağımsız değişken ise, otomobil ihracatının yapılmadığı yıllar için 0 ve 
yapıldığı yıllar için 1 değerini alan kukla değişkenidir. Modeldeki bağımlı değişken ise otomobil 
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talep miktarlarının doğal logaritmasıdır. Bu veriler kullanılarak modelin uyumu sağlanmış ve çoklu 
regresyon denklemi, 

şeklinde tahminlenmiştir.  

Çizelge 1. 

Sıra Sabit Sütun
1 0.13246 0 9.8116
2 1 3.77682 0.04837 0 10.4371
3 1 3.70908 0.09968 0 10.8882
4 1 3.65200 0.21020 0 11.1414
5 1 3.52369 0.09628 0 11.1293
6 1 3.34332 0.05550 0 7
7 1 3.38652 0.03964 0 11.3131
8 1 3.41330 0.16266 0 11.1076
9 1 3.60469 0.73102 0 10.9349

10 1 3.76934 0.75570 0 11.0164
11 1 3.88031 0.88981 0 9.9943
12 1 3.61852 0.99316 0 10.0796
13 1 3.59456 0.97778 0 10.3097
14 1 3.52304 0.96921 0 10.6546
15 1 3.39291 1.01223 0 10.9987
16 1 3.35656 0.87913 0 11.1476
17 1 3.36434 0.57283 0 11.3387
18 1 3.46830 0.60556 0 11.5840
19 1 3.50531 0.67637 0 11.6839
20 1 3.51746 0.73800 1 11.6708

, ve için sütunlarından oluşan Çizelge 2. 

hazırlanır. 

Cutoff değeri 4/n şeklinde bulunur. 

Çizelge 2. 

Sıra /
1 -0.8346 0.7080 0.3894 0.0390
2 0.3503 0.3126 0.2565 0.0050
3 1.0141 0.9075 0.2492 0.0410
4 1.5005 1.3986 0.1514 0.0592
5 0.2785 0.2414 0.3319 0.0022
6 -0.5393 0.4756 0.2858 0.0129
7 -1.3757 1.2234 0.2646 0.0606
8 -0.7704 0.7075 0.1856 0.0185
9 1.9553 1.7512 0.2468 0.1513

10 -0.7722 0.6253 0.5254 0.0410
11 -1.5103 1.4040 0.1573 0.0620
12 -0.8150 0.7468 0.1909 0.0252
13 -0.0003 0.0030 0.1957 3.5x
14 0.2742 0.2410 0.2948 0.0034
15 0.3474 0.3008 0.3346 0.0060
16 -0.0021 0.0020 0.2016 1.6x
17 -0.0540 0.0480 0.2679 0.0001
18 0.3667 0.3167 0.3407 0.0068
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19 0.5894 0.5150 0.3099 0.0164
20 0

Cutoff=4/20=0.20 

Bu durumda cutoff değerinden büyük sadece bir tek = = değeri vardır. 
nin tekil bir matris olduğundan tahminlenemez. Tablodan da görüleceği gibi en 

etkili gözlem 20. gözlemdir. 

4. Sonuç ve öneriler 

Sapan değerler çok dikkatli bir biçimde araştırılmalıdır. Genellikle bu değerler araştırması yapılan 
yöntem ya da veri toplama ve kaydetme yöntemi hakkında değerli bilgiler içerebilir. Kabul etmek 
gerekir ki sapan değerler genellikle arzu edilmeyen veri noktalarıdır. Ancak bu noktaların veriden 
elenme durumu düşünülmeden önce, bunların neden ortaya çıktığı ve bu şekilde başka değerlerin de 
ortaya çıkmaya devam edip etmeyeceği anlaşılmaya çalışılmalıdır.  

Gerçekte bir gözlemin sapan gözlem olarak belirlenmesi için verilere uygun olarak hazırlanan 
modelde büyük bir hata terimi oluşturması gerekir, fakat bu durum etkili gözlem için gerekli değildir. 
Bir sapan gözlem analiz de dikkate alınmadığında modelin tümünde bir değişme olabilecektir. 
Cook’un istatistiği, belirli bir modele göre bir gözlemin etkisini göstermek üzere ortaya konulmuşsa 
da, bir tek gözlem için bunun sapan gözlem olup olmadığına ait bilgileri de içerir. Cook istatistiği, 
gözlemlerin sadece sapan değer ya da etkili olup olmadığıyla ilgilenmekle kalmaz, bunların faktör 
uzayındaki uzaklıklarına ait dikkate alınabilecek bilgileri de sağlar. 

Görüldüğü üzere, Cook yöntemi, etkin parametre tahminini esas alarak, bir uzaklık değeri elde 
etmekte ve öngörülen gözlemin sapan olup olmadığına karar vermektedir. Halbuki Boxplot yöntemi, 
tamamen bir grafiksel gösterim yöntemi esasına göre çalışan bir yöntemdir. Bu gerçekler 
doğrultusunda etkin parametre tahminleri yapıldığı takdirde Cook yönteminin daha etkin bir yöntem 
olacağı düşünülmektedir.  

Bir gözlem seti içerisinde bir gözlemin sapan olduğunu test etmek, sapan ise seriden çıkarılıp
çıkarılmayacağına karar vermek başlı başına bir tartışma ve araştırma alanıdır. Eğer gözlemler doğal 
rastgelelik nedeniyle sapan gözlem haline gelmişler ise, bu gözlemlerin aynen seride tutulması
gerektiği yönünde ciddi tavsiyeler bulunmaktadır. Gerçek anlamda günlük hayat uygulamaları ile 
örtüşmeyen değerlere ulaşmış gözlem değerleri varsa bunlara yönelik olarak bu analiz süreçlerini 
işletmek gerektiği düşünülmektedir. 

Bütün bu sonuç ve öneriler yanında, bir gözlem setinde sapan değer analizi yapılıp yapılmayacağına
ya da sapan olan gözlemi seriden çıkarılıp çıkarılmayacağına karar vermek, tamamen araştırmayı
yapan kişiye bağlıdır. Kaldı ki, bir gözlemin sapan olduğu gerekçesiyle seriden çıkarılması ile oluşan 
yanlılık seride tutulması ile oluşacak yanlılıktan daha büyük olabilir. 
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