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INVITED SPEAKER 1

Abstract
This presentation presents an overview of fuzzy logic (FL) from a risk management perspective.
Its purposes are (1) to document the FL technologies have been employed in risk management
and related areas, and (2) to review the FL applications so as to convey the unique characteristics
of risk management as an application area. The topics covered include fuzzy inference systems,
fuzzy clustering, fuzzy regression, fuzzy random variables, and soft computing. Each section
begins with a brief description of the FL technology and is followed by an overview of risk
management applications of that technology. The presentation ends with a comment regarding
future risk management applications of FL.
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INVITED SPEAKER 2

Abstract
Non-linear time series tend to produce more extreme values as compared to linear time series,
and often these extreme values appear in clusters. In this talk, some of the general characteristics
of non-linear time series such as dependence on initial conditions, tail behavior of the stationary
solutions will be exposed to explain why nonlinear time series tend to produce such sample
paths. Failure to account for nonlinearity has consequences on the modeling options, and some
aspects of these consequences will be stressed.
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where y is a vector of ( n × 1) observations on a dependent variable; X is a matrix of ( n × q)
nonstochastic predetermined predictor variables ( q= k + 1) ; β is a vector of ( q × 1) coefficients
and ε is a vector of ( n × 1) random errors, which is distributed as ε � N (0, σ 2 I ) . Using the
M-estimators, the estimated regression coefficient βˆM is given by

INVITED SPEAKER 3

ROBUST AND MISSPECIFICATION RESISTANT MODEL SELECTION
IN REGRESSION MODELS WITH INFORMATION COMPLEXITY
AND THE GENETIC ALGORITHM

βˆM = arg min
βˆ

n

∑ ρ (ri ),

(2)

i =1

where ' arg min' denotes the “argument of the minimum” and r=i yi − yˆi are the residuals. The
derived form of robust and misspecification form of ICOMP(IFIM) is given by

Hamparsum BOZDOGAN1, Yan LIU2
Department of Statistics, Operations, and Management Science,The University of Tennessee, Knoxville,
TN 37996, USA bozdogan@utk.edu
2
Liberty Mutual, Boston, MA 02116, USA liu_yana@yahoo.com
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RICOMP ( IFIM ) Misspec = n log(2π ) + 2n log(σˆ ) − 2
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1. Introduction
In this paper, we develop a novel computationally efficient subset selection method for multiple
where the estimated robust and misspecification resistant covariance matrix is
linear regression models which are both robust and misspecification resistant. Our approach
ˆ (θˆ)
ˆ −1 ˆ −1
is based on a three-way hybrid method which employs the information theoretic measure of
Cov
(4)
R _ Misspec = F R R RF R
complexity (ICOMP) class of criteria of Bozdogan [1, 2] computed on robust M-estimators as
with
subset selection criteria, integrated with the genetic algorithm (GA) as the subset search engine.
In the literature bridging the theoretical and applied aspects related to robust subset model
n


2
2
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selection has been ignored. A few information criteria in the multiple regression are robust.
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We use several robust functions to estimate the parameters in the regression model, which are
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called M-estimators. The M-estimators are based on the idea of replacing the squared residuals
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used in Least Squares (LS) estimation by other functions of the residuals which have desirable
properties. We use and compare the performance of four forms of M-estimators against the Least
and where D 2 = diag (εˆ12 , , εˆn2 ) , 1 is an (n × 1) vector of ones. Sk and Kt are the coefficients of
Squares (LS) estimator. The four forms of M-estimators we consider are: Huber‘s minimax
skewness and kurtosis, respectively. The entropic complexity measure in equation (3) is given
function, Andrew‘s sine wave function, Tukey‘s biweight function, and Hampel’s function.
by
Within this setting, our goal is to introduce for the first time both robust and misspecification
ˆ (θˆ)
 tr ( Cov

R _ Misspec )
s

 − 1 log Cov
ˆ (θˆ)
ˆ (θˆ)
resistant information complexity (ICOMP) class of criteria. Our approach unifies robustness
(5)
=
log
C1 ( Cov
R _ Misspec )
R _ Misspec .

 2
2
s
and the model misspecification both in the multiple and multivariate regression models in one


criterion function for model selection. As a result, ICOMP allows the identification of all the best
fitting models from a very large portfolio of model landscape in a robust and misspecification
In equation (4), Fˆ −R1 is the robust estimated inverse Fisher information matrix (RIFIM) and R R
resistant environment. ICOMP takes into account: robustness, misspecification, the presence of
is the robust version of the estimated outer-product form of the Fisher information matrix. In
ˆ (θˆ)
outliers, autocorrelation, and the heteroscedasticity in the model.
equation (5), s = rank ( Cov
R _ Misspec ) .
The genetic algorithm (GA) is developed and used to select the best subset of variables. The GA
as a clever search heuristic reduces the computational time in subset selection of best predictors,
especially when the number of predictors is large.
REFERENCES
We demonstrate the flexibility of our three-way hybrid method with the GA on several simulated
as well as benchmark data sets, and show its efficiency to dynamically choose the optimal
[1] Bozdogan, H. (2004). Intelligent Statistical Data Mining with Information Complexity
fitting subset models with high accuracy.
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2. Robust and Misspecification Regression Model and ICOMP
[2] Bozdogan, H. (2010). A New Class of Information Complexity (ICOMP) Criteria with an
In compact matrix form we consider the multiple linear regression model given by
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The main advantage of fuzzy rule-based systems over other non-linear models such as neural
networks is their linguistic interpretability. When fuzzy rules are represented by linguistic
values such as small and large, human users can easily understand each fuzzy rule through
its linguistic interpretation. Fuzzy rule-based systems have also high approximation ability.
Actually they are universal approximators of non-linear functions as multi-layer feed-forward
neural networks. While fuzzy rule-based systems have both high linguistic interpretability and
high approximation ability, it is very difficult to design a fuzzy rule-based system with these
two properties. That is, it is very difficult to design an accurate fuzzy rule-based system with
high linguistic interpretability. This is because there is a tradeoff relation between them. On
the one hand, accuracy maximization leads to complicated fuzzy rule-based systems with poor
interpretability. On the other hand, interpretability maximization leads to simple fuzzy rulebased systems with poor accuracy. Thus the balance between accuracy and interpretability is
important in the design of fuzzy rule-based systems.
In this lecture, we focus on fuzzy rule-based classifier design. First we briefly overview some
pioneering studies on fuzzy rule-based systems such as Takagi-Sugeno fuzzy reasoning and
neuro-fuzzy models. Next we show how we can extract fuzzy rules for classification problems
from numerical data. Then we explain various methods for improving the accuracy of fuzzy
rule-based classifiers, which often lead to complicated classifiers. We also explain some methods
for simplifying fuzzy rule-based classifiers. Finally we discuss the design of fuzzy rule-based
classifiers as single-objective and multi-objective optimization problems. In a single-objective
formulation, accuracy maximization and complexity minimization is combined into a single
objective function. In a multi-objective approach, they are handled as different objectives.
Thus a number of fuzzy rule-based classifiers with different accuracy-complexity tradeoffs
are obtained from the multi-objective formulation while a single fuzzy rule-based classifier
is obtained from a single-objective approach. We also briefly explain genetic algorithm-based
approaches to these optimization problems.
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Policy responses for local and global fire management, as well as international green-gas
inventories, depend heavily on the proper understanding of the annual fire extend as well as
on its spatial variation across any given study area. Proper statistical models which take into
account the spatio-temporal variations in wildfires are important tools in quantifying these
fire risks. In this talk, we introduce space-time hierarchical Bayesian modeling techniques
to pyrogeography, and highlight its advantages relatively to other modeling approaches, by
looking at several distinct problems.
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Data clustering has become an important tool for analyzing large data sets with numerous
predictor variables. In the field of biomathematics clustering is used to analyze the large and
often “messy” data sets encountered in biology. As part of this talk we will explore some of the
many uses and applications of clustering.
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1

Fanatical risk management has become an important subject for operation researchers in the
beginning of 1990, because it provides an excellent domain in the field of financial
engineering [2]. Operations researchers, financial investigators, statisticians, and
econometricians have proposed many practical approaches to measure and assess financial
risks. Most of the approaches depend on a probabilistic notion of financial risk defined as the
variance of the expected return. Furthermore, numerous optimization techniques have been
projected for this proposes [1]. The recent study on country risk ratings contains several
models which utilize multiple regressions, probabilistic and stochastic method that include
numerous independent variables [3].
In this study we have used two different well-known methods to conclude some result about
country risk rating. The first method is Multi-Group Hierarchical Discrimination (M.H.DIS)
method which is based on Multi Criteria Decision Aid (MCDA), and the second method
which have used the novel technique in risk management which is called Logical Analysis of
Data (LAD). Logical Analysis of Data is a qualitative method which uses pair comparison
between sets of alternatives. Multi-Group Hierarchical Discrimination (M.H.DIS) method
classifies set of alternatives to the specified classes. At the beginning a sample is chosen from
the population, the sample consists of alternatives (a1, a2…, an), and criteria (g1, g2,…, gm)
that all alternatives classify according to them using a mathematical technique. Multi-Group
Hierarchical Discrimination (M.H.DIS) method utilize the hierarchical discrimination
techniques to find out the classes (c1, c2,…, cq)in which the alternative under debate belong to
[5].
Criteria are selected according their importance and effect on the economical and political
situation of countries. Alternatives are chosen by considering the data availability of selected
criteria of the alternatives (countries), it means that if an alternative does not have enough
information about one or more criteria in data set, that alternative eliminates automatically
from sample of data. When there is no data related to criteria it is not possible to compare
alternatives with each other and classify them in the organized classes. Number of classes
depend to predefined ranges and can be vary, but according to the World Bank classification,
countries classify in to four groups according to their income level. The set of additive utility
functions are developed to classify alternatives in to the specified classes, and those utility
function are developed using mathematical formulations which be composed of linear and
mixed integer programming in order to find optimal solution.
The data that is used in this study is taken from World Bank database website. According to
the World Bank the countries under consideration are categorized onto four classes by
considering their income level:
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High-income economies (class C1) are mostly European ones as well as United States,
Canada, Australia, New Zealand, Japan, Hong Kong, etc.
Upper-middle income economies (class C2) are countries from Europe (e.g., Greece and
Hungary), South and Eastern Asia, and Latin-South America.
Lower-middle income economies (class C3) are Eastern Europe, Asia, Africa, and South-Latin
America.
Low-income economies (class C4) are mostly from Africa and Asia.

The selections of criteria and alternatives have been completed by some filtration methods,
the steps of filtrations are as follows:
We select all countries and factors which available in the World Bank database webpage as
raw information. Totally, 144 countries and 43 factors (political and economic) are available
in the World Bank website database. For each factor the average of data starting from 1990 up
to 2008 was consider for the analysis. This classification constitutes the basis for the
development of the appropriate country risk assessment model. The classes was divided in to
two sets, the C1, C2 and C3 classes belong to set a and C4 belong to set b. By considering the
availability of data in the World Bank database, we have considered 19 indicators (criteria)
for this study, including both economic and political factors. Each criterion has three levels in
general form, which are low, medium and high. Although some specified criterion was
divided to six levels. After utilizing formula to analysis our data we have found important
criteria and misclassified countries in our databases. All the models in this study have been
solved by using LINGO 12.0 software. As result of first computation, some countries were
misclassified, it means that a country belong to upper class or set a are now in class b or
lower class and vice versa. Besides that, important criteria are GDP growth, GNI per capita
(PPP), Gross capital formation, Inflation (GDP deflator), Mobile cellular subscriptions, and
Population Growth between 19 criteria. It is also possible to apply the same procedure for
other data sets for analysing and finding misclassified countries.
REFERENCES
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1. Introduction
For insurance companies, one of the most essential parts of risk management is reinsurance,
which transfers some part of the risk to the reinsurance company (reinsurer). The purpose of
reinsurance is to reduce the exposure to loss by passing it to a reinsurer(s) which is a very
effective way of managing risks. Reinsurance is insufficient when covering losses such as a
natural hazard because the low frequency, high severity of catastrophic events. Between
January 1989 and October 1998, the U.S. property/casualty industry incurred an inflation
adjusted $98 billion in catastrophic losses, more than double the catastrophic losses
experienced during the previous thirty-nine years [1]. When a natural hazard takes place,
many insured's experience loss at the same time which may result in insufficient capital to
cover all these losses. Because of this lack of capacity in the catastrophe reinsurance market,
the catastrophe bond (cat bond) was introduced in the mid 90's. Cat bonds serve an extremely
useful role to manage catastrophe risk exposures. More equity capital is raised by selling
more company stock and they allow a reinsurance company to transfer a portion of its natural
catastrophe exposures to the capital markets rather than retaining the exposure on its books of
business or retroceding the risks to other reinsurers. The disadvantages of cat bond are such as
the significantly high costs, especially compared to the costs of buying traditional reinsurance.
Another one of those is administrative and transaction costs. Despite of the high costs of the
cat bonds, they are incredibly useful in managing catastrophic losses.
The aim of the study is to optimize the purchase of cat bonds for different kinds of
catastrophic events and to figure out the most effective usage of cat bonds in a portfolio. What
percentage of a catastrophic loss should be reinsured in the traditional way and what
percentage should it be covered by the use of cat bonds will be the main questions in our
study. An optimization model including the key variables and parameters of the problem will
be defined with respect to the constraints associated with it. The results will be compared with
the data taken from real life applications. Special attention will be given to decision making
criteria for Turkish Natural Catastrophic Pool (DASK).
2. Methodology
The traditional ways of reinsurance include proportional reinsurance and excess of loss
reinsurance. Proportional reinsurance reimburses a fixed percentage of the incurred loss.
Excess of loss reinsurance reimburses losses above a predetermined level, which is called
retention. In a big catastrophic event, the insurers may not have purhcased enough reinsurance
coverage or the reinsurance companies may not have adequate capacity to meet their
obligations.
Cat bonds are structured similarly to traditional insurance linked securities (ILS) with one
exception which is; if a pre-specified event occurs prior to the maturity of the bonds, then
investors risk losing accrued interest and/or the principal value of the bonds. A cat bond
offering is made through a special purpose reinsurer (SPR), which can be an insurance or
reinsurance company. The SPR provides reinsurance to a insurance or reinsurance company
34
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and sells notes to investors. Then it passes to the trustee for further investment and provides
an indemnity contract to the issuing company. The premium collected from the issuing
company and the return granted from investment form the investor coupon that becomes due
and payable on a periodic basis. The invested proceeds held in the trust account are used to
repay principal at maturity. If a catastrophic event occurs, the trustee may withhold interest
and principal payment temporarily or permanently. The principal that would be returned to
the investors will be used to fund the SPR's payments to the insurer. The gain of the investor's
here is a high interest rate paid by the bonds [2]. In the LFC (Lane Financial) cat bond pricing
model [3], there is a load added to expected loss in pricing cat bonds. Furthermore, it has been
argued that the load should take account of the shape of the distribution and that frequency
and severity of loss is a more plausible set of measures than standard deviation. The load and
the price are given as
Load = γ * (PFLα) * (CELβ),

(1)

Price = EL + γ * (PFLα) * (CELβ)

(2)

where PFL denotes Probability of First Dollar Loss, CEL is Conditional Expected Loss and Li
denote the loss outcomes. For various triggers and portfolios incurred loss by a catastrophic
event can shift in a wide range. For a specified company, after what amount of loss, issuing
cat bonds makes sense? What are the variables that changes our decisions in managing the
portfolio against catastrophic risks and how can we use these variables in order to hedge the
risk? The goal of this study will be the optimization of the percentage of cat bonds in
porfolios with only excess of loss reinsurance, only proportional insurance or the mixture of
these two methods.
REFERENCES
[1]
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ABSTRACT
A METHOD TO OPTIMIZE THE LEVEL ON REINSURANCE AND CAT BONDS
One of the important ways to manage natural hazard risks is the usage of catastrophe bonds
(cat bonds). However, the amount of cat bonds issued by companies is not very much,
approximately 3-5 percent of their overall portfolio. One of the reasons of this is the relatively
high costs of cat bonds. In spite of the high costs, cat bonds can be very useful in managing
risks. In this study, we search for the optimum level of cat bonds in a portfolio combined with
traditional reinsurance methods.
Key Words: (Catastrophe bond, catastrophe risk, traditional reinsurance)
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INTRODUCTION
Qatar, with huge and growing hydrocarbon revenues, predominantly from its gas exports, has
been characterized by the world's most rapid economic growth over the decade to 2010. The
country now has the world's highest per capita income. Along with rapid economic advances,
there have been big increases in life expectancy at birth, and schooling at primary and
secondary levels is now universal. With these major improvements in human development, it
is to be expected that marriage and childbearing behaviour would have responded to the socalled logic of demographic transition, that is women entering first marriage at ever later ages
and having much fewer children than in the past.
Against this background the aim of this paper is to examine whether this hypotheses holds
among the Qatari population. The paper reviews time trends and patterns in nuptiality and
fertility of Qataris utilizing civil registration and population census data. It will then attempt
to explain Qatari family formation trends in relation to socio-economic and cultural variables,
taking into account regional and international studies among Islamic communities.
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Figure 1: Changing age pattern at first marriage
Figure 1 displays changing age pattern at first marriage for Qataris between 1990 and 2009.
Qatari males first marrying at around age 27, about a year older than in 1990. Qatari females
first marrying at around age 24, about one a half years later than in 1990.
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1.

INTRODUCTION

In last few decades human life expectancy has rapidly been increasing. For example between
1950 and 2010, the expected remaining lifetime of a Turkish man is increased by 10 and a
Turkish woman is increased by 16 [1]. It is good news for human being and health sector.
However for the insurance sector this tendency could be a problematic issue.
For insurance industry calculation of life annuity products is vital. To price these products,
future life expectancy is needed to be predicted. Since there have been sharp decreases in
mortality trend, most of the prediction have underestimated the expected remaining life time.
This underestimation of human life time causes a threat for life insurance companies and
governmental agents. Due to underestimation of life expectancy of their policy owners, they
exposed more payout that they account for. This uncertainty about life expectancy is called
‘longevity risk’.
Lee and Carter [2] proposed a stochastic model for forecasting the mortality in 1992. This
stochastic model is still the most common methodology for predicting the expected life time.
Lee-Carter model suggests a simple log-bilinear model in the variables x (age) and t (calendar
year) for forecasting the mx,t (force of mortality) and defines as:
ln(mx,t)=

x+

xkt

+

x,t

(1)

The x describes average age-specific pattern of mortality, the x describes the pattern of
deviations from the age profiles as kt varies and kt is time dependent index of the level of
mortality. The error term x,t is assumed to be normally distributed with zero mean and
constant variance. After the prediction of the parameters, autoregressive model, AR(1), is
used for kt in order to forecast the mortality rates.
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estimated in a recent study [4] is used to model mortality and life expectancy. A scenario
study will be created for the evaluation of the impact of longevity risk on Turkey pension
plans. It is assumed that the hypothetical funds consist of a membership for some specified
ages in 2011 and a membership structure that is combination of these ages. For each fund the
net present value of annuity payments are calculated to evaluate the measure.
In the context of the study, the importance of longevity risk for the liabilities of Turkish
pension funds will be examined. De Waegenaere et al. [5] illustrate the importance of
longevity risk for pension funds and insurance companies in three approaches. These are
discounted present value of liabilities, funding ratio volatility and the ruin probability.
REFERENCES
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[2]
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insurance and private pensions No.3.
Yldrm, F. (2010). “Modeling of Turkish mortality with Lee-Carter and fuzzy LeeCarter”, Unpublished Master Thesis, Hacettepe University.
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Economist Volume 158, Number 2, 151-192
ABSTRACT
THE IMPACT OF LONGEVITY RISK ON TURKISH PENSION SYSTEM

Over past 50 years, human life expectancy has been extended in most countries. For pricing
life annuity products, the life expectancy is needed to be estimated and updated every year.
However, volatility of mortality trend leads to misstatement of actual value of life expectancy.
The uncertainty of life expectancy is called longevity risk. Lee-Carter model is used to
estimate the life expectancy. Longevity risk can be assessed based on the stochastic proposed
by this model. In this study, our aim is to quantify the longevity risk on Turkish pension
system based on some scenarios depending on different ages and portfolios. By using LeeCarter model to find the effect of longevity risk on a portfolio of annuities.
Key Words: Longevity Risk, Lee-Carter model, Turkish Pension System

The Turkish pension system is based on defined benefit plan with pay as you go
methodology. The methodology consists of one fund and insured contributes this fund and
pensioner takes their money on this fund. Basically contributors pay the pensioners’ benefit.
An important measure of this system is support ratio which is the ratio of contributors to each
pensioner. According to Social Security Institution in 2001 the ratio is 2.15 and in 2010 it
decreases to 1.8. It is expected that the support ratio will continue to decline in the following
years. The general problem is early retirement in this system and increasing expected life
time.
In this study, we focus on the impact of longevity risk on Turkey pension plans. In OECD
working paper 2007 [3] it is clearly stated that the increase in the net present value of annuity
payments is a measure of the impact of longevity on defined benefit pensions. To calculate
this measure, Lee-Carter methodology whose the parameters for Turkish demographic data is
38
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1. Giriş
Tanaka vb [1] ile başlayan bulank regresyon araştrmalarnn çoğu bulank parametrik
regresyon modellerine odaklanmştr. Bu doğrultuda farkl yaklaşmlar; matematiksel
programlama temelli metotlar, en küçük kareler metodu vb diğer metotlar kullanlmştr.
Genel olarak, pratik problemlerde yant değişkenle açklayc değişkenler arasndaki ilişkinin
belirli bir parametrik modelle ifade edilmesi çok kstlayc olmakla, yanlş sonuçlara neden
olur. Buna göre de, son yllarda parametrik olmayan regresyon modellerine ilgi daha da
artmştr [2]. Farkl parametrik olmayan regresyon modelleri geliştirilmiştir: k -komşuluk
regresyonu, yerel polinomial modeller, çekirdek regresyonu, splayn fonksiyonlar ile farkl
regresyon modelleri, dalga regresyonu vb..
Ishibuchi ve Tanaka [3], geri yaylm sinir ağ algoritmasn kullanarak, değişik bulank
parametrik olmayan regresyon modellerini önermişlerdir. k-komşuluk, çekirdek regresyonu,
yerel doğrusal modelleri temel alarak uygun bulank parametrik olmayan modellerin
oluşturulmas için ilk admlar atlmştr (C. Cheng, E. Lee [4], N. Wang vb [5]).
Önerilen bu çalşmada yerel polinomial bulank parametrik olmayan regresyon modelleri
geliştirilmiş ve bu modellerin performanslar değerlendirilmiştir. Bu amaçla gerekli
matematiksel kavramlarn bulank versiyonlar incelenmiş ve geliştirilmiştir.

tanmlanan operatör’dür.

( i  1, 2,..., n) kesin girdilere ve LR çktlara sahip (1) modeli için gözlem

verileri olduğunu var sayalm. Her bir y çkts ( m y ,  y ,  y ) gibi bir LR bulank saydr.
m( x ),  ( x ),  ( x ) fonksiyonlar LR saynn merkezi, sol ve sağ yaylm bileşenleri olmakla,
D tanm kümesinde 3. mertebeye kadar sürekli türeve sahiptirler. Bu fonksiyonlar verilmiş
bir x0  D noktasnn komşuluğunda yaklaşk olarak 3. dereceden Taylor polinomu olarak ele
alnrlar. Bu durumda, Diamond uzaklğn kullanmakla, belirli çekirdek fonksiyonu
yardmyla ağrlkl yerel en küçük kareler yönteminden aşağdaki yerel tahminler elde edilir:

T

( x0 )W ( x0 , h) X ( x0 )  X T ( x0 )W ( x0 , h)  y ,
1

1 z
K .
h h

KAYNAKLAR
[1]
[2]

[4]

bulank fonksiyon,  bulank hata,  - kullanlan bulank sralama yöntemine bağl olarak

0

(2)

Bu çalşmada (1) modeli için, elde edilmiş (2) formülleri temelinde yazlm oluşturulmuş ve
mevcut bulank parametrik olmayan metotlarla karşlaştrma yaplmştr. Bulank yerel kübik
yaklaşmn daha iyi sonuç verdiği saptanmştr.

Aşağdaki tek değişkenli bulank parametrik olmayan regresyon modelini ele alalm:

Burada F ( x)   m( x), ( x),  ( x)  kesin D kümesinde tanmlanmş LR bulank değerler alan

0

X T ( x0 )W ( x0 , h)my

fonksiyonu K () Gauss veya Epanechnikov fonksiyonu olarak seçilir ve K h ( z ) 

[3]

(1)

0

1

X T ( x0 )W ( x0 , h) y

  y1 
 my1 
  y1 






 1 ( x1  x0 ) ( x1  x0 ) 2 ( x1  x0 )3 
 . 
 . 
 . 


Burada X ( x0 )   . . . . . . . . . . . . . .  ,  y   .  , my   .  ,  y   . 






 1 ( x  x ) ( x  x ) 2 ( x  x )3 
 . 
 . 
 . 
n
n
n
0
0
0


 
m 
 
 yn 
 yn 
 yn 
ve W ( x0 , h) =  K h ( x1  x0 ),..., K h ( xn  x0 )  n  n köşegen ağrlk matrisidir. Çekirdek

2. Bulank Parametrik Olmayan Regresyon Modeli için Yerel Polinomial Metot

40
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 mˆ ( x0 ), mˆ ( x0 ), mˆ ( x0 ), mˆ ( x0 )  =  X T ( x0 )W ( x0 , h) X ( x0 ) 

Memmedağa MEMMEDLİ*, Münevvere YILDIZ, Özer ÖZDEMİR

 xi , yi  ' lein
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ˆ ( x0 ),ˆ ( x0 ),ˆ ( x0 ),ˆ ( x0 )  =  X T ( x0 )W ( x0 , h) X ( x0 ) 

BULANIK YEREL POLİNOMİAL PARAMETRİK OLMAYAN
REGRESYON MODELLERİ


y F ( x)  

International 7th Statistics Congress

Session 1 İstatistik Teorisi

[5]

H. Tanaka, S. Uejima, K, Asai (1982), Linear Regression Analysis with Fuzzy Model,
IEEE Transactions on Systems, Man. and Cybernetics 12, 903-907.
J. Fan and I. Gijbels (1996), Local Polinomial Modelling and Its Applications,
Chapman & Hall/CRC.
H. Ishibuchi, H. Tanaka (1992), Fuzzy Regression Analysis Using Neural Networks,
Fuzzy Sets and Systems 50, 257-265.
C.B. Cheng, E.S. Lee (1999), Nonparametric Fuzzy Regression – k-NN and Kernel
Smothing Techniques, Computers and Mathematical with Applications 38, 239-251.
N. Wang, W.-X. Zhang, C.-L. Mei (2007), Fuzzy Nonparametric Regression Based on
Local Linear Smoothing Technique, An International Journal Information Scences,
177, 3882-3900.
ABSTRACT
FUZZY LOCAL POLYNOMIAL NONPARAMETRIC REGRESSION MODELS

In this study, nonparametric fuzzy regression models are considered. Existing fuzzy
regression models are compared with fuzzy local nonparametric cubic regression method by
improved this method. In this new approach, it is found that performance of this model has
better results according to others’.
Key Words: Local polynomial smoothing, Fuzzy nonparametric regression, LR fuzzy number
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SZASZ MİRAKİYAN OPERATÖRÜ YARDIMIYLA İSTATİSTİKSEL
TAHMİN YÖNTEMİ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi F.E.F İstatistik Bölümü
2
Frat Üniversitesi F.F İstatistik Bölümü
muhammet.b.kilic@gmail.com,, mehmetgurcan2000@yahoo.com , monurkaya@gmail.com.

Bilgisayarlarn hzl gelişimi doğrusal olmayan modellerin kullanmn oldukça kolaylaştrr.
Model seçiminin sağlkl yaplabilmesi ve seçilen modelin hata orannn düşük olmas
oldukça önemli bir seçim kriteridir. Tüm bunlarn doğrultusunda Szasz Mirakiyan operatörü
kullanlarak yaplan çalşmada seçilen modelde hata orannn nasl düşürülebileceğine ve
modelin nasl uygulanabileceğine dair önemli sonuçlar verilmiştir.

Tablo 1:Szasz-Mirakiyan Operatörüyle Yapay Sinir Ağlarnn karşlaştrlmas
MODELLER

HKO

SZASZ MİRAKİYAN İTERATİF

1,3020

0,6360

YAPAY SİNİR AĞLARI

1,4438

0,5826

KAYNAKLAR
[1]
[2]

1.Szasz Mirakiyan Operatörü
Szasz Mirakiyan:

için

[3]
[4]

şeklinde tanmlanr. Szasz-Mirakiyan operatörü Bernstein polinomu yaklaşmnn bir
uzantsdr. Szasz-Mirakiyan operatörünün çekirdeği

ortalamal Poisson tesadüfî değişkenine sahip
olarak ifade edilebilir.
tesadüfi değişkeninin
olaslğn ifade etmektedir.
Bu operatör yardmyla kurulan modellerin hata oranlarnn düşürülmesi için iteratif
süreç yaplabilir. Hata ile ifade edilirse;

28 April - 01 May 2011 Antalya

yöntemlerinde kullanm ve Yapay Sinir Ağlaryla karşlaştrlmas yaplmştr.(Lineer
olmayan regresyon verisi[5]) Szasz Mirakiyan operatöründe iteratif sürecin kullanlmas hata
payn daha hzl düşürmüştür.

Muhammet Burak KILIÇ1, Mehmet GÜRCAN2, Mehmet Onur KAYA2
1
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Guan Z. 2009.İterated Bernstein polynomial approximation
Sahai A. 2004. An Iterative Algorithm for Improved Approximation by Bernstein’s
Operator Using Statistical Perspective. Applied Mathematics and Computation, 149
327-335.
Sahai A., Antonie.R, Chami P.S. 2010 A Two-phase Iterative Algorithm for Improved
Approximation by Szasz Operator Using Statistical Perspectives. Journal of
Mathematics Research Vol. 2, No. 2
Altomare F.2010.Korovkin-type Theorems and Approximation by Positive Linear
Operators.
R.Keith Oswald, Dr.William T.Scherer, Dr. Brian L.Smith 2001. Traffic Flow
Forecasting Using Approximate Nearest Neighbor Nonparametric Regression. Research
Report No.UVACTS-15-13-7
ABSTRACT
STATISTICAL ESTIMATION METHOD WITH AID OF
SZASZ MIRAKIYAN OPERATOR

The rapid development of computers makes it very easy to use non-linear models. Model
selection and the low error rate of selected model are important selection criterions. With this
respect important results have been obtained about how to decrease the error rate of selected
model and how to apply the selected model by using Szasz Mirakiyan
Key Words: Szasz-Mirakiyan operator, Artifical Neural Network,.Data analysis

elde edilen

e tekrar Szasz-Mirakiyan operatörü uygulanrsa;

ifadesi elde edilir. Bununla birlikte ikinci Szasz-Mirakiyan operatörü uygulanrsa;

bu şekilde tanmlanr. [1]
Szasz- Mirakiyan operatörünün sade ve önemli özelliklerinden dolay literatürde pek çok
çalşma yaplmştr. Bu çalşmada ise iteratif süreç kullanlarak doğrusal olmayan regresyon
42

43

Uluslararası 7. İstatistik Kongresi
28 Nisan - 01 Mayıs 2011 Antalya

Oturum 1 İstatistik Teorisi

BASİT DOĞRUSAL REGRESYON MODELİ İÇİN BAZI SAĞLAM
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1.

Giriş

İstatistiksel analizin gittikçe önem kazandğ günümüzde, regresyon parametrelerini tahmin
yöntemleri içinde en bilinen ve en çok kullanlan yöntem, hesaplanmasndaki kolaylk ve
belirli varsaymlara sahip olmas nedeniyle En Küçük Kareler tahmin yöntemidir. Doğrusal
regresyon analizi, hatalara ilişkin belli varsaymlarn sağlanmas durumunda En Küçük
Kareler tahmin yöntemi ile yansz, minimum varyansl ve tutarl en iyi tahmin ediciyi verir.
Doğrusal regresyon analizinde normallik varsaymnn sağlanamamas durumunda tahminler
yanl ve büyük varyansl olacağ için tahminlerdeki sapmay en aza indirgemek amacyla
sağlam yöntemler geliştirilmiştir.
Ayrca, istatistiksel çalşmalarda, rastlantsal olarak çekilen örneklemi oluşturan gözlemlerin
birbirinden bağmsz ve özdeş dağldklar varsaylr. Ancak, gerçek verilerle yaplan
çalşmalarda, baz gözlem değerlerinin diğerlerine göre aşr büyük ya da küçük olduğu
(aykr gözlem) gözlenebilir ve bu gözlemlerin verinin çoğunluğuyla özdeş dağlmalar
beklenemez. Bu tür gözlemler, örnekleme ilişkin bilgiyi özetleyen tahmin edicileri
etkileyebilir. Bu durumda da alternatif olarak aykr gözlemlerden çok fazla etkilenmeyen
tahmin edicileri kullanan sağlam (robust) regresyon yöntemleri önerilmektedir.
Bu çalşmada amaç, basit doğrusal regresyon analizinde aykr gözlemlerin varlğnda, baz
sağlam (robust) regresyon yöntemleri ile klasik En Küçük Kareler yönteminin parametre
tahminlerini karşlaştrmaktr.
Bu amaç doğrultusunda basit doğrusal regresyon analizinde En Küçük Kareler yöntemin
varsaymlarnn sağlanmamas ve aykr gözlemlerin varlğ durumunda alternatif olarak
sunulan sağlam regresyon yöntemlerinden En Küçük Mutlak Sapmalar (LAD), En Küçük
Medyan Kareler (LMS) ve En Küçük Budanmş Kareler (LTS) ve En Küçük Budanmş
Mutlak Sapmalar (LTA) yöntemleri farkl örnek çaplar (n=10, 20, 30) ve farkl hata terimi
dağlmlar ( standart normal, %10 kirlenmiş normal dağlm, %30 kirlenmiş normal dağlm,
lognormal dağlm) için karşlaştrmal olarak incelenmiştir.
2. Ele Alnan Yöntemler
2.1. En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi
2.2. En Küçük Mutlak Sapmalar (LAD) Yöntemi
Hata teriminin normal dağlmamas ve/veya veri kümesi içinde aykr değerlerin bulunmas
durumlarnda kullalan bu yöntem, L1 tipi tahmin yöntemi olarak da adlandrlr.
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2.3. En Küçük Medyan Kareler (LMS) Yöntemi
Rousseuw (1984) tarafndan önerilen En Küçük Medyan Kare tahmini, EKK tahmininin amaç
n

fonksiyonunda (min  ( y i  ˆ 0  ˆ1 xi ) 2 ) ,
i 1

tanmlanr.



yerine “medyan” ifadesinin getirilmesi olarak

2.4. En Küçük Budanmş Kareler (LTS) Yöntemi
Amaç fonksiyonu; min
ˆ


e 
2

 

h

e
i 1

i

2

h

ˆ  ˆ x ) 2 olarak ifade edilir . Burada,
 min
(
y



i
0
1 i
ˆ

 

i 1

 e 2 2;n  …  e 2 n;n küçükten büyüğe doğru sralanmş hata kareleridir ve h toplama
dahil edilen hata karelerin saysdr.
1; n

2.5. En Küçük Budanmş Mutlak Sapmalar (LTA) Yöntemi
En

Küçük
h

Budanmş
h

Mutlak

Sapmalar

(LTA)

yönteminin

amaç

fonksiyonu

min
 ei  min
 yi  ˆ0  ˆ1 xi şeklinde tanmlanr.
ˆ
ˆ
i 1

i 1

KAYNAKLAR
Birkes, D. and Dodge, Y. (1993), Alternative Methods of Regression, New York, John
Wiley Sons.
[2] Hawkins, D.M. and Olive D.J. (1999), Applications and Algorithms for Least Trimmed
Sum of Absolute Deviations Regression, Computational Statistics and Data Analysis,
32: 119-134.
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ABSTRACT
COMPARISON OF SOME ROBUST ESTIMATORS FOR SIMPLE LINEAR
REGRESSION ANALYSIS
There are many alternative methods which can be used for the solution of linear regression
models. Among these methods, Least Squares (LS) is the best known and the most commonly
used method. However this method departs from the optimality when outliers exist. For this
reason, robust estimators which are insensitive to outliers and deviations from the
assumptions are developed. In this study, some robust regression techniques as an alternative
method to Least Squares are examined comparatively for different sample sizes (n=10, 20,
30) and different error distributions ( standart normal, 10% contaminated normal, 30%
contaminated normal,lognormal).
Key Words: Outlier, Least Squares, Least Absolute Deviation, Least Median Squares, Least
Trimmed Squares, Least Trimmed Absolute Deviation
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 n

min  ln  f  yi  x i β, αˆ   
β
 i 1


Giriş

Doğrusal regresyon modelindeki regresyon parametrelerinin tahmin etmek için kullanlan
klasik yöntem, en küçük kareler (LS) dir. Bu metot kullanlarak elde edilen LS tahmincileri,
belli varsaymlar altnda en etkin tahminciler olduğu bilinmektedir. Bu varsaymlardan bir
tanesi, hata terimlerinin normal dağlma sahip olmas varsaymdr. Fakat gerçek yaşam
uygulamalarnda kaln kuyruklu (fat tailed) veya sivri (peaked) dağlmlar yaygn olarak
karşmza çkmaktadr. Bu gibi durumlarda normal dağlm varsaym bozulmakta ve LS
tahmincilerinin etkinliği olumsuz yönde etkilenmektedir. Literatürde bu olumsuzluğu
gidermek için çeşitli tahminciler önerilmiştir. Bu tahminciler arasndan ksmi uyarlamal
tahminciler (partially adaptive estimator), son yllarda büyük ilgi çekmektedir [1].
PAE tahmincileri varsaylan hata dağlmna bağl olarak, regresyon parametrelinin
tahminlime süreciyle elde edilmektedir. Bu süreçte, esnek dağlmlarla çalşmak çok
önemlidir ve iyi bir aday dağlmn belirlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda maksimum
entropi (MaxEnt) dağlmlar, hem esnek bir yapya sahip olduğu hem de bilinen birçok
istatistik dağlm içerdiği için PAE tahmincilerinin elde edilmesinde iyi bir aday olabilir.
Bu çalşmada belli kstlar altnda oluşturulan MaxEnt dağlmlar yardmyla PAE
tahmincileri elde edilmiş ve elde edilen tahmincilerin performans incelenmiştir. MaxEnt
dağlmlarna bağl olarak PAE tahmincilerini elde etmek, [2,3] çalşmalarnda kullanlan iki
aşamal uyarlamal süreçten yararlanlmştr. Fakat [2,3] çalşmalarndan farkl olarak, bu
çalşmada MaxEnt dağlmlarnn parametreleri en küçük mutlak sapma (LAD) artklarna
dayal olarak bulunmuştur. İzlenen bu süreç doğrultusunda, MaxEnt dağlmlarna bağl
olarak elde edilen PAE tahmincilerinin performansnn iyi olduğu gözlemiştir.
Maksimum Entropi Metodu

Rassal değişkenden elde edilen moment kstlarna göre Shannon entropi ölçümünü
maksimum yapan çözümü, rassal değişkenin dağlm olarak kullanlmasn öneren metoda
MaxEnt metodu denir. Bu metottan elde edilen dağlma da MaxEnt dağlm denir. Bir başka
ifadeyle, MaxEnt dağlm:
b

H ( f )    f ( x ) ln f ( x )dx

(1)

a

g

j

( x) f ( x)dx   j , j  0,..., m, g 0 ( x)  1, 0  1.

(3)

şekilde elde edilir. Burada f MaxEnt dağlmn, α̂ ise MaxEnt dağlmnn parametrelerinin
tahminini göstermektedir.
.
KAYNAKLAR
[1] McDonald J.B. ve Newey, W.K. (1988), Partially adaptive estimation of regression
models via the generalized T distribution, Econometric Theory. 4, 428–457.
[2] Wu X. ve Stengos T. (2005), Partially adaptive estimation via maximum entropy
densities, Econometric Journals. 8, 352–366.
[3] Shamilov A., Kantar Y. M. ve Usta I. (2008), Use of MinMaxEnt distributions defined
on basis of MaxEnt method in wind power study, Energy Conversion Manag. 49, 660677.
[4] Kantar Y.M., Usta I. ve Acitas S. (2010), A Monte Carlo Simulation Study on Partially
AdaptiveEstimators of Linear Regression Models, Journal of Applied Statistics.
(Basmda)
[5] Usta I. ve Kantar Y.M. (2011), On the performance of the flexible maximum entropy
distributions within partially adaptive estimation, Computational Statistics & Data
Analysis. (Basmda)
ABSTRACT
PARTIALLY ADAPTIVE ESTIMATORS BASED ON MAXIMUM
ENTROPY DISTRIBUTIONS
It is known that the least square is an optimal method to estimate parameters of linear
regression model under certain assumptions such as normally distributed error terms.
However, the distribution of error terms exhibits outliers or fat tails in many real-life
applications and consequently, error terms are not normally distributed. One of the
approaches to deal with non-normal error terms is the partially adaptive estimators (PAEs)
based on the flexible error distributions. In this study, the PAEs based on maximum entropy
distributions, which have flexible form, are considered. In estimation procedure, the estimate
of MaxEnt distributions is obtained by using the least absolute deviation residuals. Besides,
performances of PAEs based on MaxEnt distributions are evaluated relative to well-known
estimators. The results indicate that the considered PAEs perform well.
Key Words: Maximum entropy, partially adaptive estimator, least absolute deviation,
efficiency, non-normal error terms

Shannon entropi ölçümünü,
b
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( j  1,..., m ) moment fonksiyonlar,  j ’lere de ( j  1,..., m ) moment fonksiyonlarna uygun
rassal değişkenden elde edilen moment değerleri denir.
Bilinmeyen β ( k 1 ) regresyon parametresi için, MaxEnt dağlmlarna dayal ksmi
uyarlamal tahminci,

İlhan USTA

2.
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şeklinde verilen kstlarna göre maksimum yapan dağlmdr. (2)’de ifade edilen g j (x ) ’lere

MAKSİMUM ENTROPİ DAĞILIMLARINA DAYALI KISMİ
UYARLAMALI TAHMİNCİLER
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1. Burr XII-Geometrik Karştrlmş Dağlm Modeli
Burr (1942) tarafndan tanmlanan Burr XII dağlm risk analizi, güvenilirlik analizi, süreç
yeterlilik analizi ve yaşam analizi gibi rassal değişkenin pozitif tanml olduğu durumlarda
kullanlan önemli bir dağlmdr. Burr XII dağlm birçok yazar tarafndan yaşam verilerinin
analizi için önerilmiştir (Gupta ve ark. 1996, Wingo 1993, Ghitany ve Awadhi 2002).
Burr XII-Geometrik karştrlmş dağlm modeli oluşturulurken öncelikle birbirinden
bağmsz ve Burr XII dağlmna sahip Z birimlik örneklemde örneklem hacmi Z, geometrik
dağlma sahip bir rassal değişken olarak tanmlanmştr. Bu tanmlamalar altnda, T1 , T2 ,...,TZ
olaslk yoğunluk fonksiyonu




f (t ; ,  )  t  1 1  t 



 (  1)

,

t  0;  ,   0

(1)

olan Burr XII dağlmndan alnmş bağmsz ve ayn dağlml Z birimlik örneklem ve Z ,
(1  p ) başar olaslkl geometrik dağlma sahip olsun. X  min(T1 , T2 ,...,TZ ) rassal
değişkeni tanmlandğnda, Z bilindiğinde X rassal değişkeninin koşullu olaslk yoğunluk
fonksiyonu,



f ( x ; ,  / Z 
z) 
 z t  1 1  x



 (  z 1)

,

x  0;  ,   0

(2)

şeklinde elde edilir. Karştrlmş dağlmlar için parametrenin dağlm kesikli bir rassal
değişken ise elde edilecek yeni karştrlmş dağlmn olaslk yoğunluk fonksiyonu,
f () 
 f ( / z ) P(Z z )

(3)

z

eşitliği ile verilir (Karlis ve Xekalaki 2005). Burada Z , koşullu dağlmn karştran
parametresidir. Eşitlikte yer alan  ifadesi, Z rassal değişkeninin tanm kümesini
göstermektedir. Bu tanmlamalar altnda Burr XII-Geometrik karştrlmş dağlm modelinin
olaslk yoğunluk fonksiyonu,

 1  p x 1 1  x 

 (  1)

f x ( x;  ,  , p ) 

1  p1  x  

2
 

, x  0 ;  ,   0 ve p  (0,1)

(4)

şeklinde elde edilir. Farkl parametre değerlerine göre Burr XII-Geometrik karştrlmş
dağlm modelinin olaslk yoğunluk fonksiyonuna ait grafikler Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Farkl parametre değerlerine göre Burr XII – Geometrik dağlmna ait olaslk
yoğunluk fonksiyonlarnn grafikleri.
Şekil 1 incelendiğinde, önerilen yeni karştrlmş dağlm modelinin farkl karakteristikler
taşyan veri setlerinin modellenmesinde oldukça esnek ve kullanşl olabileceği
görülmektedir. Bu çalşmada önerilen yeni karştrlmş dağlm modelinin parametrelerinin
en çok olabilirlik tahminleri için EM algoritmas verilmiştir. EM algoritmasnn etkinliği bir
simülasyon çalşmas ile gösterilmiştir.
KAYNAKLAR
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ABSTRACT
A NEW MIXED DISTRIBUTION STUDY FOR MODEL OF LIFE DATASETS
In this paper we introduce a new mixed distribution model using Burr XII and Geometric
distribution models. Various properties of the proposed Burr XII-Geometric mixed
distribution model are discussed. Maximum likelihood estimations of the parameters are
obtained by using the EM algorithm. A simulation study were performed to investigate the
convergence of the proposed EM scheme.
Key Words: Burr XII-Geometric mixed distribution, Burr XII distribution, Geometric
distribution, EM algorithm, Mixed distribution.
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KESİKLİ DÜZGÜN DAĞILIMDAKİ SIRA İSTATİSTİKLERİN
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1.Giriş
Kesikli dağlmlardaki sra istatistiklerin ilk iki momentini Khatri (1962), alternatif bir metotla
Arnold vd. (1992) ve m. inci momentini Çalk ve Güngör (2010) elde etmiştir. Kesikli düzgün
dağlmdaki sra istatistiklerinin ilk iki momentini Arnold vd. (1992) ve değişik bir yolla
Ahsanullah ve Nevzorov (2001) vermişlerdir. Ayrca, Çalk ve Güngör (2004) bir uygulama olarak
kesikli düzgün dağlmdaki sra istatistiklerin örnek maksimumunun beklenen değerini, n=15
örnek boyutuna kadar cebirsel olarak ifade etmişlerdir. Bu çalşmada ise, Teorem 3.1 ve
Teorem 3.2’ de ifade edildiği gibi, kesikli düzgün dağlmdaki sra istatistiklerin örnek
ekstremlerinin m. inci momentleri elde edilmiştir.
2. Sra İstatistikleri
X 1 , X 2 ,..., X n örneklemi artan srada
X 1:n  X 2:n  ...  X n:n biçiminde sralansn. Bu
sralanmş X 1:n , X 2:n ,..., X n:n tesadüfi değişkenlerine sra istatistikleri denir. Burada X r:n nboyutlu örneklemin r. inci sra istatistiği olarak adlandrlr. X 1 , X 2 ,..., X n kesikli anakütleden
çekilmiş tesadüfi değişkenler olmak üzere X r:n r. inci sra istatistiğinin birikimli dağlm
fonksiyonu (cdf),
n
n
Fr:n ( x)    [ F ( x)]i [1  F ( x)]n i ,    x  
(1)
i r  i 
dir. Ayrca X r:n ’ nin cdf ’ si,

Fr:n ( x) 

F ( x)


0

n!
t r 1 (1  t ) nr dt
(r  1)!(n  r )!

(2)

olarak da yazlabilir [David, 1981]. X r:n ’ nin olaslk kütle fonksiyonu (pmf) ise Beta İntegral
Yaklaşm Formu’ ndan
f r:n ( x)  C (r ; n)

F ( x)

u

r 1

(1  u ) nr du

(3)

F ( x )

şeklinde yazlabilir [Arnold et al., 1992].
3. Kesikli Düzgün Dağlmdaki Sra İstatistiklerin Momentleri
X 1 , X 2 ,..., X n , destek kümesi S  {1,2,..., k } , pmf ’ si f ( x )  1 / k ve cdf ’ si F ( x )  x / k
x  1, 2,..., k olan n tane bağmsz ve ayn dağlml kesikli anakütledeki düzgün tesadüfi
değişkenler olsun. O zaman X r:n ’ nin pmf ’ si,
f r:n ( x) 

x/k

 C (r : n)u

r 1

(1  u ) n  r du

(4)

( x 1) / k

biçiminde yazlabilir. (3)’ de r  1 ve r  n alnrsa, srasyla,
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n

 k 1 x   k  x 
f1:n ( x)  
 ,
 
k

  k 
n

x  1,2,..., k .

(5)

n

 x   x  1
f n:n ( x)     
(6)
 , x  1,2,..., k .
k  k 
ifadeleri bulunur. (5) ve (6)’ daki eşitliklerden yararlanarak, kesikli düzgün dağlmdaki sra
istatistiklerin örnek maksimum ve minimumunun m. inci momentlerini veren aşağdaki
teoremler tanmlanabilir.
Teorem 3. 1.
S destek kümesi, dağlma ait negatif olmayan tamsaylarn bir alt kümesi olsun. Buna göre,
sağ taraftaki momentler her zaman mevcut olmak üzere, X 1:n ’ nin m. inci momenti,

 k 1 i 
E ( X )  [i  (i  1) ] 


 k

i 1
dir.
m
1:n

k

m

n

m

(1)

Teorem 3. 2.
S destek kümesi, dağlma ait negatif olmayan tamsaylarn bir alt kümesi olsun. Buna göre,
sağ taraftaki momentler her zaman mevcut olmak üzere, X n:n ’ nin m. inci momenti


E ( X nm:n )
dir.

n

i
[i m  (i  1) m ]    k m

k
i 1
k 1

(1)
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ABSTRACT
ON MOMENTS OF ORDER STATISTICS FROM DISCRETE
UNIFORM DISTRIBUTION

The first two moments of order statistics from discrete distributions were proved by Khatri
(1962). For n up to 15, algebraic expressions for the expected values of the sample maximum
of order statistics from discrete uniform distribution were obtained by Çalik and Güngör
(2004). In this study, m. th moments of sample extremes of order statistics from discrete
uniform distribution are given.
Key Words: Order statistics, discrete uniform distributions, moments, sample extremes
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ABSTRACT
REGRESSION FOR THE STUDY OF POLITICAL PARTY
PREFERENCE CATEGORIES IN TURKEY

Bir ülkedeki seçmenlerin siyasi tercih ve eğilimleri; toplumun demokratik birikimi,
kurumlaşmas, kültürü, refah düzeyi, ekonomik gelişmesi, yaşanan ekonomik dalgalanmalar,
siyasi partilerin yaplanmalar ve işleyişi gibi pek çok ekonomik, sosyal ve kültürel faktörler
ile korelasyona sahiptir. Bu çalşmada, ülkemizde 1991, 1995, 1999 ve 2002 yllarnda
gerçekleştirilmiş olan genel seçimler sonucunda siyasi partiler için oluşturulan kategoriler
esas alnarak; illerin siyasi parti kategori oylarna, sürekli ayn yerde yaşayan yerleşik nüfus
ve ekonomik, demografik, sosyal ve sosyo-ekonomik değişkenler dikkate alnarak regresyon
çalşmalar yaplmştr. Regresyon analizlerinde de genel olarak tüm siyasi parti kategorileri
için 91 seçiminde modelde yer alan değişkenler ekonomik ve sosyal içerikli iken, 95-02
seçimlerinde ise nüfus ağrklkl değişkenler olarak değişim göstermiştir. 95-02 aras üç seçim
döneminde sosyo-ekonomik değişkenler siyasi parti kategori oylarn açklamadaki önemini
kaybetmekte, nüfus değişkenleri önem kazanmaktadr.

In a country that voters' political preferences and trends of society democratic accumulation,
institutionalization, culture, prosperity, economic development, the economic fluctuations,
political party structures, and operation and many other economic, social and cultural factors
have a correlation. This study, in our country, in 1991, 1995, 1999 and 2002 carried the
general election as a result of the political parties created for the categories on the basis of
the province's political parties categories the votes, continuously in the same place lived
resident population and the economic, demographic, social and socio-economic variables,
taking into account regressions were conducted. All election period the factor analysis of the
resulting variable group selection according to their differences, but all political parties
categories for the factors are the same and the variance explanation in the percentage of very
small changes are seen. Regression analysis according to election results in 1991 as a
general category for all political parties, economic and social variables in the model is
located. 95-02 elections, but the population variables are included in the model. Between 9502 in the three election cycles, socio-economic variable to explain the significance in the
political parties lost votes to categories, the population variable is important.

Anahtar Kelimeler: Regresyon analizi, Seçmen, Seçmen kararllğ.

Keywords: Regression analysis, Voter, Voter’ stability
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advantages and disadvantages of tests were denoted. According to the model’s parameters
and simulated data sets’ sample sizes the graphical and numerical evaluations were
performed separately.
Key Words: Test for Heteroskedasticity, Simulation, Power of Test

Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü,
Dokuzçeşmeler, 35160, İzmir, Türkiye
sbabashova@yahoo.com, levent.senyay@deu.edu.tr

Finansal zaman serilerindeki doğrusal olmayan davranşlarn belirlenmesinde, özellikle
değişen varyansllğn tesbitinde kullanlan doğrusallk testlerine ait olan Park doğrusallk
testi, Glejser değişen varyansllk testi ve White testlerinin karşlaştrlmas amacyla
simülasyon verilerine dayal bir çalşma yaplmştr. Önce doğrusal olmayan zaman serisi
ARCH(1), sonra doğrusal olmayan zaman serisi ARCH(2) modellerine uygun olarak farkl
parametre değerlerin farkl kombinasyonlar için farkl sayda örnek hacimli veri setleri
türetilmiştir. Simülasyon yoluyla elde edilen her doğrusal olmayan zaman serisi verileri
üzerinde çalşarak doğrusallk testleri uygulanmş ve test istatistikleri hesaplanmştr.
Park, Glejser ve White testlerinin karşlaştrlmas yaplmas amacyla çok sayda simülasyon
verileri kullanlarak söz konusu testlerin gücü hesaplanmş ve karşlaştrmada testlerin
birbirlerine göre üstünlük ve zayflklar belirlenmiştir. Bu karşlaştrmalar srasnda model
parametrelerine göre ve örnek büyüklüklerine göre ayr grafik ve saysal değerlendirmeler
yaplp sonuçlar elde edilmiştir. Bu sonuçlara dayal testlerin kullanm yerleri üzerine de
yorumlamalar yaplmştr.
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ABSTRACT
THE COMPARISON OF SOME LINEARITY TESTS BASED ON
SIMULATION DATA

This study describes the methods to determine the non-linear behavior in financial time series
and especially to test for heteroscedastisity using Park Linearity Test, Glejser
Heteroscedastisity Test and White Test. The simulation study was conducted to compare test
results according to the power of test.
In accordance with the non-linear ARCH(1) and ARCH(2) models with the different
combinations of parameter values, different number of data sets with the different length was
generated using by simulation methodology. Linearity tests were applied to each of simulated
non-linear time series data, and test statistics were calculated. In order to make the
comparison of Park, Glejser and White tests the power of tests was calculated and the
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GENELLEŞTİRİLMİŞ MOMENTLER METODU:
R İSTATİSTİK PROGRAMINDA BİR UYGULAMA
Yunus BULUT1, Fatih KAPLAN2, Hasan GÜNDÜZ3

Modelde kullanlan değişkenler; Para Arz (M2), Gayri Safi Milli Hasla (gsmh), Kamu
Harcamalar (gov), Enflasyon oran (enf), İç Borç Stoku (ibs), İç Borç Faizi oran (ifo) üçer
aylk makroekonomik değişkenleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas Elektronik Veri
Dağtm Sistemi, Türkiye İstatistik Kurumu Veri taban ile Hazine Müsteşarlğ’ndan elde
edilmiştir. Kullanlan değişkenlerin durağanlk analizlerinde değişkenlerin birinci farklar
[I(1)] ile durağan hale geldikleri yani birim kök içermedikleri gözlenmektedir. Johansen eş
bütünleşme testi sonucunda ise uzun dönemde değişkenlerin birlikte hareket ettikleri
gözlemlenmiş ve bundan dolay değişkenler düzey değerlerinde kullanlmştr.

1,3

Bingöl Üniversitesi, FEF, Matematik Bölümü, BİNGÖL
2
Bingöl Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, BİNGÖL
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1. Doğrusal Denklemlerde GMM
Genel olarak, olmak üzere zamanl M denklemli bir doğrusal denklem modelinin i.
Denklemi
(1)
şeklinde ifade edilir. Burada;
ile M tane içsel değişken,
ile K tane
dşsal değişken ve
ile M tane hata terimi ifade edilmektedir. Bir denklem
sisteminde; , moment koşullar says ve , tahmin edilecek parametre says olmak üzere;
durumunda
GMM’de
denklemlerinden
parametrelerinin vektörleri tahmin edilir. Burada
moment koşullarnn
boyutlu bir vektörüdür. (2) denklemi,
ve
bir fonksiyon olmak üzere

şeklinde koşulsuz olarak da ifade edilebilir. GMM tahmincisi,
üzere,

, bilgi kümesi
ve herhangi

olmak

şeklinde tanmlanr. En etkin GMM tahmincisi, (4) denklemini minimum yapan ve ağrlk
’nun bulunmas ile belirlenir [1,2].
matrisi olarak adlandrlan
Bir denklem sisteminde, eğer model tam belirlenmiş (yani
) ise GMM tahmincisi, IV
tahmincisi ile ayndr, model aşr belirlenmiş (yani
) ise optimal ağrlk matrisi
GMM’yi asimptotik olarak etkin yapar, ancak incelenen değişkenlerin hata terimleri sabit
varyansl ve otokorelasyonsuz ise model 2SLS ile tahmin edilebilir. Her iki durumda da
doğrusal modeller için GMM’nin kullanm avantaj yoktur. Sonuç olarak, GMM, aşr
belirlenmiş modellerde değişkenlerin hata terimleri değişken varyansl ve/veya
otokorelasyonlu ise avantajldr [1,3,4].
2. Analiz Sonuçlar
R programna yüklenen cran.r-project 1 gmm paketi 2 ile analizde [5]’da kullanlan aşağdaki
temel model Türkiye için 2005q1-2010q4 incelenmiştir;
1

http://cran.r-project.org/
2
http://cran.r-project.org/web/packages/gmm/gmm.pdf
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Değişkenlerin durağanlk analizinden sonra denklemin belirlenme durumu araştrlmştr.
Sayma ve mertebe koşuluna göre denklemimizin aşr belirlenmiş olduğu tespit edilmiştir. M2
ve ibs değişkenleri Granger Nedensellik testi sonucunda diğer değişkenlere göre içsel
olduklar belirlenmiştir. Bu sonuç ayrca yaplan Durbin-Wu- Hausman analizi ile de
desteklenmiştir. Denklemimiz aşr belirlenmiş olduğundan 2SLS kullanlarak tahmin
edilmiştir. Ancak modelin hata terimleri incelendiğinde değişken varyansl ve
otokorelasyonlu olduğu görülmüştür. Bu nedenle parametrelerin tahmini GMM ile tekrardan
tahmin edilmiştir. Tahmin sonucunda elde edilen varyansn 2SLS’ye göre daha küçük olduğu
gözlemlenmiştir.
KAYNAKLAR
[1] Matyas L. (1999), Generalized Method of Moments Estimation, Cambridge University
Press.
[2] Hansen, B., E. and Kenneth D. W. (2002), Generalized Method of Moments and
Macroeconomics, Journal of Business&Economic Statistics 20 (4).
[3] Baum, C. ,Mark S. and Steven S. (2003), Instrumental Variables and GMM: Estimation
and Testing,Stata Journal, 3 (1).
[4] Chausse, P. (2010), Computing Generalized Method of Moments and Generalized
Empirical Likelihood with R, Journal of Statistical Software 34 (11).
[5] Kesbiç,C.Y., Baldemir,E. ve Bakml, E. (2005), Bütçe Açiklari İle Parasal Büyüme ve
Enflasyon Arasindaki İlişki: Türkiye İçin Bir Model Denemesi, İktisadi ve İdari Bilimler
Dergisi 19 (1).
ABSTRACT
GENERALIZED METHOD OF MOMENTS: AN APPLICATION
USING R STATISTICS PROGRAM
Estimation methods like Least Squares (LS), Instrumental Variables (IV) or Maximum
Likehood (ML) depend on some assumptions like having nonautocorrelation and
homeskedasticity of error of variables, on the contrary the Generalized Method of Moments
has any assumptions like these ( except some moment conditions). Generalized Methods of
Moments is much more flexible than the other methods and its usage area has been expanding
thanks to its advantages.
In this paper, a brief discussion is offered on the theoretical aspects of GMM and the
functionality of the R-GMM package is presented through a macroeconomics example.
Keywords: R, Generalized Method of Moments (GMM), Ordinary Least Squares (OLS),
Instrumental Variables (IV).
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ÇOKLU TİP II REGRESYON ANALİZİ
Cengiz GAZELOĞLU 1, Sinan SARAÇLI1*
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İstatistikte regresyon analizi, bağml değişken ile bağmsz değişkenler arasndaki ilişkiyi
modellemede sklkla kullanlan tekniklerden birisidir. Regresyon analizi içerisinde EKK
tekniği de yaygn olarak kullanlan bir tekniktir ve bu tekniğin kullanlabilmesi için baz
varsaymlar söz konusudur. Bu varsaymlarn sağlanmadğ durumlarda bağml ve bağmsz
değişkenler arasndaki ilişkiyi modellemek için alternatif teknikler kullanlmaldr. Bağmsz
değişken saysnn birden fazla olduğu durumlarda ise, çoklu regresyon analizi
kullanlmaktadr. EKK tekniğinin önemli varsaymlarndan birisi de, bağmsz değişken(ler)
in herhangi bir ölçüm hatas içermediğidir. Bu açdan bu teknikler Tip I regresyon teknikleri
olarak adlandrlmaktadr.
Diğer taraftan eğer bağmsz değişken(ler) herhangi bir ölçüm hatas içerdiğinde, EKK
tekniğinin varsaymlar sağlanmadğndan, Tip II regresyon tekniklerinin önemi kendisini
gösterir (Saraçl vd, 2009). Bağmsz değişken(ler) herhangi bir ölçüm hatas içerdiğinde,
bağml değişken ile bağmsz değişkenler arasndaki ilişkinin modellenmesinde Tip II
regresyon teknikleri kullanlmaldr (Saraçl, 2008). Tip II regresyon teknikleri üzerine
yaplan daha önceki çalşmalarn tamam, sadece bir bağmsz değişkenin söz konusu olduğu
basit doğrusal regresyon teknikleri üzerinedir. Bu çalşmada çoklu Tip II regresyon analizinin
performans bir simülasyon çalşmas ile test edilmiştir. Regresyon parametrelerini tahmin
etmek için ise değişkenlerin tamamndaki hatay dikkate alan EKK Açortay tekniği
kullanlmştr.
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ABSTRACT
MULTIVARIATE TYPE II REGRESSION ANALYSIS

In regression analysis when there is more than one independent variable then multivariate
regression analysis is used. One of the most important assumptions of the OLS based
regression techniques is that the independent variable(s) do not include any measurement
error. With this side these techniques are called as Type I regression techniques.
On the other hand if the independent variable(s) include any measurement error than because
the assumptions of OLS not met then the importance of Type II regression techniques occur.
When the independent variable(s) include some measurement error than Type II regression
techniques must be used to model the relationship between the dependent and independent
variables.
Key Words: Multivariate Type II Regression, OLS Bisector Regression, Measurement Error.

İki boyutlu uzayda en basit eğri bir düz doğru iken üç boyutlu uzayda istatistiksel model
Y=
formuna sahipken en basit yüzey bir düzlemdir. Bu nedenle basit
regresyonda en iyi doğrunun bulunmas bir bağmsz değişken içeren modellerin ilk aşamas
iken, en iyi uyan düzlemin bulunmas, üç-boyutlu uzayda en iyi uyan yüzeye karar vermenin
(sk sk) ilk aşamasdr (Kleinbaum vd, 1988). Üç boyutlu bir uzayda verilere en iyi uyan
grafiksel gösterim Şekil 1.’de verilmiştir.

Şekil 1. Üç boyutlu bir uzayda regresyon düzlemine ilişkin grafik.
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DEĞİŞEN VARYANSLI VE OTOKORELASYONLU HATAYA SAHİP
LİNEER REGRESYON MODELLERİNDE YANLI TAHMİN
EDİCİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
Tuğba SÖKÜT, M. Revan ÖZKALE
Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, 01330 Adana
mrevan@cu.edu.tr, tgb05@gencistatistik.com

Giriş
y , n  1 tipinde yant değişkenlerin vektörü, X , n  p tipinde stokastik olmayan açklayc
değişkenler gözlenen matrisi,  , p  1 tipinde bilinmeyen regresyon parametrelerinin vektörü
olmak üzere

y X e

(1)

çoklu lineer regresyon modelinde hatalarn sfr ortalamal ( E  e   0 ), kovaryans matrisinin
sabit varyansl ve ilişkisiz ( E[ee ']   2 I n ) olduğu varsaylr. Ancak zaman serileri ve yatay
kesit verilerinden oluşan ekonometrik veriler kullanldğnda çoğu zaman bu varsaym geçerli
olmaz. (1) modeli için hatalar sfr ortalama E ( e )  0 ve E[ee ']   2V kovaryans matrisine
sahiptir. E[ee ']   2 I n varsaymn ihlali olarak iki temel kavram kullanlr. Bunlardan ilki her
bir hata teriminin farkl varyansa sahip olduğunu ifade eden değişen varyans kavram, ikincisi
ise hatalarn ilişkili olduğunu ifade eden otokorelasyon kavramlardr. V , n  n tipinde
simetrik bir matris olmak üzere E[ee ']   2V varsaymnn geçerli olduğu durumlarda en
küçük kareler regresyonu direkt olarak modele uygulanamaz. Bu durumda model üzerinde
dönüşümler yaplmas gerekmektedir. V pozitif tanml olduğundan dolay P ' P  V  1 yani
PVP '  I n eşitliklerinin sağlayan bir P matrisi ile model sabit varyansl olacak şekilde
dönüşüm yaplr. Dönüştürülmüş modelde hatalar sabit varyansl ve ilişkisiz olduğundan
dolay uygulanan en küçük kareler yöntemi genelleştirilmiş en küçük kareler yöntemi olarak
adlandrlr. Dönüştürülmüş model altnda genelleştirilmiş en küçük kareler tahmin edici en
iyi yansz lineer tahmin edicidir.
Hatalar MA(1) yapsnda ise yani hatalar arasndaki ilişki  i  ui   ui 1 ,   1 modeli ile
açklanyorsa uygun V matrisi Trenkler [5] tarafndan önerilmiştir. Hatalar AR(1) yapsnda
ise yani hatalar arasndaki ilişki
 i  i 1  ui ,   1 modeli ile açklanyorsa Firinguetti [2]
uygun V matrisini önermiştir.
Değişen varyans/otokorelasyonlu hataya sahip çoklu lineer regresyon modelinde açklayc
değişkenlerin lineer bağml olmas durumu söz konusu olabilir. Trenkler [5], çoklu iç ilişki
olmas durumunda X *' X *  X 'V 1 X matrisinin kötü koşullu olabileceğini ve Özkale [4],
dönüştürülmüş açklayc değişken X * ’n ranknn X ’in rankna eşit olmasndan dolay
GEKK tahmin edicinin de çoklu iç ilişki probleminden etkilenebileceğini belirtmişlerdir. Bu
nedenle Trenkler [5] ridge, temel bileşenler ve shrunken tahmin edicileri; Özkale [4]
jackknifed ridge tahmin ediciyi önermişlerdir. Bayhan ve Bayhan [1] çalşmalarnda şampuan
ve sabun üreten bir firmann şampuan satşlarnn haftalk değişimlerini ve bir sonraki hafta
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için oluşacak talebi tahmin etmek için ridge tahmin ediciyi kullanmş, Firinguetti [2] ise
simülasyon çalşmas yapmştr.
Amaç
Bu çalşmada, E[ee ']     2V varsaym altna çoklu iç ilişkinin şiddetini azaltmak için
önerilen ridge, jackknifed ridge, temel bileşenler ve shrunken tahmin edicileri ele alnmş ve
tahmin edicilerin performanslar hata kareler ortalamas kriterine göre karşlaştrlmştr.
Uygulama ksmnda ekonometrik örnek üzerinde tahmin edicilerin performanslar incelenmiş.
Ridge ve Jackknifed ridge tahmin edicileri için Hoerl, Kennar ve Baldwin’in [3] önerdiği
yanllk parametresi kullanlmştr. Matlab program üzerinden hazrlanan Monte Carlo
simülasyon çalşmas ile farkl hata yaplarna sahip tahmin ediciler için teorik sonuçlar
değerlendirilmiştir.
KAYNAKLAR
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
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ABSTRACT
COMPARISON OF THE BIASED ESTIMATORS IN THE LINEAR REGRESSION
MODELS WITH HETEROSCEDASTIC AND AUTOCORRELATED ERROR
In this study, biased estimators which are alternatives to the generalized least squares
estimator in the linear regression model without scalar identity error covariance matrix was
investigated. The performances of the estimators are compared under the mean squared error
criterion. For this aim, a numerical example and a Monte Carlo simulation study was
performed
Key Words: Heteroscedasticity, Biased Estimators, Mean Squared Error
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EM ALGORİTMASI KULLANARAK İKİ DEĞİŞKENLİ
MARSHALL-OLKİN WEİBULL DAĞILIMININ KARMA
MODELLERİ İÇİN PARAMETRE TAHMİNİ
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fWE

x;  ,

x  1e  x



 0

 0

(1)

şeklinde olaslk yoğunluk fonksiyonuna sahiptir (Murthy ve ark. 2004). (1) eşitliğindeki
Weibull dağlm olaslk yoğunluk fonksiyonunu WE , ile gösterelim. U 0 ~ WE , 0  ,
U 1 ~ WE , 1  ve U 2 ~ WE ,  2  olacak şeklinde U 0 , U 1 ve U 2 bağmsz rasgele değişkenleri
olsun. X 1 ve X 2 srasyla X 1  minU 0 ,U1 ve X 2  minU 0 ,U 2  şeklinde tanmlansn. Böylece,
, 0 ,1 ve  2 parametreli Marshall ve Olkin’in iki değişkenli Weibull dağlmna sahip iki
değişkenli  X 1 , X 2  vektörü,

 fWE x1;  , 1  fWE x2 ;  ,  0   2 
0 x1 x2 

0 x2  x1
f x1 ,x2 x1 , x2    fWE x1;  ,  0  1  fWE x2 ;  ,  2 

0


0







f
x
;
,
x
x2 
x

WE
0
1
2
1
  0  1   2

(2)

şeklindeki olaslk yoğunluk fonksiyonuna sahiptir. (2) eşitliğinde verilen olaslk yoğunluk
fonksiyonuna sahip Marshall ve Olkin’in iki değişkenli Weibull dağlm MOBW  , 0 ,1 , 2 
şeklinde ifade edilir (Kundu ve Dey 2009).
Karma dağlm modelleri, homojen olmayan veri kümeleri için dağlm modeli
oluşturulurken, tek bir dağlmn yeterli olmadğ durumlarda veri kümesine daha uygun
model oluşturmada kullanlan esnek bir yaklaşmdr. Bu çalşmada, Marshall ve Olkin’in iki
değişkenli Weibull dağlmlarnn karma modelleri incelenecektir. İki bileşen olmas
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durumunda Marshall ve Olkin’in iki değişkenli Weibull dağlmnn karma modeline ait
olaslk yoğunluk fonksiyonu
(3)

hx1 ,x2 x1 , x2
 1. f x1 ,x2 x1 , x2   2 .g x1 ,x2 x1 , x2 

eşitliği ile tanmlanabilir. Burada
değişkenli Weibull dağlm

f x1 ,x2 ( x1 , x2 ) ,

birinci bileşene ait Marshall ve Olkin’in iki


 f WE x1 ; 1 ,  11  f WE x 2 ; 1 ,  01   21 
0 x1  x 2 

f x1 ,x2 x1 , x 2    f WE x1 ; 1 ,  01  11  f WE x 2 ; 1 ,  21 
0 x 2  x1 

 01
f WE x; 1 ,  01   11   21  0 x1 x 2  x

  01   11   21

1. Özet
Çok bileşenli sistemlerin güvenilirlik çalşmalarnda, genellikle bir bileşendeki arzann,
sistemdeki diğer bileşenlerin çalşmas ya da arza vermesi üzerinde etkili olmadğ varsaylr.
Ancak gerçek çok bileşenli sistemlerde bir bileşendeki arza diğer bileşenleri etkiler (Lu
1989). Yaşam sürelerini modellemek için esnekliği sayesinde en sk kullanlan dağlm
Weibull dağlmdr. Birden fazla değişken olmas durumunda Weibull dağlmyla ilgili
çalşmalar oldukça azdr. Yaplan bu çalşmalarda ise değişken saysnn iki ve üç olmas
durumunda Weibull dağlm incelenmiştir (Kundu ve Dey 2009, Kundu ve Gupta 2010). İki
değişken olmas durumunda Weibull dağlm Marshall ve Olkin’in iki değişkenli Üstel
dağlmnn genelleştirilmiş halidir. Marshall ve Olkin’in iki değişkenli Weibull dağlmnn
marjinalleri tek değişkenli Weibull dağlmdr. Kundu ve Dey (2009), Marshall ve Olkin’in
iki değişkenli Weibull dağlmnda bilinmeyen parametrelerin maksimum likelihood
tahminlerini hesaplamak için EM algoritmasn kullanmşlardr.
Tek değişkenli Weibull dağlm,
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(4)

ve g x1 ,x2 ( x1 , x2 ) ikinci bileşene ait Marshall ve Olkin’in iki değişkenli Weibull dağlm

 gWE x1 ;  2 , 12 gWE x2 ;  2 ,  02   22 
0 x1  x2 

g x1 ,x2 x1 , x2    gWE x1 ;  2 ,  02  12 gWE  x2 ;  2 ,  22 
0 x2  x1

 02


g
x
;

,






x
x2 
x
0

WE
2 02
12
22
1
  02  12   22

(5)

dr. Marshall ve Olkin’in iki değişkenli Weibull dağlmlarnn karma modellerinde
bilinmeyen parametrelerin maksimum likelihood tahminlerini hesaplamak için de EM
algoritmas kullanlacaktr.
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ABSTRACT
ESTIMATING THE PARAMETERS FOR THE MIXTURES OF THE MARSHALLOLKIN BIVARIATE WEIBULL DISTRIBUTIONS BY EM ALGORITHM
Mixture distribution models can be used to create distribution model for non-homogeneous
data sets. As a flexible way of modelling data, mixture models are used in situations where a
single distribution may not suffice. In this study, mixtures of Marshall-Olkin bivariate Weibull
distributions is examined. The maximum likelihood estimators of the unknown parameters of
mixtures of Marshall-Olkin bivariate Weibull distributions will be calculated using EM
algorithm.
Keywords: Mixture Distribution Models, Marshall-Olkin Bivariate Weibull, EM algorithm,
Maksimum Likelihood Estimation.
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GENELLEŞTİRİLMİŞ TAHMİN DENKLEMLERİNDE VARYANSKOVARYANS SEÇİMİNİN PARAMETRE TAHMİNLERİ
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Melike BAHÇECİTAPAR*, Serpil AKTAŞ ALTUNAY
Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, 06800 Ankara Türkiye
mlk@hacettepe.edu.tr, spxl@hacettepe.edu.tr

1.Panel Çalşmalarda Genelleştirilmiş Tahmin Denklem Yaklaşmlar
Genelleştirilmiş Tahmin Denklemleri (GTD) yöntemi, Liang ve Zeger (1986) tarafndan
genelleştirilmiş doğrusal modellerin bir uzants olarak geliştirilen, yar-olabilirlik
yaklaşmna dayal bir yöntemdir. Son zamanlarda, özellikle iki düzeyli veya say türündeki
bağml değişken yapsnn yer aldğ, panel çalşmalarn analizi için oldukça sk
kullanlmaktadr. Panel çalşma, analiz edilen birimlerin birbirinden bağmsz ve her bir
zaman noktasnda ayn olduğu, her bir birim için cevap değişkeninin iki veya daha fazla
zaman noktasnda gözlemlendiği çalşmadr.
Liang ve Zeger (1986) tarafndan ileri sürülen GTD, çok değişkenli yar olabilirlik teorisine
dayanmaktadr. Bu yöntem yar olabilirlik tahminini kullandğndan, verilerin tam
olabilirliğinin belirlenmesine gerek yoktur. Bu nedenle, GTD yöntemi sürekli cevaplar için de
kullanlmasna rağmen, özellikle kategorik ve saylarak elde edilen cevaplarn analizi için sk
tercih edilen bir yöntem haline gelmiştir.
i=1,…, m tane birim ve j=1, .., ni tane zaman noktas olmak üzere, Yi , (ni x 1) boyutlu cevap
vektörü ve X i , i. birim için (ni x p) boyutlu bir açklayc değişkenler matrisi Eşitlik(1)’deki
gibi ifade edilsin.
 Yi1 


Yi    
Y 
 in i 

, X i  X i1 ,..., X in i 

(1)

n i x1

GTD’de, i. birimden j. zaman noktasnda alnan cevabn ( Yij ) marjinal yoğunluk
fonksiyonunun üstel aile yapsnda olduğu varsaylmaktadr. β , (p x 1) boyutlu parametreler
vektörü olmak üzere, β için GTD,
U(β ) 

m

D

T 1
i Vi (Yi

 μi) 
0

(2)

i 1

biçiminde tanmlanmaktadr. Eşitlik (2)’de,
μ i  h(X i β)
Di 

μ i
β

1/2
Vi  A 1/2
i R i ( α ) i /φ

(3)
biçimindedir. Vi , Yi için çalşan kovaryans matrisi ve R i (α ) , çalşan korelasyon matrisi olarak
tanmlanmaktadr (Liang ve Zeger, 1986; Zeger ve Liang,1986).
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Panel çalşmada Yi cevap vektörünün bileşenleri tekrarl ölçümler olduğundan, bu
bileşenlerin ilişkili olmas beklenmektedir. Panel verilerin bu özelliği varyans-kovaryans
yaps ile gösterilmektedir. Yi ’ler için (nixni) boyutlu doğru korelasyon matrisi, Cρ hesaba
katldktan sonra, β tahmin edilmektedir.
Ancak Cρ  , pratikte bilinmemektedir. Bunun üzerine, Liang ve Zeger (1986) “çalşan”
korelasyon yaklaşmn ileri sürmüştür. R(α ) ’nn çalşan korelasyon matrisi olarak
adlandrlmasnn nedeni, doğru bir biçimde belirlenmesinin beklenememesidir. R(α ) ,
araştrmac tarafndan seçilmektedir. Çalşan korelasyon yapsnn seçimi orijinal veri
kümesinin gerçek korelasyon yapsna dayandrlmaldr. Doğru korelasyon matrisine en
yakn çalşan korelasyon yapsnn kullanm etkinliği artracaktr (Twisk, 1997; Sutradhar,
2003). GTD ile ilgili yaplan çalşmalarn birçoğunda, R(α ) için şu korelasyon yaplar sk
tercih edilmektedir: 1. dereceden otoregresif yap (AR(1)), Markov yaps, bileşik simetri
yaps.
Bu çalşmada, GTD’de, varyans-kovaryans yaps seçiminin model kurulumu ve parametre
tahminleri açsndan önemli olduğu vurgulanmak istenmektedir. İki düzeyli cevap
değişkeninin yer aldğ bir model için, her bir varyans-kovaryans yapsnda, β parametre
tahmini elde edilecek ve bu tahminler için göreli etkinlikler hesaplanarak karşlaştrma
yaplacaktr.
KAYNAKLAR
[1 ] Liang K-Y. and Zeger S. L., 1986, Longitudinal Data Analysis Using Generalized
Linear Models, Biometrika, 73, 13-22.
[2] Sutradhar B. C., 2003, An Overview on Regression Models for Discrete Longitudinal
Responses, Statistical Science, 18 (3), 37-393.
[3] Twisk J. W. R., 1997, Different Statistical Models to Analyze Epidemiological
Observational Longitudinal Data: An Example from the Amsterdam Growth and Health
St Study, Int. J. Sports Medicine, 18, 216-224.
[4] Zeger S. L. and Liang K-Y., 1986, Longitudinal Data Analysis for Discrete and
Continous Outcomes, Biometrics, 42, 121-130.
ABSTRACT
THE EFFECTS OF SPECIFYING VARIANCE-COVARIANCE MATRIX ON THE
PARAMETER ESTIMATES IN GENERILAZED ESTIMATING EQUATIONS
Longitudinal studies contain observations of the same research units over a period of time in
contrast to cross sectional datasets. In such studies, Generalized Estimation Equations (GEE)
is often used. GEE approach is a parameter estimation method of a generalized linear model
where the unknown correlation exists. Specifying the variance covariance matrix in GEE
effects the parameter estimates. In this study, various structures for the variance covariance
matrix are evaluated, particularly if responses are binary. Relative efficiency values for the
parameter estimates under different variance covariance structure are calculated and
compared.
Key Words: Longitudinal studies, Generalized estimating equations, binary response
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HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNİN LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ
İLE İNCELENMESİ
Zeynep FİLİZ*, Barş ERGÜL
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, 26480, Eskişehir, TÜRKİYE
zfiliz @ ogu.edu.tr, bergul @ ogu.edu.tr

1. GİRİŞ
Günümüzün rekabet ortamnda işletmeler ihtiyaç duyduklar fonlar, maliyet unsurunu da
dikkate alarak, menkul kymet ihrac yolu ile sağlayabilmektedir. Diğer yandan ellerinde fon
fazlalğ bulunan tasarruf sahipleri de bu fonlar verimli bir şekilde değerlendirebilmek
amacyla, ihraç edilen menkul kymetlere yatrm yapabilmektedirler. Finansal piyasalardaki
bu fon alş verişine araclk eden menkul kymetlerin başnda “hisse senedi” gelmektedir.
Hisse senedi ile ilgili tüm işlemler sermaye piyasasnn bir kolu olan hisse senedi piyasasnda
gerçekleştirilmektedir. İşletmelerin hisse senedi ihraç ederek fon temini birinci el hisse senedi
piyasasnda gerçekleşirken, ihraç edilen hisse senetleri ikinci el hisse senedi piyasasnda
paraya çevrilmektedir. İkinci el hisse senedi piyasasnn örgütlenmiş ve düzenli bölümünü
“Menkul Kymetler Borsalar” oluşturmaktadr. Menkul Kymetler Borsalar, ihraç edilen
hisse senetlerinin piyasa koşullarna göre el değiştirdikleri ve belli kurallarla çalşan organize
piyasalardr, Daştan, (2003).
Türk Hisse Senedi Piyasas, gelişmekte olan bir piyasa olduğundan zaman zaman aşr
dalgalanmalar göstermektedir. Bu dalgalanmalarn sebepleri arasnda, ekonomik ve siyasal
nedenler, kaynak yetersizliği, halka açklk orannn düşük olmas saylabilir. Yaplacak fiyat
analizi çalşmalaryla bu faktörlerin ortaya çkarlmas, o ülkenin sermaye piyasas hakknda
bilgi sahibi olunmas bakmndan son derece önemlidir. Gelişmiş sermaye piyasalarna
yönelik bu konuyla ilgili çok sayda çalşma bulunmaktadr. Gelişmekte olan sermaye
piyasalar içinde yer alan ülkemizde de bu tür çalşmalar önem verilmeye başlanmştr.
Basit doğrusal regresyon denklemi,
(1)
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geçersiz klar. Bu durum ele alnan konuda Doğrusal Regresyon Analizinin kullanlmasn
engellemektedir. Lojistik Regresyon Analizinin en önemli üstünlüğü normal dağlm
varsaymna ihtiyaç göstermemesidir. Lojistik Regresyon Analizi, snflama ve atama işlemi
yapmaya yardmc olan bir regresyon yöntemidir. Normal dağlm varsaym, süreklilik
varsaym ön koşulu yoktur. Bağml değişken üzerinde açklayc değişkenlerin etkileri
olaslk olarak elde edilerek risk faktörlerinin olaslk olarak belirlenmesi sağlanr, Hair v.d.
(1995), Gujarati (1999), Akkuş v.d. (2005).
Bu çalşmada, İMKB’de işlem gören 50 sanayi ve mali şirketin getirileri kullanlmştr.
Bağml değişken; 50 şirket içinde pozitif getiri sağlayanlara 1, negatif ve getirisi olmayanlara
0 değeri verilerek oluşturulmuştur. Hisse senedi getiri başarsn sağlamak amacyla şirketlere
ait mali oranlardan yararlanlmştr. Bu oranlar Likidite, Faaliyet, Karllk, Finansal Yap
Oranlar ve Finansal Oranlar ’dr.
Bu çalşmada amaçlanan İstanbul Menkul Kymetler Borsas’nda işlem gören hisse senedi
fiyatn etkileyen finansal oranlarn, normal dağlm varsaymn aramamas ve incelenmek
istenen konuda başarl olmas nedenlerinden dolay Lojistik Regresyon Analizi yardmyla
getiri başars tahmin edilmeye çalşlmştr.
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ABSTRACT
ANALYSIS OF SHARE PROFITS USING LOGISTIC REGRESSION ANALYSIS

şeklinde ifade edilir. Burada gözlem saysn, bağml değişken için gözlem değerlerini,
bağmsz değişken için gözlem değerlerini,
doğrunun eksenini kestiği noktay,
doğrunun eğimini ve hata terimlerini göstermektedir.

Main objective of this study is to discuss success of prediction of the share profits using
Logistic Regression Analysis. When firms calculate financial ratios and profits using the
model, Logistic Regression model will be lodestar for them. If the Logistic Regression
Analysis provides the assumptions, it is also objected in the study to get the model parameters
using the analysis in authentic data set.

Klasik basit doğrusal regresyon metodu üç temel varsayma dayanr, Aldrich ve Nelson
(1984).

Key Words: Logistic Regression, Share, Logit, Stock Exchange

Bunlar aşağda gösterildiği gibi özetlenebilir:
i) Hata terimleri birbirinden bağmszdr,
ii) Hata terimlerinin dağlm özdeştir,
iii) Hata terimleri normal dağlma sahiptir.
İki durumlu bağml değişkenlerin, hata terimlerinin normal dağlm yerine binom dağlm
göstermesi kritik bir noktadr. Bu regresyon performansnn testindeki tüm istatistikleri
66
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REGRESYON ANALİZİNDE; GÖZLEMLERİN AYKIRI DEĞER
HARİTASI İLE SINIFLANDIRILMASI
Yasemin KAYHAN ATILGAN*, Süleyman GÜNAY
Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 06800 Ankara TURKİYE,
ykayhan@hacettepe.edu.tr

1.

Giriş

Regresyon analizinde veriyi modellemeye geçmeden önce uygulanacak istatistiksel analiz
tekniklerinin geçerliliğini garanti altna alan bir takm varsaymlar vardr. Ne yazk ki gerçek
hayatta bu varsaymlarn sağlanmadğ durumlar ile sklkla karşlaşlmaktadr. Varsaymlarn
sağlanmadğ durumlarda ilk olarak ‘artk analizi’ ile varsaym bozulumu yaratan gözlem /
gözlemlerin belirlenmesi amaçlanr, daha sonra cevap değişkeni ve açklayc değişkenlere
uygun dönüşümler uygulanarak ya da modele yüksek dereceden terimler eklenerek sorun
çözülmeye çalşlr. Bu nedenle aykr değerlerin ya da uç gözlemlerin doğru olarak
belirlenmesi regresyon analizinin önemli amaçlarndan birini oluşturmaktadr.
İki değişkenli veri kümeleri ile çalşrken gözlemlerin saçlm grafiklerinden yararlanarak
aykr değerler görsel olarak belirlenebilir ve bu sayede veri kümesinden çkartlarak ya da
değeri değiştirilerek veri, klasik istatistiksel analizlerin uygulanabileceği bir forma
dönüştürülebilir. Ancak çok boyutlu veri kümelerine geçildiğinde benzer grafikler elde
edilemediği için aykr değerlerin görsel olarak saptanmas ve veri kümesinden çkartlmas
iki boyutlu durumdaki kadar kolay değildir. Bu nedenle araştrmaclar çok boyutlu veri
kümelerinde, aykr değerleri saptayacak ve bu değerlerden fazla etkilenmeyecek sağlam
istatistiksel yöntemler araştrmaya başlamşlardr.
2.

Aykr Değer Haritas

Veri kümesine sağlam regresyon uygulandktan sonra elde edilen modelden yararlanarak,
standartlaştrlmş artk grafiği oluşturulur. Bu grafik sayesinde verinin çoğunluğu ile ayn
yapy göstermeyen gözlemler yani aykr değerler belirlenebilir. Ancak bu grafik yardmyla,
belirlenen noktalarn dikey aykr değer mi yoksa uç gözlem mi olduğu kararna varlamaz.
‘Sağlam Uzaklk / Robust Distance / RD’ grafiği ile uç gözlemler belirlenebilir. Ancak RD’ler
hesaplanrken yi değerleri dikkate alnmadğndan, bu gözlemlerin ‘iyi’ uç gözlem mi yoksa
‘kötü’ uç gözlem mi olduğu anlaşlamaz. Bu nedenle hem dikey aykr değerleri, hem iyi uç
gözlemleri hem de kötü uç gözlemleri tek bir grafik üzerinde gözlemleme olanağ sunan bir
harita geliştirilmiştir. ‘Aykr Değer Haritas / Outlier Map’ ile gözlemlerin görsel bir
haritasn 4 kategori üzerinde incelemek mümkündür:
 Düzenli (regular) gözlemler: küçük RD ve küçük ri ˆ
 Dikey aykr değerler: küçük RD ve büyük ri ˆ
 İyi uç gözlemler: Büyük RD ve küçük ri ˆ
 Kötü uç gözlem: Büyük RD ve büyük ri ˆ (Rousseeuw ve Zomeren, 1990).
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Şekil 1. Aykr Değer Haritas.
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ABSTRACT
IN REGRESSION ANALYSIS; CLASSIFICATION THE OBSERVATIONS BY
OUTLIER MAP
In pratice, many multiple data sets contain some observations that deviate from the general
assumptions. One of the fundamental task of applied regression analysis is to detect outliers.
However, many classical techniques are sensitive to outliers. The aim of robust statistics is to
constitute tecniques which are robust against the outlying observations. In this study, “outlier
map” is used to categorize the data and to mark the outlying observations such as vertical
outliers and bad leverage points. Different estimators are used to yield robust regression fit,
residuals and correspoding outlier maps. Obtained results are compaired to decide which
estimator is more appropriate for outlier detection.
Key Words: Outliers, leverage points, robust regression, robust estimators
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PANEL ÇALIŞMALARDA YARI-EN KÜÇÜK KARELER TAHMİN
DENKLEMLERİ İLE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜ TAHMİNİ
Melike BAHÇECİTAPAR*, Mehmet UYSAL
Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, 06800 Ankara Türkiye
mlk@hacettepe.edu.tr, uysal@hacettepe.edu.tr

1. Panel Çalşmalar
Panel çalşmalar, incelenen birimlerin her bir zaman noktasnda ayn olduğu ve her bir birim
için cevabn iki veya daha fazla zaman noktasnda gözlemlendiği çalşmalardr. Genellikle,
tekrarl ölçümlü çalşmalar (repeated measures studies) veya uzun süreli çalşmalar
(longitudinal studies) olarak da adlandrlmaktadr. Cevap terimi, ilgilenilen ölçüm anlamnda
kullanlmaktadr. Panel çalşmalarn amac, cevabn zaman boyunca nasl değiştiğini ve
açklayc değişkenler tarafndan nasl etkilendiğini araştrmaktr.
2. Panel Çalşmalarda Sk Karşlaşlan Korelasyon Yaplar
Panel çalşmalarda ayn birim üzerinden alnan cevaplarn birbiri ile ilişkili olmas beklenir.
Çünkü, ayn birim üzerinden alnan cevaplar farkl birimlerden alnanlara göre daha benzerdir.
Bu benzerlik cevaplar arasndaki ilişkiyi ifade eden varyans-kovaryans ya da korelasyon
yaplar ile gösterilmektedir.
ti1, ti2, …, tini zaman noktalarnda, i. birimden alnan yi1, yi2, …, yini cevaplar arasndaki ilişkiyi
ifade etmek için bileşik simetri, AR(1), Markov ve yapsal olmayan korelasyon yaplar sk
kullanlmaktadr.
3. Yar-En Küçük Kareler Yöntemi (YEKK)
Panel çalşmada, i. birimden, i=1,2,…,m; ti1, ti2, …, tini zaman noktalarnda alnan cevaplar,
cevap vektörü ve i. birimden j. zaman noktasnda , j=1,2,…,ni, alnan
açklayc değişkenler,
vektörü ile ifade edilsin.
, bilinen veya
YEKK’de, cevaplarn tam dağlmnn bilinmesine gerek yoktur.
bilinmeyen ölçek parametresi ve h(.), bilinen varyans fonksiyonu olmak üzere, ve
olduğu varsaylmaktadr.

, bilinmeyen regresyon katsaylar vektörü ve
, çalşan korelasyon parametreler
vektörü için, YEKK tahmin denklemleri srasyla aşağdaki gibi verilmektedir.

(2)

j=1,…,q
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veya için, bir başlangç değeri seçilerek ve tahminler yaknsayana kadar Eşitlik (1) ve
Eşitlik (2)’de verilen denklemler sra ile çözülerek, birinci aşama YEKK tahminleri elde
edilmektedir:
ve . İkinci aşamann sonunda,
ve
değerleri kullanlarak
veya
‘nn tutarl tahminleri olan
veya elde edilmektedir.
için, aşağdaki denklem yaps
çözülmektedir:
(3)

Doğru korelasyon yaps olarak kullanlarak,
tahmini, Eşitlik (2)’nin çözümü sonucunda
elde edilmektedir. YEKK, cevap değişkeninin normal, binom veya Poisson dağlml olduğu
panel çalşmalarn analizinde regresyon ve korelasyon parametrelerinin tahmini için
kullanlabilmektedir.
4.Panel Çalşmalarda Örneklem Büyüklüğü Tahmini
Panel araştrmalarda en küçük örneklem büyüklüğünün belirlenmesi, son zamanlarda,
verilerin modellenmesi kadar önemli bir konu haline gelmiştir. Örneklem büyüklüğü için
geliştirilmiş yöntem says az ve karmaşk olduğundan, araştrmac karar vermede
zorlanmaktadr. Bu durum, son yllarda örneklem büyüklüğü için yaplan çalşmalarn saysn
artrmaktadr.
Bu çalşmada, iki düzeyli cevap değişkeni için, eşit olmayan zaman aralkl panel
çalşmalarda açklayc değişkenlerin birlikte etkileşiminin düşünüldüğü modelde YEKK
yaklaşm yardm ile, parametre kestirimleri dikkate alnarak örneklem büyüklüğü tahmini
yaplacaktr.
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ABSTRACT
SAMPLE SIZE ESTIMATION BY USING QUASI-LEAST SQUARES ESTIMATING
EQUATIONS IN PANEL STUDIES

(1)

( )
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, yi ‘nin çalşan korelasyon matrisidir. Çalşan korelasyon matrisi
denmesinin nedeni, cevaplar arasndaki ilişkinin tam olarak bilinmemesinden dolay, bu matrisin

Eşitlik(1)’de,

Quasi-least squares (QLS) estimating equations is an alternative approach for analysis of
panel (longitudinal) data whose outcome follows a normal, binary or Poisson distribution
with an compound symmetry, AR(1), Markov, unstructured correlation structures for repeated
measurements on each subject. In this study, we describe QLS estimating equations in panel
studies and examine the sample sizes by using QLS in the predictions of correlation and
regression parameters.
Key Words: Panel studies, binary response, sample size, quasi-least squares.

yanlş

belirlenebilmesidir.

varsaylmaktadr.
70

yi

‘nin

doğru

korelasyon

yapsnn

olduğu

, doğru korelasyon parametreler vektörüdür.
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GENELLEŞTİRİLMİŞ POISSON, QUASIPOISSON VE NEGATİF
BİNOMİAL REGRESYON MODELLERİNİN TÜRKİYE’DEKİ
BOŞANMA SAYILARI ÜZERİNE UYGULAMASI
Esra PAMUKÇU*, Cemil ÇOLAK, Nurhan HALİSDEMİR
Frat Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, 23119, Elazğ, TÜRKİYE
esra_pamukcu@hotmail.com, epamukcu@firat.edu.tr

1. Genelleştirilmiş Poisson
Sayma dayal veri setleri için kullanlan en yaygn regresyon modeli, ortak değişkenlerin log
link fonksiyonu ile modele dahil edildiği Poisson regresyon modelidir. Poisson modelinin en
belirgin özelliği eş yaylma sahip olmasdr. Fakat uygulamalarda, veri setleri genellikle
ortalamay aşan bir varyansa sahiptirler. Böyle durumlarda aşr değişkenlik olgusu, aşr
yaylm olarak bilinmektedir. Veri setinde aşr yaylm olduğu zaman genelleştirilmiş poisson
dağlm;
(1)
ile belirtilir. Burada

ve

dir. Ayrca genelleştirilmiş poisson

dağlmnn beklenen değeri ve varyans da;
(2)
şeklindedir. Özel olarak =

terimi bir yaylm faktörü rolü oynar. Açkça bellidir ki

için genelleştirilmiş poisson dağlm parametreli genel poisson dağlmdr.
olduğu
olduğu zaman aşr yaylm (overdispersion) söz
zaman az yaylm (underdispersion) ve
konusudur. Aşr yaylm problemi standart hatann küçümsenmesine ve regresyon
parametrelerinin çkarsamalarnda yanlmalara yol açar. Bu nedenle aşr yaylmş verileri
modellemek için bir dizi tahmin yöntemi ortaya atlmştr. Bu modellerden bazlar
quasipoisson veya quasibinomial regresyon modeli ile negatif binomial dağlm içeren
modellerdir.
2. Uygulama
Bu çalşmada, 2001-2009 yllar arasnda Türkiye’de meydana gelen boşanma saylarnn
analiz edilmesi amaçlanmştr. Bu amaçla, boşanan çiftlerin evli kalma sürelerine göre dört
ayr model kurulmuştur. Birinci modelde 0-5, ikinci modelde 6-10, üçüncü modelde 11-15,
dördüncü modelde 16 ve üstü yl kadar evli kalp boşanan çiftlerin says Y cevap değişkenleri
olarak alnmştr. Kurulan modellerde, yllara göre erkek ve kadnlarn ilk evlilik yaş
ortalamalar X1 ve X2, evli kadnlarn işgücüne katlma oranlar X3, erkek ve kadnlarda
yüksek okul mezunu olma oranlar X4 ve X5, açklayc değişkenler olarak ele alnmştr.
Çalşmann veri seti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’ndan alnan bilgiler ile
oluşturulmuştur. İstatiksel analizlerde R 2.11.1 yazlm program kullanlmştr. İlk olarak
dört ayr modele genelleştirilmiş poisson regresyonu uygulanmştr. Modellerin Akaike Bilgi
Kriteri (AIC) değerleri srasyla, 221.72, 139.88, 162.72, 198.18 olarak elde edilmiştir.
Kurulan tüm modellerin uyum iyiliği, Pearson ve G2 istatistikleri ile incelenmiştir. Her bir
72
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modelde Pearson ve G2 istatistikleri için p<0.001 olarak elde edildiğinden Poisson
modellerinin veri setine uygun olmadğna karar verilmiştir. Bu nedenle veri setinde aşr
yaylmn var olabileceği düşünülerek her bir model için yaylm parametreleri hesaplanmştr.
Yaylm parametreleri tüm modeller için srasyla 32.413, 7.277, 16.158 ve 26.361 olarak elde
edilmiştir. Bu nedenle alternatif modellerin uygulanmasna karar verilmiştir.
Quasi poisson regresyonu yukarda hesaplanan yaylm parametrelerini de göz önüne alarak
tahminlerde bulunur. Tüm modellere quasi poisson uygulandğ zaman AIC, yeterli bilgi
olmadğ için hesaplanamamş ve artk sapmalar poisson modellerinin artklarna çok yakn
çkmştr. Bu nedenle quasi poisson modelleri ile poisson modellerinin biri birlerine göre
üstünlükleri belirlenememiştir. Buradan negatif binomial regresyon uygulanmasna karar
verilmiştir. Negatif binomial regresyon uygulanmas sonucunda,
1.model: log(
2.model: log(
3.model: log(
4.model: log(

)= 6.797+0.015*X1 ,
)= 3.422+0.724*X1-0.569*X2+0.023*X3 ,
)= 0.98*X1-0.775*X2+0.042*X3 ,
)=0.025*X3+0.048*X4-0.04*X5 ,

AIC=156.46
AIC=137.06
AIC=140.34
AIC=148.97

sonuçlar elde edilmiştir. Özellikle aşr yaylmn daha fazla olduğu 1. Modelde AIC değeri
221.72’den 156.46’ya düşmüştür. 2. Modelde ise ilk uygulamada tahminler elde edilememiş,
iterasyon says 300’e çkarlnca yukardaki sonuçlar elde edilebilmiştir.
Sonuç olarak 2001-2009 yllar arasnda Türkiye’de meydana gelen boşanma saylar analiz
edildiğinde aşr yaylm problemiyle karşlaşlmş ve bu problemin çözümü için uygulanan
regresyon modellerinden negatif binomiyal regresyon modelinin uygun olduğuna karar
verilmiştir.
KAYNAKLAR
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ABSTRACT
AN APLLICATION ON THE NUMBER OF DIVORCE IN TURKEY WITH
GENERALIZED POISSON, QUASIPOISSON AND NEGATIVE BINOMIAL
REGRESSION MODELS
Overdispersion is a common phenomenon in Poisson modeling. Several generalizations of PR
model and negative binomial regression models have been proposed for modeling such data.
In this study, number of the divorce in turkey between 2001 and 2009 was modelled using
generalized poisson, quasipoisson and negative binomial regression models. The results of
the models evaluated.
Key words: Generalized Poisson, Quasipoisson, Negative Binomial Regression, Divorce.
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Oturum 1 Veri Madenciliği

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE VERİ MANİPULASYONU VE
SINIFLAMA TEKNİKLERİ ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ
UYGULAMASI
Fahrettin CEVAHİR1, Aydn ERAR2
1

Fulya Mah. Gülseren Sok.İbrahim Bey Apt. No:3/8 Şişli / İstanbul
fahrettincevahir@hotmail.com
2
MSGSÜ, Fen Edebiyat Fak. İstatistik Böl. İstanbul
aydinerar@msgsu.edu.tr

Günümüzün ağr rekabet koşullar altnda, rekabetçi avantaj elde edebilmek için, işletmelerin
potansiyel tüketicilerine ya da müşterilerine ait verilerin düzenli bir şekilde, hassas, doğru ve
çok boyutlu olarak analiz edilmesi gerekir. Verilerin büyük boyutlarda olmas, istatistik
yöntemlerin yan sra veri madenciliği yöntemlerinin de kullanlmasn gerekli klmştr. Çok
büyük boyutta müşteri verisine sahip şirketler, veri madenciliği uygulamalar ile,
müşterilerinin profillerini, ihtiyaçlarn, satn alma eğilimleri ve sadakatlerini belirleyerek,
pazarlama stratejilerini kurduklar bu modeller üzerinden gerçekleştirmektedirler.
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it necessary to use data mining methods as well as statistical methods. Companies with large
sized customer data use data mining to detect customer profiles and needs, to predict their
buying trends and to determine their loyalty in order to establish marketing strategies.
Application areas such as customer credit scoring, fraud detection and analysis of customer
loss (churn analysis) are mainly employed by today's business world. These applications are
carried out with logistic regression analysis, decision and regression trees, artificial neural
networks, clustering algorithms and association rules .
In this study, data manipulation and classification techniques for customer behavior modeling
are applied and discussed by using SPSS Clementine data mining software on the customers
of a retail company that purchased products for a specific period of a time.
Key Words:Data mining,data manipulation

Bu bağlamda, müşterilerin kredi skorlamas, sahtekarlk tespiti(fraud detection) ve müşteri
kaybetme analizi(churn analysis) gibi uygulama alanlar günümüz iş dünyasnda oldukça
yoğun bir şekilde kullanlmaktadr. Bu analizler özellikle lojistik regresyon, karar ve
regresyon ağaçlar, yapay sinir ağlar, kümeleme algoritmalar ve birliktelik kurallar ile
gerçekleştirilmektedir.
Bu çalşmada, bir parekende işletmenin belirli bir dönem boyunca alşveriş yapmş müşteri
verileri üzerinde, veri madenciliği uygulamalarnda kullanlan Spss Clementine program ile
veri manipülasyonu ve müşteri davranşlarnn modellenmesinde sklkla tercih edilen
snflama teknikleri ele alnmştr.
KAYNAKLAR
[1]
[2]
[3]
[4]

Giudici P. "Applied Data Mining: Statistical Methods for Business and Industry", John
Wiley & Sons Inc., Chichester, 85-100 (2003).
Aryeetey K., "Data analysis and predictive modelling using the variable precision
rough set approach", Master Thesis, Faculty of Graduate Study and Research of
University of Regina, Canada, 28-33 (2003).
Aydoğan F., "E-ticarette veri madenciliği yaklaşmlaryla müşteriye hizmet sunan akll
modüllerin tasarm ve gerçekleştirimi", Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 12-16 (2003)
Akpnar "Veritabanlarnda bilgi keşfi ve veri madenciliği", İstanbul Üniversitesi
İşletme Fakültesi Dergisi, 29: 1-22 (2000).
ABSTRACT
A DATA MINING APPLICATION ON DATA MANIPULATION AND
CLASSIFICATION TECHNICS FORRETAIL INDUSTRY

To achieve competitive advantage, under the conditions of today's heavy business
competition, companies need to analyse their customers and potential consumers data in an
orderly, precise and accurate manner. The amount of data today is in large sizes, thus making
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KARAYOLLARINDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZALARININ
VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİYLE İNCELENMESİ
Esra SÖZEN*, İbrahim ZOR
Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, 06800, Beytepe, Ankara, TÜRKİYE
esozen@hacettepe.edu.tr, ibrahimz@hacetepe.edu.tr

1. Giriş
Trafik yol, araç ve insan unsurlarndan oluşmaktadr. Bunlarn herhangi birinde oluşan
olumsuzluklar ise, trafik kazalarna neden olmaktadr. Trafik kazalar, maddi manevi pek çok
kayba yol açmakta ve en önemlisi de insann en kutsal varlğ olan yaşama hakkn elinden
almaktadr. Trafik kazalar sonucunda ortaya çkan maliyetle ilgili veriler snrl olmakla
birlikte, durumun kişiler, aileler, topluluklar ve ülkelere getirdiği ekonomik maliyetin çok
büyük olduğu açktr. Dünya Sağlk Örgütü raporuna göre, trafik kazalar sonucunda ortaya
çkan kayplar, ülkelerin gayri safi milli haslalarnn %2 ‘sine kadar ulaşabilmektedir. Bütün
bunlarn üstüne, kazalardan doğrudan etkilenenlerin, bunlarn ailelerinin, dostlarnn ve
çevrelerinin fiziksel ve psikolojik olarak altna girdikleri ağr ve trajik yük söz konusudur.
Sadece 99 ylndan bu yana bile ülkemizde meydana gelen kazalarda yaklaşk 54000
insanmz kaybetmiş bulunmaktayz. Bu nedenlerden ötürü trafik kazalarna neden olan
faktörler kapsaml bir şekilde araştrmal, elde edilen sonuçlar ise, bu konuda alnmas
gereken tedbirler ve kaynaklarn etkin kullanmn sağlayabilmeleri açsndan yöneticilere yol
gösterici olmaldr.
Trafik kazalarnn bu denli önemli olmas sebebiyle ülkemizde ve yurtdşnda bu konuda
çeşitli araştrmalar yaplmştr. (Hnsloğlu, 2009; Saraçbaş ve Aktaş, 2003; Akkaya ve
Altntaş, 2002; Abdel-Aty ve Radwan, 2000; Karlaftis ve Tarko, 1998; Jovanis ve Chang,
1986). Bu çalşmalarn çoğunda Çoklu Regresyon Analizi, Poisson Regresyon Analizi,
Negatif Binom Regresyon Analizi, Logaritmik Doğrusal Modeller, Zaman Serileri Analizi
gibi klasik istatistiksel yöntemler kullanlmş ve çeşitli bulgular elde edilmiştir. Chen ve
Jovanis, 2002 ylnda gerçekleştirdikleri çalşmalarnda, yol kazalarn analiz etmek için
klasik istatistiksel yöntemleri kullanrken büyük veri tabanlarnda değişken says arttkça
parametre saysnn üstel olarak artmas ve olumsallk tablolarnda yeterli sklk
olmamasndan dolay istatistiksel testlerin geçersizliği gibi belli problemler ortaya
çkabileceğini belirtmişlerdir. Bu nedenle trafik kazalarna neden olan faktörlerin analiz
edilmesinde Hand tarafndan “büyük veri kümelerinde ilginçliklerin, beklenmeyen ve değerli
yaplarn keşfi” olarak tanmlanan Veri Madenciliği yöntemlerini kullanmak bu tür
istatistiksel yöntemlere alternatif olmaktadr.
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Bu çalşmada Ankara ilinde 2006-2007 yllarnda meydana gelen, ölüm, yaralanma ve maddi
hasarla sonuçlanan trafik kazalar ve bunlara etki eden etmenlerden oluşan veri kümesi veri
madenciliği yöntemleriyle incelenmiş ve sonuçlar tartşlmştr.
Anahtar sözcükler: Veri Madenciliği, Veritabanlarnda Bilgi Keşfi, Snflandrma,
Birliktelik Kurallar, İstatistik, Trafik Kazalar
KAYNAKLAR
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[2]
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[4]
[5]

Geurts K., Wets G., Vanhoof K., Brijs T. (2003), Profiling High Frequency Accident
Locations Using Association Rules , Proceedings Of The Transportation Research
Board, Washington D.C..
Geurts K., Wets G., Vanhoof K., Brijs T. (2003), Clustering And Profiling Traffic Roads
By Means Of Accident Data, Association For European Transport.
Han J., Kamber M. (2001), Data Mining: Consepts and Techniques, Morgan Kaufmann
Publishers, San Fransisco.
Hand D., Mannila H., Smyth P. (2001), Principles of Data Mining, The MIT Press.
Larose D.T. (2005), Discovering Knowledge in Data: An Introduction to Data Mining,
Wiley, Hoboken.
ABSTRACT
EVALUATION OF THE ROAD TRAFFIC ACCIDENTS USING
DATA MINING METHODS

Traffic accidents are one of the important problems in Turkey. Therefore the factors that
cause accidents must be investigated to help the authorities to take measures and to guide the
usage of the sources efficiently. Many researchs have been made in this subject which use
various statistical methods so far. In this paper, traffic accidents data set is investigated
using data mining methods which is defined as the analysis of large observational data sets
to find unsuspected relationships and to summarize the data in novel ways that are both
understandable and useful to the data owner [4] and the results are discussed.
Keywords: Data Mining, Knowledge Discovery in Databases, Classification, Association
Rules, Statistics, Road Traffic Accidents

2. Veri Madenciliği
Veri madenciliğinde kullanlan yöntemlerin çoğu istatistik tabanl olup, temel olarak tahmin
edici (predictive) ve tanmlayc (descriptive) yöntemler olmak üzere ikiye ayrlmaktadr.
Tahmin edici yöntemler: Snflandrma (Karar Ağaçlar, Yapay Snir Ağlar, Karar Destek
Makineleri), Regresyon, Zaman Serileri
Tanmlayc yöntemler: Kümeleme, Birliktelik Analizi, Sral Dizi Analizi, Özetleme,
Tanmsal İstatistik, İstisna Analizi
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2. Bayesian Ağlar
a) Tree Augmented Naïve Bayes (TAN)
b) Markov Blanket Ağlar

Çankaya Mahallesi Mahmut Yesari Sokak No:8/5, Çankaya, Ankara
Hacettepe Üniversitesi Tp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dal, Shhiye, 06100, Ankara
odolgun@spss.com.tr; osaracba@hacettepe.edu.tr

Karar Ağaçlar, Bayesian Ağlar, Karar Destek Makinalar (Support Vector Machines-SVM)
gibi snflama yöntemleri literatürde ve uygulamalarda en çok kullanlan istatistiksel ve veri
madenciliği kökenli snflama yöntemleri arasnda yer almaktadr. Bu yöntemler kullanlrken
bağmsz değişkenlerin ölçüm seviyesi (sürekli,kesikli vb.), bağmsz değişkenlerin dağlm
(simetrik, çarpk dağlm, vb.), bağmsz değişkenler arasndaki ilişkiler (düşük, orta veya
yüksek ilişki), bağml değişkenin yaps gibi başlca önemli unsurlarn model başarsna olan
etkileri göz ard edilmektedir.
Snflama yöntemleri, gözlemleri veya bireyleri ait olduklar snfa veya kategoriye en az hata
ile atamaya çalşan modelleme yöntemlerini kapsayan genel bir terimdir. Bu yöntemler;
patern tanmlama, ayrma veya danşmanl öğrenme olarak da literatürde kullanlmaktadr.
İstatistik literatüründe snflama yapmak için sklkla kullanlan yöntemler, doğrusal ayrma
analizi (linear discriminant) ve lojistik regresyon analizidir. İleride detaylar ile değinilecek
olan baz varsaym bozulumlarndan dolay; Karar Ağaçlar, SVM, Bayesian Ağlar, k-En
Yakn Komşular, Yapay Sinir Ağlar, Apriori Algoritmas, Genetik Algortimalar, Fuzzy Set
Yaklaşm gibi veri madenciliği yöntemlerinden yararlanlmaktadr [1, 2, 3, 4, 5].
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1. Karar Ağaçlar
a) Chi-squared Automatic Interaction Detection (CHAID)
b) Classification and Regression Tree (C&RT)
c) C5.0

VERİ MADENCİLİĞİ SINIFLAMA YÖNTEMLERİNİN
BAŞARILARININ BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLER ARASI İLİŞKİ
YAPISINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

1. Giriş

International 7th Statistics Congress

3. Karar Destek Makinalar (Support Vector Machines-SVM)’dr.
KAYNAKLAR
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[2]
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[4]
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Bichler M. and Kiss C. (2004), Comparing Classification Methods for Campaign
Management: A Comparison of Logistic Regression, k-Nearest Neighbor, and Decision
Tree Induction for Campaign Management, In: Proceedings of the Tenth Americas
Conference on Information Systems (AMCIS), New York.
Han J. and Kamber M. (2006), Data Mining: Concepts and Techniques, The Morgan
Kaufmann, Second Edition.
Othman M.F. and Yau T.M.S. (2007), Comparison of different Classification
Techniques Using WEKA for Breast Cancer, 3rd Kuala Lumpur International
Conference on Biomedical Engineering IFMBE Proceedings, Volume 15, Part 13, 520523.
C. Romero S., Ventura C. and Hervás P. Gonzales (2008), Data mining algorithms to
classify students, International Conference on Educational Data Mining (EDM),
Montreal.
Michie D., Spiegelhalter D.J., Taylor, C.C. and Campbell J. (1994), Machine Learning,
Neural and Statistical Classification, Ellis Horwood.

Veri madenciliği literatüründe sklkla kullanlan snflama yöntemleri; Karar Ağaçlar, SVM
ve Bayesian Ağlar’dr. Bu tez kapsamnda da Karar Ağaçlar, SVM ve Bayesian Ağlar
uygulamada ve literatür çalşmalardan en çok kullanlan algortimalar olmasndan dolay
karşlaştrlacak yöntemler olarak ele alnacaktr.

ABSTRACT
COMPARISON OF THE PERFORMANCE OF DATA MINING CLASSIFICATION
METHODS BASED ON THE CORRELATION OF THE INDEPENDENT
VARIABLES

Bağmsz değişkenler arasnda yüksek korelasyon (veya düşük korelasyon) olduğu
durumlarda, bağmsz değişkenlerin simetrik veya çarpk (vb. dağlmlar) dağlmas
durumlarnda snflama yöntemlerinin performansnn nasl etkilendiğine dair çalşmalar
neredeyse hiç incelenmemiş bir konudur. İncelenen çalşmalarda ise model performanslarn
değerlendirmesi genelde tek bir karşlaştrma kriterine göre yaplmş ve sonuçlar
genellenmemiştir.

The aim of this study is to compare the performances of Decision Tree Methods, Bayesian
Networks and SVM techniques by using a simulation study, when the independent variables
have different structures.

2. Plan ve Yöntemler
Çalşmada, bağml ve bağmsz değişkenlerin farkl yaplarda olduğu durumlarda, Karar
Ağaçlar, Bayesian Ağlar ve SVM yöntemlerinin model başarlarnn karşlaştrlmas için
Monte Carlo benzetim çalşmasndan yararlanlacaktr.

At the end of the study, we will give information to the researchers about which classification
methods should or not be used when the independent variables have different structures.
Key Words: Classification methods, decision trees, bayesian networks, svm, model
comparison, simulation study

Her bir senaryo için üretilen veri setlerine aşağda verilen snflama yöntemleri uygulacak ve
yöntemlerin başarlar birbirleri ile karşlaştrlacaktr. Kullanlmas düşünülen yöntemler;
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ERP YAZILIMLARININ İŞLETMELERDEKİ ETKİLERİNİN
TANIMLAYICI VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİYLE
İNCELENMESİ
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Giriş
İşletme sisteminin bütününü ele alan ERP (Enterprise Resource Planning) yazlmlar, şirket
gereksinimlerine cevap veren ve üretim/hizmet konularnda yüksek verim hedefleyen gelişmiş
çözümlerdir. Tanm olarak ERP sistemleri, işletme içindeki materyal, bilgi ve finansal kaynak
akşlarnn ortak bir veritaban üzerinden yürütülmesinin sağlayan, iş süreçleri ve bilgi
teknolojilerinin biraraya getirilmesiyle üretilmiş entegre bir yazlm sistemleridir [1]. Öte
yandan, ERP’ye geçiş süreçlerinde entegrasyon sorunlar bir risk olarak ortaya çksa da Wu
[2]’ya göre ERP’ye geçişin tamamlanmasyla elde edilecek faydalar göz önüne alndğnda
birçok işletmenin ERP’ye scak baktğ ve bu riski göze alarak ERP sistemi satn aldğ ifade
edilmektedir. Bu bilgi şğnda, ERP sistemin bir işletme için ne derece gerektiği ve kuruma
katabileceği katklarla birlikte işletmenin bu dönüşüm için yeterli alt yapya sahip olup
olmadğ öncelikle sorgulanmas gereken noktalar olarak ortaya çkmaktadr.
Bu çalşmada, kurumlarn ERP sistemine geçmeleri halinde kazançlarnn ne olacağ ve geçiş
öncesinde ne gibi altyapsal unsurlara sahip olmalar gerektiği, günümüzde önemi daha da
artmakta olan veri madenciliği yöntemleri yardmyla ortaya çkarlmaya çalşlmştr.
Çalşmada, öncelikle yaplan bir anket çalşmasyla, ERP sistemine sahip olan/olmayan
yurtiçi işletmelerin profilleri ve sistem hakkndaki görüşleri elde edilmiş ve sonrasnda
tanmlayc veri madenciliği yöntemlerinden kümeleme analizi ile ERP sistemine
geçmiş/geçmemiş firmalar arasndaki farkllklar ortaya konulmuştur. İkinci aşamada,
firmalarn ERP’ye sahip olma/olmama değişkeni bağml değişken olarak ele alnmş ve diğer
değişkenlerle birlikte sklkla gözlemlenen birliktelik örüntüleri, birliktelik kurallar
(association rules) yöntemi yardmyla tespit edilmiştir.
Veri madenciliği tanm olarak büyük miktarda veri içersindeki anlaml örüntü ve ilişkilerin
akll algoritmalarca keşfedilmesi olarak ifade edilmektedir [3]. Bu yöntembiliminin iki
kolundan biri olan tanmlayc veri madenciliği, veri içersindeki ilişki ve korelasyonlarn
tespitinde kullanlmaktadr. Kümeleme yöntemleri ile birçok değişkene sahip veriler doğal
olarak gruplanabilirken, birliktelik kurallar ile veri kümesinde sklkla birlikte gözlemlenen
olaylar ortaya çkarlmaktadr.
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Kümeleme çalşmasnda EM algoritmas küme says verilmeksizin çalştrlmş ve doğal
kümeleme yaplmştr. Beklenildiği üzere iki küme elde edilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde
üretim, kalite, satnalma, pazarlama, finans ve insan kaynaklar birimlerine sahip olma
orannn ERP li işletmelerde çok daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrca 2006, 2007 ve
2008 yllarnda kapasite kullanm oranlarnn ERP kullanan işletmelerde daha yüksek olduğu
gözlemenmiştir. Diğer yandan, birliktelik analizi ile ERP’nin var olduğu ve olmadğ
işletmelerde sklkla gözlemlenen örüntüler birliktelik kurallar şeklinde ortaya çkarlmştr.
Elde edilen bulgular ile ERP kullanan ve kullanmayan işletmelerdeki farkllklar tespit
edilerek ERP sistemlerinin varlğ ile kurumlarn gelişmişlik düzeylerinin arasndaki
korelasyon ortaya koyulmuştur. Buna ek olarak, ERP sahip kurumlarn hangi ön
gereksinimleri karşladklar da belirlenmiştir. Öte yandan, kullanlan yöntemler, bu alanda
yaplan çalşmalarda bu güne kadar kullanlmamş yöntemler olmas nedeniyle literatüre katk
özelliği taşmaktadr. Bildirinin tam metninde gerek kümeleme gerekse de birliktelik kurallar
analizlerinin sonuçlar ayrntl şekilde verilecektir.
KAYNAKLAR
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Su Y.F. & Yang C. (2009) A structural equation model for analyzing the impact of ERP
on SCM, Expert Systems with Applications, 37(1), 256-469
Wu W.W. (2010), Segmenting and mining the ERP users’ perceived benefits using the
rough set approach, Expert Systems with Applications, doi:10.1016/j.eswa.2010.
<Bozkir A.S., Gök B., Sezer E. (2008) İnternetin eğitimsel amaçlar için kullanmn
etkileyen faktörlerin veri madenciliği ile tespiti, Bilimde Modern Yöntemler
Sempozyumu, Eskişehir.
ABSTRACT
INVESTIGATION OF EFFECTS OF ERP SOFTWARES IN COMPANIES VIA
DESCRIPTIVE DATA MINING METHODS

ERP (Enterprise Resource Planning) softwares are the advanced solutions which focus on
whole enterprise needs and target high efficiency in production & service issues. In this study,
the benefits of ERP upgrading in enterprises and the required infrastructural issues prior to
this upgrading are revealed by descriptive data mining methods. For this purpose, clustering
and association rules mining methods are employed. As the clustering results show that,
recent capacity usage ratios and owning some departments have high correlations with ERP
having condition. On the other hand, frequently observed patterns in case of with/without
ERP are extracted by association rules mining.
Key Words: Data mining, clustering, ERP, association rules mining

Bu çalşmaya konu olan veri kümesi, Türkiye içersindeki 129 orta ve büyük ölçekli
işletmelerce uygulanan bir ankete dayanmaktadr. 129 işletmeden 47 adeti ERP sistemini aktif
kullanmakta olan işletmelerdir. Bu anket içersinde 30 adet soru sorulmuştur. Sorular içersinde
işletmenin 2006, 2007, 2008 kapasite kullanm değerleri dşndaki 27 soru nitel türdedir.
Çalşan says, çeşitli kalite serfikasyon belgelerine sahip olma durumu, işletme içersinde
çeşitli birimlere sahip olma (Ör: Ar-ge, satnalma, finans vs gibi sorular anketteki sorulardan
birkaçn oluşturmaktadr.
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SUÇ OLAYLARININ VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİ İLE
İNCELENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

konulmaya çalşlmştr [3]. Problemin esas kaynağna endeksli polislik hizmeti ile suç ile
daha etkin mücadele edilmekte, polisiye tedbirler daha isabetli noktalara kaydrlabilmektedir.

M. Özgür DOLGUN*, Ömer LÜSER, Tülin GÜZEL ÖZDEMİR, Taşkn ERDİN

Proaktif polislik, görünür devriye ve diğer güvenlik hizmetleri yannda suç ve suçlularn
üzerine gidici, suçlarn işlenmesi için elverişli frsatlar yok edici ve suçlularn suç işleme
düşünce ve kararllğn zayflatc stratejiler içermektedir. Bu anlamda, iki farkl yaklaşm söz
konusudur. Bunlardan birincisi, geniş kitlelerin katlm ve işbirliğiyle suçlarn işlenmesinde
etkili olan unsurlarn ortadan kaldrlmas veya en düşük seviyeye çekilmesi amacna yönelik
çalşmalardan oluşmaktadr. Bu, “kurumlararas işbirliği yoluyla suçla mücadele yaklaşm”
olarak bilinmektedir. İkincisi ise, doğrudan polisi ve polisiye tedbiri içine alan bir strateji
olup, suç öncesi, suç ve suçlulara yönelik olarak polisin yürüttüğü istihbarat faaliyetlerini
ifade etmektedir. Bu yönüyle, suçun yakn takibini ve suçlularn önceden, hedeflerine
ulaşmadan yakalanmasn amaçlamaktadr [4].
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1. Giriş
Gelişen teknoloji ile birlikte güvenlik ve polis teşkilatlarnda toplanmakta olan verilerin
kalitesi ve miktar her geçen gün artmaktadr. Günümüzde ülke ve kamu güvenliğini
sağlamada en büyük yardmclardan birinin toplanan veriler olduğu özellikle A.B.D de
yaşanan 11 Eylül olaylar sonrasnda kabul görmüştür. Bu veriler belli bir formatta olan ve
veri tabanlarnda saklanan yapsal veriler ve yaz formatnda olan yapsal olmayan veriler
olmak üzere iki ayr şekildedir. Bu veriler içerisindeki gizli BİLGİ nin açğa çkarlmas, bu
verilerin suçun öngörülmesi ve engellenmesi amaçl kararlar almada kullanlmas ancak veri
madenciliği ve text madenciliği yöntemleri kullanlarak veri içerisindeki nitelikli bilginin
keşfi ile mümkündür. Bu nedenle bütün dünyada polis teşkilatlar ve güvenlik birimleri veri
madenciliği tekniklerinden giderek daha fazla yararlanmaya başlamşlardr.
A.B.D., 11 Eylül olaylar sonrasnda yaplan değerlendirme çalşmalarnda FBI Direktörü
Robert S. Mueller, sorunun kaynağnda emniyet güçlerinin bütün ağrlğ suç oluştuktan
sonraki çalşmalara vermesi, olas suçlar önceden öngörme ve engelleme yönündeki
çalşmalarn eksik kalmas olduğunu açklamştr. Direktör, FBI’n araştrma konusuna ciddi
anlamda önem verirken, toplanan verilerin analizi konusunda yetersiz kaldğn bildirmiş ve
kongreye FBI’n çalşmalarnn odak noktasn suçu engelleme olarak değiştirmesi gerektiğini
belirtmiştir [1]. Bu tespit ulusal güvenliğine, vatandaşnn güvenliğine önem veren bütün
ülkeler için son derece önemli ve ciddiye alnmas gereken bir tespittir.

Suçlar arasndaki ilişkiler birliktelik kurallar yardmyla bulunmuş ve bulunan anlaml
kurallar karar ağaçlar yöntemi kullanlarak incelenmiştir. Karar ağaçlar ile kurallarn
profilleri çkarlp, belirli suçlar için profiller tanmlanmştr.
KAYNAKLAR
[1]
[2]
[3]
[4]

Mena, J. (2003), Investigative Data Mining for Security and Criminal Detection, 249273; 313
Dolgun, M.Ö. (2006), Büyük Alsveris Merkezleri İçin Veri Madenciliği Uygulamalar,
Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Dolu, O. (2010), Suç Teorileri Teori, Araştrma ve Uygulamada Kriminoloji, 1st Edt,
Ankara: Seçkin Yaynclk.
Geleri A, (2002), Devriye Polisi, Seçkin Yaynclk, 21.
ABSTRACT
EXPLORING THE CRIME EVENT BY USING DATA MINING TECHNIQUES:
TURKEY CASE

Veri madenciliği, istatistiksel tekniklerin ve yapay zeka algoritmalarnn bir arada kullanlarak
verinin bilgiye dönüştürülme sürecidir. Veri madenciliğinin suç analizlerinde yaygn olarak
kullanlmasnn en büyük nedeni insan davranşlarn önceden tahmin edebilmesidir. Veri
madenciliği, öncelikle sigorta, bankaclk, telekomünikasyon, perakende sektörlerinde,
pazarlama, finans ve dolandrclk tespiti problemlerinin çözümünde kullanlmaya
başlanmştr. Veri madenciliğinin giderek yaygnlaşan bir diğer uygulama alan da kriminal
suçlarda önceden tahmin edilemeyen bilgilerin ve ilişkilerin ortaya çkarlmasdr [2].

Data mining can be used to model crime detection problems. Crimes are a social nuisance
and cost our society dearly in several ways. Here we look at use of association rules and
decision trees algorithms for a data mining approach to help detect the crimes patterns and
speed up the process of solving crime. We applied these techniques to real crime data for
modelling crime pattern.

2. Plan ve Yöntemler

Key Words: Data mining, association rules, decision trees, crime detection

Günümüzde dünyada uygulanan polislik sistemlerini reaktif ve proaktif polislik olarak iki ana
grupta toplayabiliriz. Reaktif polislik, polisin suç işlendikten sonra harekete geçmesi ile suçu
işleyene ilgili kanunun uygulamasdr. Burada suçun hangi sebeplerden ortaya çktğ gözard
edildiğinden, suç önleme faaliyetleri polislik metodunun bir parçasn oluşturmamaktadr.
Proaktif polislikte ise, polis suç işlenmeden önce harekete geçmektedir. Bu tür polislik, suçu
sosyal bir problem olarak alglayp suçun nedenlerini de sosyal faktörlerle açklamaya
çalşmaktadr. Bu kapsamda çeşitli suç teorileri geliştirilerek suçun faktörel sebepleri ortaya
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Özet
Karayolu trafik kazalar dünyada artk sadece ulaştrmaya ilişkin bir problem olmaktan çkmş
ve bir salgn hastalk gibi kamu sağlğn tehdit eden bir boyuta ulaşmştr. Dünya Sağlk
Örgütü (WHO) verilerine göre tüm dünyada ylda yaklaşk 1.2 milyon insann ölümüne ve 50
milyon kadar insann da yaralanmasna veya sakat kalmasna yol açan trafik kazalar, bütün
dünyada tüm yaş gruplarn kapsayan ölüm nedenleri arasnda birçok hastalğ geride
brakarak 9. sraya yerleşmiştir ve dünyadaki tüm ölümlerin % 2.2 sini oluşturmaktadr.
Trafik kazalarndaki ölümler, yalnzca ölen bireyleri ve yakn çevrelerini etkilemekle
kalmamakta aktif nüfus açsndan toplumun geleceğini ve üretim gücünü tehdit ederek önemli
toplumsal maliyetlere yol açmaktadr. Ancak resmi istatistiklerde ölenlerin detayl yaş
bilgileri gösterilmemektedir. Bu durum ülkeler ve yllar arasnda trafik kazalaryla oluşan
toplumsal maliyetin karşlaştrlmas ve ölümlerin nüfus ve beşeri sermaye üzerinde yarattğ
hasarn gerçek anlamda anlaşlmas açsndan önemli bir eksikliktir. Örneğin ayn ülkede
farkl yllarda eşit ölü says olmasna rağmen, her yl için ölenlerin yaş dağlmndaki
farkllklar insan ömründen ve çalşma çağndan kaybedilen toplam yl says nedeniyle çok
farkl toplumsal maliyetlere yol açacaktr. Ayn eksiklik trafik kazalarndaki ölümlerin
uluslararas karşlaştrmas için de söz konusudur. Yaş dağlmnn detayl olarak incelenmesi
sayesinde ayn zamanda en çok hangi yaş grubunun trafik kazas ölümlerine maruz kaldğ
bilgisi de tespit edilmiş olacak ve kaza ölümlerinin nüfus etkisi daha net olarak anlaşlacaktr.
Yaş dağlmndaki detay eksikliğine benzer şekilde toplam kaza, ölü ve yaral says da iller
baznda toplam değerler üzerinden karşlaştrlmaktadr. Ancak toplam değerler baznda illere
göre karşlaştrma yaplmas da bir eksikliktir. Toplam kaza, ölü ve yaral says verileri illere
göre motorlu taşt verileriyle oranlandğnda trafik kazalar açsndan en riskli ve en güvenli
iller daha isabetli bir şekilde tespit edilmiş olacaktr. Standart hale gelen veriler coğrafi bilgi
sistemi kullanlarak harita üzerinde farkl yllar içinde izlendiğinde, kaza riskindeki değişimler
de görülebilecektir.
Ülkemizde Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri, 2918 sayl Karayollar Trafik Kanunu
gereğince Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlğ kaytlarndan
derlenerek Türkiye İstatistik Kurumu’nca (TÜİK) yaynlanmaktadr. Karayolu trafik kazalar
verisi Trafik Polisi Sorumluluk Bölgesi (TPSB) ve Jandarma Sorumluluk Bölgesi (JSB)’nden
derlenen kaza raporlarna dayanmaktadr. Dolaysyla karayolu kazalarna ilişkin veriler için
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlğ (JGK) olmak üzere iki
veri kaynağ bulunmaktadr. Her iki veri kaynağndaki ölü saylar olay yerindeki ölü
saylarn içermekte ancak kazadan sonraki 30 gün içinde hastanede meydana gelen ölümler
bilinemediğinden kazadan sonraki 30 gün içinde gerçekleşen ölümler resmi rakamlara dahil
edilmemektedir. Bunun dşnda resmi rakamlarda ölenlerin yaş dağlm verisi 24-64 yaş gibi
oldukça geniş yaş aralklarnda ve yalnzca TPSB verilerinde verilmektedir. Bu eksikliklerle
beraber tespit edilen ölümlerin yaş dağlm verisine ulaşlabilen TPSB bölgesindeki kaza
ölümleri tespit edilen tüm karayolu trafik kazas ölümlerinde en büyük paya (%70) sahiptir.
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Bu çalşma Türkiye’deki trafik kazalar ve ilgili istatistikler konusunda daha fazla aydnlatc
bilgi üretilmesi amacyla yaplmştr. 2005-2009 yllar arasnda Türkiye’deki meydana gelen
trafik kazalar için yaş, nüfus ve coğrafi dağlm analizleri yaplmştr.2005-2009 yllar
arasnda Trafik Polisi Sorumluluk Bölgesi’nde (TPSB) gerçekleşen karayolu trafik
kazalarnda meydana gelen toplam 15 486 ölüm için yaş dağlm analizi yaplarak ölümler
nedeniyle kaybedilen yl says toplamda, ortalamada ve çeşitli yaş gruplar detaynda
hesaplanmştr. Kazada ölen kişilerin yaş profili her yaş için ayrca incelenmiş ve beşer yllk
yaş dilimlerine göre trafik kazas ölümlerine en çok maruz kalan yaş gruplar tespit edilmiştir.
2005-2009 yllar için tüm veri kaynaklar kullanlarak (TPSB + JSB) tüm Türkiye’deki trafik
kaza, yaral, ölü ve motorlu araç saylarnn il ve bölge düzeyindeki değişimi yllara göre
karşlaştrlmştr. Böylece motorlu taşt saylaryla standardize edilen kaza verileri
kullanlarak karayolu trafik kazalar açsndan ülkemizdeki tüm iller risk seviyelerine göre
snflandrlmştr. Bu veriler coğrafi bilgi sistemi kullanlarak haritalandrlmş ve farkl
yllarda illere göre kazalarda meydana gelen değişimler gösterilmiştir.TPSB’ deki trafik
kazalarnda 1-99 yaş aralğndaki tüm ölümler için ortalama ölüm yaş 2005-2009 yllar
arasnda srayla 39.14, 38.8, 39.19, 39.84 ve 39.49 olarak hesaplanmştr. 2005-2009
arasndaki 5 yl için 1-99 yaş grubunda TPSB’ deki trafik kazalarnda meydana gelen bir
ölümün çalşma hayatndan 25.57 yl eksilttiği hesaplanmştr. Trafik kazalarndaki ölümlerin
en sk 26-30 yaş grubunda görüldüğü, bu özelliğinin 2005, 2006, 2007 ve 2009 yllar için de
geçerli olduğu ve bu yaş grubunun en riskli yaş grubu olduğu saptanmştr. 2007 ylnda.
TPSB’ deki trafik kazalar sonucunda meydana gelen 0-65 yaş arasndaki 3029 ölüm için
trafik kazas sonucunda kaybedilen toplam yl says 89 568 olarak bulunmuştur. 0-65 yaş
grubunda ölümlü trafik kazalar nedeniyle ölen kişi başna kaybedilen yl says 29.57 yl
olarak hesaplanmştr. TPSB’deki trafik kazalar sonucunda hayatn kaybeden 15-65 yaş
arasndaki 2 761 kişi sebebiyle işgücü açsndan kaybedilen toplam yl says 74024 yl olarak
bulunurken, kişi başna kaybedilen ortalama yl says 26.81 olarak hesaplanmştr.2005-2009
yllar arasnda tüm kaza verileri taşt saylarna göre standardize edildiğinde ise sralamalar
yllar içinde değişmekle beraber Bingöl, Bitlis, Çankr, Krkkale ve Tunceli illerinin
istikrarl olarak en riskli iller arasnda olduğu görülmüştür.
KAYNAKLAR
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[2]
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TÜİK, Trafik Kaza İstatistikleri Yayn 2005-2008

Anahtar Kelimeler: Trafik Kazalar, Yaş Dağlm, Kaybedilen Yllar, Coğrafi Dağlm

85

International 7th Statistics Congress

Uluslararası 7. İstatistik Kongresi

28 April - 01 May 2011 Antalya

28 Nisan - 01 Mayıs 2011 Antalya

OTURUM 2
SESSION 2

86

87

Uluslararası 7. İstatistik Kongresi

Oturum 2 Applied Statistics 1

28 Nisan - 01 Mayıs 2011 Antalya

UNDERSTANDING THE ANTECEDENTS OF CUSTOMER LOYALTY
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1. Structural Equation Modeling
Structural equation models (SEMs) comprise two components, a measurement model and a
structural model. The measurement model relates observed responses or ‘indicators’ to latent
variables and sometimes to observed covariates. The structural model then specifies relations
among latent variables and regressions of latent variables on observed variables. When the
indicators are categorical, we need to modify the conventional measurement model for
continuous indicators. However, the structural model can remain essentially the same as in the
continuous case. (Skrondral & Rabe-Hesketh,2005).
Consider a p-dimensional vector of observed variables yi and an m-dimensional vector of
latent variables i for observation unit i. Assume that for a certain population the following
structural equation model holds:
yi    i  i
i   i   i

(1)
(2)

where  is a p  1 measurement intercept vector,  i s a p  m matrix of measurement
slopes,  is a p  1 measurement error residual vector,  is an m  1 vector of structural
intercepts,  is an m  m matrix of structural regression slopes with zero diagonal
elements such that (    ) is not singular, and  is an m  1 vector of structural residuals.
Equation (1) specifies the measurement part of the model and (2) specifies the structural
regression part. For the special case of v = 0,    , and   0 , a regression model is
obtained, with coefficients estimated in  . For the special case of   0 and   0 , a factor
analysis model is obtained with factor loadings estimated in  . The covariance structure for
(1) and (2) covers essentially all structural equation models presented to date. For
simplicity, mean structure models and multiple-group analyses will not be discussed here,
but all techniques are directly generalizable to these situations (e.g., see Muthén 1983, 1984,
1987).With usual assumptions, the covariance matrix of y is
1
1
                ,


(3)

where  is the m  m covariance matrix of  and  is the p  p covariance matrix of  .
The covariance structure model parameters are contained in the arrays  , ,  and  . Let
these parameters be assembled in the q  1 parameter vector  . The model structure may
then be expressed as     . In conventional structural equation modeling,  is estimated by
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competition in retail markets increase the need for supermarket retailers to use strategies
focused on customer loyalty (Okumuş & Temizler,2006). Increasing number of large-scale
supermarkets in the last years in Turkey publicize their claims about providing better service
and more economical products to consumers by using their scale advantage. Dramatic
increase in the number of supermarkets created an important competitive environment in
terms of price advantage, product and service quality. In order to attract consumers to their
own supermarkets, managers conduct intensive marketing campaigns and expect that these
campaigns really help in attracting consumers to their own supermarkets. Retailers generally
have little knowledge of the antecedent of customers loyalty (Cronin et.al., 2000). The main
propose of this research is to determine the factors that affect supermarket customers loyalty.
Based on the previous research on supermarket customers’ behaviour, the effects of five
different major factors (comparative price perceptions, discount perceptions, product quality
perceptions, service quality perceptions and value perceptions) on customer loyalty will be
tested. To test the all the relationships among variables in the research model, structural
equation modeling (SEM) has been used to analyze the data collected from 1500 customers of
four major supermarkets company operating in Turkey. In this article, after building the
measurement model for the latent variables of customer loyalty, customer satisfaction,
comparative price perceptions, discount perceptions, product quality perceptions, service
quality perceptions and value perceptions, the relationships between these factors and
customer loyalty, and the relationships among these factors were examined in the Turkish
retailing sector. We start with the introduce of conventional SEM, followed by a description
of the research design, the results, conclusions and implications, and finally limitations and
directions for future research are presented.
Note: This research is fully supported by a grant from the Scientific and Technological
Research Council of Turkey (TUBITAK) (Project No.110K098).
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fitting to     to S, the covariance matrix for a sample of n observations on y.
In recent years, the retailing sector is witnessing a dramatic change in Turkey. Customer
preferences for retailing practices are also changing fast. Thus, dynamic structure and intense
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A LIU – TYPE LOGISTIC REGRESSION ESTIMATOR: A
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Introduction

Many distribution functions have been proposed for use in the analysis of a dichotomous
outcome variable. Logistic distribution is proposed for classification problems. There are two
primary reasons for choosing the logistic distribution. These are: (1) from a mathematical
point of view, it is an extremely flexible and easily used function, and (2) it lends itself to a
biologically meaningful interpretation. The specific form of the logistic regression model is as
follows: [1]

 ( x) 

e 0  1x
1  e 0  1x

(1)

(2)

Generally maximum likelihood estimator is used to estimate the logistic regression model
parameters. However, the maximum likelihood estimator can be affected seriously by the
presence of collinearity since the parameter estimates result in large variances. Collinearity
can produce unstable estimates and may mask or amplify an important covariates effect.
Categorizing the variables that are correlated with each other may reduce correlation, but
often results in a nontrivial loss of efficiency. Likewise, exclusion of the variables, which
causes collinearity, may produce biased estimates.[2,3]
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the ridge estimator.
We compared the methods using Monte Carlo simulations for different sample sizes and
degrees of multicollinearity.
For each estimator the total mean squared errors and some important classification accuracy
merits were computed.
KAYNAKLAR
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The logit transformation of  ( x ) has many of the desirable properties of linear regression
model and is defined as follows:

  ( x) 
g ( x)  ln 

1   ( x ) 
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ABSTRACT
A LIU – TYPE LOGISTIC REGRESSION ESTIMATOR: A SIMULATION STUDY

Traditionally maximum likelihood estimator is used to estimate the logistic regression model
parameters. However, the maximum likelihood estimators can be affected seriously by the
presence of collinearity since the parameter estimates result in large variances. In this study we
propose a liu-type estimator for the estimation of logistic regression model parameters in
presence of collinearity. We compared its performance with maximum likelihood and ridge
estimators based on mean squared error (MSE) through simulation studies.
Key Words: logistic regression, maximum likelihood estimator, multicollinearity, ridge
logistic regression, liu–type estimator.

Ridge type logistic estimator is proposed in previous studies claiming that will have smaller
total mean squared error than the maximum likelihood estimator in case of
multicollinearity.[4] Ridge regression deals with multicollinearity by adding a small constant
k, so called shrinkage parameter to the diagonal of X X . In application, shrinkage parameter
usually is quite small, since choosing large k introduces more bias to the ridge regression.
However, especially in the case of severe multicollinearity a small k is not enough to solve
the ill–conditioning problem.
Liu-type estimator has been used as an alternative method in multiple linear regression model
when multicollinearity exists. This estimator involves a second parameter d in addition to
shrinkage parameter k. A major influence of this new parameter is to reduce the bias due to
the use of parameter large k.[5]
The main objective of this paper is to generalize the Liu-type estimator to the logistic
regression model and show that this estimator is superior, in the sense of MSE, to
90
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xt+1 = αxt + βet + θωt+1
πt = γxt + κεt

2. The Econometric Framework
We use short-term inflation expectations in business sector and annualized monthly core
inflation. Using these micro-level price data, we calculate distributional properties of price
changes. Our departure point is the idea that there is an unknown state variable, xt,
determining short-term inflation. This state variable describes evolution of differences
between firms' price adjustment behavior. The state space system
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(1)
(2)

is the basis where et is inflation expectation. State variable x in period t+1 is determined by its
realization in period t, inflation expectations, and an i.i.d random variable representing
aggregate shocks. To relate micro-level price data to the forward-looking state variable xt, we
postulate the relationship
xt = δ0 + δ1 σt + δ1st + vt

1. Introduction
There is a consensus that long-term inflation is primarily determined by money supply
growth. What is more controversial is short-term behavior of inflation. In the literature, shortterm inflation is shown to depend on several distributional properties of prices. For example,
Ball and Mankiw (1995) argue that short-term behavior of inflation is positively related to
skewness of price changes. Debelle and Lamont (1997) provide panel data that there is a
positive correlation between inflation and price variability measured by the standard
deviation. Another strand focuses on the question whether expected or unexpected
components of inflation are in correlation with relative price. Some papers including Parks
(1978) and Blejer (1981) document that there exists a positive correlation between relative
price and unanticipated inflation. Papers including Fischer (1982) argue that changes in
expected inflation are correlated with relative price. Although debate over expected versus
unexpected inflation is vast, little has done to investigate the relationship between relative
prices and inflation expectations. Our purpose is to understand whether there is a relationship
between relative prices and sellers' inflation expectations.
The common practice is to take a certain moment of prices like standard deviation, skewness,
kurtosis, etc. and to analyze its effect on inflation directly. Unlike the standard approach, we
start with the assumption that an unobserved state variable characterizing the differences in
firms' price adjustment behaviors determines short-term inflation. So, we incorporate firms’
expectations as an input into difference equation to determine unobserved state variable.
Proposed model has the implication that there is forward-looking structure in short-term
inflation. We answer the question whether the standard deviation and skewness in price
changes can explain this forward-looking state variable. Using micro-level price data, we
estimate this relationship under the assumption of linearity.
Our results suggest that short-term inflation expectations play a significant role on relative
prices. Linking inflation expectations to the standard deviation and skewness is useful to
understand potential sources of risks for future realizations of inflation. Standard deviation
directly measures how different the pricing behavior is across the sellers. If it is high, sellers
are heterogeneous in their price adjustments and there is little consensus on pricing
perceptions. Skewness measures the concentration in pricing behavior. If relative prices are
right-skewed, then inflation tend to rise. If the relative prices are left-skewed, inflation tend to
trend down. Hence, the combination of standard deviation and skewness informs policy
makers about how heterogeneous the pricing behavior is and in what direction this
heterogeneity will drive the prices.
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(3)

where σt is standard deviation and st is skewness in relative prices.
3.Conclusion
A large literature has studied the relationship between inflation and relative prices to
understand short-term inflation dynamics. Our research extends the literature by establishing a
state-space model to investigate the relationship between relative prices and inflation
expectations. We show that standard deviation and skewness can jointly explain the forwardlooking nature. Therefore small menu costs cannot be the only explanation for the observed
heterogeneity in price adjustment behavior. This result confirms that our analysis produces
results that are consistent with stylized facts reported in the relative prices literatures. The use
of a state-space structure can potentially open up a new line of research for forecasting
inflation using micro-level price data. We show that the state variable we derive using survey
data over inflation expectations can be predicted by the relative price measures calculated by
micro-level price data. Micro-level price data can explain the movements in forward-looking
state variable best when both the standard deviation and skewness are used as regressors.
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ABSTRACT
THE FORWARD-LOOKING NATURE of RELATIVE-PRICE CHANGES
This paper brings a “state-space” interpretation to the models based on relative price
changes. There is an unobserved state variable characterizing heterogeneity in sellers' price
adjustment behavior. Survey data on inflation expectations enter as an input into unobserved
components model. We show that a linear combination of skewness and standard deviation of
prices that we calculate using micro-level price data explains the behavior of this filtered
state variable. Our analysis suggests that relative price changes have a forward-looking
nature and the standard deviation and skewness have different information contents in price
adjustment process. We document that movements in standard deviation and skewness from
micro-level data are complementary in determining short-term inflation.
Key Words: Relative Price Changes, Inflation Expectations, State Space Model
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1. OECD and Turkey

Turkey takes an important place in the world in terms of its economy and strategy. The
country, with a population of 73.7 million, as well as being a bridge between Asia and
Europe, is also among the countries steering the world with its developing economic situation.
Like other countries, Turkey is affiliated to some international organizations in order to
represent itself in the best possible way in the intrenational arena and improve transnational
co-operation. United Nations (UN), Council of Europe (COE), World Trade Organization
(WTO), Black Sea Economic Co-operation Organization (BSEC), North Atlantic Treaty
Organization (NATO) and Organization for Economic Co-operation and Development
(OECD) are some of the organizations that Turkey is a member of.
Turkey, due to its membership, aims at progressing on co-operation with world economies
and reaching the level of developed countries. In accordance with its targets, involving in the
Organization, Turkey follows the latest economic and socio-economic developments all
around the world.
Published twice a year by OECD, according to the “OECD Economic Outlook” report of
November 2010, Turkey’s economic growth rate is 8.2% in 2010. By comparison with other
members, Turkey was the fastest growing country last year. The OECD forecasts annualized
Turkey growth rates 5.3% and 5.4% respectively in 2011 and 2012. Despite the economic
growth, current-account deficit widens compared with OECD avarage. The report shows that
the current-account balance rate of 5.1% in 2010 increases by 5.7 in 2011 and 6.3 in 2012
whereas the OECD avarege rates are 0.7%, 0.7% and 0.5% . After 2009 crisis, the
unemployment rate of Turkey declined from 13.7% to 12%. The OECD forecasts the rate of
11.7% and 11% respectively in the following two years. Although there is a promising
decline, it seems the unemployment rate is going to stay above 10%.
2. Human Development
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dimensions of human development: a long and healthy life, access to knowledge and a decent
standard of living.
3. Aim of This Study

The purpose of this study is to make a comparison between Turkey and the other OECD
countries using the subindices of human development index and determine the level of
development performance of Turkey. It is also aimed whether Turkey has made any progress
about development since 1980. In this study, multidimensional scaling method was applicated
through the 34 OECD member countries’ human development subindices data for the years
1980 and 2010. Some graphical displays were given and results were interpreted.
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ABSTRACT
A COMPARATIVE STUDY BETWEEN TURKEY AND OECD COUNTRIES IN
TERMS OF HUMAN DEVELOPMENT (1980-2010)

As being one of the founder members of the Organization for Economic Co-operation and
Development, Turkey, aims at progressing on co-operation with world economies and
reaching the level of developed countries. The aim of this study is to compare Turkey and
OECD countries using the subindices of human development index and examine Turkey’s
human development trend from 1980 to 2010. In this study, the three subindices of human
development index were used as variables and multidimensional scaling method was
applicated to the data set containing imformation of 34 OECD member countries. In the
result of the analysis, it was obtained that Turkey, unfortunately, made hardly any remarkable
progress since 1980.
Key Words: Multidimensional Scaling, Human Development, OECD

Human development is a process of widening people’s choices and increasing the level of
their achieved well-being. The human development concept embraces a wide range of choices
such as freedom, security, education, human rights, self-respect and so on. These choices
seem to be infinite. However, living long and healthy, acquiring knowledge and having
resources for a decent standard of living come to the fore among them. It is obvious that
accessing other choices is possible with providing the three essential ones (HDR,1990).
The human development index is a summary measure that has been used for making some
cross-country comparisons and categorizing countries as regards human development by the
UNDP since 1990. It provides an assessment about countries by means of three essential
94
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1. ARIMA Models

ARIMA models are widely used in time series analysis. The term ARIMA stands for
“Autoregressive Integrated Moving Average”. ARIMA models were formalised by Box and
Jenkins [1]. In order to make an ARIMA(p, d, q) model for an observed series yt , t=1,...,T
stationary, dth difference zt  yt  yt d must be taken. In this case the process zt is modelled as
zt    t where,
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ABSTRACT
COMPARISON OF ARIMA AND BAYESIAN ARIMA MODELS
BASED ON AN IMPLEMENTATION

(2)

In estimation of ARIMA models, the classic Box-Jenkins method is widely used. However, the
Bayesian method can also be referred to estimate ARIMA models. This paper aims to
compare both methods based on a case study. After giving the structure of ARIMA models and
the basics of Bayesian statistics, two ARIMA models have been constituted based on the
classic and Bayesian perspective. There are many model selection criteria in the classic
approach and different priors that can be used in Bayesian statistic. Therefore, in the case
study, a selected ARIMA model which is suitable for the data has been estimated by the BoxJenkins method. Afterwards, the same ARIMA model has been estimated by the Bayesian
method only depending on the normal prior. Finally, the comparisons and conclusions have
been given based on the forecasts.

the above equation can also be written in terms of polynomials using a lag operator L

 ( L) t   ( L)ut
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Due to the complexity of the above formula, in most cases, also depending on the nature of
the prior distributions handled and the distribution of the population which the researcher
draws sample from, the posterior distributions may not be easily obtained or cannot be
analytically obtained in close forms at all. In order to overcome that difficulty Markov chain
Monte Carlo (MCMC) methods can be referred to obtain the posterior distributions needed.
There are several derivations of those MCMC methods such as Gibbs Algorithm, Metropolis
Hastings algorithm, Green algorithm etc. To run such algorithms, proper computer
programmes are necessary. WinBUGS is a statistical package program working with the
Gibbs algorithm that is popularly used in Bayesian inference.

COMPARISON OF ARIMA AND BAYESIAN ARIMA MODELS
BASED ON AN IMPLEMENTATION


1 t 1  ...   p t  p  ut  1ut 1  ...   q ut  q
t
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where,
Ls xt  xt  s
ut : white noise usually having a normal distribution as ut ~ N (0,  2 ) .

The stationarity and the invertibility conditions requires that the roots of  ( L) and  ( L) ,
respectively to be out of the unit circle. (Steel, M.F.J. [2])
2.Bayesian Inference

Key Words: ARIMA models, Bayesian ARIMA models, Bayesian Box-Jenkins models

When the coefficients of ARIMA models are estimated, Bayesian approach can also be
employed. The main idea of the Bayesian inference is to define prior distributions for the
parameters to be estimated and combining them with the observation data. The posterior
distribution is given by the Bayes’ theorem (for continuous type of variables) as
P ( / y ) 

P( y /  ) P( )
 P( y /  ) P( )d

(3)

where,
P ( ) : The prior distribution of the parameter  ,
P ( y /  ) : The sample data,
P ( / y ) : The posterior distribution of the parameter 
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A STUDY OF NUTRITION HABITS AND PROBIOTIC NUTRITION
CONSUMPTIONS OF THE HIGH SCHOOL STUDENTS
Emine Seda GÜN, Mustafa BALKIŞ
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Abstract

Gaining healthful nutrition behaviors at childhood and adolescent ages, rises up the possibility
of these behaviors’ sustainability in the following periods of the individulas lifes. For this
reason the adolescents, who have appetites at high levels and need more energy at this ages,
should be informed about healthy nutrients which will supply their needs. The probiotic are
the leading of these nutrients.
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get any benefit and %44,8 of these students demand to be add probiotic nutrient on mostly
drinks. According to the findings probiotic nutrients are mostly consumed for digestion
problems and the most consumed product, probiotic yoghurts, are preferred by the %31 of the
students. The other probiotic nutrients are shown in the following figure;

Bişkek Caddesi 191/3 Emek/ ANKARA
eseda61@hotmail.com, mustafabalkis@gmail.com

Nutrition is, taking the nutrient items sufficiently, needed for growth, development and for a
healthy, productive life and use them for vital activities (Spark, 1998). Nutrition is necessary
for surviving at every age since birth to death and at every condition and state including
health and ailment (Ekin, 1996). For these functions to come true, healthful nutrition is the
pre-condition of the nutrition.
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The probiotic defined as the organisms taken by mouth and which have positive contributions
for human health by settling in the intestines (Özçelik, 1998). According to another definition,
the microorganisms, which are generally good for health as they are eaten sufficiently, called
as probiotic (Sönmez, 2009). Because these nutrients have many positive effects for people
health, they are the one of the main nourishments, needed at the adolescent age. As it is
shown it is important for the adolescents to consume these nourishments and for this reason
this study is focused on this subject.

ÖZET

The aim of this research is to find out the nutrition habits, probiotic nutrient consumptions and
attitudes towards probiotic nutrients of the high school students. The research was conducted
with 163 female and 107 male students in Konya province, Kulu district. “Document
Analysis” method was used in the research and for data collection anthropometric
measurements and survey sheets were applied.

Araştrma lise öğrenimine devam eden öğrencilerin beslenme alşkanlklarn, probiyotik gda
tüketim durumlarn ve probiyotiklerle ilgili tutumlarn belirlememek amacyla
yürütülmüştür. Araştrmaya 163’ü kz, 107’si erkek, toplam 270 lise öğrencisi katlmştr.
Araştrmada tarama modeli kullanlmş ve veri toplama arac olarak antropometrik ölçümler
ile anket formu uygulanmştr.

The averages values of the heights, weights and BMI of the students in the study are
(1.66±0.005 (m) 57.94±0.633 (kg) ise 20.71±0.165 ((kg/m²)) in turn. The %74,2 of this
students were determined as normal, %20 of the group were thin and %5,2 of them were little
bit fat. It is found that % 62,2 of these students eats 3 meals a day ,%18,1 4 meals and % 14,1
2 meals. It is also found out that %62,2 of the students rarely, % 30 always and % 7,8 of them
never miss a meal. According to the results it is shown that the % 53,4 of these students skip
breakfasts, % 35,7 of them skip lunches and % 10,8 skip dinners.

Araştrmada elde edilen bulgulara göre; lise öğrencilerinin oldukça düşük bir orannn öğün
atlamadğ ve probiyotik gda tüketimlerinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Buna göre
öğrencilerin yeterli ve dengeli beslenmeleri ile probiyotik ürünler konusunda
bilgilendirilmelerine ve bu ürünlerin tüketimlerinin artrlmasna yönelik gerekli
çalşmalarn yaplmasna yönelik çözüm önerileri sunulmuştur.

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI
GIDA TÜKETIMLERI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA

VE PROBIYOTIK

Anahtar kelimeler: Adölesan, beslenme alşkanlklar, probiyotik gdalar

In the research it is shown that probiotic nutrients are consumed by the %29,9 of the male,
%31,9 of the female students and %34,5 of these students prefer probiotic nutrients by advice,
%27,4 by the advertisements and %14,3 eat because of their health problems. It is also shown
that the %70,2 of the consuming students benefits from these nutrients but the %29,8 don’t
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1. Giriş
Bulank zaman serileri ilk olarak Song ve Chissom [4]’de tanmlanmştr. Geçtiğimiz 28 yl
içinde bulank zaman serileri analizi konusundaki çalşmalar oldukça yoğunlaşmş ve bulank
zaman serilerinin çözümlenmesi için yüzlerce yöntem önerilmiştir. Bulank zaman serileri
yöntemleri genel olarak 3 aşamadan oluşmaktadr. Bu aşamalar bulanklaştrma, bulank ilişki
belirleme ve berraklaştrma aşamalardr. Bulanklaştrma aşamasnda evrensel küme
parçalanmasna dayal işlemler kullanlan en klasik yöntemlerden biridir. Evrensel küme
zaman serisinin alabileceği değerleri kapsayan bir kapal aralk olarak tanmlandktan sonra,
bu kapal aralk belirlenen bir aralk uzunluğuna göre eşit parçalara ayrlarak evrensel kümeye
ait alt aralklar tanmlanr. İncelenen zaman serisi
olmak üzere evrensel küme aşağdaki
gibi yazlr.
U=[

,

]

(1)

Burada,
=minimum( )ve
=maximum( )+
olmakta,
ve
değerlerine araştrmac tarafndan karar verilmektedir. Evrensel küme aralk uzunluğu m ve
aralk says k olacak şekilde seçildikten sonra evrensel kümenin parçalar aşağdaki gibi olur.

Evrensel küme parçalanmasnda yukarda verilen yöntemin uygulanmasnda aralk uzunluğu
olan m değişkenine veriye uygun olarak, sezgisel bir biçimde karar verilmektedir. Ancak
Huarng [3]’de yaplan çalşmada aralk uzunluğunun öngörü sonuçlar üzerinde oldukça etkili
olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle aralk uzunluğunun keyfi seçimi yerine optimizasyona
dayal seçimi için [2]’de bir yöntem önerilmiştir. Ayrca tek bir aralk uzunluğuna göre tüm
alt aralklarn eşit uzunluğa sahip olmas da öngörü performansn etkilemektedir. Bu fikirden
hareketle Chen ve Chung [1] çalşmasnda evrensel kümenin farkl aralk uzunluklarna göre
parçalanmas genetik algoritmadan yaralanarak gerçekleştirilmiştir. Aralk uzunluğu
parçalamasnn genetik algoritmalar ile gerçekleştirilmesinde aşağdaki
(i=1,2,..,k-1)
değişkenleri optimizasyondaki karar değişkenleri olarak alnmaktadr. Tüm
‘ler küçükten
büyüğe sral değişkenler olup, her biri [
,
] aralğnda olmak zorundadr. Buna
göre evrensel küme parçalanmas k aralk says seçildiğinde aşağdaki gibi olur.
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aşama Song ve Chissom [4] çalşmasnda bulank bağntlar yoluyla gerçekleştirilmiştir.
Bulank bağntlarn elde edilmesinde yoğun matris işlemlerine gerek duyulmaktadr. Bulank
ilişki belirleme aşamasnda kullanlan diğer bir yöntem ise bulank mantk grup ilişki
tablolardr. Bulank ilişki tablolarnda önemli bir sorun tekrar eden ilişkilerin tekrar saysnn
göz ard edilmesidir. [5] çalşmasnda tekrar eden ilişkileri göz önünde bulunduran bir (trend
weighted) trende göre ağrlkl bir yaklaşm önerilmiştir. [5] çalşmasnda önerilen yöntemde
kullanlan ağrlklarn seçimi keyfidir. Bu aralklarn belirlenmesi için önerilmiş bir yöntem
yoktur.
2. Önerilen Yöntem
Bu çalşmada [5]’de önerilen yöntemden farkl yeni bir trende göre ağrlkl bulank ilişki
belirlemeye dayal bulank zaman serisi çözüm yöntemi önerilmiştir. Önerilen yöntemde
ağrlklarn belirlenmesi keyfi değildir. Önerilen yöntem bulanklaştrma aşamasnda genetik
algoritmaya dayal yaklaşm, bulank ilişki belirleme ve berraklaştrma aşamasnda ise yeni
önerilen trende göre ağrlkl yaklaşm kullanmaktadr. Önerilen yöntem Türkiye Aralk
2007- Kasm 2010 tarihleri arasndaki spot altn zaman serisine uygulanarak literatürdeki baz
yöntemler ile karşlaştrlmştr. Önerilen yöntemin öngörü performans literatürdeki diğer
baz yöntemlerden daha iyidir.
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ABSTRACT
A FUZZY TIME SERIES APPROACH BASED ON THE GENETIC ALGORITHM
Fuzzy time series based on forecasting has gradually attracted attention of researchers since
the real time series cannot satisfy the strict assumptions of classical approaches. Fuzzy time
series approaches are generally consists of three stages; fuzzification, the determination of
fuzzy relationships, defuzzification. Many papers separately contribute to these three stages.
In this study we propose a new trend-weighted approach in which the genetic algorithm is
used to determine the intervals of the universe of discourse in the stage of fuzzyfication.
Key Words: Fuzzy time series, fuzzification, genetic algorithm

Genetik algoritmalar ile evrensel kümenin parçalanmas hem aralk uzunluğunun keyfi
seçimini hem de alt aralklarn eşit uzunluğa sahip olmas problemlerini çözmektedir. Bulank
zaman serileri analizinde diğer bir önemli aşama ise bulank ilişki belirleme aşamasdr. Bu
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1. Giriş
Bulank zaman serileri analizi, insan beyninin düşünme mantğnn zaman serilerine bir
uyarlamas olarak düşünülebilir. İnsan beynine benzer olarak bulank zaman serileri
analizinde de dilsel değerlerden yaralanlarak çkarmlarda bulunulur. Bulank zaman serileri
Song ve Chissom [3]’de tanmlanmş ve zamanla değişir ve zamanla değişmez bulank zaman
serileri olarak ikiye ayrlmaktadr. Zamanla değişmez bulank zaman serilerinde, zaman
serisinin iç ilişkisinin zamanla değişmediği varsaylmaktadr. Bulank zaman serileri analizi
yöntemleri genel olarak bulanklaştrma, bulank ilişki belirleme ve berraklaştrma olmak
üzere 3 aşamadan oluşmaktadr. Literatürde bulanklaştrma aşamasnda evrensel küme
parçalamas ve bulank kümeleme algoritmalar kullanlmaktadr. Evrensel küme
parçalanmas aralk uzunluklarnn seçimi gibi sübjektif ve kritik kararlara ihtiyaç
duymaktadr. Ayrca evrensel küme parçalanmasnda gözlemlerin bulank kümelere üyelik
değerlerinin belirlenmesi de başka bir sorundur. Bulank kümeleme yöntemleri ise zaman
serisi önceden belirlenen bir küme saysna göre küme merkezlerini ve gözlemlerin bu
kümelere olan üyelik değerlerini otomatik olarak belirleyebilmektedir. Literatürde bulank
ilişki belirleme aşamasnda bulank bağntlar, bulank mantk grup ilişki tablolar ve yapay
sinir ağlar kullanlmaktadr. Bulank mantk grup ilişki tablolar ve yapay sinir ağlar ile
bulank mantk ilişki belirlemede küme üyelik değerleri göz ard edilmektedir. Bu durum ise
gerçekte yaral olabilecek bilgilerin öngörü sürecinden dşlanmasna sebep olmaktadr.
Bulank bağntlar ile ilişki belirlemede tüm üyelik değerleri dikkate alnarak zaman serisinin
iç ilişkilerini temsil eden bağntlar oluşturulmaktadr. Zamanla değişmez bulank zaman
serisinde iç ilişki tek bir ilişki matrisi ile ifade edilebilmektedir. Song ve Chissom [4]’de
bulank bağnt matrisinin (R) elde edilmesinde birçok matris operasyonuna ihtiyaç
duymaktadr. Song ve Chissom [4] yönteminde çözümlenen bulank zaman serisi öngörü
modeli birinci dereceden olup aşağdaki gibidir.
Ft=F(t‐1)∘R

(1)

Burada bulank ilişki matrisi (R), bulank matris operasyonlarna bağl olarak elde
edilmektedir ve bulank zaman serisinin bir önceki değeri (t-1) ile geçerli değeri (t)
arasndaki ilişkiyi gösteren bulank bağntdr. [4] yöntemi gözlemlerin tüm üyelik
değerlerini kullanmasna rağmen, öngörü performans tatmin edici değildir. Bu durum bulank
bağntnn elde edilmesinde kullanlan bulank küme işlemleri operatörlerinden
kaynaklanmaktadr. Eğrioğlu (2011) çalşmasnda bulank bağnt matrisinin elde
edilmesinde, matris işlemleri veya bulank küme işlemleri operatörlerini kullanmak yerine
genetik algoritmalarn kullanldğ bir yaklaşm önerilmiştir.
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2. Uygulama ve Sonuçlar
Bu çalşmada bulank bağnt matrisinin elde edilmesinde geliştirilmiş parçack sürü
optimizasyonu yönteminin kullanldğ, bulank C- ortalamalar yöntemi ile gözlemlerin
bulanklaştrldğ ve berraklaştrma aşamasnda Song ve Chissom [4]’deki yöntemin
kullanldğ yeni bir birinci dereceden zamanla değişmez bulank zaman serisi yaklaşm
önerilmiştir. Önerilen yaklaşm literatürdeki birinci dereceden bulank zaman serisi
yaklaşmlar olan Song ve Chissom [4], Sullivan ve Woodall [5], Chen [1] ve Eğrioğlu [2]
çalşmalar ile yine literatürde sk kullanlan Alabama Üniversitesi kayt verileri üzerinden
karşlaştrlmştr. Elde edilen sonuçlar aşağda verilmiştir.
Çizelge 1. Yöntemlere ait RMSE değerleri
Methods
Song and Chissom [4]
Sullivan and Woodall [5]
Chen [1]
Eğrioğlu [2]
Proposed Method

RMSE
642,26
621,33
638,36
484,61
434,87
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Chen S.M. (1996), Forecasting enrollments based on fuzzy time-series, Fuzzy Sets and
Systems, 81, 311-319.
Egrioglu E. (2011), A New Time Invariant Fuzzy Time Series Forecasting Method
Based On Genetic Algorithm, Expert Systems with Applications, (Submitted Article)
Song, Q. and Chissom, B.S. (1993a). Fuzzy time series and its models. Fuzzy Sets and
Systems, 54, 269-277.
Song, Q. and Chissom, B.S. (1993b). Forecasting enrollments with fuzzy time series Part I. Fuzzy Sets and Systems, 54, 1-10.
Sullivan, J., and W. H. Woodall. (1994). A comparison of fuzzy forecasting and Markov
modeling. Fuzzy Sets and Systems 64(3) : 279 - 293.

ABSTRACT
A NEW TIME INVARIANT FUZZY TIME SERIES FORECASTING METHOD
BASED ON PARTICLE SWARM OPTIMIZATION AND FUZZY CLUSTERING
In the recent years, many fuzzy time series methods have proposed in the literature. Some of
these methods are using classical fuzzy set theory. But, using classical fuzzy set theory
generally needs complex matrix operations. Because of this problem, many studies in the
literature were using fuzzy group relationship tables in the fuzzy time series methods. Because
the fuzzy relationship tables were using ordering of fuzzy sets, the membership of fuzzy sets is
not to take into consideration. In this study, a new method which is employing membership of
fuzzy sets is proposed. The new method is determining elements of fuzzy relation matrix based
particle swarm optimization method.
Key words: Fuzzy time series, fuzzy sets, forecasting, particle swarm optimization
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FİNANSAL PİYASALARDA KOŞULLU OYNAKLIK MODELLERİNİN
İNCELENMESİ VE UYGULANMASI
Nazl KOÇAŞ*, Gül ERGÜN
Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, 06800, Ankara, TÜRKİYE
nazlikocas@hacettepe.edu.tr, gul@hacettepe.edu.tr

1. Giriş
Fon arz edenler ile fon talep edenlerin karşlaştklar pazara “finansal piyasalar” ad
verilmektedir. Son yllarda hemen hemen tüm ülkelerde olduğu gibi, Türkiye finansal
piyasalarnda da, hem yatrmclar hem de politika yapclar açsndan önemli sonuçlar
doğuran ve ağrlkl olarak da Türkiye ekonomisindeki belirsizlikler ve istikrarszlklardan
kaynaklandğna inanlan artan bir oynaklktan söz etmek mümkündür.
Oynaklk en basit anlamyla finansal varlk fiyatlarndaki ani hareketlilikler ya da değişimler
olarak ifade edilebilir. Finans piyasalarnda yüksek oynaklğn risk artşn da beraberinde
getirmesi oynaklğn modellenmesini gerekli klmştr. Riskin bir ölçüsü olarak kabul edilen
oynaklğn modellenmesi, yatrmclara riske karş tutumlarnda fayda sağlayacaktr.
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Finansal zaman serilerindeki oynaklğ modelleyebilmek için öncelikle modelde ARCH etkisi
olup olmadğn test etmek gerekmektedir. Modelde ARCH etkisi yoksa EKK tahmin yöntemi
kullanlabilmektedir. Ancak hata terimlerinde ARCH etkisi mevcutsa, varyans modelinin
tahmin edilmesi aşamasna geçilmektedir. Varyans fonksiyonu doğrusal olmadğ için
olabilirlik fonksiyonunun maksimum edilebilmesi için baz yinelemeli algoritmalardan
faydalanlmaktadr. Literatürde en çok kullanlan BHHH algoritmasdr.
Bu çalşmada finans piyasalarnda yaşanan ani ve hzl değişmelerin modellenmesinde
kullanlan koşullu oynaklk modelleri son yllarda ortaya konulan diğer modeller çerçevesinde
ele alnmş ve öncelikle teorik yaps irdelenmiştir. Ardndan koşullu oynaklk modelleri
gerçek veriler üzerinde uygulanmş ve elde edilen sonuçlar tartşlmştr.
Anahtar Kelimeler: Oynaklk, ARCH-GARCH Modelleri, Finansal Piyasalar.
KAYNAKLAR
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[4]

2. Koşullu Oynaklk Modelleri

[5]

Finansal piyasalarn dinamiğinin daha iyi anlaşlabilmesi ve zaman içinde değişen oynaklğn
tahmin edilebilmesi amacyla kullanlan ARCH-GARCH modelleri baz ek ihtiyaçlar
çerçevesinde genişletilmiştir.
Koşullu oynaklk modelleri finansal ve ekonometrik serilerin modellenmesinde yoğun olarak
kullanlmaktadr. Koşullu oynaklk modellerine dayal birçok çalşma mevcuttur. Bunlardan
bazlar şu şekildedir: Gürsakal (2009), Güloğlu ve Akman (2007), Mazbaş (2005), Zhang
(2008), Lee (2008). Bu çalşmalarn hepsinde ihtiyaçlara ve veri yapsna uygun olarak
yukardaki modellerden biri ya da birkaç uygulanmştr.
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GARCH modellerinde ise, hata varyans sadece önceki dönem hatalar ile ilişkili olmayp
kendi varyans ile de ilişkilidir. Bu modellerin temel özelliği hem otoregressif hem de
hareketli ortalama bileşenlerinin değişen varyansllğna izin vermesidir.

Döviz kurlar, faiz oranlar ve borsa endeksleri gibi finansal değişkenlerin oynaklklar bu
değişkenlerin beklenen değerlerinden ne kadar saptklarnn bir ölçüsüdür. Ekonomide
yaşanan ani ve hzl değişimler oynaklğn artmasna neden olmaktadr. Bu değişimlerin
olumsuz sonuçlarndan korunmak için oynaklğn tahmini çok önemlidir.

Oynaklğn tahmin edilmesinde kullanlan ilk yaklaşm Engle (1982) tarafndan geliştirilen
otoregressif koşullu değişen varyans (ARCH) modelidir. Bu model, Bollerslev (1986)
tarafndan geliştirilmiş ve genelleştirilmiş ARCH (GARCH) modeli olarak adlandrlmştr.
Bu yaklaşmlardan sonra oynaklğn modellenmesi finansal ekonometrinin önemli
amaçlarndan biri olmuştur. Bu yaklaşmlarn tümünde amaç koşullu varyansn
modellenmesidir. Koşullu varyansn koşulsuz varyansa göre üstünlüğü ARCH modellerinin
önemini artrmştr.
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Brooks C. (2008), Introductory Econometric for Finance, Cambridge University Press.
Enders W. (2004), Applied Econometric Time Series, John Wiley and Sons, New York.
Straumann D. (2005), Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models,
Springer Berlin Heidelberg, Germany.
Tsay S. Ruey (2002), Analysis of Financial Time Series, John Wiley and Sons, New
York.
Wang P. (2009), Financial Econometrics, Routledge, New York.
ABSTRACT
CONDITINAL VOLATILITY MODELS IN FINANCIAL MARKETS
AND ITS APPLICATION

Volatility can be expressed as a sudden fluctuations or changes in financial asset prices.
Sudden and rapid changes in the economy leads to an increase in volatility. To avoid the
negative consequences of these changes are very important to estimate volatility.
In this study, the sudden and rapid changes in the financial markets are used to model the
conditional volatility models are discussed within the framework of other models put forward
in recent years and primarily discussed the theoretical structure. Then the conditional
volatility models applied to real data and the results are discussed on.
Key Words: Volatility, ARCH-GARCH Models, Financial Markets

Genel olarak ARCH modelleri hata terimlerinin varyansn önceki dönem hata terimlerinin
karesi ile ilişkilendiren modellerdir. Bu modellerin temel özelliği hata teriminin t
dönemindeki varyansnn (t-1) dönemindeki hata teriminin karesine bağl olmasdr.
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Çözümlemede kullanlan yöntemlerin bazlar bulank ilişkileri belirlemede bulank mantk
grup ilişki tablolarn kullanrken bazlar da yapay sinir ağlarn kullanmaktadr. Bununla
birlikte tüm yöntemler evrensel küme parçalanmasna dayanmaktadr. Evrensel küme,

Faruk ALPASLAN, Özge CAĞCAĞ*, Damla İLTER, Ufuk YOLCU

(1)

*

Ondokuz Mays Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, 55139, Samsun,
e-posta: ozgecagcag@yahoo.com

1.Giriş
Su tüketimi nüfus, nem, scaklk, ekonomik ve ticari koşullar ve yağş gibi birçok parametre
tarafndan etkilenmektedir. Su tüketiminin doğru öngörülmesi, iklim değişikliklerinin son
derece yoğun hissedildiği bu dönemde, kstl su kaynaklarnn planlanmas ve yönetimi
açsndan büyük önem arz etmektedir. Bu bakmdan, literatürde, su talebi tahmininde,
regresyon, Box-Jenkins ve ARIMA gibi birçok yöntem kullanlmaktadr. Ancak, bu
geleneksel yöntemlerin birçok varsaym içermesi nedeniyle, son yllarda bulank mantk ve
yapay sinir ağlar gibi yöntemlerden de sklkla yararlanlmaktadr.
Bu çalşmada, İstanbul su tüketimi, ilk olarak Song ve Chissom [5] tarafndan ortaya konan
bulank zaman serisi yöntemleri ile öngörülmektedir. Böylece klasik zaman serisi
yaklaşmlarndaki kstlamalara gerek duyulmamakta ve bulank zaman serisi yaklaşmlarnn
üstün öngörü performans ile daha doğru tahminler elde edilmesi amaçlanmaktadr.
Bulank zaman serisi öngörü yöntemleri üç aşamadan oluşmaktadr. Bunlar srasyla,
bulanklaştrma, bulank ilişkilerin belirlenmesi ve durulaştrma aşamalardr. Her üç aşama
üzerine de literatürde birçok çalşma yaplmaktadr.
Bulanklaştrma aşamasnda genellikle evrensel küme parçalanmalar kullanlmasna rağmen,
bulanklaştrma aşamasnda bulank kümeleme, genetik algoritmalar, parçack sürü
optimizasyonu, gibi yöntemlerin kullanldğ çalşmalar azmsanmayacak kadardr. Bulank
ilişkilerin belirlenmesinde ise, ilk çalşmalarda karmaşk matris operasyonlar işlemleri
kullanlmş (Song ve Chissom [5]), bu çalşmalar bulank mantk grup ilişki tablolarnn
kullanldğ çalşmalar izlemiştir (Chen [2], Chen [3]). Ancak bu aşamada, son yllarda yapay
sinir ağlar da oldukça sk kullanlmaktadr (Aladağ vd. [1]). Durulaştrma aşamasnda hemen
tüm çalşmalarda merkezileştirme yöntemi kullanlmasna karşn diğer baz yöntemlere de
literatürde rastlamak mümkündür.
Literatürde mevcut olan bulank zamana serisi çalşmalarnn bir bölümü birinci dereceden
bulank zaman serisi öngörü modelleri içerirken (Song ve Chissom [5], Chen [2]), bir bölümü
ise yüksek dereceden modeller içermektedir (Chen [3], Aladağ vd. [1], Eğrioğlu vd. [4]).
Gerçek hayatta karşlaşlan zaman serilerinin bir bölümünün yalnzca bir dönem önceki
gözlem değeri ile ilişkili olmasna rağmen, bir bölümünün daha önceki dönemlerle de ilişkili
olabileceği düşünüldüğünde, bulank zaman serisi öngörü modelinin derecesi yöntemin
performans açsndan oldukça önemli olduğu söylenebilir.

Şeklinde tanmlanabilir. Burada,
,
reel zaman serisindeki en küçük değerli gözlem,
ise en büyük değerli gözlemdir.
ve
ise keyfi belirlenen saylardr.
olmak üzere tüm zaman serisini kapsayan evrensel küme, ilk olarak Song ve Chissom [5]
tarafndan ortaya konan bulank zaman serisi yöntemleri ile öngörülmektedir.
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ABSTRACT

FORCASTING OF İSTANBUL'S CLEAN WATER CONSUMPTION WITH FUZZY
TIME SERIES APPROACHES
Accurately forecasting of water consumption is very important for planning and management
of water source where global warming and climate change have been distinctly appeared
nowadays. While classic methods have been frequently used for forecasting of water
consumption in the literature, fuzzy logic and artificial neural networks have been used
efficiently over the last years. Moreover, uses of fuzzy time series analyse methods in such
issues bring out efficiently results because of they do not require constraints in conventional
methods and have superior performance of forecast. This study aims to forecast quantity of
Istanbul water consumption with certain fuzzy time series approaches and evaluation of
results.
Key Words: Water consumption, fuzzy time series, forecasting.

2.Uygulama
Bu çalşmada, “1994-2010 yllarna ait İstanbul su tüketimi” verisi, birinci ve yüksek
dereceden bulank zaman serisi öngörü modellerini içeren baz bulank zaman serisi
yöntemleri ile çözümlenmiş ve elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir.
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1.Özet
Zaman serilerinde snflandrma konusu son yllarda çok ilgi görmekte ve ekonomi, işletme,
demografi, jeoloji, tp ve iklim biliminde yaygn olarak kullanlmaktadr. Maharaj (2000) iki
durağan zaman serisini snflandrmak üzere zaman serilerinin bağmsz olmalarn
gerektirmeyen bir hipotez testi önermiştir. Bu test, zaman serilerine elde edilen otoregresif
modellerin parametreleri arasndaki farklara dayanr. Snflandrma süreci, ise, verilen her
zaman serisi çiftine uygulanan testin p değerine dayanr. Z t , 0 ortalamal  2 varyansl, tek
değişkenli stokastik bir süreç olsun. Z t durağan ve tersinir ARMA modelleri snfnn bir
üyesi olmak üzere,  ( B ) Z t   ( B ) At şeklinde ifade edilen ARMA modeli ele alnsn. Burada
0 ortalama ve  A2 varyansna sahip tek değişkenli beyaz gürültü sürecidir. Z t ayn


zamanda

Zt 

  j Z t  j  At

olarak

ifade

edilebilir.

Burada

j 1

 (B )   ( B ) 1 ( B )  1   1 B   2 B 2  ...

dir. Modelin ilişkisiz görünen regresyon formu
Z  W  a kullanldğnda, ilgili eşitlikler aşağdaki gibi olacaktr.
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Maharaj (2000)‘ n snflama yöntemi için iki durağan serinin üretici süreci arasnda fark olup
olmamasna ilişkin hipotez testi  X   Y  için önerdiği D  Rˆ ' R W 'Vˆ 1W R ' Rˆ  istatistiği
asimptotik olarak ki-kare dağlr. Eşitlikteki değerler aşağdaki gibi tanmlanr
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Zaman serilerinin bağmszlğ varsaym atltnda yürütülen snflama tekniklerinin
uygulanabilirlikleri kstldr. Çünkü, genelde karşlaştrlan zaman serileri benzer faktörlerden
etkilenme eğilimindedir. Maharaj (2000)’n testi bu anlamda araştrmaclara büyük kolaylk
sağlamştr.

R

 (ˆ kr  ˆ k 'r ) 2 
r 1

ˆ k  ˆ k '

2

Burada xk ve x k ' serileri için gecikmeler r  1,..., R ile ifade edilmiştir.
Bu çalşmada, Maharaj’ n snflama testi ve otokorelasyona dayanan hiyerarşik kümeleme
yönteminin performanslar karşlaştrlacaktr. Bu amaçla değişik örnek çaplar ve değişik
parametreli AR, MA ve ARMA süreçleri için düzenlenmiş bir simülasyon çalşmas
yaplacaktr.
KAYNAKLAR
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Bu çalşmada, otokorelasyona dayal uzaklk ölçüsü kullanan hiyerarşik kümeleme yöntemi
ele alnacaktr. Bu yöntemde zaman serilerinin otokorelasyon fonksiyonlar dikkate alnarak
karşlaştrma yaplr. xk ve x k ' serilerinin tahmin edilen otokorelasyon ölçüsü srasyla
ˆ k  ( ˆ k1 ,..., ˆ kR )' ve ˆ k '  ( ˆ k '1 ,..., ˆ k ' R )' olarak gösterilir.
Zaman serileri arasndaki benzerlik/benzemezlik aşağdaki Öklid uzaklk ölçüsü kullanlarak
ölçülür.

ZAMAN SERİLERİNDE SINIFLANDIRMA

At ,
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Series, Fuzzy Sets and Systems, 160, 3565-3589.
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Recognation Society, 38, 1857-1874.
Maharaj E. A. (2000), Clusters of Time Series, Journal of Classification, 17, 297-314.
Shaw C. T., King G. P. (1992), Using Cluster Analysis to Classify Time Series, 58, 288298.
ABSTRACT
CLUSTERING OF TIME SERIES DATA

Time series clustering problems arise when we observe a sample of time series and want to
group them into different clusters. This is an important area of research for different
disciplines. Maharaj (2000) propose a hypotheses testing prosedure doesn’t require the time
series to be independent. This classification prosedure is based on the p-value of the test that
is applied to every pair of given time series. In this study, the hierarchical agglomerative
clustering based on autocorrelation is also examined. Applications of these two methods to
simulated data set are discussed and methods are compared.
Key Words: Time series, clustering, autocorrelation based clustering

Kümeleme analizi, benzer özellikteki birimleri biraraya getirerek, birimleri gruplayan
istatistiksel bir analizdir. Literatürde zaman serilerinin snflandrlmasnda hiyerarşik ve
hiyerarşik olmayan kümeleme teknikleri kullanlmş ve çeşitli uzaklk ölçüleri önerilmiştir.
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1.Giriş
Bulank zaman serilerini, ilk olarak ortaya koyan Song ve Chissom [5], zamanla değişir (time
variant) ve zamanla değişmez (time invariant) olarak iki snfa ayrmştr. Literatürdeki
çalşmalarn çoğu zamanla değişmez bulank zaman serilerinin çözümlenmesi için önerilse de
zamanla değişir bulank zaman serilerinin çözümlenmesi için önerilen yöntemler de
mevcuttur. Bulank zaman serisi yöntemleri, bulanklaştrma, bulank ilişkilerin belirlenmesi
ve durulaştrma olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadr. Bulank zaman serisi yöntemlerinin
öngörü performanslarn geliştirmek ve yöntemleri daha sistematik hale getirmek adna bu üç
aşama üzerine de çalşmalar yaplmaktadr.
Song ve Chissom [5] ortaya koyduğu çalşmada bulank ilişkilerin belirlenmesinde karmaşk
matris işlemleri kullanrken, Chen [1] bulank ilişkilerin bulank mantk grup ilişki tablolar
ile belirlendiği bir yöntem önermiştir. Birinci dereceden bulank zaman serisi öngörü
modellerini içeren bu çalşmalarn yannda bulank ilişkilerin yine bulank mantk grup ilişki
tablolar ile belirlendiği yüksek dereceli bir yaklaşm Chen [2] tarafndan önerilmiştir.
İster birinci ister de yüksek dereceden olsun, tüm bulank zaman serisi öngörü modellerinde
öngörü performansn oldukça etkileyen başlca faktörlerden biri, bulanklaştrma aşamasnda
evrensel küme parçalanmalarn oluşturan aralklarn belirlenmesidir. Huarng [3] aralk
uzunluğunun önemini ortaya koymak ve en uygun aralk uzunluğunu belirlemek adna
ortalamaya ve dağlma dayal iki yöntem önermiştir.
Literatürde önerilen tüm bulank zaman serisi öngörü modelleri yalnzca otoregresif (AR)
değişkenleri içeren modellerdir. Oysa ki, gerçek hayat zaman serilerinin birçoğunun doğru
şekilde modellenebilmesi ve öngörülmesi, hareketli ortalamalar (MA) değişkenlerinin de
dikkate alnmasn gerektirir. Oluşturulan bulank zaman serisi öngörü modelinde AR
değişkenlerinin yannda MA değişkenlerinin de bulunmas, zaman serisinin içerdiği bulank
ilişkilerin doğru şekilde belirlenmesini ve böylece yöntemin öngörü performansnn artmasn
sağlayacaktr. Bu amaçla, Koçak vd. [4], MA değişkenlerini de içeren, yapay sinir ağlarna
dayal yeni bir bulank zaman serisi öngörü modeli önermişlerdir. Bu yeni yaklaşmn
avantajlar şu şekilde sralanabilir
 Model MA değişkenlerini içerdiğinden karşlaşlan gerçek hayat zaman serilerinin
analizi için daha gerçekçi bir yöntemdir.
 Bulank ilişkilerin belirlenmesinde yapay sinir ağlarnn kullanm, bulank mantk
grup ilişki tablolarndaki karmaşklk ve işlem yoğunluğunu ortadan kaldrarak,
yöntemi uygulanmas kolay bir hale getirmektedir.
 Literatürdeki diğer yöntemlere göre daha üstün bir öngörü performansna sahiptir.
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2.Uygulama ve Sonuçlar
Bu çalşmada, Koçak vd. [4] tarafndan önerilen, yapay sinir ağlarna dayal, ARMA (1,1)
tipli bulank zaman serisi öngörü modelinin tantlmas ve üstün öngörü performansnn ortaya
konmas amaçlanmştr. Bu amaçla, 20 Mays 2008 – 29 Eylül 2008 tarihleri arasnda
gözlemlenen IMKB 100 indeksi verisi çözümlenmiş ve elde edilen sonuçlar diğer baz
yöntem sonuçlar ile birlikte değerlendirilmiştir. Çözümleme sonucunda tüm yöntemlerden
elde edilen en iyi durumlara ait sonuçlar gösteren veriler Çizelge 1’de verilmiştir.
Çizelge1. Tüm yöntemlerden elde edilen en iyi durumlara ait sonuçlar

RMSE
MAPE
DA

*Ortalamaya dayal

Chen [1]

Huarng [3]*

Huarng
[3] **

Chen [2]

Koçak vd.
[4]

1359
0,0322
0.4286

1571
0,0327
0,5000

1761
0,0391
0,4286

1539
0,0344
0,5000

1214,307
0,0275
0,8571

**Dağlma dayal

KAYNAKLAR
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Chen S.M. (1996), Forecasting enrollments based on fuzzy time-series, Fuzzy Sets and
Systems, 81, 311-319.
Chen S.M. (2002), Forecasting enrollments based on high order fuzzy time series,
Cybernetics and Systems, 33:1-16.
Huarng K. (2001), Effective length of intervals to improve forecasting in fuzzy time
series, Fuzzy Sets and Systems, 123, 387-394.
Kocak C., Egrioglu E., Yolcu U. (2010), ARMA (1,1) type fuzzy time series forecasting
method on artificial neural networks, Expert Systems with Applications, (submitted
article).
Song Q. and Chissom B.S. (1993), Fuzzy time series and its models, Fuzzy Sets and
Systems, 54, 269-277.

ABSTRACT
ARMA(1,1) TYPE FUZZY TIME SERIES FORECASTING METHOD BASED ON
ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
The forecasting methods of fuzzy time series proposed in the literature depend on the models
connected to the fuzzy autoregressive (AR) variables. In the models in which the methods of
classic time series are used, there are not only autoregressive variables of time series but also
moving average (MA) variables of time series. However in the forecasting method of fuzzy
time series proposed in the literature, there are no MA variables. In this study, by defining a
forecasting model of fuzzy time series which include not only fuzzy AR variables but also MA
variables, an analysis of algorithm that depends on artificial neural networks is proposed.
Key Words: Fuzzy time series, forecasting, artificial neural network, ARMA models.
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TÜRKİYE YÜK TALEBİNİN GENELLEŞTİRİLMİŞ MAKSİMUM
ENTROPİ TAHMİNİ İLE MODELLENMESİ

M

 k   z km p km ,

1. Giriş
İnsan uygarlğnn en önemli ihtiyaçlarndan biri olan ulaşm, ticari etkinliklerin
gerçekleşmesine olanak sağlamas ve ayn zamanda sosyo-ekonomik etkileri nedeniyle,
zamanla ekonomik yapy şekillendirici bir nitelik kazanmştr. Taşmaclk ise, ulaştrma
sürecinin yannda yükün taşnmas için gerekli olan çeşitli araç ve hizmetlerin bir
kombinasyonudur. Yük taşmaclğ ülkenin en önemli ekonomik aktivitesidir. Bu nedenle,
mühendislik ve sosyal bilimler alannda yük talep modellemesi önemli bir yere sahiptir.
Ulaşm planlamasnda, talep modellemesi için mekansal etkileşim modellerinden
çekim(gravity) modeli yaygn olarak kullanlmaktadr.
Geleneksel çekim modeli, bölgeleraras yük hareketliliğindeki değişimi açklayabilmek için
hem yükün yaratldğ başlangç bölgesindeki hem de yükün iletildiği son bölge özelliklerini
içeren açklayc değişkenler kullanr. Panel veri çerçevesinde, standart çekim modeline log.
dönüşüm uygulandğnda elde edilen toplamsal log modeli aşağdaki gibi olmaktadr (Papalia,
R.B., 2010):

Y    B X B   S X S  D   .

(1)

Burada, Y bağml değişkeni, XB ve XS srasyla yükün geldiği “Başlangç” bölgesi ile yükün
iletildiği “Son” bölgesi özelliklerini içeren açklayc değişken matrislerini,  B ve  S
parametre vektörlerini, D Başlangç-Son arasndaki uzaklk vektörünü,  uzaklk etkisini
gösteren parametreyi,  sabit terimi ve  bölge etkisini gösteren kukla değişkeni
göstermektedir. Eş.(1)’de verilen regresyon modelinde hata teriminin normal dağldğ
varsaylmaktadr. Varsaym bozulumu olduğunda, parametrelerin standart En Küçük Kareler
Kestirimleri (EKK) yerine Genelleştirilmiş Maksimum Entropi (GME) tahmin edicileri
kullanlmakta ve model yeniden tanmlanmaktadr. GME tahmin edicilerinin avantajlar;
i)Model parametrelerinde önsel bilgiyi içermesi, ii)Hata dağlmnn normallik varsaymn
sağlamadğ durumlarda direk uygulanabilir olmas, iii)Kötü tanmlanmş ve kötü
koşullandrlmş problem çözümlerinde sağlam kestirimler sunmasdr (Golan, Judge ve
Miller, 1996).
2. Genelleştirilmiş Maksimum Entropi Tahmin Edicisi
Genel doğrusal model yaps,


Y X  

(2)

biçimindedir. Burada Y, Nx1 boyutlu bağml değişken vektörü, X NxK boyutlu açklayc
değişken matrisi,  Kx1 boyutlu parametre vektörü ve  Nx1 boyutlu hata vektörüdür.

N

vektörü, min   i2 , Yi  X i   optimizasyon

 i 1

probleminin çözümlenmesi ile elde edilir. Maksimum entropi yaklaşmnda ise kareler
toplam yerine entropi fonksiyonu esas alnr ve Eş. (2)’i sağlayan olaslklar elde edilir.
Maksimum entropi yaklaşmnn kullanlabilmesi için  parametrelerinin olaslklar
Bilindiği gibi EKK yöntemine göre 
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cinsinden yazlabilmesi gerekir. Buna göre bilinmeyen parametre vektörü aşağdaki gibi
yeniden tanmlanr (Eruygur, H.O., 2005),

Esra SATICI
Ulaştrma Bakanlğ, Karayollar Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Dai. Bşk. Yücetepe/ANKARA
esra.satici@gmail.com
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M  2 , k=1,2,…,K.

(3)

m 1

Burada zkm kesikli destek değerleri (support values) ve pkm  k ’a karşlk gelen olaslklar
göstermektedir. Benzer şekilde hatalar da aşağdaki gibi yeniden formüle edilir;
J

 i   vtj wtj ,

j  2 , t=1,2,…,T.

(4)

j 1

Burada vt [0,1] aralğnda uniform dağlan kesikli destek noktalar ve wt bilinmeyen olaslk
vektörüdür. Eş.(3) ve Eş.(4)’de verilen yeniden tanmlanmş parametre ve hata vektörlerine
göre Eş.(2),


Y XZp  Vw

(5)

biçiminde yazlr. max H ( p, w
)  p  ln p  w ln w optimizasyon problemi Eş.(5)’e bağl
çözümlenerek  k ve  i ’nin GME tahminlerine ulaşlr.
3. Uygulama
Karayollar Genel Müdürlüğü (KGM) tarafndan düzenli olarak her yl Türkiye genelinde,
KGM’nin sorumlu olduğu devlet yolu ağnda, yl boyunca yol kenar etütleri
gerçekleştirilmektedir. Dingil ağrlğ etütleri ad verilen bu etütlerde, ağr taştlar yol
kenarnda durdurularak tartlmakta ve sürücülerine seyahat ve taşdğ yük özellikleri ile ilgili
bire bir anket uygulanmaktadr. Bu çalşmada 2007, 2008 ve 2009 yllarnda gerçekleştirilen
etüt sonuçlar, sosyoekonomik ve demografik veriler kullanlarak, iller aras yük hareketliliği
GME yöntemi ile modellenmiş ve sonuçlar tartşlmştr.
KAYNAKLAR
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Golan, A., Judge, G., Miller D. (1996), Maximum Entropy Econometrics: Robust Estimation
with Limited Data, Wiley, New York.
Eruygur, H.O. (2005), Generalized Maximum Entropy Estimator: Formulation and a Monte
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ABSTRACT
FREIGHT DEMAND MODELLING FOR TÜRKİYE VIA GENERALIZED
MAXIMIM ENTROPY ESTIMATION
Freight demand modelling is very important role in transportation planning. Spatial
interaction model or gravity models have recently became an useful tool for applied demand
analysis. In this study, the use of generalized maximum entropy estimators for gravity models
and regression models is introduced. Finally, using the axle load survey data performed by
Turkish Directorate of Highways, socioeconomik data and demographic data, the freight
demand model between provinces in Turkey is generated and the results obtained are
discussed.
Key Words: Gravity model, freight demand modelling, generalized maximum entropy
estimator
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BİR MODELLEME YÖNTEMİ OLARAK MAKSİMUM
ENTROPİ İLKESİ
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1. Giriş

[4]

Bir olaslk dağlmna ait herhangi bir bilgiye sahip olunmamas durumunda yaplabilecek en
iyi şey, belirsizliği maksimize eden olaslk dağlmnn seçilmesidir. Hiçbir bilginin
olmamas durumunda problem nispeten kolaydr. Çünkü tek düze (Uniform) dağlm,
maksimum belirsizliğe sahip olan olaslk dağlmdr. Bununla birlikte, olaslk dağlmnn
momentlerine ilişkin bilgiye sahip olunmas durumunda, bu moment kstlarn sağlayan ve
ayn zamanda belirsizliği maksimize eden olaslk dağlmnn seçilmesi en uygun karar olur.
Böylece, verilen bilginin tamam kullanlr ve kullanlmaya uygun olmayan bir bilgiyle ilgili
olarak da herhangi bir varsaym yaplmasna gerek kalmaz. Bu ilke, 1957 ylnda Jaynes
tarafndan önerilmiştir ve “Maksimum Entropi İlkesi” ya da “Jaynes’in Maksimum Entropi
İlkesi” olarak bilinir. Ksaca “MaxEnt” olarak belirtilir.

Cover, T.M., Thomas, J.A., 1991, Elements of Information Theory, A Wiley
Interscience Publication, New York, USA.
Jaynes, E. T., 1957, Information Theory and Statistical Mechanics, The Physical
Review, Vol. 106, No. 4, 620-630.
Kapur, J.N., Kesavan, H.K., 1992, Entropy Optimization Principles With Applications,
Academic Pres, New York, USA.
Karmeshu, J., Pal, N.R., 2003, Entropy Measures, Maximum Entropy Principle and
Emerging Applications, Springer, New York.
ABSTRACT
MAXIMUM ENTROPY PRINCIPLE AS A MODELLING METHOD

In this study, it is emphasized on model identification with MaxEnt method. For this purpose,
finding the probability distribution of a data set with the help of MaxEnt method is shown
with an application.
Key Words: Entropy, maximum entropy, modeling

Maksimum entropi ilkesi, istatistik, matematik, fizik, elektronik ve ekonomi gibi pek çok
bilim alannda geniş uygulama alanlarna sahiptir. İstatistikteki en önemli kullanm
alanlarndan birisi ise eldeki veri kümesinin modellenmesidir. Bu çalşmada, MaxEnt yöntemi
ile model belirleme üzerinde durulmuştur. Bu amaçla, bir veri kümesine ilişkin olaslk
dağlmnn MaxEnt yöntemi yardmyla bulunmas bir uygulama ile gösterilmiştir.
2. Yöntem

Bir
kesikli rastlant değişkeninin, sonlu sayda
durumlarnda bulunma
olaslklar
ve bu değişkene bağl olan
fonksiyonlarnn beklenen değerleri
olmak üzere, maksimum entropi ilkesinde
matematiksel olarak yaplmak istenen,

entropi fonksiyonunu,

ve

kstlar altnda maksimum yapan olaslk değerlerini bulmaktr. Burada,
moment fonksiyonlar, ’ye
moment değerleri
verilen kstlara da moment kstlar denir.
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DOĞRUSAL OLMAYAN REGRESYONDA BOZULMA NOKTASI
VE BİR UYGULAMA
Ahmet PEKGÖR1, Aşr GENÇ1
1

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Kampüs/ KONYA
pekgor@selcuk.edu.tr, agenc@selcuk.edu.tr

Bozulma noktas, bir tahmin edicinin sağlamlk ölçütlerinden birisidir. Sağlam tahmin
edicilerde bu değer 1 2 , sağlam olmayan tahmin edicilerde de 1 n dir. Maalesef günümüz
istatistiksel paket programlarda kullancya, ele aldğ tahmin edicinin sağlamlk ölçütü olan
bu değer yanstlmamaktadr. Bu da kullancnn, ele aldğ modelde tahmin edicinin ne
derecede sağlam olacağnn hesaplanmas için bu işlemi bizzat elle ve teorik olarak çözmesi
gerekmektedir. Ancak, modelin zorluğu ve işlem hacminin büyüklüğünden ötürü her zaman bu
mümkün olmamaktadr. Bundan dolay kullancnn ele almş olduğu modelde ve tahmin
ediciye dayanan sonuçlarda, bozulma noktalarnn kullancya yanstlmas gerekmektedir. Bu
noktadan yola çkarak, bozulma noktasnn bilgisayar yardmyla hesaplanlmas düşüncesi
bu çalşmann ana temasn oluşturmaktadr. Bu çalşmada bozulma noktas yeni bir
yaklaşmla (Tespit yöntemi) tanmlanarak bilgisayar ortamnda hesaplanlmas mümkün
klnmş, ayrca bu yeni tanm sayesinde tahmin edicilerin bozulma noktalar yönünden
sralanabilmesi de mümkün olmuştur.
Anahtar Kelimeler:Bozulma noktas, Doğrusal olmayan regresyon, Sağlam tahminediciler,
Tespit yöntemi
1.Bozulma Noktas
X örneklem değerlerinden oluşan gözlem veri setini, X m de X deki herhangi m noktalaryla

 X, 

deki herhangi noktalarn yer değiştirilmesi ile elde edilen veri kümelerinin cümlesini
(m  1,2,..., n) göstersin. X de ˆ tahmin edicisinin değiştirmeli sonlu örneklem bozulma
noktas,
m


 * ˆ, X min  : sup ˆ  X m   ˆ  X    
(1)
 n Xm






dır (Donoho ve Huber 1983).

Bozulma noktas 0   *  1 aralğnda değerler almaktadr. Sağlam tahmin edicilerde bozulma
noktasnn 1/ 2 olmas arzu edilir. Bozulma noktasnn 1/ 2 den büyük olmas, mevcut
gözlem değerlerinin yarsndan fazlasnn tahmin değerleri için hesaba alnmadğn gösterir.
Bozulma noktasnn sfr’a yakn olmas da tahmin edicinin aykr gözlem değerlerinden aşr
derecede etkileneceğini gösterir (Jureckova ve ark. 1990).
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n 
  nm 

1
 


* ˆ
  , X  Min   Min   Ai 
n
m 1 

i 1



 
şeklinde önerilmektedir (Pekgör 2010).





(3)
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ABSTRACT
BREAKDOWN POINTS IN NONLINEAR REGREGRESSION AND AN
APPLICATION

Breakdown point is one of the robustness measures of an estimator. In robust estimators, the
value of this measure is 1 2 on the other hand in nonrobust estimators, the value of this
measure is 1 n . Unfortunately in nowadays statistical packet programmes, the robustness
measure of handed estimator can not be provided to the user. This impossibility causes the
user to compute the robustness of an estimator of his interested model by hand and
theoretically. But on the other hand by this way, computing of the robustness of an estimator
is always impossible because of the difficulty of the model and the big size of computing.
Therefore in the user’s interested model and in the results of an estimator that the user is
interested, computing breakdown point is very important. Starting from this point, computing
breakdown point by a computer is the main theme of this study. In this study, by defining an
alternative new breakdown point (Tespit method), computing of breakdown point is provided
to the user in computer occasion and also by courtesy of this new definition, sorting of
estimators in terms of breakdown points is allowed.
Key Words: Breakdown point, Nonlinear regression, Robust estimators, Tespit method

2.Bozulma Noktas İçin Yeni Bir Yöntem (Tespit Yöntemi)
Veri setinde m tane aykr gözlem olsun. ˆ tahmin edicisine dayal olarak bu m tane aykr
gözlemden doğru tespit edilebilenlerin says da k olsun. Buna göre,
 n , ki  m
(2)
Ai  
 m , ki  m
olmak üzere, ˆ tahmin edicisinin bozulma noktas,
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POTANSİYEL DIŞ GÖÇ EĞİLİMİNİN LOJİSTİK REGRESYON
MODELİ İLE TAHMİN EDİLMESİ
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1.Giriş

Tüm dünyada yaklaşk 190 milyon kişinin doğduklar ülkenin yani anavatanlarnn dşnda
yaşadklar saptanmştr. Uluslararas göçleri kapsam, içerik ve nitelik bakmndan
incelediğimizde bir çok snfa ayrabiliriz. Bunlarn arasnda araştrmamzn da konusu olan
mülteci göçü şu şekilde tanmlanabilir.
“Mülteci göçü” (refugee migration), esas itibaryla, bulunduklar ülkede siyasi otorite veya
rejimle anlaşmazlk veya çatşma halinde olan, bu itibarla da çoğu kez can ve mal güvenlikleri
tehdit altnda bulunan kişilerin ve küçük gruplarn başka bir ülkeye, genellikle de yasadş
yollarla ve/veya sahte belgelerle gerçekleştirdikleri göç türüdür. Kritz ve Keely’ye göre göçün en
dramatik formu mülteci göçüdür. İnsanlk tarihinde, bu konuda uluslararas dayanşma ve yardm
gereğinin siyasi açdan öneminin kavranmas ve tannmas çok yenidir. Mülteci sorunlaryla
1921’den önce öncellikle ve neredeyse sadece özel gönüllü kuruluşlar ilgilenmişler ve sadece
bunlar yardm çağrlarn gözler önüne sermişlerdir. Mülteci göçüne, tarihi olarak hemen-hemen
dünyann her yerinde rastlanmş olmakla birlikte son yllarda hacim olarak çoğunluğu Asya’nn,
Afrika’nn ve Latin Amerika’nn gelişmekte olan veya azgelişmiş ülkelerinde meydana geldi.

Bu bağlamda Asya ülkelerinden biri olan Afganistan’da ve Pakistan’da yaşanan savaş ve terör
eylemleri beraberinde işsizliğe ve güvenlik zaafiyetine neden olmuş ve insanlar kaçak yollardan
çeşitli ülkelere göç etmek üzere ülkelerini terk etmişlerdir. Hedef ülkeler genel olarak
Avustralya, Norveç, Kanada, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve bunlar gibi gelişmiş
ülkelerdir.
Ülkemiz de özelikle avrupa hedefli mültecilerin geçiş kaps olarak önemli bir yere sahiptir. Son
zamanlarda Afgan kökenli mülteci yakalama saysnda ciddi artş gözlenmiştir. Gelişmiş ve
refah seviyesi yüksek ülkelerde kaçak göçmenlik ciddi bir sorun çkarmaktadr. Özellikle
politikaclarn seçim kampanyalarnda halka vaad ettiği konulardan birisi de kaçak göçmenliği
azaltacaklar üzerinedir. Gelişmiş ülkeler ve özellikle hedef konumunda olanlar için veri
eksikliği ve analiz yaplamamas bilinçsiz politika geliştirilmesine neden olmaktadr. Aslnda
birçok ülkenin elinde mülteciler üzerinde rakamlar bulunmaktadr fakat detayl bir araştrma ve
analiz olanağ birçoğunda mevcut değildir.
Bu nedenle yürütülen bu projede Afganistan ve Pakistan’da yaşayan Hazara topluluğu üzerinden
toplanan veriler analiz edilerek insanlarn ölümleri pahasna da olsa ülkelerini terk etmelerinde
etkili olan faktörler istatistiksel analiz yöntemleri kullanlarak belirlenmeye çalşlacaktr.
2.Veri ve Yöntem
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Tesadüfi örnekleme yoluyla sadece Hazara topluluğundan seçilen kişiler ile görüşme yaplmaya
devam edilmektedir. Hazaralarn nüfusuna ait bilgiler uluslararas organizasyonlardan ve
Afganistan ile Pakistan İstatistik ofislerinden temin edilmiştir.
Analiz aşamasnda betimsel analizlerle beraber lojistik regresyon modeli kurulacak, bağml
değişken olarak deneklerin göç plan olup olmadğ sorusu kabul edilecek ve coğrafi bilgi
sistemleri de kullanlarak haritlalar oluşturulacaktr.
3.Amaçlar

Yaplacak analiz neticesinde elde edilecek modele göre analizler farkl etnik kökenler üzerinden
toplanacak verilere de uygulanacak ve iki ülke için hangi değişkenlerin göçme eğilimini artrdğ
saptanacaktr. Ayn zamanda bu konuda literatüre katk sağlanacaktr.
.
KAYNAKLAR
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[6]

Mary M. Kritz ; Charles B. Keely, “Introduction” Global Trends in Migration (iç.)
Mary M. Kritz, Charles B. Keely and Silvano M. Tomasi (ed.), The Center for
Migration Studies of New York, Inc., New York 1981, s. xviii.
OECD, ‘‘International Migration : The Human Face of Globalization“ 2009
Koç Üniversitesi Göç Araştrmalar Program
Futo, Peter (ed.) (2010): Yearbook on Illegal Migration, Human Smuggling and
Trafficking in Central and Eastern Europe. A Survey and Analysis of Border
Management and Border Apprehension. Data from 2008. Including: Special Survey on
the 2007 Enlargement of the Schengen Area. Vienna: ICMPD. ISBN 3-900411-55-8
UNHCR ,Human Trafficking Reports
ABSTRACT
ESTIMATING INTENTION FOR IRREGULAR MIGRATION BY FITTING A
STATISTICAL MODEL

In recent years, irregular migration has gained increasing attention of international
organizations, academics and politicians. By the help of monitoring systems, countries are
making the entrance to their country more difficult for some country residents to prevent
migration flows.
Thus, the immigrants are trying to enter countries illegally by human trafficking
organizations usually by boat. At this stage, some countries need detailed information about
the reason of immigration to their country. To get the detailed information, a comprehensive
research has to be conducted to identify the factors and reasons which trigger irregular
migration. Within the scope of this research, the main aim of this study is getting more
detailed information about potential immigrants’ characteristics by conducting surveys and
developing monitoring programmes. The collected data is used to fit a model to estimate the
immigration probability by using statistical methods.
Key Words: Irregular migration, logistic models, International Migration, Refugee

DA Danşmanlğn yürüttüğü projede veri toplama faaliyeti Afganistan ve Pakistan’da baz lokal
araştrma organizasyonlar tafarndan yürütülmektedir.
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SAYISAL GÖRÜNTÜLERDEKİ NESNELERİN BASKIN
NOKTALARININ ALGILANMASINDA İSTATİSTİKSEL
YAKLAŞIMLAR
Orhan KESEMEN, Çiğdem GÜNGÖR
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü, 61080 Trabzon, Türkiye
okesemen@gmail.com, cigdemgungor@windowslive.com

1.Giriş

Geleceğin bilimleri arasnda gösterilen yapay zekânn dünyay gören gözü olan görüntü
işlemenin kullanm günümüzde birçok alanda giderek yaygnlaşmaktadr. Görüntü
çözümlemede en önemli konulardan birisi saysal ortama aktarlan görüntülerin içeriklerinin
karakteristik özelliklerini ortaya çkarmaktr. Ayn şekilde bir görüntü içerisindeki nesnelerin
de karakteristik özellikleri çkarlabilir.
Görüntü içerisinde birbiriyle bitişik olan ve zemin renginden farkl, ayn renkteki gözeklerin
(pixel) oluşturduğu kümelere nesne veya tanecik denir. Görüntü içerisinde bulunan değişik
biçimlerde ve boyutlardaki nesnelerin özelliklerinin araştrlmas uygulama alanlarnda
oldukça önemli bir yer tutmaktadr. Bu uygulama alanlar: tpta birçok hastalğn teşhisinde;
askeri alanlarda uydu görüntüleriyle istihbaratlarn derlenmesinde, akll füzelerin hedeflerini
bulmasnda; bitki çeşitliliğinin araştrlmasnda, hayvan kitlelerinin göçlerinde ve nüfuslarnn
incelenmesinde; kayaçlarn mineral içeriklerinin araştrlmasnda, vb. konular saylabilir [1].
İstatistiksel özellikler yardmyla basit şekilli nesnelerin birçok tanm yaplabilir. Bu
istatistiksel özellikler karmaşk nesnelerin tanmlanmas için de kullanlabilir [2]. Saysal
görüntülerdeki nesnelerin baskn noktalarnn araştrlmasnda, kenar boyunca tanmlanan iki
) farkl olmasna göre
yöneyin arasndaki açnn 180 dereceden küçük bir oranda (
çözüm bulunmaktadr [3-4]. Ancak kenarlar düzgün olmayan nesnelerin baskn noktalarnn
araştrlmasnda aykr değerler yanlş sonuçlarn doğmasna neden olmaktadr.
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yaklaştkça bu uzaklk köşenin oluşturduğu açnn etkisiyle azalacaktr. Uzaklğn en az
olduğu, yani belirlenen iki gözeğin birbirine en yakn olduğu nokta ise olas köşe noktas
olarak kabul edilecektir.
Ağrlk Merkezi Çakşmas Yöntemi: Nesnenin tüm gözekleri bir kütle olarak kabul edilip
ağrlk merkezi bulunabilir. Bu ağrlk merkezi ile nesnenin olas baskn noktalarnn
oluşturacağ ağrlk merkezi arasndaki sapmann en küçük olmas, bu noktalarnn baskn
nokta olduğunu gösterir.
Kesişim Açs Yöntemi: Etkin gözeğin zt yönlerindeki komşuluğundan hesaplanan iki
bağlanm (regression) doğrusunun kesiştikleri bölgedeki açnn derecesine göre söz konusu
gözeğin köşe noktas olup olmadğna karar verilir. Etkin gözeğin birbirine zt iki yönündeki
noktalarndan geçen iki farkl regresyon doğrusunun kesiştirilmesi halinde eğer etkin gözek
derece civarnda, değil ise
veya
aralğnda
kenarlk gözeği ise aç
olacaktr.
İlgileşim (Correlation) Katsays Yöntemi: Kesişim açs yöntemindeki iki bağlanm
doğrusu yerine tek bağlanm doğrusu seçilir. Seçilen bu noktalardan ilgileşim katsays
hesaplanr. İlgili gözeklerin doğru etrafnda sapmalar düşükse düz bir kenar, sapmalar
yüksekse baskn noktaya yaklaşldğ söylenebilir.
3. Bulgular ve Sonuçlar
1000 tane yapay çokgen görüntü oluşturuldu ve bunlardan çkarlan sonuç: Kütle zemin oran
yöntemi, seçilen komşuluk dörtgeninin büyük olmas durumunda iyi sonuçlar vermektedir.
Göreceli uzaklklar yöntemi köşelerin dar açl, geniş açl, çokgenin içbükey veya dşbükey
olmas durumunda bile yüksek başar göstermektedir. Ağrlk merkezi çakşma yöntemi
büyük boyutlu nesnelerde iyi sonuç verirken küçük boyutlu nesnelerde çözümün sapmasna
neden olmaktadr. Kesişim açs yöntemi yöneysel yaklaşmlara göre düzgün olmayan
kenarlarda başarl sonuçlar vermektedir. İlgileşim katsays yöntemi dar açlarda başar
gösterirken geniş açlarda baskn nokta kstasnn belirlenmesinde diğer yöntemlerden daha
başarl değildir.
KAYNAKLAR

2.Yöntemler

[1]

Saysal görüntülerdeki kütleler, değişik geometrik şekillere sahip olabilmektedirler. Bu
kütlelerin çokgene benzetilip kenar says ve dolaysyla köşe noktalarnn belirlenmesi,
kütlenin daha az veriyle temsil edilmesi, uygulamada önemli bir probleme çözüm
olabilmektedir.
Saysal görüntüler, ön işlemden geçirilerek içerisindeki kütleler tek tek etiketlenir. Etiketlenen
her kütle ayr ayr ele alnarak, iki boyutlu saysal türev yöntemi kullanlarak kenar gözekleri
bulunur. Bu kenar gözekleri srasyla saat yönünde gezilerek köşe olup olmayacaklar
araştrlr. Bu çalşmada köşe noktalarnn bulunmas için beş ayr yöntem önerilmiştir.
Bunlar,
Kütle-Zemin Oran Yöntemi: Etkin gözek komşuluğundaki gözeklerden nesne olarak
etiketlenmiş gözeklerin says ile zemin olarak etiketlenmiş gözeklerin saysnn oranlanmas
yöntemidir. Bu oran kenar gözekleri boyunca 1’e yakn olup küçük sapmalar göstermekte,
ancak köşeye yakn gözeklerde bu oran 1’den uzaklaşmakta ve büyük sapmalar
göstermektedir. Bu ise ilgili etkin gözeğin muhtemel bir köşe noktas olduğu anlamna
gelmektedir.
Göreceli Uzaklklar Yöntemi: Etkin gözek komşuluğunda birbirine zt yönde iki taraftan
kadar gözek ötedeki iki gözek ele alnr. Bu iki gözek arasndaki uzaklk her üç gözek de
kenarlk gözekleri ise yaklaşk
kadar olacaktr. Fakat etkin gözek köşe noktasna

[2]
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Kesemen, O., Aktaş, N. ve Solak, Y.N., (2010), Saysal Görüntülerdeki Taneciklerin
Topaklk Ölçüsünün Belirlenmesi, 9. Matematik Sempozyumu, 20-22 Ekim, Trabzon.
Bribiesca, E. and Guzman, A., (1980), How to describe pure form and how to measure
differences in shapes using shape numbers, Pattern Recognition, 12 (2) 101-112.
Teh, C. H. and Chin, R. T., (1989), On the Detection of Dominant Points on Digital
Curves, IEEE Transaction on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 11 (8) 859872.
Marji, M., and Siy, P., (2003), A new algorithm for dominant points detection and
polygonization of digital curves, Pattern Recognition, 36 (3) 2239-2251.
ABSTRACT
STATISTICAL APPROACH TO DETECTION OF DOMINANT POINTS OF
OBJECTS IN DIGITAL IMAGE

In this paper, some algorithms are proposed for detection of dominant points of objects in
digital images. Some statistical methods and geometry rules are used in the proposed
algorithms.
Key Words: digital curve, polygonal approximation, shape analysis, corner detection,
dominant point detection
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EŞİT OLMAYAN ÖLÇEK PARAMETRESİ VARSAYIMI ALTINDA
TERS GAUSSIAN DAĞILIMIN ORTALAMALARININ EŞİTLİĞİ İÇİN
BİR TEST VE KARŞILAŞTIRMASI
Esra YİĞİT1*, Esra POLAT2, Fikri GÖKPINAR3, Süleyman GÜNAY4
1, 3

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 06500 Teknikokullar/Ankara
eyigit@gazi.edu.tr, fikri@gazi.edu.tr
2, 4
Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 06800-Beytepe/Ankara
espolat@hacettepe.edu.tr, sgunay@hacettepe.edu.tr

Ters Gaussian (Inverse Gaussian/IG) dağlm, olaslkta ve istatistikte birçok alanda
kullanlmaktadr. Schrödinger 1915’de, Brown hareketinde ilk geçiş zamann olaslk
dağlmn Gaussian dağlm olarak elde etmiştir (Chhikara ve Folks, 1978). Tweedie (1945),
normal dağlmn kümülant üreten fonksiyonu ile ilk geçiş zamann dağlmnn kümülant
üreten fonksiyonu arasnda ters ilişki olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, ilk geçiş zamann
dağlmn IG dağlm olarak da isimlendirmiştir. Wald (1947) ise, bu dağlmn limit yapsn
araştrmştr. Bu nedenle, özellikle Rusya literatüründe, bu dağlm Wald dağlm olarak da
bilinmektedir (Chhikara ve Folks, 1978). İki parametreli IG dağlmn olaslk yoğunluk
fonksiyonu aşağdaki eşitlikteki gibidir.
1/ 2

  x   
exp
, x  0, ,   0
2 2 x
2

(1)

Eş. (1)’deki , konum parametresi ve  ise, ölçek parametresidir. IG dağlm, normal
dağlma benzeyen baz özelliklere sahiptir (Seshadri, 1999). Örneğin, homojen varyans
varsaym altnda normal dağlma sahip k sayda birbirinden bağmsz kitle ortalamasnn
eşitliği testi için Klasik F testi kullanlr. Benzer şekilde, ayn ölçek parametresi varsaym
altnda IG dağlmna sahip k sayda birbirinden bağmsz kitle ortalamasnn eşitliği testi için
ters orantl F testi (analysis of reciprocals/ANORE) kullanlr. Buna göre her biri IG dağlma
sahip k tane kitle olmak üzere, bu kitlelerden i. kitlenin bilinmeyen ortalamas i ve genel
ortalama da  ile gösterilmek üzere, yokluk ve alternatif hipotezler Eş. (2)’deki gibi ifade
edilir.
H 0 : 1 
2 

k 
 , H 1 :  j  0
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parametrelerin en çok olabilirlik tahmin edicilerine (maximum likelihood estimators/MLE),
yani kstl en çok olabilirlik tahmin edicilerine (restricted maximum likelihood
estimators/RMLE) dayal bir yöntemdir. Bu çalşmada, eşit olmayan ölçek parametresi altnda
IG dağlmna sahip k saydaki kitlenin ortalamasnn eşitliğinin hipotez testi için ANORE,
GP ve CAT testleri simülasyon yoluyla deneysel I.tip hata oranlar ve güç değerleri
bakmndan karşlaştrlmştr. Bu karşlaştrmalar yapmak için k=3 ve k=5 saydaki kitler
için örneklem hacimleri ve ölçek parametresinin çeşitli kombinasyonlar kullanlmştr.
KAYNAKLAR

[1]

1. Giriş

  
f x; ,    
3
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Chang C. H., Pal N., Lim W. K., Lin J. J. (2010), Comparing several population means:
a parametric bootstrap method and its comparison with usual ANOVA F test as well as
ANOM, Comput. Stat., 25:71-95.
Chhikara R. S., Folks J. L. (1978), The inverse gaussian distribution and its statistical
application: a review, J. R. Statistic Soc. B.
Pal N., Lim, W. K., Ling C. H. (2007), A computational approach to statistical
inferences, Journal of Applied Probability & Statistics, 2:13-35.
Seshadri V. (1999), The Inverse Gaussian Distribution: Statistical Theory and
Applications, Springer, New York.
Tian L. (2006), Testing Equality of Inverse Gaussian Means Under Heterogeneity
Based on Generalized Test Variable, Computational Statistics & Data Analysis,
51:1156-1162.
ABSTRACT
A COMPUTATIONAL APPROACH FOR TESTING EQUALITY OF INVERSE
GAUSSIAN MEANS UNDER UNEQUAL SCALE PARAMETERS AND
SIMULATION STUDY

A very common problem in applied statistics is that of comparing the means of several
populations. In this paper, a new computational approach test (CAT) is proposed for equality
of IG means under heterogeneity. Also simulation results on type I error control and power
are presented.
Key words: Inverse Gaussian Distribution, Computational Approach, Monte Carlo

(2)

Tian (2006), eşit olmayan ölçek parametresi altnda IG dağlmndan gelen k saydaki
birbirinden bağmsz kitle ortalamas eşitliğinin testi için genelleştirilmiş test değişkeni
yaklaşmn kullanlarak, genelleştirilmiş p değerini (Generalized P-value/GP) önermiştir.
Grup says arttkça, bu yaklaşmn deneysel I. tip hatas istenilen nominal  seviyesinden
uzaklaşmaktadr. Bu nedenle, kitle saysna ve örneklem genişliğine baklmakszn, deneysel
I. tip hatas nominal  seviyesine yakn bir test istatistiği geliştirmek önemlidir. Bu çalşmada,
eşit olmayan ölçek parametresi altnda IG dağlmndan gelen k saydaki birbirinden bağmsz
kitle ortalamas eşitliğinin testi için ANORE ve GP yöntemlerine seçenek olarak, simülasyona
dayal yeni bir test istatistiği (computational approach test/CAT) önerilmiştir. Bu yeni
simülasyona dayal yöntem, Pal ve ark. (2007) tarafndan geliştirilmiş ve istatistikte bir çok
alana uygulanmştr (Chang ve ark., 2010). CAT yaklaşm, H0 hipotezinin doğruluğu altnda
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BULANIK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ VE BİR
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1.Giriş
Karar verme sürecinde eksik ve saysal olmayan bilgiler olmas durumunda bulank küme
teorisi, karar verme sürecine dahil edilerek daha etkin kararlara ulaşlabilmektedir. Klasik
karar verme yöntemleri, belirsiz ve kesin olmayan durumlar ele almada yetersiz kaldğndan,
bu gibi durumlarda bulank karar verme yöntemlerini kullanmak uygun olmaktadr. (Ecer,
2007)
İnsan doğasndaki ikili karşlaştrmalara dayanan bulank AHP(analitik hiyerarşi prosesi),
karmaşk çok kriterli karar verme(ÇKKV) problemlerinin çözümünde skça kullanlan karar
verme yöntemlerinden bir tanesidir. İkili karşlaştrmalar ile seçeneklerin ve kriterlerin
birbirlerine göre ne kadar önemli, tercih edilir veya baskn olduğunun değerlendirilmesi
yaplr. Bulank AHP’de, karar vericinin amac doğrultusunda faktörlerin ve ona ait olan alt
faktörlerin belirlenip hiyerarşik yapnn oluşturulmas ilk admdr. AHP’de, öncelikle amaç
belirlenir ve bu amaç doğrultusunda seçimi etkileyen faktörler saptanmaya çalşlr, bu aşama
da seçimi etkileyen tüm faktörlerin belirlenebilmesi için anket çalşmasna veya bu konuda
uzman kişilerin görüşlerine başvurulabilir. Daha sonra belirlenen bu faktörler dikkate alnarak
potansiyel alternatifler belirlenir. Daha sonra çözülecek problemin hiyerarşik yapsn
oluşturmak için problemin tanm yaplr, amaç ve alt amaçlar belirlenir, değerlendirme
kriterleri belirlenir, alternatifleri oluşturulur. Bulank değerlendirme matrisi ve ağrlklar
vektörü oluşturularak, alternatifler sralanr ve optimal olan seçilir. (Karakaşoğlu, 2008)
Bulank TOPSIS yöntemi (Techniqe for Order by Similarity to Ideal Solution), ideal çözüme
benzerlik ile sralama tekniği), bulank ortamlarda grup karar vermeye yardmc olan bir
yöntemdir. Yöntemin uygulanabilmesi için karar vericilere, karar kriterlerine ve alternatiflere
ihtiyaç duyulur. Karar vericiler, karar kriterleri ve alternatiflerle ilgili düşüncelerini sözel
olarak ifade ederler. Bulank TOPSİS yönteminin temelinde karar vericilerin alternatifleri
değerlendirirken kullandklar karar kriterlerinin farkl ağrlklara sahip olabilmesi yatar.
Bulank TOPSİS yöntemi yardmyla karar vericilerin karar kriterleri ve alternatifler
hakkndaki değerlendirmeleri üçgensel veya yamuksal bulank saylara dönüştürülerek her bir
alternatifin yaknlk katsays hesaplanr. Hesaplanan yaknlk katsaylar yardmyla
alternatifler sralanr. Yöntem, alternatiflerin değerlendirilmesinde ortaya çkan subjektifliğin
grup karar vermede ortaya çkardğ sorunlar ortadan kaldrmakta ve daha doğru kararlar
verme imkan sağlamaktadr. (Ecer, 2007)
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2. Uygulama
Uygulama kapsamnda belirlenen kriterlere göre Türk milli futbol takm için oyuncu seçimi,
Fuzzy AHP ve Fuzzy TOPSIS yöntemleri kullanlarak yaplmştr. Kaleci, defans, orta saha
ve forvet olmak üzere 4 mevki için oyuncu seçimi yaplmştr. Kriterler Championship
Manager 2010(CM2010) futbol oyunundan alnmştr. Oyuncularn kriterlere göre
değerlendirilmesi için yine bu oyundaki istatistiklerden yararlanlmştr. Kriterlerin
değerlendirilmesi ise lisansl futbol antrenörü olan uzmanlarca yaplmştr. Kaleci seçimi için
5 aday 20 kritere göre, defansif oyuncu seçimi için 12 aday 20 kritere göre, orta saha oyuncu
seçimi için 10 aday 20 kritere göre ve forvet oyuncu seçimi için 7 aday 20 kritere göre
belirlenmiştir. Oyuncular CM2010 oyununda 1-100 puan aralğnda değerlendirilmiştir.
Buradan alnan değerler 5’li ölçeğe çevrilerek bulanklaştrlmştr. Belirtilen yöntemlerin
algoritmalar uygulanarak oyuncu seçimleri yaplmştr.
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Ecer, F.,(2007),“Fuzzy Topsis Yöntemiyle İnsan Kaynağ Seçiminde Adaylarn
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press.
Karakaşoğlu, N., (2008),“Bulank Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Ve Bir
Uygulama”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans
Tezi,Denizli
Multi-Attribute Comparison Of Catering Service Compines Usng Fuzzy Ahp:The Case
Of Turkey,(2004),International Journal of Production Economics(87),171-184
ABSTRACT
A FUZZY MULTI-CRITERIA DECISION MAKING METHODS AND AN
APLICATION OF PLAYER SELECTION FOR A TEAM GAME

The purpose of the study is to introduce Fuzzy TOPSIS and Fuzzy AHP methods which utilizes
group decision making in fuzzy environments and clarify methods process with an application
including assessments of candidates in player selection. For this purpose, data which is about
player properties, gained from CM2010 computer game. Criterias evaluated by coach. The
purpose of the study is to selection players for Turkish national team. In conclusion, it can be
possible a more accurate and effective group decisionmaking by using Fuzzy TOPSIS method
that assesses linguistic variables.
Key Words: Fuzzy AHP, Fuzzy TOPSIS

Bu çalşmann amac, bulank ortamlarda grup karar vermede yararlanlan bulank ÇKKV
yöntemlerinden, bulank TOPSIS, ve bulank AHP yöntemlerini tantmaktr. Karar sürecinde
yer alan belirsizliği ele alabilmek için, bulank TOPSIS ve bulank AHP yöntemleri
uygulanarak “bir takm oyunu için oyuncu seçimi problemi” ne çözüm bulunmas
amaçlanmaktadr.
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HASTANE ACİL DEPARTMANLARINDA BİLGİSAYARLI BENZETİM
UYGULAMALARININ BELİRLİ KRİTERLERE GÖRE
DEĞERLENDİRİLMESİ
Muhammet GÜL1*, Erkan ÇELİK1, Ali Fuat GÜNERİ2
1

Tunceli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 62000, Tunceli, Türkiye
muhammetgul@tunceli.edu.tr, erkancelik@tunceli.edu.tr
2
Yldz Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 34349, İstanbul, Türkiye
guneri@yildiz.edu.tr

ÖZET
İnsan yaşamnda önemli bir yer tutan sağlk sorunlarnn çözümünde hastane acil
departmanlarnn rolü büyüktür. Global gelişmelerle beraber ülkemizde de değişen ve gelişen
acil sağlk hizmetlerinin, her an ve istenilen kalite düzeyinde hizmet verebilmesi için gerekli
kalifiye personel, donanm, zaman ve maliyet kavramlarn optimal biçimde kullanmas
gerekmektedir. Bu anlamda bilgisayarl benzetim tekniği, farkl performans ölçütlerinin ayn
anda düşünülüp sistemin analiz edilmesine yardmc olmaktadr.
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ABSTRACT
AN EVALUATION OF THE COMPUTER SIMULATION APPLICATIONS IN
HOSPITAL EMERGENCY DEPARTMENTS BASED ON SPECIFIC MEASURES
Hospital emergency departments have a vital role to solve health care problems which take
an important place on human lives. Computer simulation technique helps to the analysis of
systems while different performance measures are being thought together. Changing and
developing the emergency health care services in our country concurrently with the global
developments need to use the terms “required qualified personnel, equipment, time and cost”
optimal at desired quality level.
In this paper, only the hospital emergency departments based on specific measures have been
evaluated. Some of these measures are types of resources used in application, simulation
software or language, optimization technique and performance indicators. Statistical results
obtained from these measures will contribute on increasing the efficient use of resources,
revealing the deficiencies and discussing future directions of research and applications.
Key Words: Simulation, Hospital Emergency Departments (ED)

Bu çalşmada, sadece acil departmanlarnda yaplan bilgisayarl benzetim uygulamalar belirli
kriter ve alt kriterler oluşturularak değerlendirilmiştir. Belirlenen kriterler arasnda
uygulamaya konu olan kaynaklarn çeşitliliği, kullanlan benzetim yazlm ya da dili,
kullanlan optimizasyon tekniği ve uygulamadan çkarlan performans ölçütleri yer
almaktadr. Bu kriterlerden elde ettiğimiz istatistiksel sonuçlar acil departmanlarda
kaynaklarn etkinliğinin artrlmasnda, eksikliklerin ortaya çkarlmasnda ve geleceğe
yönelik önerilerin sunulmasnda önemli katklar sağlayacaktr.
Anahtar Kelimeler: Benzetim, Hastane Acil Departmanlar
KAYNAKLAR
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VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE BİR FAKÜLTENİN
YILLARA GÖRE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ
Beyzanur ÇAYIR*, Nil ARAS

Session 2 Yöneylem Araştırması

International 7th Statistics Congress

28 April - 01 May 2011 Antalya

*Çalşmada KVB (karar verme birimi) sabit olup mühendislik-mimarlk fakültesidir,
formüllerin asllar olduğu gibi kullanlmştr.
* Etkinlik skoru 1’in altnda olan her birim etkin olmayan olarak değerlendirilecektir.

Anadolu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlk Fak., Endüstri Mühendisliği Bölümü,İki Eylül Kampüsü,Eskişehir
beyzanurc@anadolu.edu.tr, nila@anadolu.edu.tr

Veri Zarflama Analizi (Data Envelopment Analysis), doğrusal programlama teorisinin
ilkelerine dayanan karar veren birimlerin (KVB, Decision Making Units) nispi verimliliğini
tahmin etmek için tasarlanmş parametresiz bir yöntemdir. VZA temelde benzer KVB
arasnda, gözlenen girdi ve çktlar esas alnarak, karşlaştrmal teknik verimlilikleri
değerlendirilmesidir (Norman ve Stoker 1991).
Dünyada Veri Zarflama Analizinin özellikle hastane, banka ve eğitim kurumlarna çokça
uygulandğ görülmektedir. Uluslararas çalşmalarda eğitim kurumlar ile ilgili VZA
uygulamalarnn orta öğretim kurumlarna yönelik olarak (Soterou etal,1998) öğrencilerin
performans ölçülmüş veya okullarn etkinliği üzerinde yorumlar (Ruggiero, 2003)
yaplmştr. Ayrca Amerikan Üniversiteleri ile ilgili çalşmalara örnek olarak Dunbar and
Lewis (1995), kullanlan girdi ve çktlarla ilgili King (1997), Japon Üniversiteleri ile ilgili
Hashimoto and Cohn (1997)‘un çalşmalar saylabilir.
Charnes, Cooper ve Rhodes’un geliştirdiği CCR modeli ve Banker, Charnes ve Cooper’n
geliştirdiği BCC modeli basitlikleri nedeni ile en çok kullanlan VZA modelleridir. VZA
modelinin kullanlabilmesi için en az karar birim says = 2 x (Girdi Says + Çkt Says)
olmaldr. Bu bir genel kural olmamakla beraber, girdi ve çktlar arasnda bir korelasyonun
da mevcut olmasnn gerekliliği unutulmamaldr.
Bu çalşmada amaç, bir fakültenin seneler içerisindeki performansn VERİ ZARFLAMA
ANALİZİ yöntemini kullanarak etkinlik orannn hangi yllarda azalma veya artma
gösterdiğini incelemektir. Böylece fakülte hangi yln kendisi için daha verimli olduğunu
görebilecek, verimsiz olduğu dönemin nedenlerini araştrarak etkinliğini artrmaya
çalşacaktr. Çalşmada örnek olarak Anadolu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlk Fakültesi
ele alnmştr. Analizde kullanlan verilerin elde edilmesi zor kst olup, veriler fakültenin
faaliyet raporlarn yaynladğ kendi sitesinden sağlanmştr. Fakültenin seneler içinde
kaynaklarn ne derece kullandğ 2005-2009 yllar arasnda etkinlikleri karşlaştrlarak
bulunmuştur. Analizde kullanlan girdi faktörleri; öğretim eleman says, öğrenci says, yllk
ders saati says, yl sonu harcamalar ve tesis genişliğidir(kişi says /kullanlan
büro+snf+lab vb). Çkt faktörleri başarl öğrenci says, proje says, yayn says ve
bilimsel kongre-konferans-sempozyuma katlma says olarak belirlenmiştir. 5 girdi 4 çkt
esasl veri zarflama analizi CCR modeli kullanlarak yaplmştr.
Anahtar Kelimeler: Veri zarflama analizi, etkinlik, performans
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ABSTRACT
DATA ENVELOPMENT ANALYSIS FOR MEASURING EFFICIENCY OF A
FACULTY BY YEARS
In this study, a data envelopment analysis (DEA)was used to estimate the efficiency of a
faculty by years and investigated a decrease or increase of efficiency rate in last 4 years.Thus
the faculty will see the most efficient year and investigate the reasons of inefficient periods
and try to increase effectiveness. Anadolu University Faculty of Engineering and Architecture
was discussed, as an example. The data were provided from faculty own site in activity
reports. The number of students,teaching staff, total annual lessons, year-end expenses and
width of facility are the main input factors and outputs are listed as follows the number of
successful students, publications,projects and participation in scientific congress. Data
envelopment analysis was based on CCR model by using 5 inputs and 4 outputs.
Key Words: Data envelopment analysis, efficiency, performance

Ek: k. KVB’nin etkinliği, ur : r’inci çktya atanan ağrlk, vi: i’nci girdiye atanan ağrlk
yrk: k. KVB r. çkt değeri, xik: k KVB i. girdi değeri, yrj: j.KVB r. çkt değeri xij: j. KVB
i.girdi değeri, n: KVB says, t: çkt says, m: girdi says
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TÜRKİYE VE DİĞER ADAY ÜLKELERİN AVRUPA BİRLİĞİ’ NE
KATILIMININ OYLAMA GÜCÜ DAĞILIMINA ETKİSİ
Hatice Burcu ESKİCİ1*, Özgür YENİAY2
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Komisyonu' ndan gelen önerilerde Türkiye' nin oylama gücü %7,95 iken, diğer önerilerin
oylamasnda oylamann sonucunu etkileyebilme gücü %4,93 olarak belirlenmiştir.
Çizelge1.Ülke Gruplar ve Banzhaf Güç İndeksleri

1

T.C. Başbakanlk Türkiye İstatistik Kurumu 06100, Ankara, Türkiye
burcu.eskici@tuik.gov.tr
2
Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 06800, Ankara, Türkiye
yeniay@hacettepe.edu.tr

1. Avrupa Birliği Oylama Sistemi
Avrupa Birliği (AB), bir önerinin kabul edilebilmesi için geçmişten günümüze farkl oylama
sistemleri kullanmştr. 1 Kasm 2010 tarihinde yürürlüğe giren Lizbon Antlaşmas ile AB
oylama sistemine yeni bir düzenleme getirilmiştir. 1 Kasm 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe
girecek olan ve çifte çoğunluk olarak adlandrlan bu sistemde Avrupa Komisyonu' ndan ya
da Ortak Dşişleri ve Güvenlik Politikas Yüksek Temsilcisi’ nden gelen bir önerinin kabul
edilebilmesi için AB nüfusunun %65’ ini kapsayan üye ülke saysnn %55' i tarafndan, en az
15 ülke, desteklenmesi gerekmektedir. Diğer önerilerin kabul edilebilmesi için ise %65 AB
nüfusu kotas ile birlikte üye ülke saysnn en az %72’ si tarafndan desteklenmesi
gerekmektedir[4].
2. Oylama Gücü Yaklaşm ve Banzhaf Güç İndeksi

KAYNAKLAR

Oylama gücü, istatistiksel tanmlamasyla herhangi bir seçmenin oyunun, sonucu etkilemesi
ya da verilen oyun sonuç üzerinde belirleyici olmas olaslğ olarak ifade edilebilir[2].

[1]

Sklkla kullanlan güç indekslerinden biri olan ve Banzhaf güç indeksi olarak adlandrlan
Banzhaf-Penrose (BP) güç indeksi, bir oyuncunun oylamann sonucu değiştirme durumunu
ölçmekte ve oylamann sonucunu değiştiren kritik oyuncu kuralna dayanmaktadr. Bir
oyuncunun gücü, kritik oyuncu olduğu durumlarn saysnn tüm kritik durumlarn saysna
oran olarak da ifade edilebilir[3].

[2]
[3]
[4]
[5]

3. Uygulama
Bu çalşmada, AB’ ye üye ülkeler AB’ nin genişleme sürecine göre gruplandrlmştr. Aday
ülke konumunda olan Türkiye, Hrvatistan, Makedonya ve İzlanda ise aday ülkeler olarak
gruplandrlmştr[1]. Üye ülke gruplarnn Banzhaf güç indeksleri ile Türkiye’ nin AB’ ye
katlmas ve Türkiye ile birlikte diğer aday ülkelerin AB’ ye katlmalar durumunda üye ve
aday ülke gruplarnn Banzhaf güç indeksleri hesaplanmştr. Bu hesaplamalarda Avrupa
Komisyonu ya da Yüksek Temsilcilik’ den gelen önerilere göre ve diğer önerilere göre
belirlenen kota değerleri dikkate alnmştr. Elde edilen sonuçlara göre, Avrupa Komisyonu’
ndan gelen önerilerde Türkiye' nin AB' ye katlmas durumunda ilk ve üçüncü genişlemede
katlan üye ülke gruplar dşndaki tüm üye ülke gruplar güç kaybetmiştir. En çok güç kayb
ise %30,11 ile altnc genişlemede AB’ ye katlan Bulgaristan ve Romanya grubunda
olmuştur. Ek olarak Türkiye' nin üyeliğinin kabul edilmesi durumunda ise Avrupa
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ABSTRACT
THE DISTRIBUTION OF THE VOTING POWER WITH ACCESSION OF TURKEY
AND THE OTHER CANDIDATE STATES TO THE EUROPEAN UNION
Enlargement is one of the most important issue for European Union (EU). The situation that
makes this issue important is the influence of membership of the candidate states on the
voting power distribution. In this study, we evaluate the impact of membership of the
candidate states on voting power of current Member states according to changes of voting
system were brought by the Treaty of Lisbon. We group the member states according to the
enlargement of the EU. The voting power of the Member states, considering Turkey’ s
accession and all candidate states accession, is measured by the Banzhaf power index.
Key Words: European Union, Treaty of Lisbon, Banzhaf Power Index
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Regresyon Analizi bağml ve bağmsz değişkenler arasndaki fonksiyonel yapy
oluşturmada kullanlr. Bu yapy oluşturmada regresyon modelindeki bilinmeyen
parametrelerin tahmini oldukça önemlidir. Regresyon analizinde etkin olarak kullanlan En
Küçük Kareler Yöntemi (EKK) modelin bilinmeyen parametrelerinin tahmin edicileri için,
hatalarn bağmsz olduğunda optimal sonuçlar vermektedir. Bu tahmin ediciler, sfr
ortalamal ve  2 varyansl normal dağlma uymaktadr. Özelikle normal dağlma uymayan
durumlarda ve uç değerler olduğunda bu yöntem optimallikten çok uzaklaşmaktadr. Koenker
ve Basett tarafndan 1978 ylnda önerilen Quantile Regresyon, koşullu quantile
fonksiyonlarnn tahmin modeli için uygun bir yöntem sağlar ve bu yöntem quantillere bağl
olarak regresyon katsaylarn belirler.
m bağml değişken (Y) ve p bağmsz değişken (X) arasndaki ilişkiyi inceleyen çok
değişkenli çoklu regresyon modeli,
y j1  01  11 x j1   21 x j 2     p1 x jp   j1
y j 2  02  12 x j 2   22 x j 2     p 2 x jp   j 2


(1)

y jm   0 m  1m x j1   m 2 x j 2     pm x jp   jm

eşitliği ile elde edilir j  1, 2,, n (Johnson ve Wichern 1988).
Bu çalşmada, çoklu değişkenli çoklu MINMAD problemi temel alnarak çok değişkenli
çoklu Quantile Regresyon problemi tasarlanmş ve
n

n

Minimize
Z1   u1 j  (1   ) v1 j
j 1 j 1
n

n

Minimize
Z 2   u2 j  (1   ) v2 j
j 1 j 1


n

n

Minimize
Z m   umj  (1   )  vmj
j 1 j 1

(2)

X  2  u2  v2 
Y2

İlkay ALTINDAĞ1,a, Nimet YAPICI PEHLİVAN1,b

İstatistik teorisinin gelişim sürecinde optimizasyon problemleri ile oldukça sk
karşlaşlmaktadr. Bu tür problemlerin çözümü için kullanlan teknikler; klasik yöntemler,
değişimsel yöntemler ve matematiksel programlama olarak snflandrlmaktadr. Çeşitli
alanlarda uygulamas olan istatistik yöntemlerinden bazlar; regresyon analizi, tahmin,
istatistiksel hipotez testleri, deney düzenleme ve analizi, veri snflandrma ve gruplandrma,
zaman serisi analizidir (Arthanari ve Dodge 1981).
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Kstlar
X 1  u1  v1 
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QUANTILE REGRESYON PROBLEMİ OLARAK MODELLENEN ÇOK
DEĞİŞKENLİ ÇOKLU REGRESYON MODELİNİN ÇOK AMAÇLI
PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİ İLE ÇÖZÜMÜ
*
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 işareti belirtilmemiş.
çok amaçl programlama (ÇAP) problemi elde edilmiştir.
Yapc Pehlivan ve Apaydn (2003), çok değişkeni çoklu regresyon modelini MINMAD
olarak modellemiş ve çok amaçl programlama problemi elde etmişlerdir. MINMAD
problemi;   0.5 alnmas durumunda Quantile Regresyonun özel bir halidir. Bu nedenle bu
çalşmada çok değişkenli çoklu regresyon modeli çeşitli quantile değerleri  0    1 için
modellenerek çok amaçl programlama problemi elde edilmiştir. Bu da probleme daha geniş
bir açdan bakabilmeyi sağlamaktadr. Elde edilen problem çeşitli quantile değerleri için çok
amaçl programlama yöntemlerinden Global Kriter ve Stem Yöntemleri ile çözülmüştür.
KAYNAKLAR
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ABSTRACT
MULTI OBJECTIVE PROGRAMMING METHODS FOR SOLVING
MULTIVARIATE MULTIPLE REGRESSION MODELLED AS QUANTILE
REGRESSION

Quantile Regression, which is advanced as an alternative to the least squares method used for
multi linear regression analysis and which is submitted in order to present a comprehensive
regression image. The Quantile Regression submitted by Koenker and Basett (1978), provides
an appropriate method for the estimation model of conditional quantile functions.
This study is mainly considered multivariate multiple regression model for quantile
regression problem and obtained multi objective problem of multi objective program. The
problem is solved by Global Criteria and Stem Methods which is multi objective program
method, for various quantile values.
Key Words: Quantile Regression, Multivariate Multiple Regression, Multi Objective
Program, Global Criteria Method, Stem Method
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TEK PERİYOT İÇİN KARESEL OPSİYON KORUMA PROBLEMİNDE
PARAMETRELERİN BELİRSİZLİĞİ ALTINDA DAYANIKLI
OPTİMİZASYON YAKLAŞIMI
Gültaç EROĞLU İNAN1 , Ayşen APAYDIN2 , Mustafa Ç. PINAR3
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2. PARAMETRELERİN BELİRSİZLİĞİ DURUMUNDA DAYANIKLI MODEL

Riskli varlk fiyat için, stokastik bir model , X
X 0 1     w olarak tanmlansn.
1
Çalşmada ,  ve  parametrelerinin her ikisinde belirsizlik olduğu durumda, opsiyonun
değeri V0 ve riskli varlğa yatrlmas gereken miktar  parametrelerinin nasl elde edileceği
ele alnd. Burada Dayankl karesel opsiyon koruma problemi (RobQHP)
min max  
 V0 ,   E w  X 0 1     w    V0   X 0     w 
V0 ,   , 

2

olarak tanmldr. V0* ,  * çifti , max  V0 ,  ,  ,   =φ  V0 , ,μ k ,σ k  , k=1,...,r ve r negatif
  , U

olmayan saylar ,  k  0 ,

r


k 1

k

 1 olacak şekilde 1  r  3 için ,  1 ,  1  ,...,  3 ,  3  çiftleri

var ise , (RobQHP) probleminin optimal çözümleridir öyle ki ;
r

Bu çalşmada, tek periyot için, karesel riskten korunma problemi ele alnd. Burada ekonomi,
k  0 ,1 zamanlarnda X k maliyeti ile bir X riskli varlğ (stok) ve bir risksiz varlğ (bond or
account) içermektedir. k 1 zamannda X 1 , stok maliyeti k 1 zamanna kadar biriktirilmiş
bilgi ile ölçülebilen (  , F , P ) olaslk uzaynda tanml bir rasgele değişkendir. k  0
zamannda X 0 değeri bilinmektedir yani bir x0  0 için P ( X 0  x0 )  1 dr. k 1 zamannda,
sonuca bağl ödenecek para, ayn (  , F , P) olaslk uzaynda H rasgele değişkeni ile
tanmlanr. Bir alm opsiyonu için, 
H ( X 1  K )  olarak tanmlanmaktadr.
Şimdi opsiyonu satan taraf olunduğu farz edilsin. k 1 zamannda, H rasgele miktar
ödenmek zorunda olacaktr. Bu olaya karş opsiyonu satan kendini garantiye almak ve
opsiyonu korumak ister. Bunun için kendisine bir portföy oluşturur. Bu portföyün k  0
V0  X 0  0 olarak tanmldr.
zamanndaki değeri ; 
Burada;
 :" k  0 zamannda X riskli var lğndan satn alnan miktar "
 0 :" k  0 zamannda risksiz var lğ yatrlan miktar "
k 1 zamannda sonuçlanan portföyün değeri V1  H koşulunu sağlayacaktr. Verilen bir H

için, bir strateji , 
matematiksel olarak,

ve V0

sabitlerinin ilk baştaki seçimleriyle belirlenebilir. Problem

min
R E  ( H  V 0  X ) 2 

V0 ,
Cov ( H , X 1 )
biçiminde ifade edilebilir. Problemin çözümü ise ,  
Var ( X 1 )

V0 E ( H )   E ( X )

 
*

  Cov  H , X 
k 1

k

k

 kVark  X 1 
Burada ;

Ek  H 

1

ve V *0


r

r

  k Ek  H      k Ek  X 

olarak hesaplanmaktadr.


k 1
k 1

E  H   k ,  k   , Ek  X   E  X   k ,  k   , Cov k  H , X 1  
Cov  H   k ,  k  , X 1   k ,  k  

k  1,..., r (Pnar 2006).
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Pnar, M.Ç. (2006), On Robust Quadratic Hedging of Contingent Claims in Incomplete
Markets under Ambiguous Uncertainty .
Föllmer, B.Y., Schweizer, M. (1989), Hedging By Sequential Regression: An
Introduction To The Mathematics of Option Trading, ASTIN Bulletin, Vol .18, No. 2 ,
pp. 147-160.
ABSTRACT
FOR ONE PERIOD ROBUST OPTIMIZATION APPROACH IN QUADRATIC
OPTION HEDGING PROBLEM UNDER UNCERTAINTY OF PARAMETERS

In this study, the quadratic hedging problem in a single period is considered, where the price
of underlying asset follows rather simple stochastic model. The parameters of the model are
subject to uncertainty. These uncertainties are treated by the framework of robust
optimization.
Key Words: Ouadratic hedging , robust optimization , uncertainty , ambiguity

olarak elde edilir (Föllmer-Schweizer 1989).
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ÜÇGENSEL DAĞILIMLI RASGELE YÜRÜYÜŞ SÜRECİNİN
BASAMAK YÜKSEKLİKLERİNİN MOMENTLERİ İÇİN YAKLAŞIK
FORMÜLLER

a2=-0.1390; b2=0.0642; c2=0.1789; d2=-0.0394; e2=1.2650; f2=0.9970
E m  13
 a3  b3m  c3m 2  d3 exp(((   e3 ) / f3 )2 )

a3=0.1833; b3=0.2251; c3=0.1896; d3=-0.3743; e3=1.3950; f3=1.2600

1
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Matematik Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
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tahirkhaniyev@etu.edu.tr
4
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Kibernetik Enstitüsü, Bakü, Azerbaycan

E m  14
 a4  b4 m  c4 m2  d 4 exp(((  e4 ) / f 4 )2 )

a4=0.7571; b4=0.9360; c4=0.4301; d4=-2.9260; e4=2.2060; f4=1.8540
Bu modellerden elde edilen belirleme katsays %99.9994'in üzerindedir. Ayrca elde edilen
her değer için oluşturulan fonksiyonlarn uyum oran %99.5in üzerindedir.

Giriş

X1, X2,…bir  , , P  olaslk uzay üzerinde tanml bağmsz ayn dağlma sahip rasgele
değişkenler olsunlar. X1, X2,… rasgele değişkenleri, s<m<S olmak üzere, (s,m,S)
parametreli üçgensel dağlma sahip olsunlar,yani Xi'in(i=1,2,...) olaslk yoğunluk fonksiyonu
aşağdaki gibi yazlsn:

KAYNAKLAR
[1]
[2]
[3]

Sn= X1+ ··· + Xn, (n=1,2,…), S0= 0 ve 1  min{n  1: Sn  0} olmak üzere rasgele

1

yürüyüş sürecinin(RYS) ilk basamak yüksekliği  S 

(1971), s.391).

 

n

1

[4]

1

  şeklinde tanmlanr (Feller
i 1

i

and  n  , n  1 bağmsz ve ayn dağlml rasgele değişklenler dizisi 1 ve 1 rasgele

değişkenleriyle ayn dağlma sahip olsunlar. s=-a, S=a; m>0; -a<0<m<a olduğu durumda
üçgensel dağlmn birinci basamak yüksekliği (1 ) nin ilk dört momenti için metamodelleme yöntemi kullanlarak yaklaşk formüller elde etmektir.
2.
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E m  12
 a2  b2 m  c2 m2  d 2 exp(((  e2 ) / f 2 )2 )

Fikri GÖKPINAR1, Zulfiyya MAMMADOVA2, Tahir KHANIYEV3,4

1.
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Birinci Basamak Yüksekliğinin İlk Dört Momenti İçin Yaklaşk Formüller

Normal dağlml Rasgele yürüyüş sürecinin ilk basamak yüksekliği için yaplmş bir çok
ilginç çalşmalar vardr (Örneğin, Chang (1992), Chang and Peres (1997), Janssen and
Leeuwaarden (2007a,b), Khaniyev et al. (2008), Lai (1976), Lotov (1996), Nagaev(2010)
vb). Bununla birlikte Normal dağlm dşndaki rasgele yürüyüş süreçlerinin basamak
yükseklikleri ilgili yaplan çalşmalar yok saylacak kadar azdr.

[5]

Chang J.T., Peres Y., 1997, Ladder heights, Gaussian random walks and Riemannn zeta
function. Annals of Probability, Vol. 25, No. 2, pp. 782-802.
Feller W., 1971, An Introduction to Probability and Its Applications, Vol. II, J.Wiley,
New York.
Janssen, A. J. E. M., van Leeuwaarden, J. S. H., 2007a, On Lerch's transcendent and the
Gaussian random walk, Annals of Applied Probability, Vol. 17, No. 2, pp. 421-439.
Janssen, A. J. E. M.; van Leeuwaarden, J. S. 2007b, Cumulants of the maximum of the
Gaussian random walk, Stochastic Processes and Their Applications. Vol. 117 No. 12,
pp. 1928-1959.
Khaniyev, T.A., Kesemen, T., Aliyev, R.T., Kokangul, A., 2008, Asymptotic expansions
for the moments of a semi-Markovian random walk with exponential distributed
interference of chance, Statistics and Probability Letters, Vol. 78, No. 6, pp. 785–793.

ABSTRACT
APPROXIMATION FORMULAS FOR THE MOMENTS OF THE FIRST LADDER
HEIGHT FOR RANDOM WALK WITH TRIANGULAR DISTRIBUTIONS
In this study we obtained approximation formulas for the moments of the first ladder height
for random walk with triangular distribution by using meta-modelling.
Key Words: triangular distribution, meta-modelling, random walk, first ladder height

Bu nedenle aşağda üçgensel dağlmn birinci basamak yüksekliği (1 ) nin ilk dört momenti
için meta-modelleme yöntemi kullanlarakaşağdaki yaklaşk ifadeler elde edilmiştir:
E m  1 
 a1  b1m  c1m2  d1 exp(((  e1 ) / f1 )2 )

a1=-0.1687; b1=-0.2951; c1=0.3259; d1=0.6541; e1=0.9093; f1=1.521
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[3]

TUTAN BARİYERLİ YARI-MARKOV RASGELE YÜRÜYÜŞ
SÜRECİNİN MOMENTLERİ İÇİN ASİMPTOTİK AÇILIMLAR
Tahir KHANİYEV
1

1,2*

3

[4]

3

, Ali Akbar FATTAHPOUR , İhsan ÜNVER

[5]
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Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Kibernetik Enstitüsü, Bakü, Azerbaycan;
3
Matematik Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
*
tahirkhaniyev@etu.edu.tr

Bu çalşmada, tutan bariyerli bir yar- Markov rasgele yürüyüş süreci inşa edilmiş ve bu
sürecin ergodikliği baz zayf şartlar altnda ispatlanmştr. Daha sonra ergodik dağlmn ilk
dört momenti için genel durumda kesin ifadeler bulunmuş ve bu ifadelerden yararlanarak
ergodik momentler için asimptotik açlmlar elde edilmiştir.
Bu çalşmann temel sonucunu aşağdaki teorem şeklinde verebiliriz.
Teorem 1: Rasgele yürüyüş sürecini oluşturan  n  , n=1,2,3,... rasgele değişkenler
dizisi aşağdaki koşullar sağlasnlar:

 .
3
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Janssen A.J.E.M. and van Leeuwaarden J.S.H. ( 2007), ’’On Lerch's transcendent and
the Gaussian random walk”, Annals of Applied Probability, Vol. 17, No.2, pp.421-439.
Lotov V.I. (1996), “On some boundary crossing problems for Gaussian random
walks”, Annals of Probability, Vol.24, No.4, pp. 2154–2171.
Khaniyev T.A. and Mammadova Z.I. (2006), “On the stationary characteristics of the
extended model of type (s,S) with Gaussian distribution of summands”, Journal of
Statistical Computation and Simulation, Vol.76, No.10, pp.861-874.
ABSTRACT

ÖZET

P 1  0  0 ; P 1  0  0 ; E 1   0 ; E 1
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ASYMPTOTIC EXPANSIONS FOR THE MOMENTS OF A SEMI MARKOVIAN
RANDOM WALK WITH DELAYING BARIER
In this study, a semi Markovian random walk with delaying barier is considered and the
ergodic theorem for this process is proved under some weak conditions. Then, the exact
expressions for the first four moments of the ergodic distribution for this process are
obtained. Moreover, in this study the asimptotic expansions for this moments are established.
Key Words: Semi - Markovian random walk; Delaying barier; Ergodic distribution; Ergodic
moments; Asymptotic expansion; Ladder height

(1)

Bu takdirde, E  1   1     iken, X ( t ) sürecinin ergodik dağlmnn ilk dört

momenti  E ( X n )  , n  1, 4 için aşağdaki asimptotik açlmlar yazlabilir:



 n 1 
  m21 n  (  21  Km1 )
 o(  n 1 ),
2 
( n  1)  
( n  1)  

burada 1 rasgele değişkeni 1rasgele değişkeninin pozitif ksmdr. Ayrca,
n
E ( X
)

 n 1


 n E
 1n  ; mn E
1n  ; n E  1  ;
n


m n1

1
mn
n
;

;  n1 
; n 1, 5 ; K 
P 1  0
nm1
n 1

(2)

(3)
(4)

1 ise rasgele yürüyüş sürecinin birinci basamak yüksekliğidir.

Anahtar Kelimeler: Yar - Markov rasgele yürüyüş süreci; Tutan bariyer; Ergodik
dağlm; Ergodik momentler; Asimptotik açlm; Basamak yüksekliği.
KAYNAKLAR
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moments of a semi-Markovian random walk with Gamma distributed interference of
chance”, Communications in Statistics - Theory and Methods, Vol.39, No.1, pp.130143.
Aliyev R., Kucuk Z. and Khaniyev T. (2010), “Tree-term asymptotic expansions for
the moments of the random walk with triangular distributed interference of chance”,
Applied Mathematical Modelling, Vol.34, No.11, pp.3599-3607.
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ON THE MOMENTS OF A BARRIER FUNCTION OF ORNSTEIN-UHLNEBECK
PROCESS

Cihan AKSOP1,2*, Salih ÇELEBİOĞLU1, Tahir KHANİYEV3,4
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1. Özet
Bu çalşmada, finans matematiğinde geniş uygulama alan bulan Ornstein-Uhlenbeck süreci
ele alnmş ve bu sürecin bir snr fonksiyoneli
,
, tanmlanmştr. Daha sonra,
Hermite ve parabolik silindir fonksiyonlar teorisinden yararlanlarak,
snr fonksiyonelinin
momentleri
için kesin ifadeler elde edilmiştir. Ayrca, baz özel
durumlarda momentlerin asimptotik davranşlar incelenmiştir. Bu çalşmann temel sonucunu
aşağdaki teorem şeklinde verebiliriz:
için
snr fonksiyonelinin
momenti
yardmyla aşağdaki gibi ifade edilebilir:
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ABSTRACT

ORNSTEIN-UHLENBECK SÜRECİNİN BİR SINIR
FONKSİYONELİNİN MOMENTLERİ ÜZERİNE

Teorem 1: Her
,
ve
parabolik silindir fonksiyonlar

International 7th Statistics Congress
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,

In this study, Ornstein-Uhlenbeck process which has a wide usage in finance mathematics, is
studied and a barrier function
,
for this process is defined. Using Hermite and
parabolic cylinder function theory, we obtain exact form of the moments of
,
. For some special cases we also studied the asymptotic behaviour of the
moments. Main theorem of this study can be expressed as follows:
Theorem: For all
,
and
the nth moment of
can be expressed
as follows:
as a function of parabolic cylinder functions

Here,

is parabolic function with an index

positive solutions of

and

,

;

,

are the ordered

.

Key Words: Ornstein-Uhlenbeck process; barrier function; moments; Hermite function;
parabolic cylinder function; Sturm-Liouville boundary value problem; option pricing

Burada

,

indisli parabolik silindir fonksiyonu,

denkleminin sral pozitif sfrlar ve

;

,

, dizisi

’dir.

Anahtar Kelimeler: Ornstein-Uhlenbeck süreci; snr fonksiyoneli; momentler; Hermite
fonksiyonu; parabolik silindir fonksiyonu; Sturm-Liouville snr değer problemi; opsiyon
değerleme.
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SÜREKLİ PARAMETRELİ BİNOM SÜRECİ VE KUYRUK
MODELLERİNDE KULLANIMI
Mehmet GÜRCAN, Mehmet Onur KAYA, Nurhan HALİSDEMİR
Frat Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Elazğ
Email: monurkaya@gmail.com

1. Sürekli Parametreli Binom Süreci

,

(1)
değişken parametreli binom dağlmnn olaslklar aşağdaki
(2)

Burada

ve
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modellerinin analizi stokastik süreçler içerisinde doğal bir uygulama alan olmakla birlikte
incelemelerde birçok farl yöntem kullanlmaktadr. Bu yöntemler kuyruk modelinin Markov
tipli olup olmamasna göre farkllk göstermektedir. Sürekli parametreli binom sürecinin
kuyruk modelinde kullanlmas stokastik kuyruk sistemlerinin analizine farkl bir yöntem
getirmektedir. Buna karşlk geniş ve tutarl bir teorik yaps olan kuyruk modellerinin analiz
yöntemlerinin yerini dolduramaz. Ancak konunun belli kstlamalar altnda farkl ve
kullanlabilen sonuçlar vermesini sağlayabilir.

[1]
[2]
[3]
[4]

SHAHBAZOV A.(2005), Olaslk Teorisine Giriş, Birsen Yaynevi, Ankara.
Bartlett M.S.(1978), An introduction to stochastic processes, Cambridge University
Pres.
Benjamin A.T., Hanusa C.R.H. and F.E. Su.(2003), Linear recurrences Markov chains.
Utilitas Mathematica, 64: 3-17.
Feller W.(1957), An introduction to probability theory and applications, Jhon Wiley,
New York.
ABSTRACT
CONTINUOUS PARAMETER BINOM PROCESSES AND APPLICATION TO
QUEUING MODELS

In this study we dealt with different parameter binomial distribution and continuous parameter
binom process. Sum of different parameter Bernoulli trials and the extension of binom
process with longitudinal time parameters are very important applications in statistical
analysis. Also shown an application of this process to stochastic queuing models. In this
application defined the probability of success depending on longitudinal time and was
calculated number of customer in the system on elapsed time. Also stochastic service system
is analyzed by deviations of services time.

olmak üzere

(3)
şeklinde tanmlanr.
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KAYNAKLAR

Ayn başar olaslğna sahip bağmsz Bernoulli denemelerinin Jakob Bernoulli (1655-1705)
tarafndan tasarlanmasndan bu yana aradan geçen uzun zaman içerisinde istatistiksel analizin
birçok alannda başaryla kullanlmştr. Farkl başar olaslklarna sahip bağmsz Bernoulli
denemelerinin toplam şeklinde tasarlanan değişken parametreli binom dağlm ise
istatistiksel analizde binom dağlmndan daha geniş bir yere sahiptir. Bağmsz Bernoulli
denemelerinin başar olaslklar
için

olmak üzere
şekilde tanmlanr,

Session 2 Olasılık ve Stokastik Süreçler

Key Words: Different parameter Bernoulli trials, continuous parameter binom processes,
stochastic queuing model

sürekli parametreli binom süreci ise
(4)

eşitliği ile verilir. Burada
aşağdaki eşitlikle tanmlanr,

sürecin uzatlma anlar olmak üzere

fonksiyonu

(5)
Sürekli parametreli binom süreci ard arda tekrarlanan Bernoulli denemelerinin
incelenmesinde oldukça önemli bir süreçtir. Ayrca belli bir zaman aralğnda tekrar edilen
Bernoulli denemelerinin başar olaslklar gerçekleştirildikleri zaman aralğna bağl olduğu
taktirde de başarl olan Bernoulli denemelerinin saysnn incelenmesinde sürekli parametreli
binom süreci oldukça önemlidir. Bu bakmdan ele alndğnda stokastik kuyruk sistemlerinde
sisteme hizmet almak için gelen bir müşterinin sistemden hizmet alarak ayrlmas olaslğ
başar olaslğ olarak göz önüne alnrsa herhangi bir müşterinin sisteme gelme annda
sistemde bulunan müşteri saysnn olaslğnn incelenmesinde de oldukça önemlidir. Kuyruk
142
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ÖZET
Sabit döviz kuruna dayal, 1944 ylnda oluşturulan Bretton Woods sisteminin 1971 ylnda
çökmesinin ardndan dünya hzl bir değişim sürecine girmiştir. Bu değişim süreci, dünya
ticaret hacminin de hzla genişlemesiyle birlikte finansal piyasa katlmclarnn uluslararas
piyasalara entegre olmalarn gerektirmiştir. Bu nedenle, finansal piyasalardaki belirsizlik ve
oynaklktan kaynaklanan finansal riskten kaçmak, bu riski azaltmak ya da bu riski başkalarna
transfer etmek amacyla yeni finansal risk yönetim araçlarna ihtiyaç duyulmuştur. Türev
ürünler, değişen piyasa koşullarna karş korunmada, piyasalarn istikrar kazanmasnda ve
finansal piyasalara güven unsurunun yerleşmesinde kullanlan finansal risk yönetimi
araçlarndandr.
Bu çalşmada, LİBOR piyasa modeli (LPM)’nin teorik yapsnn detayl olarak
incelenmesiyle birlikte finans piyasalarnda faiz haddi türevleri arasnda en çok ticareti
yaplan faiz haddi tavan sözleşmeleri, LPM tarafndan fiyatlandrlmştr. Faiz haddi tavan
sözleşmesi, bir borçlunun sahip olduğu değişken faiz haddi üzerinden yaptğ faiz haddi
ödemelerine bir üst snr getirerek, kararsz piyasa koşullarnda ani ve beklenmedik faiz haddi
yükselmelerine karş bu borçluyu koruma altna almakta ve faiz haddi düşmelerinden de
yararlanma olanağ sağlamaktadr.
Faiz haddi modelleri arasnda en yeni ve teorisi en kuvvetli model, LPM’ dir. Vadeli LIBOR
faiz hadlerinin hareketlerini açklayan LPM, daha önce geliştirilen faiz haddi modellerinde
karşlaşlan sorunlar ortadan kaldrarak, vadeli LİBOR faiz hadlerinin tutarl değerler
almasn ve arbitraja izin vermeden faiz haddi türev ürünlerinin fiyatlandrlmasna olanak
sağlamaktadr. LPM, faiz haddi opsiyonlarnn fiyatlandrlmasnda standart formül olarak
kullanlan, 1973 ylnda Fisher Black tarafndan oluşturulan Black modeline uyum sağlayan
ilk faiz haddi modelidir. Ayrca, vadeli LİBOR faiz hadleri piyasada doğrudan
gözlemlenebildiklerinden, LPM’nin gerçek piyasa verilerine kalibrasyonu oldukça kolaydr.
Bu model, ilk olarak Brace, Gaterek, Musiela (1997) tarafndan önerilmiş ve ardndan
Jamshidian (1997), Musiela ve Rutkowski (1997) ve Miltersan, Sandmann ve Sondermann
(1997) tarafndan geliştirilmiştir.
LPM, her vadeli LİBOR faiz haddinin kendisine ait belirli bir olaslk ölçüsü altnda lognormal dağlma sahip olduğunu varsaymaktadr. Bu yönüyle LPM, faiz haddi tavan
sözleşmelerinin fiyatlandrlmasnda Black modeli ile uyumludur. Çalşmada, vadeli LİBOR
faiz haddinin hareketliliğindeki gürültü ksmn modelleyen Brown hareketlerinin birbirleriyle
ilişkili olup olmamasna göre, LPM tam-rankl ve indirilmiş-rankl formlarda elde edilmiştir.
Ardndan, vadeli LİBOR faiz hadlerinin hareketleri farkl olaslk ölçüleri altnda incelenmiş,
arbitrajn olmadğ bir ortamda LPM farkl olaslk ölçüleri altnda oluşturulmuştur. Ardndan,
LPM’nin parametreleri olan vadeli LİBOR faiz hadlerinin anlk volatilitelerini ve aralarndaki
anlk korelasyon miktarlarn veren fonksiyonel formlar tantlarak bu fonksiyonel formlar
için gerekli özellikler vurgulanmştr. LPM’nin parametrelerinin piyasa verilerine
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kalibrasyonu anlatlmştr. Uygulamada, belirtilen bir faiz haddi tavan sözleşmesinin LPM
tarafndan fiyatlandrlmasna yer verilmiştir. LPM, kompleks ve stokastik bir yapya sahip
olmasndan dolay analitik olarak çözülememektedir. Çalşmada saysal yöntemlerden biri
olan Euler yöntemi kullanlarak vadeli LIBOR faiz hadleri elde edilmiş; faiz haddi tavan
sözleşmelerinin fiyatlar, Monte Carlo simülasyon yöntemi ve varyans azaltma tekniklerinden
karşt değişken yöntemi kullanlarak tahmin edilmiştir. LPM tarafndan tahmin edilen faiz
haddi tavan sözleşmesinin fiyat, Black modeliyle elde edilen fiyatla karşlaştrlarak gerekli
yorumlar yaplmştr.
Anahtar Kelimeler: LİBOR Piyasa Modeli, Black Modeli, Faiz Haddi Tavan Sözleşmesi, Ito
Stokastik Differensiyel Denklem, Euler Yöntemi, Olaslk Ölçüsü Değiştirme, Numeraire,
Martingale Fiyatlandrma Formülü, Monte Carlo Yöntemi, Karşt Değişken Yöntemi.
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ABSTRACT
PRICING THE INTEREST RATE CAPS WITH OF THE LIBOR MARKET MODEL
The financial market participants use the derivative products as one of the financial risk
management tools to protect themselves from drastic and unexpected changes in the financial
markets. Due to the uncertainty of future interest rate movements, the interest rate derivatives
are so important for the market participants to deal with their exposure to the interest rate
risk. A major development to price the interest rate derivatives based on the LIBOR forward
rates was made by emergence of the LIBOR market model (LMM). It overcomes the
disadvantages of previous interest rate models so that it keeps the corresponding interest
rates stable and does not allow arbitrage opportunities. The LMM assumes that each LIBOR
forward rate is log-normally distributed under appropriate probability measure. Thus, it is
the first interest rate model compatible with the Black's model for the pricing of the interest
rate options. The LMM was first introduced by Brace, Gatarek and Musiela in 1997 and then
developed by Jamshidian in 1997, Musiela and Rutkowski in 1997 and Miltersen, Sandmann
and Sondermann in 1997. The main focus of this study is to examine the theory of the LMM
and to price the interest rate caps, which comprises the largest and most liquid part of the
interest rate derivatives, within the scope of the LMM.
Key Words: LIBOR Market Model, Black's Model, Interest Rate Caps, Ito Stochastic
Differential Equation, Euler method, Change of Probability Measure, Numeraire, Martingale
Pricing Formula, Monte Carlo Method, Antithetic Variable Technique
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DEPREM RİSKİ TAHMİNLERİNDE MARKOV MODELLERİ
YAKLAŞIMI

Deprem Magnitüdleri (Md)
Magnitüdü 3 ve daha düşük olan depremler
3.1 ile 3.5 magnitüdleri arasnda olan depremler
3.6 ile 4.0 magnitüdleri arasnda olan depremler
4.1 ile 4.5 magnitüdleri arasnda olan depremler
4.6 ile 5.0 magnitüdleri arasnda olan depremler
5.1 ile 5.5 magnitüdleri arasnda olan depremler
5.6 ile 6.0 magnitüdleri arasnda olan depremler
Magnitüdü 6.1 ve daha yüksek olan depremler

Frat Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, 23119, Elazğ, TÜRKİYE
adoganer@firat.edu.tr , scalik@firat.edu.tr

1.Markov Zincirleri

P ( X n 1 
j | Xn 
i, X n 1 
in 1 ,..., X 0  i0 )  P( X n 1  j | X n  i )

(1)

Burada i0 , i1 , i2 ,..., in 1 , i, j sürecin kesikli durumlarn göstermektedir.
Bu çalşmada Markov modelleri ile Doğu Anadolu Fay Zonunun Bingöl ile Adyaman
arasndaki hatta 1975 ile 2010 yllar arasnda meydana gelen depremlere ilişkin deprem
magnitüdleri incelenerek 2010 ylndan sonraki süreçlere ilişkin sismik tahminleme de
bulunulmuştur.
Uygulama da yoğun olarak sismik aktivitelerin görüldüğü Doğu Anadolu Fay Zonunun
Bingöl ile Adyaman arasndaki hat üzerinde gerçekleşen deprem magnitüdleri üzerinde
çalşlmştr. Belirtilen fay hatt, Palu-Hazar Gölü segmenti, Hazar Gölü-Sincik segmenti ve
Çelikhan-Erkenek segmentlerini içermektedir. Bölgede gerçekleşen depremlerin genellikle
zaman magnitüdü (Md) cinsinden ölçülmesi nedeniyle çalşma verileri, zaman magnitüdü
cinsinden elde edilmiştir. Uygulama kesikli parametreli markov zincirleri ile incelenmek
istenmiştir. Bu nedenle sürekli değişken olan deprem magnitüdleri durumlara dönüştürülerek
kesikli değişkenler elde edilmiştir. Sürekli değişken olan deprem magnitüdlerini kesikli
değişkenlere dönüştürmede depremlerin ortaya çkardğ enerji boyutuna göre kritik
magnitüdler dikkate alnmş ve eşit aralklar kullanlarak kategorize işlemi
gerçekleştirilmiştir. Bu işlem sonucunda deprem magnitüd aralklar ve elde edilen durumlar
Çizelge 1’de verilmiştir. Fay zonu üzerinde görülen depremlere ilişkin magnitüdler eşit
aralklarla 8 duruma dönüştürülmüştür. Sonraki aşamada her yl için fay zonu üzerinde yl
içerisinde gözlenen maksimum deprem magnitüdleri tespit edilmiştir. Bu magnitüdlerin
bulunduğu durumlar elde edilmiştir. Kesikli parametreli Markov zincirleri ile bu durumlara
ilişkin başlangç olaslklar ve durumlar arasndaki geçiş olaslklarna ait geçiş matrisi
belirlenmiştir.
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Çizelge 1. Deprem Magnitüdlerine İlişkin Durumlar

Adem DOĞANER*, Sinan ÇALIK

İstatistik biliminde tesadüfi değişken dizilerinden ileriye yönelik tahmin üretmede ve çkarm
yapmada kullanlan farkl yöntemler mevcuttur. Bu yöntemlerden biri ayn olaslk uzaynda
tanmlanmş tesadüfi değişkenler dizisi olan stokastik süreçlerdir. Süreci oluşturan tesadüfî
değişkenler ayn yapya bağl olarak birbirini takip eden bir bütünün parçalar şeklinde
değerlendirilebiliyorsa bu durumda stokastik süreç bir stokastik modeli ifade etmektedir. Bu
yüzden stokastik süreci oluşturan tesadüfî değişkenler arasndaki baz özellikler stokastik
modeli anlamlandrabilmek için oldukça önemlidir. Bu özelliklerin en önemlilerinden biri
Markov özelliğidir. Markov özelliği, sürecin belli bir andaki durumu belli olduğunda bu
durumdan sonraki tesadüfî değişkenlerin bu durumdan önceki tesadüfî değişkenlerden
bağmsz olmas olarak tanmlanabilir. Böylelikle sürecin şartl olaslklar sadece en son
andaki şarta bağl olarak yazlabilmektedir. Markov özelliğine sahip bir stokastik süreç
aşağdaki eşitliği sağlamaktadr;

International 7th Statistics Congress

Session 2 Olasılık ve Stokastik Süreçler

Durumlar
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4
5
6
7
8

Sonuç olarak sismik tahminleme de kesikli parametreli Markov zincirlerinin uygun bir
yöntem olduğu ve makul sonuçlar verdiği görülmüştür. Kesikli parametreli Markov zincirleri
yöntemi ile sismik verilere ilişkin başlangç olaslklar, geçiş olaslklar, kararl hal
olaslklar ve 2011 yl ve sonras için Doğu Anadolu fay zonu üzerinde deprem gerçekleşme
olaslklar elde edilmiştir. Ayrca deprem parametrelerine ilişkin sismik verilere Markov
modelleri uygulanmş, bulunan sonuçlarn güvenilirliği ve geçerliliği tartşlmştr.
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ABSTRACT
MARKOV MODELS APPROACH FOR EARTHQUAKE RISK ESTIMATIONS
Time period rather than from state to state transitions occurance of systems are assessed by
Markov models. In a situation different from the circumstances of this case is based on calculating transition
probabilities of Markov chains, in other words, provides Markov property, state space are defined as
discrete Markov chains. In this study, probabilities of earthquake occurrence in the East
Anatolian fault zone are estimated with discrete parameter Markov chains. In addition to
seismic data of the earthquake parameters are applied with Markov models and results are
argued.
Key Words: Earthquake Parameters, Discrete Parameter Markov Chains, Stochastic
Processes
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ÇOKGEN ALANLARDA İKİ DEĞİŞKENLİ BİRİKİMLİ DAĞILIM
FONKSİYONUNUN BULUNMASI

10

Orhan KESEMEN, Fatma Zehra DOĞRU

Olaslk fonksiyonlar uygulamada genellikle tek değişkenli bir fonksiyon olarak
kullanlmasna rağmen, iki değişkenli kullanmlar da bulunmaktadr. İki değişkenli olaslk
fonksiyonlarnn uygulama alanlar olarak bir göletteki balk popülasyonu, bir şehirdeki
kirlilik oran, bir ormandaki bir ağaç türünün yoğunluğu, bir bölgedeki trafik akş, bir hava
sahasndaki uçuş yoğunluğu, bir bölgedeki yaban hayatn çeşitliliği, bir şehirdeki suç işleme
oran vb. verilebilir. İki değişkenli olaslk yoğunluk fonksiyonlar genelde dikdörtgen şekilli
veya fonksiyonu bilinen bir alan içerisinde incelenmektedir [1-2]. Ancak gerçek yaşamda
olaslk yoğunluk fonksiyonuna temel teşkil eden alanlar istenen şekilde olmas olaslğ
oldukça düşüktür. Bu alanlar değişik geometrik şekillerde olabilmektedir. Bu çalşmada her
türlü alan hesaplamada kolaylk olmas açsndan çokgen yaklaşmyla değerlendirilmektedir.
2. Yöntem
(1)

biçiminde olduğu bilinmektedir. Burada
iki değişkenli olaslk yoğunluk
fonksiyonudur. Bu fonksiyon düzgün dağlma sahipse ve
ve y
biçiminde
snrlandrlmş bir bölge için hesaplanacaksa,
(2)

biçiminde verilir. Ancak alan dikdörtgen şekilli değilse integralin değerini bulmak sorun
) olduğu bölge N köşeden
olacaktr. Olaslk yoğunluk fonksiyonun tanml (
oluşan bir çokgen alan (W) ise integralin değeri,
ile
doğrularnn çokgeni kesiminden oluşan ara kesit bölgesinin (T) alan yardmyla
bulunabilir. Bu durumda dağlm fonksiyonun değeri,
(3)

eşitliğiyle verilir. Ara kesit bölgesi
köşe noktalar ile
yeniden tanmlanr. Alan içerisindeki olaslk yoğunluk fonksiyonu, düzgün dağlm olarak
seçilirse, olaslk yoğunluk fonksiyonun değeri,
(4)

değeri,
(5)

biçiminde hesaplanr ve
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olursa

alnr.

1

4
2
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0
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2
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0.5
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(u,v)

4

6

5

0.02

6

10

10

5
0 0

5

0
10

10

5
0 0
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(a)
(b)
(c)
(d)
Şekil 1. Çokgen alanlarda olaslk fonksiyonlar, (a) Köşe noktalar etiketlenmiş çokgen alan; (b)
dağlm fonksiyonu parametreleri tarafndan kesilen alan; (c) düzgün dağlml iki değikenli olaslk
yoğunluk fonksiyonu; (d) birikimli dağlm fonksiyonu.

Çokgen içindeki olaslk yoğunluk fonksiyonu düzgün olmayan bir dağlma sahipse
hesaplama için saysal yöntemler kullanlr. Bu dağlm fonksiyonu,
(6)

biçiminde hesaplanr. Burada
ve
kesikli çizgiyle gösterilen alann (Şekil 1.b) ve

olarak verilmektedir.
yönündeki zgara genişliğidir.

ve

3. Sonuçlar

İki rastgele değişkenin ortak dağlm fonksiyonu,

biçiminde çokgenin köşe noktalar yardmyla bulunur.

2
4

1

0.03

8

3

6
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Bu çalşmada değişkenlerin snrladğ alann dikdörtgen olup olmadğna bakmadan dağlm
fonksiyonunun bulunmas için kullanşl bir yöntem elde edildi. Bu yöntem herhangi iki
rastgele değişkenin belirli bir noktadan itibaren istenen dağlm fonksiyonunu bulmaktadr.
Dolaysyla uygulamada hesaplanamayan dağlmlar bu yöntem ile kolayca elde
edilebilecektir.
KAYNAKLAR
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ABSTRACT
CUMULATIVE DISTRIBUTION FUNCTIONS OF TWO VARIABLES IN
POLYGONAL AREAS

In general, rectangular area is used to calculate cumulative distribution function from
bivariate probability density function. But, in practice a lot of areas are available that aren’t
desired. In this study, these areas were calculated by polygons approach. Two types of
methods were used in the calculation. First method was improved for continuous functions;
however this method was applied only for uniform distribution. The second method was
improved for discrete functions and can be used for any probability density function.
Key Words: Cumulative distribution function, polygonal based probability density function,
bivariate distributions, bivariate distributions with given marginals
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KONUM PARAMETRESİNİN M-TAHMİN EDİCİSİNİN FARKLI
BAŞLANGIÇ DEĞERLERİ İÇİN ETKİNLİĞİNİN VE YAKINSAMA
HIZININ KARŞILAŞTIRILMASI: LTS DAĞILIMI

Anadolu Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, 26470 Tepebaş, Eskişehir
sacitas@anadolu.edu.tr
2
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CR 

İstatistiksel analizlerde konum parametresinin tahmini önemli bir yer tutmaktadr. Konum
parametresi tahmin edilirken kullanlan geleneksel yöntem, en küçük kareler (LS) yöntemidir.
LS yöntemi verilerin normal dağlma sahip olmas durumunda optimum sonuçlar verir.
Verilerin normal dağlma sahip olmamas ve/veya veri setinde aykr değer bulunmas
durumu istatistikçileri varsaymlardan sapmalara karş duyarsz olan sağlam tahmin edicileri
kullanmaya yönlendirmiştir. Literatürde konum parametresini tahmin etmek için kullanlan
birçok sağlam tahmin edici mevcuttur. Bunlardan bazlar, medyan (median-MED), budanmş
(trimmed) ortalama, winsorize ortalama, uyarlanmş en çok olabilirlik (modified maximum
likelihood-MML) ve M  tahmin edicileridir ( M  estimator), (bkz. Tiku & Suresh [1] ve
Huber & Ronchetti [2]).
Bu çalşmada, konum parametresinin sağlam tahmin edicilerinden biri olan ve literatürde
yaygn olarak kullanlan M  tahmin edicisinin farkl başlangç değerleri için etkinliği ve
yaknsama hz üzerinde durulmuştur. Verilerin dağlmnn uzun kuyruklu simetrik (longtailed symmetric-LTS) olmas durumunda (bkz. Tiku & Suresh [1]) konum parametresi 
n

nün M  tahmin edicisi ˆ    i yi

 y  ˆ 
i

10000

k
i 1

i

10000

(1)

olarak tanmlanan yaknsama hzlar (convergence rates-CR) elde edilmiştir. Burada, ki ,
i  inci simülasyon için iterasyon saysn göstermektedir.
Sonuç olarak, konum parametresinin M  tahmin edicisi hesaplanrken başlangç değeri
olarak  ˆ MML , ˆ MML  çiftini kullanmann, diğer başlangç değerlerine kyasla yaknsama hzn
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etkinliği hata kareler ortalamas (mean square error-MSE) kriteri yardmyla belirlenmiştir.
Ayn simülasyon çalşmasnda her bir başlangç değer için

Şükrü ACITAŞ1, Pelin KASAP2, Birdal ŞENOĞLU2,Olcay ARSLAN2
1
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(k )

n



i 1 i 1

ˆ

(0)

(i  1, 2, , n) , ˆ ( k )

i

 1 2
 1  q zi  ,


konum parametresinin k  nc iterasyonda elde
olarak bulunur. Burada,

i

değerleridir.
Açktr ki, konum parametresinin M  tahmin edicisi iteratif yöntemlerle hesaplandğndan
bir durdurma kriteri tanmlamak gerekmektedir. Bu çalşmada, iterasyonu durdurma kriteri
ˆ ( k )  ˆ ( k 1)  0.001 olarak belirlenmiştir. Bir başka deyişle, durdurma kriteri sağlandğnda

ˆ  ˆ ( k ) olur. Bu algoritma hakknda daha detayl bilgi için bkz. Arslan & Genç [3-4].

 ˆ



 ˆ LS , ˆ LS  ,  ˆ LS , ˆ MAD  ,
 ˆ LS , ˆ MML  ,  ˆ MED , ˆ LS  ,  ˆ MED , ˆ MAD  ,  ˆ MED , ˆ MML  ,  ˆ MML , ˆ LS  ,  ˆ MML , ˆ MAD  ve
 ˆ MML , ˆ MML  olmak üzere dokuz farkl durum ele alnmştr.

Bu çalşmada,

, ˆ

(0)

.
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2 p / q

edilen tahmin değeri ( k  0,1, 2,) ve  ˆ (0) , ˆ (0)  konum ve ölçek parametresinin başlangç

(0)

arttrdğ görülmüştür.

başlangç değerleri olarak srasyla

ABSTRACT
COMPARING THE EFFICIENCIES AND THE CONVERGENCE RATES OF THE
M  ESTIMATOR OF LOCATION PARAMETER FOR DIFFERENT INITIAL
VALUES: LTS DISTRIBUTION
In this study, we compare the efficiencies and the convergence rates of M  estimator for nine
different pairs of initial values of location and scale parameters when the distribution of the
error terms is LTS. Monte-Carlo simulation results show that  ˆ MML , ˆ MML  pair provides the
fastest convergence rate among the others.
Key Words: M  Estimator, initial value problem, convergence rate, efficiency, Monte-Carlo
simulation

Bu dokuz farkl başlangç değeri, LTS dağlmnn farkl şekil parametreleri ve farkl
örneklem hacimleri için yaplan Monte-Carlo simülasyon çalşmasnda M  tahmin edicisinin
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NEYMAN, PÓLYA-AEPPLI VE THOMAS DAĞILIMLARININ
MOMENTLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, 06800, Ankara, TÜRKİYE
gamzeozl@hacettepe.edu.tr

1.Giriş
Neyman A, B tipi dağlmlar, Neyman [1] tarafndan belirli bir alandaki kurtçuklarn
dağlmn araştrrken; Pólya-Aeppli (geometric-Poisson) dağlm bir DNA ipliğindeki
hasarlarn dağlm incelerken [2] ve Thomas dağlm, Thomas [3] tarafndan çevrebilimciler
için bir bölgedeki bitkilerin dağlmn bulmak amacyla tanmlanmştr. Bu dağlmlarn
istatistiksel önemi, genellikle trafik kazalar, çevrebilimi, nöropsikoloji, radyobiyoloji, kalite
kontrolü vb. alanlarda kullanlabilmelerinden kaynaklanmaktadr.
N,  parametresi ile Poisson dağlmna sahip bir raslant değişkeni olsun ve ortaya çkan her
olaya Yi , i  1,2,..., N ile gösterilen ayn dağlml, bağmsz ve pozitif değerler alan raslant
değişkenleri bağlansn. Bu raslant değişkenleri N raslant değişkeninden de bağmsz
olsunlar. Buna göre,
N
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[2] Robin, S. (2002), A compound Poisson model for word occurrences in DNA sequences,
Applied Statistics, 51 (4), 437-451.
[3] Thomas, M. (1949), A generalization of Poisson’s binomial limit for use in ecology,
Biometrika, 36, 18-25.
[4] Özel, G., İnal, C. (2011), On the Probability Function of the First Exit Time for
Generalized Poisson Processes, Pakistan Journal of Statistics, 27(4), Basmda.

Gamze ÖZEL

X   Yi .
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ABSTRACT
AN INVESTIGATION ON THE MOMENTS OF NEYMAN, PÓLYA-AEPPLI AND
THOMAS DISTRIBUTIONS
Neyman type A, B distributions, Pólya-Aeppli and Thomas distributions play very important
roles both in probability theory itself and its applications in biology, seismology, risk theory,
meteorology, etc. Since non-existence of the closed forms of these probability functions, an
important role is played by the moment characteristics of distributions. In this study, central,
non-central, factorial moments and cumulants of the Neyman type A, B distributions, PólyaAeppli and Thomas distributions are derived. Then, numerical examples are given to illustrate
the usage of these distributions.
Key Words: Neyman type A, B tipi distributions, Pólya-Aeppli distribution, Thomas
distribution, moments

(1)

i 1

biçiminde tanmlanan X raslant değişkeni birleşik Poisson dağlmna sahip olur. Özel olarak,
Eşitlik (1)’de Yi , i  1,2,3..., raslant değişkenleri Poisson dağlml ise, X raslant değişkeni
Neyman A tipi dağlma; Yi , i  1,2,3,..., raslant değişkenleri ikiterimli (binom) dağlml
ise, X raslant değişkeni Neyman B tipi dağlma sahiptir. Benzer biçimde, Yi , i  1,2,...,
raslant değişkenleri geometrik dağlml ise, X raslant değişkeni Pólya-Aeppli dağlmna ve
Yi , i  1,2,..., raslant değişkenleri kesilmiş bir Poisson dağlmna sahip ise, X raslant
değişkeni Thomas dağlmna sahiptir.
Neyman A, B tipi dağlmlar, Pólya-Aeppli ve Thomas dağlm üzerine birçok çalşma
yaplmasna karşn, bu dağlmlarn olaslk fonksiyonlarnn kapal biçimlerine ulaşlamamas
kullanmlarn da kstlamaktadr [4]. Bu nedenle dağlmlara ait merkezsel, merkezsel
olmayan, faktöriyel momentler ve kümlntlar gibi moment karakteristikleri önem
kazanmaktadr.
Bu çalşmada Neyman tipi dağlmlar, Pólya-Aeppli ve Thomas dağlm açklanmş;
dağlmlara ait merkezsel, merkezsel olmayan, faktöriyel momentler ve kümlntlar elde
edilmiş ve bu dağlmlara ilişkin saysal örnekler verilmiştir.
KAYNAKLAR
[1] Neyman, J. (1939), On a new class of contagious distributions applicable in entomology
and bacteriology, Annals of Mathematical Statistics, 10, 35-57.
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Çizelge1. FGM ailesi ve baz genişletmeleri ile elde edilen beklenen frekanslar ve ki-kare değerleri

Gözlenen Frekanslar

̂

Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü
irmakacarlar@gazi.edu.tr, hkinaci@gazi.edu.tr

1.Özet
26
23
13
17

Son yirmi ylda iki ya da daha fazla değişken arasndaki bağmllk yapsnn incelenmesinde
kapulalar oldukça önem kazanmştr. Bu yüzden kapulalarn matematiksel ve istatistiksel
özellikleri üzerine yaplan araştrmalarn says gün geçtikçe artmaktadr ve uygulama alan da
ayn doğrultuda genişlemektedir.
2

17
24
18
12

16
18
18
19

14
16
18
26

2

I  [0,1] birim karesinde tanml iki değişkenli bir C kapulas, I birim aralğ üzerinde
temelli, marjinallere sahip ve 2-artan bir fonksiyondur. Kapulalarn istatistiki anlamda en
önemli özelliği, iki değişkenli dağlm fonksiyonu H ve marjinal dağlm fonksiyonlar F ve G
için C bir kapulay ifade etmek üzere H ( x, y )  C F ( x), G( y)  eşitliğinin yazlabilmesidir.[1].
Kapulalar teorisinde doğrusal, kareli ve yüksek dereceli polinomiyal kesitli kapulalar önemli
bir yer tutar. Bu çalşmada ele alnan Farlie-Gumbel-Morgenstern (FGM) kapula ailesi kareli
kesitli bir kapuladr. FGM kapula ailesi
CFGM
(u , v) uv  uv (1  u )(1  v ) ,

(1)

FGM kapula ailesi için Spearman’n sra korelasyon katsays  S   1 3 ,1 3 kapal
aralğnda değer aldğndan bu aile güçlü bir bağmllğn modellenmesine izin vermez[2].
Buna dayal olarak Sarmanov (1966) bu aileyi genelleştirmiş ve
(2)

fonksiyonunu önermiştir[3]. (2) eşitliğinde verilen kapulada  parametresinin ve  ve 
fonksiyonlarnn tanmlanmas Spearman’n Rho’suna karşlk gelen kapal snrlarn elde
edilmesi kolayca denetlenemez. Bundan dolay (2) eşitliğinde verilen genel kapula
fonksiyonuna dayal olarak FGM kapula ailesinin genişletmeleri üzerinde baz çalşmalar
yaplmştr. Huang ve Kotz (1999) ve Lai ve Xie (2000) bu genişletmelerden iki tanesini
önermişlerdir[4,5].
FGM kapula ailesi CFGM ile, Huang ve Kotz (1999) tarafndan önerilen iki kapula CHK 1 ve
CHK 2 ile, Lai ve Xie (2000) tarafndan önerilen kapula CLX ile gösterilsin. Bu çalşmada bu
kapulalar bir veri kümesi üzerinden hesaplanan kikare değerlerine göre karşlaştrlmştr. Veri
kümesi Ocak 2010- Ocak 2011 tarihleri arasnda TL baznda dolar ve altn fiyatlarndan
oluşmaktadr. Bu veri kümesi için elde edilen baz sonuçlar Çizelge1’de verilmiştir.
156

ˆ

CFGM

0,6612

CHK 1 ,   2 için

2,6449

0,2204
HK 2

C

LX

,   2 için 0,2939

C , p=q=2 için 16,5308

Beklenen Frekanslar

2

25
21
16
12
34
17
10
13

21
19
18
16
17
19
19
19

16
18
19
21
10
19
23
21

12
16
21
25
13
19
21
20

23
21
17
12

21
20
18
14

17
18
19
20

12
14
20
28

7,0036

24
23
14
12

23
22
15
14

14
15
22
23

12
14
23
24

8,9025

7,4746

18,4982

Çizelge1’deki sonuçlar incelendiğinde CHK 2 kapulasyla elde edilen beklenen frekanslardan
hesaplanan ki-kare tahmini diğerlerine göre daha iyi bir tahmin olduğu açktr. Bunun dşnda
CFGM ve CLX ile elde edilen beklenen frekanslardan hesaplanan ki-kare tahmini de iyi bir
tahmindir.
KAYNAKLAR
Nelsen, R.B., (2006), An Introduction to Copulas 2nd edn., Springer Series in Statistics,
New York.
[2] Amblard, C. and Girard, S., (2008), A New Extension of Bivariate FGM Copulas,
Metrika, 70:1-17.
[3] Sarmanov, O.V., (1966), Generalized Normal Correlation and Two-Dimensional
Frechet Classes, Doglady Akademii Nauk SSSR, 168(1):596-599.
[4] Huang, J.S. and Kotz S., (1999), Modifications of the Farlie-Gumbel-Morgenstern
Distributions. A Tough Hill to Climb, Metrika, 49: 135-145.
[5] Lai, C.D. and Xie, M., (2000), A New Family of Positive Quadrant Dependent Bivariate
Distributions, Statist. and Probab. Lett., 46: 359-364.
[1]

ile verilir ve CFGM ,   [1,1] olduğu sürece 2-artandr[1].

CSarmanov
(u
, v) uv   (u ) (v) ,
, ,

Kapula

ABSTRACT
FARLIE-GUMBEL-MORGENSTERN COPULAS, SOME EXTENSIONS AND ITS
APPLICATION
In the last two decades, the copulas gained a considerable importance in investigating the
dependence structure between two or more random variables. Therefore the number of
researches on the mathematical and statistical properties of copulas increases from year to
year, and hence the application area for copulas becomes so widespread. In this study, some
extensions of FGM family, especially given by Huang and Kotz (1999) and Lai and Xie (2000)
are examined on the Turkish Lira basis of changes in USD and gold prices.
Key Words: Bivariate distributions, FGM copulas, Positive Dependence
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KOPULA FONKSİYONLARI VE EKONOMİK VERİLERLE
UYGULAMA
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Frat Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, 23110, Elazğ, Türkiye
ametin@firat.edu.tr, scalik@firat.edu.tr

1.GİRİŞ
Kopulalar matematik ve istatistik literatüründe çok önce görülmesine rağmen deneysel
çalşmalarda yakn zamanlarda kullanlmaya başlanlmşdr. Schweizer (1991)’ e göre
Kopularla ilgili temel teorem 1959’da Sklar tarafndan tanmlanmşdr. Sklar (1973)’de
teoriyi geliştirmeye devam etmiştir.
Kopula ortak dağlm fonksiyonu oluşturmak için iki ya da daha fazla marjinali birleştiren bir
fonksiyondur. Kopula yaklaşm özellikle değişkenlerimizin normal olmadğ zamanlarda
verilen marjinal dağlmlardan ortak dağlm fonksiyonu türetmek için kullanlr. İki
değişkenli durumda kopulalar tesadüfi değişken çiftleri için bağmllğn parametrik olmayan
ölçüsünü tanmlamak için kullanlrlar. Bağmllğn oldukça genel ve asimetrik modlar yani
lineer ilişki yada korelasyon söz konusu olduğunda, kopulalar ilgili kavram ve ölçülerin
geliştirilmesinde önemli rol oynar.
Sonuç olarak kopulalar literatürde görünen bağmllk ve ortak dağlm fonksiyonlarn
modellemek için yaklaşmlarn geliştirilmesi ve genişletilmesinde önemlidirler.
Bu çalşmada kopula tahmin yöntemleri üzerinde durulmuş ve Türkiye İstatistik Kurumun
(TÜİK)’ dan alnan verilerle uygulama yaplmştr. Türkiye’ nin 1997 yl ile 2010 yl aralk
ayna kadar olan zaman diliminde Mevduat faizi ve Borsa endeksi nominal getirilerinin aylk
yüzde değişimlerinden oluşan veri kümesi kullanlmş ve kopula fonksiyonu ile
modellenmiştir. Uygulanabilirliği diğer yöntemlere göre daha kolay olan parametrik olmayan
kopula tahmin yöntemleri ile kopula aileleri seçilerek tahminde bulunulmuştur. Verilerde en
çok sözde olabilirlik tahmin yöntemi ile Kendall Tau dayanan parametrik olmayan tahmin
yöntemlerine dayanan karşlaştrma yaplmştr.
2. KOPULA TEORİSİ
Tanm (Kopula Fonksiyonu) X ve Y srasyla F ve G dağlmlarna sahip tesadüfi
değişkenler, H da marjinalleri F ve G olan ortak dağlm fonksiyonu olsun. C:[0,1]2�[0,1]
kopula fonksiyonu olsun. Buna göre kopula fonksiyonu aşağdaki özelliklere sahiptir:

ve

C(u,0)=0=C(0,v)
C(u,1)=u, C(1,v)=v

(1)
(2)

(ii) u1u2 ve v1v2 olmak üzere I’ daki  u1, u2, v1, v2 için
dir (Nelsen 1999).
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Teorem (Sklar Teoremi) ,
ve
marjinal dağlml bir ortak dağlm fonksiyonu olsun.
deki tüm x ve y’ ler için
O zaman öyle bir C kopula fonksiyonu vardrki

Ayşe METİN*, Sinan ÇALIK

(i) I’ daki  u, v için

International 7th Statistics Congress

(3)

ve
sürekli ise
tektir: diğer durumda
üzerinde tek olarak
dir. Eğer
belirlenir. Burada
ve
, ’ nin alt kümeleri olan değer kümeleridir. Diğer
taraftan
bir kopula fonksiyonu ve ,
dağlm fonksiyonlar ise ,
ve
marjinal
dağlml bir ortak dağlm fonksiyonudur (Sklar 1999).
Tanm (Arşimedyan Kopula) Arşimedyan yaklaşm, çok değişkenli bir kopulann, basit tek
değişkenli bir fonksiyona, üreticiye indirgenmesine izin verir. Basitlik olmas açsndan, iki
değişkenli bir kopula düşünelim.  : [0, 1]  [0, ) , sürekli, kesin azalan, konveks ve  (1)
= 0 olacak şekilde bir fonksiyon olsun. Bir Arşimedyen kopula

C (u, v)  1 ( (u)   (v));u, v  (0,1]
(5)
biçiminde yazlabilir.  ’ye C kopulasnn üreticisi denir. Bir üretici bir Arşimedyen kopula
belirler.
Tanm (Kendall Tau) Sra saylarna dayanan ve skça kullanlan parametrik olmayan
bağmllk ölçüsü de Kendall Tau’ dur. ( X i , Yi ); i  1,2,..., n rastgele örneğinde Pn uyumlu
çiftlerin saysn, Qn uyumsuz çiftlerin saysn göstermek üzere, bu örnekten hesaplanan
Kendall Tau
P  Qn
4
(6)
n  n

Pn  1
n(n  1)
n
 
2
ile verilir.
KAYNAKLAR
[1]
[2]
[3]
[4]

Nelsen, R.B., (1999) “An Introduction to Copulas”, New York, Springer Verlag.
Trivedi, P.K., ve Zimmer, D.M., (2005) “Copula Modelling:An Introduction
Practitioners”,Foundations and Trends inEconometrics, Vol.1,No:1,1-111.
Abozou, K.T., 2007 “Copulas in Statistics”, Msc Thesis, African Institute for
Math.Sciences.
Boyué, E., 2000, “Copulas for Finance Aceading Guide and Some Applications”,
Financial Econometrics, London.

ABSTRACT
COPULA FUNCTIONS AND APPLICATION WITH ECONOMIC DATA
Copulas are used for modelling the dependence structure between random variables. The
purpose of this study is to examine some methods of copula estimation and illustrate with a
real life application For this reason, it is tried to investigate the dependence structure
between monthly percentage changes of the nominal returns of deposit interest rate and in
stock market index by the copula estimation method. In addition, the maximum pseudolikelihood method and the nonparametric methods are compared.
Key Words: Copula Function, Archimedian Copula Function, Kendall Tau, PseudoLikelihood Method
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KUMARASWAMY DAĞILIMI İÇİN BAYES VE BAYES OLMAYAN
TAHMİN EDİCİLER
Fatih KIZILASLAN
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, 41400, Kocaeli, Türkiye
kizilaslan@gyte.edu.tr

1.Özet
Kumaraswamy dağlmna sahip a ve b biçim parametreli bir X rastgele değişkeninin
olaslk yoğunluk ve kümülatif dağlm fonksiyonlar aşağdaki gibidir.
f ( x; a, b) a b x a 1 (1  x a )b 1 , x   0,1 , a, b  0
F ( x; a, b) 1  (1  x a )b

(1)

Kumaraswamy dağlm parametrelerinin en çok olabilirlik (Maximum Likelihood EstimatorMLE) tahmin edicileri, çarpklk (skewness), sivrilik (kurtosis) gibi temel özellikleri ve beta
dağlm ile benzerlikleri ve farkllklar M.C. Jones (2009) tarafndan incelenmişitir.
Kumaraswamy dağlmnn kümülatif ve quantile fonksiyonlar basit bir şekilde ifade
edilmektedir ve diğer baz özellikleri matematiksel olarak daha uygulanabilir olduğundan beta
dağlmnn yerine tercih edilir. Bu dağlm beta dağlm için iyi bir alternatif olduğundan
dolay hidroloji, ekonomi, mühendislik gibi alanlarda kullanlmaktadr.
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f ( x; a, b) a b x a 1 (1  x a )b 1 , x   0,1 , a, b  0
F ( x; a, b) 1  (1  x a )b

The basic properties of the distribution were given by M.C. Jones (2009), who also
investigated the properties of the skewness and kurtosis, derived the maximum likelihood
estimators for the parameters and summarized the similarities and differences between the
beta and Kumaraswamy’s distribution. Kumaraswamy’s distribution has many of the
properties of the beta distribution and also has some advantages in terms of tractability.
Since it is deemed as a better alternative to the beta distribution, Kumaraswamy’s distribution
is used in the field of hydrology, economy and engineering.
In this study, we investigated Bayes estimators under SEL (Squared Error Loss) and LINEX
(Linear Exponential) loss function for shape parameters of Kumaraswamy distribution.
Moreover, we obtained empirical Bayes estimation under SEL and LINEX loss function for
one of the shape parameters. Finally, the findings are illustrated using a numerical example.
Key Words: Kumaraswamy’s Distribution, Bayes Estimaton, SEL fuction, LINEX loss
function, Empirical Bayes estimation

Bu çalşmada önce, Kumaraswamy dağlmnn biçim parametreleri için MLE ler ve bunlarn
asimptotik özellikleri verilmiştir. Sonra, Bayes yaklaşm ile hem karesel hata kayp (Squared
Error Loss- SEL) ve hem de lineer eksponansiyenel kayp (Linear Exponential Loss- LINEX)
fonksiyonlar altnda bu parametrelerin tahmin edicileri elde edilmiştir. Ayrca, biçim
parametresi için empiric Bayes tahmin edicisi de elde edilmiştir. Son olarak, bulduğumuz
tahmin ediciler nümerik bir örnek üzerinde gösterilmiştir.
KAYNAKLAR
[1]
[2]
[3]

M.C. Jones (2009), Kumaraswamy’s distribution: A beta-type distribution with some
tractability advantages, Statistical Methodology 6, 70-81
Zeinhum F. Jaheen (2004), Empirical Bayes Inference for Generalized Exponential
Distribution Based on Records, Communications in Statistics Theory and Methods, Vol
33, No.8, pp. 1851-1861
Sadegh Rezaei, Rasool Tahmasbi, Manijeh Mahmoodi (2010), Estimation of P[Y<X]
for Generalized Pareto Distribution, Journal of Statistical Planning and Inference 140,
480-494
ABSTRACT
BAYESIAN AND NONBAYESIAN ESTIMATION OF KUMARASWAMY
DISTRIBUTION

A random variable X has a Kumaraswamy distribution with shape parameters a and b , its
probability distribution function (pdf) and cumulative density function (cdf) are given by
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ROMANIA WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
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1. Introduction
Electricity consumption represents two essential attributes, on the one hand it shows the
strong annual changes and on the other hand it clearly shows the increasing trend.
Furthermore, the time series is affected by other variations that make the problem hard to
model. Artificial Neural Networks (ANNs) are the strong rival of regression and time series in
forecasting. ANNs are suitable for modeling this kind of problem with unknown factors. The
target is to find the essential structure of data to forecast future consumption with less error
[3]. In Romania, there are also some difficulties in finding the data. This is mainly due to the
chaotic period that came up after 1989, when Romania moved from communism dictatorship
to the democracy [4]. Therefore, it is necessary to work with small amount of data. In this
case, it would be wiser to use advanced forecasting tools such as ANN instead of using
conventional forecasting methods.
Although ANN neural networks have been successfully used in many forecasting
applications, there still some problems with using this approach [1]. ANN approach composes
of components such as architecture structure, learning algorithm and activation function that
directly affect the forecasting performance of ANN method. Therefore, picking proper
components is a crucial task. In order to reach more accurate forecasts, various activation
function combinations are examined when industry electricity consumption of Romania time
series whose annually observations are between 1992 and 2008 is analyzed. By using
different activation functions in hidden layer neurons and output neuron, various ANN
architectures are constructed. Then using these models the time series is forecasted and
obtained results are presented.
2. The implementation and the obtained results
In the implementation, we used the first 14 observations for training set and the rest 3
observations are used for the test set. In the training process, Levenberg Marquardt method
was used as learning algorithm. Six cases were examined for different activation functions
which are logistic sigmoid (Logsig), triangular based (Tribas) and linear (Purelin) functions
and by varying the number of inputs and the neurons in the hidden layer between 1 and 7 and
1 and 8, respectively, 56 architectures were tried for each case. Thus, 336 different neural
network models were totally examined to reach the high accuracy level. The best architectures
and corresponding root mean square error (RMSE) values are summarized in Table 1.
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Table 1. The obtained results
Activation functions
Hidden
Output
layer
neuron
logsig
purelin
logsig
logsig
logsig
tribas
tribas
purelin
tribas
logsig
tribas
tribas

RMSE
165.46
322.43
149.52
127.64
125.81
94.71

The best
architecture
4-7-1
3-5-1
3-4-1
4-5-1
5-6-1
3-5-1

According the table given below, for instance, the best architecture (4-7-1 that is that
architecture contains 4, 7 and 1 neurons in the input, the hidden and the output layers,
respectively) with 165.46 RMSE value is obtained when logistic sigmoid and linear activation
functions are used in the hidden layer neurons and the output neuron, respectively. As a result
of the computations, the best forecasts are obtained when the architecture 3-5-1 in which
triangular based activation function is used in all of the neurons. It can be said that triangular
based activation function should be used when industry electricity consumption of Romania
time series is analyzed by ANN.
REFERENCES
[1]
[2]
[3]
[4]

Aladag, C.H., Egrioglu, E., Gunay, S., Basaran, M.A. (2010), Improving weighted
information criterion by using optimization, Journal of Computational and Applied
Mathematics, 233, 2683-2687.
Aladag, C.H., Egrioglu, E., Günay, S. (2009), Forecasting electricity consumption of
Turkey by using weighted information criterion, 6th Statistics Congress Proceedings, pp.
365-373.
Azadeha, A., Faiz, Z.S. (2011), A meta-heuristic framework for forecasting household
electricity consumption, Applied Soft Computing, 11, 614–620.
Bianco, V., Manca, O., Nardini, S., Minea, A.A. (2010), Analysis and forecasting of
nonresidential electricity consumption in Romania, Applied Energy, 87, 3584–3590.
ÖZET
YAPAY SİNİR AĞLARIYLA ROMANYA ENDÜSTRİ ELEKTRİK TÜKETİMİ
TAHMİNİ

Elektrik tüketimi tahmininde son yllarda en çok kullanlan yöntem ANN yaklaşmdr. Bu
çalşmada, yllk gözlemlerden oluşan Romanya endüstri elektrik tüketimi zaman serisi farkl
ANN modelleri kullanlarak çözümlendi. Daha güvenilir öngörüler elde etmek amacyla, gizli
tabaka ve çkt tabakasnda farkl aktivasyon fonksiyonu kombinasyonlar denendi. Yaplan
çalşma sonucunda en iyi öngörülerin üçgensel temelli aktivasyon fonksiyonu kullanmnda
elde edildiği görüldü.
Anahtar kelimeler: Aktivasyon fonksiyonu, elektrik tüketimi, öngörü, yapay sinir ağlar
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ANALYSIS OF EXTREME PRECIPITATION EVENTS IN TURKEY*
Özgür ASAR, Ceylan YOZGATLIGİL, Elçin KARTAL, İnci BATMAZ
Middle East Technical University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Statistics, 06531, Ankara,
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1.
FORECASTING THE EXTREME PRECIPITATION
Increasing global temperature and rising sea-level are not the only indicators of climate
change. Extreme weather events are also the sign of this change. However, many researchers
are not taking this fact into consideration since it is difficult to forecast these extreme events,
especially on the regional scale.
In the IPCC reports 1996, 2001 and 2003, it has been clearly stated that human influence on
global climate results in some extremes and climate variability. Increased extreme
precipitation events due to the atmospheric warming leads floods or drought, and give more
damages to the society and the insurance companies [1].
It is a crucial issue to predict extreme events in the future. Especially, the spatio-temporal
forecasting of the intense precipitation helps us to avoid natural disasters. New et al. [2] have
worked on the trend of precipitation measurement in the twentieth century all over the world
using the merged gauge-satellite data and reported the increased intensity of daily
precipitation for many countries. Turkes et al. [3] have worked on long-term change and trend
analyses of seasonal and annual total precipitation and their intensity. Using nonparametric
tests, they have shown that the total precipitation and their intensity have decreasing trends for
most parts of Turkey. Carlotti and Barstad [4] have studied the future extreme precipitation
using the general circulation models and tried to model extreme precipitation using the linear
model downscaling approach for Western Norway. Kyselý [5] has worked on the trend
analysis of heavy precipitation using some nonparametric tests but this study also has not
predicted the future values.
In this study, we focus on the extreme monthly precipitation events of Turkey for the period
of 1950-2006 using 277 meteorological stations. It is known that the precipitation variable is a
right-skewed, especially, gamma type distributed variable. Hence, after applying a proper
Box-Cox transformation on the monthly precipitation series for each station, we obtain an
approximately symmetric distribution. Then, using whiskers of three times interquartile range
(IQR), the extreme precipitation events for each month are determined. To see the possible
existence of an increasing trend in extreme precipitation events, the Augmented Dickey-Fuller
(ADF) unit root test is applied, and it is concluded that the series is not stationary and there is
an increasing trend in the extreme precipitation events. A Box-Jenkins model (specifically,
ARIMA (2,0,1)) is fitted on the stationary log-transformed series. After checking all
diagnostics, forecast values of extreme events have been obtained. The time series plot of the
number of extreme precipitation events and forecasted values are given in Figure 1. As it is
seen from the Figure 1, there is an increasing trend in the number of extreme events.
In this study, time series modeling of the number of extreme events in for the period of 19502006 for the 277 meteorological stations of Turkey is performed. Forecasts obtained from the
model directed us to conclude that there is an increasing trend in the number of extreme
events. Authorities have to take necessary precautions against flood risk, especially for the
humid regions of Turkey.
* This study supported by Middle East Technical University under the project number BAP-2008-01-09-02
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Figure 1. The number of extreme precipitation events and forecasted values.
As a future study, the high risk of extreme precipitation events for specific areas such as
Antalya, Rize, Marmaris, Canakkale stations will be examined. Furthermore, the modeling,
forecasting and distribution fitting to define threshold values on the amount of extreme
precipitations will be performed.
REFERENCES
[1] Anon., (2002). “Major natural catastrophes, 1950–2001”, Population and Development
Review, 28 (1): 171–174.
[2] New, M., Todd, M., Hulme, M. and, Jones, P. (2001). “Precipitation measurements and
trends in the twentieth century”, International Journal of Climatology, 21:1899-922.
[3] Turkes, M., Koc, T. and Saris, F. (2007). “Spatial and Temporal Analysis of the
Changes and Trends in Precipitation Total and Intensity Series of Turkey”, Coğrafi
Bilimler Dergisi, 5 (1): 57-73
[4] Caroletti , G.N. and Barstad, I. (2009). “Future extreme precipitation assessment in
Western
Norway – using a linear model approach”,
Hydrology and Earth System Sciences Discussions, 6: 7539–7579.
[5] Kyselý. J., (2009). “Trends in heavy precipitation in the Czech Republic over 1961–
2005”, International Journal of Climatology 29: 1745–1758.
ABSTRACT
ANALYSIS OF EXTREME PRECIPITATION EVENTS IN TURKEY
Extreme weather events have a severe impact on both nature and human life. On the other
hand, they are the sign of the climate change. Nowadays, there is an increase in the extreme
precipitation events as a result of greenhouse gas concentration. By modeling the extreme
precipitation, the future extreme events can be determined, hence both the economical and
natural losses can be minimized. Therefore, forecasting extreme precipitation studies are
urgent. In this study, by time series analysis the extreme precipitation for the period of 19502006 using the information of 277 meteorological stations of Turkey is modelled. The
forecasting results show that an increasing trend in the extreme precipitation events in
Turkey.
Key Words: extreme precipitation, climate change, ARIMA modelling, forecasting
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NEURAL NETWORK MODELING OF A REACTIVE PACKED
DISTILLATION COLUMN
Abdulwahab GIWA, Süleyman KARACAN
Ankara University, Faculty of Engineering, Department of Chemical Engineering, 06100 Tandoğan,
Ankara, TURKEY
E-mails: agiwa@eng.ankara.edu.tr, karacan@eng.ankara.edu.tr

Abstract
In this work, the reactive packed distillation column for the production of ethyl acetate was
modeled with the aid of a neural network. The data for the training and validation of the
network were collected from the experiments carried out in a pilot plant using feed ratio of
1.25, reboiler duty of 560 W and recycle ratio of 5. During the data acquisition, the column
top temperature was recorded as the output. The neural network model was designed with the
aid of MATLAB R2010b using Levenberg-Marquardt as the training algorithm. The good
comparison between the experimental and predicted results as well as the fact that 96.4358 %
of the validation data were represented by the model is a good indication that the neural
network model can be used to represent the process successfully for further studies.
1.
Introduction
Reactive distillation is very attractive whenever conversion is limited by reaction equilibrium
[1] because it combines the benefits of equilibrium reaction with distillation to enhance
conversion. However, the design of reactive packed distillation is still a challenge because of
the complexes in the column. One of the strategies for the identification of a system like this
is using a neural network because it can be trained to perform complex functions [2].
Therefore, this paper aimed to present the development of a neural network model for the
reactive packed distillation column using the production of ethyl acetate as a case study.
2.
Process Description
The data used for the neural network modeling were generated from the experiments carried
out in a pilot plant reactive packed distillation column of height 1.5 m and diameter of 0.05 m
with the rectification and stripping sections packed with rasching rings and the reaction
section filled with Amberlyst 15 catalyst. The feeds to the column were acetic acid and
ethanol. The reaction taking place in the column can be written as:
The conditions used for the experiments were acetic acid to ethanol feed ratio, reboiler duty
and reflux ratio of 1.25, 560 W and 5 respectively. Two experiments were carried out to
acquire the training and validation data separately.
3.
Neural Network Design
The data generated from the experiments were converted from consecutive to sequential ones
because the model (Neural Network AutoRegressive eXogenous) model to be created has to
be time-series. The configuration aspect of the design was implemented automatically by
Levenberg-Marquardt backpropagation training function.
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Figure 1. Experimental and predicted training results
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Figure 2. Experimental and predicted validation results
Observing the results (Figures 1 and 2), it is very obvious that there are good comparisons
between the experimental and predicted top temperatures for both the training and the
validation as shown by the 45 degree line nature of the regression plots of the graphs. This is
also an indication that majority of the data were accounted for by the model.
5.
Conclusion
The good closeness of the neural network prediction to the experimental results for both the
training and the validation data has revealed that neural network model can be successfully
used to represent the reactive packed distillation column.
Acknowledgements
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THE RELATIONSHIP BETWEEN MILITARY EXPENDITURES AND
MACROECONOMIC VARIABLES IN TURKEY: AN ARDL
APPROACH
Zeynep Birce ERGÖR
Department of Business Administration, Ufuk University, TURKEY
ergor.b@gmail.com

ABSTRACT
This study examines the relationship between military expenditures and macroeconomic
variables: employment, industrial production index, and short term external debt stock in
Turkey by using monthly data for the period January 2005-June 2010; and by employing
ARDL approach. Our results seem to be inconsistent with previous literature. We find no
significant relationship between military expenditures and other variables. In fact, our
findings indicate that industrial production index is significantly related with external debt
stock (negatively, both in the long and short runs) and employment (positively, in the shortrun). Based on our findings, it is concluded that, military expenditures are independent of
industrial production index, level of employment and external debt stock.
Key Words: Military expenditures, employment, industrial production index, external debt
stock, ARDL.
REFERENCES
[1]
[2]
[3]
[4]

168

Pesaran, M.H., Pesaran, B., (1997). “Working with Microfit 4.0.” Camfit Data Ltd,
Cambridge.
Şahin, A., Çetinkaya, M., (2010). “New Evidence for Turkey on the Relationship
Between Defense Spending and Aggregate Output”, European Journal of Social
Sciences, Volume 13, No.3.
Sezgin, S., (2004). “An empirical note on external debt and defence expenditures in
Turkey”, Defence and Peace Economics, 15: 2, 199 — 203.
Yildirim, J. and Sezgin, S., (2003). “Military Expenditure and Employment in Turkey”,
Defense and Peace Economics, 2003, Vol. 14(2), pp. 129–139.

169

Uluslararası 7. İstatistik Kongresi

Oturum 3 Applied Statistics 2

28 Nisan - 01 Mayıs 2011 Antalya



Mustafa SEMİZ

N (b  a )
E ( Dm 
DN ,N ) 
a
,
N 1

N

E   Di 


 i 1 
E ( SC
 1
a) 1
NE ( Dm )

N

V  Di 


 i 1  
V ( SC
a) 1
NV ( Dm )



2.
The Measure of Similarity Coefficients for Agreement (SCa)
Let us assume that a point of observation with a pairs of samples ( X i , Yi ) , i  1,2,  , N , are
independently selected from a population with means  X , and  Y , variances  X2 , and  Y2
and covariance  XY . SC coefficient is based on the concordance of between X and Y is the
function of the individual cost of disagreement. For continuous responses, the value of the
most common cost functions is either the absolute deviances between a pair of X i and Yi
measurements or the squared differences of deviances [2,4]. Therefore, accuracy is based on
the absolute differences of
Di X i  Yi  0 . The cost of possible maximum disagreement D m
is the maximum observed measure in data d m  max max( xi , y i )  min(xi , y i )  0 or the possible
maximum observable measure D m  max max( X i , Yi )  min( X i , Yi )  0 . Then, the measure of
similarity coefficients ( SC a ) for agreement with absolute differences

has any positive definite continuous distribution such as positive definite
uniform, chi-square, exponential etc. Let’s assume that D1 , D2 ,  , D N are independently
identical random sample from uniform distribution between a and b. Therefore, the p.d.f. of
Di ' s , the expected value and the variance of Di ’s are respectively
0  a  d i  b , i  1,2,  , N
f ( Di  d i )  1 /(b  a)
E (
Di ) (a  b) / 2 and V (
Di ) (b  a ) 2 / 12 .
X i  Yi  0

is defined as max( Di ) . In other words, Dm is the Nth order statistics of D1 , D2 ,  , D N
( D N , N ) . The p.d.f of Dm  D N , N is
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.

3)

Therefore, the expected value and the variance of the proposed similarity coefficient (SCa) are
respectively by using (2) and (3)

Lin (1992) simply defines that the CCC is the product of precision and accuracy (  c  C b )
where  is the Pearson correlation coefficient and C b is a function of standard deviations and
the expected mean difference. CCC is also called as fixed marginal agreement coefficient
(FMAC) and adjusted by Fay (2005). Fay (2005) recently developed random marginal
agreement coefficient (RMAC) and used for measuring agreement between two statistics [3].
In these equations,  X and Y are the means, and  X2 and  Y2 are the variances associated
with X and Y variables,  XY  Cov( X , Y ) and   Cor ( X ,Y ) .

1)

(2)

( N 2  N  1)(b  a) 2
V ( Dm 
DN ,N ) 
( N  1) 2

1.
Introduction
Agreement between two different methods of continuous or categorical measures is an
important subject in any field of science [5]. The most common agreement measures for
categorical nominal and ordinal outcomes are Cohen’s kappa and the weighted kappa [1,4].

Dm



The expected value and the variance of Dm  D N , N are respectively
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Since V ( SC a ) 

 0 , SC a is also a consistent statistics by Equation (5).
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ABSTRACT

The concordance correlation coefficient (CCC) proposed by Lin (1989) is more appropriate
and preferred than other coefficients for measuring agreement between two continuous
variables. In this study, the proposed measure of similarity coefficient (SC) is based on the
contribution of each observational discrepancies as alternative agreement coefficients. SCa is
also defined between 0 and 1. Therefore, its interpretation and its calculation are also very
simple. Finally, the differences among FMAC, RMAC and SC coefficients are presented in
some special simulation cases and all coefficients were applied to a real data example.
Key words: Concordance correlation; Correlation; Fixed marginal concordance; Intraclass
correlation; Kappa; Mean difference; Random marginal concordance.
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1. Introduction
The aim of a non–inferiority clinical trial is to show that the effect of a new experimental
treatment is at least as good as a standard or reference treatment currently in use. This is done
by establishing that any difference in effect below the reference is no greater than a certain
specified level. This contrasts with a superiority trial which aims to establish that a new
treatment is superior to an established one. Non-inferiority trials are of interest when it is
desired on economic or side-effects grounds to introduce a new treatment provided there is no
evidence that it is clinically worse than the current standard.
A widely favoured procedure for performing non-inferiority trials which include a control (or
placebo) treatment is to use a ‘three-arm trial’ which has three treatment groups and criteria
based on the ratios of the difference in effects between reference and control and that between
experimental and reference. Typically the statistical analysis rests on calculation of
confidence intervals for these ratios.
These statistical analyses raise inferential problems involving hierarchical and multiple
conditional testing as well as those that arise when the traditional methods for constructing
confidence intervals of ratios give ‘awkward’ results such as imaginary limits or exclusive
doubly infinite intervals. This talk reviews and discusses some of these problems.
2. Statistical Issues
The key statistical issues arise from the widespread use of interval estimation for the
magnitude of the effect of the new experimental drug above that of the placebo control
expressed as a proportion or ratio of that of the established reference drug over the placebo, 
say. Conventionally, non-inferiority of the experimental drug with respect to the reference is
established if there is good evidence that this ratio is no less than a threshold value which is
typically taken as 0.8 but other threshold values could be used if clinical considerations
demanded this. Symbolically, this can be stated as establishing whether the ratio
 = (E - P)/(R – P) exceeds a value 0.8, where E, R and P are the mean responses to the
Experimental, Reference and Placebo treatments respectively. Typically, the confidence
coefficient as 95%, yielding the informal interpretation that there is good evidence (at the
95% confidence level) that the new experimental drug is at least 80% as effective as the
established reference. More formally, a test of the hypothesis that H0:   0.8 is rejected in
favour of the alternative HA:   0.8 at the 5% level of significance and this is interpreted as
non-inferiority of experimental with respect to the reference treatments. The problems arise
because common practice is not to perform the hypothesis test directly but instead calculate a
confidence interval for the ratio  using Fieller’s Theorem (Fieller, 1954) and observe
whether the interval includes or excludes the threshold value 0.8. Of course use of the
confidence interval is much more informative in interpretation in the medical context than
merely calculating a point estimate and performing a single significance test. The difficulty is
that it is well-known that Fieller’s Theorem (Fieller, 1954, Discussion) can on occasions
produce ‘peculiar’ intervals. These peculiarities include a doubly infinite interval which
actually excludes the observed value of the ratio and an imaginary or complex valued interval.
Mathematically these features arise because the confidence limits are derived by solving a
quadratic equation and there is no guarantee that the coefficient of the quadratic term is
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positive nor that the roots of the quadratic are real. In fact, it is possible that for a given set of
data the confidence interval for the ratio can be closed and finite and inclusive, doubly infinite
and exclusive or imaginary depending on the confidence coefficient — the higher the value of
the coefficient the greater the risk of a ‘peculiar interval’. It is easy to construct artificial data
sets where the 90%, 95% and 99% intervals are finite, infinite and imaginary respectively. Of
course, this corresponds in interpretation to establishing non-inferiority in the first case if the
interval includes the desired threshold value (e.g. 80%) and rejecting non-inferiority in the
other two cases, corresponding to rejecting the hypothesis H0 at the 10% level but not at the
5% or 1%. Although this interpretation is clear, it is alarming to medical practitioners who
only see a ‘peculiar’ confidence interval.
The intuitive reason that a confidence interval for a ratio exhibits such ‘peculiarities’ is that
the denominator of the ratio is close to zero, or more formally a statistical hypothesis test that
the denominator is zero would fail to reject the hypothesis at level  when constructing a
(1 - ) confidence interval (Finney, 1971). In the context of three arm non-inferiority trials
the denominator is the difference between the mean response to the reference drug, and that to
the placebo, R - P.
To protect against this possibility Pigeot et al (2003) recommend that a formal test of
H: R  P be performed and only proceed to calculation of the confidence interval if this
hypothesis is rejected. This raises a potential statistical issue that the second test implicit in
assessing non-inferiority is only performed conditional on the result of the first. Despite this
recommendation it is observed that some practitioners do encounter peculiar intervals even
when following the recommendation of Pigeot et al in performing a preliminary test that the
denominator is different from zero.
3. Resolution
We can demonstrate that provided the two stage procedure is followed precisely as specified
the issue of conditional and multiple testing is avoided (because the second test is not
performed if the first does not produce a significant result and so the final Type II error is not
affected) and ‘peculiar’ intervals are avoided provided that the same size of test is used in
both stages and the estimate of residual variance is obtained as a pooled estimate from all
three experimental groups E, R and P for both stages of the test (i.e. of H: R  P and
calculation of the confidence interval). We can provide counter examples when either of these
two conditions is violated and analytical proofs in simple balanced cases, supplemented by
simulations in more general cases. The second of these conditions is the most likely to be
violated since it is tempting not to test the Experimental group until the result of the first stage
testing of H: R  P is known and hence that the results re needed. Doing this would of course
compromise randomization and blinding as well as opening the risk of awkward confidence
intervals.
A further issue we can prove (analytically in simple cases and simulation more generally) is
that superiority of Reference of over Placebo plus non-inferiority of Experimental over
Reference implies necessarily superiority of Reference over Placebo.
REFERENCES
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Partial Least Squares (PLS) regression has been an alternative to ordinary least squares for
handling multicollinearity in several areas of scientific research. At the core of the PLS
methodology lies a dimension reduction technique coupled with a regression model. Although
PLS regression has been shown to achieve good predictive performance, it is not particularly
tailored for variable selection and therefore often produces linear combinations of the original
predictors that are hard to interpret due to high dimensionality. In this paper, we investigate
the genetic algorithms-partial least square regression (GAPLS). This technique combines
genetic algorithms (GAs) as powerful optimization methods with PLS as a statistical method
for variable selection. Variable importance for projection (VIP) is a weighted sum of squares
of the PLS-weights wi and thus a summary of the importance of a variable for the modelling
of both X and Y (Wold et al. 2001). In this study, it was investigated that comparisons of R2
values of GAPLS predicting model and significant model was established according to the
VIP to see which one has established a model with less error.
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MIXTURE MODEL CLUSTER ANALYSIS UNDER DIFFERENT
COVARIANCE STRUCTURES USING INFORMATION COMPLEXITY
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1.Introduction
The main purpose of clustering is to classify data in such a way that the observations within a
group are more similar to each other than they are to others. The structure and number of
clusters depend intrinsically on many factors including the shape and separation of clusters,
similarity of shape from one cluster to another, relative sizes and compactness of clusters,
dimensionality and the number of observations.
In this study, our objective is to develop a meaningful cluster analysis technique for medical
diagnosis under different covariance structures using information complexity as the fitness
function. In model-based cluster analysis, the data is assumed to be generated by a mixture of
probability distributions, each representing a cluster. With this approach, the basic questions
of clustering, choosing the optimal number of clusters and deciding on the appropriate
method, are reduced to a single statistical model selection problem. This advantage puts the
model-based algorithms one step forward of the other methods.

Session 3 Applied Statistics 2

International 7th Statistics Congress

28 April - 01 May 2011 Antalya

parsimonious models that are applicable to different data structures, which is another
advantage of model-based clustering.
.
The probabilistic framework of this approach allows the clustering problem to be a parameter
estimation problem as opposed to other heuristic clustering methods. For a specified number
of components, the parameters of the specified model (corresponding to an appropriately
constrained Σj) are estimated by the EM algorithm. However, since there is no prior
knowledge of the number of clusters, the optimal covariance structure should be determined
simultaneously with the optimal number of clusters. Each combination of a different
covariance matrix specification and a different number of clusters correspond to a different
probability model, therefore the whole clustering process reduces to a single model selection
problem. Following the work of Bozdogan [2, 3], the information complexity (ICOMP)
criterion is used to determine the optimal model with comparison to other well-known
criteria.
3.Detection of Breast Cancer

2.Model-based Clustering

We demonstrate our approach on a real large data set, focusing on early detection of breast
cancer. An experimental case study on a real data set consisting of two breast cancer groups
(”Benign”/”Malignant”) which is composed by n = 1269 Italian patients is analyzed in-detail.
The data set contains p = 132 continuous features recorded from the digital radiographic
images (i.e., mammograms) using ranklet transforms. The overlapping groups and the
heterogeneous structure of the dataset make the detection of the clustering structure and the
number of clusters considerably difficult. We show that our approach successfully identifies
the Benign and Malignant groups, while improving the misclassification error rate
substantially over existing methods.

Assuming the observations xij come from a mixture of k populations, the density of x is given by,

REFERENCES

k



f x; π, μ, Σ    π j g j x; μ j , Σ j



(1)

j 1

where  1 ,...,  k are the mixing proportions that satisfy  j  0 and

[2]
k

 j 1 π j  1 , representing

the probability of an observation belonging to each component. Here the component densities,
gj, are multivariate normal so that the jth cluster is an ellipsoid centered at μj, while the
covariance matrix, Σj, represents other geometric characteristics of the cluster.
.
Banfield and Raftery [1] proposed a model-based clustering method based on constraining the
geometric features (volume, shape and orientation) of components using the eigenvalue
decomposition of the covariance matrix, which for the jth covariance matrix is given as,
.

Σ j  λ j D j A j DTj

[3]
[4]
[5]

Banfield, J.D. and Raftery, A.E. (1993), Model-based Gaussian and non-Gaussian
clustering, Biometrics, 49:803-821.
Bozdogan, H. (1994), Mixture-model cluster analysis using model selection criteria and
a new informational measure of complexity, Proc. of the First US/Japan Conference on
the Frontiers of Statistical Modeling: An Informational Approach, 69-113.
Bozdogan, H. (2010), Computer-Aided Detection of Breast Cancer Using Information
Complexity, Keynote Lecture at SAS 2010 Data Mining Conference, Las Vegas,
October 25-28, 2010.
Celeux, G. and Govaert, G. (1995), Gaussian parsimonious clustering models, Pattern
Recognition, 28:781-793.
Martinez, W.L. and Martinez, A.R. (2005), Exploratory data analysis with MATLAB,
Boca Raton, Florida, Chapman & Hall/CRC.

(2)

where λj is a scalar, Dj is the orthogonal matrix of eigenvectors, and Aj is the diagonal matrix
containing the normalized eigenvalues. The volume of the cluster is specified by λj, which is
proportional to the volume of the standard deviation ellipsoid; Dj determines the orientation of
the cluster while Aj is associated with the shape of the density. Allowing some or all
parameters in equation (2) to vary between clusters will provide clearly interpretable

176
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Key Words: mixture models, model-based clustering, information complexity, X-ray
mammographic images, information criteria
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The matrix X / Y is obtained by dividing the values xij by yi for j  1, 2,..., p , and X / Y 2 is

IDENTIFYING THE PRESENCE OF OUTLIERS IN
REGRESSION USING LSR
J. Andrew HOWE1, Eylem DENİZ HOWE2, Oğuz AKBİLGİÇ3
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1. Introduction

Scientists face estimation and prediction problems approximately in every single branch of
science. At this point, as a statistical tool, regression analysis plays an important role in
solving the estimation and prediction problems on the hand.
Using regression analysis requires estimation of regression coefficients showing the
independent variables effect on dependent variable. There are number of alternative
techniques to estimate regression coefficients. Most of them are Ordinary Least Squares
(OLS) based techniques that basically attempt to minimise total sum of squared error.
Error definition shapes the structure of regression coefficient estimators. For the OLS based
techniques, Euclidean distance between estimation and observed data is the error being tried
to be minimised. In this context, estimating 10 as 20 and 1000 as 1010 reflects same amount
of error. On the other hand, the first estimation gives %100 error while the second gives %1.
In this study we suggest an outlier detection method using a new regression coefficient
estimation technique, Least Squares Ratio (LSR) [1]. LSR technique is briefly introduced at
the following section while the suggested outlier detection technique is place at the third
section. We summarised the the results of Monte Carlo simulation study at section 4 and
section 5 is for conclusions.

computed by dividing the values xij by yi2 for j  1, 2,..., p where yi ≠0 for j  1, 2,..., p .
Akbilgic and Deniz (2009) compared the performance of LSR to OLS. Under certain
circumstances, they showed that regression coefficient estimated for LSR were more accurate
[1]. Also, Deniz, Akbilgiç and Howe (2011) applied model selection under LSR. In that
study, the authors showed the performance of LSR to select important variables on dependent
variable using information criteria [2].
3. Outlier Detection

In [1], the authors observed that the proposed regression technique LSR provided better
estimates of regression parameters than OLS when outliers were present in the data. Their
results showed markedly lower mean squares error as a result of this improved accuracy.
Based on this observation, we have developed a method to detect the presence of outliers. For
a given dataset, we fit both the OLS and LSR regression models, and compute a ratio of errors
from each technique. When there are no outliers present, this ratio should be very near unity.
However, when outliers are present, this ratio will be greater than one. We demonstrate the
performance of our method using extensive Monte Carlo simulations.
REFERENCES

[1]
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Akbilgic, O., Deniz, E., (2009), A Novel Regression Approach: Least Squares Ratio,
Communications in Statistics: Theory and Methods, 38 (8), 1539-1545.
Deniz Howe, E., Akbilgic, O., Howe, J.A., (2011), Model selection using information
criteria under a new estimation method: least Squares Ratio, Journal of Applied
Statistics, (In Press - Published iFirst).

Key Words: LSR Regression, Outlier detection

2. Least Squares Ratio

Least Squares Ratio (LSR) is a new estimation method in multiple regression. With other
estimation methods, it is assumed that the expectation of the estimated value ( Yˆ ) is the

 

E Yˆ  Y
. OLS estimates  by minimizing the difference between Y
observed ( Y ) value:
ˆ
ˆ
and Yˆ , depending on Y  Y  0 . On the other hand, we aim to estimate  using Y / Y  1 as a
starting
point.
Consequently
the
aim
of
LSR
can
be
written

mathematically;

1

, and LSR estimator is formulated as given below.

 X   X    X 
    2  Y
 Y   Y    Y 

ˆlsr  
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DAĞILIM FONKSİYONLARI KONVOLÜSYONLARININ MONTE
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ÖZET
ve

herhangi iki dağılım fonksiyonu olmak üzere her

için

ile tanımlanan
fonksiyonuna F1 ve F2 dağılım fonksiyonlarının konvolüsyonu denir.
* konvolüsyon işlemi dağılım fonksiyonlarının oluşturduğu sınıf üzerinde değişme ve
birleşme özelliğine sahiptir. Ayrıca sıfır noktasında yoğunlaşmış dağılımın dağılım
fonksiyonu * konvolüsyon işlemine göre birim elemandır. Dağılım fonksiyonlarının
konvolüsyonunun bağımsız rasgele değişkenlerin toplamlarının dağılım fonksiyonuna karşılık
geldiği iyi bilinen bir sonuçtur.
Dağılım fonksiyonlarının konvolüsyonları sayma süreçleri teorisi, güvenilirlik teorisi, risk
analizi ve envanter teorisi gibi olasılık modellerinin çok çeşitli uygulamalarında
kullanılmaktadır. Örneğin, ardışık olaylar arası geçen zaman süreleri bağımsız ve sırası ile F1,
F2, … dağılım fonksiyonuna sahip bir sayma sürecinin M(t) ortalama değer ve V(t) varyans
fonksiyonu;
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ABSTRACT
MONTE CARLO ESTIMATION FOR THE CONVOLUTIONS OF DISTRIBUTION
FUNCTIONS
The convolutions of distribution functions are arised in a wide variety of applications of
probabilistic models such as renewal theory, reliability theory, risk analysis and inventory
is obtained in analytical form for some special
theory. The convolution
distribution functions. However, analytical forms do not exist for many distributions arising
in practice. It is necessary to apply a numerical method for evaluating
In the literature there exist numerous methods. An another method
in addition to these is to used Monte Carlo simulation to approximate
. In
this study, it is considered some Monte Carlo estimators given in the literature and compared
statistically. Further, a new Monte Carlo estimator is obtained which is better than the
mentioned estimators. Finally, some computational applications of this estimator are given
for evaluating renewal and variance function of a renewal process.
Key Words: Convolution, Monte Carlo Estimation, Renewal Process, Renewal Function,
Variance Function

ve

olarak ifade edilmektedir. Bazı özel dağılımlar dışında
konvolüsyonu için
analitik ifadeler mevcut değildir. Bu durumda bu fonksiyonun hesabı için bir sayısal yöntemin
uygulanması gereklidir. Literatürde buna ilişkin değişik yöntemler vardır. Bunlara ilaveten
diğer bir yöntem ise
konvolüsyonuna Monte Carlo simülasyonu ile
yaklaşmaktır. Bu çalışmada konvolüsyon için literatürde verilen bazı Monte Carlo tahmin
edicileri ele alınır ve bu tahmin edicilerin istatistiksel karşılaştırmaları yapılır. Ayrıca bu
tahmin edicilerden istatistiksel olarak daha iyi bir Monte Carlo tahmin edicisi tanımlanır ve
bu tahmin edici yardımıyla verilen bir yenileme sürecinin yenileme ve varyans fonksiyonunun
sayısal olarak hesaplanması üzerinde durulur.

180

181

Uluslararası 7. İstatistik Kongresi

Oturum 3 İstatistiksel Kalite Kontrol

28 Nisan - 01 Mayıs 2011 Antalya

SAĞ TARAF SANSÜRLEME ALTINDA ÜSTEL DAĞILIM İÇİN
STRES-DAYANIKLILIK GÜVENİLİRLİĞİNİN TAHMİNİ

Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, KONYA
dsezer@selcuk.edu.tr,b bugrasarac@selcuk.edu.tr, cikinaci@selcuk.edu.tr

1. Giriş
Stres dayanıklılık modeli, Y stresine maruz kalan ve X dayanıklılığına sahip bir bileşenin
yaşamını tanımlamaktadır. Buna göre stres dayanıklılığı aşarsa ( Y > X ) bileşenin yaşaması
mümkün olmayacaktır. Stres ve dayanıklılıktan oluşan böyle bir sistemin güvenilirliliği stres
dayanıklılık güvenilirliği olarak adlandırılmaktadır ve =
R P (Y < X ) biçiminde ifade
edilmektedir. Bu alanda yapılan çalışmaların çoğunda X ve Y değişkenlerinin dağılımlarının
aynı aileye ait ve bağımsız oldukları kabul edilmiş ve çeşitli dağılımlar ailesi için stres
dayanıklılık güvenilirliliği ve bu güvenilirliliğin çeşitli tahmin edicileri elde edilmiştir. X ve
Y rasgele değişkenlerinin sırasıyla θ1 ve θ 2 ortalamalı üstel dağılıma sahip bağımsız rasgele
değişkenler olması durumunda stres dayanıklılık güvenilirliği
R=

θ1
θ1 + θ 2

(1)

şeklinde olmaktadır. Uygulamalarda genellikle θ1 ve θ 2 parametreleri bilinmediğinden (1)
eşitliği ile verilen stres dayanıklılığının güvenilirliğinin tahmini önem kazanmaktadır. Tahmin
ediciler tam örneklem yardımıyla elde edilebileceği gibi, güvenilirlik analizlerinde sıklıkla
kullanılan sansürlü örneklemlere dayalı olarak da elde edilebilmektedir. Daha önce yapılan
çalışmalarda stres dayanıklılık güvenilirliği için en çok olabilirlik, düzgün en küçük varyanslı
yansız ve Bayes tahmin edicileri farklı tiplerde sansürlü örneklemlere dayalı olarak elde
edilmiştir.
Literatürde önerilmiş çeşitli sansür şemaları bulunmaktadır. Bu şemalardan biri Kınacı ve
ark.[1] tarafından önerilen sağ taraf sansürleme (RHC) şemasıdır. Yaşam testine tabi tutulan
n tane özdeş parçanın yaşam zamanlarının f ( x;θ ) olasılık yoğunluk ve F ( x;θ ) dağılım
fonksiyonuna sahip olduğu ve RHC şeması altında m tane gözlem elde edildiği düşünülsün ve
X i , X i , , X i sağ taraf sansürlü örneklemi göstersin. Bu örneklemin ortak olasılık yoğunluk
fonksiyonu,
1

m

2

f X i ,X i
1

2

m

,,X im

( xi ,xi , ,xi ) =
∏ ( i j −1 − 1) f ( xi ;θ ) 1 − F ( xi ;θ )
1

2

m

j =1

j

j

i j −1 −i j −1

, xi1 < xi2 <  < xim

şeklindedir.
2. Stres Dayanıklılık Güvenilirliğinin En Çok Olabilirlik Tahmini
X i1 , X i2 , , X im ve Ys1 ,Ys2 , ,Ysk sırasıyla θ1 ve θ 2 ortalamalı üstel dağılımdan elde edilen sağ

taraf sansürlü örneklemler olmak üzere, (1) ile verilen stres dayanıklılık güvenilirliğinin bu
örneklemlere dayalı en çok olabilirlik tahmin edicisi,
R̂MLE =

182

U
m
U +  V
k
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m

k

ve V ∑ ( s j −1 − s j ) Ys
∑ ( i j −1 − i j ) X i =
j =1

j

j =1

j

şeklindedir.

3. Stres Dayanıklılık Güvenilirliğinin Bayes Tahmini

1

a
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olarak elde edilmiştir. Burada
=
U
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Burada (1) ile verilen stres dayanıklılık güvenilirliği λ1 = 1 / θ1 ve λ2 = 1 / θ 2 şeklinde yeniden
parametrelendirerek
=
R λ2 / ( λ1 + λ2 ) olarak yazılabilir. λ1 ve λ2 parametrelerinin önsel
dağılımlarının sırasıyla Gamma (α1 , β1 ) ve Gamma (α 2 , β 2 ) olması durumunda
=
R λ2 / ( λ1 + λ2 )
stres dayanıklılık güvenilirliğinin sağ taraf sansürlü örnekleme dayalı Bayes tahmin edicisi,
α2 +k

 β +V 
R̂Bayes =  2

 β1 + U 

α2 + k
q


β +V 
F2 ,1  (1 + k + α 2 ,q ) ,1 + q, 2

β1 + U 


olarak elde edilmiştir. Burada U ve V daha önce tanımlandığı gibidir ve q = α1 + α 2 + m + k
şeklindedir.
4. Simülasyon
Bu kesimde simülasyon çalışması ile, stres dayanıklılık güvenilirliğinin sağ taraf sansürlü
örnekleme dayalı en çok olabilirlik ve Bayes tahmin edicileri yan ve hata kareler ortalamasına
göre karşılaştırılmıştır.
KAYNAKLAR
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Saraçoğlu, B., Kınacı, İ., Kundu, D., On estimation of R = P(Y < X) for exponential distribution
under progressive type-II censoring, Journal of Statistical Computation and Simulation, (in
press)

ABSTRACT
STRESS STRENGTH RELIABILITY FOR EXPONENTIAL DISTRIBUTION
UNDER RIGHT HAND SIDE CENSORING
In this study, we obtained the maximum likelihood and Bayes estimators of stress strength
reliability, R = P(Y < X ) , for exponential distribution under right hand side censoring
(RHC). The maximum likelihood and Bayes estimators also compared in that their biases and
mean square errors via monte Carlo simulation study.
Key Words: Right hand side censoring, stres-strength reliability, Bayes estimation, Maximum
likelihood estimation
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Giriş
Her hangi bir kuruluşta müşteri memnuniyeti bir numaralı önceliğe sahiptir. Müşteri
memnuniyeti karlılık demektir. Organizasyonların başarısı en düşük maliyetle en yüksek
kaliteyi sağlamasına bağlıdır. 1980’li yıllara kadar pek çok firma kaliteli ürün üretmenin çok
pahalı olduğuna inanırken “daha iyi, daha ucuzdur” inancına sahip olan Motorola, yüksek
kaliteli bir ürün üretmenin maliyetleri aşağı çektiğini ve daha fazla müşteri memnuniyetinin
karlılığı arttırdığını fark etmişti (Taghizadegan, 2006: 1). Bu nedenle Yalın Altı Sigma, 1985
yılında Motorola tarafından kalite felsefesinin içine istatistik eklenerek ortaya atılmıştır. Yalın
Altı Sigma, Motorola’da icat edilmesine rağmen Allied Signal tarafından denenmiş ve
General Electric’te mükemmelliğe ulaşmıştır (Basu, 2001: 6). Yalın Altı Sigma, müşteriyi
birinci sıraya koyan, en iyi çözüm için olayları ve verileri kullanan istatistik temelli bir
metodolojidir.
Yalın Altı Sigma çalışmalarında elde edilen çarpıcı başarı öyküleri ve dünya çapında her yıl
Altı Sigma’ya olan ilginin artarak devam etmesi, birçok firmanın bu metodolojiyi uygulamada
istekli davranmasına neden olmuştur. GE Medical Systems buna bir örnek olarak
gösterilebilir. GE Medical Systems’in üretmiş olduğu göğüs röntgen cihazı, bir röntgeni daha
önceleri 180 saniyede çekerken, Yalın Altı Sigma sayesinde bu süreyi yalnızca 17 saniyeye
çekerek süreçte muazzam bir iyileşme sağlamıştır (Eckes, 2001: 6). Böylesine başarılı iş
sonuçlarına ve giderek artan ilgiye rağmen, Yalın Altı Sigma projelerinin hepsi başarılı
olamamaktadır. Yapılan araştırmalar Toplam Kalite Yönetimi çalışmalarının %67’si ve
reengineering çabalarının %80’i hedeflenen sonuçların elde edilmesi noktasında başarısız
olduğunu göstermiştir (Young, 2001: 19). Gerger ve Firuzan, Yalın Altı Sigma çalışmalarının
başarısızlığa uğrama nedenlerini:
•
•
•
•
•
•
•

Üst yönetimin destek eksikliği ve liderlik,
Yalın Altı Sigma takımlarının yetkinlik eksikliği,
Proje seçimindeki yanlışlıklar,
Eğitim eksikliği,
Kültürel değişim,
Strateji eksikliği,
Müşterinin sesi

olmak üzere yedi madde de sınıflandırmıştır (2010: 3384).
SONUÇ
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değerlendirilmelidir. Özellikle proje liderleri seçilirken; proje yönetim, iletişim, sorun çözme
ve koordinasyon becerileri kadar İstatistiksel alt yapıya mutlaka dikkat edilmelidir. Yalın Altı
Sigma projeleri seçilirken; finansal getirisi yüksek, gerçekçi hedeflerin olduğu, yapılan
iyileştirmelerin ölçülebildiği ve firma kültürüne uyumlu projeler seçilmelidir. Var olan bir
kültürden Yalın Altı Sigma kültürüne geçiş, çeşitli direnç kaynaklarından ve bilgi
yetersizliğinden dolayı zor olacaktır. Yalın Altı Sigma kültüründe istatistik devreye
girdiğinden; hedefler, iyileşmeler vb. bilgiler ölçülebilir nitelikte sayısal olmalıdır. Başarılı bir
uygulama ancak doğru bir stratejiyle elde edilebilir. Bu nedenle doğrudan Yalın Altı Sigma
uygulamaktansa, bir strateji doğrultusunda gerekli alt yapının oluşturulmasını takiben
uygulamaya geçilmelidir. Bir projeye başlamadan önce iç ve dış müşteri beklentilerin tespit
edilmesi gerekir. Müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda projelerin yapılması firmanın
gücünün ve zamanının doğru bir şekilde kullanılmasını sağlayacaktır.
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ABSTRACT
SUCCESS FACTORS FOR LEAN SIX SIGMA PROJECTS

Nowadays, producing quality products or services mean not only being stable product or
complying standards in product but also being exceed costumer expectations at the same
time. For this reason, many companies focus on various kinds of quality improvement
techniques to carry the service quality beyond costumer expectations. The selected quality
technique should be appropriate to the company's culture and should be sufficient for carry
out targeted improvement; this will enhance the company’s superiority in market place.
For this purpose, Lean Six Sigma methods are one of the important methods being used today
as an intensive use of statistical tools and techniques. Lean Six Sigma methods can be
implemented in almost all sectors and successful gains can be obtained. Lean Six Sigma has
wide range application in the world. Most applications are successful, while some of them are
failed.
In this study, reasons for unsuccessful Lean Six Sigma projects are examined. The way to
convert unsuccessful project into successful project are suggested. Some solutions are carried
out for this purpose.
Key Words: Lean Six Sigma, Failed Lean Six Sigma, Quality Improvement

Yalın Altı Sigma çalışmalarındaki deneyimler, başarının üst yönetimin sahiplenmesine ve bu
desteğin ne kadar süreceğine bağlı olduğunu göstermiştir. Bu nedenle Yalın Altı Sigma
projelerinin zaman aldığı ve başarının belli bir çabadan sonra geldiği bilinciyle yönetimin
desteği proje sonuna kadar devam ettirilmelidir. Eğitimler ekip içerisindeki rollere göre
uygulama temelli olarak düzenlenmelidir. Ekip üyeleri seçilirken yetkinlikleri
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YÜKSEK ÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ İŞLERİ HİZMET KALİTESİNİN
ÖLÇÜMÜ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA

hedefi, en az müşteri beklentisi kadar performans ortaya koymaktır. Müşteri beklentisinin
üzerinde bir performans ise müşteri sadakati oluşturmak acısından son derece önemlidir.

Mesut KUMRU1*, Pınar YILDIZ KUMRU2

3. Uygulama
Çalışma, Kocaeli bölgesinde faaliyet gösteren bir meslek yüksek okulunda gerçekleştirilmiş
ve kalite ölçeği olarak sözü edilen SERVQUAL yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmanın
müşteri kitlesini öğrenciler, akademik ve idari personel oluşturmaktadır. Anılan okulda
toplam öğrenci sayısı3458, akademik personel sayısı 45 ve idari personel sayısı 12 olmak
üzere toplam müşteri sayısı 3515’dir. Örneklem olarak, öngörülen örneklem büyüklüğünün
üzerinde, ana kitlenin yaklaşık % 6.3’i ile (220 kişi) anket yapılmış, bunlardan 6 tanesi
geçersiz kabul edilerek değerlendirme dışı tutulmuş ve böylece 214 anket geçerli kabul
edilmiştir (% 6.1). Elde edilen veriler önce güvenilirlik analizine tabi tutulmuş, daha sonra
yukarıda zikredilen beş temel faktör (boyut) açısından incelenerek müşterilerin beklenti ve
algılama düzeyleri karşılaştırılmıştır. Düzeyler arasındaki farklar ( SERVQUAL açıklık
skorları) anlamlılık testine (t test) tabi tutulmuştur.

1
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1. Giriş
Hizmet sektörünün önemi ve ekonomideki ağırlığı gün geçtikçe artmaktadır. Hizmet
işletmelerinde kalite ve performans göstergelerinin belirlenmesi ve ölçülmesi üretim
işletmelerine kıyasla daha zordur. Zira, hizmetin genelde üründen farklı özellikleri vardır.
Hizmet soyuttur, heterojendir, üretildiği anda tüketilir ve stoklanamaz. Dolayısıyla, hizmetin
kazandırdığı faydanın nicel ölçütlerle değerlendirilmesi kolay değildir. Bu yüzden, hizmetin
değerlendirilmesinde genellikle müşterilerin algılama düzeyleri üzerine ölçekler
geliştirilmiştir. Hizmet kalitesi, verilen hizmetin müşteri beklentilerinin ne kadarını
karşılayabildiğinin bir ölçüsü olarak ifade edilmiş, kaliteli hizmet vermek müşteri
beklentilerinin karşılanabilmesi olarak tanımlanmıştır.
2. Hizmet kalitesinin ölçümü
Hizmet kalitesinin ölçümünde en yaygın kullanılan ölçek Zeithaml, Parasuraman ve Berry
tarafından geliştirilen SERVQUAL yöntemidir. Ölçek, genelde müşterinin hizmetten
beklentilerini ve hizmeti algılama düzeyini belirlemek için tasarlanmıştır. Ayrıca, müşteri
beklentilerinin ve algılamalarının öğrenilmesine olanak sağladığından dolayı bilginin müşteri
ve yönetim arasında paylaşımında da kolaylık sunmaktadır. Servqual sıkça kullanılan bir veri
toplama aracı olarak hizmet kalitesini ölçmekle sınırlı kalmaz, hizmet kalitesini müşterinin
hizmet elemanlarına verdiği önemle orantılı olarak ölçer Bu ölçme yöntemi 22 maddeden
oluşan 5 bölüm halindedir. Sonuç olarak, hizmet kalitesi, “müşterilerin istek veya beklentileri
ile algıları arasındaki açıklık ölçüsü” şeklinde tanımlanmıştır. Bu açıklıklar aşağıdaki şekilde
ifade edilmektedir.
a) Müşterinin bir hizmetten beklentisi ile hizmeti sunan kurumun yöneticilerinin müşteri
beklentilerini algılamaları arasındaki açıklık.
b) Yönetimin müşteri beklentilerini algılamaları ile bu algılanan beklentilere göre
düzenlenen hizmet kalite şartnameleri arasındaki açıklık.
c) Beklentiler doğrultusunda hazırlanan şartnameler ile sunulan hizmet arasındaki
açıklık.
d) Sunulan hizmet ile dış cevreden müşteriye iletilen mesajlar arasındaki açıklık.
e) Müşteri beklentisi ile müşterinin aldığı hizmet arasındaki açıklık.
Açıklık analizinde beş temel faktör dikkate alınmaktadır. Bu faktörler fiziksel özellikler
(tangibles), güvenilirlik (reliability), heveslilik (responsiveness), güvence (assurance) ve
empati (emphaty)’dir Fiziksel özellikler, işletmenin hizmet sunumundaki bina, araç- gereç ve
personel görünümünü ele almakta; güvenilirlik söz verilen bir hizmeti doğru ve güvenilir bir
şekilde yerine getirebilme yeteneğini ifade etmekte; heveslilik, müşteriye yardım etme ve hızlı
hizmet verme istekliliği; güvence, çalışanların bilgili ve nazik olmaları ve müşterilere güven
duygusu uyandırabilme becerileri; empati ise çalışanların kendilerini müşterilerin yerine
koyması ve müşterilere kişisel ilgi göstermesi olarak tanımlanmaktadır. Hizmet birimlerinin
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4. Sonuç
Araştırma sonuçlarına göre algılama düzeyleri yüksek çıkmasına rağmen beklentilerin de
yüksekliği, SERVQUAL skorlarını negatif büyüklüğe taşımıştır. Toplam SERVQUAL skoru
-2.70628 bulunmuştur. Bu değer oldukça büyük olup, öğrenci işleri bölümünün okulda
verdiği hizmet seviyesinin hizmet alanlarca yeterli bulunmadığını göstermektedir.
KAYNAKLAR
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Besterfield D.H., Besterfield-M C., Besterfield G.H. and Besterfield-S M. (2003), Total
Quality Management, Pearson Education, Inc., New Jersey, 76-81.
Zeithaml V.A., Parasumaran V. and Berry L.A. (1990), Delivering Quality Service:
Balancing Customer Perceptions and Expectations, The Free Press, New York.
Filiz Z., Yılmaz V. ve Yağızer C. (2010), Belediyelerde hizmet kalitesinin servqual
analizi ile ölçümü: Eskişehir belediyelerinde bir uygulama, Anadolu Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, 10(3), 59-76.
Yılmaz V., Filiz Z. ve Yaprak B. (2007). Servqual Yöntemiyle Yükseköğretimde
Hizmet
Kalitesinin Ölçülmesi. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi 7(1), 299- 316.
Yaş O. (2009), Uzunyol MYO Öğrenci İşleri Departmanı Servqual Uygulaması, Kocaeli
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bitirme Tezi.
ABSTRACT
MEASURING THE SERVICE QUALITY OF STUDENT AFFAIRS AT HIGHER
EDUCATION AND AN EXAMPLARY APPLICATION OF IT

Due to its main characteristics of intangibility, inseparability, heterogeneity and
perishability, it is quite difficult to describe and measure the service quality in general. A
number of methods have been developed to measure service quality in the application areas.
As one of these methods, SERVQUAL is to be used in this study to measure the service quality
of student affairs at higher education and the gaps between expected service and perceived
performance for the service beneficiaries are derived.
Key Words: Service quality, Servqual, student affairs, statistical tests

187

Uluslararası 7. İstatistik Kongresi
28 Nisan - 01 Mayıs 2011 Antalya

Oturum 3 İstatistiksel Kalite Kontrol
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1. GİRİŞ
Doğada olaylar incelendiğinde olayların detayları anlaşıldıkça, arka planda yatan birçok
nedenin bulunduğu da fark edilmektedir. Sağlık alanındaki oluşumlar; teknolojik gelişmelere
ve karşılaşılan problemlere göre daha çok ayrıntılı biçimde incelemeyi gerektiren boyutlara
ulaşmış bulunmaktadır. Gün geçtikçe basit, tek değişkenli ve ikili ilişkilerle açıklanmaya
çalışılan sorunlar artık daha ayrıntılı biçimde çoklu yada çok değişkenli yöntemlerle
açıklanma gereğini gündeme getirmektedir. Eskiden bilimsel çalışmalarda yer verilmeyen
değişkenler, değişkenler arası ilişkiler de günümüzdeki araştırmalarda ele alınarak
çözümlenmesi hedeflenmektedir.
Olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkilerinin ortaya konulması, risk faktörlerinin belirlenmesi
ve bu risk faktörlerinin hangilerinin majör hangilerinin minör yapıda, önemsenmeyecek
boyutlarda olduğunun belirlenmesi ileri istatistiksel yöntemlerle ortaya konmaya
çalışılmaktadır.
Günümüzde yapılan bilimsel araştırmalarda güvenilir sonuçlara varılabilmesi için kararların,
istatistik yöntemlere dayandırılması gerekmektedir. İncelenen olayların karmaşık ve bu
olayların çözümü için önerilen yolların da fazla olması, olayı açıklamada kullanılacak
değişken sayısını da arttırmaktadır. Bu amaçla olayların çözümünde, birden fazla değişkeni
konu alıp, bunların analizleriyle uğraşan istatistiksel modellerin kullanılması gerekmektedir.
Kategoriler şeklinde sonuçlanan olaylar ile bu olayları etkileyen faktörler arasındaki nedensonuç ilişkisini belirlemede Lojistik Regresyon Analizi kullanılmaktadır, Çolak (2004).
Lojistik Regresyon Analizi, klinik uygulamalarda elde edilen değişkenlerin her zaman
süreklilik göstermemesi ve Lojistik Regresyon Analizinin bu değişkenlerle çözümlemede
başarılı olması nedeniyle son yıllarda önemini arttırmıştır, Akkuş v.d. (2005).
Lojistik Regresyon Analizinde hata terimlerinin normal dağılım yerine binom dağılım
göstermesi kritik bir noktadır. Bu durum ele alınan konuda doğrusal regresyon tekniğinin
kullanılmasını engellemektedir. Lojistik Regresyon Analizinin en önemli üstünlüğü normal
dağılım varsayımına ihtiyaç göstermemesidir. Lojistik Regresyon Analizi, sınıflama ve atama
işlemi yapmaya yardımcı olan bir regresyon yöntemidir. Normal dağılım varsayımı, süreklilik
varsayımı ön koşulu yoktur. Böylece bağımlı değişken üzerinde açıklayıcı değişkenlerin
etkilerinin olasılık olarak elde edilmesi sağlanır, Albert ve Lesaffre (1986), Tatlıdil (1996),
Lemeshow ve Hosmer (2000).
Bu çalışmada Lojistik Regresyon Analizinin sağlık alanında bir uygulamasının yapılması ve
ESOGÜ’ de öğrenim gören öğrencilerin kan bağışı hakkındaki tutum ve davranışları
sorgulanacaktır.
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Bu amaçla, ESOGÜ ’de öğrenim gören 929 öğrenciye 17 sorudan oluşan ankete cevap
vermeleri istendi.
ESOGÜ ’de öğrenim gören öğrencilerin kan bağışı hakkındaki tutum ve davranışlarını
etkileyen faktörler Lojistik Regresyon Analizi ile tahmin edilmeye çalışılmıştır.
Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, kan bağışı yapmayı en fazla etkileyen değişkenler kan
bağışı yapma sıklığı, yaş, kan bağışı ile ilgili tanıtım çalışmalarının yapılmasıdır. Bu da bize
gösteriyor ki bir kez kan bağışının toplum ve kendisi için önemini öğrenen kişiler tekrar kan
bağışında bulunmaktadır. Kan bağışı hakkında tüm toplumu bilinçlendirerek onları teşvik
etmenin yolları aranmalıdır. Ayrıca ülkemizde insanları gönüllü kan bağışında bulunmaya
teşvik etmek için çeşitli kampanyaların düzenlenmesi gerektiği de yapılan analiz sonucunda
ortaya çıkmıştır.
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ABSTRACT
EVALUATION OF THE ATTITUDE ON BLOOD DONATION OF UNIVERSITY
STUDENTS BY LOGISTIC REGRESSION
Of the data obtained in the present research structure is multivariate requires the use of
advanced statistical methods. Instead of univariate analysis of multivariate analysis the most
widespread of these methods are applied today in health is one of the field. In this study,
Logistic regression analysis by the presentation of an application in the field of health or
reproduction is intended. As an application of Logistic regression analysis Eskişehir
Osmangazi University who are studying at a total of 929 students about blood donation
knowledge, attitudes and behaviors in order to question a questionnaire comprising 17
questions was applied.
Key Words: Logistic Regression, Blood Donating, Logit, University Students.
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AN UPSIDE-DOWN NORMAL LOSS FUNCTION APPROACH TO
DUAL RESPONSE SURFACE OPTIMIZATION
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Niğde University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Mathematics, 51200, Niğde, TURKEY
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[4]

The old traditional definition of quality states there are no losses if specifications are met.
However, Taguchi realized that the conformance to specifications (i.e., the step function loss
method) is an inadequate or unrealistic measure to define “perfect quality”. Taguchi (1986)
proposed a quadratic loss function by assuming that the quality loss function is a continuous
function and differentiable everywhere. Taguchi`s quadratic loss function assigns non-zero
loss to any deviation from target, with large deviations returning greater losses. Taguchi`s
quality philosophy strongly emphasizes losses or costs. A loss will occur even when the
product is shipped within the specification limits, and this includes both company costs such
as rework, repair, scrap, and administrative costs, and any loss to the customer through
unsatisfactory product performance and customer service. The whole concept of “loss”
usually refers to the “loss to society”.
Even though the basic idea behind Taguchi`s loss function is sound, it has the following
difficulty in application: the quadratic loss function is unbounded and the function gradually
and continuously penalizes the data as the design parameter deviates from its optimum (i.e.,
the target) rather than attaining an upper limit. On the contrary, all material too far from target
should be assigned the same loss, since they are in this respect all equally “bad”. In the
semiconductor industry, “missing by a micron is the same as missing by a mile”. In fact, the
quadratic loss function with an infinite maximum loss is often ineffective to accurately model
losses and leads to sub-optimal decisions in real manufacturing environment. To overcome
these drawbacks, Spiring (1993) suggested an inverted normal loss function (INLF) (also
known as the upside-down normal loss function (UDNLF)) (see also, Drain and Gough, 1996;
Spiring and Yeung 1998; Pan, 2007).
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ÖZET
BAŞ AŞAĞI ÇEVRİLMİŞ NORMAL KAYIP FONKSİYONU İLE İKİLİ YANIT
YÜZEY OPTİMİZASYONU

Kayp fonksiyonlarnn ürün/süreç geliştirme faaliyetleri içerisinde önemli bir yeri vardr.
Ürün / Süreç performans karakteristiklerinin, kendi hedef değerlerinden sapmalarnn
doğuracağ kalite kayplar; başta üretici firmalar olmak üzere, hizmet alan müşterileri ve en
genel anlamyla toplumu yakndan ilgilendirmektedir. Bu makalede, baş aşağ çevrilmiş
normal kayp fonksiyonu ksaca tantlacak ve beklenen kaybn (riskin) yant yüzey
fonksiyonlar ile tahmin edilmesi konusu üzerinde durulacaktr. Tasarlanan bir endüstriyel
deneyde, sözü geçen beklenen kaybn minimizasyonuna dayal kalite geliştirme çalşmalarna
örnekler verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Baş aşağ normal kayp fonksiyonu, yant yüzeyleri, kalite geliştirme

The UDNLF, which is essentially a normal density flipped upside down, provides a more
reasonable risk assessment to the losses of being off-target in a product engineering context.
Risk (i.e., expected loss) is the average loss one would observe from a stable process over a
long period of time. Since the value of the loss function itself is a random quantity, risk is
then computed by taking the integral of the product of the loss function and the probability
density function.
In this paper, we will show how to estimate the expected loss of upside down normal due to
variation from target in robust process design and response surface modeling context. Robust
design is a design with minimum average loss. Therefore, in this study, we propose an
approach to find the control factor settings of a system by directly minimizing the expected
loss of upside down normal.
Key words: An upside-down normal loss function, response surfaces, quality improvement.
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The climatological data are one of the well-known long-term time-series datasets which are
sensitive to non-climatic factors. These artificial effects can make the series unrepresentative
since they cause high variations in the actual measurements. The underlying fluctuations can
be originated by different sources such as the changes in the instruments used for the
measurements, the methods implemented for the inference of the summary statistics, or the
changes in the locations of the stations as well as their environments. Due to their influences
on the original datasets, the detection and the removal of the inhomogeneities before the
analysis and to make them homogeneous, if possible, are important.

[1]

In this study, we propose to implement other testing procedures which take into account the
dependency in the series. Hereby we suggest the application of the Friedman test and the
CUSUM control chart as the nonparametric and parametric approach, respectively. Among
many alternatives of the nonparametric approach for the detection of the mean shift, the
Friedman test is the unique method which can deal with the dependency between groups
while assuming the independency within each block. In our dataset since the dependency is
observed both within and between the groups, we rearrange the measurements prior to the
application of the test so that the correlation within groups decrease while it is strongly
observed between groups. Moreover, to capture the possible inhomogeneous blocks, we make
a comprehensive search in the number of grouped data, thereby, consider all possible numbers
of blocks from sequential pair comparisons to high-dimensional group size. A similar analysis
with the same block sizes is also conducted by the Kruskal-Wallis test in order to get
comparative findings.
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a toy real data whose stations are already analyzed very frequently in previous studies. From
the underlying preliminary evaluation, we interpret the results and select the best approach
among the given techniques so that it can be used in a comprehensive analysis of a
realistically large dataset. Hereby we apply the Turkish precipitation data gathered from the
Institute of Turkish Meteorology from 1950 to 2009 and conduct the the tests to detect the
inhomogeneous series. The results are then discussed in details by comparing the outputs of
the current literature.

1. Introduction

There are a number of approaches which are suggested to identify non-climatic fluctuations
and to adjust them without removing from the measurements. We can divide these techniques
into two main branches, namely, nonparametric and parametric approaches. Among many
alternatives, the Kruskal-Wallis, Mann-Whitney, and Van Neumann Ratio tests can be
considered as the most well-known parameter-free methods. On the other hand, the Standard
Normal Homogeneity (SNH), Buishand Range, and the Potters’ tests are the most widely
chosen parametric tests for this purpose. The common properties of all these techniques are to
check the mean shift in the data under the independency assumption of the measurements.
Whereas it is known that the dependency is one of the crucial characteristics for time series,
hereby, for the climatological sets. Accordingly, this feature needs to be considered in the
assessment of the data so that we can unravel the problem of overestimation in the analysis.
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data. Journal of Time Series Analysis, DOI: 10.1111/j.1467-9892.2010.00707.x, 1-14.
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UNESCO- ROSTE/BAS Workshop on Regime Shifts, 14-16 June 2005, Varna,
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ABSTRACT
HOMOGENEITY ANALYSIS FOR DEPENDENT CLIMATE DATA

The climate data are one of the long-term time series datasets which are highly correlated
from their nature. In their analysis, if there are artifical effects on the measurements which
are not originated from the climate change, the accuracy of results can be ambigious.
Thereby the detection of such kinds of shifts, called inhomogenity, becomes crucial.
Previously this investigation has been implemented under the unrealistic independence
assumption. Here we consider to deal with this problem under depedency and perfom detailed
analyses of Turkish precipitation data by different (non) parametric approaches designed for
correlated measurements. We evaluate our results by current findings.
Key Words: Homogeneous series, dependency problem, Turkish precipitation data

On the other side to evaluate this issue under a parametric approach, we perform the modified
EWMA, also called EWMAST, control charts which are particularly used for the autocorrelated but stationary datasets under the assumption of normally distributed observations.
As an alternative of these techniques, we discuss the application of the modified Shewart test
that is based on the idea of the structural break tests chosen, especially, for the investigation of
the slight mean shifts in the series. Finally to assess the performance of each method, we take
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1.Introduction
Statistical process control techniques are the most common statistical tools used to control the
processes, improve the quality and productivity. In order to achieve this aim, the variability of
the process must be decreased as much as possible and the shifts in the process mean must be
detected quickly. Control charts are widely used in statistical process control techniques. The
purpose of using control charts is to monitor the process performance over the time so as to
detect the variability of the quality characteristics. Control charts provide information in
process shifts and are effective in examining the production process. These make possible to
reduce the variability, improve the productivity and take corrective actions if necessary.
The purpose of this study is to present a new approach for monitoring the processes by fuzzy
quality control charts. This new approach is proposed as an alternative of classical c-charts.
Fuzzy numbers which are derived from the experiences of experts, show the number of
nonconformities. These numbers are used for constructing the fuzzy control chart. Fuzzy
control charts formed by the new approach result four different linguistic decisions about the
process.
2.The Proposed Approach
In Shewhart’s control charts two horizontal lines upper control limit (UCL) and lower control
limit (LCL) are chosen by the average and variance of the data. In order to detect process
shifts and reduce the variability of the process the control limits are compared by the sample
data. If all of the sample points fall between the limits with a random pattern then the process
is assumed to be in control. In this study, it is assumed that fuzzy control limits are based on
the classical control charts limits and calculated by using fuzzy arithmetic operations. In other
words, by the proposed approach the control limits of the fuzzy charts are defined by fuzzy
numbers with the same type of membership function of fuzzy data.
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3.Conclusion
In this paper, a new approach for fuzzy quality control charts is presented. The proposed
approach is an alternative for classical c-charts for attributes. The new approach is proposed
in considering flexible assumptions about the process and the fuzzy numbers. Fuzzy control
charts based on the approach are easier to understand and modify, performs better and more
sensitive in controlling processes then the existing fuzzy control charts.
KAYNAKLAR
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ÖZET
BULANIK KALİTE KONTROL GRAFİKLERİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM

Kalite kontrol grafikleri bir sürecin değişkenliğini izlemek ve gerekirse süreci kontrol altna
almak için kullanlan istatistiksel araçlardr. Bu grafikler bulank teori ile geliştirildiğinde
gerçeği daha iyi yanstan sonuçlar elde edilir. Bunun nedeni bulank saylarla sürecin daha
esnek tanmlanabilmesidir. Bu çalşmada, bulank kalite kontrol grafikleri çizebilmek
amacyla yeni bir yaklaşm önerilmiştir. Geliştirilen yaklaşm Shewhart’n c kalite kontrol
grafiğinin bulank alternatifi olarak düzenlenmiştir. Bulank saylardan oluşan süreç, önerilen
yaklaşm ile hesaplanan üyelik dereceleri ile dört farkl sözel durum ile ifade edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kalite kontrol grafikleri, Bulank mantk

In order to define the processes with the fuzzy control limits, the intersection situations of
limits and numbers have to be classified. If any fuzzy number is between the fuzzy limits,
then the process is in control and the membership function of the fuzzy number of being in
control is one. Similarly, if any fuzzy number is out of the fuzzy control limits then the
process is out of control with the membership function value zero. However, it is not easy to
define the process if any fuzzy number intersects with the fuzzy control limits. The new
approach classifies these situations by a simple formula and assigns membership values to
each fuzzy number. The calculation of membership function depends on the intersection
interval of -cut fuzzy numbers and -cut fuzzy limits. At the last part of the approach, the
membership degrees of being in control of each number are classified to define the process.
Different from the Shewhart’s c-chart the proposed approach results in four linguistic
decisions.
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ETHICAL ISSUES OF A STATISTICAL RESEARCH:
A PROPOSAL FOR THE TURKISH STATISTICAL SYSTEM
Fetih YILDIRIM
Dept.of Industrial Engineering, Cankaya University, 06530 Ankara-Turkey
fyildirim@cankaya.edu.tr

ABSTRACT
In this study, the main concentration is on the frequently encountered with ethical issues in
statistical researches and a proposal for the Turkish statistical system is advised. The
conventional description of the word “ethics” is of two folds: it is the set of well-determined
standards of what the right and the wrong things supported by consistent and well-founded
reasons accepted by the society, and it is the continuous effort of studying and development of
one’s pre-determined well-founded and reasonable standards such as the moral beliefs and
moral conduct. Thus, ethical issues should be questioned and checked in every area of efforts
of human beings. Since statistical procedures are conducted by certain class of human beings,
namely statisticians, when they are incorrectly applied, then they result in false and
misleading conclusions and do not justify the ethical issues. In order to obtain well-qualified
statistical research there should be certain set of ethical guidelines for the proper use of
statistical procedures in the research. These guidelines relate with every aspects of data
analysis including the design of the random experiment, sample size calculation. Data
management plan, statistical analysis plan, and interpretations of the results. This study
presents the possible guidelines for a good quality statistical research to have, and a proposal
for the construction of the Turkish statistical system equipped with the ethical issues.
Key Words: Ethical issues, statistical research
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OBTAINING FUZZY PARETO SOLUTIONS OF FUZZY
MULTIRESPONSE SURFACE PROBLEMS WITH NONDOMINATED
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Ayşen APAYDIN, Özlem TÜRKŞEN
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1. Introduction
Many modeling and optimization problems related to real world can have some vaguness and
uncertainty. When these problems are modeled the estimated values of response functions can
not be accurately represented as a certain value. Because of this reason classical modeling
approaches and response surface methodologies will not be sufficient for modeling. The
insufficient and inadequate knowledge will cause some ambiguous and complex situations. So
the problem must be modeled clearly to eliminate this vaguness. The response values which
are obtained after some experimental studies can not represent the exact values because of the
ambiguity of problem structure. According to this, the input values and response values of the
problem can have both some indefiniteness. In this study, we are concerned with a kind of
uncertainty which is different from randomness will be explained with fuzzy logic. The fuzzy
logic is a kind of mathematical set approximation which is used to get solution set to the
uncertain and mathematically not well defined systems. In this study, the response functions
which represent multireponse surface are taken as fuzzy objective functions. The
Nondominated Sorting Genetic Algorithm II (NSGA II), one of the most efficient Multi
Objective Evalutionary Algorithm (MOEA), is used to get fuzzy Pareto solutions of fuzzy
multi response surface problems.
2.Fuzzy Response Surface Model
The structural form of relationship between input variables and response variables should be
well defined by proper predicted response functions. The second order response surface
model is important in response surface methodologies since the real world problems have
nonlinear structure. The approximation of response surface with the second order polinomial
predicted response surface functions guarantee less modeling error for many nonlinear
problems. The second order response surface model has the form
(2.1)
where
is the response variable,
input variables,
parameters determined using traditional least squares regression analysis and
term. The predicted response model can be written in the form
.

are model
is an error
(2.2)

Similar to (2.2), the second order response surface model in fuzzy setting can be written in the
form
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where

are triangular fuzzy numbers, denoting
and
. The input variables are taken crisp numbers and
response variables are taken triangular fuzzy numbers. In model (2.3), the model error is not
treated as a random term as in the traditional method, but is incorporated into the fuzzy
coefficients
and
. The objective of the fitting is to determine
the fuzzy numbers
and
through the best fit to the result data.
Specifically these fuzzy parameters are determined by solving the following least squares
optimization problem with respect to distance

(2.4)
Diamond‘ s distance metric is used to get the fuzzy coefficients of model given in (2.4).
3. Obtaining Fuzzy Pareto Solution Set with NSGA-II
NSGA-II is an efficient MOEA to get Pareto solution set in the multi objective optimization
environment. Each fuzzy response function is considered as a fuzzy objective function for the
simultaneous optimization of fuzzy multi response functions. Fuzzy ranking is used to order
triangular fuzzy numbers in NSGA-II. These ranking results are used as a fitness value to rank
fuzzy Pareto solutions.
KAYNAKLAR
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ABSTRACT
OBTAINING FUZZY PARETO SOLUTIONS OF FUZZY MULTIRESPONSE
SURFACE PROBLEMS WITH NONDOMINATED SORTING GENETIC
ALGORITHM -II

In the study, fuzzy regression analysis is used for modeling of multiresponse surface problems
since the real world problems have uncertainty and imprecision. The fuzzy multiresponse
surface problem is considered as a fuzzy multi objective optimization problem and NSGA-II
with fuzzy ranking scheme is used to get fuzzy pareto solution set.
Key Words: Fuzzy multiresponse surface problems, fuzzy least square, multi objective
optimization, fuzzy ranking, NSGA-II, fuzzy pareto solution set

(2.3)
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Signal transfers to and from the reactive packed distillation column were carried out on-line with the
aid of MATLAB/Simulink and electronic input-output modules.
3. Modeling Procedure
A NARX model extends the linear ARX models to the nonlinear case and has the mathematical
structure which is given as: [1]
(2)

f is a function that depends on past inputs and outputs, na, nb and nk are the numbers of past output,
past input and delay terms respectively. The model orders were determined using MDL because it
allows the shortest possible description of the observed data. [2]
Coding the wavelet network as ‘wavenet’, the model parameters were estimated with the aid of
MATLAB.

11
16
Wavelet Network Unit

21

The experimental and model results obtained using 11 wavelet network units are as shown in Figure 2.
The good fit between the results indicates that the model is a good representation of the process.

75
70
Experimental

65

NARX Model Fit = 73.22%

60

Therefore, this work was aimed to develop a NARX model for ethyl acetate reactive packed
distillation column (RPDC) using wavelet network as the nonlinearity estimator.
2.Experimental Procedure
The experiments were carried out in a pilot plant reactive packed distillation column of height 1.5 m
and diameter of 0.05 m. The rectification and stripping sections were packed with rasching rings while
the reaction section was filled with Amberlyst 15 catalyst. The feeds to the column were acetic acid
and ethanol. The reaction taking place in the column is given as:

6

Figure 1. Fits of different units of wavelet network

o

1.Introduction
Reactive distillation is a process that combines both separation and chemical reaction into one unit. It
has a lot of advantages for reactions occurring at temperatures and pressures suitable for the
distillation of the resulting components. The combination of both chemical reaction and separation in a
single unit results in the complexity of this process which makes its modeling a very challenging task
to chemical engineers.

1

Top temperature ( C)

Abstract
This estimation of a Nonlinear ARX (NARX) model for ethyl acetate reactive packed distillation
column using wavelet network was carried out in this work. Two sets of data (one for estimation and
the other for validation) were collected from a pilot plant using feed ratio, reboiler duty and recycle
ratio of 1.25, 560 W and 5 respectively. The top temperaure was recorded as the output. NARX model
based on wavelet network estimator with different units were estimated and their performances
compared. In conclusion, the NARX model with wavelet network containing 11 units was discovered
to represent the system very well.

y 
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Figure 2. Comparison between experimental and model results
5.
Conclusion
The good comparison between the experimental and NARX model results has shown that the model
can be used to estimate the behavior of a reactive packed distillation successfully.
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4. Results and Discussion
The comparison between the different units of wavelet network is shown in Figure 1 below. As can be
seen from the figure, the maxim
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LİU TAHMİN EDİCİ İLE EN KÜÇÜK KARELER TAHMİN EDİCİNİN
MAHALANOBİS KAYIP FONKSİYONU ALTINDA
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Gülesen ÜSTÜNDAĞ ŞİRAY, Sadullah SAKALLIOĞLU*
Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü, 01330, Balcal, Sarçam, Adana, TÜRKİYE
gustundag@cu.edu.tr, sadullah@cu.edu.tr

çoklu lineer regresyon modelinde çoklu içilişki bulunmas durumunda en küçük
kareler (EKK) tahmin edicisini kullanmak uygun değildir. Çoklu içilişki problemini gidermek
için alternatif tahmin ediciler önerilmiştir. Bunlardan en popüler olan Hoerl ve Kennard [1]
tarafndan önerilen ve
X 

ˆ k 


 X ' X  kI 

1

p

X ' y,

k 0

(1)

olarak tanmlanan ridge regresyon tahmin edici ve K  diag (ki ) , ki  0 olmak üzere

ˆ
K

 X ' X  KI 
p

1

X 'y

(2)

olarak tanmlanan genelleştirilmiş ridge regresyon tahmin edicidir. EKK ve ridge regresyon
tahmin edicilerine alternatif olarak Liu [2];

ˆ  d  
X 'X  I

1

 X ' X  dI  ˆ ,

0  d 1

(3)

olarak tanmlanan Liu tahmin edici ve D  diag  d1 , d 2 , , d p  , di ’ler yanllk parametreleri ve
her bir 0  di  1 ,

i  1, 2 , ..., p

ˆD 
X 'X  I

1

olmak üzere

 X ' X  D  ˆ

International 7th Statistics Congress

28 April - 01 May 2011 Antalya

Teorik karşlaştrmann ardndan, Hoerl ve Kennard [4] tarafndan kullanlan veri analiz
edilmiş ve çeşitli d değerleri için Liu tahmin edici ve EKK tahmin edicinin Mahalanobis
kayp fonksiyonu altndaki riskleri özetlenmiştir. Teorik olarak elde edilen bulgular saysal
örnekle desteklenmiştir.
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ABSTRACT
COMPARISONS OF THE LIU ESTIMATOR TO THE ORDINARY LEAST
SQUARES ESTIMATOR UNDER THE MAHALANOBIS LOSS FUNCTION

When the presence of multicollinearity in the multiple linear regression model, the ordinary
least squares (OLS) estimator is unstable and often gives misleading information. To
overcome the problem of multicollinearity, alternative estimators have been proposed.
Alternatively to the OLS, Liu (1993), proposed the Liu estimator and generalized Liu
estimator.
In this paper, the Liu and generalized Liu estimators are compared to the OLS estimator
under the Mahalanobis loss function. Finally, it is obtained that the generalized Liu and Liu
estimators are inadmissible to the OLS estimator under the Mahalanobis loss function.
After the theoretical comparisons, numerical example is done. The numerical results support
the findings in theory.
Key Words: Liu estimator; generalized Liu estimator; inadmissibility; Mahalanobis loss
function; ordinary least squares estimator

(4)

olarak tanmlanan genelleştirilmiş Liu tahmin ediciyi önermiştir.
Bu çalşmada, Liu ve genelleştirilmiş Liu tahmin edici, EKK tahmin edici ile Mahalanobis
kayp fonksiyonu altnda karşlaştrlmştr. Bu kayp fonksiyonunu kullanarak Peddada ve
ark. [3] genelleştirilmiş ridge regresyon tahmin edici ile EKK tahmin ediciyi karşlaştrmşlar
ve genelleştirilmiş ridge regresyon tahmin edicinin hiçbir zaman EKK tahmin ediciye üstün
olamayacağn göstermişlerdir.  ,  ’nn bir tahmin edicisi ve Var  ,  ’nn kovaryans

 

matrisi olmak üzere Mahalanobis kayp fonksiyonu

       'Var        

LM 

1

(5)

olarak tanmlanr. Karşlaştrma sonucunda genelleştirilmiş Liu ve tahmin edicinin hiçbir
zaman EKK tahmin ediciye üstün olamayacağ teorik olarak elde edilmiştir.
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ÜSTELLEŞTİRİLMİŞ GOMPERTZ DAĞILIMI VE BAZI
ÖZELLİKLERİ
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Selçuk Üniversitesi Fen Fak. İstatistik Bölümü Kampüs/Konya
bugrasarac@selcuk.edu.tr, ikinaci@selcuk.edu.tr

Dağlm fonksiyonunun üzerine bir kuvvet eklenmesiyle elde edilen dağlmlara
üstelleştirilmiş dağlm ad verilmektedir. Üstelleştirilmiş dağlmlar parametre eklenmeden
önceki dağlmdan oldukça farkldr. Örneğin; üstel dağlm sabit hazard fonksiyonuna sahip
olmasna rağmen üstelleştirilmiş üstel dağlm şekil (shape) parametresinin aldğ değerlere
göre yani; 1’den büyük olduğu durumlarda artan, 1’e eşit olduğunda sabit, 1’den küçük
olduğu durumlarda ise azalan hazard oranna sahiptir. Yani üstelleştirilmiş üstel dağlm
grafiği azalan, artan veya sabit şeklinde hazart oranna sahip veriler için de uygulanabilir.
Üstelleştirilmiş dağlmlar ile ilgili literatürde birçok çalşma bulunmaktadr. Bu
çalşmalardan Gupta ve ark. (1999) üstelleştirilmiş üstel dağlmn genelleştirilmiş üstel
dağlm ad altnda tantmşlardr. Gupta ve Kundu (2000), bu dağlmn parametrelerinin
tahminlerini farkl tahmin metotlar kullanarak elde etmişlerdir. Mudholkar ve Shirivastava
(1993) tarafndan üstelleştirilmiş weibul dağlm tantlmştr. Nassar ve Eissa (2003),
Üstelleştirilmiş weibul dağlmnn istatistiksel özelliklerini incelemişler ve Nadarajah (2005),
bu dağlmn momentleri hakknda bilgi vermiştir.
Bu çalşmada hazart orannn grafiği artan veya küvet şeklinde olan veriler için
kullanlabilecek üstelleştirilmiş Gompertz (EG) dağlm isimli yeni bir dağlm önerildi.
 , c,  parametreli EG dağlmnn dağlm fonksiyonu (df), olaslk yoğunluk fonksiyonu
(oyf) ve hazart fonksiyonu (hf) srasyla aşağda verilmiştir.

Şekil 1 ve şekil 2 ’den görüldüğü üzere  , c,   parametreli EG dağlmnn hazart
fonksiyonunun (hf) grafikleri   1 için monoton artan ve   1 için küvet şeklindedir.
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Teorem 1: (c,  ,  ) parametreli EG dağlmna sahip bir X rasgele değişkeninin moment
çkaran fonksiyonu aşağdaki gibidir.
t

t
 c c
M X
(t )   1  
 c   





(1) i c(  1, i )e

( i 1) c

, c  0,   0,   0
t
1
(i  1) c
burada c (  1, i ) 
(  1)...(  i ) / i! ’dir ve (.) , gamma fonksiyonunu ifade eder.
i 0

Teorem 2: X , (c,  , ). parametreli EG dağlmna sahip bir rasgele değişken olmak üzere

ÖZET

Şekil 1. c 

1, 
1 için hf grafiği
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Şekil 2. c    1,  0.1 için hf grafiği

Y

  rasgele değişkeni ( , ). parametreli EE dağlmna sahiptir.
e cX 1
c

Teorem 3: X , (c,  , ). parametreli EG dağlmna sahip bir rasgele değişken olmak üzere

Y

 e

1 
 c

cX



1

1



rasgele değişkeni ( ,  ,  ). parametreli EW dağlmna sahiptir.

Theorem 4: (c,  ,  ) parametreli EG dağlmna sahip bir X rasgele değişkeninin n.
momenti aşağdaki gibidir.
n

E( X ) 

(  1)n!
cn

          
l nk

j 1 
nk  j
ln j c1 
exp
 k  (1)
c
    l 
(  j ) j!k!(n  k )!( j  1) 
0 l
0
j 0 k 


n

k



j 1 
c



  k l


  k l    ,  





1


Burada  ,   tam olmayan gamma fonksiyonudur. Ayrca, EG dağlmnn parametreleri
için en çok olabilirlik tahmin edicileri elde edildi.
KAYNAKLAR
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[2] Gupta, R.D. , Kundu, D. (2000). Generalized exponential distribution: different methods
of estimations. J. Statist. Comput. Simul.,00,1-22
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ABSTRACT
EXPONENTIATED GOMPERTZ DISTRIBUTION AND ITS SOME PROPERTIES
In this study, it is proposed a new distribution called Exponentiated Gompertz (EG).and it is
derived several of its properties including the moment generating function, expectation,
variance. By using a transformation for this distribution , It is obtained Exponentiated
Exponential (EE) and Exponentiated Weibul (EW) distribution. Moreover, it is obtained
maximum likelihood estimation (MLE) for parameters of EG distribution.
Key Words: Exponentiated Gompertz Distribution, Exponentiated Exponential Distribution,
Exponentiated Weibull Distribution, Maximum Likelihood Estimation
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GECİKMESİ DAĞITILMIŞ MODELLERDE YANLI TAHMİN
EDİCİLER
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Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü , O1330, Adana
skacir@cu.edu.tr

= X  u .

t  p  1,........, T

(1)

(2)
(3)

Almon tahmin edicinin baz dezavantajlarndan dolay karşlaşlan problemleri gidermek için
Ridge tahmin edici yaklaşm alternatif olarak ele alnmştr ( Maddala(1974), Vinod ve
Ullah(1981) ve Yeo ve Trivedi(1989)).
Bu çalşmada amacmz, Almon ile Kstl Ridge ve Liu ( Liu(1993)) tahmin edicinin
birleştirilmesiyle iki alternatif tahmin edici tanmlamaktr. Ayrca, bu tahmin edicilerin baz
özelliklerini incelemektir.
KAYNAKLAR
[1]
[2]
[3]
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Vinod, H.D. and Ulah, A. (1981), Recent Advances in Regression Methods, Marcel
Dekker, New York.
Yeo, S.J. and Trivedi, P.K. (1989), On Using Ridge-Type Estimators for a Distributed
Lag Model, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol 51, Issue 1, 85-90.

Consider the finite distributed lag model:

(1) modelinin direk olarak en küçük kareler (EKK) yöntemiyle tahmin edilmesi durumunda
problemler:
a) Bağmsz değişkenler arasnda çoklu iç ilişki problemi olabilir.
b) Gecikme uzunluğu p nin bilinmemesidir.
Bu iki problemi çözmek için birçok model önerilmiştir ( Koyck ve Almon Modeli
gibi.) Bu modellerin hemen hemen hepsi (1)’deki  ’larn davranş hakknda baz
önbilgilerin tanmlanmasn gerektirmektedir.  i üzerinde lineer stokastik olmayan önbilginin
genelleştirilmesi Almon (1965) tarafndan verilmiştir. Bu matris formunda,

  A
şeklinde yazlabilir.(2) , (1)’de yerine yazlrsa,

y Z  u
elde edilir. (3) den  ’ nn EKK tahmin edicisi,
ˆ  Z ' Z 1 Z ' y   A' X ' XA1 A' X ' y
dir.  ’nn Almon tahmin edicisi bu durumda ,
ˆ A  Aˆ
olur.
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ABSTRACT
BIASED ESTIMATORS FOR DISTRIBUTED LAG MODELS

ÖZET
Gecikmesi sonlu dağtlmş modeli göz önüne alalm:

y t    0 xt   1 xt 1  ............   p xt  p  u t
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Almon, S. (1965), The Distributed Lag between Capital Appropriations and
Expenditures, Econometrica, Vol 30, 96-178.
Liu, K. (1993), A New Class of Biased Estimate in Linear Regression, Commun. Stat. –
Theory Meth., 22(2), 393-402.
Maddala, G.S. (1974), Ridge Estimator for Distributed Lag Models, NBER Working
Paper Series, no:69.


y t    0 xt   1 xt 1  ............   p xt  p  u t

t  p  1,........, T

= X  u .

(1)

The problems with the direct ordinary least squares (OLS) estimation of (1) are:
a) There is a high degree of multicollinearity among the x’s.
b) The lag length p is not known.
Many models have been suggested to tackle these two problems (such as Koyck and Almon
models.) Almost all of them lead to introducing first some prior information about the
behavior of the  ’s in (1). A generalization of the linear nonstochastic prior on  i is given by
Almon (1965). This can be written in matrix notation as,

  A .
Substitute (2) in (1) and write,

u Z  u .
y XA 

(2)

(3)

From (3), the OLS estimator of  ,
ˆ  Z ' Z 1 Z ' y   A' X ' XA1 A' X ' y .
The Almon estimator of  is then simply ,

ˆ A  Aˆ .
In the presence of multicollinearity problem, the OLS estimator of  (Almon estimator) has
some disadvantages. To circumvent this problem, the ridge estimator approach is given by
Maddala (1974), Vinod and Ulah (1981), and Yeo and Trivedi (1989).
Our primary aim in this study is to introduce two alternative estimators defined by combining
the Almon estimator with the restricted ridge estimator and the Liu estimator. We also discuss
their properties in some detail.
Key Words: Finite distributed lag model; Almon estimator; ridge estimator; Liu estimator
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Ni 
| N1 n1
, N 2 n2 , , 
Ni 1 ni 
r1
, R2 r2 , ,
Ri 1 ri1
1 , R1

rasgele değişkeni Binom  mi , qi  dağlmna sahiptir, burada
F  i   F  i 1 
1  F  i 1 
şeklindedir [1,2].
qi 

1. Giriş

3. Optimal Tasarm

Bir sistemin güvenilirliği için sonuç çkarm yaparken sistemi oluşturan tüm bileşenlerin
bozulma zamanlarn gözlemlemek her zaman mümkün olmayabilir. Örneğin; bir klinikte
tedavi gören hastalara ilişkin veriler, eksiksiz gözlenemeyebilir veya pahal bir elektronik
parçann yaşam zaman hakknda bilgi edinmek için yaplan yaşam testinde, parçalarn
hepsinin bozulmalarnn gözlenmesi maliyeti ve test zamann artracağndan istenmeyebilir.
Bu tip durumlarda, deney yada gözlem sonras sansürlenmiş veri elde edilir. Tp, biyoloji,
sigortaclk,
mühendislik, kalite kontrol ve bir çok alanda sansürlenmiş verilerle
karşlaşlmaktadr.

Örneklem almak için yaşam testinin kurulum maliyeti Ca , test birimlerinin herbirinin maliyeti
Cs , bozulmalarn saysnn herbir gözlem zamannda  i  tespit edecek araç ve gereçlerin
maliyeti  Ci  , operatörler ücretleri, ve diğer hizmetler için gereken toplam maliyet k Co
olmak üzere toplam maliyet

Bu çalşmada Burr Tip III dağlm için belirli bir bütçe kstlamas altnda optimal ilerleyen
grup sansürleme şemas oluşturulacktr. Burr Tip III dağlmnn parametrelerinin ilerleyen tür
grup sansürlü örnekleme dayal en çok olabilirlik tahmin edicileri elde edilecek ve özellikleri
simulasyon yardmyla incelenecektir. Son olarak parametrelerin, Fisher Bilgi matrisi
yardmyla oluşturulan asimtotik güven aralklarnn kapsama olaslklar yine simulasyon
yardmyla elde edilecektir.
2. Burr Tip III Dağlm
X rasgele değişkeni, Burr Tip III dağlmna sahip ise olaslk yoğunluk fonksiyonu

f  x

 x  1

1  x 

  1

n sayda özdeş bileşenin (ayn yaşam zaman dağlmna sahip)  0  0 annda yaşam testine
tabi tutulduğu düşünülsün.  1 zamanna kadar bozulanlarn says n1 olmak üzere ayn anda
geriye kalan n  n1 bileşenden r1 tane bileşen testten çekilsin. Geriye kalan n  n1  r1
bileşenden  2 zamanna kadar bozulanlarn says n2 olmak üzere ayn anda r2 tane bileşen
testten çekilsin ve böylece  k zamanna kadar bozulanlarn says nk olmak üzere geriye
k 1

kalan rk  n   ni1   ri2 tane bileşen testten çekilsin. Bu şekilde elde edilen k hacimli

i1 1 
i2 1

örnekleme ilerleyen tür grup sansürlü örneklem denir. Burada r1 , r2 , , rk testden önce
belirlenmiş geriye kalan bileşenlerin yüzdeleri p1 , p2 , , pk ( pk  1 ) ile belirlenir. Yani
i 1

ri
mi n   n j   rj olmak üzere 
j 1 j 1
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[2]

3. İlerleyen tür Grup Sansürleme

i 1

dir. Yaşam testi bütçesi Cr ve ilerleyen tür grup sansürlü örnekleme dayal parametrelerin
MLE tahmin edicilerinin varyans kovaryans matrisinin determinant G  n, k ,  olmak üzere
snrl bütçede G  n, k ,  ’i optimal yapan (D-optimallik) n, k ve  ,
minimize G  n, k , 
kst
Ca  nCs  kCi  k Co  Cr , k , n  � , k  1 ve   0
optimisazyon probleminin çözümünden elde edilir [1,2]. Bu çalşmada Burr tip III dağlm
için belirli bir bütçe kstlamas altnda optimal n, k ve  elde edilecektir

[1]

, x  0,   0,   0,   1

şeklinde tannmlanr.

k

CT Ca  nCs  kCi  k Co

 m  ni  pi ,

i  1, 2, , k dir. Böylece

Wu, S.-J. Chang, C.-T., Liao K.-J., Huang, S.-R. 2008. Planning of progressive group
censoring life tests with cost considerations, Journal of Applied Statistics, 35 (11),
1293-1304.
Wu, S.-J., Huang, S.-R. 2010. Optimal progressive group-censoring plans for
exponential distribution in presence of cost constraint, Stat Papers 51:431–443.

ABSTRACT
OPTIMAL PROGRESSIVE GROUP-CENSORING PLANS FOR BURR TYPE III
DISTRIBUTION UNDER COST CONSTRAINT
In this paper, a life test under progressive type-I group-censoring for Burr type III
distribution is considered. The maximum likelihood estimates, approximate confidence
intervals for the parameters of Burr type III distribution based on progressive type-I groupcensored sample are obtained. Wu et al.'s approach is used to determine the number of test
units, number of inspections, and length of inspection interval of a life test under a predetermined budget of experiment such that A-optimality, D-optimality and E-optimality for
the asymptotic variances-covariance of estimators of parameters are satisfied. A numerical
example is presented and the sensitivity analysis is also performed.
Key Words: Coverage probability, Burr type III, D-optimality, Progressive group censoring
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ÇOKLU İÇ İLİŞKİ OLMASI DURUMUNDA LİNEER REGRESYONDA
KULLANILAN YANLI TAHMİN EDİCİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
M. Revan ÖZKALE
Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, 01330 Adana
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1.Giriş

y X  

çoklu lineer regresyon modeli ele alnsn. Burada, y bağml değişken üzerinde gözlemlerin
n  1 tipinde vektörü, X açklayc değişkenler üzerinde gözlemlerin n  p tipinde matrisi,
 bilinmeyen regresyon katsaylarnn p  1 tipinde vektörü ve  hata terimlerinin n  1
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ABSTRACT
EVALUATION OF BIASED ESTIMATORS USED IN LINEAR REGERSSION
ANALYSIS IN THE PRESENCE OF MULTICOLLINARITY
A new estimator called the r  (k , d ) class estimator is introduced which comprises the least
squares, principal components regression, Liu, r  k class and r  d class estimators. Since
the r  ( k , d ) class estimator depends on the biasing parameters k and d , the estimators of
these biasing parameters are examined. Comparisons of this new estimator to the principal
components regression, r  k class, r  d class, two parameter, least squares, ridge, Liu and
shrunken estimators are done. Theoretical results are examined on Portland cement data
anda simulation study is done.
Key Words: multicollinearity, biased estimators

tipinde vektörü olup E ( )  0 , Var ( )   2 I varsaymlar geçerlidir.  nn en küçük kareler
(ekk) tahmin edicisi ˆ  ( X ' X ) 1 X ' y , çoklu iç ilişki olmas durumunda X ' X matrisi kötü
koşullu olacağndan dolay regresyon katsaylarnn uygun tahminlerini vermez. Çoklu iç
ilişki olmas durumunda ekk tahmin ediciden dolay ortaya çkan olumsuzluklar önlemek için
literatürde önerilen pek çok tahmin edici vardr ve yeni tahmin ediciler önerilmeye devam
edilmektedir.
Genel olarak literatürde iki tahmin edici birleştirilerek önerilen tahmin edicilerdeki
genel fikir yeni tahmin edicinin kurucu tahmin edicilerin özelliklerini taşyacağ ve
dolaysyla daha iyi bir tahmin edici olacağdr. Fakat yeni bir tahmin edici her zaman kurucu
tahmin edicilerden iyi olmayabilir.
2.Amaç
Bu çalşmada, ekk, ridge, shrunken, temel bileşenler regresyon, Liu, r  k snf ve r  d snf
tahmin edicileri kapsayan bir tahmin edici önerilmiş ve r  ( k , d ) snf tahmin edici olarak
adlandrlmştr. r  (k , d ) snf tahmin edici k ve d yanllk parametrelerine bağl
olduğundan, bu yanllk parametrelerinin tahmin edicileri araştrlmştr. Skaler hata kareler
ortalamas kriterine göre bu yeni tahmin edicinin temel bileşenler regresyon, r  k snf,
r  d snf, iki parametreli, ekk, ridge, Liu ve shrunken tahmin edicilerle karşlaştrlmas
yaplmştr. Portland çimento verisi ile teorik sonuçlar incelenmiş ve bir simülasyon çalşmas
yaplmştr.
KAYNAKLAR
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N
n
n2 , 
, Ni 1 ni
r1 , R2  r2 , , Ri 1  ri 1
i | N1
1, N2
1 , R1

rasgele değişkeni Binom  mi , qi  dağlmna sahiptir, burada

F  i   F  i 1 
1  F  i 1 
şeklindedir [2,3].
qi 

3. Optimal Tasarm

1.Giriş
Bir sistemin güvenilirliği için sonuç çkarm yaparken sistemi oluşturan tüm bileşenlerin
bozulma zamanlarn gözlemlemek her zaman mümkün olmayabilir. Örneğin; bir klinikte
tedavi gören hastalara ilişkin veriler, eksiksiz gözlenemeyebilir veya pahal bir elektronik
parçann yaşam zaman hakknda bilgi edinmek için yaplan yaşam testinde, parçalarn
hepsinin bozulmalarnn gözlenmesi maliyeti ve test zamann artracağndan istenmeyebilir.
Bu tip durumlarda, deney ya da gözlem sonras sansürlenmiş veri elde edilir. Tp, biyoloji,
sigortaclk,
mühendislik, kalite kontrol ve birçok alanda sansürlenmiş verilerle
karşlaşlmaktadr.
Bu çalşmada Bathtube-shape dağlm için belirli bir bütçe kstlamas altnda optimal
ilerleyen grup sansürleme şemas oluşturulacaktr. Bathtube-shape dağlmnn
parametrelerinin ilerleyen tür grup sansürlü örnekleme dayal en çok olabilirlik tahmin
edicileri elde edilecek ve özellikleri simulasyon yardmyla incelenecektir. Son olarak
parametrelerin, Fisher Bilgi matrisi yardmyla oluşturulan asimtotik güven aralklarnn
kapsama olaslklar yine simulasyon yardmyla elde edilecektir.
2. Bathtube-Shape Dağlm

C
Ca  nCs  kCi  k Co
T

dir. Yaşam testi bütçesi Cr ve ilerleyen tür grup sansürlü örnekleme dayal parametrelerin
MLE tahmin edicilerinin varyans kovaryans matrisinin determinant G  n, k ,  olmak üzere
snrl bütçede G  n, k ,  ’i optimal yapan (D-optimallik) n, k ve  ,
minimize G  n, k , 
kst
Ca  nCs  kCi  k Co  Cr , k , n  � , k  1 ve   0
optimisazyon probleminin çözümünden elde edilir[2,3]. Bu çalşmada Bathtube-shape
dağlm için belirli bir bütçe kstlamas altnda optimal n, k ve  elde edilecektir.
KAYNAKLAR
[1]

X rasgele değişkeni, Bathtube-Shape dağlmna sahip ise olaslk yoğunluk fonksiyonu



Örneklem almak için yaşam testinin kurulum maliyeti Ca , test birimlerinin herbirinin maliyeti
Cs , bozulmalarn saysnn herbir gözlem zamannda  i  tespit edecek araç ve gereçlerin
maliyeti  Ci  , operatörler ücretleri, ve diğer hizmetler için gereken toplam maliyet k Co
olmak üzere toplam maliyet






f  x   x  1 exp  1  exp  x    x  , x  0,   0,   0

şeklinde tannmlanr [1].

[2]
[3]

Chen, Z. 2000. A new two-parameter lifetime distribution with bathtub shape or
increasing failure rate function, Statistics & Probability Letters, Vol.49, pp.155-161.
Wu, S.-J. Chang, C.-T., Liao K.-J., Huang, S.-R. 2008. Planning of progressive group
censoring life tests with cost considerations, Journal of Applied Statistics, 35 (11),
1293-1304.
Wu, S.-J., Huang, S.-R. 2010. Optimal progressive group-censoring plans for
exponential distribution in presence of cost constraint, Stat Papers 51:431–443.

3. İlerleyen tür Grup Sansürleme
n sayda özdeş bileşenin (ayn yaşam zaman dağlmna sahip)  0  0 annda yaşam testine
tabi tutulduğu düşünülsün.  1 zamanna kadar bozulanlarn says n1 olmak üzere ayn anda
geriye kalan n  n1 bileşenden r1 tane bileşen testten çekilsin. Geriye kalan n  n1  r1
bileşenden  2 zamanna kadar bozulanlarn says n2 olmak üzere ayn anda r2 tane bileşen
testten çekilsin ve böylece  k zamanna kadar bozulanlarn says nk olmak üzere geriye
k

k 1

kalan rk  n   ni1   ri2 tane bileşen testten çekilsin. Bu şekilde elde edilen k hacimli

i1 1 
i2 1

örnekleme ilerleyen tür grup sansürlü örneklem denir. Burada r1 , r2 , , rk testden önce
belirlenmiş geriye kalan bileşenlerin yüzdeleri p1 , p2 , , pk ( pk  1 ) ile belirlenir. Yani
i 1

In this paper, a life test under progressive type-I group-censoring for Burr type III
distribution is considered. The maximum likelihood estimates, approximate confidence
intervals for the parameters of Burr type III distribution based on progressive type-I groupcensored sample are obtained. Wu et al.'s approach is used to determine the number of test
units, number of inspections, and length of inspection interval of a life test under a predetermined budget of experiment such that A-optimality, D-optimality and E-optimality for
the asymptotic variances-covariance of estimators of parameters are satisfied. A numerical
example is presented and the sensitivity analysis is also performed.

i 1

1, 2, , k dir. Böylece
mi n   n j   rj olmak üzere ri 
 m  ni  pi , i 
j 1 j 1
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ABSTRACT
OPTIMAL PROGRESSIVE GROUP-CENSORING PLANS FOR BURR TYPE III
DISTRIBUTION UNDER COST CONSTRAINT

Key Words: Coverage probability, Bathtube-Shape Dağlm, D-optimality, Progressive
group censoring
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ÜÇGENSEL BULANIK SAYILARDAN OLUŞAN BULANIK ZAMAN
SERİLERİNİN ÇÖZÜMLENMESİ
1

2

Erol EĞRİOĞLU , Çağdaş Hakan ALADAĞ , Ufuk YOLCU
*1

1.Giriş
Gözlemleri bulank kümeler olan zaman serilerine bulank zaman serileri ad verilmektedir.
Literatürde bulank zaman serilerinin çözümlenmesi için bir çok yöntem önerilmiştir. Bulank
zaman serisinin gözlemleri, elemanlar aralklar olan bulank kümeler olarak tanmlanabildiği
gibi bulank kümelerin özel bir durumu olan üçgensel bulank saylarda olabilir. Literatürde
ilk olarak Song vd. [5] üçgensel bulank saylara dayal bulank zaman serisi tanmn
vermişlerdir. Hong [4] tarafndan yaplan çalşmada, Song vd. [5] tarafndan verilen üçgensel
bulank saylarla ilgili aritmetik işlemler en zayf t-norm’a (weakest t-norm) dayal olarak
tanmlanmş ve Song vd. [5] tarafndan verilen tanmlar genişletilmiştir. Bu tarz bulank
zaman serilerinin çözümlenmesi için geliştirilen bir başka yaklaşm Eğrioğlu vd. [3]
tarafndan önerilmiştir. Bulank zaman serilerinin, analiz edilmesi ile ilgili literatür daha çok
zaman serisinin gözlemleri, elemanlar aralklar olan bulank kümeler olarak tanmlandğ
yöntemler üzerinde yoğunlaşmştr. Bu tür bulank zaman serilerinin çözümlenmesi için
literatürde en çok kullanlan iki yöntem [1] ve [2] çalşmalarnda Chen tarafndan önerilen
yöntemlerdir.
2.Önerilen Yöntem ve Sonuçlar
Bu çalşmada, gözlemleri üçgensel bulank say olan bulank zaman serilerinin çözümlenmesi
için simülasyona ve ileri beslemeli yapay sinir ağlarna dayal olarak Eğrioğlu vd. [3]
tarafndan geliştirilen yaklaşm kullanlmştr. Kullanlan yöntemin performansnn
değerlendirilmesinde 27.01.2009 - 30.04.2009 tarihleri arasnda Türkiye’deki en düşük ve en
yüksek altn fiyatlar zaman serisi kullanlmştr. Üçgensel bulank saylara dayal yöntem [3]
ve literatürdeki diğer baz yöntemlerin uygulamasndan elde edilen sonuçlar Çizelge 1’de
verilmiştir.
Kullanlan yöntem [3], borsa indeksi, altn fiyatlar gibi belli bir zaman dilimi için en düşük
ve en yüksek değere sahip zaman serilerine uygulanabileceği gibi, bulank mantğn yapsna
uygun diğer zaman serilerine de uygulanabilir. Eğrioğlu vd. [3] tarafndan önerilen yöntemin
avantajlar aşağdaki gibi sralanabilir:
 Song vd. [5] ve [4]’de önerilen yöntemlere göre, bulank saylarla ilgili aritmetik
işlemlere gerek duymadğndan, daha kolay uygulanabilirdir.
 Normallik, doğrusallk, gözlem says gibi kstlamalar içermemektedir.
 Yapay sinir ağlarnn esnek modelleme yeteneğine sahiptir.
 Literatürdeki birçok bulank zaman serisi çözüm yöntemlerine göre daha yüksek
öngörü doğruluğuna sahiptir.
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Çizelge 1. Altn fiyatlari zaman serisi için elde edilen sonuçlar
Chen [1]

1

Ondokuz Mays Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, Samsun
erole@omu.edu.tr
2
Hacettepe Üniversitesi
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RMSE
MAPE
DA
RMSE
En
MAPE
Yüksek
Fiyat
DA
En
Düşük
Fiyat

1169
0,0209
0,6667
818
0,0142
0,6667

Chen [2]
2. Derece
1177
0,0181
0,4400
1022
0,0170
0,4400

Eğrioğlu
3. Derece 4. Derece 5. Derece vd. [3]
586
1181
1093
1027
0,0084
0,0180
0,0169
0,0153
0,6667
0,5500
0,5500
0,5556
671
970
925
916
0,0114
0,0163
0,0150
0,0142
0,7778
0,5556
0,5556
0,5556

Çizelge 1 incelenirse Eğrioğlu vd. [3] tarafndan önerilen yöntem tüm avantajlarnn yannda
üstün bir öngörü performans da göstermektedir.
KAYNAKLAR
[1] Chen, S.M., Forecasting enrollments based on fuzzy time-series, Fuzzy Sets and
Systems, 81, 311-319, 1996.
[2] Chen, S.M., Forecasting enrollments based on high order fuzzy time series, Cybernetics
and Systems, 33:1-16, 2002.
[3] Egrioglu, E., Aladag, C.H., Yolcu, U., A new method for forecasting fuzzy time series
with triangular fuzzy number observations, Advances in time series forecasting,
Bentham Science Publishers, in press.
[4] Hong D.H., A note on fuzzy time-series model, Fuzzy Sets and Systems, 155, 309-316,
2005.
[5] Song Q., Leland R.P., Chissom B.S., A new fuzzy time-series model of fuzzy number
observations, Fuzzy Sets and Systems, 73, 341-348, 1995.
ABSTRACT
A NEW METHOD FOR FORECASTING FUZZY TIME SERIES WITH
TRIANGULAR FUZZY NUMBER OBSERVATIONS
Most of the time series faced in real life are fuzzy time series and these time series have to be
forecasted by fuzzy time series forecasting methods. Therefore, there have been many studies
in the literature in which various fuzzy time series approaches are proposed. The fuzzy time
series methods introduced in the literature have been generally proposed to analyze fuzzy
time series whose observations are fuzzy sets. On the other hand, Song et al. [5] firstly
improved a fuzzy time series model to analyze fuzzy time series whose observations are
triangular fuzzy numbers. Their method requires complex arithmetic operations for triangular
fuzzy numbers. In this study, a novel fuzzy time series forecasting approach [3] based on
simulation and feed forward neural networks is used to forecast fuzzy time series including
triangular fuzzy numbers. This method proposed by Egrioglu et al. [3] is also applied to
golden prices in Turkey time series.
Keywords: Fuzzy time series, forecasting, artificial neural networks.

217

Uluslararası 7. İstatistik Kongresi

Oturum 4 Zaman Serisi

28 Nisan - 01 Mayıs 2011 Antalya

BULANIK ZAMAN SERİLERİ İLE ANKARA HAVA KALİTESİ
VERİSİNİN ÇÖZÜMLENMESİ
1

1

Sibel ALADAĞ , Çağdaş Hakan ALADAĞ , Erol EĞRİOĞLU

2

1

Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, Beytepe, Ankara
2
Ondokuz Mays Üniversitesi, Fen Edebiyay Fakültesi, İstatistik Bölümü, Samsun
E-mailler: sibelal@hacettepe.edu.tr, aladag@hacettepe.edu.tr, erole@omu.edu.tr

1. Giriş
Bulank zaman serileri ilk olarak Song ve Chissom tarafndan önerilmiştir [5]. Son yllarda,
hava scaklğ ve borsa verileri gibi, belirsizlik içeren zaman serilerinin çözümlenmesinde
bulank zaman serileri başaryla kullanlmaktadr. Literatürde, daha güvenilir öngörüler elde
etmek amacyla, bulank zaman serisi yaklaşmlar üzerinde çalşlmaktadr. Güvenilir
öngörüler elde edilmesinde anahtar noktalardan biri, aralk uzunluğunun doğru olarak
belirlenebilmesidir. Bu problemi çözmek amacyla literatürde önerilen çeşitli yaklaşmlar
mevcuttur. Aralk uzunluğunun belirlenmesi için, Huarng [3] ortalamaya ve dağlama dayal
yaklaşmlar önermiştir. Huarng [4] yine bir başka çalşmasnda orana dayal bir yaklaşm daha
geliştirmiştir. Literatürde aralk uzunluğunun belirlenmesi için bir başka yaklaşm ise
Eğrioğlu vd. [1] tarafndan önerilmiştir. Eğrioğlu vd. [1] çalşmalarnda, en iyi aralk
uzunluğunu belirlemek için optimizasyona dayal bir yaklaşm geliştirmişlerdir. Yaplan bu
çalşmada, aylk gözlemlerden oluşan Ankara hava kalitesi verileri, aralk uzunluğunun
belirlenmesinde farkl yaklaşmlarn kullanldğ, çeşitli bulank zaman serisi yöntemleriyle
öngörülmüş ve elde edilen sonuçlar karşlaştrlarak yorumlanmştr.
2. Çözümleme ve Sonuçlar
Yaplan çalşmada, 2007 Kasm ile 2010 Ağustos aylar arasndaki aylk gözlemlerden oluşan
Ankara hava kalitesi verileri çeşitli bulank zaman serisi yaklaşmlar kullanlarak
çözümlenmiştir. Çözümlemede literatürde iyi bilinen Song ve Chissom [5] ve Chen [2]
tarafndan önerilen bulank zaman serileri yaklaşmlar kullanlmştr. Ek olarak, Huarng
tarafndan önerilen, aralk uzunluğu tahmininde oratalamaya dayal [3], dağlama dayal [3] ve
orana dayal [4] yaklaşmlarn kullanldğ bulank zaman serisi modelleri de kullanlmştr.
Son olarak, Eğrioğlu vd. [1] tarafndan önerilen, aralk uzunluğunun belirlenmesinde
optimizasyona dayal bir yaklaşm kullanlan, bulank zaman serisi yöntamiyle çözümleme
yaplmştr.
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Çizelge1. Elde edilen sonuçlar.
Ölçütler
HKOK
OMHY
YS

Song ve
Chissom
[5]
18,168
0,272
0,743

Chen
[2]
18,442
0,283
0,743

Huarng
Ort. [3]
22,665
0,380
0,657

Dağ. [3]
14,164
0,149
0,829

Oran [4]
18,361
0,274
0,743

Eğrioğlu vd.
[1]
13,127
0,117
0,857

KAYNAKLAR
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Egrioglu, E., Aladag, C.H., Basaran, M.A., Yolcu, U., and Uslu, V.R. (2011), A new
approach based on the optimization of the length of intervals in fuzzy time series,
Journal of intelligent and fuzzy systems, 22, 15–19.
Chen, S.M. (1996), Forecasting enrollments based on fuzzy time-series, Fuzzy Sets and
Systems, 81, 311-319.
Huarng, K. (2001), Effective length of intervals to improve forecasting in fuzzy timeseries, Fuzzy Sets and Systems, 123, 387-394.
Huarng, K., Yu, Hui-Kuang (2006), The application of neural networks to forecast
fuzzy time series, Physica A, 363, 481-491.
Song, Q., Chissom, B.S. (1993), Fuzzy time series and its models, Fuzzy Sets and
Systems, 54, 269-277.
ABSTRACT
ANALYZING ANKARA AIR QUALITY DATA WITH FUZZY TIME SERIES

Determining length of interval has crucial effect on performance of fuzzy time series
approaches. Therefore, some methods have been proposed in the literature to determine the
length of interval. In this study, Ankara air quality time series is forecasted by using the fuzzy
time series approach proposed by Egrioglu et al. [1]. In their approach, an optimization
based method is utilized to determine the length of interval. For comparison, the time series
includes monthly observations is also analyzed by other methods available in the literature.
As a result of the comparison, it is clearly seen that the method proposed by Egrioglu et al.
[1] produces the best forecasts.
Key Words: Ankara air quality, fuzzy time series, forecasting, length of interval, optimization

Elde edilen öngörü sonuçlarn daha iyi değerlendirebilmek amacyla, hata kareler ortalamas
karekök (HKOK), ortalama mutlak hata yüzdesi (OMHY) ve yön sağlamlğ (YS) olmak
üzere üç farkl performans ölçütü kullanlmştr. Kulanlan beş farkl bulank zaman
serisinden elde edilen tüm sonuçlar Çizelge 1’de özetlenmiştir. Çizelge 1’de, Ort., Dağ. ve
Oran srasyla, Huarng tarafndan önerilen ortalmaya dayal [3], dağlama dayal [3] ve orana
dayal [4] yaklaşmlar göstermektedir. Çizelge 1 incelendiğinde, hesaplanan tüm performans
ölçütlerine göre, en iyi öngörüleri Eğrioğlu vd. [1] tarafndan önerilen bulank zaman serisi
yaklaşmnn verdiği görülmüştür.
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YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
İNCELENMESİ
Fatih ÇEMREK
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir,
TÜRKİYE fcemrek@ogu.edu.tr

1. Yatrm ve Tasarruf Kavramlar
Harcanmayan gelir olarak tanmlanan tasarruf edilen paradan kazanç sağlamak için yatrm
yaplr.. Eldeki paray ancak bir yatrm aracnda değerlendirdiğinde zaman tasarruf yaplmş
olunur. Yatrm ise, belli bir getiri sağlamak amacyla, belirli vadelerde birikimlerin yatrm
araçlarna bağlanmasdr Yatrm için, paray bankaya yatrmak, döviz, altn almak,
gayrimenkul satn almak ya da hisse senedi, tahvil, devlet tahvili, yatrm fonu katlma belgesi
vb. sermaye piyasas yatrm araçlar kullanlabilir. Sermaye piyasalarnda yatrm yapmak
ise, araçlar ile olur. Yatrm yaplrken eldeki parann ne kadar süre ile o yatrmda
tutulabileceği de önemlidir. Baz yatrmlar uzun vadede iyi getiri sağlar, ksa vadede paraya
çevrilirse karl olmaz. Ayrca, paray yatrrken alnacak riskin de her yatrmc tarafndan
iyice düşünülmesi ve ondan sonra karar verilmesi gerekir. Finansal yatrmlarda riskler,
sistematik ve sistematik olmayan risk olmak üzere iki ayrlr. Sistematik risk olarak, enflasyon
riski, faiz oran riski, Pazar riski, politik risk gösterilebilir. Sistematik olmayan risk içinde ise,
finansal risk, yönetim riski, işletme ve endüstri riski yer almaktadr (Çavaş, 1996:16-19)



[1]

Bir zaman serisinin durağan olmasn, ele alnan analiz süresince, serinin ortalamasnn ve
varyansnn sabit olmas ve gecikmeli iki zaman periyodundaki değişkenlerin kovaryansnn
zamana değil değişkenler arasndaki gecikmeye bağl olmas olarak tanmlanan durağanlğn
belirlenmesi için birim kök testlerinden yararlanlr. Ekonomik modeller, iktisat teorisi
tarafndan öngörülen denge ilişkileri üzerine kurulduğundan, değişkenler arasnda
ekonometrik olarak anlaml ilişkiler elde edilebilmesi için zaman serilerinin durağan olmas
gerekmektedir (Şahbaz, 2007: 9-11). Bir değişkenin durağan olup olmadğn veya durağanlk
derecesini belirlemede kullanlan en geçerli yöntem birim kök testidir. Uygulamada en çok
kullanlan birim kök testleri Dickey-Fuller, Genişletilmiş Dickey-Fuller, Phillips-Perron
testleridir (Erdoğan, 2006:60, Enders, 1995). Yt ve Xt serileri arasndaki Granger nedensellik
testinin yaplabilmesi için, her iki değişkenin de kovaryans-durağan ve stokastik olmas
gerekir. İktisadi değişkenler genellikle kovaryans durağan değildirler ve trend faktörünü
içerirler. Bazlar da mevsimlik dalgalanmalar gösterirler. Söz konusu faktörleri içeren orijinal
Yt ve Xt değişkenlerinin bunlardan arndrlmş olduklarn göstermek üzere Yt * ve

[3]

k

k

 1iYt*i   1i X t*i  u1t

i 1 i 1

k

k

X t*    2 i X t*i    2iYt *i  u2t

(1)

i 1 i 1

Burada 1i ,  2i , 1i ,  2i gecikme katsaylarn, k bütün değişkenler için ortak gecikme
uzunluğunu ve u1t , u2t korelasyonsuz beyaz gürültü süreçlerini gösterir. Böylece s  t olmak
üzere E (u1t , u1s )  E (u2t , u2 s )  0 dr.
Eşitlik 1’deki ilk denklem X’ten Y’ye doğru
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nedenselliği, ikinci denklem ise Y’den X’e doğru nedenselliği göstermektedir. (1) numaral
denklemde önce bağml değişken uygun gecikme says ile modele dahil edilmekte ve sonra
diğer değişkende ayn gecikme says ile modele katlmaktadr. Bu modellere ait hata kareler
toplamlar bulunmaktadr. F testi yardmyla genel olarak modelin anlamal olup olmadğnn
snanmas daha uygundur. F istatistiği;
12t   e12t / k

F( k ,n  2 k ) 
(2)
 e12t /(n  2k )
biçiminde hesaplanr. Burada n örneklem hacmini, k ortak gecikme uzunluğunu göstermek
üzere F istatistiği k ve n-2k serbestlik derecesine sahiptir (Şahbaz, 2007: 58-63 ve Işğçok,
1994: 91-96). Çalşmada Ocak 1997-Ocak 2010 tarihleri arasnda Altn, Borsa, Dolar, Euro
(2002 ylna kadar Mark) ve Mevduat gibi yatrm araçlarnn nominal getirileri incelenerek
zaman serisi analizi yaplmştr. Söz konusu veriler Türkiye İstatistik Kurumu’nun resmi
internet sitesi’nden (www.tuik.gov.tr) alnmştr. Mevduat serisi hariç, diğer seriler düzeyde
durağan olduğu için, bu seriler arasnda ikili Granger nedensellik analizinde şu sonuçlar elde
edilmiştir. Altn’dan Borsa’ya doğru ve Altn’dan Mark_Euro’ya doğru tek yönlü nedensellik
(Altn  Borsa ve Altn  Mark_Euro); Dolar ve Altn arasnda çift yönlü bir nedensellik
(Dolar  Altn) var iken, Borsa ve Dolar; Borsa ve Mark_Euro serileri arasnda ve Dolar ve
Mark_Euro arasnda bir nedensellik söz konusu değildir.

2. Durağanlğn Araştrlmasnda Kullanlan Birim Kök Testleri ve Zaman Serilerinde
Nedensellik Analizi

X t* sembolleri kullanlmştr.
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[4]
[5]

Çavaş, M. (1996), Bireysel Yatrm Araçlar, Yeni Yüzyl Kitaplğ, İletişim Yaynlar,
İstanbul.
Şahbaz, Ü. (2007), Zaman Serilerinde Nedensellik Analizi (Türkiye’de Ekonomik
Büyüme ve Turizm Gelirleri Arasndaki İlişkinin Nedensellik Analizi), Yüksek Lisans
Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dal, Eskişehir.
Erdoğan, B. (2006), Gelişmekte Olan Ülkelerde Finansal Krizler ve Finansal Kriz
Modelleri, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dal, Kahramanmaraş
Enders, W. (1995), Applied Econometric Time Series, John Wiley Inc., New York.
Işğçok, Erkan, (1994), Zaman Serilerinde Nedensellik Çözümlemesi- Türkiye’de Para
Arz ve Enflasyon Üzerine Ampirik Bir Araştrma, Uludağ Üniversitesi Basmevi, Bursa.
ABSTRACT
INVESTIGATON OF THE RELATIONSHIP AMONG THE RETURNS OF
INVESTMENT TOOLS

We could only make savings if we make good use of money in an investment. Some
investments provide a good return in the long term; however, they will not be lucrative if they
are converted into actual money in the short term. Besides, every investor should also think
the risk of investing money over, and should decide thereafter. In this study, between Jan’97Jan’10, nominal returns of investments such as Gold, Stock Market, Dollar, Euro (called
Mark until 2002) and Bank Deposit are studied and time-series analysis is carried out. Except
Bank Deposit series, as the other series are stationary in level, Granger casuality analysis
results among these series are obtained. According to this, it has resulted in that there is oneway causality from Gold to Stock Market, from Gold to Mark / Euro and two-way casuality
between Gold and Dollar.
Key Words: Returns of Investment Tools, Time Series, Causality Analysis
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BULANIK ZAMAN SERİLERİNİN ÖNGÖRÜSÜNDE ARALIK
UZUNLUĞUNUN ETKİSİ

Çizelge1. Tüm yöntemlerden elde edilen en iyi sonuçlar
Yöntem

Model Derecesi

Aralk Uzunluğu

HKOK

Ufuk YOLCU1*, Çağdaş Hakan ALADAĞ2, Vedide Rezan USLU1, Erol EĞRİOĞLU1

Chen [2]

1

10000

15850

Huarng [5]

1

9000

15151

Chen [3]

3

10000

2701

Aladağ vd. [1]

3

10000

2701

Eğrioğlu vd. [4]

3

10043

2697

*1

Ondokuz Mays Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, 55139, Samsun,
uyolcu@omu.edu.tr
2
Hacettepe Üniversitesi

1. Giriş
Bulank zaman serileri yaklaşmlar, klasik zaman serilerindeki snrlamalar içermemeleri ve
etkin öngörü performanslar nedeniyle, son yllarda oldukça geniş bir uygulama alan
bulmaktadr. Bulanklaştrma, bulank ilişkilerin belirlenmesi ve berraklaştrma gibi üç temel
aşamadan oluşan bulank zaman serisi yaklaşmlarnn her üç aşamas üzerine de literatürde
birçok çalşma yaplmaktadr.
Bu üç aşamann ilki olan, bulanklaştrma aşamasnda, evrensel küme parçalanmasnn
kullanmn gerektiren yöntemlerde, aralklarn belirlenmesi yöntemin öngörü performans
üzerinde etkin bir rol oynamaktadr. Literatürdeki baz çalşmalarda, aralk uzunluklar
sezgisel olarak belirlenirken, baz çalşmalar aralk uzunluklarnn belirlenmesinin bulank
zaman serisi yaklaşmlarnn öngörü performanslar üzerine etkisini göstermeyi ve en uygun
aralk uzunluğunu belirlemeyi amaçlamştr. Bu çalşmalarn bazlar, birinci dereceden
bulank zaman serisi öngörü modeli içerirken, bazlar yüksek dereceden modelleri
içermektedir. Chen [2], ortaya koyduğu birinci dereceden modelde aralk uzunluklarn
sezgisel olarak belirlemiştir. Bunun yannda yine birinci dereceden bir model ortaya koyan
Huarng [5], aralk uzunluklarnn belirlenmesinde, ortalamaya ve dağlma dayal iki farkl
yaklaşm önermiştir. Yüksek dereceli modeller ele alndğnda, Chen [3] ve Aladağ vd. [1]
önerdikleri yüksek dereceli bulank zaman serisi öngörü modellerinde aralk uzunluklarn
sezgisel belirlerken, Eğrioğlu vd. [4] tek değişkenli kstl optimizasyon ile en uygun aralk
uzunluğunu belirlemeyi amaçlamştr.
Tüm bu yöntemler bulanklaştrma aşamasnda evrensel küme parçalanmasn esas
almaktadr. Xt reel zaman serisindeki en küçük değerli gözlem Dmin ve en büyük değerli
gözlem Dmax olmak üzere tüm zaman serisini kapsayan evrensel küme,
(1)

şeklinde tanmlanr. Burada D1 ve D2 keyfi belirlenen saylardr.
2. Uygulama ve Sonuçlar

Bu çalşmada temel amaç, bulank zaman serisi analizi yöntemlerinin bulanklaştrma
aşamasnda evrensel küme parçalanmalarnda kullanlan aralklarn belirlenmesinin, yöntemin
öngörü performans üzerindeki etkisini ortaya koymaktr. Bu amaçla Ocak 2005 – Aralk
2007 dönemine ait “jet yakt tüketim miktar” zaman serisi literatürdeki baz bulank zaman
serisi analiz yöntemleri ile çözümlenmiştir. Çözümlemesi yaplan tüm yöntemlerden elde
edilen en iyi durumlara ait sonuçlar Çizelge 1’de verilmiştir.
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Aladag C.H., Basaran M.A., Egrioglu E., Yolcu U., Uslu V.R. (2009), Forecasting in
High Order Fuzzy Times Series by Using Neural Networks to Define Fuzzy Relations,
Expert Systems with Applications, 36, 4228-4231.
Chen S.M. (1996), Forecasting enrollments based on fuzzy time-series, Fuzzy Sets and
Systems, 81, 311-319.
Chen S.M. (2002), Forecasting enrollments based on high order fuzzy time series,
Cybernetics and Systems, 33:1-16.
Egrioglu E., Aladag C.H., Yolcu U., Uslu V.R., Basaran M.A. (2010), Finding an
optimal interval length in high order fuzzy time series, Expert Systems with
Applications, 37, 5052-5055.
Huarng K. (2001), Effective length of intervals to improve forecasting in fuzzy time
series, Fuzzy Sets and Systems, 123, 387-394.
ABSTRACT
THE EFFECT OF THE LENGHTH OF INTERVAL IN FUZZY TIME SERIES
MODELS IN FORECASTING

The implementation of fuzzy time series methods in most common time series with vagueness
gives successful results. As well as its effective forecasting performance and not containing
constraints found in conventional approaches make fuzzy time series applicable and
attractive. The length of interval determined in the partition phase of the universal set, greatly
affects forecasting performance. Therefore, there have been numerous studies focusing to
determine the length of interval in literature. This study aimed to introduce the significance of
interval length determination in time series analysis method on forecasting performance. For
this purpose, related methods were introduced, implementation of two real data was shown
and some comparisons between methods were made and finally results were discussed.
Key Words: Fuzzy time series, forecasting, length of interval, optimization
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ISLIK SESİ VERİLERİNDEKİ BEYAZ GÜRÜLTÜLERİN
BASTIRILMASINDA PCA KULLANIMI
Orhan KESEMEN, Gülay KARAKAYA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü, 61080 Trabzon, Türkiye
okesemen@gmail.com, gulay_karakaya@hotmail.com

1.Giriş
Gerçekte sürekli bir işlev iken, saysal verilere çevrilerek bilgisayara aktarlan ses, bir say
dizisi haline gelir. Ses verileri içerisinde, kayt srasnda oluşan gürültü istenmeyen çok
önemli bir unsurdur. Özellikle, alnan bir kaytta gürültü seviyesinin çok yüksek olmas,
alnmak istenen ses verisini büyük ölçüde hasara uğratacağ için giderilmesi çok önemlidir.
Literatürde konuşma kalitesini artrmak için seslerin harmonik yapsnn kullanlmas
önerilmektedir [1,3]. Harmonik yapya ek olarak gürültünün modellenmesi ve harmonik
bileşenler kestirilmesiyle iyileştirme işlemi gerçekleştirilir [1,2]. Gürültünün frekans süzgeci
ile temizlenmesi slk verilerinde geçerli bir yöntem değildir. Çünkü slk verilerinin frekans
içerikleri gürültülerle ayn frekans bandna sahip olabilmektedir.
2.Temel Bileşenler Çözümlemesi
Islk sesi ksa zaman dilimlerinde belli bir periyotla (sesil dönemi) sinüssel olarak kendisini
tekrar eder. Zaman serisindeki her sesilin (pitch) sahip olduğu genişlik eşit olmamasna
rağmen, bu genişliklerdeki değişim oldukça yavaştr. Bu yavaşlk bize komşu iki sesilin
dönemlerinin yaklaşk eşit alnabileceğini göstermektedir. Bu mantktan yola çkarak,
sesillere bölünmüş veriler, yan yana konarak bir dizey elde edilebilir. Bu dizeyi oluştururken
kullanlacak sesil says, kullanc tarafndan seçilir. N tane sesil seçilerek yan yana konulursa,
dizeyi elde edilir. Burada her
sesili M örnekten oluşan bir
sütun yöneyini göstermektedir. Elde edilen dizey çoğu zaman kare bir dizey değildir. Bu
dizeyi kare bir dizeye çevirmek için dizeyin devriği ile çarplr. Kare dizey iki farkl yolla elde
ve
dizeyleridir. Bu dizeyler sfr-gecikmeli kovaryans
edilir. Bunlar
dizeyleridir ve ayn zamanda bakşktrlar. Burada
dizeyi NxN’lik bir dizeyken,
dizeyi
MxM’lik bir dizeydir. A dizeyinin özdeğerleri, dizeyin bakşk olmas nedeniyle
koşulunu sağlamaktadr. Öte yandan,
dizeyinin özdeğerleri ise
biçiminde verilir. Burada elde edilen
M>N koşulu ile
özdeğerler büyükten küçüğe doğru sralanmştr. Buna göre
koşulu aynen
sağlanrken, ayrca
koşulu da sağlanmaktadr. Ayn şekilde her
özdeğere karşlk bir özyöney dizeyimiz, M uzunluklu N tane yöneyden oluşmaktadr
(
). Bu dizeyi bir NxN’lik
katsaylar dizeyi ile çarparsak,
(
) dizeyi tekrar elde edilmiş olur. Buradaki
dizeyi,
biçiminde verilir. Eğer
ve
dizeyleri belli oranlarda krplrsa, yeni
dizeyi,
biçiminde elde edilir. Burada değeri art tamsaydr ve PCA derecesini
vermektedir. değeri
değerine eşit olduğunda
dizeyinde herhangi bir değişiklik olmaz.
Ancak
değeri
den ne kadar küçük seçilirse
dizeyindeki yöneyler birbirlerine o kadar
benzerler.
3.PCA süzgeci
PCA süzgecine başlarken öncelikle slk sesinin sesil dönemlerinin spektral yöntemlerle
bulunmas gerekir. Bu sesil dönemler kullanlarak ses verileri bölütlere ayrlr ve bir dizey
oluşturacak biçimde yan yana dizilir. Buradaki en önemli sorun sesil dönemlerinin eşit
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boyutlarda olmamasdr. Sesil dönemlerinin bir ortalama etrafnda küçük bir standart
sapmayla normal dağldğ yaplan deneysel çalşmalarda gözlenmiştir. Dolaysyla PCA
süzgecinin uygulanabilmesi için sesil dönemlerinin eşit değerlere sahip olmas gerekmektedir.
Bunu gerçekleştirebilmek için sabit bir sesil dönemi seçilerek tüm sesiller bu sesil dönemine
içkestirim (interpolation) yöntemiyle eşitlenebilir. Bu durumda ise sesteki vurgulama
bozularak robotik bir ses oluşmasna neden olur. Bunu önlemek için ksa zamanl sesil
dizeyleri oluşturularak PCA süzgecine sokulur.
Tüm sesillerin oluşturduğu küme,
(3)

biçiminde gösterilir. Burada her
i. sesili göstermektedir. K tane sesilden oluşan bir ses
sinyalinde, N tanelik bir sesil penceresi seçilerek PCA süzgeci uygulanr. Buradaki N tek say
olarak seçilir (3, 5, ... ). N=5 seçilirse, n nci penceredeki sesil kümesi,
(4)

biçiminde verilir. Burada
n nci sesil kümesini göstermektedir. Seçilen sesil kümesindeki
her sesilin boyu eşit olmadğndan bunlarn eşitlenmesi için içkestirim yöntemleri kullanlarak
tüm sesillerin boyu
sesilinin boyutuna eşitlenir. Bu işlem,
(5)

biçiminde gösterilir. Bu işlem sonucunda elde edilen
dizeyine artk PCA süzgeci
uygulanabilir. PCA süzgeci sonucunda elde edilen dizeydeki ortanca sesil Y kümesinde
yerine konur.
(6)

Bu işlemler pencere bir sesil kaydrlarak tekrarlanr. Sonuç olarak tüm sesteki gürültüler
bastrlmş ve mevsimsel (dönemsel) yap ortaya çkarlmş olur.
4.Sonuçlar
Islk sesi verilerinde harmonik yapnn baskn olmas, bu yapdan yararlanarak geliştirilen
PCA süzgeci slk gürültü orann artrlmasnda oldukça iyi sonuçlar verdiği gözlenmiştir.
KAYNAKLAR
[1] J. Hardwick, C. D. Yoo, and J. S. Lim, “Speech enhancement using the dual excitation
model,” in Proc. IEEE Int. Conf. Acoust., Speech, Signal Process. (ICASSP), 1993, pp.
367–370.
[2] S. Dubost and O. Cappe, “Enhancement of speech based on non-parametric estimation
of a time varying harmonic
[3] Dias, B., Ventura, R., Gaspar, J., (2008), Automatic Transcription of Musical-Whistling:
Comparing Pitch Detection Methods, in Proc. of IV Jornadas de Engenharia Electrónica
e Telecomunicações e de Computadores, pp186-191, November 2008, Lisbon, Portugal.
ABSTRACT
SUPPRESSING WHITE NOISE IN WHISTLING AUDIO DATA USING THE PCA
Noise is one of the most important problem in audio signal. Audio signal to be recorded due
to the environmental impact and also due to lack of recording whistling signals can be
recorded as noise. Especially with non-stationary wideband noise is known to be extremely
difficult extract. In this study, the actual whistling audio data on the MATLAB® environment
noise, particularly records created during the suppression of noise for the Principle
Component Analysis (PCA) technique was used. This process is done by the harmonic of real
audio data. Configuration is used in applications whistling.
Key Words: Audio processing, whistling audio data, transformed to stationary process,
spectral analysis, pitch detection
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İSTATİSTİKSEL VERİ VE METAVERİ MODELLERİ
Akn ÖZTÜRK
Türkiye İstatistik Kurumu
E-mail akinozturk@tuik.gov.tr

1.İstatistiksel Bilgi Üretim Süreci
İstatistik üretim süreci için METİS (OECD-EuroStat-UNECE meta veri grubu)
GSBPM(Jenerik İstatistik iş süreç modeli) modelini oluşturmuştur. GSBPM dokuz ana başlk
ve alt başlklar ile istatistik üretim sürecinin aşamalarn açklamaktadr. Bu aşamalar
ihtiyaçlarn belirlenmesi, tasarm, geliştirme, veri toplama, gerçekleştirim, analiz, dağtm,
arşiv ve kontrol ana başlklarndan oluşmaktadr. Bu modelle birlikte istatistik üretimi için her
bir aşama için alt başlklar ve tanmlar verilmiştir. Bu model ihtiyaçlara göre genişletilerek
üçüncü alt başlklar ile süreç standardize edilebilir. GSBPM kullanmak için bu modelin
altnda bir bilişim sistemi ihtiyaç vardr. Bu modele göre her aşamay bir biri ile bütünleşik
yapda düşünülmeli ve kalite ve süreç meta verisi oluşturulmaldr.
2.İstatistiksel veri ve meta veri modelleri
Meta veri, bir biçime kavuşmuş verinin üst verisi olarak tanmlanabilir. Meta veri kavramn,
yapsal meta veri ve referanssal meta veri olarak ikiye ayrlmaktadr. Şekil 1.1 ile yapsal
meta veri verinin kavramlar tespit etmede, referanssal meta veri ise kavramsal, yöntemsel ve
kalite boyutlarn tanmlamaktadr. Avrupa istatistik ofisi(EuroStat) meta veriyi her ne kadar
bu boyutla tanmlasa da atomik meta veri kavramnn da yapsal meta verinin içerisini
konulmas gerekmektedir. Genel olarak yaplan çalşmalarda TÜİK meta veri yaklaşm
Eurostat’n meta veri tanmlamas yakn bir modelleme mantğ ortaya
çkmaktadr(DEDEOĞLU,2009). Meta veri sistemi üç ana bölüm altnda incelenebilir:
 Referans meta veri
 Süreç(Kalite) meta veri
 Teknik meta veri
Referans meta veri kavram EuroStat’n referanssal meta veri kavram ile örtüşmektedir.
Burada ad geçen teknik meta veri kavram ise istatistik üretim sürecinde kullanlan yazlm
ve donanm hizmet bilgileri teknik meta veri altnda incelenmektedir (DEDEOĞLU, 2009).
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EuroStat üye ülkelerden veriyi toplayp bütünleştirirken mikro veri için DSD adnda meta
veri modeli kullanmakta ve üretilen istatistiklerin anlamlğnn artrlmas içinde MSD
modelinin kullanmaktadr. Son günlerde GSBPM kullanldkça ve anketlerin saysal olarak
ifade edilebilmesi için DDI mikro verinin modellemesi için kullanlmaktadr.
KAYNAKLAR
[1]
[2]
[3]
[4]

United Nations (2009), Common Metadata Framework Part A: Statistical Metadata in
a Coporate Context, Geneva.
Anonim,(2011), Guideliness for the Modelling of Statistical Data and Metadata,
http://www.unece.org/stats/publications/metadatamodeling.pdf, [Ziyaret Tarihi: 30-102010]
Jones, Capers, 2003 “Project Management Tools and Software Failures and Successes,”
CrossTalk,1998, s. 13-17
Dedeoğlu N., 2009, “Anket Soru Bankas ve Anket Meta veri Çalşmas”, TÜİK
uzmanlk tezi
ABSTRACT
STATISTICAL DATA AND METADATA MODELLING

The UNECE and the Conference of European Statisticians Steering Group on Statistical
Metadata (better known as "METIS") have recently developed the "Generic Statistical
Business Process Model" (GSBPM). This model has nine phases, which are specify needs,
design, build, collect, process, analyze, disseminate, archive, and evaluate. This main phases
also has sub processes to define steps of the producing statistics. Furthermore, if there is
more need, the model could extend to the three levels. The model to be best needs to support
IT tools for every phases when establishing quality and operational metadata. For data and
metadata EuroStat uses DSD for modeling of the micro data and MSD for reference
metadata. Lately, DDI is used for micro data modeling.
Key Words: (micro data, macro data, metadata, model, statistical modelling)

Şekil 1.1 İstatistiksel Veri ve Meta veri Modelleme
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[2]

Sigorta şirketlerinin rezerv miktarn doğru tespit etmesi, şirketin finansal yapsn korumas
açsndan oldukça önemlidir. Rezervin düşük belirlenmesi, sigortacnn sigortalya karş
yükümlülüğünü karşlamada yetersiz kalmasna, yüksek belirlenmesi ise yöneticilerin mevcut
finansal durumu yanlş değerlendirip, yanlş kararlar verilmesine neden olabilmektedir.
Hayatdş sigorta türlerinde, meydana gelen hasarn sigortalya bildirilmesini takip eden
süreçte hasara ilişkin nihai ödemenin yaplarak bu hasarn sonlandrlmas belirli bir süre
alabilmektedir. Hayatdş sigorta türlerinde ödenmemiş hasarlar için geçmiş deneyimlerden
yararlanlarak yeterli hasar rezervi tahminlerinin yaplmas en önemli konulardan biridir.
Hayatdş sigorta türlerinde, hasar ödemelerinin hasarn meydana geldiği dönem içerisinde
ödenmemesi durumunda, hasar bilgileri üçgensel biçimde özetlenmektedir. Hasar gelişim
üçgeni olarak adlandrlan bu üçgensel yapda hasar bilgileri, kaza yl ve gelişim ylna göre
snflandrlmaktadr.
Kaza dönemi ve gelişim dönemine göre snflandrlarak hasar gelişim üçgeni biçiminde
özetlenen geçmiş hasar bilgisinden yararlanlarak, kaza dönemi ve gelişim döneminin
etkilerini içeren çarpmsal bir model ile hasar rezervi tahmin edilebilmektedir.
Hasar rezervi yöntemleri genel olarak, deterministik ve stokastik olarak snflandrlmaktadr
[2]. Meydana gelen bir hasar ödemesine ilişkin süreç, birçok belirsizliği içinde
bulundurmaktadr. Uygulamas oldukça kolay olan zincir-merdiven yönteminin de içinde
bulunduğu deterministik yöntemler sadece hasar rezervi tahminini vermektedir. Oysa, hasar
rezervi tahmininin yansra baz değişkenlik ölçülerine de ihtiyaç duyulmaktadr. Bu durum
rezerv tahmini ile birlikte değişkenlik ölçüsünü de veren stokastik modellerin geliştirilmesine
neden olmuştur.
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ABSTRACT
CLAIM RESERVE ESTIMATION IN NON-LIFE INSURANCE

For an insurance company, determining sufficient reserve in order to meet its liabilities is
very important to protect its financial status.
Using past claim information classified by accident and development periods and presented as
an run-off triangle, claim reserve is estimated as a multiplicative model which involves
accident and development period effects. There are deterministic and stochastic methods used
to estimate claim reserve. One of the widely used deterministic methods is the Chain-Ladder
where only claim reserve estimation can be calculated. In addition to reserve estimation,
assessing variability in the reserving process is an important tool for the management of an
insurance company. Stochastic methods give not only reserve estimation but also variability.
Generalized Linear Models is an effective way to obtain claim reserve estimation.
In this study, claims reserving estimation is obtained by Generalized Linear Models and some
claim reserving methods for traffic insurance sector in Turkey. The results obtained are
compared.
Key Words: Claim Reserve, Chain-Ladder, Generalized Linear Models, Run-off Triangle

Zincir-merdiven modelinin yetersiz kaldğ durumlarda Genelleştirilmiş Doğrusal Modellerin
kullanlabilir. Genelleştirilmiş Doğrusal Modeller, normal dağlm temel alan klasik doğrusal
modellerin genelleştirilmiş biçimidir. Bu modeller, klasik doğrusal modellerdeki doğrusallğa
ek olarak, üstel dağlm ailesinden seçilen herhangi bir dağlm içermesi ve doğrusal
önkestirim (linear predictor) ile kullanlan dağlmn ortalamas arasnda fonksiyonel bir bağ
kuran ve bağ fonksiyonu olarak adlandrlan yap ile iki yönlü bir genelleştirme yapmaktadr
[4].
Bu çalşmada, Türkiye trafik sigortalar branş için Genelleştirilmiş Doğrusal Modeller ve
baz rezerv tahmin yöntemleri kullanlarak rezerv tahminleri yaplacak ve bu rezerv tahminleri
için öngörü hatas hesaplanarak karşlaştrma yaplacaktr.
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TARIM SİGORTASINDA DOLU RİSKİNİN KÖY BAZINDA
FİYATLANDIRILMASI VE RİSK HARİTASININ HAZIRLANMASI
Necati İÇER
Tarm Sigortalar Havuz İşletmesi A.Ş. 34805 İstanbul, Türkiye
necati.icer@tarsim.org.tr

Ülkemizde tarmsal üretimi tehdit eden kuraklk, don, dolu, frtna, sel ve su basknlar gibi
meteorolojik risklerin neden olduğu hasarlar üretici gelirinde istikrarszlğa neden olmakta ve
krsal nüfusun sosyoekonomik yapsn olumsuz yönde etkilemektedir. Bu risklerin olumsuz
etkileri ancak en etkin risk yönetim arac olan tarm sigortas uygulamalar ile büyük ölçüde
azaltlabilmektedir. Türkiye'de Tarm Sigortas sisteminin sağlkl bir şekilde geliştirilmesi ve
yaygnlaştrlmas amacyla 2005 ylnda çkarlan Tarm Sigortalar Kanunu ile kurulan
Tarm Sigortalar Havuzunun yaptğ aktüerya çalşmalar sonucunda tarm sigortalarnda ksa
sürede önemli gelişmeler kaydedilmiştir.
Aktüerya çalşmalarnn amac, meteorolojik risklerin sklğnn ve büyüklüğünün köy
baznda doğru tahmin edilerek sigorta primlerinin çiftçilerin ödeyebileceği kadar makul
olmasn ve ayn zamanda sigorta sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamaktr.
Tarm sigortasnda teminat kapsamndaki meteorolojik kaynakl risklerden biri olan Dolu
olaynn önemli bir özelliği, mekânsal ve zamansal olarak büyük değişkenlik göstermesidir.
Örneğin, iki komşu köyden birinde yirmi yl içinde 2-3 kez dolu yağarken, diğerinde hiç dolu
yağmamş olabilir. Diğer taraftan yirmi yl hiç dolu yağmayan köyde yirmi birinci ylda bir
dolu yağabilir ve köyün risk fiyatn büyük ölçüde değiştirebilir. Bu nedenle dolu risk
fiyatnn sağlkl bir şekilde belirlenebilmesi için uzun dönemli meteorolojik verilerin veya
ürünle ilgili üretim-hasar verilerinin köy baznda olmas ve istatistiksel olarak anlaml
büyüklükte olmas gerekmektedir.
Ancak, ülkemizde köy baznda meteorolojik veriler ile tarmsal üretim-hasar verilerinin
yetersizliği, sigorta yaplmş köylerdeki verilerin istatistiksel olarak anlaml büyüklükte
olmayş ve sigorta yaplmadğ için verisi olmayan çok sayda köyün varlğ dikkate
alndğnda tüm köylerin risk fiyatnn belirlenebilmesi için uygun bir metodoloji
geliştirilmeye çalşlmştr.
Geliştirilen bu metodolojide; sigorta verilerinin yan sra tüm köylerin rakm değerleri ile
ürünün vejetasyon döneminde gerçekleşen en az 30 yllk istasyon bazndaki dolu yağşl gün
ortalamalarndan yararlanlmştr.
Dolu Sigortas İstatistikleri Örneği

Rakm ile Dolu Riski Hasar Maliyeti İlişkisi
Yl
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İl

İlçe

Köy

Ürün

Topla Sigorta
Bedeli ($)

Hasar
Hasar
Tutar ($) Maliyeti (%)

1995

Adana Ceyhan Elmagölü

Buğday

141.922

19.886

1996

Adana Ceyhan Elmagölü

Buğday

329.979

0

14,01
0

1997

Adana Ceyhan Elmagölü

Buğday

370.106

37.992

10,27

1998

Adana Ceyhan Elmagölü

Buğday

197.634

5.480

2,77

1999

Adana Ceyhan Elmagölü

Buğday

26.788

0

0

2000

Adana Ceyhan Elmagölü

Buğday

196.426

0

0

2001

Adana Ceyhan Elmagölü

Buğday

69.127

0

0

2002

Adana Ceyhan Elmagölü

Buğday

197.634

5.050

2,6

2003

Adana Ceyhan Elmagölü

Buğday

65.324

0

0

2004

Adana Ceyhan Elmagölü

Buğday

221.453

4.500

2,03

2005

Adana Ceyhan Elmagölü

Buğday

55.400

0

0

2006

Adana Ceyhan Elmagölü

Buğday

219.327

0

0
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Bu çalşmada on iki yllk 6.905 köye ait sigorta verileri kullanlmş olup, geleceğe yönelik
risk fiyat tahmininde bulunurken;
 Ülke, il, ilçe ve köylerin hasar maliyeti çarpanlar/faktörleri belirlenmiş,
 İlgili köylerin gerçekleşen sigorta hasar maliyetlerine belirlenen faktörler
yanstlmş,
 Köylerin “ağrlkl hasar maliyetleri” hesaplanmş,
 Meteorolojik ve rakm faktörlerinin de yanstlmasyla “Köy Baznda Nihai Risk
Fiyatlar” belirlenmiş,
olup, sonuç olarak aşağda görüldüğü şekilde “Dolu Risk Haritas” hazrlanmştr.
Uzun Dönemli Aylk Dolu Yağşl Gün Saylar

Köy Baznda Dolu Risk Haritas
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ABSTRACT

Damages in crops caused by meteorological risks such as frost, hail, storms, floods
and drought lead to considerable instability of a farmer’s income and affect the socioeconomic structure of a rural population negatively. Negative impacts of these risks can be
eliminated to a great extent through crop insurance which is the most effective risk
management tool. One of the most important aspects in developing crop insurance is to find
out appropriate risk premium. Determination of risk premium depends on the proper
estimation of probability of risk occurrence and severity of crop damage that may be caused
by this risk. In order to determine the risk-adequate rates for all villages by using short-term
available insurance data, we have developed a rating methodology. In this methodology, loss
cost and insurance penetration of each exposure unit, meteorological data, phenological
information of crops, and elevation of the geographical units have been used.
Key words: Crop Insurance, Hail, Risk, Aktüerya, Loss Cost, Premium
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Bu kapsamda 2003 Ocak - Ekim 2009 tarihleri arasnda TRAMER sistemine kaytl hasar
büyüklükleri üzerine inceleme yaplarak, verilerin yaps ve bulunduklar alt snflar Matlab
yazlm ile oluşturulan program sayesinde de açklanabilecektir.
KAYNAKLAR

1

Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Aktüerya Bilimleri Bölümü, Ankara, TÜRKİYE
basakbulut@hacettepe.edu.tr
2
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Sigortaclkta, sigorta şirketinin yükümlülüklerini karşlayabilmesi ve devamllğn
sağlayabilmesi açsndan incelenmesi gereken en önemli konulardan birisi, hasar tutar
dağlmlarnn modellenmesidir. Özellikle gerçekleşme olaslğ düşük olmasna rağmen
yüksek tesir içeren doğal katastrofik olaylarn etkilerinin incelenmesi ve bu etkileri içeren
modellerin geliştirilmesi sigorta uygulamalarnda önemli bir yer tutmaktadr. Bu tür risklerin
modellenmesinde kaln kuyruklu dağlmlarn kullanlmas çok daha gerçekçi sonuçlar
vermektedir. Bu dağlmlarn modellenmesi ve uygunluklarnn snanmas aktüerler için ilginç
bir araştrma alan oluşturmuştur çünkü şirketin kar-zarar durumunu etkileyen en önemli
faktörlerden biri, büyük hasarlarn gerçekleşmesi durumudur.
Kaln kuyruk özelliklerini taşyan dağlmlarn araştrlmasnda; s  0 değerleri için, m( s)
tehlike hz fonksiyonu, m( s )   eşitliğini sağlayacak şekilde negatif olmayan rastlant
değişkenlerinin dağlm snflar incelenmektedir. Kaln kuyruklu dağlm özelliklerine sahip
en belirgin örnekler; log-normal dağlm, Pareto dağlm ve biçim parametresi 1 değerinden
küçük olan Weibull dağlmlardr.

X i ’nin, i  N ve x  0 değerleri için F ( x )  1 olacak şekilde ayn F dağlm fonksiyonuna
sahip bağmsz pozitif rastlant değişkenleri olduğu varsaylsn. Bu durumda ortak bir X
rastlant değişkeninin dağlm fonksiyonu F ( x )  P ( X  x ) , kuyruk dağlm ( ya da yaşam
( x) P( X  x) şeklinde gösterilmektedir.
fonksiyonu ) F ( x)  1  F
Negatif olmayan bir rastlant değişkenin kaln kuyruklu dağlm yapsna sahip olabilmesi
için gerekli birtakm koşullar bulunmaktadr.
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ABSTRACT

HEAVY TAILED DISTRIBUTIONS IN ACTUARIAL APPLICATIONS
In this study, heavy tailed distributions and their sub-classes will be investigated. Also it will
be analysed if any distribution has or do not has the structure of heavy-tailed. If a distribution
is heavy-tailed, it will be decided which sub-class that distribution is belonged to. These steps
will be tried to explain by using theoretical and statistical methods.
In this context, the loss amounts, that are placed in TRAMER between February 2003 and
October 2009, will be examined. Therefore the structure of data and the corresponding (or
related) sub-class will be explained by using MATLAB software.
Key Words: Heavy-Tailed distributions, Sub-exponential distributions, Long-Tailed,
dominated-varying tailed, regularly-varying tailed, tail weight, Large Claims, Catastrofik
risks

Kaln kuyruklu dağlmlarn sahip olduklar ortak özelliklere bağl olarak da çeşitli alt snflar
oluşturulmuştur. Bu dağlm snflar içerisindeki en önemli alt snf; alt-üstel (subexponential) dağlm snfdr. Bu dağlm snfndan farkl olarak kaln kuyruklu dağlmlarn
başka alt snflar da bulunmaktadr. Bunlar; uzun kuyruklu dağlmlar (long tailed), baskn
değişen kuyruklu dağlmlar (dominated-varying tailed) ve düzenli değişen kuyruklu
dağlmlardr (regularly-varying tailed). Bu alt dağlm snflarnn her biri de çeşitli koşullar
içinde barndrmaktadr.
Bu çalşmada kaln kuyruklu dağlmlar ve alt snflar incelenerek, herhangi bir dağlmn
kaln kuyruklu dağlm yapsna sahip olup olmadğna ve kaln kuyruklu bir dağlm ise
hangi alt snfa dahil olduğuna karar verilmesi sağlanacaktr. Bu aşamalar teorik ve gözlemsel
yöntemler kullanlarak açklanmaya çalşlacaktr.
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İSTANBUL İÇİN DEPREM SONRASI YANGIN RİSKİNİN
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ÖZET
Bu çalşmann amac İstanbul’da gerçekleşecek olas bir deprem sonras yangn riskine dikkat
çekmektir. Çalşma, Zhao v.d.’in “A Spatial–Temporal Stochastic Simulation of Fire
Outbreaks Following Earthquake Based on GIS” çalşmasna dayandrlmştr. Bu çalşmadaki
baz temel varsaymlarn olas İstanbul depremi için de geçerli olacağ düşünülmüştür. Zhao
v.d. çalşmalarnda, ABD, Japonya ve Çin’deki 20.yüzyla ait hasar tecrübelerine dayanarak
depremi izleyen yangnlarn adet ve çkş zamanlarn modellemişlerdir.
EYZİ (en yüksek zemin ivmesi) söz konusu çalşmada önemli bir parametredir ve deprem
şiddeti, deprem büyüklüğü ve fay hattna uzaklğn bir fonksiyonudur. Deprem sonrasnda
çkan yangn saylar ile EYZİ arasnda bir lineer regresyon bağlants olduğu varsaylmştr.
Buna göre, 100.000 m2 bina alannda çkan ortalama deprem sonras yangn says λ,

    * EYZİ olarak hesaplanmaktadr.
Depremin olabileceği bölge alanlara (ilçe) ayrlmştr. Alanlar EYZİ’nin o alan için sabit
olabileceği şekilde seçilmişlerdir. Her alana ait yangn says Poisson ile modellenmekte ve
dağlmn parametresi λ, elde edilen lineer regresyon ile hesaplanmaktadr.
Gözlemlenen deprem sonras yangnlarn özellikle depremden sonraki ilk 30 dakika ile 1
saatlik süre içinde çktğ ve 72 saatlik zaman diliminde monoton azalarak devam eden bir
fonksiyonu olduğudur. Bu nedenle deprem sonras yangnlarn zaman dağlmlarnn Weibull
olarak modellenmesi uygun görülmüştür. Bu kabullere dayanarak bir simülasyon çalşmas
yürütülmüş ve yangnlarn deprem sonrasndaki 72 saatte ne şekilde dağlacağ tahmin
edilmiştir.
Olas İstanbul Depremi İçin Uyarlama
Türkiye’de 1999 İzmit depreminde, Avclar’da diğer binalara sçrayan yangnlar hariç olduğu
halde 100’den fazla yangn rapor edilmiştir. Kocaeli depremin’deki Tüpraş Rafineri Yangn
deprem sonras endüstriyel yangn örneğidir. Buna ek olarak yklan binalarda çkan
yangnlarn, özellikle doğal gaz şebekesinin bulunmamas nedeni ile çktğ nokta ile snrl
kaldğ gözlenmiştir. Benzer bir afetin, İstanbul gibi büyük bir kentte gerçekleşmesi
durumunda, doğal gaz kaçaklarna bağl olarak çok daha büyük yangnlarn oluşma riski
olduğu açktr.
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ilçelere etkisinin merkez üssüne uzaklğa göre değişimi karşlaştrlmştr. Çalşma alan
İstanbul Büyükşehir Belediyesi snrlar içinde bulunan 27 ilçeyi ve ek olarak seçilen 3
ilçenin (Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca) ilçe merkezlerini (yaplaşmş alan)
kapsamaktadr. İlçelerdeki bina yoğunluğu deprem sonras yangn oluşumunda önemli bir
belirleyici olduğundan 2002 DİE ilçe bina saym verileri yardm ile her bir ilçede 100.000
m2 ye düşen bina alan(yoğunluk) hesab yaplmştr. Yangn saylar ve zaman içindeki
dağlmlar incelenirken Zhao v.d’nin çalşmasnda kullanlan parametreler kabul edilmiştir.
Bu parametrelerin hesaplanmasnda örnek alnan büyük kentlerin İstanbul benzeri
metropoller olmas nedeni ile İstanbul için de geçerli olabileceği düşünülmüştür.
Çalşma sonucunda Marmara fay hattnn Adalar, Bakrköy ve Silivri açklarndan krlma
halleri incelenmiş ve İstanbul ili için en riskli senaryonun 73 deprem sonras yangn ile
Bakrköy, en riskli ilçelerin ise Avclar ve Kadköy olduğu görülmüştür. Ayn senaryolar
ayrca bina yoğunluğunun %15 arttğ düşünülerek de denenmiş bu durumda toplam deprem
sonras yangn adedinin 88’e yükseldiği görülmüştür.
KAYNAKLAR
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ABSTRACT
FIRE FOLLOWING EARTHQUKE RISK MODELLING FOR ISTANBUL

The aim of this study is to point out the risk of fire following a possible earthquake in
Istanbul. The study has been based on Zhao et.al’s “A Spatial–Temporal Stochastic
Simulation of Fire Outbreaks Following Earthquake Based on GIS”. 3 scenarios have been
tested considering three possible breaking points of the Marmara fault line.
The microzonation of 30 districts in İstanbul has been done and the building density in these
districts has been calculated based on national statistics. Finally the number and time
ordering of fires in the 72 hours following the erathquake has been estimated. The same has
been repeated assuming a 15% increase in the number of buildings. The study points out 3
regions to be of high risk in terms of fires following a possible earthquake.
Key Words: fire following earthquake risk, PGA, building density, Poisson, Weibull

Bu araştrma yaplrken, Marmara Faynn krlmas sonucu oluşacak 7.5 moment
büyüklüğündeki olas depremi izleyen yangnlar modellenmiştir. Merkez üssüne uzaklğn
deprem sonras yangn riskine etkisini göstermek için fay hattnn 3 farkl yerden krldğ
varsaylarak, ilçelerin farkl merkez üslerine uzaklklar ölçülmüştür ve bu 3 senaryonun
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İMKB 30 ENDEKSİNDEKİ HİSSE SENETLERİ PORTFÖYLERİNİN
ETKİNLİK SINIRI EĞRİSİNİN TEMPORAL ANALİZİ
Sibel DEVREZ , Turgay DOĞUSAN , Raif Serkan ALBAYRAK
Yaşar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Selçuk Yaşar Kampüsü Bornova/İZMİR
raif.albayrak@yasar.edu.tr

1. ÖZET
Markowitz’in (1952) Modern Portföy Teorisine dek yatrmclar finansal araçlarn bireysel
risk ve getirileri üzerine odaklandlar. Amaç en düşük risk ile en yüksek getiriyi sağlayan
finansal araçlar tespit etmek ve bu listeden çeşitli portföyler oluşturmakt. Bu öneriyi izleyen
bir yatrmc veri havuzundan araçlarnn getirilerini zaman serisi formatnda alp, yüksek
ilgileşime sahip, büyük bir olaslkla ayn veya benzer sektörlerden olan şirketlerin hisse
senetlerinden oluşan portföyler oluşturma yoluna gittiler. Modern portföy teorisi ise sürecin
işleyiş mantğn tersine çevirip önce portföyleri oluşturmay daha sonra bu portföyleri risk
getiri ekseninde değerlendirmeyi tavsiye eder. Bu sayede getiriden az ödün vererek riskin
dağtlmas sağlanabilmektedir.
Bugün standart finans ders kitaplarna da girmiş olan bu teorinin dayandğ temel mantk
geleneksek bakş açsna zt olarak düşük hatta negatif ilgileşime sahip yatrm araçlarndan
bir portföy oluşturarak risk denkleminde yükü korelasyon üzerine atmaktr. A ve B isimli iki
oranlar ile oluşan portföyün kolaylkla hesaplanabilir.
yatrm aracnn
ve
(1)

0.0015

0.0020

Hatrm araçlarnn farkl ağrlklaryla elde edilen portföylerin risk getiri ekseninde
gösterilmesi sonucunda verimliliği daha yüksek olan portföyler elde edilebilmektedir.
Grafiğin sol üst köşesi yüksek sağ-alt köşesi ise düşük verimliliği ifade eder. Şekil 1.’de her
portföyün sağ altnda kalan diğer portföyler verimlilik açsndan bu portföyden düşüktür.
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kapasitesine ihtiyaç duyduğu açktr. Ayrca eğri bir defa elde edildikten sonra yatrmcya
kendi risk tercihi orannda sadece anlk optimum portföyleri sunabilmektedir. Diğer bir
değişle eğri üzerinde verimliliği o an ideal olan yatrmlarn ilerleyen zamanlarda da eğri
üzerinde kalacaklar üzerine herhangi bir varsaym yaplamaz.
Bu çalşmann amac finansal piyasann etkinlik snrnda bulunmuş portföylerin süre
ilerledikçe risk getiri uzaynda izledikleri yörüngeyi takip etmektir. Herhangi bir anda eğri
üzerinde bulunan tüm portföylerin zaman içindeki yörüngeleri takip edilerek elde edilen veri
incelenerek bir snflandrma oluşturulmuştur. Portföyleri oluşturmak için Ocak 2004 – Ocak
2009 aralğnda İMKB-30 endeksini oluşturan hisse senetlerinin aylk getirileri kullanlmştr.
Getirilerin hesaplanmasnda logaritmik fark formülü kullanlmştr. Böylece zaman serisi
içindeki durağanlğa zararl olabilecek mevsimsellik dş faktörlerin ayklanmas
amaçlanmştr. İstatistiki bir yazlm olan R kullanlarak tüm hisse senetlerinin eşit oranlarda
karlmasyla elde edilen 142 bin den fazla portföyün Ocak 2009 tarihinde incelenmesi ile baz
alnan etkinlik snr eğrisini oluşturan hisse senetleri tespit edilmiştir.
Subat 2009 verileriyle güncellenen veri havuzu için piyasa etkinlik snr tekrar oluşturulmuş
ve bir önceki dönemde eğri üzerinde olan portföylerin bir ay sonra bulunduklar konumlar
endekslenmiştir. Bu aşamada takip edilen her portföy için güncel piyasa etkinlik eğrisinde
bulunan portföylerden risk getiri koordinatlar üzerinde en yakn olanlara mesafe
snflandrma amacyla kullanlmak üzere kaydedilmiştir. Benzer uygulama Mart 2009 –
Aralk 2009 döneminde aylk olarak tekrarlanmştr. Sonuçta elde edilen matris snflandrma
analizine sokularak Ocak 2009 piyasa etkinlik eğrisi üzerindeki hisse senetlerinin temporal
devinimi incelenmiştir.
Finansal kaynakça tarandğnda etkinlik snrnn için bir finansal modelin bulunmadğ
görülmektedir. Bu eksikliğin temel olarak iki gerekçesi bulunmaktadr. Birincisi, modern
portföy teorisi ile ifade edilen anlamyla elde edilen etkinlik snr eğrisinin pratik
uygulamalara imkan vermemesidir. Bu çalşmada 30 hisse senedinin ancak beşli portföyleri,
onlar da eşit ağrlklarla ve bütçe snrlamas gözetilmeden oluşturulmasna rağmen 142
binden fazla portföy her dönem verimlilik incelemesine tabi olmuştur. Bu say diğer
durumlarnda göz önüne alnmas durumda üssel olarak artacak ve veri derleme snrlarn
kolayca aşabilecektir. İkinci gerekçe ise eğri üzerinde bulunan portföylerden elde edilen
zaman serilerini inceleyerek model oluşturabilmek için elde edilmesi gereken tekrar
çalşmalarnn fazlalğdr.
Sonuçta, yaplan bu çalşma sadece tanmlayc olmay hedefleyip yatrmclarn en verimli
olarak hesapladklar portföylerin bu hedeften hangi boyutlarda sapabildiklerini ortaya
koymaktadr.
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Şekil 1. İki yatrm aracnn farkl ağrlklarla karlmas sonucu oluşan portföyler.
Benzer mantk takip edilerek finansal piyasada bulunan tüm yatrm araçlarnn farkl
oranlarda karlmas ile elde edilen portföylerden verimliliği en yüksek olanlar finansal
piyasann etkinlik snr eğrisini tanmlarlar. Bu eğrinin elde edilmesinin yoğun bilgi işleme
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KREDİBİLİTE MODELLERİNİN TÜRKİYE’DE TRAFİK
SİGORTASINA UYGULANMASI

1. Giriş
Aktüerya bilimlerinde, kredibilite kelimesi ilk olarak, aktüerin fiyatlandrma yaparken, bir
ksm sigortalnn deneyimine ne ölçüde güvenmesi gerektiğini belirtmek üzere, güvenin
ölçüsü olarak kullanlmştr (Longley-Cook,1962). Kredibilite kuram, geçmiş hasar bilgileri
bilinen, benzer risk birimlerinden oluşan bir grupta, herhangi bir birimin gelecek dönemdeki
beklenen hasarnn kestiriminde kullanlan yöntemleri inceler.
Panel, zaman içinde aralksz olarak gözlemlenen bireylerden oluşan bir grup olarak
tanmlanmaktadr. Panel veri regresyon modelleri, bireyler arasndaki heterojenlik kaynağna
göre, sabit etkiler modeli ve rassal etkiler modeli olarak iki temel model altnda
incelenmektedir. Rassal etkiler modelinde heterojenlik, sabit parametreler yerine rassal
niceliklerle modellenir. Bu rassal niceliklere, rassal etkiler denir (Frees, 2004).
Kredibilite yaklaşmlar altnda, kredibilite kestiricisi (hasar says, hasar miktar, risk primi
için) C,
(1)


C Z R  (1  Z ) H

eşitliğinden hesaplanr. Eşitlik (1)’deki gibi kredibilite faktörü ile ağrlklandrlmş biçimde
hesaplanan primler, kredibilite primi olarak adlandrlmaktadr. Burada, R güncel gözlemlerin
ortalamasn, H ise önsel ortalamay gösterir. Z kredibilte faktörü olarak tanmlanr. Z ,
güncel gözlemlere verilen ağrlğ, ( 1  Z ) ise geçmiş gözlemlere verilen ağrlğ gösterir
(Herzog.,1999).
Başka bir açdan bakldğnda R, sigorta portföyündeki herhangi sigortalnn geçmiş hasar
bilgisi ve H, tüm portföye ilişkin geçmiş hasar bilgisi olarak da ifade edilir. Z  1 olmas
durumunda, bir sonraki döneme ilişkin kestirim, tamamen sigortalnn hasar deneyimine göre
yaplmş olur. Sigortalya ilişkin gözlem says az ise Z değeri 0’a yaklaşr ve bu durumda,
kredibilite kestirimi, tüm portföyün ortalamasna yakn olarak elde edilir. Portföy homojen
ise, kişilere yüklenecek prim, tüm portföyün ortalamas olarak belirlenebilir. Diğer yandan,
sigortallarn geçmiş hasar bilgisi yeterince geniş ve portföy heterojen ise, sigortalnn bireysel
ortalamas prim olarak belirlenebilir (Dannenburg et al., 1996).
Bir rassal etkiler modeli,
t  1, 2,..., Ti

(2)

biçiminde gösterilebilir. Bu modelde  i ’ler, rastgele değişkenlerdir ve rassal etkiler veya
rastgele etkiler olarak adlandrlr. Bu modelde, xit açklayc değişkenlerin satr vektörü
ve  ’lar bunlara karşlk gelen kitle parametrelerinin vektörüdür.  i  ’lerin, birbirinden
bağmsz, 0 ortalama ve  2 varyans ile ayn dağlma sahip olduklar varsaylr. Ayrca,
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zit , diğer açklayc

değişkenler, bir diğer adyla göstermelik değişkenlerin satr vektörü ve  i ’ler, bunlara karşlk
gelen bireysel parametrelerdir.  it , modelin hata terimidir.

Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Aktüerya Bilimleri Bölümü, 06800, Ankara, TÜRKİYE,
aslihans@hacettepe.edu.tr, cenap@hacettepe.edu.tr
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i  ’lerin hata terimlerinden bağmsz olduğu varsaylr, Cov i ,  i   0 .

Aslhan ŞENTÜRK, Cenap ERDEMİR

yit  zit  i  xit     it ,
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Kredibilite modelleri genellikle Bayesci çerçevede ele alnmaktadr. Ancak, bu durum,
kredibilite yöntemlerinin pratikte kabul edilebilirliğini azaltmaktadr. Dannenburg et al.
(1996), bunun yerine, risk parametresinden bağmsz yaklaşmlar kullanlabileceğine
değinmiş; Bühlmann, Bühlmann-Straub ve Jewell’in hiyerarşik kredibilite modellerinde,
kredibilite kestiricileri ile rassal etkiler modeli arasndaki bağlanty araştrmştr. Bir hasar
değişkeni, E  yit 
 i  zit  i  xit  biçiminde rastgele bileşenler ve sabit parametrelerin
doğrusal
kombinasyonu
olarak
ifade
ediliyorsa,
kredibilite
kestiricileri,
E  yi ,T 1 
 i  zit  i  xit  değişkeninin en iyi doğrusal yansz önkestiricisine eşittir (Frees et
al., 1999). Bu çalşmada değinilen modellerde, risk karakteristiği olarak, risk parametrelerinin
yerini varyans bileşenleri almaktadr.
Bu çalşmada, kredibilite kuram ile rassal etkiler modelleri arasndaki bağlant incelenmiştir.
Bir sigorta portföyünde, gelecek dönemde beklenen hasarn kestiriminde en iyi doğrusal
yansz önkestiriciler kullanlarak, Bühlmann, Bühlmann-Straub ve Jewell’in hiyerarşik
kredibilite modelleri incelenmiştir. Son bölümde, Türkiye’de trafik sigortasna ilişkin veri
kümesi kullanlarak, çeşitli risk gruplar için kredibilite primleri elde edilmiş ve sonuçlar
karşlaştrlarak yorumlanmştr.
KAYNAKLAR
[1] Dannenburg, D. R., Kaas R., Goovaerts M. J., 1996, Practical Actuarial Credibility
Models, Institute of Actuarial Science and Econometrics, University of Amsterdam, The
Netherlands.
[2] Frees, E. W., Young V. R., Lou Y., 1999, A Longitudinal Data Analysis Interpretation
of Credibility Models, Insurance: Mathematics and Economics, 24: 229-247.
[3] Frees, E. W., 2004, Longitudinal and Panel Data: Analysis and the Applications in the
Social Sciences, Cambridge University Press, U.K.
[4] Herzog, T.L., 1999, Introduction to Credibility Theory, third adition, ACTEX.
Abington.
[5] Longley-Cook, L.H., 1962, An Introduction to Credibility Theory, Proceeding of the
Casualty Actuarial Society 49 , 194-221.
ABSTRACT
APPLICATION OF CREDIBILITY MODELS TO THE MOTOR THIRD PARTY
LIABILITY INSURANCE IN TURKEY
In this study, credibility theory and credibility models are explained in general terms.
Bühlmann, Bühlmann-Straub and Jewell’s hierarchical credibility models that are given
under greatest accuracy credibility approach, are examined as special cases of random
effects models. By using data set concerning the motor third party liability insurance in
Turkey, the credibility premiums are calculated under various credibility models and risk
groups and the results are compared.
Key Words: Credibility theory, Credibility models, Credibility premium, Random effects
models, Best linear unbiased predictor
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WEİBULL KİTLELERİ İÇİN OPTİMAL SINIFLANDIRMA KURALI
Hayrinisa DEMİRCİ BİÇER, Cemal ATAKAN
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü Tandoğan/ANKARA
hdbicer@hotmail.com, atakan@science.ankara.edu.tr

ÖZET
Tek değişkenli Weibull dağlmna sahip kitleler için optimal snflandrma kural, kitle
parametrelerinin bilinip bilinmemesi durumlar göz önüne alnarak incelenmiştir. Yine hem
parametrelerin bilindiği ve hem de bilinmediği durumda, iki kitlenin parametreleri arasndaki
baz ilişkiler göz önüne alnarak, ortaya çkan farkl durumlarn herbiri için diskriminasyon
problemi irdelenmiştir. Elde edilen snflandrma kurallarnn herbiri için hata oranlar elde
edilmiştir.
KAYNAKLAR
[1]
[2]
[3]
[4]

Adegboye, O. S. (1993), The Optimal Classification Rule for Exponential Populations,
Austral. J. Statist., 35, 185-194.
Anderson, T. W. (1984), Introduction to Multivariate Statistical Analysis,2nd. ed.
Wiley: New York.
Atakan, C. (1997), Diskriminasyon ve Hata Oranlar Tahmini, Ankara Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi.
Welch, B. L. (1939), Note on Discriminant Functions, Biometrika, 31, 218-220.

ABSTRACT
THE OPTIMAL CLASSIFICATION RULE FOR WEIBULL POPULATIONS
Univariate classification problem is considered for Weibull populations. The classification
rule for Weibull populations and the probability of missclasification is obtained for some
different cases of the parameters, when the parameters of the Weibull distribution are known
or not.
Key Words: Weibull distribution, classification rule, probability of misclassification
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NORMAL DAĞILIMLI OLMAYAN VERİLERLE LOJİSTİK
REGRESYON ANALİZİ VE DOĞRUSAL DİSKRİMİNANT ANALİZİ
YÖNTEMLERİNİN FARKLI İNDEKSLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

Session 4 Çok Değişkenli İstatistik

ÖZET
Lojistik regresyon analizi, snflama ve atama işlemi yapmaya yardmc olan bir regresyon
yöntemidir. Yant değişkenin kategorik yapda olduğu ve ikili, üçlü ya da daha çok kategoride
gözlendiği durumlarda açklayc değişkenlerle neden sonuç ilişkisini belirlemede ve
tahminlemede kullanlr. Açklayc değişkenlere göre yant değişkeninin beklenen değeri bu
yöntemle bir olaslk değeri olarak elde edilir. Normal dağlm varsaym ve süreklilik
varsaym gerektirmediğinden esnek bir analiz yöntemidir. Doğrusal diskriminant analizi
verilerin snflandrlmas ve belirli olaslklara göre belirli snflara atanmasn sağlayan bir
yöntemdir. Veri setindeki değişkenlerin snflamaya etkilerini diskriminant analizi ile
belirlemek mümkündür. Bu analiz çok değişkenli normal dağlm varsaymn ön koşul olarak
kabul etmektedir. Lojistik regresyon gibi diskriminant analizi de snflandrma ve gruplar
ayrmada her parametrenin katksn belirlemede kullanlan bir yöntem olduğundan iki
analizin birbirlerine göre üstünlükleri araştrlp, karşlaştrlabilir.
Bu çalşmada normal dağlml olmayan verilerle lojistik regresyon analizi ve doğrusal
diskriminant analizi yöntemlerinin farkl indekslerle karşlaştrlmas amaçlanmştr.
Açklayc değişkenler normal dağlmdan farkl olarak; üstel dağlm, poisson dağlm ve
sürekli tekdüze dağlmdan üretilmiştir. Parametrelere farkl değerler verilerek, iki gruba
ilişkin üçer adet açklayc değişkene ait veriler elde edildikten sonra yant değişkeni; ilk
grubu temsilen ‘0’, ikinci grubu temsilen ‘1’ olarak alnarak kategorik bir yapda iki düzeyli
olarak tanmlanmştr. Sonraki aşamada, lojistik regresyon ve doğrusal diskriminant analizleri
uygulanmş, parametre tahminleri yaplmş, gerekli üyelik değerleri ve olaslklar
hesaplanmştr. Bu işlemler örneklem büyüklükleri (n), her grup için 20, 40, 60, 80, 100 ve
120 olmak koşuluyla her n değeri için 1000 kez tekrarlanmştr. Her iki analiz ayn veriler için
farkl modeller elde etseler de, önemli olan veriyi en iyi şekilde temsil edecek modeli tercih
etmektir. Bu ayrm yapabilmek adna baz uyum iyiliği ölçüleri ve indeksler den faydalanlr.
Harrell ve Lee (1985) iki yöntemin tahminindeki doğruluklarn karşlaştrmak için dört farkl
indeks önermişlerdir. Bu indeksler A, B, C ve Q indeksleridir. Yaplan çalşmada ise B, C, Q
indeksleri kullanlmştr. C indeksi ayrmann zayf bir ölçüsüyken, B ve Q indeksleri
ayrmann bir ölçüsü olma yan sra tahminin doğruluğunun bir ölçüsü olarak da kullanlabilir
(Pohar, Blas ve Turk, 2004). Kullanlan bu indeksler aşağdaki gibidir;
C=

n

n

1

  [I(Pj > Pi ) + 2 I(Pj = Pi )] / n 0 n1

i=1 j=1
Yi =0 Yj =1
n

B = 1-  (Pi - Yi )2 / n
i=1

n

Y
Q =  [1+ log 2 (Pi i (1- Pi )1-Yi )] / n
i=1
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Burada, Pi i. gözleme ait olaslk değeri, Pj j. gözleme ait olaslk değeri ve I işaret
fonksiyonunu göstermektedir. Ayrca Cohen’in Kappa katsaysnn da bu iki analizin
karşlaştrlmas için kullanlabilinecek bir ölçü olduğu önerilmiştir. Cohen’in kappas
aşağdaki gibidir;
P -P
k= a e
1- Pe

Atilla GÖKTAŞ, Barş KESKİN, Selen ÇAKMAKYAPAN
Muğla Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 48000 Muğla Türkiye
gatilla@mu.edu.tr, bariskeskin@mu.edu.tr*, selencak@mu.edu.tr
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Burada, Pa gözlem ile tahminin uyuşma olaslğn ve Pe gözlem ile tahminin rastgele
uyuşma olaslğn göstermektedir.
Verilerin çok değişkenli normal dağlm varsaymn sağlamayp, farkl dağlmlar gösterdiği
durumda lojistik regresyon analizinin diskriminant analizine göre genel olarak daha iyi sonuç
verdiği görülmüştür. Örneklem büyüklüğü arttkça iki analizden elde edilen sonuçlar
arasndaki farkllk azalmştr. Genel olarak, verilen indeks ölçülerine göre lojistik regresyon
modelinin snflandrmay daha kaliteli yaptğ görülmüştür. Cohen’in Kappa katsaysnn
diğer indeksler gibi yeni bir indeks olarak kullanlmştr. Ayrca, hangi modelin iyi olduğu
bilindiğinde elde edilen indeks değerleri sayesinde, indekslerin de iki yöntemin tahminindeki
doğruluklarn karşlaştrmadaki başars değerlendirmeye alnmştr.
KAYNAKLAR
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Efron Bradley (1975),The Efficiency of Logistic Regression Compared to Normal
Discriminant Analysis , Journal of the American Statistical Association, Vol. 70, No.
352, 892-898
Pohar Maja, Blas Mateja, Turk Sandra (2004), Comparison of Logistic Regression and
Linear Discriminant Analysis: A Simulation Study, Metodoloski Zvezki, Vol. 1, No. 1,
143-161
Press S. James and Wilson Sandra (1978), Choosing Between Logistic Regression and
Discriminant Analysis, Journal of the American Statistical Association, Vol. 73, No.
364, 699-705
ABSTRACT
A COMPARISON OF LOGISTIC REGRESSION ANALYSIS AND LINEAR
DISCRIMINANT ANALYSIS METHODS VIA DIFFERENT INDEXES USING
NONNORMAL DATA

In the study, using the data which do not satisfy the assumption of multivariate normality it is
found that logistic regression analysis method is better in comparison with linear
discriminant analysis method. When the sample size increases, the results obtained are very
close in both method. No matter what the sample size is, logistic regression analysis do the
classification better than linear discriminant analaysis method according to all indexes. In
this study it is shown that Cohen’s kappa coefficient may be used as an index. Meanwhile the
degree of success of indexes are evaluated for both methods in estimation.
Key Words: Logistic Regression Analysis, Linear Discriminant Analysis, Cohen’s Kappa
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FİNANSAL GELİŞME ve İKTİSADİ BÜYÜME:
STATİK PANEL VERİ ANALİZİ
Murat NİŞANCI1*, İlyas KARABIYIK2
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Giriş
Bu çalşmada D-8 ülkeleri (Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Msr, Nijerya, Pakistan ve
Türkiye) verileri kullanlarak iktisadi büyüme ile finansal gelişme arasndaki ilişkiyi, panel
veri seti kullanlarak irdelenmeye çalşlmştr. Statik etkiler tahmini yaplmştr. Tahminlerde
dört farkl mali göstergenin yan sra açlk (ithalat ve ihracatn toplamlarnn GSYİH’ya
oran), toplam sabit sermaye yatrmlar, kamu nihai tüketim harcamalar, verimlilik artş,
fiyat artş gibi kontrol değişkenleri kullanlmştr. Finansal araçlarn ekonomik büyüme
üzerinde pozitif ve anlaml bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir.
İktisadi ilişkiler, biri parasal diğeri reel olmak üzere iki temel üzerinde şekillenmektedir. Bir
ekonomik sistemin başars toplumdaki bireylerin refahn artrmadaki performansnda
kendini göstermektedir. Refah artş ise iktisadi birimlerin kullanacağ mal ve hizmet
miktarndaki reel artşlarla yakndan ilişkilidir. İktisadi kalknma olarak adlandrlan bu
süreçte, ekonominin reel boyutu ile parasal (veya finansal) yönün birbiri ile uyum içerisinde
olmas kalknma sürecinin istikrarl gelişmesinde önemli bir unsur olmaktadr.
Reel üretim sürecinden kaynaklanan üretim artşlarnn tüketilmeyen ksmnn yeniden üretim
sürecine dâhil edilmesi gelişmiş ve iyi organize edilmiş etkin işleyen bir finansal yapya
bağldr. Teorik temelleri Walter Bagehot (1873) ve Joseph Schumpeter (1912)’e kadar
uzanan konu, son yllarda artan oranda, bireysel ülkeler ve ülke gruplar verileri kullanlarak
analiz edilmektedir. Bu çalşmada D-8 ülkeleri (Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Msr,
Nijerya, Pakistan ve Türkiye) verileri kullanlarak iktisadi büyüme ile finansal gelişme panel
veri seti kullanlarak irdelenmeye çalşlmştr. Finansal gelişme ve iktisadi büyüme
arasndaki ilişki bu ülke gurubunu oluşturan tekil ülkeler için test edilmesine karş,
bilebildiğimiz kadaryla, ülke gurubunun bütününü ele alan çalşma yaplmş değildir. D–8
ülkelerinin panel veri analizi yaklaşmyla test edilmesi, bu çalşmann özgün bir katks
olarak düşünülebilir. Burada önce konunun teorik yönüne değinildikten sonra ekonometrik
model belirlenecek ve daha sonra tahmin yöntemi hakknda bilgi verilecektir. Analiz sonucu
elde edilen sonuçlar yorumlanarak konu bitirilmiş olacaktr.
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gelire orann, DEF, milli gelir deflatöründen hesaplanan fiyat değişmelerini, N, işgücünü
temsilen nüfus miktarn, VER, verimlilik artş orann, KH, kamu harcamalarnn milli gelire
orann, δ, ise trend etkisini göstermektedir. Model tahmininde değişkenlerin logaritmik
değerleri kullanlmştr.
KAYNAKLAR
[1] Akimov, Alexandr, Albert Wijeweera and Brian Dollery, (2009), “Financial
development and economic growth: evidence from transition economies,” Applied
Financial Economics, 19, pp. 999–1008.
[2] Dawson, P.J., (2003), “Financial development and economic growth in economies in
transition”, Applied Economics Letters, 10, pp.833-836.
[3] Habibullah, Muzafar Shah and Eng, Yoke-Kee(2006) 'Does Financial Development
Cause Economic Growth? A Panel Data Dynamic Analysis for the Asian Developing
Countries', Journal of the Asia Pacific Economy, 11: 4, pp. 377 — 393.
[4] Leitao, Nuno Carlos; (2010), “Financial Development And Economic Growth: A Panel
Data Approach”, Theoretical And Applied Economics, Volume XVII, No. 10(551), Pp.
15-24.
[5] Levine, Ross, Norman Loayza and Thorsten Beck, (2000), “ Financial intermediation
and growth: Causality and causes”, Journal of Monetary Economics, 46, pp. 31-77.
ABSTRACT
FINANCIAL DEVELOPMENT AND ECOMONIC GROWTH: STATIC PANEL
DATA ANALAYSIS
In this study, the relationships between financial development and economic growth were
tried to be checked with panel data analysis between D-8 countries (Bangladesh, Egypt,
Indonesian, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan and Turkey). In the estimation models, right
along with four different fiscal variables, openness (Trade (% of GDP)), fixed capital
investments, public expenditures and productivity variables were used in order to analyze
relationship between financial development and economic growth. As a result, there is a
positive and statically significant effect between depended and explanatory variables that has
been reached.
Key Words: Economic growth, financial development, Panel data, fixed effect, random effect

Model
Panel verileri için regresyon model şu şekilde ifade edilebilir:
Yit = αi + β1 FD + β2XM + β3CP + β4DEF + β5N + β6VER + β7KH + δ + ε (1)
Burada Y, kişi başna bili gelir, FD, finansal değişkenleri (FD1, FD2, QL ve BL), XM, ihracat
ve ithalattan oluşan dş ticaretin milli gelirdeki payn, CP, sabit sermaye yatrmlarnn milli
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ÜRÜN HARİTALARININ OLUŞTURULMASINDA
PERMÜTASYON TESTİ YÖNTEMİ
Esra YİĞİT1, Hülya BAYRAK2, Fikri GÖKPINAR3
1,2,3

Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Teknikokullar/ ANKARA, eyigit@gazi.edu.tr,
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Ürün karşlaştrmalarnda ve duyusal analizde, karar vericiler tarafndan, ürünlere tercihe göre
sralama yaplarak skorlar atanr ve elde edilen değerler tercih verileri olarak isimlendirilir.
Ürünler arasndaki farklar istatistiksel yöntemler kullanlarak belirlenmeye çalşlr. Bu
amaçla Anderson (1959), Pearson χ2 homojenlik testinde kullanlan test istatistiğini
ayrştrarak ürün karşlaştrmalarnda kullanlabileceğini göstermiştir. Bu sayede ürünlerin
sadece ortalamalarn değil ayn zamanda karesel ve kübik etkilerini de ölçmeyi
sağlamaktadr. Böylece ürünlerin karşlaştrlmasnda daha detayl bilgilerin elde
edilebileceğini belirtmiştir. Best (1993), Anderson’un test istatistiğini ayrştrma fikrine dayal
olarak ürünlerin ortalamasnn eşitliği testi için kullanlan Friedman test istatistiğini
ayrştrmştr. Buna göre ürünlerin karşlaştrlmas için kullanlan test istatistiği aşağdaki gibi
ayrştrlmştr.
X2 

t

t

t

 M i2  Vi 2   Ci2  kalan
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ABSTRACT
PERMUTATION TEST TO OBTAIN THE PRODUCT MAPS

In this study, the permutation test is used to obtain the linear, quadratic and cubic effect to
obtain the product methods. Also we compare this method with classical method.
Key Words: Anderson statistic, , cubic effect, , linear effect, permutation test, product maps,
quadratic effect

(1)

i 1 i 1 i 1

Burada Mi lineer(ortalama) etkileri, Vi karesel(varyans) etkileri ve Ci kübik(çarpklk) etkileri
göstermektedir. X2’nin farkl ayrlşlar için X2’nin toplam ayn kalacaktr. Bu durum baz X2
değerlerinde lineer etkileri anlamsz (anlaml) klarken, karesel etkilerin anlaml (anlamsz)
olmasn sağlayacaktr. Ayrca Best (1995), duyusal analiz veya pazar araştrmalarnda
ortalamalarn etkisi kadar karesel ve kübik etkilerinin de önemini belirten bir çalşma
yapmştr.
X2 test istatistiğinin dağlm, asimptotik olarak her bir etkinin ki-kare dağlmnn toplamna
eşit olan ki-kare dağlmna sahiptir. Ki-kare dağlmna ait yaklaşmlarn kullanlabilmesi için
seçilen kategorilerin yeterli büyüklükte frekanslara sahip olmas gerekmektedir. Fakat her
zaman bu mümkün değildir. Son yllarda bilgisayar programlarnn oldukça sk
kullanlmasyla test istatistiklerinin dağlm yeniden örnekleme yöntemleriyle elde edilebilir.
Grafiksel yöntemler verilerin özetlenmesinde ve araştrmaclarn veriyi yorumlamasnda
sklkla kullanlmaktadr. Bu amaçla uyum analizi (correspondace analysis) ve olumsallk
tablolardan elde edilen grafikler oldukça sk kullanlmaktadr. Fakat Poullpard (1997) sral
kategorilerin analizinde uyum analizinin uygun olmayacağn belirtmiştir. Best (1997),
ürünlerin lineer, karesel ve kübik etkileri kullanarak sral kategorik veriler için ürün haritas
geliştirmiştir.
Bu çalşmada özellikle kategorilerinin frekans says az olduğunda ürünlerin lineer, karesel ve
kübik etkileri permütasyon testi yöntemi kullanlarak test edilmiş ve klasik yaklaşmla
simülasyon çalşmas yaplarak kyaslanmştr. Ayrca bu yöntem ürün haritalar çiziminde de
kullanlmş ve sonuçlar yorumlanmştr.
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İKİ YÖNLÜ ANOVA TABLOLARINDA HER BİR HÜCREDE BİR
GÖZLEM OLDUĞU DURUMDA TOPLAMSALLIK TESTLERİ
Hülya OLMUŞ*, Semra ORAL ERBAŞ
Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü 06500, Beşevler, ANKARA, TÜRKİYE
hulya@gazi.edu.tr, serbas@gazi.edu.tr

1. Giriş
İstatistikte, etkileşim terimi, “yant değişkeni üzerinde bir açklayc değişkenin etkisinin,
diğer açklayc değişkenlerin tüm düzeylerinde ayn olmamas” olarak tanmlanr.
İki yönlü varyans analizinde A ve B fatörleri göstermek üzere, etkileşimli ve her bir hücrede
bir gözlem olan düzen ele alnsn. Böyle bir düzende model denklemi;
Yij     i   j   ij   ij , i 1, 2,..., a
j  1, 2,..., b

(1)

Ele alnan modellerin her birinde faktörlerin sabit etkili seçildiği ve verinin normal dağldğ
varsaylmştr. Faktörlerin sabit etkili seçildiğinde aşağdaki varsaymlar söz konusudur.
a


i 1

i

0

,

srasyla genel ortalama, A faktörünün
düzeyindeki gözlem değerini gösterir.
i nci düzey etkisi, B faktörünün j nci düzey etkisi ve A faktörünün i nci düzey etkisi ile B
faktörünün j nci düzeyinin etkileşim etkisini gösterir.  ij hata terimidir. Hata teriminin sfr

[1]

Yij     i   j   ij , i 1, 2,..., a
j  1, 2,..., b

(2)

ile gösterilir. Baz araştrmalarda her bir hücrede tekrar yapma imkan olmayabilir. Bu
nedenle etkileşim etkisinin testi sosyal, psikoloji, tp gibi alanlarda sk kullanlmas
bakmndan önemlidir.
2. Toplamsallk Testleri
İki yönlü ANOVA modelinde yada rastgele blok düzeninde her bir hücrede bir gözlem
olduğunda, etkileşim etkisini test etmek yada tahmin etmek artk yaplamayacaktr. Bu
durumda hata terimine sfr serbestlik derecesi kalr. Böylece, en yüksek etkileşim hata terimi
olarak kullanlr. Ancak, bu durumda temel etkileri test etmek mümkün olurken, etkileşim
etkisini test etmek mümkün olmayacaktr. Bu probleme çözüm bulabilmek için, literatürde
birçok yöntem geliştirilmiştir.
İki değişken arasndaki etkileşimin anlaml olup olmadğnn test edilmesi için, etkileşim
yapsnn modelde nasl tanmlandğ önemlidir. Etkileşim yaps üzerinde iki farkl yaklaşm
vardr.
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b


j 1

j

0

,

a

 

b

   ij  0

ij
i 1 j 1

Bu çalşmann amac, her bir hücrede bir gözlem olduğu iki-yönlü ANOVA modellerinde
Tusell (1990), Boik (1993), Piepho ve Kharrati-Kopaei ve Sadoodghi-Alvandi (2007)
tarafndan önerilen testler arasnda güç karşlaştrlmas yaplarak baz sonuçlar elde edilmeye
çalşlmştr.
KAYNAKLAR

ve  ij ~ IND (0,  2 ) ile gösterilir. İki faktör arasnda etkileşim varsa, gözlemlerin oluşturduğu
model etkileşim terimini içerir ve “toplamsal olmayan model (non-additivity)” olarak
adlandrlr. İki faktör arasnda etkileşim yoksa, gözlemlerin oluşturduğu model etkileşim
terimini içermez ve “toplamsal model (additivity)” olarak adlandrlr ve

28 April - 01 May 2011 Antalya

İlk yaklaşm, etkileşim terimlerinin belli bir fonksiyonel yapya sahip olmasdr. Bu
yaklaşmlarda temel problem, etkileşim yaps yanlş belirlenirse testin gücünde azalma
meydana gelecektir. Etkileşim etkisini test etmek için literatürde önerilen test
istatistiklerinden bazlar Tukey (1949), Mandel(1961), Mandel (1962), Johnson ve
Graybill(1972) tarafndan yaplan çalşmalardr. İkinci yaklaşm ise, etkileşim yapsnn belli
bir fonksiyonel yapya sahip olmamasdr. Bunlardan bazlar Tusell (1990,1992), Boik
(1993), Piepho (1994), Kharrati-Kopaei ve Sadooghi-Alvandi (2007) ve Rasch ve diğerleri
(2009) tarafndan yaplan çalşmalardr.

yazlr. Bu model denkleminde; Yij ; A faktörünün i nci düzeyinde ve B faktörünün j inci

ortalamal ve  2 varyans ile bağmsz ayn dağlml normal dağlma sahip olduğu varsaylr
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[4]
[5]

Alin A., Kurt S. (2006), Testing non-additivity (interaction) in two-way ANOVA tables
with no replication, Statistical Medical Resesrch, 15, 63-85.
Boik, R.J. (1993a), Testing additivity in two-way classifications with no replications:
the locally best invariant test, Journal Applied Statistics. 20(1), 41-55.
Kharrati-Kopaei, M., Sadooghi-Alvandi, S.M. (2007), A new method for testing
intearaction in unreplicated two-way analysis of variance, Communications in StatisticsTheory and Methods, 36, 2787-2803.
Rasch, D., Rusch, T., Simeckova, M., Kubinger, K.D., Moder, K., Simecek, P. (2009),
Tests of additivity in mixed and fixed effect two-way ANOVA models with single
subclass numbers, Statistical Papers, 50, 905-916.
Tukey, J.W. (1949), One degree of freedom for non-additivity, Biometrics, 5, 232-242.
ABSTRACT
ADDITIVITY TESTS IN TWO-WAY ANOVA TABLES ANALYSIS WITH ONE
OBSERVATION PER CELL

In a two-way ANOVA model with no replication, analysis is done under the assumption of no
interaction between two factors. Tests for this situation are known only for fixed factors and
normally distributed outcomes. The problem of testing for interaction in a two way ANOVA
table with no replication (one observation per cell) considered. We present some methods for
testing non-additivity which also does not assume a specific form for the interaction and we
illustrate these methods on examples. We consider their performance via simulation studies
with respect to the power of the tests of interaction.
Key Words: Two way variance analysis, non-additivity, fixed effect, power
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Testlere genel olarak baklrsa bu üç testin diğerlerine göre daha kullanşl olduklar
görülmektedir.
Dikkate alnan hemen her durum için, örnek çap arttkça da ANOMV, GP ve Bartlett
testlerinin daha yüksek güç değerlerine sahip olduğu söylenebilir.
KAYNAKLAR
Wludyka, P.S., Nelson, P.R. ve Copeland, K.A.F. (2005), The Analysis of Means A
Graphical Method for Comparing Means, Rates, and Proportions, SIAM, Philederphia.
[2] Liu, X. ve Xu, X. (2010), A New Generalized p-Value Approach for Testing the
Homogeneity of Variances, Statistics and Probability Letters, 80: 1486-1491.
[3] Manly, B.F.J. (2007), Randomization, Bootstrap and Monte Carlo methods in biology,
Chapman & Hall , Boca Raton.
[1]

1.GİRİŞ
Tek yönlü varyans analizinde kullanlan F-testi normallik ve yğn varyanslarnn homojenliği
varsaymna dayanr. Yğn varyanslarnn homojenlik varsaym bozulduğunda özellikle
örnek çaplar birbirinden farkl olduğu zaman F-testi kullanşsz hale gelir. Bu durumda Ftesti yerine Welch (1951), Brown ve Forsythe (1974), Werrahandi (1995) ve Xu ve Wang
(2007a, 2007b) testleri kullanlr. Homojen olmayan gruplara belirli dönüşümler uygulanarak
veriler homojen hale getirilebilir. Ancak bu tarz dönüşümler özellikle normallik varsaymn
bozabilir. F testinin kullanlp kullanlamayacağna karar vermek için homojenlik testi
yapmak gerekir.
Normal dağlan k tane yğnn her birinden ni çapl örnekler alndğ varsaylsn. Bu örnekleri
kullanarak yğn varyanslarnn eşitliği hipotezini test etmek için birçok test istatistiği
bulunmaktadr. Bu testlerden en önemlilerinden birisi Bartlett (1937a-1937b) tarafndan
geliştirilen olabilirlik oran istatistiğine dayal bir yöntemdir. Hartley (1950) varyanslarn
homojenliği hipotezini test etmek amacyla maksimum varyansn minimum varyansa
oranlanmasyla elde edilen bir F-max testini önermiştir. Layard (1973), Miller (1968)’in ikigrup için Jackknife testini k-grup için genelleyerek Layard testini (Jackknife 1 Yöntemi)
önermiştir. O’Brien (1978) alternatif Jackknife yapay değerlerine dayanan yeni bir yöntem
(Jackknife 2 Yöntemi) geliştirmiştir. Tsui ve Weerahandi (1989) tarafndan baz istatistiksel
testlerde kullanlmak üzere genelleştirilmiş test değişkeni kavram ve genelleştirilmiş p-değeri
önerilmiştir.

ABSTRACT
HOMOGENITY TESTS UNDER NORMALITY ASSUMPTION AND A
COMPARISON
In this study we investegate Bartlett, Hartley, Levene, ANOMV, Jackknife generalized p
value test and we compare these test statistics according to their emprical type I error rate.
Keywords: Homogeniety, Bartlett test, Hartley test, Levene test, ANOMV, Generalized-p,
Monte Carlo

Bartlett (1937a-1937b) tarafndan önerilen Barttlet testinin ve Hartley (1950) tarafndan
önerilen Hartley F-max testinin normallik varsaym bozulduğunda I.tip hata bakmndan iyi
sonuç vermediği bilinmektedir. Levene 1960 ylnda yaptğ çalşmada normallik varsaym
bozulduğunda sağlam olan bir test önermiştir. Fakat bu testin özellikle örnek çap küçük
olduğunda ve grup says arttkça I.tip hatasnn yükseldiği görülmüştür. Daha sonra bu
durumu düzeltmek için Levene 2, Levene 3, Levene 4 ve Levene 5 testleri önerilmiştir. Bu
testlerden birçoğu I.tip hata bakmndan iyi sonuçlar vermediğinden ANOMV (Wludyka ve
ark.(2005)) ve Genelleştirilmiş p (Liu ve Xu (2010)) yöntemine dayal test geliştirilmiştir.
Bu çalşmada normal dağlma sahip k tane örnek varyansnn eşitliği hipotezinin testi için
geliştirilen yukardaki test istatistiklerine yer verilmiştir. Ayrca göz önüne alnan test
istatistiklerinin simülasyon yoluyla ayn ve farkl örnek çaplar ve farkl örnek saylar altnda
deneysel I.tip hata oran ve yine ayn ve farkl örnek çaplar, farkl örnek saylar ve farkl
yğn varyanslar altnda testin gücü bakmndan karşlaştrlmalar yaplmş ve bu testlerin
hangi durumlarda birbirlerine göre daha üstün olduklar belirtilmiştir.
Bartlett, ANOMV ve Genelleştirilmiş p-değeri yöntemlerinin yaplan simülasyon sonucunda
deneysel I.tip hata oranlar, nominal α = 0,05 değerine ve nominal α = 0,10 değerine yakn
çktğndan bu testlerin her örnek çapnda her iki durumda da iyi sonuç verdiği söylenebilir.
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BAYESIAN SPLINE APPROACH IN NONPARAMETRIC REGRESSION:
A SIMULATION STUDY
Akhlitdin NIZAMITDINOV1, Memmedaga MEMMEDLI2
Anadolu University, Faculty of Science, Department of Statistics, ahlidin@gmail.com
Anadolu University, Faculty of Science, Department of Statistics, mmammadov@anadolu.edu.tr

1. Introduction
The main goal of our study is to compare nonparametric regression techniques. For this purpose
we made a simulation study with spline models, such as regression spline, penalized spline, and
their Bayesian versions, adaptive Bayesian regression spline and Bayesian P-spline. For
simulation study we used dataset which sampled from the functions in the paper of [5]. The
results of simulation study are compared with each other. Further, we give short information
about techniques which we used in our study.
Regression spline chooses a basis amounts to choosing some basis functions, which have a
representation:
q

f ( x)    j b j ( x)

(1)

j 1

2

estimate unknown function f  C [a, b] in model (2).


y i f ( xi )   i

a  x1  ...  x n  b

(2)

where f  C 2 [a, b] is an unknown smooth function, y i , i  1,..., n are observation values of the
response variable y , xi , i  1,..., n are observation values of the predictor variable x and

 i , i  1,..., n normal distributed random errors with zero mean and common variance  2 .

Smoothing spline [3] estimate of the function arises as a solution to the following minimization
problem: Find f  C 2 [a,b] that minimizes the penalized residual sum of squares

S( f )

b

n

 y
i 1

i

2
2
 f ( x i )     f  ( x ) dx

(3)

(4)

For least squares smoothing we have to minimize S in (4). Bayesian P-splines [4] approach by
Andreas Brezger and Stefan Lang for additive models and extensions by replacing difference
penalties with their stochastic analogues. Compared to smoothing splines, in a P-splines approach
a more parsimonious parameterization is possible, which is of particular advantage in a Bayesian
framework where inference is based on MCMC techniques.
Adaptive Bayesian regression spline was introduced by [1]. He supposed a fully Bayesian
approach to regression splines with automatic knot selection. As a basis function representation
of the regression spline he used B-spline basis. The reversible jump Markov chain Monte Carlo
method allows for estimation both of the number of knots and the knot placement, together with
the unknown basis coefficients determining the shape of the spline [1].
Simulation study

The functions for the simulation were devised in a family-wise manner, where for each family a
different factors was used. The factors are: noise level, design variable, spatial variation, variance
function. For each function we take 200 values with 200 replications. The results of simulation
are compared using log10 ( MSE ) with box-plots. The empirical analysis are made by mgcv
package (S. Wood, 2010) of R software, BayesX software (Brezger A., Lang S, (2003), http://
www.stat.uni-muenchen.de/~lang/bayesx) and for the adaptive Bayesian regression spline we
used the functions from the http://www.stat.uni-muenchen.de/sfb386.
REFERENCES

[1]
[2]
[3]

a

2

n
n



S   yi   a j B j ( xi )    (k a j ) 2
j 1
j  k 1
i 1 

m

2.

for some values of the unknown parameters,  j . The basic aim of the regression spline is to
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two assumptions: First, they assume that E(y)=Ba where B  ( B1 ( x), B2 ( x),..., Bk ( x)) is an n  k
matrix of B-splines and a is the vector of regression coefficients; secondly, they suppose that
the coefficients of adjacent B-splines satisfy certain smoothness conditions that can be expressed
in terms of finite differences of the ai s. Thus, the coefficients are chosen to minimize

1

2
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Biller C. (2000), Adaptive Bayesian Regression splines in semi parametric generalized
linear models, Journal of Computational and Graphical Statistics, 9 (1), 122-140.
Eilers P.H.C. and Marx B.D. (1996), Flexible smoothing using B-splines and penalized
likelihood (with comments and rejoinders), Statistical Science, 11(2), 89-121.
Green, P.J. and Silverman, B.M. (1994). Nonparametric regression and generalized linear
models. Chapman and Hall, London.
Lang S. and Brezger A. (2001), Bayesian P-splines, Journal of Computational and
Graphical Statistics, 13, 183-212.
Wand M.P. (2000), A comparison of regression spline smoothing procedures,
Computational Statistics, 15, 443-462.

for value   0 . The smoothing spline estimate fˆ for data y  ( y1 ,..., y n ) are given by
equation fˆ  S y . In equation fˆ is a natural cubic interpolation spline with knots at x1 ,..., x n ,
vector fˆ consist of values of fˆ for a fixed smoothing parameter   0 , S is a well-known

[4]

positive-definite (symmetrical) smoother matrix which depends on  and the knot points
x1 ,..., x n . The next method that we used in study is P-splines [2]. Eilers and Marx made following

Keywords: Bayesian P-spline, P-spline, adaptive Bayesian regression spline, simulation study
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Figure 1 it is seen that x_1 (log GDP) and x_2 (log rate of electricity price) are linearly related to
y (log monthly electricity consumption) while t (temperature) is not. Therefore we used a partial
linear model to explain variation in electricity consumption. We also incorporated dummy
variables for the monthly effects.

Esra AKDENIZ DURAN1, Wolfgang K. HÄRDLE2, Maria OSIPENKO2
1

Gazi University, Ankara, 2Berlin Humboldt University, Germany
esraakdeniz@gmail.com, haerdle@wiwi.hu-berlin.de , maria.osipenko@wiwi.hu-berlin.de

1. Introduction

Semiparametric models can be used when one or more explanatory variable(s) are not linearly
related with the response variable. The model in this case includes two parts which are the
parametric and nonparametric part. The semiparametric model can be written in matrix form as
y  X   f (t )   ,

(1)


y1 ,..., yn ) , X ( x1
,..., xn ) , f (t ) ( f (t1 ),...,

f (tn )) ,  (1 ,...,  n ) with E[ x, t ]  0
where y (
T

T

T

T

and Var[ x, t ]   2 I . We shall call f (t ) the smooth part of the model and assume that it
represents a smooth unparametrized functional relationship. The goal is to estimate the unknown
parameter vector  and nonparametric function f (t ) from the data yi , xi , ti  for i  1, , n .
In this study we will consider difference based approach [3]. The idea is to incorporate a higher
order differencing matrix D into equation (1) to eliminate the nonparametric part. Thereby
applying the differencing matrix since Df (t ) is almost 0 we have
(2)

Dy  DX  D ,
which is almost a parametric model. The difference based estimator for  is
1
ˆD  ( DX )T DX  ( DX )T Dy .

(3)

As an alternative to ˆD for use in multicollinear cases, Tabakan and Akdeniz (2010) proposed
difference-based ridge regression estimator which is
1

ˆD ( k ) ( DX )T DX  kI  ( DX )T Dy ,


(4 )

and we proposed difference-based Liu type estimator
( DX  I ) 1 (( DX )T Dy  ˆD )
ˆD ( ) 

(5)

where I is a p× p identity matrix and k (k  0) and  (0    1) are biasing parameters.
As electricity is a nonstorable good, electricity providers are interested in understanding and
hedging demand fluctuations therefore we modeled electricity consumption in Germany. In
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Figure 1. Plots of individual explanatory variables vs. dependent variable, linear fit (green),
local polynomial fit (red), 95% confidence bands (black)

The condition number which denotes the degree of multicollinearity was found to be 20.5. We
also found the serial correlation and heteroscedasticity in data thus we used methods which can
handle nonparametric, multicollinear, serially correlated and heteroscedastic data to estimate the
model parameters.
REFERENCES

[1] Engle, R.F., Granger C., Rice J. and Weiss A. (1986). Semiparametric estimates of the
relation between weather and electricity sales, Journal of American Statistical Association,
81: 310-320.
[2] Tabakan G. and Akdeniz F. (2010). Difference-based ridge estimator parameters in partial
linear model, Statistical Papers, 51: 357-368.
[3] Yatchew A. (2003). Semiparametric Regression for the Applied Econometrician,
Cambridge University Press
ABSTRACT

In this article, we consider difference-based ridge regression and Liu-type estimators of the
parameters in the partial linear semiparametric regression model, y X  f   . Both
estimators are analyzed and compared in the sense of mean squared error. We give conditions
under which the estimators are superior to each other. Thereby we consider the case of iid
errors and extend it to allow for serial correlation and heteroscedasticity. Finally, we evaluate
the performance of these estimators in identifying determinants of electricity consumption in
Germany.
Key Words: Difference based estimator, Liu type estimator, Multicollinearity, Ridge regression
estimator, Semiparametric model
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Let X be a random variable with the distribution PX and finite moments mk  E X k of all orders
k = 0,1,2,… The probability distribution is said to be M-determinate if there are no other

distributions with the same moment sequence mk k 0 , and M-indeterminate otherwise.
Let PX be an absolutely continuous M-indeterminate distribution with the probability density
function f ( x ). By a perturbation of f ( x ) we mean a bounded measurable function h( x ) with
h( x )  1 and satisfying

 x h( x) f ( x)dx  0 for all k = 0,1,2,…
k
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indication on how to find other distributions with the same moments as X r in the case | r | 2. In
this study, a Stieltjes class for the distribution of X r , in the case r  2 has been written explicitly.
This investigation is based on the complex analysis considerations and the method developed in
this study can be applied for other situations as well. The main result of this presentation is the
following:
Theorem. ([4]) Let p r ( x ) be a probability density function (1) of a random variable X r , where
X ~ IG (  ,  ) and r  2. Define the function hr (x ) as follows:

   x1 / r
 
1 
hr ( x ) : sin   2  1 / r  tan   if x  0 and hr ( x )  0 if x  0.
x 
r 2r 
2  
Then the collection of functions
S r   f  ( x )  pr ( x )1  hr ( x ), x  R ,    1,1
is a Stieltjes class for the distribution of X r .

R

Definition 1. The collection of functions
S   f  ( x )  f ( x )1  h( x ), x  R,    1,1
is called a Stieltjess class for a probability distribution PX based on the perturbation h.

Clearly, a Stieltjes class S is an infinite family of probability densities so that the corresponding
distributions possess the same moment sequences as X. Therefore, Stieltjes classes provide a
constructive way to generate probability distributions with identical moment sequences under the
condition of M-indeterminacy. It should be noticed that using different perturbations of a density
f, one may arrive at different Stieltjes classes for the same distribution. For further information on
Stieltjes classes see [1].
It is said that a random variable X has the inverse Gaussian distribution with parameters
 ,   0 , and we write X ~ IG (  ,  ) , if its probability density function is given as follows:
p( x ) 

 (x  ) 
 3 / 2
if x  0 and p( x )  0 if x  0.
exp  
x
2
2  2 x 






p( x )  Cx a 1 exp  b1 x  b2 x 1  if x  0 and p( x )  0 if x  0.

If 
a  1 2 , one obtains the inverse Gaussian distribution with   2b2 and   b2 b1 . The
distribution of Y r is M-determinate for | r | 2 and M-indeterminate for | r | 2. Using the
same method as the one employed to prove the theorem above,it is possible a Stieltjes class for
the distribution of Y r with r  2.
The results of this talk has been obtained in the joint work with J. Stoyanov (see [4]).
REFERENCES

2

Since p(x ) possesses an exponential decay as x   , X possesses a moment-generating
function and as such is M-determinate. This study is concerned with the M-determinacy of
distributions of X r , the positive powers of X. Power transformations of random data, called the
Box-Cox transformations, including data from the inverse Gaussian distributions are widely used
in statistical practice (see [2]). The probability density of X r has the following expression:
   x1/ r

 e  /  ( 2 r 1) / 2 r
exp   2  x 1 / r  if x  0 and p r ( x )  0 if x  0. (1)
x
pr ( x ) 
2 r

 2 
It has been shown by J Stoyanov in [3], using the Krein-Lin techniques, that X r is M-determinate
for | r | 2 and M-indeterminate for | r | 2. This is, however, a qualitative result as there is no
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Remark. Using the similar techniques, one may consider the generalized inverse Gaussian (GIG)
distribution instead of the standard inverse Gaussian. It is said that a random variable Y possesses
GIG distribution with parameters a  R , b1 , b2  0 if its density has the form:

[1] Stoyanov, J. (2004) Stieltjes classes for moment-indeterminate probability distributions, J.
Appl. Probab., 41A, 281-294.
[2] Chhikara. R.S. and Folks, J.L. (1996) The Inverse Gaussian Distribution: Theory,
Methodology, and Applications, Marcel Dekker, New York.
[3] Stoyanov, J. (1999) Inverse Gaussian distribution and the moment problem. J. Appl.
Statist. Sci. 9, 61-71.
[4] Ostrovska, S. and Stoyanov, J. (2005) Stieltjes classes for M-indeterminate powers of
inverse Gaussian distributions, Stat. & Prob. Letters 71, 165-171.
Key Words: problem of moments, Stieltjes class, inverse Gaussian distribution, power
transformation
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Shock models have been extensively used to model deteriorating systems. In this approach the
system is subjected to a sequence of randomly occurring shocks which leads to system
deterioration. Each shock results in a nonnegative and possibly random damage to the system.
These damages are additive and the accumulated damage reflects the performance deterioration
of the system. The processes of interest in the shock models are the shock counting process
N t , t  0 and the cumulative damage process Dt , t  0 (also called the wear process). The
system failure time is studied as the first passage problem of the cumulative damage process Dt 
past a threshold which can be fixed or random. The particular shock that leads to threshold
crossing is known as the lethal shock. Rangan and Tansu (2010) proposed a new class of shock
models for deteriorating systems which paid attention to the frequency of shocks as contrasted to
the magnitude of the damage caused by the shocks in traditional shock models. The process
parameters in the new shock model are the parameters of the shock arrival distribution as well as
the parameters of the threshold distribution.
When statistical inference procedures are performed on physical systems it is important that these
systems are classified as repairable or non repairable. A repairable system is one which on a
failure, can be brought to an operating condition by some repair process other than replacement
of the entire system. A non repairable system is one which is discarded after failure and a new
system installed. In this paper we carry out estimation and statistical testing procedures for the
frequency of shock based model of Rangan and Tansu (2010). These procedures are done
separately for repairable and non repairable systems. The purpose of the present work is three
fold: (i) to estimate the process parameters on the basis of the failure data of the deteriorating
system. (ii) to test hypotheses whether system failures could be modeled using a homogeneous or
inhomogeneous Poisson counting process whose inferential properties are well documented and
(iii) to estimate the underlying parameters of the corresponding Poisson process in either of the
above two cases. In estimating the parameters of the inhomogeneous Poisson process which
approximates the failure data of the original model, we first employ the classical approach by
treating the parameters as fixed but unknown. Later on, we employ the Bayesian approach which
treats the parameters which are unknown as random variables.
All real world systems are subjected to online deterioration leading to catastrophic failures. The
prograssive degradation and sudden failures are often reflected in higher production cost, lower
product quality and missed target schedules. Thus, the stochastic study of deteriorating systems
and their inferential analysis will help the management in planning their strategies of running the
system.
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Product design of systems commences with conceptual design, product development, and testing.
During this phase burn-in strategies are used to eliminate initial failures in field use. Once the
system is launched into the market, maintenance policies such as warranty, preventive and
corrective maintenance and product life cycle play a crucial role. Existing studies treat these
characteristics separately although all of them depend on the failure rate of the system. The
present work attempts to construct a new stochastic model which considers the burn-in, warranty,
and maintenance strategies together in order to define coordinated strategies for system design
and management.
The failure rate curves of many systems, in particular electrical and electronic equipments
typically exhibit bathtub shape. The initial phase is known as the infant mortality phase during
which the failure rate is decreasing. To reduce possible loss from early system failures, a burn-in
procedure is carried out in this phase by operating the system under conditions that approximate
the working conditions in field operation. This is done because with an appropriate debugging
process, early failures can be avoided. The second phase in which the failure rate remains static
in known as the useful period. Manufacturers prefer to have the system warranty period to
overlap with this period. Nguyen and Murthy (1984) have presented cost analysis of several
warranty policies [4]. Amongst the many possible warranties in offer renewing warranty is
popular. Mi (1998) has made a comparison of renewable warranties and obtained the random cost
for burn-in and renewable warranty [3]. It is to be noted that the liability of system replacement
on failure during the warranty period wrests on the manufacturer. In the third phase in which the
failure rate is monotonically increasing, known as the wear out period, the consumer is solely
responsible for the maintenance of the system. During this phase the consumer has the option to
maintain the system on failure as he deems it to be fit. Possible maintenance strategies are
replacement on failure (good as new), minimal repair (bad as old), and more importantly general
repair (neither good as new nor bad as old). Chien (2010) obtained an age replacement policy for
preventive replacement under a combined fully renewable free replacement with pro-rata
warranty [1].
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derivation of the general repair cost, we encounter g-renewal functions. Kijima (1989) introduced
these functions in his analysis of repairable systems [2]. The analytical solutions of g-renewal
functions are not possible. The paper develops a numerical method as a tool for the evaluation of
the g-renewal function.
The system life cycle cost function involves the length of the burn-in period, warranty period, the
number of components in the system, and the degree of general repair as decision variables. We
consider constraints on the reliability of the burn-in components as well as cost considerations.
Using interesting failure rate functions for the components of the system constrained non linear
optimization procedures have been carried out to numerically determine the decision variables
and carry out cost comparisons under different maintenance strategies. The contribution of the
present work consists in considering the cost structure of the system not only in the design phase
but also under the complete operation phase consisting of warranty and post warranty periods, to
settle optimality issues. The present investigation has direct applications in the design of
industrial products.
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This paper deals with a parallel system with a bathtub failure rate. The total average cost of
running the system over its useful life time which consists of the above mentioned three phases
are derived. This cost can be broken into three parts namely burn-in cost, warranty cost, and
maintenance cost. The maintenance costs during the wear out period are obtained under each of
the maintenance strategies of replacements, minimal repairs, and general repairs. This enables
the consumer to choose his optimal strategies under given cost structures. In the course of the
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For least squares smoothing we have to minimize S in (2). Bayesian P-splines [4] approach by
Andreas Brezger and Stefan Lang for additive models and extensions by replacing difference
penalties with their stochastic analogues, i.e. Gaussian (intrinsic) random walk priors which serve
as smoothness priors for the unknown regression coefficients. Compared to smoothing splines, in
a P-splines approach a more parsimonious parameterization is possible, which is of particular
advantage in a Bayesian framework where inference is based on MCMC techniques.

1. Introduction

2. Empirical analysis

The main goal of our study is to compare nonparametric regression and neural network models.
For this purpose we used significant wave height dataset. The results of empirical analysis are
compared with each other. Further, we give short information about techniques which we used in
our study. First, let give an overview of the networks which is indicated as the best three
networks for the related data of the recent study [1], [5].
Multi Layer Perceptron (MLP) networks are constructed of multiple layers of computational
units. Each neuron in one layer is directly connected to the neurons of the subsequent hidden
layer. In many applications, the frequently used activation function is sigmoid function. Multilayer networks use a variety of learning techniques, the most popular being back-propagation.
Radial Basis Function (RBF) is consisting of an input layer, a hidden layer of radial units and
an output layer of linear units. Typically, the radial layer has exponential activation functions and
the output layer a linear activation functions.
Generalized Regression Neural Networks (GRNN) is a kind of Bayesian network. GRNN has
exactly four layers: input, a layer of radial centers, a layer of regression units, and output. This
layer must be trained by a clustering algorithm. Think of it as a normalized RBF network in
which there is a hidden unit centered at every training case.
Smoothing spline [3] estimate of the function arises as a solution to the following minimization
problem: Find f  C 2 [a, b] that minimizes the penalized residual sum of squares

In this study we made an empirical analysis that was conducted to evaluate the performances of
the above techniques. We used a significant wave height data for empirical analysis. The results
of empirical analysis are compared with each other. The empirical analysis are made by mgcv
package of R software, BayesX software [4], http:// www.stat.uni-muenchen.de/~lang/bayesx)
and STATISTICA 7.0.
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ÖZET
ÖNEMLİ DALGA YÜKSEKLİK VERİLERİ KULLANILARAK PARAMETRİK
OLMAYAN REGRESYON VE SİNİR AĞI MODELLERİNİN
BİR KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI



positive-definite (symmetrical) smoother matrix which depends on  and the knot points
x1 ,..., x n . The next method that we used in study is P-splines [2]. Eilers and Marx make some
significant changes in smoothing spline technique. They made following two assumptions: First,
they assume that E(y)=Ba where B  ( B1 ( x), B2 ( x),..., Bk (x)) is an n  k matrix of B-splines and a
is the vector of regression coefficients; secondly, they suppose that the coefficients of adjacent Bsplines satisfy certain smoothness conditions that can be expressed in terms of finite differences
of the ai s. Thus, from a least-squares perspective, the coefficients are chosen to minimize

264

[1]

Keywords: Neural network models, Bayesian P-spline, P-spline, smoothing spline

(1)

for value   0 . The smoothing spline estimate fˆ for data y  ( y1 ,..., y n ) are given by
equation fˆ  S y . In equation fˆ is a natural cubic interpolation spline with knots at x1 ,..., x n ,
vector fˆ consist of values of fˆ for a fixed smoothing parameter   0 , S is a well-known
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Bu çalşmada parametrik olmayan regresyon ve sinir ağlar modelleri karşlaştrlmştr. Önemli
dalga yükseklik verilerini etkileyebilecek değişkenlerin seçimi problemi ele alnmştr. Bu
problem için farkl splayn modelleri- regresyon splayn, p- splayn, Bayes p-splayn ve sinir ağlar
modelleri kullanlmş ve uygun değişkenler belirlenerek bu modellerin performanslar
karşlaştrlmştr.
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Uygulamada ise orantsz tehlikelere sahip yaşam verileri kullanlarak, parametrik yaşam
modellerinden ve zamana bağl açklayc değişkenli parametrik yaşam modellerinden elde
edilen sonuçlar incelenmiştir. Yaşam çözümlemesinde kullanlan model seçim kriterleri
dikkate alndğnda orantsz tehlikeler için zamana bağl açklayc değişkenli parametrik
yaşam modellerinin daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür.

Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, 06800, Ankara, TÜRKİYE,
nihalata@hacettepe.edu.tr, durdu@hacettepe.edu.tr

1. Giriş
Yaşam süresi üzerinde açklayc değişkenlerin etkilerinin araştrldğ regresyon modelleri
yaşam çözümlemesinde önemli bir yere sahiptir. Yaşam verisini modellemek için kullanlan
en temel model Cox regresyon modelidir. Bu modelde yaşam süreleri için olaslk dağlmnn
belirli bir biçimi yoktur, ancak orantl tehlikeler varsaymna dayanmaktadr.

KAYNAKLAR

Orantl tehlikeler varsaymn sağlanmadğ durumlarda yar parametrik yaşam modelleri
(zamana bağl açklayc değişkenli Cox regresyon modeli, tabakalandrlmş Cox regresyon
modeli), parametrik yaşam modelleri (üstel, weibull, log-lojistik, log-normal, Gompertz,
Gamma regresyon modelleri) ve zayflk modeli gibi farkl yaşam modellerinin kullanlmas
önerilmektedir.

[3]

Orantsz tehlikeler için kullanlan modellerden biri zamana bağl açklayc değişkenli Cox
regresyon modelidir. Bu modelde, zamandan bağmsz açklayc değişkenler ve zamann bir
fonksiyonu ile zamana bağl açklayc değişkenlerin çarpmn içeren terimler tanmlanarak
modele dahil edilmektedir. h0(t) temel tehlike fonksiyonu, β ve δ regresyon katsaylar, p1
orantl tehlikelere ve p2 orantsz tehlikelere sahip açklayc değişkenlerin says, gj(t) ise
zamann bir fonksiyonu olmak üzere zamana bağl açklayc değişkenli Cox regresyon
modeli,
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modelde yaşam süresinin dağlmna ait temel tehlike fonksiyonu ve orantsz tehlikelere
sahip açklayc değişkenler için de gj(t) fonksiyonu kullanlarak zamana bağl açklayc
değişkenli parametrik yaşam modelleri elde edilmiştir.

Nihal ATA*, Durdu KARASOY

p2
 p1

 j x j  g j (t) 
h t   h 0 ( t ) exp   i x i 



 i 1 j 1
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(1)

biçiminde tanmlanmaktadr. Bu modeli kullanrken verilmesi gereken en önemli karar gj(t)
fonksiyonunun biçimidir. gj(t) için t, logt gibi fonksiyonlar kullanlmaktadr (Pettitt and Bin
Daud, 1990).

[1]
[2]

[4]
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Lee, E.T. and Wang, J.W. (2003), Statistical Methods for Survival Data Analysis,
Wiley&Sons, New York.
Nardi, A. and Schemper, M. (2003), Comparing Cox and Parametric Models in
Clinical Studies, Statistics in Medicine, 22, 3597-3610.
Pettitt A.N. and Daud I. Bin. (1990), Investigating Time Dependence in Cox’s
Proportional Hazards Model, Applied Statistics, 39, 313-329.
Fisher L.D. and Lin D.Y. (1999), Time-Dependent Covariates in The Cox Proportional
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ABSTRACT
PARAMETRIC SURVIVAL MODELS WITH TIME DEPENDENT COVARIATES
FOR NONPROPORTIONAL HAZARDS
The main modelling method used in survival analysis is the Cox regression model and it has
an assumption of proportional hazards. In the violation of proportional hazards, usage of
different survival models is suggested. In this study, the parametric survival models with time
dependent covariates is investigated in case of nonproportional hazards and given survival
tiem distribution. Parametric survival models and parametric survival models with time
dependent covariates are applied to real survival data with nonproportional hazards.
Key Words: Nonproportional hazards, Parametric survival models, Time-dependent
covariates

Yaşam çözümlemesinde orantsz tehlikeler için kullanlan modelleme yöntemlerinden bir
diğeri de parametrik yaşam modelleridir. Cox regresyon modelinde yaşam sürelerinin olaslk
dağlmnn belirli bir biçimi olmadğndan esnek ve yaygn kullanma sahiptir. Ancak veri
kümesi için belirli bir olaslk dağlm varsaym geçerli ise, bu varsayma dayal
çkarsamalar daha kesindir. Ayrca parametre tahminleri ve göreli tehlike ya da ortanca yaşam
süresi gibi ölçümlerin tahminleri daha küçük standart hataya sahip olur (Collett, 2003).
Parametrik yaşam modellerinin Cox regresyon modeline göre daha etkili parametre
tahminlerine sahip olduklar yaplan çalşmalar ile gösterilmiştir (Nardi and Schemper, 2003).
Bu çalşmada, yaşam süresi parametrik bir dağlma sahip olmas ve orantsz tehlikelerin
açğa çkmas durumunda zamana bağl açklayc değişkenli parametrik yaşam modelleri
üzerinde çalşlmştr. Zamana bağl açklayc değişkenli Cox regresyon modelinde kullanlan
zamann fonksiyonu parametrik yaşam modelleri için ele alnmştr. Eşitlik 1’de verilen
266
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YAŞAM SÜRDÜRME ANALİZİNDE TOPLAMSAL HAZARD
REGRESYON MODELLERİ
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olan bir bireyin
p tane parametrenin yer aldğ modelde, t zamannda eşdeğişken vektörü
hazard hz
‘lerin doğrusal kombinasyonu olmaktadr. Bu modelde
temel hazard
fonksiyonudur. İkinci model Lin and Ying (1994, 1995, 1997) tarafndan önerilen ve aşağda
tanmlanan modeldir.
(4)

Yaşam sürdürme analizi (survival analysis), belli bir olayn meydana gelmesine kadar geçen
zaman sürelerinden oluşan verinin analizinde kullanlmaktadr. Yaşam sürdürme verisinin
tipik özelliği durdurulmuş (censored) gözlemleri içinde barndrmasdr. Yaşam sürdürme
analizinde kullanlan modellerde bu tür bilgiden yararlanlmaktadr. Yaşam sürdürme
analizinde kullanlan modellerde yaşam sürdürme zamanlarn (survival times) etkilediği
düşünülen tek bir değişken dikkate alnabildiği gibi, birden çok değişkenin yer aldğ modeller
de skça kullanlmaktadr. Modeller, yaps bakmndan parametrik olabildiği gibi parametrik
olamayan ya da yar parametrik bir yapya da sahip olabilmektedir. Birden fazla değişkenin
bulunduğu parametrik ve yar parametrik modeller, eşdeğişkenlerin (covariates), hazard hz
üzerinde çarpmsal bir etkiye sahip olmas üzerine kurulmuştur.
Yaşam sürdürme analizinde çok kullanlan ve Cox (1972) tarafndan önerilen Cox orantl
hazard modelinde (Cox proportional hazards model), temel (baseline) hazard fonksiyonu için,
herhangi bir parametrik biçim varsaylmasna gerek yoktur. Bu nedenle yar parametrik bir
modeldir ve aşağdaki gibi tanmlanmaktadr.
(1)
Yukardaki gibi tanmlanan modelde,
temel hazard fonksiyonudur ve eşdeğişken vektörü
iken, hazard fonksiyonu olarak tanmlanmaktadr. Eşdeğişkenler bilinmeyen temel
hazard fonksiyonu üzerinde çarpmsal biçimde etkili olmaktadr. Modelde farkl eşdeğişken
vektörüne sahip olan iki birim ya da bireye ilişkin hazard oranlar değerlendirilmekte, bu
nedenle temel hazard fonksiyonun gerçek biçiminin önemi çok küçük olmaktadr. Ancak
hazard fonksiyonlarnn çarpmsal olarak ilişkili olmas, hazard orannn yaşam sürdürme
zaman üzerinde sabit olmas ve zaman boyunca değişmemesi sonucunu doğurmaktadr. Bu
önemli bir varsaymdr ve her zaman geçerli olduğunu söylemek zordur.
Toplamsal Hazard Modelleri

Orantl hazard modeli, hazard oranlarnn kolayca tahmin edilebilmesi, modelin uyumunun
ve model varsaymlarnn denetlenmesinin mümkün olmas bakmndan çok kullanlmakla
birlikte, hazard oranlarnn zaman boyunca değişmemesi, alternatif modellerin ortaya
çkmasna yol açmştr. Alternatif modellerden biri olan toplamsal hazard modelinde (additive
hazards model), bilinmeyen temel hazard hz üzerinde eşdeğişkenlerin toplamsal etkiye sahip
olduğu varsaylmaktadr. Pek çok farkl biçime sahip toplamsal hazard modeli olmakla
birlikte yaşam sürdürme analizinde en çok bilinen iki toplamsal modelden birincisi, Aalen
(1989, 1993) tarafndan önerilen ve aşağdaki gibi tanmlanan bir modeldir. Bu modelde
bilinmeyen regresyon katsaylar zamann bir fonksiyonudur ve bir eşdeğişken vektörü
zamana-bağl (time-dependent) olma özelliği taşmaktadr.

268

28 April - 01 May 2011 Antalya

(3)

1.Giriş

2.

International 7th Statistics Congress

Session 5 Yaşam Analizi

Modelde eşdeğişken vektörü zamana-bağl olma özelliği taşmaktadr ancak etkiler zaman
boyunca değişmemektedir.
temel hazard fonksiyonudur.
İki model, tahminlerin elde edilişi ve sonuçlarn yorumlanmas bakmndan hem
birbirlerinden hem de orantl hazard modellerinden farkllk göstermektedir. Bu çalşmada
yukarda tanmlanan çarpmsal ve toplamsal hazard modelleri incelenerek gerçek bir örnek
üzerinde uygulanmaya çalşlacaktr.
KAYNAKLAR
[1] Cox D.R. (1972), Regression models and life-tables, Journal of the Royal Statistical
Society, B 34, 187-220.
[2] Aalen O.O. (1989), A linear regression model for the analysis of life times, Statistics in
Medicine 8, 907-925.
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[4] Lim H.J. and Zhang X. (2009), Semi-parametric additive risk models, Accident
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ABSTRACT
ADDITIVE HAZARDS REGRESSION MODELS IN SURVIVAL ANALYSIS
The Cox proportional hazards model is most widely used in survival analysis for modeling
censored survival data. In this model, the effect of the covariates was to act multiplicatively
on baseline hazard rate and the ratio of the hazards is constant over the time. This is an
important assumption and needs to be verified. In such a situation, the additive hazards
regression models are an alternative to proportional hazards models. In this study Aalen’s
additive hazards model and Lin and Ying’s additive hazards model have been considered. The
models have been illustrated with real data.
Key Words: Survival analysis, Cox model, Additive hazards model, Time-dependent
covariate, Aalen’s additive hazards model, Lin and Ying’s additive hazards model

269

Uluslararası 7. İstatistik Kongresi
28 Nisan - 01 Mayıs 2011 Antalya

Oturum 5 Yaşam Analizi

Session 5 Yaşam Analizi


2.bozulma  t2 ,k 1 ,t2 k  zaman aralğnda gerçekleşmişse r2k tane,

İsmail KINACI 1,a*, Buğra SARAÇOĞLU 1,b

2.bozulma  t2k ,  zaman aralğnda gerçekleşmişse r2 ,k 1 tane

Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, KONYA
a
ikinaci@selcuk.edu.tr,bbugrasarac@selcuk.edu.tr

1.Giriş
Bilindiği gibi güvenilirlik analizlerinde sansürlü örneklemler sklkla kullanlmaktadr.
Literatürde çeşitli sansür şemalar önerilmiştir. Bunlardan en popüler olanlar 1.tip sağdan
sansürleme, 2.tip sağdan sansürleme ve ilerleyen tür 2.tip sağdan sansürleme şemalardr. n
tane özdeş parçann yaşam testine tabi tutulduğu düşünüldüğünde 1.tip sansürleme ile test
önceden belirlenen bir t anna kadar devam ettirilir ve bu esnada bozulan parçalarn yaşam
zamanlar gözlemlenir, 2.Tip sansürleme ile ilk m tane bozulan parçann yaşam zamanlar
gözlenmekte ve m. bozulma gerçekleştiğinde yaşam testi sonlandrlmaktadr. İlerleyen tür
2.tip sansürlemede ise yine m tane yaşam zaman zaman gözlenmektedir ve her bir bozulma
gerçekleştiğinde srasyla önceden belirlenmiş r1 ,r2 , ,rm tane sağlam parça rasgele olarak
yaşam testinden çkarlmaktadr.
Bairamov ve Parsi [1], ilerleyen tür sansürleme şemasnn esnek bir tipi olarak
“esnekleştirilmiş ilerleyen tür sansürleme (FPC)” şemasn önermişlerdir. r1 ,r2 , ,rm 1 ,
r1* ,r2* , ,rm* 1 ve t1 ,t2 , ,tm 1 önceden belirlenmiş sabitler olmak üzere, bu şemada eğer birinci
bozulma t1 anndan önce gerçekleşmişse r1* tane aksi halde r1 tane sağlam parça yaşam
testinden rasgele çkarlr. Benzer şekilde eğer ikinci bozulma t2 anndan önce gerçekleşmişse
r2* tane aksi halde r2 tane sağlam parça yaşam testinden çkarlr ve böyle m. bozulma
gerçekleşinceye kadar devam edilir ve m. bozulma gerçekleştiğinde geriye kalan sağlam
parçalar yaşam testinden çkarlr ve test sonlandrlr. Bairamov ve Parsi [1], çalşmalarnda
bu şekilde elde edilen FPC örnekleminin ortak olaslk yoğunluk fonksiyonunu ve baz
marjinal dağlmlarn elde etmişler ve bulduklar sonuçlar üstel dağlm için uygulamşlardr.
Ayrca simülasyon çalşmas ile FPC şemasnn, ilerleyen tür 2.tip sağdan sansürleme
şemasndan daha ksa bir test zamanna sahip olduğunu ortaya koymuşlardr.
2. FPC’nin bir genellemesi
Burada t
1, 2, ,m 
1, j 1, 2 , ,k olmak üzere bu şema aşağdaki gibi tanmlanmaktadr.
ij , i
1.bozulma  0,t11  zaman aralğnda gerçekleşmişse r11 tane,
1.bozulma  t11 ,t12  zaman aralğnda gerçekleşmişse r12 tane,

1.bozulma  t1,k 1 ,t1k  zaman aralğnda gerçekleşmişse r1k tane,
1.bozulma  t1k ,  zaman aralğnda gerçekleşmişse r1,k 1

28 April - 01 May 2011 Antalya

2.bozulma  0,t21  zaman aralğnda gerçekleşmişse r21 tane,
2.bozulma  t21 ,t22  zaman aralğnda gerçekleşmişse r22 tane,

ESNEKLEŞTİRİLMİŞ İLERLEYEN TÜR SANSÜRLEMENİN BİR
GENELLEMESİ

1

International 7th Statistics Congress

parça yaşam testinden rasgele çkarlmaktadr. Bu şekilde devam edilerek

 m  1 . bozulma  0,tm 1,1  zaman aralğnda gerçekleşmişse rm 1,1 tane,
 m  1 . bozulma  tm 1,1 ,tm 1,2  zaman aralğnda gerçekleşmişse rm 1,2 tane,


 m  1 . bozulma  tm 1,k 1 ,tm 1,k  zaman aralğnda gerçekleşmişse rm 1,k tane,
 m  1 . bozulma  tm 1,k ,  zaman aralğnda gerçekleşmişse rm 1,k 1 tane

parça yaşam testinden rasgele çkarlmaktadr ve m. bozulma gerçekleştiğinde geriye kalan
sağlam parçalar yaşam testinden çkarlarak test sonlandrlmaktadr. Açktr ki bu şemada
k  1 olarak alnrsa FPC şemas elde edilmektedir. Bu çalşmada, tantlan bu sansür şemas
ile elde edilen örneklemin ortak olaslk yoğunluk fonksiyonu ve baz marjinal dağlmlar
elde edilmiştir. Ayrca bir simülasyon çalşmas ile, önerilen bu şemann FPC ve ilerleyen tür
sansürleme şemalarna göre daha ksa bir test zamanna sahip olduğu ortaya konmuştur.
KAYNAKLAR
[1]
[2]
[3]
[4]

Bairamov, I., Parsi, S., On flexible progressive censoring, Journal of Computational and
Applied Mathematics, doi:10.1016/j.cam.2010.02.041, 2010.
Balakrishnan, N., Aggarwala, R., Progressive Censoring: Theory, Methods and
Applications, Birkhauser, Boston, 2000.
Cohen, A.C., Progressively censored samples in life testing, Technometrics 5,327-339,
1963.
Kamps, U., Cramer, E., On distributions of generalized order statistics, Statistics 35,
269-280, 2001.
ABSTRACT
A GENERALIZATION OF FLEXIBLE PROGRESSIVE CENSORING

Progressive censoring scheme is one of the most popular schemes and it is frequently used in
reliability analysis. Bairamov and Parsi (2010) proposed a new flexible type of progressive
censoring scheme named “flexible progressive censoring (FPC) scheme”. In this study, we
introduced a generalization of FPC scheme and it is compared with FPC and ordinary
progressive censoring in that their test times.
Key Words: Flexible progressive censoring, progressive censoring

tane parça yaşam testinden rasgele çkarlmaktadr. Benzer şekilde,
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s 1

olarak elde edilmiştir.

1.Giriş

4. Bayes Tahmini

Yaşam testlerinde, teste tabi tutulan parçalarn tamamnn yaşam zamanlarn gözlemlemek
çoğu durumda zaman açsndan ve maddi açdan baz skntlar yaratabilmektedir. Bu yüzden,
özellikle güvenilirlik analizlerinde sansürlü örneklemler sklkla kullanlmaktadr. Literatürde
çeşitli sansür şemalar önerilmiştir. Bunlardan en popüler olanlar 1.tip sağdan sansürleme,
2.tip sağdan sansürleme ve ilerleyen tür 2.tip sağdan sansürleme şemalardr. Diğer bir şema
ise Knac ve ark.[1] tarafndan önerilen sağ taraf sansürleme (RHC) şemasdr. Yaşam testine
tabi tutulan n tane özdeş parçann yaşam zamanlarnn f  x;  olaslk yoğunluk ve F  x; 
dağlm fonksiyonuna sahip olduğu ve RHC şemas altnda m tane gözlem elde edildiği
düşünülsün ve X i , X i , , X i sağ taraf sansürlü örneklemi göstersin. Bu örneklemin ortak

Yaşam testine tabi tutulan k  n tane özdeş parçann yaşam zamanlar  ortalamal üstel
dağlma sahip olsun. Bu durumda  ’nn önsel dağlmnn  ve  parametreli gama
dağlm olmas durumunda Bayes tahmin edicisi

olaslk yoğunluk fonksiyonu,

5.Simülasyon

1

f X i ,X i
1

2

,,X im

m



 xi ,xi , ,x
i    i j 1  1 f  xi ;  1  F  xi ;  
m

2

j

j 1

j

i j 1 i j 1

, xi1  xi2    xim

şeklindedir. Burada i0  n  1 ’dir.

RHC şemas kullanldğnda, küçük örnek hacmi ve uzun test zaman gibi istenmeyen
durumlarla karşlaşma ihtimali bulunmaktadr. Bu çalşmada RHC şemasnn bir genellemesi
önerilmiştir ve önerilen bu şema, RHC’de var olan küçük örnek hacmine sahip olabilme
dezavantajn ortadan kaldrmaktadr. Buradaki temel düşünce şudur: Her bir grupta 1, 2, ,n
ile numaralandrlmş n tane özdeş parça bulunan k tane grup yaşam testine tabi tutulmakta
ve her bir grup için RHC şemas çalştrlmaktadr. Böylelikle en az k tane gözlem elde
edilmesi garanti altna alnmş olacaktr. Önerilen bu şema “genelleştirilmiş sağ taraf
sansürleme şemas (GRHC)” olarak adlandrlmştr. s  1, 2 , ,k ve j  1, 2, ,ms için is: j ,
s. gruptaki j. bozulan parçann numarasn ve X is: j bu bozulan parçann yaşam zamann ve



için Xs  X i , X i , , X i
s:1

s:2

s:ms



s. gruptan elde edilen RHC örneklemini göstersin. Her

bir grup, yaşam testine birbirinden bağmsz olarak tabi tutulduğundan GRHC örneklemi
X1 , X 2 ,…, Xk bağmsz olacaktr. Buna göre X1 , X 2 ,…, Xk GRHC örnekleminin ortak olaslk
yoğunluk fonksiyonu
f X1 ,X2 ,…,Xk  x1 , x 2 ,…, xk  

k ms

  is: j 1  1 f  xi

s 1 j 1

s: j

 1  F  xi 

is: j 1 is: j 1

s: j

şeklinde olacaktr. Burada is:0 n  1 dir.
3. En Çok Olabilirlik Tahmini
Yaşam testine tabi tutulan k  n tane özdeş parçann yaşam zamanlar  ortalamal üstel
dağlma sahip olsun. Bu durumda  parametresinin GRHC örneklemine dayal en çok
olabilirlik tahmin edicisi
272

s: j

s 1 j 1

k

   ms  1
s 1

olarak elde edilmiştir.

Burada bir simülasyon çalşmasyla GRHC şemas, test zaman ve tahmin performanslar
açsndan RHC ile karşlaştrlmştr.
KAYNAKLAR

2. RHC Şemasnn Bir Genellemesi

s  1, 2 , ,k

ˆ Bayes 

ms

m

2

1

k

    is: j 1  is: j  X i

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Knac, İ., Kaya, M.F., Saraçoğlu, B., Estimation for exponential distribution under right
hand side censoring, Communications in Statistics-Theory and Methods, (incelemede).
Balakrishnan, N., Aggarwala, R., Progressive Censoring: Theory, Methods and
Applications, Birkhauser, Boston, 2000.
Cohen, A.C., Progressively censored samples in life testing, Technometrics 5,327-339,
1963.
Kamps, U., Cramer, E., On distributions of generalized order statistics, Statistics 35,
269-280, 2001.
Tse, S.-K., Yang, C. and Yuen, H.-K. (2000). Statistical analysis of Weibull distributed
lifetime data under Type II progressive censoring with binomial removals, Journal of
Applied Statistics, Vol.27, pp.1033-1043.
ABSTRACT
A GENERALIZATION OF RIGHT HAND SIDE CENSORING

In this study, we introduced a general form of the right hand censoring (RHC) scheme and
obtained the maximum likelihood and Bayes estimators of the parameter of exponential
distribution under proposed scheme. In addition, proposed scheme has been compared with
RHC scheme in that their test times and estimation performances via a Monte Carlo
simulation study
Key Words: Right hand side censoring, exponential distribution
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1.Giriş
Başarszlk olaynn bir kez deneyimlendiği durumda başarszlk zamann modellemek için
kullanlan en temel model Cox orantl hazard modelidir. , i. bireye ait açklayc değişken
vektörü olmak üzere, i. bireye ilişkin Cox orantl hazard modeli,
(1)
biçimindedir. Burada
, Z ile verilen açklayc değişken vektörüne bağl olarak i.
bireyin t zamanndaki hazardn; h0 (t ) , bilinmeyen temel hazard fonksiyonunu ve ,
boyutlu bilinmeyen parametre vektörünü göstermektedir. Cox orantl hazard modelinin temel
varsaym orantl hazardlardr. Orantl hazard varsaym, hazard orannn zaman içinde sabit
olmas ya da bir bireyin hazardnn diğer bireyin hazardna orantl olmas anlamna
gelmektedir. Eğer orantl hazard varsaym sağlanmazsa, tabakal Cox (stratified Cox) modeli
ya da genişletilmiş Cox (extended Cox) modeli kullanlr.
Cox orantl hazard modeline alternatif bir model de hzlandrlmş başarszlk zaman
modelleridir. Başarszlk olaynn bir kez deneyimlendiği durumda hzlandrlmş başarszlk
zaman modeli, doğrusal regresyon modeliyle ayn formdadr.

, bilinmeyen parametre vektörünü ve

,

Başarszlk olaynn birden fazla deneyimlendiği durumlarda yinelemeli olaylar (recurrent
events), karşmza çkar. Yinelemeli olay analizinde amaç, açklayc değişkenler ile
ilgilenilen olayn tekrarlama hz arasndaki ilişkiyi değerlendirmektir.
Yinelemeli olaylarn analizinde, koşullu modeller (conditional models), marjinal modeller
(marginal models) ve yoğunluk/hz modelleri (intensity/rate models) kullanlmaktadr.
Prentice, Williams ve Peterson tarafndan 1981 ylnda önerilen koşullu modeller, yinelenen
olaylar arasnda geçen zaman (time between events), her yinelemedeki açklayc değişken
etkileri ile birlikte değişen temel hazard fonksiyonunu belirleyerek modellemektedir.
Anderson ve Gill (1982), sayma yöntemine dayanan yoğunluk/hz modellerini
geliştirmişlerdir. 1989 ylnda Wei, Lin ve Weissfield, marjinal modelleri önermişlerdir.
Marjinal yaklaşmlar, çalşmann başlangcndan k. yineleme gerçekleşene kadar geçen
zaman, modellemektedir.

274

Bu çalşmada, bilgi içeren durdurma olaynn göz önüne alnmadğ durumda yinelemeli
olaylarn analizi için geliştirilen yöntemler açklanmş ve bilgi içeren durdurma varlğnda,
yinelemeli olaylar, hzlandrlmş başarszlk zaman modelleri kullanlarak modellenmiştir.
Ayrca bir veri kümesi üzerinde bilgi içeren durdurmann varlğnda ve yokluğunda
yinelemeli olay analizi yaplmş ve sonuçlar karşlaştrlmştr.
KAYNAKLAR
[1]
[2]
[3]
[4]

Prentice, P.L., Williams, B.J. and Peterson, A.V. (1981), On the regression analysis of
multivariate failure time data, Biometrika, 68(2), 373-379.
Wei, L.J., Lin, D.Y. and Weissfeld, L. (1989), Regression analysis of multivariate
incomplete failure time data by modelling marginal distirbutions, Journal of Amerikan
Statistical Associations, 84, 1065-1073.
Liu, L., Wolfe, R.A. and Huang, X. (2004), Shared frailty models for recurrent events
and a rerminal event, Biometrics, 60(3), 747-756.
Kleinbaum, D. and Klein, M. (2005), Survival Analysis: A Self Learning Text, Springer,
New York.
ABSTRACT

(2)
, i. bireyin başarszlk zamann,
hata vektörünü göstermektedir.

28 April - 01 May 2011 Antalya

Uygulamada yinelemeli olay zamanlar, durdurmaya (censoring) bağldr. Eğer durdurma,
çalşmann sona ermesinden ya da bireyin herhangi bir sebepten dolay takip
edilememesinden kaynaklanyorsa, durdurma zaman (censoring time) bağmsz ya da bilgi
içermeyen (noninformative) şeklinde kabul edilir. Birçok uygulamada yinelemeli olaylar,
bireyin çalşmadan çekilmesi ya da bireyin ölümü ile sonlandrlr (terminated). Bu şekilde
meydana gelen durdurma zaman (time to the terminal event) bilgi içerir (informative) ve
yinelemeli olay zamanlar ile ilişkilidir. Literatürde yer alan modellerin çoğu (Anderson ve
Gill, Prentice, Williams ve Peterson, Wei, Lin ve Weissfield), bilgi içermeyen durdurma olay
varsaym üzerine kurulmuştur. Durdurmann bilgi içerdiği durumda bu modellerin
kullanlmas yanlş sonuçlar elde edilmesine neden olmaktadr.

BİLGİ İÇEREN DURDURMA VARLIĞINDA YİNELEMELİ
OLAYLARIN HIZLANDIRILMIŞ BAŞARISIZLIK ZAMANI
MODELLERİ İLE MODELLENMESİ

Burada

International 7th Statistics Congress

Session 5 Yaşam Analizi

ACCELERATED FAILURE TIME MODEL OF RECURRENT EVENTS WITH
INFORMATIVE CENSORING
Recurrent event data arise in many biomedical studies when failure events can occur
repeatedly over time for each study subject. It is often of interest to evaluate the effects of
covariates on the rate in which events are recurred. In statistical literature, noninformative
censoring is assumed for analyzing recurrent event data. In many situations, however, the
follow-up period of recurrent events could be terminated by informative dropouts or failure
events such as death. Therefore, analysis of recurrent events assuming independent censoring
may cause biased results. The dependence between recurrent and terminal events should be
taken into account. In this study, accelerated failure time model is considered for modeling
recurrent events in the presence of terminal event. Furthermore, the recurrent event models
have been applied to a set of data in the absence and presence of informative censoring, the
results are compared.
Key Words: Recurrent events, informative censoring, accelerated failure time model
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UZUN YAŞAM RİSKİNİN ANNÜİTE HESAPLAMALARINA ETKİSİ:
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En iyi tahmin ölüm oran riski, belirsizlik parametreleri olan belirsizlik seviyesi, belirsizlik
eğilimi, değişkenlik ve olağanüstü olaylarn ortaya çkma riski gibi etkenleri içermektedir.
Bu çalşmada Türkiye yaş ve cinsiyete göre nüfus ve ölüm verileri kullanlarak hedef tablo
yaklaşm ile 2000-2050 yllar nesil tablosu ölüm oranlar tahmini yaplmştr. Ayrca uzun
yaşama riski belirlenmiş ve bunun annüite hesaplamalar üzerindeki etkisi risk marj
hesaplanarak incelenmiştir. Böylece beklenen yaşam süresindeki ilave artşn sigortallara
emekliliklerinde yaplacak yardmlara dair getireceği ek yükün maliyeti görülebilmektedir.
Hesaplamalar sonucunda ulaşlan sonuçlar tartşlmş ve yorumlanmştr.

1. Uzun Yaşam Riski ve Annüite

Anahtar Kelimeler: Ölüm oran projeksiyonu, Uzun yaşam riski, Annüite, Risk marj

Demografik bir risk olan uzun yaşam riski, belirli bir nüfusun beklenenden daha fazla
yaşamasn ifade etmektedir. Dünyada son yllarda kadn ve erkek beklenen yaşam sürelerinde
sürekli bir artş gözlenmektedir ve beklenmeyen bu artşlar emeklilik şirketleri ve sosyal
güvenlik kurumlar için risk oluşturmaktadr. Bu nedenle gelecekte beklenen yaşam
süresindeki artşn ne olacağ konusunun modellenmesi, uzun yaşam riskinin annüite
hesaplamalarna etkisi ve maliyeti gibi çalşmalar demograflar, aktüerler ve politika
belirleyiciler tarafndan yaygn bir şekilde yaplmaktadr.

KAYNAKLAR

Gelecekteki ölüm oranlarnn modellenmesine yönelik çeşitli yöntemler bulunmaktadr. Bu
yöntemlere alternatif olarak Broekhoven (2002) tarafndan geliştirilen Hedef tablo yaklaşm
yeni bir yöntem olarak sunulmuştur. Hedef tablo yaklaşm ile gelecekteki ölüm oranlarn
tahmin etmeye yönelik en iyi tahmin nesil tablosu hesaplama yöntemi ise şöyledir:

[4]

q ( x; j 
t ) q ( x; j)  f ( x; j) t  e

 ( x ) t ( t 1)
2

Burada x yaş, j başlangç yln, j+t hedef yln,
: x yaş j başlangç ylndaki ölüm orann,
f ( x; j) : x yaş j başlangç ylnn t zamanndaki katsayy ve
( x )
: x yaş için eğilim-düzeltme katsaysn ifade etmektedir.

q ( x; j)

t

Uzun yaşam riskini ölçebilmek için ölüm orannn en iyi tahmininin dağlmnn bilinmesi
gerekmektedir. Bu dağlm oluşturan bölümlere ilişkin Şekil 1.’de belirsizlik eğilimi
gösterilmiştir.

En İyi Tahmin Seviyesi
En İyi Tahmin Eğilimi

qx

Belirsizlik Eğilimi

Başlangç

[1]
[2]
[3]

[5]

Broekhoven, V. H., (2002), Market Value of Liabilities Mortality Risk: A Practical
Model, North American Actuarial Journal, 6(2), 95-106.
Haberman, S. and Renshaw, A., (2008), Mortality, Longevity and Experiments with the
Lee-Carter Model, Lifetime Data Analysis, 14(3), p. 286-315.
Kwon, H. S. and Jones, L., (2006), The Impact of the Determinants of Mortality on Life
Insurance, Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 38, 271-288.
Olivieri, A. (2001), Uncertainty in Mortality Projections: An Actuarial Perspective,
Insurance: Mathematics and Economics, 29, 231-245.
Stallard, E. (2006), Demographic Issues in Longevity Risk Analysis, The Journal of
Risk and Insurance, Vol 73, No. 4, 575 - 609.
ABSTRACT
LONGEVITY RISK AND ITS IMPACT ON ANNUITIES: A TURKEY
APPLICATION

Life expectancy of both males and females has increased continuously around the world in
recent decades. Longevity risk means a decreasing trend in the mortality. Demographers,
actuaries and policy makers have been dealt with the impact on longevity risk related to
pension cost and annuity cost in the last years.
Reliable prediction of mortality rates is very important in actuarial sciences. Various models
exist for the modeling and forecasting of the mortality. This paper studies the longevity risk
for Turkey and aims to construct a generation table of Turkey that is based on a combination
of the recent observed trend in the mortality and a goal table for 2050 based on international
studies. The model determines its impact on annuities including a risk margin that should
represent the uncertainty in the models. Longevity risk and its impact on annuities are
calculated with Turkish demographic data. The application results reached are discussed and
interpreted.
Key Words: Mortality projection, Longevity risk, Annuities, Risk margin
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GAMMA, WEİBULL VE LOG-NORMAL DAĞILIMLARININ DOĞRU
SEÇİM OLASILIKLARINA GÖRE AYRIŞTIRILMASI
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hdbicer@hotmail.com, atakan@science.ankara.edu.tr

ÖZET

Session 5 Uygulamalı İstatistik 3

International 7th Statistics Congress

28 April - 01 May 2011 Antalya

In this paper, we consider the ratio of maximized likelihood in choosing between the these
distributions. We investigate whether a set of data belongs to either Weibull and Log-Normal,
Weibull and Gamma and Gamma and Log-Normal distributions. Under the null hypothesis of
the true distribution of the sample, probability of the correct selections are calculated based
on a Monte Carlo study.
Key Words: Weibull distribution, Gamma distribution, Log-Normal distribution, Likelihood
ratio tests, Asymptotic distributions, Probability of correct selection

Gamma, Weibull ve Log-Normal dağlmlar, çarpk verilerin analizi için kullanlan popüler
dağlmlardr. Verilen bir veri setinin iki olaslk dağlmndan hangisi ile modelleneceği ile
ilgili birçok çalşma mevcuttur: Dumonceaux ve Antle (1973) Log-Normal ve Weibull
dağlmlarn ayrt etmek için en çok olabilirlik oranna ilişkin kritik değerleri elde etmişlerdir.
Bain ve Englehardt (1980) simülasyon sonuçlarna göre Weibull ve Gamma dağlmlarna
ilişkin doğru seçim olaslklarn simülasyon çalşmas ile elde etmişlerdir. Gupta ve Kundu
(2003), Weibull ve genelleştirilmiş üstel dağlm, Kundu ve Manglick (2004, 2005) de
srasyla Weibull ve Log-Normal, Log-Normal ve Gamma dağlmlarn ayrt etmeye ilişkin
kurallar önermişlerdir.
Bu çalşmada verilen bir veri setinin dağlmnn Weibull ya da Log-Normal, Weibull ya da
Gamma ve Gamma ya da Log-Normal dağlmlarnn hangisi ile modelleneceği problemi
üzerinde durulmuştur. Verilen bir veri setinin dağlmnn Weibull, Gamma ya da LogNormal dağlmndan hangisine uyduğuna, veri setinin dağlmnn srasyla ilgili dağlmlara
göre oluşturulan yokluk hipotezi altnda Monte-Carlo simülasyonlarndan hesaplanan doğru
seçim olaslklar ile karar verilmiştir.
KAYNAKLAR
[1] Bain, L. J. and Englehardt, M. (1980), Probability of correct selection of Weibull versus
Gamma based on likelihood ratio, Communications in Statistics, Series A. vol. 9. 375–
381.
[2] Dumonceaux, R. and Antle, C.E. (1973), Discriminating between the Log-Normal and
Weibull distribution, Technometrics, vol. 15. 923–926
[3] Gupta, R. D. and Kundu, D. K. (2003), Discriminating between Weibull and
generalized exponential distributions, Computational Statistics and Data Analysis, 43,
179–196.
[4] Kundu, D. and Manglick, A. (2004), Discriminating between the Weibull and LogNormal distributions, Naval Research Logistics, 51, 893-905.
[5] Kundu, D., Gupta. R. D. and Manglick, A. (2005), Discriminating between the LogNormal and the generalized exponential distributions, Journal of Statistical Planning
and Inference, 127, 213-227.
ABSTRACT
DISCRIMINATION OF THE GAMMA, WEIBULL AND LOG-NORMAL
DISTRIBUTIONS ACCORDING TO PROBABILITY OF CORRECT SELECTION
Weibull, Gamma and Log-Normal distributions are the most popular distributions for
modelling skewed data. There is a wide range of studies about the discrimination of the
distribution of a set of data.
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ANALİZİ
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ÖZET
Bu çalşmada kredi kart kullanclarnn kredi kartlarn iptal ettirme niyetleri bakmndan
snflandrlmasnda binary lojistik regresyon analizi kullanlmştr. Kredi kart, belirlenmiş
limitler içerisinde sisteme dahil olan işyerlerinden gereksinim duyulan mal ve hizmeti nakit
ödeme yapmakszn satn alnmasna ve bedelinin belirli bir tarihte ödenmesine olanak
sağlayan popüler bir ödeme aracdr. Teknoloji alanndaki hzl gelişmeler dünya ülkelerine
paralel olarak ülkemizde de kredi kart kullanmn artrmştr (Cengiz, 2009). Bu artş,
bankalar aras rekabeti arttrmş ve müşterilerinin kart kullanmndan vazgeçme niyetlerini
etkileyen nedenlerin belirlenmesini önemli klmştr.
Birimlerin gruplara ayrlmasnda kümeleme analizi, diskriminant analizi ve lojistik regresyon
analizlerinden yararlanlmaktadr. Kümeleme analizinde birimlerin atanacağ küme says
bilinmez iken, diskriminant ve lojistik regresyon analizlerinde küme says bilinmektedir ve
elde edilen model yardmyla birimlerin gruplara atanmas sağlanmaktadr. Lojistik regresyon
analizi normallik, ortak kovaryansa sahip olma gibi varsaymlarn sağlanmadğ durumlarda
diskriminant analizi ve çapraz tablolara alternatif olarak kullanlan bir tekniktir
(Tatldil,1992).
Lojistik regresyon analizinin doğrusal regresyondan ayrldğ en belirgin özelliği varsaymlara
yansmaktadr. İki yöntem arasnda üç önemli fark bulunmaktadr:
i.
ii.
iii.

Doğrusal regresyon analizinde tahmin edilecek bağml değişken sürekli iken,
lojistik regresyon analizinde bağml değişken kesiklidir.
Doğrusal regresyon analizinde bağml değişkenin değeri, lojistik regresyon
analizinde ise bağml değişkenin düzeylerinden birinin gerçekleşmesi olaslğ
tahmin edilir.
Lojistik regresyon analizinde, doğrusal regresyon analizinde söz konusu olan
bağmsz değişkenin çok değişkenli normal dağlm göstermesi şart aranmaz
(Cankuş,2008).

Lojistik Regresyon analizinin kullanm amac, diğer model belirleme tekniklerinde olduğu
gibi en az değişkeni kullanarak en iyi uyuma sahip olacak biçimde bağml değişken ile
bağmsz değişkenler arasndaki ilişkiyi belirleyen ve genel olarak kabul edilebilir modeli
yaplandrmaktr. Binary lojistik regresyon analizi, ele alnan bağml değişkenin iki
kategorili, bağmsz değişkenler arasnda da kategorik değişkenlerin bulunmas durumunda
birimlerin gruplara atanmasnda kullanlmaktadr. Bu çalşmada bağml değişken 1 “Kredi

280

International 7th Statistics Congress

Session 5 Uygulamalı İstatistik 3

28 April - 01 May 2011 Antalya

kartm iptal ettirme niyetindeyim”, 0 “Kredi kartm iptal ettirmeyi düşünmüyorum” şeklinde
kodlanmştr.
Binary lojistik regresyon modeli:

  x 

e 0  1x1  2 x2 .....+k xk
0  1x1  2 x2 .....+ k xk

1 e
şeklindedir. Buradaki   x  incelenen olayn gözlenme olaslğn göstermektedir.

(1)

Yaplan analizlerde değişken seçme yöntemlerinden “İleriye Doğru Seçme(Forward Stepwise
Selection)” yöntemi kullanlmştr. Bunun sonucunda modele girecek olan değişkenler 6.
adm sonunda belirlenmiştir. Analize 26 değişken dahil edilmiş bunlardan 6 tanesi anlaml
olarak bulunmuştur. Modelin anlamllğnn test edilmesinde aşağdaki test istatistiği
kullanlmştr.
C
2 log  L0 L1  
2  log L0  log L1 
(2)
Burada L0 sabit terimden oluşan modelin olabilirlik değeri, L1 elde edilen modelin
olabilirlik değeridir (Tatldil,1992). Modelin anlamllğ için test istatistiği C=219,822 olarak
bulunmuştur. Bu değer 0,05 anlamllk düzeyi ve 5 serbestlik dereceli χ2 =11,07 değerinden
büyük olduğundan model anlaml bulunmuştur. Ayrca modelin doğru snflandrma
yüzdesine baklmş ve bu değer %84,3 olarak bulunmuştur. Snflandrma yüzdesine
bakldğnda modelin bireyleri snflandrmadaki başarsnn oldukça yüksek olduğu
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Kredi Kart Kullanm, Lojistik Regresyon Analizi, Snflandrma
KAYNAKLAR
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Atakurt, Y.,(1999). Lojistik Regresyon Analizi ve Tp Alannda Kullanmna İlişkin Bir
Uygulama, Ankara Üniversitesi Tp Fakültesi Mecmuas c.52, s.4, syf.191-199, Ankara.
Cankuş, B.,(2008). Belediye Hizmetlerine İlişkin Alg ve Memmuniyetin İkili Lojistik
Regresyon Analizi ile Ölçümü(Eskişehir İli Örneği), Doktora Tezi, Eskişehir.
Cengiz, E.,(2009). Bireylerin Kredi Kartlarn Değiştirme Tutumlar, Frat Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, c.19, s.2, syf.179-196, Elazğ.
Hosmer, D. & Lemeshow, S.,(2000). Applied Logistic Regression, Wiley Series, New
York.
Tatldil, H.(1992). Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz, EnginYaynlar, Ankara.

ABSTRACT
EXAMINING CREDIT CARD USERS’ INTENTION TO QUIT WITH LOGISTIC
REGRESSION ANALYSIS
The aim of this study is to examine credit card users’ intention to quit credit cards by means
of binary logistic regression. Logistic regression does not require any assumptions contrary
to other regression methods. In this analysis outcome variable is binary or dichotomous. Also,
independent variable could be dichotomous or continuous. Forward stepwise method was
used to choose variables. There are six significant variables in the model. The result of C
statistics is 219,822. Percentage of the model’s correct classifying is 84,3.
Key Words: credit card using, logistic regression analysis, classification
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ÖLÇÜM HATALI BASİT DOĞRUSAL REGRESYONDA BAZI
TAHMİN YÖNTEMLERI: SİMÜLASYON ÇALIŞMASI VE BİR
UYGULAMA
Rukiye DAĞALP*, İhsan KARABULUT, Fikri ÖZTÜRK

Bu araştrmadaki amaç bağml değişken ile ondan bağmsz normal hatalarla gözlenebilen
açklayc değişken arasndaki ilişkinin doğrusal regresyon analizi ile incelenmesidir.
Doğrusal regresyon parametreleri için ölçüm hatasnn etkisi göz önüne alnarak tahmin
ediciler elde edilip, bunlarn işlerliği simülasyon çalşmas ile karşlaştrld. Ayrca bir
uygulama yapld.
Anahtar Kelimeler: Ölçüm hatas, genelleştirilmiş lineer model, doğrusal regresyonu,
regresyon kalibrasyonu, SİMEX metodu, M-tahmin edicisi.
GİRİŞ
Klasik basit doğrusal regresyon modeli Yi     X X i   i , i 
1, 2,..., n ve U i ölçüm hatasn
göstermek üzere ölçüm hatal model Wi  X i  U i , i 
1, 2,..., n dir. Y ’ nin W üzerine
regresyonunda en küçük kareler eğim tahmin edicisi ˆ ve Y ’nin X üzerine regresyonunda
W

en küçük kareler eğim tahmin edicisi ˆ X olsun. Ölçüm hatas U ortalamas 0, varyans  U2 ,
model hatas  ortalamas 0, varyans  2 olmak üzere X , U ve  rasgele değişkenleri
birbirinden bağmszdr. (Y , X ) verisi yerine (Y ,W ) verisi üzerine regresyon analizinde
genellikle regresyon katsaylarnn ölçüm hatal tahminlerinden elde edilen kestirim doğrusu
sfra doğru yanldr ve bu yan güç azalmas (attenuation) olarak tanmlanr (Carroll, Ruppert,
Stefanski, 1995). Basit doğrusal regresyonda bu güç azalmas güvenilirlik oran veya etkiyi
azaltan faktör olarak tanmlanr ve  ile sembolize edilir (Fuller, 1987). (Y ,W ) arasndaki
regresyon modelindeki en küçük kareler eğim tahmin edicisi 
ˆ
ˆˆ  o (1) olup
W

X

p

2
X

S
dir.  ,  X bilinmeyen parametrelerin tahmin edicilerini bulmak için normal
S  SU2
eşitlikler
n
 1   0
(Yi     X X i )    

i 1
 X i   0
dir. X i ’in yerine Wi ’nin gözlenmesi sonucu Y ve W arasndaki örnek kovaryans
n


S YW

 (Y  Y )W
i

i

n

ve W 'nun örnek varyans SWW 

i 1

 (W  W )W
i

i 1

üzere eğim tahmin edicisi

ˆW 
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olarak bulunur. lim SYW   YX ve lim SWW   X2 olmak üzere Slutsky teoremine göre
n

dr (Serfling, 1980).

n 

D
ˆW 
  X
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Bu çalşmada W değişkeninin X değişkeninin vekili (surrogate) olmas varsaym altnda
klasik ölçüm hatal modelde kalibrasyon (ölçümleme) metodu ve SIMEX metodu verilip
simülasyon ile karşlaştrlacaktr.

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü
E-mail: dagalp@science.ankara.edu.tr
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olarak tanmlanmak
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ABSTRACT
SOME ESTIMATION METHODS FOR SIMPLE LINEAR REGRESSION WITH
MEASUREMENT ERROR: SIMULATION STUDY AND AN APPLICATION
The main objectives of this research are develop and study estimators for linear regression
models when the explanatory variables is measured with independent normal error. The
purpose is here to obtain estimators for linear regression parameters with the presence of
measurement error and also showing the measurement error effects with an application and
simulation.
Key Words: Error in variables, Generalized linear models, Measuremenr error, Linear
regression, Regression Calibration, SIMEX method, M-estimation
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ÖZET
Otomobil sahipleri, ortaya çkabilecek kazalara karş kendilerini güvence altna almak için
kasko sigortas yaptrmaktadrlar. Bu çalşma, otomobil sahiplerinin kasko sigorta yaptrma da
etkili faktörleri belirlemeyi amaçlamaktadr. Otomobil sahiplerinden oluşturulan örneklemden
elde edilen verilerle, otomobil sahiplerinin kasko sigortas yaptrmada etkili olan faktörler
belirlenmiştir. Otomobil sahiplerinin kasko sigortas yaptrmada etkili olabileceği öngörülen
kişisel faktörler; kişinin eğitim durumu, cinsiyeti, yaş, geliri, kaç yldr otomobil kullandğ,
daha önce trafik kazas yapp yapmadğ, bir yaknn trafik kazas sonucu kaybedip
kaybetmediği, şoför olarak kendine güven durumu değişkenleri belirlenmiştir. Otomobil ile
ilgili faktörler; otomobilin modeli, değeri, kullanc says değişkenleri belirlenmiştir. Bu
değişkenlerin bağmsz, kasko sigortas satna alma/almamann bağml değişken olarak
belirlendiği, ikili lojistik regresyon analizi ile otomobil sahiplerinin kasko sigortas satn alma
durumlar tahmin edilmiştir.
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ABSTRACT
PREDICTING CAR OWNERS’ DECISION TO BUY AUTOMOBILE INSURANCE
BY LOGISTIC REGRESSION
Car owners buy automobile insurance to protect themselves from damages caused by
accidents. This study aims to determine the factors influence car owners’ decision to purchase
automobile insurance. Effective factors to purchase automobile insurance are determined by
the sample data of car owners. Effective personal factors to purchase automobile insurance of
car owners are determined as follows; education level, gender, age, income, how many years
drive, making or not traffic accident before, death of acquainted person result of traffic
accident, driver’s self-confidence. Factors related car are production year, value, number of
drivers. These are independent variables. Dependent variable is car owners’ decision
whether to buy automobile insurance or not. . Car owners’ decision to buy or not automobile
insurance are predicted using logistic regression.
Keywords: automobile, automobile insurance, logistic regression

Anahtar kelimeler: otomobil, kasko sigorta, lojistik regresyon
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1. Çok-Düzeyli Doğrulayc Faktör Analizi

3. Simülasyon Çalşmas
Bu çalşmada farkl koşullar (grup says, gruplardaki birey says v.b.) göz önünde
bulundurularak AIC ve ICOMP bilgi kriterleri karşlaştrlmş ve bu kriterlerin çok-düzeyli
doğrulayc faktör analizi’ndeki performanslar incelenmiştir.
KAYNAKLAR
[1]
[2]

Baz durumlarda, araştrlan konunun analizi için yalnzca Yapsal Eşitlik Modeller’in (YEM)
ya da çok-düzeyli modellerin kullanm yeterli olmamaktadr. Bu tip analizlerde yalnzca
YEM’in kullanlmas, verilerin hiyerarşik yapsnn göz ard edilmesine, dolaysyla yanl
kestirimlerin elde edilmesine neden olmaktadr [2]. Yalnzca çok-düzeyli modellerin
kullanm ise modeldeki baz değişkenlerin birkaç değişken tarafndan ölçülmesi ve
değişkenler arasndaki dolayl etkilerin tanmlanmas durumlarnda yetersiz kalmaktadr [3].
Bu nedenle bu iki modelin birlikte kullanlmas gereği doğmuştur. Çok-düzeyli modeller ile
yapsal eşitlik modellerinin birleşimi olan Çok-Düzeyli Yapsal Eşitlik Modelleri (ÇD-YEM),
diğer modellerle çözüme kavuşamayacak sorunlar analiz edebilen ve güvenilir istatistiksel
kestirimler elde etmek amacyla yukarda bahsedilen durumlar birlikte inceleyen modellerdir.

[4]

2. Bilgi Kriterleri
İstatistiksel analizde temel zorluk, uygun olan modeli seçmek, kestirmek ve boyutunu
belirlemektir. Bu zorluk istatistiksel modelin çok parametre içermesi durumunda daha ağrlk
kazanmaktadr. Model değerlendirmenin temel amac gözlenen verileri iyi anlamaktr.
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tipi kriterler (Information Complexity-type Criteria, ICOMP) ile ilgili çalşmalar ise
Bozdoğan [5] ile başlamş ve ayn araştrmacnn farkl yaklaşmlar ile bu kriterler daha da
geliştirilmiştir.

Çok-düzeyli modelleme ya da yaygn olarak kullanlan diğer adyla hiyerarşik doğrusal
modelleme yaklaşm, özellikle son yirmi ylda istatistikte kendisine oldukça önemli bir yer
edinmiştir. Çok-düzeyli modelleme için eş değer olarak kullanlan hiyerarşik doğrusal
modelleme, adndan da anlaşlacağ üzere hiyerarşik ya da iç-içe veri yapsnn söz konusu
olmas durumunda kullanlmaktadr [1].

Doğrulayc faktör analizi (DFA), ölçüm modelinin verilerle test edilmesinden önce gizli
değişkenler ile bu değişkenlerin ilgili gösterge değişkenlerinin belirlenmesi araclğyla
gözlemlerin güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirmektedir. DFA’nn çok-düzeyli yapya
uyarlanmş biçimi olan Çok-Düzeyli Doğrulayc Faktör Analizi (ÇD-DFA) ise önerilen
faktör modellerinin grup içi ve gruplar arasndaki değişmezliğini incelemektedir.
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[5]

Hox, J., 2002, Multilevel Analysis: Techniques and Applications, Lawrence Erlbaum
Associates, New Jersey.
Muthén, B.O. & Satorra, A. (1989), Multilevel aspects of varying parameters in
structural models. In R.D. Bock (Ed.), Multilevel analysis of educational data,
Academic Press, San Diego.
Kaplan, D., & Elliott, P.R., 1997-a, A didactic example of multilevel structural equation
modeling applicable to the study of organizations, Structural Equation Modeling, 4(1),
1-23.
Bozdogan, H., 2000, Akaike's Information Criterion and Recent Developments in
Information Complexity, Journal of Mathematical Psychology, 44, 62-91.
Bozdogan, H., 1990, On the information-based measure of covariance complexity and
its application to the evaluation of multivariate linear models, Communications in
Statistics, Theory and Methods, 19, 221-278.
ABSTRACT
THE COMPARISON OF PERFORMANCE OF INFORMATION CRITERIA IN
MULTILEVEL CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS IN THE CASE OF
UNBALANCED DATA

There are many open problems in multilevel structural equation modeling (ML-SEM); one of
them is that of model selection. This problem of model selection in ML-SEM has not been
studied in a wide range. In the literature, we find that the well-known AIC (Akaike, 1973) has
been applied to ML-SEM, but the effectiveness of many other information criteria have not
been thoroughly evaluated. As a first step in understanding the more complex ML-SEM, we
evaluate both AIC-type and ICOMP-type measures in multilevel confirmatory factor analysis
(ML-CFA) - specifically with unbalanced data. Our simulation studies demonstrate that
many of the information-theoretic criteria select the correct model with very high frequencies.
Key Words: Multilevel confirmatory factor analysis, Information Criteria, AIC-type criteria,
ICOMP-type criteria, Unbalanced Data

En yüksek bilgiye sahip en iyi modelin değerlendirilmesine farkl bir yaklaşm, Akaike
(1973)’nin çalşmasndan sonra popüleritesi artan bilgi teorisi yaklaşm yoluyla
geliştirilmiştir. Bu yaklaşmn genel kural, aday modeller arasndan en iyi olan seçmektir.
Bu yaklaşmn özelliği, rasgele belirlenen anlamllk düzeyleri ile hipotez testleri içermeyen
kriterin en küçük değerine sahip modelin daima diğer modellere tercih edilmesidir [4].
Bilgi kriterleri olarak adlandrlan uyum kriterleri, Akaike (1974) ile Akaike Bilgi Kriterinin
(Akaike Information Criteria, AIC) faktör analizine uygulanmas ile başlamştr. Daha sonra
bir çok araştrmac tarafndan Akaike-tipi bilgi kriterleri ortaya atlmştr. Bilgi Karmaşklğ286
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information of a random bias is incomplete. The performance of the proposed filter is verified
by simulation study.
Key Words: Augmented Kalman Filter, Two-stage Kalman Filter, random bias

Kalman Filtresi yönteminde sistem dinamiği, parametreleri ve istatistiksel özelliklerinin tam
olarak bilindiği varsaym yaplr. Fakat birçok gerçek uygulamada sistem modeli bilinmeyen
rasgele veya sabit sapmalar içerir ve bu nedenle Kalman Filtresinde raksamalar meydana
gelebilir. Bu bilinmeyen sabit veya rasgele sapmalarn modele dahil edilmesi ile elde edilen
artrlmş durum Kalman Filtresi hesaplama yükünün artmas ve ortaya çkan birtakm saysal
problemlerden dolay tercih edilmemektedir. Friedland (1969) optimum tahmin edicinin ilk
olarak sapmann sfr olduğu durumda filtreyi işletip daha sonra sapma için elde edilen
filtredeki sonuca göre filtrede düzeltme yaplarak elde edilebileceğini önermiştir. İki Aşamal
Kalman Filtresi olarak adlandrlan bu yöntem uzun yllardr araştrmaclarn ilgisini çeken bir
konu olmuş ve değişik biçimlerde İki Aşamal Kalman Filtreleri önerilmiştir.
Bu çalşmada, durum- uzay modelinde rasgele bir sapma olduğunda filtreyi her admda
uyarlayacak yeni bir Uyarl İki Aşamal Kalman Filtresi önerilmiş ve uygulama çalşmas ile
elde edilen sonuçlar tartşlmştr.
Anahtar Kelimeler: Artrlmş durum Kalman Filtresi, İki Aşamal Kalman Filtresi, rasgele
sapma.
KAYNAKLAR
Friedland, B. (1969), Treatment of bias in recursive filtering, IEEE Trans. Automat.
Control AC-14, pp. 359–367.
[2] Chui, C. K. and Chen , G. (1991), Kalman Filtering with Real-time Applications,
Springer-Verlag.
[3] Xia, Q., Rao, M., Ying, Y. and Shen, X. (1992), A new state estimation AlgorithmAdaptive Fading Kalman Filter, Proceedings oft he 31st Conference on Decision and
Control, Tucson, Arizona.
[4] Keller, J. Y., Darouach, M. (1997), Optimal two-stage Kalman filter in the presence of
random bias, Automatica, Volume 33, Issue 9, Pages 1745-1748.
[5] Özbek, L.,Aliev. F. (1998), Comments on Adaptive Fading Kalman Filter with an
Application. Automatica, Vol. 34, No:12, pp=1663-1664.

[1]

ABSTRACT
ADAPTIVE TWO STAGE KALMAN FILTER
The two-stage Kalman Filter was originally proposed to reduce the computational complexity
of the augmented state Kalman Filter. The adaptive fading Kalman Filter (AFKF) was
proposed to solve the divergence problem of Kalman filter. The AFKF is used the forgetting
factor to compensate the effects of incomplete information.
In this study we propose a new Two-stage AFKF to estimate unknown random bias. This filter
can be used for systems with unknown random bias on the assumption that stochastic
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SEYREK OLUMSALLIK TABLOLARINDA ODDS ORANLARINA
BAYESCİ YAKLAŞIM
Deniz TAŞÇI, Haydar DEMİRHAN, Süleyman GÜNAY
Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, 06800, Beytepe, Ankara, TÜRKİYE
deniztasci@hacettepe.edu.tr

1.

Giriş

Bir kitleden alnan örneklem küçük olduğunda ya da örneklem büyük olmasna rağmen
olumsallk tablolarnda satr ve sütunda yer alan değişken saylar ve bu değişkenlere ait
düzey saylar çok sayda olduğunda ortaya çkan olumsallk tablolarna seyrek olumsallk
tablolar ad verilir.
Olumsallk tablolarnda sfr sklk içeren gözeler bulunabilir. Burada dikkat edilmesi gereken
durum bu gözelerin beklenen sklklarnn sfrdan büyük değerler alabileceğidir, buna göre
alnan örneklemde göze sklğ sfr olurken, örneklem büyüklüğü değiştiğinde ya da kitleden
söz edildiğinde bu sklk sfrdan farkl olabilir. Bu duruma örneklem sfr ad verilir. Seyrek
olumsallk tablolarnda genellikle örneklem sfr ile karşlaşlr. Örneklem sfrlarndan, logdoğrusal ve lojit model parametrelerinin en çok olabilirlik tahmin edicileri de etkilenir [1].
Göze sklğ sfr olduğunda yaplan tahminlerde güvenilir olmayan sonuçlara ulaşlr.
Dolaysyla bu durumdan kurtulmak için kimi zaman sfr sklkl gözelere sabit bir say
eklenir, kimi zaman ise düzleştirme yöntemleri uygulanr. Eklenen sabit saylar hemen hemen
her araştrmada farkl alnr ve kullanlan düzleştirme yöntemlerinde farkl kstlar bulunur.
Bu nedenle, odds oran tahmini ele alndğnda her yöntem için farkl odds oran tahminlerine
ulaşlabilir.
2.

Odds Orannn Bayesci Tahmini

RxC boyutlu bir tabloda odds oran;

ij 

pij  p( i1)( j 1)
pi ( j 1)  p( i1) j

,

i  1,..., R  1,

j 1,..., C  1.
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tablo yaps da dikkate alnarak belirlenmiştir. Araştrmacnn seyrek tablo yapsna ilişkin
kullanacağ tutarl önsel bilgi, tablonun seyrek olmasndan kaynaklanacak eksik bilginin
yerine konulmas bakmndan önemlidir. Son olarak Markov zinciri Monte Carlo (MCMC)
yöntemleri kullanlarak sonsal çkarsama yaplmştr. Verilen kuramsal sonuçlar gerçek bir
veri kümesi üzerinde uygulanmştr.
Anahtar Kelimeler: Bayesci çkarsama, Odds oran, Olumsallk Tablosu, Örneklem sfr,
Seyrek veri.
KAYNAKLAR
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Agresti A. (2002), Categorical Data Analysis, Wiley, New York.
Dickey J. M., Jiang J. M., Kadane J. B. (1987), Bayesian Methods for Censored
Categorical Data, Journal of theAmerican Statistical Association, 82, 399, 773-781.
Demirhan H., Hamurkaroğlu C. (2008), Bayesian Estimation of Log Odds Ratios from
RxC and 2x2xK Contingency Tables, Statistica Neerlandica, 62, 4, 405-424.
Smith J. Q., Queen C. M. (1996), Bayesian Models for Sparse Probability Tables, The
Annals of Statistics, 24, 5, 2178-2198.
ABSTRACT
A BAYESIAN APPROACH TO ODDS RATIOS WHEN THE CONTINGENCY
TABLES ARE SPARSE

When sample size is too small with respect to the number of categories in a contingency table,
some cells have zero count. These kinds of tables are called as sparse. In such a case, to give
Bayesian approach, a likelihood function is needed. In a Bayesian approach the likelihood
function is combined with a prior distribution, and a posterior distribution is obtained. In this
study, the likelihood function given by Dickey, Jiang and Kadane [2] and the transformation
given by Demirhan and Hamurkaroğlu [3] are used to obtain a likelihood function for odds
ratios. Afterwards, a prior distribution is elicited by considering the sparse table structure.
Markov chain Monte Carlo methods are used to make posterior inferences. Given theoretical
results are applied over a real data set.
Key Words: Bayesian inference, Contingency tables, Odds ratio, Sampling zeros, Sparse data

biçimindedir. Burada pi ( j 1) olaslğnn ya da p( i 1) j olaslğnn sfr olmas durumunda
hesaplamalarda zorluklarla karşlaşlabilir. Bu çalşmada, RxC seyrek olumsallk tablolarnda
odds orannn Bayesci yaklaşm ile tahmin edilmesi incelenecektir. Bayesci çkarsama ile sfr
olan göze sklklarna herhangi bir sabit eklenmeden ve düzleştirme yöntemleri kullanlmadan
odds oran tahmini yaplabilir.
Bir Bayesci yaklaşm geliştirmek için olabilirlik fonksiyonuna ihtiyaç duyulur. Bayesci
yaklaşmda olabilirlik fonksiyonu, önsel dağlm ile sentezlenerek sonsal dağlma ve bu
dağlmdan da sonsal çkarsamalara ulaşlr. Bir RxC seyrek olumsallk tablosu için olabilirlik
fonksiyonu sfr sklkl gözeler ve sklklar sfr olmayan gözeler için iki ayr fonksiyona
parçalanr [2]. Bir seyrek RxC olumsallk tablosunda odds oran tahmini yapmak için bu
olabilirlik fonksiyonu kullanlabilir. Çalşmada Dickey, Jiang ve Kadane [2]’de verilen
olabilirlik fonksiyonu ve Demirhan ve Hamurkaroğlu [3]’de verilen dönüşüm kullanlarak
odds oranlar için bir olabilirlik fonksiyonu elde edilmiştir. Daha sonra önsel dağlm seyrek
290
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HİSTOGRAM ÇÖZÜMLEMESİ İÇİN BİR BAYESCİ YAKLAŞIM VE
BİR UYGULAMA
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1. Giriş
Bir boyutlu histogram, uygulamada sklkla kullanlan bir görsel çözümleme aracdr.
Histogramn kullanm alanlar siyaset biliminden tbba, nükleer fiziğe kadar çeşitlenmektedir.
Bir histogram, araştrmacya ilgilediği konuya ilişkin kitlenin dağlmnn kesikli bir
görüntüsünü sunmaktadr. Bu görüntüden peş peşe gelen snflara ait olaslk yoğunluğundaki
değişimler, dağlmn çarpklğ, en yüksek ve düşük yoğunluklu snflar gibi bilgiler elde
edilebilmektedir. Bu bilgilerin tümü aslnda kitlenin dağlm tarafndan içerilmektedir.
Kitlenin dağlmnn tahmin edilmesi, bu bilgilerin elde edilmesinin yan sra çkarsamalar
derinleştirmek için de gereklidir.
Çalşmada, ilgilenilen kitlenin dağlmnn bir histogram üzerinden Bayesci yolla kestirimi ele
alnmştr. Önerilen yaklaşm siyaset bilimi alanndan bir veri kümesine uygulanmştr.
2. Histogram çözümlemesi
Kitlenin dağlmn tahmin etmek için çözümlemenin görsel boyutundan teknik boyutuna
geçiş yaplmaldr. Teknik olarak bakldğnda kitlenin dağlmnn kesikli ya da sürekli oluşu
histogramdan elde edilecek yorumlar etkilemektedir. Sürekli bir kitle için, kitlenin olaslk
yoğunluk fonksiyonunun eğrisel olarak biçimi ve eğrinin altnda kalan alanlar ile ilgilenilir.
a1 , b k  aralğnda tanml bir Y sürekli raslant değişkeninin olaslk yoğunluk fonksiyonu
h y  olsun. h y  ’nin bir kesikli tahmini olan, k snfl bir histogramn içerdiği her snfa,
bi

i 
 hy dy

(1)

ai

olaslğ karşlk gelir. Eşitlik (1)’de i’inci snfn alt snr a i ve üst snr b i ’dir.
Kesikli bir kitle için ise her snfa düşen olaslk değeri ile ilgilenilir. k  2 olmak üzere k
tane değer alan bir X kesikli raslant değişkeninin olaslk fonksiyonu g x  olsun. g x  ’in bir
kesikli tahmini olan k snfl bir histogramn içerdiği her snfa i  g x i  olaslğ karşlk
gelir.
g x  ya da h y  ’nin bir kestiriminin elde edilmesi için literatürde önerilmiş olan çok sayda
yaklaşm bulunmaktadr. Her yaklaşmn kendine göre üstün ve zayf yönleri bulunmaktadr.
Önerilen baz yaklaşmlardaki temel sorun, negatif olaslk tahmini elde etme olaslğnn
bulunmasdr. Bayesci yaklaşmlarn diğerlerine üstünlüğü, ilgilenilen histograma ilişkin önsel
bilginin de çözümlemeye katlmas noktasnda ortaya çkmaktadr. Leonard [2] peş peşe gelen
snflar arasndaki ilişki yapsnn da yanstlabildiği, negatif olaslk tahmini vermeyen bir
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Bayesci yaklaşm önermiştir. Leonard [3] önsel bilginin birinci dereceden otoregresif
olaslksal süreçler kullanlarak ifade edilmesi üzerinde durmuştur. Leonard [2, 3]
yaklaşmlarnda bir lojit dönüşüm kullanmakta ve bu dönüşüm üzerinden çkarsamalar
yaplmaktadr. Sonsal çözümlemeler için ise Newton – Raphson türü bir admsal algoritma
kullanmaktadr. Verilen admsal algoritma Newton – Raphson algoritmasnn başlangç
değerlerine duyarllk, geç yaknsama, genel yerine yerel optimumlara yaknsayabilme gibi
olumsuzluklarndan etkilenebilmektedir.
Leonard [2]’n yaklaşmnda sonsal çkarsamalar için admsal algoritma yerine bir Markov
zinciri Monte Carlo yaklaşm kullanlmak istendiğinde, kullanlan lojit dönüşüm nedeniyle
tam koşullu dağlmlar bilinen bir kapal biçimde elde edilememektedir. Bu durumda, Gibbs
örneklemesi algoritmas doğrudan kullanlamamaktadr. Metropolis – Hastings algoritmas ya
da bu algoritmann diğer algoritmalarda hibritlenmiş biçimleri kullanldğnda lojit dönüşüm
nedeniyle bilgisayar hafzasnda taşmalar oluşmakta ve çözüme gidilememektedir.
Bu çalşmada, Demirhan ve Hamurkaroğlu [1] ve King ve Brooks [4] tarafndan verilen
yaklaşmlar ile snf sklklarna ilişkin önsel dağlm kullanlarak snf olaslklarna ilişkin bir
önsel dağlm elde edilmiştir. Elde edilen bu önsel dağlm kullanldğnda Gibbs örneklemesi
algoritmas doğrudan kullanlabilmekte ve negatif snf olaslğ tahmini elde edilmemektedir.
Bu yaklaşm, siyaset bilimi alannda bir kesikli kitlelerden gelen veri kümesine uygulanmş ve
elde edilen sonuçlar tartşlmştr.
Anahtar Kelimeler: Dirichlet dağlm, Gibbs örneklemesi, katl-terimli dağlm, sonsal
çkarsama.
KAYNAKLAR
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Leonard T. (1978), Density estimation, stochastic processes and prior information, J.
RSS. Ser. B, 40, 113 – 146.
King, R., Brooks, S.P. (2001), Prior Induction in Log-linear models for General
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ABSTRACT
A BAYESIAN APPROACH FOR HISTOGRAM ANALYSIS AND NUMERICAL
EXAMPLES

In this work, we consider Bayesian estimation of histograms. We give an approach for
elicitation of a prior distribution for interval or category probabilities over the prior
distribution of category counts, and derive corresponding full conditional posterior
distributions to run the Gibbs sampling algorithm for posterior inferences. Given approach is
applied over a data set from political science field and results are discussed.
Key Words: Dirichlet distribution, Gibbs sampling, multinomial distribution, posterior
inferences
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İŞ TATMİNİNİN TÜKENMİŞLİK ÜZERİNE ETKİSİNİN YAPISAL
EŞİTLİK MODELİYLE ARAŞTIRILMASI
Rana ŞEN*, Talha ARSLAN, Veysel YILMAZ, Cengiz AKTAŞ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü, Eskişehir
ranasen@ogu.edu.tr, mtarslan@ogu.edu.tr, vyilmaz@ogu.edu.tr, caktas@ogu.edu.tr

1. Giriş
Bu çalşmada akademisyenlerin iş tatmini, duygusal tükenmişlikleri ve kişisel başarlar
arasndaki ilişkiler yapsal eşitlik modeli yardmyla betimlenmeye çalşlmştr. Bu amaçla
web ortamnda hazrlanan anket Eskişehir Osmangazi Üniversitesi(ESOGU-167 kişi) ve
Anadolu Üniversitesi(AÜ-145 kişi)’nde görev yapan 312 akademisyen tarafndan
yantlanmştr. Çalşmada kullanlan İT tutum ifadeleri Spector’ ün (1985) geliştirdiği Minnesota
İş Tatmin ölçeği ve Akman, Kelecioğlu ve Bilge (2006) , çalşmasndan, tükenmişlik için ise
Maslach’n geliştirdiği tükenmişlik ölçeğinden yararlanlarak oluşturulmuştur.
2. Yöntem
Yapsal eşitlik modeli sosyal bilimlerde ve doğa birimlerinde skça kullanlan istatistiksel bir
tekniktir. Yapsal eşitlik modelinde farkl modelleri bulunmaktadr. Bu çalşmada LISREL
modeli kullanlmştr. Yapsal model, bağml gizil değişkene(Y) ilişkin model ve bağmsz
gizil değişkene(X) ilişkin model srasyla
varsaymlar altnda
(2.1.1)
(2.1.2)
(2.1.3)
şeklinde yazlabilir. Burada ζ, ε ve δ birbirleriyle ilişkisizdir. ζ ile ξ, ε ile η ve δ ile ξ kendi
aralarnda ilişkisizdir. B köşegen elemanlar sfr olan ve (I-B)’ si tekil olmayan matristir. ξ ve
η srasyla neden ve sonuç(cause and effect) değişkenlerine ilişkin değerlerdir ve genellikle
direkt olarak gözlenmezler(gizil değişken olarak adlandrlrlar). Y ve X değerleri Λy ve Λx
katsaylar matrisi üzerinden η ve ξ ile doğrusal ilişkilidir ve bu değişkenler ölçülebilir.
(2.1.2) ve (2.1.3) de verilen eşitlikler genellikle ölçüm modeli olarak adlandrlr. (Jöreskog,
Sörbom, 2001, Johnson & Wichern 2002; Schumacker, Lomax, 2004, 2006).
3. Sonuç
Yapsal modelde iş tatmini “IT(X1)”, duygusal tükenmişlik “DT(Y1)” ve kişisel başar
“KB(Y2)” ile simgelenmiştir. Yapsal modelde yer alan “IT(X1)” ve “KB(Y2)” daki bir
birimlik artşn srasyla “DT(Y1)” üzerinde 0,27 ve 0,35 birimlik azalşa neden olduğu
saptanmştr. Ayrca, “IT(X1)” deki bir birimlik artşn “KB(Y2)” üzerinde 0,61 birimlik
artşa neden olduğu da görülmüştür. “Akademisyenlerde iş tatmini, tükenmişlik ve kişisel
başar arasndaki ilişkinin betimlenmesi için önerilen YEM sonuçlarna ilişkin modelin uyum
ölçütleri RMSE=0,09; NFI=0,89; CFI=0,91; RMR=0,08; GFI=0,80 şeklinde hesaplanmştr.
Uyum ölçütler incelendiğinde öneri YEM nin kabul edilebilir limit değerleri arasnda olduğu
anlaşlmaktadr.
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Çalşmadaki önsavlar;
H1: Akademisyenlerin iş tatmini arttkça duygusal tükenmişlik azalr.
H3: Akademisyenlerin iş tatmini arttkça kişisel başar artar.
H2: Akademisyenlerin kişisel başarlar arttkça duygusal tükenmişlikleri azalr.
şeklinde kurulmuştur. Çizelge1’ de yapsal modele ilişkin bulgular özetlenmiştir.
Çizelge1. Yapsal modele ilişkin bulgular
Hipotezler
İlişkiler
Standartlaştrlmş parametreler
Sonuç
t
Doğruland
H1
IT(X1)DT(Y1)
-0,35
4,49
H2
Doğruland
KB(Y2)DT(Y1)
-0,27
3,33
H3
IT(X1) KB(Y2)
0,61
8,04
Doğruland
Yapsal Eşitlikler
Y1 = - 0,27*Y2
–
0,35*X1
R² = 0,31
Y2 = 0,61*X1
R² = 0,37
Çalşmada iş tatmininin kişisel başary etkilediği ve kişisel başardaki artşn da tükenmişliği
azaltacağ sonucuna ulaşlmas özellikle üzerinde durulmas gereken bulgular olarak
değerlendirilmektedir. Akademisyenlerde iş tatmininin artrlmas, maaşlar ve diğer gelirlerde
(ders ücreti, döner sermaye vb.) iyileştirmelerin yaplmas, yöneticilerle iletişim (övmetakdir), başarlarn ödüllendirilmesi, bilimsel kongrelere katlm için cesaretlendirme ve
maddi destek, hizmet içi eğitimin yeterli hale getirilmesi, güven ve bütünleşmenin
sağlanabilmesi için sosyal alanlarn oluşturulmas iyileştirme yaplmas gereken baz önemli
konulardr.
KAYNAKLAR
[1] Jöreskog, K. & Sörbom, D. (2001). LISREL 8: User’s Reference Guide. Scientific
Software International Inc., Chicago.
[2] Schumacker, R. E., & Lomax, G. R. (2004). A beginner’s guide to structural equation
modeling. Lawrence Erlbaum Associates, London.
[3] Johnson, R. A. & Wichern, D. W.,(2002). Applied Multivariate Statistical Analysis,
Pearson Edication International, New Jersey.
[4] Akman,Y., Kelecioğlu, H. , Bilge, F. (2006). Ögretim Elemanlarnn İş Doyumlarn
Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi (H.U. Journal of
Education), 30, 11-20.
[5] Spector, P.E. (1985). Measurement of Human Service Job Satisfaction: Development of
the Job Satisfaction Survey. American Journal of Community Psychology,13, 693-712.
ABSTRACT
EXAMINATION OF EFFECT JOB SATISFACTION ON BURNOUT WITH
STRUCTURAL EQUATION MODEL (SEM)
In this study, the relationship between academics’ job satisfaction, emotional exhaustion and
personal accomplishment tried to describe with Structural Equation Model. For this purpose,
a questionnaire on the web answered by 312 academics working at the University of Eskisehir
Osmangazi (167 person) and Anadolu (145 person). In structural model, job satisfaction
represented by the “IT(X1)”, emotional exhaustion represented by the “DT(Y1)”, and
personal accomplishment represented by the “KB(Y2)”. As a result of the analysis, it was
found that one unit increase in “IT(XI)” and “KB(Y2)” caused, respectively, 0.27 and 0.35unit decrease on the “DY(Y1)”. In addition, 0.61-unit increase on the “KB(Y2)” was also
caused by one-unit increase in “IT(X1)”.
Key words: University Teaching Staff, Job satisfaction, Burnout, Structural Equation Model
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KATEGORİK VARYANS ANALİZİ (CATANOVA) ve UYGULAMASI

Session 5 İstatistiksel Modelleme

Burada, i  1,2,..., c

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü Tandoğan/Ankara
celikn@science.ankara.edu.tr

Tp, biyoloji, psikoloji ve birçok sosyal bilim dallarnda yaplan araştrmalarda kullanlan
değişkenler çoğunlukla saym ile belirlenmektedir. Değişkenler nitel (qualitative) veya nicel
(quantitative) olmak üzere ikiye ayrlmaktadr. Daha çok sosyal bilimlerde karşlaşlan nitel
değişkenler, sözcüklerle ifade edilirken, nicel değişkenler saylarla ifade edilirler. Nicel
değişkenler de kendi aralarnda sürekli ve kesikli olmak üzere ikiye ayrlrlar. Bu doğrultuda,
kategorik değişken, nitel değişkenler ve kesikli nicel değişkenleri kapsamaktadr.
ANOVA modeli, bağml değişkendeki varyans parçalara ayrma yöntemiyle bağml
değişkenlerin başka bir değişken üzerindeki etkisini incelemeye yarayan modelleme türleri ve
bu modellerle ilişkili işlemlere verilen genel isimdir (Lindman, 1974). ANOVA modelindeki
parametrelerin en küçük kareler (EKK) tahmin edicileri, normal dağlm varsaym altnda en
etkin tahmin edicilerdir. Normal dağlm varsaym sağlanamazsa, parametre tahmin
edicilerinin ve bu tahmin edicilere dayanan F test istatistiklerinin güvenilirliği oldukça düşük
olmaktadr. Ancak verilerin gerçek dağlm veya yaklaşk olarak gerçek dağlm biliniyorsa,
dayankl yöntemler kullanmak etkin sonuçlara vermektedir (Şenoğlu ve Actaş, 2010).
Bununla beraber, eğer veriler kategorik ise, CATANOVA modeli kullanmak, daha doğru
olacaktr.
CATANOVA, veriler kategorik olduğunda, denemeler arasnda anlaml bir farkn olup
olmadğn incelemek için kullanlan bir yöntemdir. CATANOVA modelinde amaç denemeler
arasnda anlaml bir farkllk olup olmadğn snamaktr. Ancak, bilinen ANOVA modelinde
ortalamalar aras farkn yerini oranlar aras farklar alacaktr. Dolaysyla, hipotez,
(1)

şeklinde kurulacaktr. CATANOVA modeline ilişkin veri yaps aşağdaki gibidir:
Çizelge 1. CATANOVA Modeli Veri Yaps
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Kategoriler

Denemeler
1

n11

n21

2

n12

n22


t


n1t


n 2t

Toplam

n1

n2

1

2

c
nc1

Toplam

n c2

n2





nct


nt



nc 

n





n 1

k  1,2,...t ,

ni   i. kategorideki toplam veri saysn,
n j  j. denemedeki toplam veri saysn,

1. Kategorik Varyans Analizi

H 1 : En az biri farkl
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t  deneme saysn,
c  kategori saysn,
nij  j. deneme ve i. kategorideki veri saysn,

Nuri ÇELİK

... 
H 0 : p1 
p2 
pt

ve
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n

toplam veri saysn,

ifade etmektedir.
Bununla beraber bu çalşmadaki uygulamada, bat ülkeleri ve uzak doğu ülkelerinde
standartlar belirlenmiş bir hastalk olan F-G için Türkiye’de yaplan bir çalşma ele
alnacaktr. Söz konusu skor analizi için Türkiye’nin dört bölgesinde iki yl süren bir anket
çalşmas düzenlenmiştir. Buna göre bölgeler, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgesi birinci grup,
Karadeniz Bölgesi ikinci grup, İç Anadolu Bölgesi üçüncü grup ve Güneydoğu Anadolu
Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi dördüncü grup olarak belirlenmiştir. Toplam 758 kadn
üzerinde yaplan ankette Türkiye’deki F-G skorlar ve skoru etkileyen faktörler belirlenmeye
çalşlmştr.
KAYNAKLAR

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Light R.J. and Margolin B.H. (1971), An Analysis of Variance for Categorical Data,
Journal of the American Statistical Association, 66, 335.
Şenoğlu B. ve Actaş Ş. (2010), İstatistiksel Deney Tasarm, Sabit Etkili Modeller,
Nobel Yaynevi, Ankara.
Graybill F.A. (1961), An Introduction to Linear Statistical Models, McGraw-Hill Book
Co, New York.
Powers D.A. and Xie Y. (2000), Statistical Methods for Categorical Data Analysis, San
Diego, Academic Press
Agresti, A. (1996). An Introduction to Categorical Data Analysis. New York: John
Wiley and Sons.

ABSTRACT
ANALYSIS OF VARİANCE FOR CATEGORICAL DATA AND AN APPLICATION

In statistical analyses, lots of application and methods are about on normality assumption. In
the same way, in the analyses of variance method too, the most important assumption is
normality. However, It is observed that there are more categorical, nominal or sequential
data than continious data in everday life. In this work, one way analyses of variance method
for categorical data (CATANOVA) will be determined, components of variation and their
distributional behaviour will be constructed and numerical example will be applied to real
data set.
Key words: Categorical Data, Analyses of Variance
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K–1 tane iki durumlu lojistik regresyon modelinden elde edilen β̂ k ve Vaˆ r (βˆ k ) ’lar
birleştirilerek βˆ *  (βˆ 1 βˆ 2 ....βˆ J 1 ) ve Vaˆr (βˆ * ) matrisleri elde edilir. H0 hipotezini test etmek
için uyarlanmş Wald test istatistiği aşağdaki gibi kurulur:

ARDIŞIK KATEGORİ LOJİSTİK REGRESYON MODELİNDE
ORANTISALLIĞI BOZAN DEĞİŞKENLERİN BELİRLENMESİ İÇİN
UYARLANMIŞ WALD TEST İSTATİSTİĞİ
N. Anl DOLGUN*, Osman SARAÇBAŞI

Wald  ( Dβˆ * )[DVaˆ r (βˆ * )D]1 (Dβˆ * )

Hacettepe Üniversitesi Tp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dal, Shhiye, 06100, Ankara
E-mail: anilbarak@yahoo.com, osaracba@hacettepe.edu.tr

1.Giriş

Ordinal lojistik regresyon modelleri, ordinal yapdaki bağml değişkeni modellemede
kullanlan logitlerin yapsna göre üçe ayrlmaktadr. Bunlar; ardşk kategori lojistik
regresyon modeli, sürekli oran modeli ve orantsal odds modelidir [1]. Bu modellerden ardşk
kategori lojistik regresyon modelinde, Y ordinal yapdaki bağml değişken kategorisini
(k=1,2,…,K) göstermek üzere, her bir bağml değişken kategorisi (Y=k), kendisinden önce
gelen küçük kategori (Y=k-1) ile karşlaştrlr ve ardşk kategori logitleri aşağdaki gibi
oluşturulur [1].

 P(Y  k | x) 
a k (x)  ln 
  k  x' 
(Y k  1 | x) 
 P
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(3)

Eşitlik 3 ile verilen uyarlanmş Wald test istatistiği yokluk hipotezi altnda (J–2)K serbestlik
derecesinde Ki-kare dağlm gösterir. Orantsallk varsaym tümel olarak sağlanmyorsa
farkllğ yaratan bağmsz değişken veya değişkenleri saptayabilmek için D, β̂* ve
Vaˆ r (βˆ * ) matrislerinin ilgili kolon ve satrlar seçilerek değişken baznda orantsallk test
edilebilmektedir. H0 altnda, iki durumlu lojistik regresyon kestirimlerinin
*
*
βˆ k  ( ˆ1' , ˆ 2' ,..., ˆ K' 1 ) ' asimptotik olarak, E (βˆ k )   k ortalama ve Eşitlik 2’de verilen
asimptotik varyans kovaryans ile çok değişkenli normal dağlm gösterdiği tantlanacaktr.
Ayrca, uyarlanan test istatistiğinin yokluk hipotezi altnda büyük örneklem dağlşnn kikare olduğu benzetim çalşmas ile de gösterilecektir.
KAYNAKLAR

k  2,..., K .

(1)

[1]

Eşitlik 1’de görüldüğü üzere ardşk kategori lojistik regresyon modelinde komşu iki kategori
için elde edilen  katsaylarnn dolaysyla da hesaplanan odds’un ( exp( ) ) eşit olduğu
varsaym bulunmaktadr. Bu varsaym “orantsal odds veya orantsallk varsaym” olarak da
adlandrlr. Ardşk kategori lojistik regresyon modelinde orantsallk varsaymn test etmek
için olabilirlik oran test istatistiğinden yararlanlabilinir [2]. Ancak bu yöntem orantsallğ
tümel (omnibus) olarak test etmekte ve orantsallğn modeldeki hangi bağmsz değişken
veya değişkenler tarafndan bozulduğu hakknda bir bilgi vermemektedir [2]. Bu çalşmann
amac, ardşk kategori lojistik regresyon modelinde orantsallk varsaymn bozan değişken
veya değişkenlerin saptanmasdr. Bu amaçla daha önce orantsal odds modeli için Brant [3]
tarafndan geliştirilmiş olan Wald test istatistiği, ardşk kategori lojistik regresyon modelinde
orantsallğ test etmek için uyarlanacaktr.
2.Uyarlanmş Wald Test İstatistiği

Ardşk kategori lojistik regresyon modelinde orantsallk varsaym doğru olduğunda jnci
( j  1,2,.., J ) bağmsz değişkene ait regresyon katsaylar (  jk ) birbirine eşit olur ve H0
hipotezi H 0 : 1 j 
2 j 
... 
 ( K 1) j şeklinde ifade edilir. K tane bağml değişken kategorisi
için K–1 tane iki durumlu lojistik regresyon modeli uygulanr ve bu modellerden ˆ
k

[2]
[3]

Hosmer, D. W. ve Lemeshow, S. (2000) Applied Logistic Regression, Second Edition,
Wiley, New York.
Long, S. J. (1997) Regression Models for Categorical and Limited Dependent
Variables, Sage Publications, Thousand Oaks, CA.
Brant, R. (1990). Assessing Proportionality in the Proportional Odds Model for Ordinal
Logistic Regression. Biometrics; 46: 1771-1178.
ABSTRACT
AN ADAPTED WALD TEST STATISTIC TO DETERMINE THE VARIABLES
THAT DO NOT SATISFY THE PROPORTIONALITY ASSUMPTION IN THE
ADJACENT CATEGORY LOGISTIC REGRESSION MODEL

The aim of the study is to determine the variables in the adjacent category model that violate
the proportionality assumption. For this purpose, a Wald test is proposed for testing the
proportionality assumption in the adjacent category model. The adapted Wald test statistic is
proven to have a distribution that is asymptotically chi-square with (J–2)K degrees of
freedom. In addition, the validity of the distributional results is examined under H0 with a
Monte Carlo simulation study.
Key Words: Adjacent category logistic regression model, proportionality assumption, Wald
test statistic

katsaylar ve Vaˆr (βˆ k ) kestirimleri elde edilir. Elde edilen K–1 katsay birbirinden bağmsz
olmadğndan k≤l ve i  1,2,.., N için ̂ k ile ̂ l arasndaki kovaryanslar aşağdaki eşitlik ile
verilen matrisin ilk satr ve ilk sütununun silinmesiyle elde edilir.
Vaˆ r (βˆ k , βˆ l )  ( X Wkk X) 1 ( X Wkl X)( X Wll X) 1
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(2)
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LİNEER KARMA MODELDE VARYANS-KOVARYANS YAPISI
MODEL SEÇİMİNİN BAĞIMLI DEĞİŞKEN VEKTÖRÜNE İLİŞKİN
ORTALAMA YAPISI ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
*

ÖZET
Bu çalşmada tekrarl ölçümler için lineer karma modelde bağml değişken vektörünün
varyans-kovaryans matris yapsnn Çizelge 1 ile verilen;

ile
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Heterojen Birinci Dereceden Otoregresif
[ARH(1)]
Huynh-Feldt (HF)

varyans bileşenleri (VC), bileşik simetri (CS), Toeplitz (TOEP) ve birinci dereceden
otoregresif [AR(1)] homojen varyans-kovaryans modelleri
yaplandrlmamş (UN), köşegen [UN(1)], heterojen bileşik simetri (CSH), heterojen
Toeplitz (TOEPH), heterojen birinci dereceden otoregresif [ARH(1)], Huynh-Feldt
(HF), birinci dereceden anti-bağml [ANTE(1)], birinci dereceden faktör analitik
[FA(1)] ve yaplandrlmamş korelasyonlu (UNR) heterojen varyans-kovaryans
modelleri

Birinci Dereceden Anti-Bağml
[ANTE(1)]
Birinci Dereceden Faktör Analitik
[FA(1)]
Yaplandrlmamş Korelasyonlu (UNR)

[1]

Çizelge1. Tekrarl ölçümler için lineer karma modelde kullanlan varyans-kovaryans modelleri

[3]

Varyans Bileşenleri (VC)

1

Varyans-kovaryans modelinin  j, j  .eleman

 2  j  j 

 j  j 
   j 
j 
 2  j  j 
or
 u2  j  j 
 2   j  j
 2  j  j 
2
  j  j   j  j 
0

2

Bileşik Simetri (CS)

2

Toeplitz (TOEP)

t

Birinci Dereceden Otoregresif [AR(1)]
Yaplandrlmamş (UN)
Köşegen [UN(1)]

2
t(t+1)/2
t

Heterojen Bileşik Simetri (CSH)

t+1

Heterojen Toeplitz (TOEPH)

2t-1
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t+1

2
u

 j  j 
 
 j  j 
2
 j  j  j
 jj   j  j 
 2j  j  j 
0  j  j 
 2j  j  j 
 j j    j  j 
 2j  j  j 
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2

2

j  j

 j j  



j  j

 j  j
 2j  j  j  

2
j

  2j   2    j  j  
 2j  j  j 

2t-1
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t(t+1)/2

 j j 

max  j , j   1



k  min  j , j  

 k  j  j

 j2   2j  j 
j 
 j  j   j  j 

 2j  j  j 
 j j   max  j , j  min  j , j   j  j 

KAYNAKLAR

[2]

Varyans-kovaryans
modelindeki parametre
says

 2j  j  j 

t+1

Anahtar Kelimeler: tekrarl ölçüm, lineer karma model, homojen ve heterojen varyanskovaryans modeli, bilgi kriteri.

kullanlarak yaplandrlmasnn bağml değişken vektörünün ortalama yapsna ilişkin
parametre tahminleri, hipotez testleri ve güven aralklar üzerine etkileri incelenerek, gerekli
istatistiksel sonuç çkarmlar yaplmştr.

Varyans-kovaryans modeli
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İyit, N. (2008), Constitution of Linear Mixed Models in the Analysis of Correlated Data.
Philosophy of Doctora (Ph.D.) Thesis, Selcuk University, Graduate School of Natural
and Applied Sciences, Department of Mathematics, Konya, Turkey.
İyit, N., Genç, A., (2010), Constitution of Random Intercept And Slope Model (RISM)
as a Special Case of Linear Mixed Models (LMMs) for Repeated Measurements Data,
International Congress in Honour of Professor H. M. Srivastava on his 70th Birth
Anniversary, Bursa, Turkey.
Littell, R.C., J. Pendergast and R. Natarajan (2005), Modelling covariance structure in
the analysis of repeated measures data. Statistics in Medicine, 19:1793-1819.
McCulloch, C.E. and S.R. Searle (2001), Generalized, Linear, and Mixed Models. 1st
Edn. John Wiley&Sons Inc., New York, pp: 156-184. ISBN: 0-471-19364-X.

ABSTRACT
EVALUATING THE EFFECTS OF VARIANCE-COVARIANCE STRUCTURE
MODEL SELECTION ON THE MEAN STRUCTURE OF RESPONSE VARIABLES
VECTOR IN LINEAR MIXED MODEL

In this study, for repeated measurements in linear mixed models (LMM), the effects of
selection stage of the variance-covariance structure model by using 13 different homogeneous
and heterogeneous covariance structure models given above in Table 1 on the mean structure
of the response variables vector are investigated. Parameter estimates, hypothesis tests and
confidence intervals for the fixed effects parameter vector are constituted and also necessary
statistical inferences are made.
Key Words: repeated measurement, linear mixed model, homogeneous and heterogeneous
variance-covariance model, information criteria
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0.0504
0.0462
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Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü
irmakacarlar@gazi.edu.tr, bulenta@gazi.edu.tr

1. Özet
Bu çalşmada, iki dağlş parametresinin eşitliği için sra istatistiğine dayal bir test istatistiği
önerilmiştir. Önerilen test istatistiğinin dağlm özellikleri çalşlarak güç karşlaştrmalar
yaplmştr. Güç karşlaştrmalarnda Klotz, Kamat ve Siegel-Tukey testleri
kullanlmştr[1,2,3].
Önerilen test istatistiği şu şekilde verilebilir. Olaslk yoğunluk fonksiyonlar f ( x) ve f ( y )
olan yğnlardan n1 ve n2 hacimli bağmsz örnekler X1, X2 ,…, X n1 ve Y1, Y2 ,…, Yn2 olsun.
Doğrusal sra istatistikleri formuna dayanan test istatistikleri için yğn meydanlar olan MX ve
MY ’ nin eşit olduklar varsaylr [4,5]. Bu iki yğnn dağlş parametreleri srasyla σ1 ve σ2
olsun. MX ve MY eşit iken Zi , eşitlik (1) de verildiği gibi elde edilir.
1)

(

ve

0 [| n / 2 |] tek ise
s
1 [| n / 2 |] çift ise

(2)

olmak üzere
 n  2  2i    s  2sr  r 

 n  1  2i    s  2 sr  r 
ai  
2i  n  1  s
2i  n  s


1

Klotz

Kamat

0.0297
0.0311
0.0376
0.0367
0.0486
0.0448
0.0357

0.0288
0.0256
0.0470
0.0329
0.0411
0.0412
0.0363

0.0288
0.0251
0.0474
0.0341
0.0411
0.0409
0.0360

0.0291
0.0350
0.0473
0.0432
0.0496
0.0461
0.0469

0.0291
0.0304
0.0375
0.0369
0.0499
0.0424
0.0370

0.0286
0.0294
0.0367
0.0327
0.0502
0.0429
0.0372

0.0287
0.0293
0.0391
0.0331
0.0518
0.0428
0.0382

0.0301
0.0407
0.0492
0.0485
0.0470
0.0497
0.0463

0.0301
0.0314
0.0392
0.0390
0.0473
0.0428
0.0433

0.0270
0.0221
0.0427
0.0313
0.0407
0.0437
0.0465

0.0313
0.0222
0.0525
0.0345
0.0409
0.0465
0.0485

BI

ST

5

Klotz

Tekdüze(0,1)
0.1563 0.1565 0.1530
0.1697 0.1210 0.1014
0.1692 0.1578 0.1267
0.1730 0.1414 0.1582
0.2368 0.2356 0.2006
0.2269 0.2161 0.2131
0.2156 0.2151 0.2182
Ki-kare(1)
0.1746 0.1772 0.1670
0.1715 0.1564 0.1533
0.1783 0.1779 0.1845
0.1945 0.1819 0.1800
0.2332 0.2350 0.2391
0.2510 0.2360 0.2393
0.2547 0.2530 0.2511
Üstel (1)
0.1056 0.1056 0.1070
0.1581 0.1535 0.1565
0.1703 0.1603 0.1675
0.1745 0.1640 0.1672
0.2196 0.2108 0.2129
0.2404 0.2258 0.2211
0.2481 0.2384 0.2460

ST

10

Kamat

BI

Klotz

Kamat

0.1570
0.0982
0.1244
0.1570
0.2036
0.2132
0.2126

0.2785
0.2894
0.2971
0.3149
0.3471
0.3561
0.3778

0.2786
0.2656
0.2671
0.2543
0.3370
0.3369
0.3671

0.2771
0.2662
0.2743
0.2460
0.3482
0.3433
0.3679

0.2741
0.2638
0.2748
0.2463
0.3472
0.3452
0.3649

0.1709
0.1578
0.1890
0.1882
0.2379
0.2339
0.2508

0.2524
0.2340
0.2975
0.3177
0.3434
0.3623
0.3824

0.2548
0.2220
0.2920
0.2911
0.3265
0.3303
0.3638

0.2509
0.2261
0.3121
0.3061
0.3359
0.3298
0.3714

0.2506
0.2187
0.3105
0.3061
0.3337
0.3250
0.3690

0.1092
0.1549
0.1692
0.1617
0.2219
0.2232
0.2428

0.1515
0.2598
0.2591
0.2776
0.2916
0.3317
0.3542

0.1445
0.2452
0.2541
0.2513
0.2843
0.3030
0.3442

0.1456
0.2400
0.2519
0.2683
0.2803
0.3168
0.3497

0.1422
0.2455
0.2508
0.2690
0.2898
0.3064
0.3425

Çizelge 1’deki sonuçlar incelendiğinde bir çok durumda BI istatistiğine ilişkin deneysel alfa
değerlerinin kuramsal alfa değeri olan 0.05'e diğer testlere nazaran daha yakn olduğu
görülmektedir. Örnek hacmi arttkça BI istatistiğine dayal test için elde edilen güç
değerlerinin ST (Siegel-Tukey), Klotz ve Kamat testleri için elde edilen güç değerlerinden
genel olarak daha büyüktür.

Bu çalşmada önerilen testte ağrlk katsaylar, n  n1  n 2 iken,
0 n tek ise
r
1 n çift ise
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Çizelge 1. Simülasyon sonuçlar

İKİ DAĞILIŞ PARAMETRESİNİN EŞİTLİĞİ İÇİN SIRA
İSTATİSTİĞİNE DAYALI BİR TEST

1, X ve Y gözlemleri ortak sralandğnda i. sradaki X gözlemi ise
Zi  
0, aksi halde
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KAYNAKLAR
i tek ve1  i  [| n / 2 |]
i çift ve1  i  [| n / 2 |]

3)

(

i tek ve [| n / 2 |]  i  n
i çift ve [| n / 2 |]  i  n

şeklinde tanmlanr. Bu durumda, H 0 :  1   2 hipotezinin testi için önerilen test istatistiği,

[1] Klotz, J. (1962), Nonparametric Tests for Scale. Annals of Math. Statistics,498-512.
[2] Kamat, A. R. (1956), A Two-Sample Distribution-Free Test. Biometrika, 43,377–387.
[3] Siegel, S., and Tukey, J.W., (1960), A Nonparametric Sum of Ranks Procedure for
Relative Spread in Unpaired Samples. J. of Amer. Stat. Assn., Vol:55 pp.429-445.
[4] Freund, J.E., and Ansari, A.R. (1957). Two-way rank sum tests for variance. Technical
report, Virginia Polytechnic Institute, 34.
[5] David, F.N., and Barton, D.E. (1962). Combinatorial Chance. Charles Co., London.

n

BI   ai Z i
i 1

olarak yazlr.

(4)

Bu çalşmada önerilen test istatistiği gözlemlerin tümünü kullanmakta, dolaysyla n tek iken
veriden bir gözlemin atlmasn önlemektedir. BI istatistiğinin dağlm Siegel-Tukey
istatistiğinin dağlm ile ayndr. Bu nedenle simülasyon çalşmasnda BI testi için kritik
değerlerin oluşturulmasnda Siegel-Tukey olaslk dağlmlar kullanlmştr. Büyük hacimli
örnekler için BI istatistiği (n1n2  n1 (n1  1)) / 2 ortalama ve n1n2 (n1  n2  1) /12 varyans ile
normal dağlma sahiptir. Simülasyon çalşmasna ait baz sonuçlar aşağda verilmiştir.

ABSTRACT
A TEST BASED ON LINEAR RANK STATISTICS FOR TWO DISPERSION
PARAMETERS

This paper suggests a new test statistic for ordered alternatives. Distributional properties
were examined, and power comparisons were made. Klotz, Kamat and Siegel-Tukey test were
used in power comparisons. Especially when the difference between the population variances
was small, the suggested statistic proved to be more powerful in comparison with the other
three test statistics.
Key Words: Linear Rank Statistics, Kamat Test, Siegel-Tukey Test, Power Comparisons
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İLİŞKİLİ HATALARA SAHİP MODELLERDE SPLAYN VE
ÇEKİRDEK REGRESYON KESTİRİCİLERİNİN PERFORMANSLARI
*Serdar DEMİR, Dursun AYDIN
Muğla Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, 48000, Muğla, TÜRKİYE,
*e-posta: serdardemir@mu.edu.tr

Bağml değişken için gözlem değerleri Yi ve bağmsz değişken için gözlem değerleri Xi
(i=1,…n) olmak üzere, bilinmeyen bir m(X) regresyon fonksiyonunu içeren

Yi m( X i )   i ,
i=1,…,n
(1)
2
1
modeli incelensin. Sfr ortalamal ve  W varyansl (W kovaryans matrisli) i hatalarnn
ilişkili olduğu varsaym altnda, [a,b] aralğnda ikinci mertebeden türevlenebilir m(x)
fonksiyonunun parametrik olmayan kestirimiyle ilgileniyoruz. m(x) fonksiyonunun kestirimi
için en sk kullanlan parametrik olmayan kestiriciler çekirdek (kernel) ve splayn (spline)
kestiricileridir.
2. Spline Düzeltme Kestiricisi
Splayn düzeltme, m(x) fonksiyonunun tahmini için parametrik olmayan güçlü bir kestirim
yöntemidir. Diggle ve Hutchinson [1] tarafndan hatalarn ilişkili olmas durumunda bilinen
herhangi bir >0 parametresi için rij  exp(  | X i  X j |) otokorelasyon fonksiyonunu
kullanan m(x) tahmini için kübik splayn düzeltmeyi esas alan bir yöntem önerilmiştir. Eşit
aralkl tasarm noktalar (sabit tasarm) gerektirmeyen bu yöntemin splayn düzeltmeye dayal
çözümü,
S
[ m ( x )]

n

b

i 1

a

2
dx ( Y  M ) T W 1 ( Y  M )   M CM
 [ y  m ( x )] 2 W 1    [ m ( x )]

(2)

biçimindeki cezal kareler toplam ölçütünün m(x)’e göre minimum yaplmasdr. Bu şekilde
bulunan m(x) kestirimi, splayn düzeltme kestirimi mˆ S ( x) olarak tanmlanr. Burada
Y  ( y1 , y 2 ,..., y n ) ve M  (m( x1 ),..., m( x n )) . Eşitlik (2)’te C matrisi yar-pozitif tanml
bir ceza matrisi ve  (>0) düzeltme parametresi olup çapraz geçerlilik, vd. yöntemlerle
belirlenebilir ([2], [3]).
Eşitlik (2)’de verilen kovaryans matrisinin köşegen elamanlar sfrdan fakl bir bant
matrisi olup elemanlar şu şekilde tanmlanr:

w11 1 /(1  a12 )

wii 1  ai 1 /(1  ai21 )  ai2 /(1  ai2 ) ,
ve


wnn 1 /(1  a n2 )

ve

wi 1,1 
wi,i 1 
 a /(1  a12 ) ,

i  2,..., n  1.

i  1,..., n.

Burada, ai exp    ( xi 1  xi )  olarak tanmlanr. Bu durumda (2) eşitliğini minimum yapan
m(x) tahmini aşağdaki gibi elde edilir [1]:
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3. Nadaraya-Watson Çekirdek Kestiricisi
Yaygn biçimde kullanlan diğer bir parametrik olmayan kestirim yöntemi çekirdek
fonksiyonuna dayal olan çekirdek kestiricilerdir. Rastgele tasarm durumunda, en yaygn
kullanlan çekirdek kestirici ise
mˆ NW ( x) 

1. Giriş
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n

n

i 1

i 1

Yi K[( x  X i ) / h]  K[( x  X i ) / h]

(4)

biçimindeki Nadaraya-Watson (NW) çekirdek kestiricisidir [4]. Burada K fonksiyonu
çekirdek fonksiyonudur. Düzleştirme parametresi olan h sabiti ise kestirimin düzleştirme
düzeyini kontrol etmekte ve bant genişliği olarak da adlandrlmaktadr.
Kestiricinin performansnda önemli katks olan bant genişliğinin seçimi için çeşitli yöntemler
mevcuttur [5]. Çapraz-geçerlilik yöntemi hesaplanmas kolay ve çeşitli kestiricilere kolay
uyarlanabildiği için skça tercih edilmektedir. Bu yöntemde amaç,
1 n

ÇG (h)
 [Yi  mˆ i ( X i )]2
(5)
n i 1
biçimindeki çapraz geçerlilik fonksiyonunu minimum yapan h’nin bulunmasdr. Eşitlik
(5)’teki bir gözlem dşar kestiricisi mˆ i ( X i ) , i. gözleme ilişkin Xi ve Yi değerleri dşarda
braklarak (4) eşitliği ile hesaplanr. Bu yöntemle bulunan bant genişliği hÇG ile gösterilsin.

Hatalarn ilişkili olduğu modellerde, parametrik olmayan kestiricilerin performanslarnn
azaldğ bilinmektedir. Bu çalşmada, hatalarn ilişkili olduğu rastgele tasarm durumunda
NW çekirdek ve Splayn düzeltme regresyon kestiricilerinin performanslarn inceliyoruz. Bu
amaçla, henüz üzerinde çalşmaya devam ettiğimiz simülasyonlarn sonuçlarn
değerlendireceğiz. Simülasyon çalşmalarnda, elde edilen hata kareler ortalamalarna dayal
olarak kestiricilerin performanslar karşlaştrlacaktr.
KAYNAKLAR
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Diggle, P.J. and Hutchinson, M.F. (1989), On spline smoothing with autocorrelated
errors, Australian J. Statistics, 31, 166-182.
Eubank, R.L. (1999), Nonparametric Regression and Spline Smoothing, Marcel Dekker,
New York.
Green, P.L. and Silverman, B.W. (1994), Nonparametric Regression and Generalized
Linear Models, Chapman and Hall, London ,UK.
Hardle, W. (1991), Applied Nonparametric Regression, Cambridge, New York.
Pagan, A. and Ullah, A. (1999). Nonparametric Econometrics. Cambridge University
Press, Cambridge.

ABSTRACT
THE PERFORMANCES OF SPLINE AND KERNEL REGRESSION ESTIMATORS
IN MODELS WITH CORRELATED ERRORS

(3)

It is well known that performances of the nonparametric regression estimators are affected
severely in the case of correlated erros. In this paper, the performances of a smoothing spline
and Nadaraya-Watson kernel estimator are investigated when the nonparametric regression
model has correlated errors. For this purpose, we will compare the averaged mean square
errors of the estimations from simulations in progress.

Burada S , ’ya bağl şapka yada düzeltme matrisi olarak adlandrlr.

Key Words: Kernel Regression, Spline Regression, Nadaraya-Watson, Correlated Errors

 mS ( X1) 
 Y1 

 
( W 1  C) 1 W 1Y 
S Y 
[S ]( nxn)   
mˆ S  
m ( X )
Y 
 n
 S n 
( nx1)
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PARAMETRİK OLMAYAN REGRESYON MODELLERİ İÇİN
KESTİRİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, 06800, Ankara, TÜRKİYE,
sturkan@hacettepe.edu.tr, oniz@hacettepe.edu.tr

S(f )=

Regresyon analizi istatistikte en yaygn olarak kullanlan tekniklerden biridir. Bu analizin
amac bağml ve bağmsz değişkenler arasndaki ilişkiyi araştrmaktr. Verilen X değerleri
için Y’nin beklenen değeri ve Y arasndaki ilişki genel olarak

(1)

biçiminde modellenebilir. Burada m (x)  E(Y/X  x) olup regresyon fonksiyonu adn alr.
Parametrik olmayan regresyon fonksiyonu m(x)’in belli bir biçimi olmadğ varsaylr.
Parametrik olmayan regresyon fonksiyonunun kestirimi için çeşitli yöntemler mevcuttur. Bu
yöntemlerden en çok kullanlanlar, Nadaraya-Watson Çekirdek kestirim yöntemi, yerel
polynomial regresyon kestirim yöntemi ve eğrisel çizgi düzleştirme kestirim yöntemleridir.
Parametrik olmayan regresyon fonksiyonunun çekirdek kestirim yöntemlerinden en basit
olan Nadaraya-Watson (1964) tarafndan verilen yöntemdir. Bağml değişken Y ve bağmsz
1  xi  x 
K
değişken için gözlenen değerleri ( x i , y i ) ve K h ( x i  x ) 
 olmak üzere,
h  h 
regresyon fonksiyonunun Nadaraya-Watson kestiricisi,
n

m̂ h (x) =

i

i =1
n

∑K

h

h

(x i  x)

(2)

(x i  x)

i =1

dir. Burada K, ağrlklar belirleyen ve genellikle simetrik, tek tepeli bir olaslk yoğunluk
fonksiyonudur. h ise yerel komşuluğun büyüklüğünü kontrol eden düzleştirme parametresi ya
da bant genişliğidir. (2) ifadesinde verilen çekirdek kestiricisi ağrlkl bir ortalamadr.
Yerel polinomial regresyon kestirim yönteminde herhangi bir x noktasndaki kestirim,
K h ( x i  x ) çekirdek ağrlklar ile ağrlklandrlmş en küçük kareler kullanlarak,
p.dereceden polinomial bir model
m̂

(x) β 0  β 1 (x i - x)  ... β p (x i - x) p

(3)

2

n

∑y
i =1

1.Giriş

∑y K
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Regresyon fonksiyonunu tahmin etmek için, eğrisel çizgi düzleştirme yöntemi de en çok
kullanlan yöntemlerden birisidir. Eğrisel çizgi düzleştirme yönteminde amaç, m ∈C 2 [a, b]
uzayndaki tüm m fonksiyonlar arasnda,

Semra TÜRKAN, Öniz TOKTAMIŞ

Y = m (x) + ε
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i

b

2

m (x) dx
- m(x i ) + λ ∫

(4)

a

eşitliği ile belirtilen S(f) “cezal en küçük kareler toplamn” minimum yapan m fonksiyonunu
doğal kübik eğrisel çizgiden yararlanarak tahmin etmektir. Burada λ düzleştirme
parametresidir. Eşitlik (4)’deki fonksiyon minimum yaplarak m fonksiyonunun eğrisel çizgi
kestirimi
m̂ = S λ y
olarak elde edilir. S λ düzleştirme matrisidir.
Bu çalşmada, parametrik olmayan regresyon fonksiyonunun kestirimde yaygn olarak
kullanlan yöntemlerden Nadaraya-Watson Çekirdek kestirim yöntemi, yerel polynomial
regresyon kestirim yöntemi ve eğrisel çizgi düzleştirme kestirim yöntemi tantlacak ve bu
yöntemler kullanlarak gerçek bir veri kümesi üzerinde uygulama yaplacak ve yöntemler
karşlaştrlacaktr.
KAYNAKLAR

[1] Aydn, D. (2008), A comparison of the Nonparametric Regression Models Using
Smoothing Spline and Kernel Regression, International Journal of Mathematical,
Physical and Engineering Sciences, ISSN 1307-7465,Volume 2, Number 2, pp:75-79.
[2] Fox, J. (2002), An R and S-Plus Companion to Applied Regression, Sage Publications.
[3] Green, P.J., Silverman, B.W. (2000), Nonparametric Regression and Generalized
Linear Models, Chapman & Hall, New York.
[4] Hardle, W., Müler, M., Sperlich, S., Werwatz, A. (2004), Nonparametric and
Semiparametric Models, Springer, New York.
ABSTRACT
COMPARISON OF ESTIMATION METHODS FOR NONPARAMETRIC
REGRESSION

There are several nonparametric methods to estimate the regression functions. The smoothing
techniques mostly used to estimate nonparametric function are the kernel regression, the
spline regression and the local polynomial regression. In this study, kernel regression, spline
regression and local polynomial regression are examined and these methods are applied to a
real data set. Besides, the performances of these methods are compared.
Key Words: Nonparametric regression, kernel regression, smoothing spline, local polynomial
regression

uydurularak elde edilir.
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YARI PARAMETRİK MODELLERDE KÖTÜ KOŞULLULUK
PROBLEMİ

1.Giriş

Yar parametrik regresyon modelleri bağml değişkenin baz açklayc değişkenlerle
doğrusal, diğer açklayc değişkenlerle doğrusal olmayan bir ilişki içerisinde olduğu
regresyon modelleridir:
y i  xi   f (t i )   i , i  1,2,..., n.

(1)

burada yi’ler gözlemler, xi  ( xi1 , xi 2 ,...xip ) ve x1 , x 2 ,...x n , p  n olmak üzere bilinen

p  boyutlu vektörler,   (  1 ,  2 ,... p )  bilinmeyen p  boyutlu parametre vektörü, f(.)
bilinmeyen bir düzgün fonksiyon, ti ’ ler t1  t 2  ...  t n olacak şekilde yeniden sralanmş,
birim aralkta snrl bağmsz değişkenler,  i ’ler sfr ortalamal ve  2 ortak varyansl
normal dağlan rasgele hatalar olarak varsaylr. Matris-vektör gösterimi ile (1) ile verilen
model aşağdaki gibi yazlabilir.

y X  f t   

(2)



y   y1 ,..., y n  , f t    f t1 ,..., f t n  ,    1 ,...,  n 

ve
verilen eşitlikte

X   x1 ,..., x n  , n  p boyutlu i. satr xi olan bir matristir. Engle ve arkadaşlar (1986)
tarafndan tantlan bu model bir ‘ksmi lineer model’ olarakta adlandrlr.
Genellikle yar parametrik modeller ‘backfitting’ algoritmas ile uydurulur. Model (2) için 
ve f ’in tahminleri aşağdaki gibi yazlabilir,

(2)

ile





ˆ  Ay ve fˆ  S y  X̂  S I  XA y

(3)

burada A  X I  S X  X I  S  ve S,  düzeltme parametresine bağl bir düzeltme
matrisi, X I  S X tersi alnabilir bir matristir. Backfitting algoritmas yerine (4) eşitliği ile
verilen ‘cezal-en küçük kareler’ ölçütünün minimize edilmesi ile  ve f ’in tahmini (3)
eşitliğindeki gibi elde edilir.
1

y  X  f

2





 f  S 1  I f

(4)

(4) eşitliği ile verilen ölçüt sadece S simetrik düzeltme matrisli düzelticiler için kullanlabilir.
Backfitting algoritmasna alternatif bir yaklaşm olan (5) eşitliğinin minimize edilmesi ile elde
edilen Speckman (1988) yaklaşm ele alnrsa,
y  X  S  y  X 

308
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(2) ile verilen modeldeki  ve f ’in tahmini,
~



~

~

  Ay 
ve f S y  X

Gülin TABAKAN
Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, 68100, Aksaray/TÜRKİYE
gtabakan@aksaray.edu.tr
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(6)

S
bir
keyfi
düzeltme
matrisi
ve
elde
edilir.
Burada
1


A X I  S  I  S X X I  S  I  S  ’dir. Elde edilen sonuçlardan yar parametrik
~
modelin parametrik ksmnn tahmininde ˆ ve  tahmin edicileri arasnda küçük fakat güç

olarak





alglanan bir fark olduğuna dikkat edilmelidir.
İstatistikte çoklu iç ilişki problemi ve bu problemin sonuçlar iyi bilinmektedir. Çoklu iç ilişki
iki ya da daha fazla açklayc değişken arasndaki bir doğrusal ilişkiyi ifade etmektedir.
Çoklu iç ilişki olmas durumunda modeldeki parametrelerin tamam tam olarak tahmin
edilemez. Bu nedenle çoklu iç ilişki problemini ortadan kaldrmak için önerilen tahmin
yöntemleri yanl tahmin edicilerin ortaya çkmasna ve bunlarn incelenmesine neden
olmuştur.
Bu çalşmada (2) ile verilen ksmi lineer modelde X tasarm matrisinin sütun vektörleri
arasndaki çoklu iç ilişki problemi ele alnmştr ve bu modelde X ' X matrisinde kötü
koşulluluk meydana geldiğinde S düzeltme matrisinin simetrik ve keyfi olmas durumlar göz
önüne alnarak bir yanl tahmin yöntemi tantlmştr.
KAYNAKLAR

[1]
[2]
[3]
[4]

Engle, R. F., Granger C. W. J., Rice J. ve Weiss A. (1986), Semiparametric estimates of
the relation between weather and electricity sales, J. Amer. Statist. Assoc. 81: 310-320.
Lawless J. F. ve Wang P. (1976), A simulation study of ridge and other regression
estimators, Comm. Statist. Theory Methods A. 5, 307-323.
McDonald G.C. ve Galarneau D.I. (1975), A Monte Carlo evaluation of some ridge-type
estimators, J.Amer. Statist.Assoc. 70, 407-416.
Speckman, P. (1988). Kernel somoothing in partial linear models, J. Roy. Statist. Soc.
Ser.B. 50(3) 413-436.
ABSTRACT
ILL CONDITIONING PROBLEM IN SEMIPARAMETRIC MODELS

Multicollinearity refers to the linear relation among two or more variables. It is a data
problem which may cause serious difficulty with the reliability of the estimates of the model
parameters. In this study, multicollinearity among the column vectors of the design matrix X
in the semiparametric regression model y  X  f t    is considered and a biased
estimation technique to be followed when the matrix X ' X appears to be ill-conditioned in
the semiparametric regression model is introduced.
Key Words: Differencing matrix; lagrangian function; multicollinearity; partially linear
models
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BULANIK MANTIĞA DAYALI SÜREÇ YETERLİLİK ANALİZİ
Yasemin Burcu AÇIL*, Canan HAMURKAROĞLU
Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, 06800, Ankara, TÜRKİYE
ybacil@hacettepe.edu.tr, caca@hacettepe.edu.tr

1. Genel Bilgi

Süreç yeterlilik analizi, süreç kalitesi ve verimliliğinin sürekli geliştirilmesi amacyla
uygulanan istatistiksel süreç kontrol için önemli bir araçtr. Bu analiz, süreç yeterlilik
indekslerinden faydalanarak sürecin çktlar ile spesifikasyon (belirtme) snrlarn
karşlaştrmaktadr. Eğer hesaplanan süreç yeterlilik indeks değerleri daha önceden
belirlenmiş kritik değerlerden daha büyük ise süreç “yeterli”, aksi durumda “yetersiz” olarak
snflandrlmaktadr.
Literatürde sürecin mevcut durumunun ortaya konulmas amacyla C p , C pk , C pm , C pmk gibi
süreç yeterlilik indeksleri bulunmaktadr. Bu indekslerden en çok kullanlanlar C p ve C pk
indeksleridir. Süreç potansiyel indeksi olarak da adlandrlan C p indeksi literatürde
kullanlmaya başlanan ilk indekstir. Bu indeks, süreç standart sapmasnn, spesifikasyon
snrlar ile ilişkilendirilmesiyle oluşturulur ve verilerin yaylmn inceler. Tek değişkenli
ölçümler için ilgilenilen kalite değişkeni X raslant değişkeni ile ifade edildiğinde, X ’in
beklenen değeri ve standart sapmas srasyla  ve  , sürece ilişkin alt ve üst spesifikasyon
snrlar srasyla ASS ve ÜSS olarak ifade edildiğinde, süreç yeterlilik indeksi,
Cp 

ÜSS  ASS
6

(1)

biçimindedir. Bu ifadede kullanlan 6 değeri, doğal tolerans snr olarak da
adlandrlmaktadr. C p değerinin 1’den büyük olmas istenen bir durumdur. Buna karşn,
uygulamalarda C p  1,33 durumunun olmas önerilmektedir.
Bir ürünün kalitesinin belirlenmesinde, ürünün gösterdiği yaylmn incelenmesi kadar,
ortalama değerinin ne ölçüde hedef değerde oluştuğunun da incelenmesi önemli olur. C p
indeksi ile süreç yaylmnn hangi düzeyde olduğunun incelenebilmesine karşn, sürecin
hedef değerde oluşma derecesi ile ilgili bilgi sağlanamaz. Bu nedenle ortalama değerin
yerleşimini değerlendiren C pk indeksi geliştirilmiştir. Bu indeks,
ÜSS     ASS 
C pk  min 
;

3 
 3

(2)

biçimindedir.

Session 5 İstatistiksel Yöntemler 1

International 7th Statistics Congress

28 April - 01 May 2011 Antalya

Böylece süreç yeterlilik indeksleri ile üretim sürecinde yaplan hatalara müdahale edilebilir ve
sürecin tüketici spesifikasyonlar içerisinde ürün oluşturulmas sağlanabilir.
İnsan beyninin çalşma sisteminin benzetimi çalşmalar sonucunda ortaya çkan ve bulank
küme teorisine dayanan Bulank Mantk (Fuzzy Logic) doğrusal olmayan, karmaşk,
modellemesi güç ve verilerin belirsiz olduğu durumlarda süreçlerin kontrolünde kullanlan
oldukça başarl bir yöntemdir. Soğuk-scak, hzl-yavaş gibi ikili değişkenlerden oluşan
klasik mantğn aksine bulank mantk, insan mantğnda olduğu gibi az soğuk-az scak, az
hzl-az yavaş gibi dilsel değişkenlerle ifade edilmektedir.
~
Bu çalşmada, bulank mantk kavram, süreç yeterlilik indekslerine uygulanmş ve C p ve
~
C pk indeks değerleri kullanlarak kesin değerler yerine, “yaklaşk olarak”, “arasnda” gibi
dilsel değişkenlerle spesifikasyon snrlar tanmlanmş böylece süreç yeterlilik indekslerinin
bilgi içeriği arttrlmş ve bununla ilgili uygulamaya yer verilmiştir. Klasik indeks değerleri
~
~
C p ve C pk ile bulank mantk kavram ile ilişkili C p ve C pk indeksleri karşlaştrlarak
yorumlanmştr.
KAYNAKLAR
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Parchami A. and Mashinchi M. (2007), Fuzzy Estimation for Process Capability
Indices, Information Sciences, 177, pp. 1452-1462.
Parchami A., Mashinchi M., Yavari A.R. and Maleki H.R. (2005), Process
Capability Indices as Fuzzy Numbers, Austrian Journal of Statistics, 34, 4, pp. 391-402.
Söndürmez, G. ve Özveri, O., 2001, Süreç Yeterlilik Analizi Tekniklerinin Bir
Tekstil İşletmesinde Uygulanmas, V. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu,
19-22 Eylül 2001, Adana.
Yang H.-P. (2005), Process Capability Indices with Fuzzy Numbers, Master’s
Thesis, Department of Statistics, National Cheng-Kung University, Tainan, Taiwan.
Zadeh L.A. and Kacprzyk J. (1992), Fuzzy Logic for The Management of
Uncertainty, Newyork: John Wiley&Sons Inc., pp. 214.
ABSTRACT
PROCESS CAPABILITY INDICES BASED ON FUZZY LOGIC

Process capability analysis is an important tool that continously improve process quality and
efficiency for statistical process control studies. This analysis compares the output of a
process with the specification limits by using process capability indices. Many process
capability indices have been used in the literature such as C p , C pk , C pm , C pmk . While
observations are regarded as imprecision, clear-cut numbers are replaced by fuzzy numbers
through operation on the fuzzy set to compute fuzzy process capability indices. Fuzzy process
capability indices can also display the performance of process capability. In this study,
process capability indices and the fuzzy set theory are aimed to combine.
Key Words: Process capability indices, fuzzy logic

Süreç yeterlilik indeksleri, ürüne ilişkin spesifikasyon snrlarnn ne ölçüde karşlandğ ve
süreçte yaplmas gerekenler ile ilgili olarak karar verilmesini sağlayacak bilgiler sunarlar.
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Weibul dağlmna ait ölçek ve biçim parametreleri için ölçek ve biçim parametreleri için
yüzelik en küçük kareler kestiricileri ˆQLS  exp(bˆ0QLS ) ve ˆQLS  1 / bˆ1QLS biçiminde elde edilir.
Bu calişmada yukarda tanmlanmş olan sağlam yüzdelik kestiricilerin Weibull dağlml
durdurulmuş veri için kullanlmas önerilmektedir. Durdurulmuş veri için yüzdeliklere dayal
pratik ve kolay olan iki sağlam kestirici göz önünde bulundurulmuştur.
%33 sağ ve sol durdurulmuş gözlemlerin varlğnda yüzdelik kestiricilerin iyi sonuç verdiği
Monte Carlo simülasyon sonuçlarndan elde edilmiştir. Simulasyon sonuclar, çarpklk
arttkça biçim parametre tahminlerinin yanllk ve değişkenliğinin azaldğn fakat ölçek
parametre tahminlerinin yanllk ve değişkenliğinin arttğn göstermektedir.
KAYNAKLAR
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[4]
[5]

Boudt K., Caliskan, D. and Croux, C. (2009), Robust explicit estimators of Weibull
parameters, Metrika, DOI 10.1007/s00184-009-0272-1.
Hampel F.R., Ronchetti E.M., Rousseeuw P.J., Stahel W.A. (1986), Robust Statistics
The Approached Based on Influence Functions, John Wiley&Sons, Newyork.
Huber P.J. (2004), Robust Statistics, John Wiley&Sons, Inc.,hobeken, New Jersey.
Li Y.M. (1994), A General Linear-Regression Analysis Applied to the 3-Parameter
Weibull, IEEE Transactions on Reliability,43,2,255-263.
Marks N.B., (2005), Estimation of Weibull Parameters from Common Percentiles, of
Applied Statistics,32, 1,17-24.
ABSTRACT
CENSORED DATA FOR ROBUST ESTIMATION

This study proposed the use of percentile estimators for Weibull-distributed censored data.
The estimations for the shape and scale parameter of Weibull distribution will be obtained by
using two robust and explicit estimators.
In the presence of 33% right-and left censored observations, Monte Carlo simulation results
shows that these estimators are applicable and also that the bias and variability of shape
parameter estimations decreases as skewness increases and the bias and variability of scale
parameter estimations increases as skewness increases.
Key Words: (Weibull distribution,Censored data, Robust estimators )

biçimindedir. Bu iki eşitlikte y i  log qˆ i /( n 1) , z i  log( log(1   i )) , 0  ~  0.5 ve

n~ n  2~n  ’dir. Eşitlik 3 ile elde edilen regresyon parametre kestirimleri kullanlarak
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İKİ BİLEŞENLİ WEİBULL-POİSSON DAĞILIMI İLE HETEROJEN
VERİLERİN MODELLENMESİ
Ülkü ERİŞOĞLU, Murat ERİŞOĞLU, Nazif ÇALIŞ, Sadullah SAKALLIOĞLU, Hamza EROL
Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Balcal Yerleşkesi 01330 Sarçam/Adana
ugokal@cu.edu.tr, merisoglu@cu.edu.tr, ncalis@cu.edu.tr, sadullah@cu.edu.tr, herol@cu.edu.tr

[1]
[2]

[4]

Değişkenliğin fazla olduğu veri setlerinin modellenmesinde tek bileşenli klasik olaslk
dağlmlar yetersiz kalmaktadr. Buna karşn iki veya daha fazla bileşen içeren karma dağlm
modelleri heterojen verilerin modellenmesinde daha etkilidir(Everitt ve Hand 1981). Bu
çalşmada Alice ve Wagner (2011) tarafndan tanmlanan Weibull-Poisson dağlm için iki
bileşenli Weibull-Poisson karma dağlm modeli tanmlanmştr. İki bileşenli Weibull-Poisson
karma dağlm modelinin olaslk yoğunluk fonksiyonu x  0 olmak üzere,
 1 1  11 1 1 ( 1x )1 1e  ( 1x )1
f ( x )    1
x e
e
 e 1

    2

 (  x ) 2

  (1   ) 2  2 2 x  2 1e (  2 x ) 2 e  2e 2
 e 2 1









(1)

eşitliği ile verilir. Eşitlikte yer alan  , karma oran olarak isimlendirilir ve 0    1
aralğnda değer alr. Farkl parametre değerlerine göre iki bileşenli Weibull-Poisson karma
dağlm için elde edilen olaslk yoğunluk fonksiyonlarnn grafikleri Şekil 1’de verilmiştir.
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Alice L. M. and Wagner B. S. (2011), A compound class of Weibull and power series
distributions, Computational Statistics & Data Analysis 55, 3, 1410-1425.
Erişoğlu Ü. and Erol H. (2010), Modeling Heterogeneous Survival Data Using Mixture
of Extended Exponential-Geometric Distributions, Communications in Statistics Simulation and Computation, 39, 1939-1952.
Everitt B. S. and Hand D. J. (1981), Finite Mixture Distributions, Chapman and Hall,
London.
Marrin J. M., Rodriguez-Bernal M. T. and Wiper M. P. (2005), Using Weibull Mixture
Distributions to Model Heterogeneous Survival Data, Communication in StatisticsSimulation and Computation, 34, 673-684.
McLachlan G. J. and Krishnan T. (1997), The EM Algorithm and Extensions, Wiley,
New York.
ABSTRACT

MODELİNG HETEROGENEOUS DATA USİNG TWO COMPONENT WEİBULLPOISSON DISTRIBUTION
In this article, we propose a two component Weibull-Poisson distribution to model
heterogeneous data. Various properties of the proposed two component Weibull-Poisson
distribution are discussed. Maximum likelihood estimations of the parameters are obtained by
using the EM algorithm. Simulations were performed to investigate the convergence of the
proposed EM scheme. Illustrative example based on real data are also given.
Key Words: EM algorithm, Heterogeneous data, Two component Weibull-Poisson
distribution, Mixture distribution

Şekil 1. Farkl parametre değerlerine göre iki bileşenli Weibull-Poisson karma dağlm modeli
için elde edilen olaslk yoğunluk fonksiyonlarnn grafikleri
Farkl karakteristikler taşyan dağlmlarn bir arada kullanlmas karma dağlm modellerinin
önemli avantajlarndan biridir. Şekil 1 incelendiğinde farkl karakteristikler içeren iki
Weibull-Poisson dağlmnn karmas ile farkl özellikteki verilerin modellenebileceği
görülmektedir. İki bileşenli Weibull-Poisson karma dağlm modelinin çeşitli özelliklerinin
incelendiği çalşmada parametrelerinin en çok olabilirlik tahminlerinin elde edilmesi için EM
algoritmas verilmiştir. EM algoritmasnn parametre tahminindeki etkinliği simülasyon
çalşmas ile gösterilmiştir. Ayrca heterojen yapdaki gerçek bir veri seti kullanlarak iki
bileşenli Weibull-Poisson karma dağlm, klasik olaslk dağlmlar ile karşlaştrlmştr.
Önerilen karma dağlm modelinin, klasik olaslk dağlmlar ile karşlaştrlmasnda hata
kareler ortalamas, Kolmogorov-Smirnov test istatistiği ve olabilirlik oran değeri
kullanlmştr.
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Genetik algoritmalar doğal seçim ve genetik kavramlarna dayal rasgeleleştirilmiş arama
metotlardr. Bu çalşmada (1) modelinin parametre tahmini Delphi’de kodlanan NLGA1 ve
NLGA2 programlar kullanlarak elde edilmiştir.

*Aydn KARAKOCA 1,a, Aşr GENÇ 1,b

3. Simülasyon

Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, KONYA
a
akarakoca@selcuk.edu.tr, b agenc@selcuk.edu.tr

Bu ksmda farkl veri setleri için çok değişkenli doğrusal olmayan modelin parametre
tahminleri Gauss-Newton algoritmas ve genetik algoritma kullanlarak elde edilerek sonuçlar
karşlaştrlmştr.

1. Giriş
Çok değişkenli doğrusal olmayan model en genel haliyle M tane tek değişkenli doğrusal
olmayan modelin birlikte ele alnmasyla;



Y t  f  x t , 

0



 e

t

, 
1,2,, M t  1,2,, n

KAYNAKLAR
[1]

(1)

şeklinde verilebilir. Burada, Y t ,   1,2 , , M , t  1,2 , , n tek değişkenli tepki değeri, x t
, k -boyutlu girdi vektörü, 
deneysel hata, 
vektörü için,

e t  e1t

0



e2 t

0



M

 1

bilinmeyen   nn gerçek değerini göstermektedir. Ayrca e t

hata


 eMt  , E (e t ) = 0

n

t 1

t

2

[4]
[5]

PARAMETER ESTIMATION WITH GENETIC ALGORITHM ON
MULTIVARIATE NON-LINEAR REGRESSION MODELS

  1M 
  2 M 
, t  1,2,  , n

 

  MM  MM

In this study, we obtained the parameter estimations of multivariate non-linear regression
model with Gauss Newton and non-linear genetic algorithm named NLGA1and NLGA2.
Paremeter estimations are compared.

olmak üzere e1 , e 2 ,, e M hata vektörlerinin bağmsz, ayn dağlml, sfr ortalamal ve
bilinmeyen  varyans-kovaryans matrisine sahip olduğu varsaylmaktadr. Eşitlik (1)’de
verilen  parametre vektörünün tahmini,

 Y  f ( X ; θ ) 

[3]

Karakoca, A.2009. Çok Değişkenli Lineer Olmayan Modellerde Genetik Algoritma,
Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Konya
Goldberg, D.E. 1989. Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine
Learning, Addison-Wesley, Massachusetts.
Genç, A. 1997. Çok Değişkenli Lineer Olmayan Regresyon Modelleri Parametre
Tahmini ve Hipotez Testleri, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi,
Ankara.
Gallant, A.R. 1987. Nonlinear Statistical Models, John Wiley&Sons, Usa.
Marquart, D.W. 1963 An Algorithm for Least Squares Estimation of Nonlinear
Parameters. Journal of The Society For Industrial and Applied Mathematics,11:431-441.
ABSTRACT

ve


Q (θ )

[2]

, p boyutlu bilinmeyen parametre vektörü, p   p , e t

  11  12

 22
Cove t      21
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2. Genetik Algoritma ile Parametre tahmini

ÇOK DEĞİŞKENLİ DOĞRUSAL OLMAYAN REGRESYON
MODELLERİNDE GENETİK ALGORİTMA İLE PARAMETRE
TAHMİNİ

1
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Key Words: multivariate non-linear regression, genetic algorithm

(2)

karesel formunu minimum yapan ̂ değerinin analitik olarak elde edilememesinden dolay
çeşitli iteratif teknikler kullanlarak elde edilebilir. En küçük kareler yöntemi ile doğrusal
olmayan modellerde parametre tahmini için Hartley (1963)’in modifiye edilmiş GaussNewton ve Levenberg Marquardt Levenberg(1944), Marquardt(1963) algoritmalar
kullanlmaktadr.
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TABAKALI ÖRNEKLEME İÇİN KONUM PARAMETRESİNİN
SAĞLAM TAHMİN EDİCİLERİ VE UYGULAMASI

Session 6 Veri Analizi ve Modelleme

[1]

Arzu ALTIN YAVUZ , Birdal ŞENOĞLU

1. Giriş
İstatistiksel çkarsamann temel amac örneklemden hareketle bilinmeyen kitle (population)
parametrelerinin tahmin edilmesidir. Uygulama problemlerinde, kitle parametreleri tahmin
edilirken verilerin dağlmnn genellikle normal olduğu varsaylr ve bilinmeyen parametreler
en küçük kareler (least squares-LS) tahmin edicileri kullanlarak tahmin edilir. Bunun sebebi
LS tahmin edicilerinin normal dağlm varsaym altnda en etkin tahmin ediciler olmasdr.
Bununla beraber, Tiku ve Akkaya (2004) uygulama problemlerinde normal olmayan
dağlmlarn (simetrik veya çarpk) normal dağlma göre daha yaygn olduğunu ve normallik
varsaymnn sağlanmamas durumunda LS tahmin edicilerinin etkinliklerinin hzla düştüğünü
göstermişlerdir. Bu durum istatistikçileri, normallik varsaym sağlanmadğnda etkin sonuçlar
veren alternatif tahmin ediciler bulmaya yöneltmiştir. Günümüzde, LS tahmin edicilerine
alternatif olarak kullanlan en popüler tahmin ediciler sağlam (robust) tahmin edicilerdir.
İstatistiğin önemli alt dallarndan biri olan “Örnekleme Teorisi” alannda da durum yukarda
bahsedilenlerden farkl değildir. Araştrmaclar ve uygulamaclar, örnekleme teorisinde
önemli bir yer tutan kitle toplam, kitle ortalamas veya kitle varyans gibi parametreleri LS
tahmin edicilerini kullanarak tahmin ederler. Normallik varsaymnn sağlanmadğ
durumlarla ilgili mevcut kaynak says ise oldukça snrldr, örneğin, bkz. Tiku ve Akkaya
(2004) ve orada verilen kaynaklar. Bu bakmdan sağlam tahmin edicilerin örnekleme alannda
kullanlmasnn literatüre sağlayacağ katk son derece önemlidir.
Altn ve Şenoğlu (2009, 2011), basit rasgele örnekleme (simple random sampling-SRS) de
süper kitlenin uzun kuyruklu simetrik (long-tailed symmetric-LTS) dağlma sahip olmas
durumunda kitle ortalamasnn LS tahmin edicisi ile alternatif baz sağlam tahmin edicilerin
etkinliklerini hata kareler ortalamas (mean square error-MSE) kriterine göre karşlaştrmşlar
ve gerçek bir veri kullanarak uygulamasn yapmşlardr.
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Altn, A. (2007). Sağlam Kestiricilerin Etkinliklerinin Farkl Örnekleme Yöntemleri için
Karşlaştrlmas ve Uygulamas, Doktora Tezi, İstatistik Bölümü, Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi, 186, Eskişehir.
Tiku, M.L., Tan, W.Y. and Balakrishnan, N. (1986). Robust inference. Marcel Dekker
Inc., New York.
Altn, A. ve Şenoğlu, B. (2009), Konum Parametresinin Baz Sağlam Tahmin
Edicilerinin Örnekleme Alannda Kullanlmas Ve Bir Tarm Uygulamas, Afyon
Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Vol. 8, Num:1, 291-306.
Yavuz, A.A. ve Şenoğlu, B. (2011). Comparison of Estimation Methods for the Finite
Population Mean in Simple Random Sampling: Symmetric Super-Populations, Journal
of Applied Statistics (to be published).
ABSTRACT
ROBUST ESTIMATORS OF LOCATION PARAMETER FOR STRATIFED
RANDOM SAMPLING AND AN APPLICATION

The least squares (LS) estimators which are commonly used to estimate the finite population
mean in sampling theory are efficient only when the Normal distribution assumption is met. In
most of the real life situations, normality assumption is not satisfied, therefore LS estimators
lose their efficiency very rapidly. The aim of this study is to compare some well known robust
estimators of the finite population mean with the traditional LS estimators when the superpopulation is skew, i.e, generalized logistic (GL). In the application part of this study, we
investigated sugar beet which is an effective plant for bioenergy production. We estimated the
mean yield of sugar beet in Turkey by using stratified sampling. As a result, when the superpopulation was assumed to have an GL distribution, the modified maximum likelihood (MML)
estimator was found to be the best estimator of all for the estimating the location parameter.
Key Words: LS estimator, stratified random sampling, robust estimators, generalized logistic,
super-population

Bu çalşmada, Altn ve Şenoğlu (2011) de simetrik dağlmlar ailesi için elde edilen sonuçlar
çarpk dağlmlar ailesine (genelleştirilmiş lojistik, generalized logistic-GL) genelleştirilmiştir.
Çalşmada ayrca, Altn ve Şenoğlu (2011) den farkl olarak SRS yöntemi yerine tabakal
rasgele örnekleme (stratified random sampling-STRS) kullanlmştr, bkz. Altin (2007).
Uygulama bölümünde ise, çalşmada kullanlan tahmin edicileri karşlaştrmak amacyla son
yllarda enerji üretimi için oldukça önemli bir hale gelen şeker pancar bitkisinin Türkiye’deki
ortalama verim miktar STRS yönteminden yararlanlarak tahmin edilmeye çalşlmştr.
Sonuç olarak süper kitlenin Genelleştirilmiş Lojistik dağlma sahip olmas durumunda,
konum parametresinin en etkin tahmin edicisinin uyarlanmş en çok olabilirlik (modified
maximum likelihood-MML) tahmin edicisi olduğu sonucuna varlmştr.
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Giriş
Diyabet, glikoz metabolizmasnn bozularak kandaki glikoz seviyesinin yükselmesiyle ortaya
çkan kronik bir hastalktr. Diyabet hastalğ belli bir süre sonra Diyabetik Retinopati (DRP)
gibi baz hastalklara neden olmaktadr. Damarlardan yağ sznts sonucu oluşan DRP
lezyonlarna eksuda (exudate) denilmektedir [1]. Körlüğe yol açan bu hastalk erken teşhis ile
kontrol altna alnabilir. Ancak bu takip oftalmologlar tarafndan manüel olarak yaplmas
oldukça zor ve zahmetlidir. Bu çalşma, DRP hastalğ sonucu meydana gelen eksudalarn
retina görüntülerinden otomatik bölütlenmesi üzerine olmuştur. Bölütleme için gözetimsiz
istatistiksel snflandrma yöntemlerinden k-Ortalama ve Bulank c-Ortalama kullanlmştr.
K-Ortalama Kümeleme Yöntemi
Gözetimsiz snflandrc yöntemlerinden en yaygn olarak kullanlan k-ortalama (k-means)
kümeleme algoritmas 1967 ylnda J.B. MacQueen tarafndan geliştirilmiştir [2]. Kortalama’nn verileri ayrştrma yöntemi, her verinin önceden seçilen k adet kümeden sadece
bir kümeye ait olabilmesine izin verir. Merkez noktann kümeyi temsil etmesi ana fikrine
dayal bir metottur. K-ortalama algoritmas temel olarak dört admdan oluşur [3].
 K adet veriyi rastgele seçerek başlangç küme merkezlerini belirle.
 Tüm verileri en uygun kümeye dâhil et. (Burada Öklid uzaklk ölçümü ile her verinin
kendisine en yakn olduğu merkez noktasnn kümesine dâhil et. )
 K adet kümenin merkezlerini yeniden hesapla.
 Yeni oluşan kümeyi geçmişteki küme ile kyasla. Küme merkezleri değişmiyorsa işlemi
durdur.
Verilerin bulunduklar kümenin merkez noktalarna olan uzaklklarnn karelerinin toplam (1)
eşitliği ile hesaplanmaktadr [3] .
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Bulank c-ortalama yöntemi, küme merkezlerinin ve her veri noktasnn (piksel) üyelik
dereceleri tekrarlamal hesaplama ile (2)’nolu denklem kullanarak güncelleme yapmaktadr.
(2)’nolu denklemdeki küme doğrulama ve pekiştirme parametresi olan m=2 değerini
kullanlmştr. Şekil 1.c’de bölütleme sonucu görülebilir.

a
c
b
Şekil 1. a) Orjinal Görüntü, b) K-ortalama, c) Bulank c-ortalama sonucu eksudalarn
bölütlenmesi
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(1)

Bu yöntem kullanlarak, gözlenen parlaklk değerleri benzer gruplara ayrştrlp görüntü
bölütleme gerçekleştirilmektedir. Saysal görüntü matrisindeki sütunlar vektör dizisi haline
dönüştürülerek k-ortalama kümeleme yöntemi, oluşturulan v vektörü içerisindeki gri-seviye
parlaklk değerlerini önceden belirlenen küme says kadar ayrştrr (Şekil 1.b).
Bulank C-Ortalama Kümeleme Yöntemi
Bulank c-ortalama (Fuzzy c-means) algoritmas, bulank mantk prensibine dayanan ve
yaygn olarak kullanlan bir kümeleme yöntemidir. Bulank c-ortalama algoritmas 1973
ylnda Dunn [4] tarafndan ortaya atlmştr. Bulank c-ortalama metodu, nesnelerin iki veya
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daha fazla kümeye ait olabilmesine izin verir ve veriler kümelerin her birine [0,1] arasnda
değişen birer üyelik değeri ile aittir. Bir verinin tüm snflara olan üyelik değerleri toplam “1”
olmaldr. Veri hangi küme merkezine yakn ise o kümeye ait olma üyeliği diğer kümelere ait
olma üyeliğinden daha büyük olacaktr. Algoritma, en küçük kareler yönteminin genellemesi
olan (2) nolu amaç fonksiyonunu öteleyerek minimize etmek için çalşr [5].

RETİNADA, DİYABETİK RETİNOPATİ HASTALIĞI SONUCU
OLUŞAN EKSUDA LEZYONLARININ GÖZETİMSİZ
SINIFLANDIRICILAR İLE BÖLÜTLENMESİ


Q
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ABSTRACT
EXUDATE SEGMENTATION WITH UNSUPERVISED CLASSIFIERS ON
RETINAL IMAGES
In this study, automatic segmentation of Diabetic Retinopathy exudates in retinal images is
intended. Unsupervised statistical classification methods, k-mean and fuzzy c-mean, are used
for the segmentation.
Key Words: Diabetic Retinopathy, Exudates, K-Means, Fuzzy C-Means
323

Uluslararası 7. İstatistik Kongresi
28 Nisan - 01 Mayıs 2011 Antalya

Oturum 6 Uygulamalı İstatistik 4

GÖZ İZLEME SİSTEMİ İLE BİR REKLAM FİLMİNİN ANALİZİ
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1. Göz İzleme Sistemi
Günümüzde küreselleşme ile birlikte pazarlama çalşmalar giderek çok daha fazla önem
kazanmş, ölçme ve değerlendirme için çeşitli teknolojiler geliştirilmiştir. Ürünlerin tantm
için kullanlan reklam sayfas, afişi, filmi gibi medyalar ve ürünün sunumu aşamasnda
gündeme gelen ambalaj ve raf tasarm hakkndaki alglar ve bunlara tepkileri fizyolojik
ölçümlerle ortaya çkarlmaya çalşlmaktadr.
Göz izleme yöntemi bu teknolojilerden biridir. Göz izleme yönteminde, deneğin ilgili
medyay gözlemesi srasndaki göz hareketleri milimetrik olarak kayt edilmekte ve daha
sonra elde edilen verilerin istatistiksel, psikolojik ve sosyo-kültürel değerlendirilmesi
yaplmaktadr. Bu değerlendirmeler ile deneklerin medya üzerinde dikkatini çeken noktalar
belirlenmekte ya da dikkat çekmesi amaçlanan alanlarn gerçekten dikkat çekip çekmediği
değerlendirilmektedir.
Göz izleme sistemi ile resimler, hareketli medyalar, internet siteleri, ekran görüntüleri, 3 –
boyutlu nesneler video oynatc, uydu alc, konsol oyunlar, webcam, camcorder gibi
kaynaklarndan gelen medyalar, interaktif anketler, PDF dosyalarnn analiz edilebilmektedir.
Analizlerde kaydedilebilen ölçümler seçilen bir bölgeye ilk sabitlenme (gözün sabitlenmesi)
için geçen süre, ilgili bölgeye ilk sabitlenmeden önce medyaya sabitlenme says, ilk
sabitlenme süresi, sabitlenmeden sonra ilk harekete kadar geçen süre, toplam sabitlenme
süresi, bakş süresi, toplam bakş süresi, bakş says, sabitlenme oran, tklama oran, ilk
tklamaya kadar geçen süre, ilk sabitlenmeden, sonraki tklamaya kadar geçen süre, fare ile
tklama says olarak sralanabilir.
Göz izleme cihaz ile ölçümlerin alnşna ilişkin baz kurulumlar Şekil 1’de gösterildiği
gibidir.
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Deney düzeni tam faktöriyel deney düzenine göre oluşturulmuş ve veriler bu düzene göre elde
edilmiştir. Elde edilen veriler, deneklerin demografik özellikleri de dikkate alnarak
çözümlenmiştir. Çözümleme sonucunda reklam filmi üzerinde yaplabilecek düzenlemeler
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Göz izleme, bakş grafiği, tam faktöriyel deney düzeni.
KAYNAKLAR
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ABSTRACT
ANALYSIS OF AN ADVERTISING FILM WITH THE EYE TRACKING SYSTEM
Marketing research has recently become more important along with globalization.. Some new
technologies have been developed for assessment and evaluation of customer behaviours.
Perception of customers towards advertising pages, posters, billboards, movies, packaging,
and shelf design is investigated with physiological measurements to gain more profit. One of
the physiological measurements is the analysis of eye tracking. In this study, we analysed a
commercial film by using an eye tracker. Eye movements over some predetermined area of
interests are recorded and analysed using full factorial experimental design to give some
suggestions to improve the film.
Key Words: Eye tracking, gaze plot, full factorial design

Şekil 1. Göz izleme cihaz ile yaplabilecek baz ölçüm biçimleri.
2. Uygulama
Uygulamada göz izleme cihaz kullanlarak deneklere bir ticari firmaya ait reklam filmi
izletilmiş ve filmdeki baz öğelere deneklerin gösterdiği göz tepkileri kaydedilmiştir.
İlgilenilen öğeler logo, kayan alt yaz ve hareketli objelerdir.
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CO-PLOT TEKNİĞİYLE İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN DİŞ
SAĞLIĞI VE BESLENME ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ
Şengül CANGÜR*, İlker ERCAN
Uludağ Üniversitesi, Tp Fakültesi, Biyoistatistik AD, 16059, Bursa, Türkiye
E-mail: sengulcangur@gmail.com

Değişkenlerin ya da gözlemlerin incelenmesini dikkate alan çok sayda çok değişkenli analiz
tekniği mevcuttur [1]. Bu tekniklerle eşzamanl olarak hem gözlemlerin hem de değişkenlerin
incelenmesi mümkün olmamaktadr. Özellikle k boyutlu bir uzayda nesneler aras
uzaklklardan yararlanarak nesneler arasndaki ilişkileri ortaya koyan ve boyut indirgeme
amacyla da kullanlan Çok boyutlu ölçekleme (ÇBÖ) tekniğinin snrllklarna karş Co-Plot
tekniği geliştirilmiştir [1,2]. Co-Plot tekniğinin hem gözlemleri hem de değişkenleri ayn
grafik üzerinde gösterebilmesi ve belirli bir kategorik değişkene göre gözlemleri
snflandrabilmesi gibi özelliklerinden dolay ÇBÖ tekniğine göre daha zengin yorumlar
yaplabilmektedir. Ayrca çok büyük veri setleri ile çalşldğnda veri setindeki aykr
değerler grafik üzerinden saptanabilmektedir [2]. Co-Plot tekniğiyle öncelikle oluşturulan
grafikte parametrik olmayan ÇBÖ tekniği kullanlarak gözlemler arasndaki uzaklklar
gösterilirken, bu grafiğe bağl olarak oluşturulan sonraki grafikte ise değişkenler arasndaki
ilişkileri gösteren vektörler yer almaktadr. Her bir değişken için k tane vektörün yer aldğ bu
grafikteki vektörler En küçük kareler regresyon tekniği ile seçilmektedir. Değişken vektörleri,
değişkenler arasndaki korelasyonlar göstermektedir. Değişken vektörlerinin konumlar ve
uzunluklar korelasyon değerlerine ilişkin bilgi vericidir. Ayrca belirli bir kategorik
değişkene göre gözlemler snflandrlabildiğinden ilgili özelliği taşyan gözlem kümeleri
grafikten kolayca görülebilmektedir. Co-Plot tekniğinde grafik ile veriler arasndaki uyumu
ölçmek için alienasyon ve ortalama korelasyon katsaylar hesaplanmaktadr [3,4].
Co-Plot tekniğini tantmak amacyla yaptğmz çalşmada veri seti olarak, diş tarama
çalşmas verilerimizi kullandk. Çalşmamzda ilköğretim öğrencilerinin diş sağlğ ile
beslenme alşkanlklar arasndaki ilişkiyi bireylerin dişlerini frçalama sklğna göre Co-Plot
ve ÇBÖ tekniklerini uygulayarak inceledik. Co-Plot tekniği sonucunda çalşmaya alnan 61
birey frçalama sklğna (düzensiz, düzenli) göre Şekil 1.a’daki gibi gruplanmaktadr. Co-Plot
grafiğinin uyum iyiliği ölçütlerinden alienasyon katsays 0.241 ve ortalama korelasyon
katsays ise 0.565 bulunmuştur. Uyum iyiliği kriterlerine göre alienasyon katsaysnn ve
ortalama korelasyonun srasyla 0.15’ten az ve 0.70’den yüksek olma kriterini
sağlamadğndan grafik ve veriler arasnda zayf derecede bir uyum vardr [2]. Şekil 1.a
incelendiğinde düzensiz diş frçalayan bireylerin diş çürük indeks değerlerinin yüksek olduğu
görülmektedir. Ayrca süt dişi ve kalc diş çürük indekslerinin kendi aralarnda yüksek
derecede bir ilişki vardr. Ekmek, kahve, çikolata, çay, kraker, çerez ve asitli gdalar tüketen
düzensiz diş frçalayan bireylerin kalc dişlerinde, şekerli, tatl atştrmalklar tüketen dişlerini
düzensiz frçalayan bireylerin ise süt dişlerinde çürük indekslerinin yüksek olduğu
görülmektedir.
Ayn veri setine ÇBÖ tekniği uygulandğnda konfigürasyon ve orijinal uzaklklar arasnda
düşük uyum bulunmuştur (stress=0.105, RSQ=0.99). Şekil1.b’de verilen ÇBÖ grafiğinde
kalc diş çürük indekslerinin srasyla asitli gdalar, kraker, çerez, sofra şekeri, reçel ve meyve
sular besin kategorileriyle yüksek derecede ilişkili olduğu görülebilir. Süt dişi çürük
indekslerinin ise besin kategorileriyle ilişkili olmadğ ve ekmek vb tüketiminin diş çürüğü
indeksleri üzerinde etkisi olmadğ söylenebilir.
326

(a)

(b)

Şekil 1.a)Co-Plot grafiği (düzenli frçalama (krmz), düzensiz frçalama (mavi)), b)Çok
boyutlu ölçekleme grafiği
Co-Plot tekniğiyle hem bireyler hem de değişkenler kategorik bir değişkene göre eşzamanl
olarak incelenmiş ve ÇBÖ tekniğine göre daha ayrntl yorumlar elde edilmiştir. Ancak ISIWoS’da yaplan literatür tarama sonucunda ÇBÖ tekniğinin yer aldğ 4210 adet, Co-Plot
tekniğine ilişkin sadece 12 adet çalşma bulunmuştur. Bu nedenle araştrmaclarn verilere
ilişkin daha kolay ve fazla bilgi elde edebilmeleri için önsel ya da sonsal teknik olarak CoPlot tekniğini kullanmalar önerilmektedir.
KAYNAKLAR
[1] Lipshitz G. and Raveh A. (1998), Socio-economic Differences among Localities:A New
Method of Multivariate Analysis, Regional Studies, 32: 747-57.
[2] Bravata D.M., Shojania K.G., Olkin I. and Raveh A. (2008), CoPlot:A tool for visualizing
multivariate data in medicine, Statistics in Medicine, 27(12): 2234-47.
[3] Raveh A. (2000), Coplot: A Graphic Display Method for Geometrical Representations
of MCDM, European Journal of Operational Research, 125: 670-8.
[4] Talby D., Feitelson D.G. and Raveh A. (2007), A Co-Plot analysis of logs and models of
parallel workloads, ACM TOMACS, 17(3), article no:12.
ABSTRACT
EXAMINIG DENTAL HEALTH AND DIETARY HABITS OF SCHOOLCHILDREN
WITH CO-PLOT TECHNIQUE
There are various multivariate analyses like PCA, FA, CA, and MDS applied to the complex
and large data set. Due to the limitations of the methods which do not examine simultaneous
analysis of observations and variables, the adaptation of MDS, called Co-Plot method, has
been developed to gather graphical analysis. The aim of this study was examined with CoPlot and MDS techniques the relationship between dental health and dietary habits of
schoolchildren according to their toothbrushing frequency. As a result of Co-Plot technique,
more children who brushed their teeth irregularly had higher the dental caries index values
compared to children who brushed their teeth regularly. Some of food categories were found
to be effective on the dental caries index values. Briefly, Co-Plot technique facilities the more
interpretation than MDS.
Key Words: Co-Plot, Multidimensional Scaling, Dental Care, Dietary Habits
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ÖZET
Kültürel miras değerlemeleri istatistik ile ekonomi biliminin birleştiği bir alan olarak
görülebilir. Gelişen teknoloji dünyasnda, bilginin dijital ortama taşnmas hedefi, bilgisayar
bilimlerinin de bu alanda yer almasna neden olmuştur. Bu alanda yaplan çalşmalar, veri
toplama ve derleme, risk faktörlerinin belirlenmesi, ekonomik değer atama ve politika üretme
seviyelerinde incelenebilir. Bu çalşmann amac, kültürel miras değerlemesi konusunda son
yllarda yürütülen araştrmalardan örnekler vermek, istatistiğin bu araştrmalardaki yerini
vurgulamak ve Türkiye’de yaplabilecek araştrmalara işaret etmektir. Çalşmada ağrlkl
olarak müzeler incelenecektir.
1. Veri toplama ve snflandrma çalşmalar
Çalşmalarn en alt seviyesinde kültürel miras varlklarnn uluslar aras tanmlara uyacak
şekilde snflandrlmasnn yaplmas gerekmektedir. Kültürel miras varlklarnn başlca
unsurlarndan olan müzeler için de ayn snflandrma söz konusudur. Uluslar aras platformda
karşlaştrmaya girebilmek için müzelerin ayrntl bilgi derlemesi yapmas gerekmektedir.
Avrupa’da, müze istatistiklerinin karşlaştrlabildiği EGMUS (www.egmus.eu) isimli bir
platform kurulmuştur. Bu platform müzeleri 37 sorudan oluşan bir anket ile snflandrmay
amaçlamaktadr. Benzer bir snflandrma UNESCO tarafndan da belirlenmiştir. Kültürel
miras konusunda veri derleme seviyesinde yürütülen bir diğer proje ise müzelerin bilgilerini
ne ölçüde dijital ortama taşdğn ölçen, Avrupa komisyonunun NUMERIC ad altnda
yürüttüğü projedir. Bu projede veri analizi ve istatistiksel yöntemler gerekmektedir.
Türkiye’de müzelerle ilgili ulaşlabilen istatistikler sadece Kültür Bakanlğ tarafndan
yaynlanan ve müzelerin yllk ziyaretçi saysn bildiren istatistiklerle snrldr. Dolays ile
Türkiye’de bu temel konu açk bir araştrma alan olarak durmaktadr.
2. Risk faktörlerinin belirlenmesi ve risk snflandrma çalşmalar
Müzelerdeki riskler, eserin yapldğ maddeden kaynaklanan riskler (yrtlma, krlma gibi),
fiziksel koşullar (şk, nem, s gibi), bakm koşullar, güvenlik koşullar açsndan
değerlendirilir.
Müze içinde sergilenen eserlerin en fazla hangi risklerden etkileneceği, hangi önlemlerin
alnmas gerektiği, koruma konusunda müze yönetiminin takip ettiği politikalar
değerlendirilerek, her bir eser grubu için bir risk profilinin çkarlmas gerekmektedir. Bu
konuda uluslar aras kabul görmüş risk snflandrmalar ve risk kontrol mekanizmalar vardr.
Bu bölümde proje çerçevesinde elde edilen sonuçlarn bir bölümü paylaşlacaktr. Bu projede
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temel hedef, müzelerde sergilenen eserler için bir risk endeksinin geliştirilmesi ve koruma ile
sigorta alm arasndaki dengenin saptanmasdr.
3. Sosyo-ekonomik değer atama ve politika yaratma çalşmalar
Araştrmalarn bu grubunda kültürel miras varlklarna sosyo - ekonomik değer atama
çalşmalar yer almaktadr. Kültürel mirasa çok boyutlu, çok değerli ve çok-ölçütlü (multidimensional, multi-value, multi-attribute) bir değer olarak baklr ve kültürel miras varlğ bir
kamusal mal olarak değerlendirilir. Konuya talep açsndan bakldğnda amaç, toplumun
kültürel miras saylan unsurun, tüketici (toplum) açsndan ne ölçüde talep gördüğü kişilerin
bu kamusal değerin korunmas için gönüllü olarak ne ölçüde katk yapmak isteyeceğini
saptamaktr. Bu incelemeler anketlere dayanr. Bu tür çalşmalarn bir üst seviyesinde ise
örneğin müze yönetimi, şu anki duruma ek olarak sağlayacağ yararlarn, (dönemsel sergiler,
eğitim seminerleri, bedava rehberlik, kafeteryalarn iyileştirilmesi gibi) hangi ziyaretçi
grubunu ve ne ölçüde etkileyeceğini anlamaya çalşarak politika üretmek ister. Bu tür
analizlerde kullanlan standart baz yöntemler vardr. Bunlarn başnda seyahat gideri yöntemi
(travel cost) ve koşullu değerlendirme (contingent valuation) yöntemleri gelir. Bu
yöntemlerden elde edilen sonuçlar, parametrik (probit, logit) ve non-parametrik tahmin
modellerine veri oluşturur. Konuya arz açsndan bakldğnda ise bir kültürel varlğn
ekonomiye yaptğ katk ölçülür. Bu tür çalşmalarda çoğunlukla etki analizi kullanlr.
Örneğin Louvre müzesinin ekonomiye ve istihdama yaptğ katk etki analizi ile yaplmştr.
Politika yaratma çalşmalar daha ileri aşamalarda, devlet katksn arttrmak ve devlet eli ile
verilecek vergi indirimleri ve avantajlar, bürokrasinin azaltlmas gibi insiyatifler yolu ile
kişilere kültürel varlklarn korunmas ve işlevlerinin arttrlmas için bağşta bulunmalar
sağlamak amac ile farkl modellemeler içerir.
KAYNAKLAR
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ABSTRACT

The aim of this study is to present cultural heritage valuation as a potential area of research
to the statistician with a special attention on museums. At the basic level research involves
data collection and classification to comply with international norms, risk classification and
the determination of risk mesures. A second line of research is the valuation of cultural
heritage as a public good and policy implications.
Keywords: Cultural heritage, statistics, public good, risk management
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SAMSUN’DA BALIKÇILIK SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI
REKABETÇİLİK ANALİZİ
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1. Giriş
Dünyada, su ürünleri iki yöntemle üretilmektedir. Avclk ve yetiştiricilik (kültür balkçlğ).
Üretimin büyük bir ksm avclk yoluyla olmaktadr. [1]. Dünyada toplam su ürünleri üretimi
2007 ylnda 90 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Dünya üretiminde, gelişmiş ülkelerin
üretimi 31 milyon ton iken gelişmekte olan ülkelerin üretimi 98 milyon ton düzeyinde Diğer
bir ifadeyle dünya üretiminin %75'i gelişmekte olan ülkeler tarafndan gerçekleştirilmiştir [2].
Türkiye, su ürünleri ve balkçlğa elverişli üretim sahalar yönünden küçümsenmeyecek bir
potansiyele ve kapasiteye sahiptir. 2009 yl su ürünleri üretimi bir önceki yla göre %3,58
azalarak yaklaşk 623 bin ton olarak gerçekleşti. Üretimin yaklaşk % 61,12’si deniz
balklarndan, %7,13’ü diğer deniz ürünlerinden, % 6,29’u içsu ürünlerinden ve %25,47’si
yetiştiricilikten elde edilmektedir [3].
2. Araştrmann Yöntemi
Bu çalşmada, Samsun’da Balkçlk ve Su Ürünleri Sektörünün Uluslararas Rekabetçilik
Analizi gerçekleştirilirken, özellikle ülkemizde oldukça kabul gören rekabet analizi
yöntemleri, uluslar aras rekabet kavramnn tüm alt başlklar değerlendirilerek
gerçekleştirilmiştir. İkincil veri toplama yöntemleriyle Balkçlk ve su ürünleri sektörüne
ilişkin derlenen bilgiler, rekabet analizinin Porter’n Elmas Modeline göre
şekillendirilebilmesi için birincil veri toplama yöntemiyle derlenen verilerle desteklenmiştir.
Bu aşamada sektör uzmanlar, sektörlerin genel durumuna ilişkin veri-bilgi sunabilecek firma
temsilcileriyle derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilmiştir.
Elmas Modeli Değişkenleri
Porter’n Elmas Modeli sektörlerin rekabet gücünün bu 6 ana faktör kapsamnda göreceli
olarak değerlendirilmesine dayanmaktadr. Tanmlanan 6 faktör srasyla: Girdi koşullar;
Talep koşullar; İlgili ve destekleyici aktörler, Firma stratejisi, yap ve rekabet faktörü.
Devlet ve Şans [4;5]. Bütün değerlendirmeler yapldktan sonra veriler normalize edilerek
sektörün rekabetçilik seviyesi tespit edilmiştir. 100 yüksek rekabetçilik düzeyini temsil
ederken say 0 yaklaştkça rekabet düzeyi düşecektir. Sonuçta bulunacak rekabet düzeyi
katsays ise aşağdaki şekilde formüle edilmiştir:
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R, rekabetçilik katsaysn, DDki k faktörü altndaki i değişkenin değerini, DAki k faktörü
altndaki i değişkenin ağrlğn, FDk k faktörünün aldğ değeri ve FAk k faktörüne verilen
ağrlğ temsil etmektedir.
Sonuç ve Öneriler
Samsun’da faaliyet gösteren balkçlk ve su ürünleri sektörüne ilişkin firma ve uzman
görüşmeleri, mülakatlar ve literatür araştrmas, saha çalşmas verilerinin üzerine ortaya
çkan balkçlk ve su ürünleri sektörünün rekabet yeteneği 54 puan 0<<100  olarak
bulunmuştur. Samsun’daki firmalar özellikle son 5 yl içerisinde balğn işlenmesi,
depolanmas, endüstriyel ürün haline getirilmesi vb konularda birçok yatrm yaplmştr.
Yatrmlarn yeni olmas nedeni ile kullanlan teknolojiler de günceldir. Yetiştiricilik
haricindeki işlerde faaliyet gösteren firmalarn profesyonel yönetim kadrolar yoktur ve patron
şirketi görünümündedirler. Bu nedenle kurumsallklar düşük seviyededir. Samsun’un,
Türkiye’nin deniz avclğ ile üretiminin büyük ksmnn gerçekleştirildiği Karadeniz
bölgesinde bulunmas nedeni ile ulusal boyutta çok önemli bir rekabet avantaj mevcuttur.
Son yllarda özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki talep artş dikkat
çekmektedir. Yurtiçindeki talebi karşlamak için ithalat da yaplmaktadr. Özellikle
Samsun’da uskumru ve norveç somonu ithal eden yurtiçi pazara sunan firmalar mevcuttur.
Sonuç olarak, Samsun’da balkçlk ve su ürünleri sektörünün kümelenme için uygun olduğu
görülmektedir. Bu sektörler, hem işbirliğine açk işletmeleri, hem rekabet yetenekleri, hem de
halihazrda kümelenme için kullanabilecek yğlma göstermeleri nedeniyle değerlendirilmesi
gereken sektörlerden birisi olduğu görülmektedir.
KAYNAKLAR
[1] FAO -Birleşmiş Milletler Gda ve Tarm Örgütü. (2008). Sektör Raporu.
[2] TUİK- Türkiye İstatistik Kurumu (2010), Su Ürünleri Veritaban.
[3] DPT. (2007). Dokuzuncu Kalknma Plan- Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Ankara.
[4] Porter, M.E. (1980). Competitive Strategy, Techniques for Analysing Industries and
Competitors, The Free Press, New York.
[5] Porter, M.E. (1998). Clusters and the New Economics of Competition. Harvard Business
Review. November-December.
ABSTRACT
INTERNATIONAL COMPETITIVE ANALYSES OF FISHING AND
AQUACULTURE SECTOR IN SAMSUN
Fishing and Aquaculture Sector was determined the world's fastest growing food sector by
the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO). This paper competitive
analyses the level of Fishing and Aquaculture Sector in Samsun by using Porter’s diamond
model. It is determined the current stat of the competitive level and explained the main
features of competition structure of the sector, also, a number of competitive strategies
suggested. To achieve the research purpose, secondary and primary research collection
methods (in depth interviews, semi-structured questionnaire, and expert opinion) were
conducted. In this result, competitive ability of Fishing and Aquaculture sector of Samsun
was find 54 score 0<<100 .
Key Words: Fishing and aquaculture sector , competitive analyses, diamond model, cluster
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1. Giriş

X 1 , X 2 ,..., X n ortalamas  i ve varyans i2 , (i  1, 2,..., n) olan normal dağlma sahip

bağmsz raslant değişkenleri dizisi olsun. Dizinin bilinmeyen bir noktasnda kitle
ortalamasnn değiştiğini varsayalm:

X i ~ N (1 ,  2 ) ,

i  1, 2, ..., 
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Takeuchi, J.I., Yemenishi, K., (2006), A Unifying framework for detecting outliers and
change points from time series, IEEE Transactions on Knowledge and Data
Engineering, 18 (4), 482-492.
ABSTRACT
THE INVESTIGATING OF THE CHANGE POINT IN MEAN OF NORMAL
SEQUENCE WITH HAVING AN OUTLIER

In this study, the change point in mean of the sequence of the random variables from normal
distribution under having an outlier in the sequence is considered. Under the outlier in the
sequence, the maximum likelihood estimation of the change point and the estimations of the
change point with using robust methods are computed. The performances of the maximum
likelihood method and robust methods on the estimation of the change point according to
outlier locations with different sample sizes are investigated via extensive simulation studies.
Key words: Change point, outlier, maximum likelihood method, robust methods

X i ~ N ( 2 ,  2 ) , 
i   1,   2, ..., n
Burada , değişme noktas olarak adlandrlr. Değişme noktas ’nun tahmin edilmesi için
kullanlan yöntemlerden biri en çok olabilirlik yöntemidir. Değişme noktasnn en çok
olabilirlik tahmin edicisinin performans, değişmeden önceki ortalama 1 ile değişmeden
sonraki ortalama 2 arasndaki farka ve kitle varyansna bağldr. Ayrca dizi içinde aykr
değerin bulunmas da ’nun en çok olabilirlik tahminini etkilemektedir. Bu nedenle aykr
değerin ’nun en çok olabilirlik tahminini ne ölçüde etkilediğini görmek önemlidir.
Verilerin elde ediliş sürecinde, çeşitli etkenler sonucu oluşan aykr değerlerin parametre
tahminleri üzerinde etkisi uzun yllardr araştrlmaktadr. Son yllarda aykr değerden
etkilenmeyen tahmin edicilerin elde edilebildiği yöntemlerden biri sağlam yöntemdir.
Literatürde sağlam yöntemlere ilişkin çok sayda çalşma vardr (Huber, 1973; Rousseeuw, et
al., 1987).
Bu çalşmada, normal dağlmdan değişme noktasn içeren rasgele örneklemler üretilmiş;
değişme noktasnn konumuna göre aykr değerler oluşturulmuştur. Değişme noktasnn yeri
sağlam tahmin ediciler kullanlarak tahmin edilmiş ve elde edilen tahminlerin en çok
olabilirlik tahminleri ile karşlaştrldğ kapsaml bir benzetim çalşmasna yer verilmiştir.
KAYNAKLAR
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Cenker BİÇER, Levent ÖZBEK, Esin KÖKSAL BABACAN

Cenker BİÇER, Esin KÖKSAL BABACAN

Uydu tabanl konum belirleme ve navigasyon sistemleri son yllarda başarl bir şekilde
kullanlmaktadr. GPS verileri kullanlarak hareketli objelerin konumunu belirlemede Kalman
filtresi sklkla kullanlan bir yöntemdir. Geleneksel Kalman filtresi, sistem dinamikleri tam
olarak bilindiğinde optimal durum tahminini verir. Ancak gerçek navigasyon uygulamalarnda
sistem dinamikleri tam olarak bilinmeyebilir. Bu durumda, Kalman filtresi tahminlerinde
raksama meydana gelebilir. Şu ana kadar yaplan bir çok çalşmada, Kalman filtresinde
meydana gelebilecek raksama problemininin üstesinden gelmek için çeşitli uyarl filtreler
önerilmiş ve Kalman Filtresinde baz güçlendirmeler yaplmştr. Fakat her koşul için filtre
tahminlerindeki raksamay giderecek uyarl bir Kalman Filtresi bulunmamaktadr ve bu
alandaki çalşmalar halen sürmektedir.
Bu çalşmada, GPS destekli navigasyon uygulamasna yönelik yeni bir uyarl Kalman Filtresi
önerilmiş ve yaplan simülasyon çalşmasyla önerilen Uyarl Kalman Filtresinin başarm
değerlendirilmiştir.
KAYNAKLAR
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Özbek, L. and Aliev, F. A., (1998), Comments on Adaptive Fading Kalman Filter with
an Applications, Automatica, 34(12):1163-1164.
Jazwinski, A.H. (1970), Stochastic Processes and Filtering Theory, Academic Press
Ozbek, L., Efe, M., (2004), An Adaptive Extended Kalman Filter With Application To
Compartment Models, Communications in Statistics, Simulation and Computation,
Vol.: 33 Issue: 1, Pages: 145-158
Geng Y.,Wang, J., (2008), Adaptive estimation of multiple fading factors in Kalman
filter for navigation applications, GPS Solutions vol: 12, Pages: 273–279
Hu, C., Chen W., Chen, Y., and Liu D., (2003), Adaptive Kalman Filtering for Vehicle
Navigation, Journal of Global Positioning Systems, Vol. 2, No. 1 : 42-47
ABSTRACT
GPS-BASED NAVIGATION WITH ADAPTIVE KALMAN FILTER

Satellite-based positioning and navigation systems are used successfully in recent years.
Kalman filter is a method commonly used to determine the position of moving objects using
GPS data. The traditional Kalman filter gives the optimal state estimation when the system
dynamics are exactly known. However, the system dynamics may exactly unknown in the
many actual navigation applications. In this situation, Kalman filter estimations may diverge.
In this study, a new adaptive Kalman Filter is proposed to solve the divergence problem in
GPS-based navigation application. Also performance of the proposed adaptive Kalman Filter
evaluated the simulation study.
Key Words: Kalman Filter, Adaptive Kalman Filter, Vehicle Navigation, GPS
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ÖZET
Kesikli-zaman stokastik durum-uzay modelleri, 1960'l yllarda uydu, güdümlü mermi, uzay
araçlar ve hareket yeteneği olan hedeflerin konumunu izleme ve kontrol etme gibi
uygulamalar için geliştirilmiştir. Durum-uzay modelinde asl problem, gözlenemeyen xk
durum vektörünü y1 , y2 ,  yk 1 , yk gözlemlerini kullanarak tahmin etmektir. Bu problem
filtreleme olarak bilinir. İndirgemeli (ardşk) tahmin sadece k anndaki yk gözlemine ve
k  1 anndaki x
tahminine bağl olarak k anndaki x durumunun en iyi x değerini
k 1

k

k

tahmin etme problemidir ve Kalman (1960) tarafndan dik izdüşüm yöntemiyle çözülmüştür.
Kalman Filtresinin kararl bir şekilde çalşmas, hem sistemin dinamiklerinin tam olarak
bilinmesine hem de her k anndaki gözlemin elde edilebilmesine bağldr. Ancak çoğu
gerçek uygulamada, sistem dinamiklerinin yaklaşk olarak bilinmesi veya gözlemlerin
alnamamas gibi durumlarla karşlaşlmaktadr. Bu durumda bir bilgi kayb olacak ve
Kalman Filtresi çalşamayacak veya filtre tahminlerinde raksama meydana gelebilecektir. Bu
çalşmada, belirtilen problemin üstesinden gelebilecek bir çözüm yöntemi önerilmiş ve çözüm
yönteminin işleyişi simülasyon çalşmas ile değerlendirilmiştir.
KAYNAKLAR
[1] Sinopoli B., Schenato L., Franceschetti M., Poolla K., Jordan M., Sastry S. S., (2004),
Kalman Filtering With Intermittent Observations, IEEE Transaction on Automatic
Control, vol. 49, no. 9.
[2] Jazwinski, A.H. (1970), Stochastic Processes and Filtering Theory, Academic Press
[3] Ozbek, L., Efe, M., (2004), An Adaptive Extended Kalman Filter With Application To
Compartment Models, Communications in Statistics, Simulation and Computation,
Vol.: 33 Issue: 1, Pages: 145-158
[4] Geng Y.,Wang, J., (2008), Adaptive estimation of multiple fading factors in Kalman
filter for navigation applications, GPS Solutions vol: 12, Pages: 273– 279
[5] Özbek, L. and Aliev, F. A., (1998), Comments on Adaptive Fading Kalman Filter with
an Applications, Automatica, 34(12):1163-1164.
ABSTRACT
ADAPTIVE KALMAN FILTER WITH INTERMITTENT OBSERVATION
Discrete-time state-space models were developed to determine the position and control of
moving objects in 1960s. The main problem in state-space models is estimation of state
vector xk using observations y1 , y2 ,  yk 1 , yk . It was solved with orthogonal projection
method by Kalman(1960). It gives optimal estimation, if both the dynamics of the system are
exactly known and observation for all time k can be obtained. But, when the observation at
time k is missing, Kalman filter does not run or give biased estimates. In this study, a method
to overcome this problem is proposed and functioning of the proposed method is evaluated by
simulation study.
Key Words: Kalman Filter, Intermittent Observation, Adaptive Kalman Filter
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UYARLI KOKUSUZ KALMAN FİLTRESİ
Esin KÖKSAL BABACAN, Levent ÖZBEK, Cenker BİÇER
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü, Sistem Belirleme ve Simülasyon Laboratuar 06100
Tandoğan/ANKARA
ekoksal@science.ankara.edu.tr, ozbek@ankara.edu.tr, cbicer@science.ankara.edu.tr

Kesikli zaman stokastik durum-uzay modelleri fen ve mühendislikte skça kullanlr. Durumuzay modellerinde asl problem gözlenemeyen durum vektörünün gözlem vektörleri
kullanlarak tahmin edilmesidir. Bu problem dik izdüşüm yöntemi kullanlarak R. E. Kalman
tarafndan (1960) çözülmüştür. Kalman Filtresi olarak bilinen bu yöntem lineer durumda,
kurulan model sistem dinamiğini tam olarak temsil ediyorsa durumun en iyi tahminini verir.
Fakat lineer olmayan durumda filtrenin optimalliği için herhangi bir iddiada bulunulmaz. Bu
nedenle, son yllarda, lineer olmayan model uygulamalarnda, durum ve parametre tahmini
için, İlerletilmiş Kalman Filtresine göre daha iyi sonuç verdiği gözlenen Kokusuz Kalman
Filtresi kullanlmaya başlanmştr. Kokusuz Kalman Filtresinin temelinde lineer olmayan
sistemler için ortalama etrafnda yer alan noktalarn bir kümesinin deterministik olarak
seçilmesi esasna dayanan kokusuz dönüşüm tekniği vardr. İlerletilmiş Kalman Filtresinde
yaplan lineerleştirme işlemi burada yaplmamaktadr.
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ABSTRACT
ADAPTIVE UNSCENTED KALMAN FILTER
The well known conventional Kalman Filter requires an accurate system model and exact
stochastic information. However, in a number of practical situations, the system information
is partly known or incorrect. In this situation, the filter may diverge or give based estimate.
Unscented Kalman Filter(UKF) is give better solution than Extended Kalman Filter(EKF) in
nonlinear model applications. So UKF is preferred instead of EKF in recent years. UKF is
based on unscented transform.
In this study, we propose a new adaptive UKF to compensate the effects of incomplete
information and some conclusion verified by simulation study.
Key Words: Unscented transform, Unscented Kalman Filter, Adaptive Kalman Filter

Kalman Filtresinin iyi bir şekilde işleyebilmesi, durum-uzay modelinde yer alan matrislerin
ve gürültü süreçlerinin istatistiklerinin tam olarak bilinmesine bağldr. Bununla birlikte pek
çok gerçek uygulamada bu özellikler tam olarak bilinmez veya yanlş bilinir. Bu nedenle
filtrede yanl tahminler elde edilebilir veya filtre raksayabilir. Bu raksama probleminin
giderilebilmesi için filtreleme işleminde baz değişikliklerin ve güçlendirmelerin yaplmas
gerekir. Uyarl filtre kavram burada ortaya çkar.
Bu çalşmada, lineer olmayan durum-uzay modellerinde, çeşitli nedenlerden dolay filtrede
meydana gelebilecek raksama probleminin giderilmesi için yeni bir Uyarl Kokusuz Kalman
Filtresi önerilmiş ve bir simülasyon çalşmasyla tahmin sonuçlar değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kokusuz dönüşüm, Kokusuz Kalman Filtresi, Uyarl Kalman Filtresi.
KAYNAKLAR
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EN DÜŞÜK VE ENYÜKSEK ALTIN FİYATLARININ YAPAY SİNİR
AĞLARI İLE ÖNGÖRÜSÜ
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2. Uygulama ve Sonuçlar
Uygulamada 10.06.2008 ile 30.04.2009 tarihleri arasndaki en düşük ve en yüksek günlük
kg./TL altn fiyatlar zaman serisi kullanlmştr. Toplam 233 gözleme sahip zaman serisinin
son 33 gözlemi karşlaştrma için kullanlmştr. Yani 17.03.2009 ile 30.04.2009 tarihleri
arasndaki veriler test kümesi olarak alnmştr. İlk olarak en düşük ve en yüksek altn fiyatlar
zaman serisi ayr ayr yapay sinir ağlar ile çözümlenmiştir. Çözümlemeden elde edilen
sonuçlar Çizelge 1 ve Çizelge 2’de verilmiştir. Her iki zaman serisinin çözümlenmesinde iki
ayr ileri beslemeli yapay sinir ağ modeli kullanlmştr. Birinci modelde çkt tabakasnda
doğrusal, diğere tüm tabakalarda lojistik aktivasyon fonksiyonu kullanlmştr. İkinci modelde
ise tüm tabakalarda lojistik aktivasyon fonksiyonu kullanlmştr.
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Çizelge 1. En yüksek altn fiyatlar zaman serisi için elde edilen sonuçlar

MODEL 1
MODEL 2

MİMARİ
1-1-1
2-4-1

RMSE EĞT. RMSE TEST MAPE TEST
934,9541
853,4222
0,0002
852,1552
902,2955
0,0002

DA TEST
0,5625
0,5000

Çizelge 2. En düşük altn fiyatlar zaman serisi için elde edilen sonuçlar

1. Giriş
Son yllarda zaman serisi öngörüsü için yapay sinir ağlarna olan ilgi gittikçe artmaktadr.
Yapay sinir ağlarnn normallik, doğrusallk gibi zor kstlara sahip olmamas uygulamada
daha çok tercih edilmesine sebep olmaktadr. Yapay sinir ağlar öngörü probleminin
çözümünde birçok avantajna rağmen göz ard edilemeyecek problemlere de sahiptir. Yapay
sinir ağlar ile zaman serisi öngörüsü üzerine yaplan çalşmalar Zhang vd. [4] özetlenmiştir.
Yapay sinir ağlar öngörü probleminin çözümünde birçok avantajna rağmen göz ard
edilemeyecek problemlere de sahiptir. Özellikle yapay sinir ağnn mimari yapsnn
belirlenmesi ciddi bir tartşma alandr. Öngörü probleminde yapay sinir ağnn mimari seçim
problemi için Eğrioğlu vd. [2], Eğrioğlu vd. [3], Aladağ vd. [1] çalşmalarnda model seçim
ölçütü ve stratejileri önerilmiştir. Mimari seçim probleminin tartşldğ diğer bir çalşma ise
Alpaslan vd. [5]’dir. Mimari belirlemesi kuşkusuz ilgilenilen öngörü problemine uygun olmak
zorundadr. Bu çalşmada gözlemleri gün içinde değişen borsa indeksi, altn fiyatlar veya
döviz kuru gibi zaman serilerinin yapay sinir ağlar ile çözümlenmesi tartşlmştr. Yapay
sinir ağlar ile zaman serisi öngörüsü yöntemleri yaygn olarak uygulanmaktadr. Gözlemleri
gün içinde değişen borsa indeksi, altn fiyatlar veya döviz kuru gibi zaman serilerinin yapay
sinir ağlar ile çözümlenmesi problemi literatür de tartşlmamştr. Altn fiyatlar gibi zaman
serileri gün içinde değişen değerlere sahip olduğundan klasik zaman serileri analizinde açlş,
kapanş, en düşük veya en yüksek değerlerden oluşan zaman serileri ayr ayr
modellenmektedir. Belirli bir gün için altn fiyat en düşük ve en yüksek değer arasnda
değişmektedir. Bu çalşmada, aln fiyat gibi zaman serilerinin, yapay sinir ağ ile en düşük ve
en yüksek değerlerinin tahmin edilmesi için iki farkl yaklaşm karşlaştrlmştr. İlk yaklaşm
en düşük ve en yüksek değerin ayr yapay sinir ağlar ile çözümlenmesi, ikinci yaklaşm ise en
düşük ve en yüksek değerin ayn yapay sinir ağ üzerinde çözümlenmesi yaklaşmdr. Elde
edilen sonuçlar tartşlmştr.
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MODEL1
MODEL2

MİMARİ
1-1-1
3-4-1

RMSE EĞT. RMSE TEST MAPE TEST
940,9589
921,9953
0,0002
810,6751
963,5051
0,0004

DA TEST
0,4371
0,5625

İkinci olarak en yüksek ve en düşük altn fiyatlar zaman serisinin gecikmeli değişkenlerinin
ayn anda yapay sinir ağna girdi olarak verildiği ve en yüksek en düşük altn fiyatnn iki çkt
olarak kullanldğ yapay sinir ağ mimarisinden en düşük ve en yüksek altn fiyatlar birlikte
tahmin edilmiştir. Elde edilen sonuçlar Çizelge 1 ve Çizelge 2’den elde edilen sonuçlar ile
karşlaştrlmştr.
KAYNAKLAR
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Aladag C.H., Egrioglu E., Gunay S., Basaran M.A., Improving weighted information
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The state of the art, International Journal of Forecasting, 14, 35-62,1998.
Alpaslan F., Tiring E., Eğrioğlu E., İleri Beslemeli Yapay Sinir Ağlar İle Öngörü İçin
Gizli Tabaka Says Üzerine Bir Araştrma, 7. İstatistik Günleri Sempozyumu, Ankara,
Haziran 2010.
ABSTRACT
HIGHEST AND LOWEST GOLDEN PRICE FORECASTING WITH FEED
FORWARD ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS

In the recent years, there are many studies rely on forecasting with artificial neural networks.
In this study, forecasting highest and lowest golden price with feed forward artificial neural
networks is investigated. Two strategies is used for forecasting with artificial neural
networks. One of this strategies is separately forecasting lowest and highest golden price. The
other is jointly forecasting lowest and highest golden price. The forecasting results are
discussed according to root mean square error (RMSE), mean absolute percentage error
(MAPE) and direction accuracy (DA) criterion.
Keywords: Forecasting, artificial neural networks, golden price
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BOX-BEHNKEN CEVAP YÜZEYİ TASARIMINDA CEVAP YÜZEYİ
ÇÖZÜM YÖNTEMİ İLE YAPAY SİNİR AĞI ÇÖZÜM YÖNTEMİNİ
ÇOKLU CEVAPLAR İÇİN KARŞILAŞTIRAN BİR BENZETİM
ÇALIŞMASI

Bu modellerden yararlanarak, Box-Behnken tasarm ile benzetim çalşmas
gerçekleştirilmiştir. Cevap yüzeyi yöntemi çözümleri için R program [4], yapay sinir ağ
yaklaşm için ENCOG paket program kullanlmştr [5].

Cem BAŞ1, Fatma Zehra MULUK2, Güvenç ARSLAN3

Çkan sonuçlar, Eşitlik 1 ve 2’de verilen kitle için belirlenmiş olan optimum nokta değerlerini
veren bağmsz değişkenlerden farklar alnarak oluşturulmuştur. Çizelge 1’de “kanat
uzunluğu”, “kuyruk/kanat oran” ve “en uzunluğu” için fark değerlerinin ortalamalar
verilmektedir.

1
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Optimizasyon çalşmalarnda mümkün olan en ksa zamanda, en düşük maliyet ile sonuca
ulaşmak çok önemlidir. Belirlenen amaç için deney tasarm yöntemleri kullanlmaktadr.
Çalşmann amac, çoklu cevap bulunmas durumunda cevap yüzeyi tasarmlarndan BoxBehnken tasarm kullanlarak Yapay Sinir Ağ ve Cevap Yüzeyi çözüm yöntemlerini
Derringer ve Suich istenebilirlik fonksiyonu yardmyla karşlaştrmaktr. Karşlaştrmay
yapmak için benzetim örneklemleri kullanlarak denemeler gerçekleştirilmiş, sonuçlar
karşlaştrlmştr.
Problemin Tantm

Box-Behnken tasarm, uygulamada ve literatürde sk kullanlan tasarmlardan bir tanesidir
[1]. Birden çok cevap bulunmas durumunda çözümleme için istenebilirlik fonksiyonlar
kullanlp tek ölçekli bir sonuç üzerinden cevap yüzeyi çözümleri gerçekleştirilmektedir [2].
Kullanlan istenebilirlik fonksiyonlarnn farkl yönden ele alnmas, son yllarda çoklu
cevaplar için sezgisel yöntemlerin kullanmnn artmas bu yöntemleri karşlaştrmay
gündeme getirmiştir [3].
Çalşmada, çoklu cevab bulunan problemlerde Box-Behnken tasarm kullanldğnda cevap
yüzeyi çözümlemesinin sezgisel yöntemlerden bir tanesi olan yapay sinir ağ yaklaşm ile
karşlaştrlmas amaçlanmştr. Karşlaştrma için istenebilirlik fonksiyonlarndan DerringerSuich istenebilirlik fonksiyonu kullanlmştr.
Benzetim çalşmas için helikopter deneyi gerçekleştirilmiş kanat uzunluğu, kuyruk-kanat
oran ve en uzunluğu bağmsz değişkenler, helikopterin düştüğü noktann belirlenen hedefe
olan uzaklğ ve helikopterin havada kalma süresi bağml değişkenler olarak alnmştr. Kitle
verileri için her deneme kombinasyonunda dört tekrar olan tamamlanmş 33 deneyi
uygulanmştr. Buradan elde edilen modeller Eşitlik 1 ve 2’de görülmektedir. Eşitlik 1’den
elde edilen optimum nokta hedefe uzaklğn 1.97 metre, Eşitlik 2’den elde edilen optimum
havada kalma süresi 80.81 saniye olarak hesaplanmştr.
Uzaklk = -35.477 + 10.5739*x1 + 4.203*x2 - 1.8953*x3 -0.6819*x12 -0.5954*x22 + 0.1839*x32 0.5426*x1*x2 + 0.2406*x1*x3 -0.5221*x2*x3 -0.0255*x1*x32 + 0.0814*x1*x2*x3 + 
(1)
Süre = 1030.467 - 234.0449*x1 - 866.557*x2 + 32.38*x3 + 14.5237*x1 + 166.8103*x2 -1.3533*x3 +
152.1805*x1*x2 - 6.0534*x1*x3 -9.2351*x12*x2 + 2.3437*x2*x32 + 0.3657*x12*x3 -14.5802*x22*x3 +  (2)
2
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Çizelge1. Bağmsz değişkenler için bilinen kitle değerlerinden farklarn ortalamas

1.Giriş

2.

3.

2

2

Kuyruk Uzunluğu
Kuyruk/Kanat Oran
En Uzunluğu

Cevap Yüzeyi Yöntemi (BBD)
1.1200
0.2400
0.4616

Yapay Sinir Ağ Yaklaşm (BBD)
0.6512
0.1586
0.2560

Çizelge1’e bakldğnda yapay sinir ağ yaklaşm ile yaplan çözümlemelerin model ile ile
belirlenen optimum noktaya daha yakn olduğu söylenebilir.
.
KAYNAKLAR
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ABSTRACT
THE SIMULATION STUDY COMPARES RESPONSE SURFACE METHODOLOGY
AND ARTIFICIAL NEURAL NETWORK APPROACH FOR MULTIPLE
RESPONSES IN BOX-BEHNKEN DESIGN
Neural network approach and response surface methodology are used in many multiple
response studies. In this study multiple response optimizations are investigated using
desirability functions in both response surface methodology and artificial neural networks by
using Box-Behnken design. The average differences from the optimum are investigated and
discussed.
Key Words: Box-Behnken design, multiple response surfaces, artificial neural networks,
desirability function
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RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİNİN HESAPLANMASINDA
PARAMETRE TAHMİN YÖNTEMLERİNİN ETKİSİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI
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1.
GİRİŞ
Bu çalşmada Eskişehir Meteoroloji Müdürlüğünden alnan Eskişehir ili 2009 yl Aralk
ayna ait 10m ve 30m’ den ölçülen rüzgar hz verileri kullanlmştr. Öncelikle rüzgar
verilerin Weibull dağlmna uygunluğu Anderson Darling testi ile snanmştr. Daha sonra
rüzgar verilerine ilişkin Weibull dağlm parametreleri en küçük kareler, en çok olabilirlik ve
momentler yöntemi kullanlarak hesaplanmştr. Her üç yönteme ilişkin hata kareler
ortalamasnn karekökü (RMSE), ki-kare (χ2) ve belirlilik katsays (R2) değerleri bulunarak üç
yöntemin karşlaştrlmas yaplmştr. Bu çalşmada, Weibull dağlmna ilişkin
parametrelerin tahmininde kullanlan yöntemlerin rüzgar gücü potansiyelinin
hesaplanmasnda etkili olduğu bir örnek uygulama üzerinde gösterilmiştir.
2.
WEİBULL DAĞILIMI
İki parametreli Weibull dağlmnn olaslk yoğunluk fonksiyonu eşitlik 2.1’de verilmiştir.
(2.1)

3.
PARAMETRE TAHMİN YÖNTEMLERİ
Çalşmada rüzgar enerjisi potansiyelini belirlemek amacyla istatistikte yaygn olarak
kullanlan en küçük kareler, en çok olabilirlik ve momentler tahmin yöntemleri ele alnmştr.
Weibull dağlmnn parametrelerinin en küçük kareler (EKK) tahmin edicileri eşitlik 3.1’de
verilen denklemin en küçükleyen α ve β değerleridir.

(3.1)
Benzer bir mantkla Weibull dağlmnnn En Çok Olabilirlik (EÇO) tahmin edicileri eşitlik
3.2’deki olabilirlik fonksiyonu yardmyla elde edilr.

(3.2)
İki parametreli Weibull dağlmnn şekil (β) ve ölçek (α) parametrelerinin momentler tahmin
edicileri eşitlik 3.3’de verilmiştir.
0.5
 vort  1  1  
(3.3)
  0.83  vort 
4.
BULGULAR
10m ve 30m için elde edilen verilerin iki parametreli Weibull dağlmna uygunluğu Anderson
Darling testi ile snanmş ve 10m ve 30m’ den alnan rüzgar hzlarnn dağlmnn 0.05
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anlamllk düzeyinde iki parametreli Weibull dağlmna sahip olduğu kabul edilmiştir.
Weibull dağlm parametre tahminleri için EKK, EÇO ve MoM yöntemi kullanlmştr.
RMSE ve χ2 değeri en düşük olan parametre tahmin yönteminin EÇO olduğu görülmüştür
Bunu srasyla; EKK ve MoM yöntemi izlemiştir. Parametre tahmin yöntemlerine ilişkin
RMSE değerleri inceldiğinde en büyük değere sahip olan MoM yöntemiyle hesaplanan rüzgar
gücü potansiyelinin diğerlerine oranla çok daha fazla olduğu Çizelge1’ de görülmektedir.
Çizelge1. Rüzgar hznn ortalamas, standart sapmas ve tahmini güç yoğunluklar
EKK
EÇO
MoM
10m
30m
10m
30m
10m
30m
0.028
0.028
0.0198
0.0198
0.1291
0.0921
RMSE
0.0007
0.0007
0.0003
0.0003
0.0167
0.0167
χ2
Ortalamas[E(x)]
1.9514
2.8351
1.9674
2.8584
1.9621
2.8507
Standart
1.4261
2.0720
1.4087
2.1176
1.4087
2.3225
Güç
7.0207
21.5297
7.6661
23.5106
19.6188
42.6983
Araştrmac eğer yalnzca MoM yöntemiyle parametreleri tahmin edip rüzgar gücü
potansiyelini hesaplarsa aslnda gerçekten uzak bir değer elde etmiş olacaktr. Yanlş
hesaplanan rüzgar gücü potansiyelinin rüzgar santralinin kurulumu ve işletmesi srasnda
verimlilik kaybna ve buna bağl olarak maddi kayplara neden olacağ düşünülmektedir.
KAYNAKLAR
[1] Cohen, A. C., (1965). Maximum Likelihood Estimation in the Weibull Distribution
Based On Complete and On Censored Samples. Technometrics, 7(4), 579-588.
[2] Heo, J. H., Salas, J. D. & Kim, K. D., (2001). Estimation of Confidence Intervals of
Quantiles for the Weibull Distribution. Stochastic Environmental Research and Risk
Assessment, 15, 284-309.
[3] Hirose, H., (1996). Maximum Likelihood Estimation in the 3 Parameter Weibull
Distribution A Look Through the Generalized Extreme Value Distribution. IEE
Transaction on Dielectrics and Electrical Insulation, 3(1), 43-55.
[4] Kantar, Y. M., Şenoglu B., (2008). A Comparative Study for the Location and Scale
Parameters of the Weibull Distribution with Given Shape Parameter. Computers &
Geosciences, 34, 1900-1909.
[5] Johnson, N.L., Kotz, S., & Balakrishnan, N., (1994). Continuous Univariate
Distributions. Volume1: Second Edition. Wiley Series in Probability and Mathematical
Statistics. A Wiley – Interscience Publication: John Wiley & Sons, Inc. New York,
Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore.
ABSTRACT
THE COMPARASION OF PARAMETER ESTIMATION METHODS’ EFFECT ON
COMPUTATION WIND ENERGY POTENTIAL
In this study it is shown with one application that the methods which are used parameter
estimation about Weibull distribution are effective in the calculation of the potential of wind
power. For this purpose, shape and scale parameters are estimated with methods of least
square, maximum likelihood and moments for Weibull distribution. RMSE, χ2 and R2values
about these three methods are calculated and the most appropriate method is determined.
Then, using the parameters obtained from all three methods the wind power is calculated. The
effect of parameter estimation method on wind power is shown with application.
Key Words: Weibull distribution, wind energy, parameter estimation
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1. Giriş
Bu çalşmada kablosuz yerel ağlarnda güvenliğin artrlmas amacyla yaplan ölçümlerde
toplanan verilerin istatistiksel analizi yaplmştr. Bu kapsamda ölçüm sisteminin
modellenmesi ve demodülasyon srasnda oluşan karmaşk verinin faznn istatistiksel
dağlm analitik olarak incelenmiştir. Bu analitik ifadenin yaklaşk olarak MATLAB
yazlmda benzetimi yaplmştr. Oransal dağlmlar yardmyla benzetim sonuçlar verilmiştir.
Kablosuz yerel alan ağlarnda güveliğin artrlmas amacyla kullanlmas önerilen RF
imzasna dayal sistemlerde verilerin istatistiksel analizinden faydalanlmaktadr. RF imza
sistemi bu verilerin toplanmas, değişim noktas tespiti, özellik çkarm ve bu özelliklerden
faydalanlarak vericilerin snflandrma aşamalarndan oluşur. Değişim noktas analizleri [1]
de verinin genlik bilgilerinden yaplmştr. Sistem demodülasyon işleminde iki kanaldan gelen
verilerin karmaşk verilere dönüştürülmesi ile çalştğndan veri genlik bilgisi yannda faz
bilgisi de içermektedir. Değişim noktas tespitinin faz verilerinden yaplabilmesi için fazn
doğru modellenmesi ve olaslk yoğunluk fonksiyonunun (oyf) analitik ifadesinin çkarlmas
gerekmektedir. Aç ifadesinin çkarmnda Q/I şeklinde oransal dağlmla karşlaşlr.
I

,

Bu oransal dağlmn oyf ifadesinden açnn dağlm ifadesine geçilir [4]. Burada
çözülemeyen Φ integrali seriye açlmak suretiyle çözülür. Φ integralinin seriye açlarak
yaklaşmndan faydalanlarak açnn dağlm ifadesi Matlab yazlmnda benzetilmiştir. Bu
analitik ifade değişim noktasnn tespiti ve özellik çkarm aşamalar için temel teşkil eder.
Benzetim sonuçlar sonuçlar ksmnda şekiller halinde verilmiştir.
KAYNAKLAR
[1]
[2]
[3]
[4]

Ureten O. and Serinken N. (2007), Wireless security through RF fingerprinting,
Electrical and Computer Engineering, Canadian Journal of, vol. 32, no. 1, pp. 27–33.
Hinkley D.V. (1969), On the Ratio of Two Correlated Normal Random Variables,
Biometrika 56 (3): 635–639.
Hayya J. Armstrong D. and Gressis N. (1975), A Note on the Ratio of Two Normally
Distributed Variables , Management Science 21 (11): 1338–1341.
Papoulis A. and Pillai S.U. (2000), Probability, Random Variables and Stochastic
Processes, McGrawHill.
ABSTRACT

In this paper, data gathered from measurements in order to increase security of wireless local
networks (LAN) were statistically analyzed. In this scope, modeling of measurement system
and statistical distribution of the phase of complex data occurred during demodulation were
analytically examined. This analytical expression was simulated approximately in MATLAB
software. Simulation results were given by using ratio distribution.
Şekil 1. Alnan veri ve demodüle edilmiş verinin karmaşk hali.

Key Words: Wireless LAN, modeling, analytical expression, simulation, ratio distribution

2. Oransal Dağlmlar
Karmaşk verinin gerçek ve sanal ksmlarnn dağlmlar normal dağlm olarak modellenirse
faz dağlmn buradan analitik ifadesi eşitlik (1)’deki gibi çkarlr. Verinin kanal gürültüsü
ksm oransal dağlmlardan sfr ortalamal ilişkisiz iki normal dağlmn orann verir. Bu
oran Cauchy dağlmna karşlk gelir. Verinin kanal gürültüsünden RF imzann olduğu ksma
geçildiğinden itibaren ortalamas değişir. Oransal dağlm ortalamalar farkl ilişkisiz iki
normal dağlmn oran şeklini alr. Bu dağlmn oyf’nunu Hinkley [2]’de vermiştir. İki
ksmda modellenebilen verinin faz değişim noktasna kadarki birinci ksmda Cauchy
dağlmn arctan fonksiyonu, RF imzann olduğu ikinci ksmda eşitlik (1)’deki oyf’na sahip
dağlmn arctan fonksiyonu olacaktr;
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P1 - DETERMINATION OF OUTLIERS IN THE NONLINEAR
REGRESSION
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2. Nonlinear Regression and M Estimators

Ahmet PEKGÖR, Aşr GENÇ

In the nonlinear regression model, the relation between the variables is the form of the
nonlinear function of at least one parameter. While Y is the variable vector,

Selcuk University, Faculty of Science, Department of Statistics, 42031 Campus / Konya, TURKEY
pekgor@selcuk.edu.tr, agenc@selcuk.edu.tr


xi1 , xi 2 ,..., xik ) , i 1, 2,..., n , the errors  i (i=1,2,…, n) are
variable, observation
values xi (

Key Words:Nonlinear regression, Outlier, M estimators.
1. INTRODUCTION
Outlier data points are those points with extreme values on one or more variables. Variables
with extreme data values can distort and unduly influence the statistics being utilized.
Influential point is an outlier that if it is removed or added will markedly change the result of
the regression analysis.
When outliers occur in the data, the assumption of normally distributed errors is violated and
reduces the performance of the nonlinear regression models. Outliers can occur for a variety
of reasons including data entry errors, scoring error, or sample which is a typical. Outliers can
be described in terms of their location and impact. In terms of location, outliers can occur in
the x-axis direction, the y-axis direction, or both axes simultaneously.
In Figure1, point (A) and (C) deviate from the model and hence are called regression outliers,
but (B) is not. Both (B) and (C) are leverage points because their xi value is outlying.
Therefore, we say that (B) is a good leverage point and (C) is a bad leverage point. The
observation (A) is called a vertical outlier, because it is a regression outlier but not a leverage
point.
B

y

X   x1T , x 2T ,..., x nT  is the matrix of explanatory variables, k is the number of explanatory
T

In the event that there are few number of outliers in the sampling, the information given by
the majority of the data in this sampling may be hindered and all statistics may become
unreliable. Therefore it is essential to determine the outliers in the sampling. In the literature,
there are studies regarding the determination of the outliers in the linear regression. In this
study, it is aimed to determine of outliers in nonlinear regression with M estimators.

A

independent and identically distributed (iid) with mean zero and unknown variance  2 .
Nonlinear regression model is expressed as
yi  f (xi ; θ)   i , i 1, 2,..., n
Hence θ  (1 ,  2 ,...,  p )T (θ   

(1)
p

) is the unknown parameter vector and f , θ is a

nonlinear function according to at least one of the components of the unknown parameter
vector (Gallant 1975).
M estimators refer to the Maximum Likelihood type estimators (MLE). M estimators
generalize the MLE idea of the location parameter in a specified distribution (Huber, 1981).
M estimators minimize the functions of the errors that are more general than the total of the
absolute errors or the total of the error squares. In order to minimize the corruption sensitivity
of the least squares estimate, the M estimators use the  function, which is a symmetrical
function of the errors. Accordingly the estimator that minimizes most the total of the error
function
n

min     i 


i 1

is defined as the M estimator (Huber, 1981).
The most popular p(.) function is the Huber function that is obtained as
 x2
, x t
 2
 ( x)  
 x t  1 t2
, x t

2
a function of the residuals from the combination of the squares of the errors and the absolute
value of the errors. In the  ( x) function of huber t correction term is used in cases where
errors come from the normal distribution t  2 is used (Pekgör 2010).
REFERENCES
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C
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[3]
x

Figure1. Vertical outlier, Good leverage point and Bad leverage point.

[4]
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P2 - OCAK 2008 İLE ARALIK 2009 TARİHLERİ ARASINDA
EMEKLİLİK YATIRIM FON (EYF) PERFORMANSLARININ VERİ
ZARFLAMA ANALİZ (VZA) YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Merve ÖZKAN1, Nurhan DAVUTYAN2

Çalşma içerisinde Türkiye’de mevcut emeklilik yatrm fonlarnn performanslar Veri
Zarflama Analiz yöntemi ile değerlendirilmiştir. Çalşma kapsamna, Ocak 2008 ile Aralk
2009 tarihleri arasnda herhangi bir şirket satn alma ya da birleşmesine tabi olmamş, fon
birleşmesine ya da devrine tabi olmamş veya herhangi bir sebepten dolay fonun isminde ya
da içeriğinde herhangi bir değişiklik yaşamamş, sektörün alt firmasna ait 59 emeklilik
yatrm fonu alnmştr.
OECD emeklilik fonlar ekonomik kriz etkisi ile 2008 ylnda negatif getiri elde ederken,
2009 ylnda getiri değerlerini pozitife çevirmişdir. Türkiye’deki emeklilik yatrm fonlar ise
her iki yl pozitif getiri sağlayarak tamamlamşdr. Bu durumu sağlamak için kontrollü risk
arttrmna gittikleri görülmektedir. Ekonomik dalgalanmann en çok hissedildiği 2009 ilk
çeyreğinde kamu borçlanma senetleri yüzde 75, ters repo yüzde 17’ye yükselirken, hisse
senedi oran yüzde 7 seviyesine gerilemiştir. Ancak 2009 yl bütün olarak incelendiğinde, yl
içinde fon grubu baznda en çok büyüme gösteren emeklilik yatrm fonunun hisse senedi
olduğu görülmektedir. Bu sonuç ise ksa dönemde, yatrmclarn ve dolays ile katlmclarn
yaşanan ekonomik durumlara anlk cevap verdiğini göstermektedir.
Katlmclarn mal varlğ olarak nitelendirilen emeklilik yatrm fonlarnn getirileri sahip
olduklar risk faktörü ile belli bir noktaya kadar doğru oranda ilerlemektedir. Emeklilik
yatrm fonlarnn bu özellikleri, fon performanslarnn ölçülebilir olmasn sağlamaktadr.
Performans ölçüm tekniği olarak kullanlan Veri Zarflama Analiz yöntemi, karar birimlerinin
sahip olduklar girdi ve çktlarda, farkl ölçek ve ölçüm birimlerinin kullanlmas durumunda,
esnek performans değerlendirme yöntemi olarak geliştirilmiştir. Bu yöntemde emeklilik
yatrm fonlar karar birimi olarak; fon işletim gideri, standart sapma, beta ve basklk girdi
olarak; ortalama getiri ve çarpklk çkt birimleri olarak kullanlmştr. Veri Zarflama Analiz
modelleri girdi ve çkt saysna ve hesaplamalara alnan veri yllarna bağl olarak üç farkl
şekilde çalştrlmştr. Birinci uygulamada sadece 2008 yl verileri, İkinci uygulamada
sadece 2009 yl verileri, Üçüncü uygulamada her iki yln verileri incelenmiştir. Bu üç farkl
uygulama da CCR (ölçeğe göre sabit getiri varsaym) ve BCC (ölçeğe göre değişken getiri
varsaym) modelleri kullanlmştr. Neticiler katlmc gözünden değerlendirildiği için çkt
odakl sonuçlarn performanslar yorumlanmştr.

28 April - 01 May 2011 Antalya

göstermektedir. Fon performanslarn Veri Zarflama Analiz tekniğinin göreceli yaklaşmnn
getirdiği esnekliğin yannda, fon yönetici performanslar da belirlemektedir.
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ABSTRACT

This work presents the performance measurement values of 59 pension mutual funds of 6
sector companies which have not been subject to any company merger or acquisition and
merger or transfer of funds and which have not experienced any changes in the fund’s name
or content due to any reason between January 2008 and December 2009. Data Envelopment
Analysis method is used for the performance measurement of these funds. Eight pension
mutual funds have been enabled as a result of the first practice. As a result of the second and
third practices, nine and twenty pension mutual funds have been enabled respectively. The
performance of fund managers together with the relative flexibility brought by the Data
Envelopment Analysis technique are effective in determining the fund performances.
Key Words: Pension mutual funds, Data Envelopment Analysis,Social Security System,
Actuarial

Birinci Uygulama sonucunda sekiz emeklilik yatrm fonu etkin olmuştur. İkinci Uygulamada
dokuz emeklilik yatrm fonu, üçüncü uygulamada yirmi emeklilik yatrm fonu etkin
olmuştur. Veri Zarflama Analiz yöntemi ile yaplmş olan üç uygulamada en çok etkin olan
fon saysnn üçüncü uygulamada olduğu görülmektedir. Bu durum ise fon yaplarn
oluşturan çeşitliliğe bağl olarak, kriz dönemine verilen tepkilerin farkllklarn
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P3 - SOLVENCY II VE VERİ GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ
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1.

Veri Güvenliğinin Önemi

Bu çalşmada Solvency II’nin getirdiği şartlar şğnda şirket veri derlemesinin ne şekilde
yaplmas gerekeceği, sigorta şirketlerindeki veri kalitesinin değerlendirilmesi, veri kirliliğinin
sigorta alanlarna göre çeşitlendirilmesi ve çözüm yöntemleri incelenecektir. Ayrca veri
kirliliğinin sigorta şirketi kararlarnda yaratabileceği etkiler örneklerle vurgulanacaktr.
Solvency II her şirketin risk yönetiminin bir parças olarak kendi “iç modelini” yaratmasn
gerektirmektedir. Bu modellerin oluşturulmas için ise öncelikli olarak güvenli veriye
gereksinim vardr. Solvency II çerçevesinde şirketlerin en basit Q-Q diyagramlar, hassasiyet
analizlerinden, çok değişkenli analizlere kadar istatistik yöntemlerinin kullanlmas
beklenmektedir. Eldeki verinin, kendi içinde tutarl olmasnn ötesinde farkl seviyelerde
analizlere olanak tanyacak kadar da ayrntl olmas gerekmektedir. Ancak eldeki veri ile
yaplacak incelemelerin anlaml olmas, verinin güvenilir olmasna bağldr. Dolays ile
herhangi bir araştrmann başnda kirli verinin kullanlabilir hale getirilmesi gerekmektedir.
Verinin güvenilirliğini tehlikeye koyan nedenlerden biri eksik veri olmasdr. Eksik verinin
gerçeğe en yakn şekilde tamamlanmas için farkl istatistiksel yöntemler vardr. Bunlarn
başnda eksik verileri toplu veri setinin ortalama veya medyan ile doldurmaktr. Bir diğer
yöntem ise lineer regresyondur. Verinin sorgulanmas gerektiğine işaret eden bir diğer durum
ise aşr büyük veya sfr noktasnda kümelenmiş değerlerdir. Bu değerlerin göz ard
edilmeden önce ne ölçüde veri kirliliğinden oluşabileceğini ne ölçüde gerçek değerler
olduğunu saptamak gerekmektedir. Bunlar tanmlamann ilk aşamasnda, histogramlar ve
kutu diyagramlar en üst seviyede ise veri madenciliği gelir. Veri kirliliği oluşturan bir diğer
neden ise suistimallerdir. Sistem içinde suistimalleri fark edebilecek kontrol
mekanizmalarnn oluşturulmas çok önemlidir.
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3. Veri Kirliliğinin Şirket Kararlarna Etkisi

Veri kirliliğinin şirket performansna etkisini modelleyen birkaç çalşma vardr. Bunlarn
başnda GIRO veri kalitesi çalşma grubunun geliştirdiği ve veri kirliliğinin şirketlerin rezerv
hesaplarn ne şekilde etkilediğini gösteren çalşma gelir. Bu ve bunun gibi çalşmalarda veri
yapay olarak kirletilerek etkiler saptanr.
Bu çalşmada belli bir veri dizisi temel alnarak farkl şekillerde kirletilmiştir. Kirletilmiş
verinin Var, Q-Var gibi farkl risk ölçümleri altnda sonuçlar ne ölçüde etkileyebileceği
incelenmiştir. Ayrca özellikle uç değerlerle kirletilmiş verinin dağlm eşleştirmesinde nasl
bir farkllaşma yaratabileceği de gösterilmiştir.
KAYNAKLAR
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Projesi.
ABSTRACT

This study aims at pointing out the significance of data quality with respect to the upcoming
Solvency II requirements. Methods of recognising and cleaning data are stated. Data quality
problems in the Turkish insurance sector are classified and examples are given from real
experience. A simple exercise on the probability of ruin of a company because of dirty data is
also presented.
Key Words: data, data quality, data cleaning, probability of ruin

2. Türkiye’de Veri Kalitesi

Bu çalşmada farkl sigorta branşlarnda, veri kirliliğine yol açan nedenler, ilgili kişilerle
görüşülerek ve doğrudan şirket deneyimlerine dayanlarak saptanmştr. Bu nedenler, sisteme
bilgi girişi yaplacak alanlarn boş braklmas (ve dolays ile eksik veri), istatistiksel önemi
olan bilgilerin hatal alanlara girişi, yaplan hatal işlemler, sektörde yaplan değişikliklere
ayak uyduramama gibi nedenlerdir. Bunlarn sonuçta hangi tür veri kirliliğine yol açtğ,
gerçek örnekler üzerinden verilmeye çalşlmştr. Türkiye’de güncel olan bir diğer konu ise
ortak veri bankalarnn oluşmaya başlamasdr. Bu da şirketlerin veri standardizasyonuna
gitmesini gerekmektedir. TRAMER, HAYMER, SAGMER gibi kurumlar, veri toplama
aşamasnda hem ölçülecek risk parametrelerini tanmlamş hem de standart bir kodlama
sistemi geliştirmiştir.
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seçilen bir atomdan r kadar uzakta ve Δr kalnlğnda küresel bir hacim eleman içindeki
parçack says n(r) ile gösterilmek üzere, g(r) radyal dağlm fonksiyonu

P4 - SIVI-KATI FAZ DÖNÜŞÜMÜNÜN MOLEKÜLER DİNAMİK
BENZETİMİ

N

ni (r )
V 
i
g (r )  2
N 4r 2 r
şeklinde tanmlanr.

Seyfettin ÇAKMAK*, Eşe AKPINAR ERGUN
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 32260 Isparta, TÜRKİYE
seyfettincakmak@sdu.edu.tr, eakpinar@sdu.edu.tr

(3)

1. Giriş

4.

CuNi alaşmnn teknolojide çok geniş bir kullanm alan vardr. Bakr yumuşak, şekil alabilen
yüksek iletkenliğe sahip, aktif olmayan bir materyaldir ve 1358K de erir. Nikel ise bakra
göre, sert ve korozyona dayankl bir materyaldir, 1728K de erir. Bakr nikel alaşm ise
1530K de erir. CuNi alaşm korozyona dayankldr. CuNi alaşmnn bilimsel ve pratik
uygulamalarda çok ve önemli kullanm alanlar vardr.

Bu çalşmada, 432 atomlu CuxNi100-xsv alaşm için yaplan soğutma işlemlerinde sistem
scaklklar, 3 farkl soğutma hz kullanlarak 1600 K den 200 K e düşürülmüştür. Bu
çalşmadaki 1., 2. ve 3. soğutma hzlar 5x1011 K/s, 1x1012 K/s ve 4x1012 K/s dir. Bu işlemler
srasnda alaşmda meydana gelen yapsal değişimler RDF eğrileri yardmyla
çözümlenmiştir. Ayrca, hacimsel değişim, 0 GPa basnçta, scaklğn fonksiyonu olarak
incelenmiştir.

Potansiyel enerji fonksiyonu (PEF) ve fonksiyon parametreleri, deneysel, yar deneysel ve
teorik olarak belirlenmekte olup, modellenecek sistemin özelliklerine göre çeşitlilik gösterir.
Bununla birlikte, metalik sistemlerin modellenmesi amacyla kurulan ve çok cisim
etkileşmeleri içeren birkaç PEF bulunmaktadr. İlk defa 1984 ylnda Daw ve Baskes
tarafndan tanmlanan EAM, özellikle geçiş metallerinin modellenmesinde oldukça başarl
sonuçlar kaydetmiş ve günümüze kadar farkl bakş açlaryla geliştirilmiştir.
2. Gömülmüş Atom Metodu
1 N  a
ET      

i 2
j  i  rij

N

n
 

  c i 





(1)

şeklinde verilir. Burada, birinci terim ikili etkileşme fonksiyonunu, ikinci terim ise gömme
enerjisini tanmlayan bir fonksiyon olup çekici etkileşmeleri tanmlar.
_

Gömme fonksiyonunun argüman  i , i noktasndaki elektronik yük yoğunluğu olarak
tanmlanr ve i atomunu çevreleyen komşu atomlarn atomik yük yoğunluklarnn i
noktasndaki toplam
_

m

a
(2)
    (rij )    
j i
j  i  rij 
şekilde hesaplanr. Gömülmüş atom metoduna göre, tek atomlu bir sistem için tanmlanan
gömme fonksiyonu ile alaşm sistemlerinde kullanlan gömme fonksiyonu ayndr.
_

N

N

Denklem (1) ve (2) de yer alan  enerji boyutunda bir parametre, a kristalin örgü sabiti, c
kristal özelliklerinden elde edilen boyutsuz bir say, n ve m değerleri ise birer tamsaydr. Bu
dört potansiyel parametresi, maddenin deneysel örgü sabiti a0 , kohesif enerjisi E c ve hacim
modülü Bm değerleri kullanlarak belirlenmiştir.
3. Radyal Dağlm Fonksiyonu
Kristal yapl katlarn atomlar uzayda periyodik olarak dizilmiştir. Böyle bir katnn herhangi
bir atomu radyal doğrultularda periyodik uzaklkl komşulara sahiptir. Referans noktas olarak
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CuNi Alaşmnn İncelenmesi
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Özgen, S. and Duruk, E. (2004), Molecular dynamics simulation of solidification
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Özgen, S. and Adgüzel, O. (2005), Investigation of the thermoelastic phase
transformation in a NiAl alloy by molecular dynamics simulation, Journal of Physics
And Chemistry of Solids, 65, 861-865.
ABSTRACT
MOLECULAR DYNAMICS SIMULATION OF LIQUID-SOLID PHASE
TRANSFORMATION

In this work, molecular-dynamics simulations in CuNi alloy have been performed using
Sutton-Chen (SC) potential. This potential was obtained by a fit of parameterized functions to
experimental data of copper, nickel and CuNi.
Based on the embedded-atom method, a
constant-pressure, constant-temperature (NPT) molecular dynamics technique is applied to
obtain an atomic description of crystallization process in CuNi alloy. By using radial
distribution function the structure and crystallization forming ability of this CuNi alloy is
studied by quenching in the liquid at cooling rate 5x1011 K/s, 1x1012 K/s ve 4x1012 K/s. The
simulations were performed with the system consisting of 432 atoms in a cubic box with
periodic boundary conditions along all the three directions. The system is melted and
homogenized at a temperature above the liquids in the range of 1300-1550 K and then rapidly
cooled down to room temperature.
Key Words: Molecular Dynamics Simulation, Embedded Atom Method, Sutton-Chen potential
function, CuNi Alloy
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P5 - TÜRKÇE SÖZCÜKLERİN MATEMATİKSEL YAPISININ
İSTATİSTİKSEL İNCELENMESİ VE SÖZCÜK TÜRETME YÖNTEMİ
Orhan KESEMEN, Çiğdem GÜNGÖR
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü, 61080 Trabzon, Türkiye
okesemen@gmail.com, cigdemgungor@windowslive.com

1.Giriş

Günümüzde bilim ve teknolojideki hzl gelişmeler, birçok yeni kavramn doğmasna neden
olmuştur. Yeni ortaya çkan çoğu kavram doğal olarak İngilizce olmaktadr. Bu kavramlar
karşlayacak Türkçe sözcük bulmadaki zorluk yeni sözcüklerin türetilmesinin gerekliliğini
ortaya koymaktadr. Türkçede bir sözcük türetilecekse, bunun kurallara uygun yaplmas
gerekmektedir. Bu kurallar mevcut sözcük yapsnda gizildir. Sözcük yapsnn matematiksel
bir özellik göstermesi, bu çalşmada istatistiksel yöntemlerle ortaya konmaya çalşlmştr.
2.Kullanlan Gereçler ve Tanmlar

Bu çalşmada 80.000 sözcükten oluşan bir sözlük ele alnmştr [1]. Bu sözlükte Türkçe
olmayan sözcükler değişik ölçütlerle (ses uyumu, iki sessiz harf ile başlayan, yan yana iki
sesli harf içeren, baz harfleri içerenler, tek tek elle ayklama v.b.) ayklanmş ve geriye kalan
yaklaşk 20.000 sözcük kullanlmştr. Bu çalşmada gösterim için - : herhangi bir sesli
: herhangi bir sessiz harf;
: ses uyumuna uyan herhangi bir sesli harf; :
harf;
dönüşebilen herhangi bir sessiz harf - simgeleri kullanlmştr.
3.Türkçe Kökler ve Ekler

Türkçedeki kökleri bulmak için sözlükteki sözcükler harf sralamasna sokulup, her sözcük
kendinden sonra gelen sözcükler ile ilk harften başlayarak benzerlik testine sokulur.
Başlangçta en az harfli sözcük ele alnr ve bu kökten türetilen tüm sözcükler atlr.
Böylelikle kalan tüm sözcükler kök sözlüğü olarak saklanr. Burada eylemlerin mastar
ksmlar atlp yaln ksm kullanlarak işlem yaplmştr.
Sonuç olarak elde edilen kök sözlüğüne baklarak, köklerin genelde SES veya ES şeklinde tek
heceli olduğu gözlenmiştir (Şekil 1).
Sesli harflerin kökte veya kendinden önceki ekte bulunan sesli harfe göre ses uyumuyla
değiştiği bilinmektedir. Dolaysyla Şekil 2’de sadece eklerdeki sessiz harflerin sklk
göstergesi çizilmiştir. Köklerdeki sessiz harflerin de baz durumlarda değişime uğradğ
bilinmektedir. Buradan yola çkarak {[cç], [dt], [kg,ğ], [sz]} şeklinde birbirlerine
dönüşebilen harfleri tek grup olarak alrsak Şekil 2 Şekil 3’e dönüşmektedir. Şekil 3’te açkça
görüldüğü gibi Türkçe ekler {[cç], [dt], [gğk], [l], [m], [n], [r], [sz], [ş]} harflerinden
oluşmaktadr. Eklerdeki sesli harfler ise ekin sözcüğe bağlantsn sağlamak için
kullanlmaktadr. Genel bir tanmlama yaparsak, Türkçedeki ekler {Ê[cç], Ê[dt], Ê[gğk], Ê[l],
Ê[m], Ê[n], Ê[r], Ê[sz], Ê[ş], Ê} biçiminde listelenebilir. Burada Ê sözcük sonlarna
eklenerek kullanlr. Sözcük aralarnda kullanlmaz.
Öte yandan birçok kaynakta verildiğine göre Türkçede 400’ü aşkn ek olduğu belirtilmektedir
[2]. Oysa bunlarn yukarda verilen 10 ekin birleşimi şeklinde yazlabileceği görülmektedir.
Sözlükte bulunan köklere gelen eklerin saysnn dağlm ise Şekil 4’te verilmektedir. Şekil
4’te bir kökün ortalama 3.5 ek aldğ ve en fazla 12 eke kadar çktğ görülmektedir. Bu eklere
çekim ekleri katlmamştr.
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Şekil 1. Kök uzunluğuna
sözcüklerin sklk göstergesi

göre

türetilen

Şekil 3. Gruplanmş eklerdeki harflerin sklk
göstergesi

Şekil 2. Eklerdeki harflerin sklk göstergesi

Şekil 4. Köke getirilen ek saysnn sklğ

4.Sözcük Türetme Algoritmas

Sözcük türetme işlemi bir ağaç yapsnda, giderek artan bir sayda çoğalma eğilimi
gösterdiğinden ve ekleme işlemi her admda bir sonraki adm etkilediğinden özyinelemeli bir
algoritma kurma gereği doğmuştur. Bu algoritmada bir köke 10 farkl ek getirilir. Bu 10 farkl
ekten tek sesli harf hariç diğerleri sözcüğe eklendikçe yeni sözcük bir kök gibi ele alnarak her
birine 10 ek daha eklenebilir. Bu işlem istenen sayda (n) tekrarlanabilir.
5.Sonuçlar

Sonuç olarak bir köke gelebilecek n tane ekin permütasyonuyla oluşturulacak sözcük says,
(1)

eşitliğiyle bulanabilir. Toplam sözcük says

ise,
(2)

eşitliğiyle verilebilir. Öyleyse, 4 permütasyonlu eklerle bir kökten toplam 123.500 sözcük
türetilebilir. Bu ise Türkçenin ne denli güçlü bir temele sahip olduğunu göstermektedir.
KAYNAKLAR

[1] Akaln, Ş. H., Toparl, R., Dağl, Y., ve Çavuşoğlu, Ş., B., (2011) Güncel Türkçe
Sözlük, www.tdk.gov.tr.
[2] Demir ,T., (2006), Türkçe Dilbilgisi, Kurmay Kitap Yayn Dağtm, Ankara.
ABSTRACT
STATISTICAL INVESTIGATION OF MATHEMATICAL STRUCTURE OF
TURKISH WORDS AND WORD DERIVATION METHODS
In this paper it is researched that the rules of the Turkish word structure by statistical ways.
An algorithm is generated which finds the root words by using the recent Turkish dictionary.
So by the statistical methods the agglutinative structure of Turkish words is analyzed in
general.
Key Words: Mathematical structure of Turkish words, statistical analysis of Turkish words,
derivation of new word in Turkish
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P6 - REFERANS LANDMARKLARIN DEĞİŞMESİ DURUMUNDA
BOOKSTEIN KOORDİNATLARINA UYGULANAN HOTELLING T2
TESTİ İÇİN TİP I HATANIN İNCELENMESİ

F

Birçok biyolojik ve biyomedikal araştrmalarda, organ veya organizmalarn bir bütün olarak
formlarnn analizinde en etkili yol landmark noktalarnn geometrik konumlarnn
kaydedilmesiyle yaplmasdr [1]. Landmark, ilgilenilen nesne üzerindeki belli bir özelliğin
pozisyonuna karşlk gelen, 2 ya da 3 boyutlu uzayda bir noktadr[2]. Landmarklarn
saysallaştrlmas, birimler ayn merkezde ve pozisyonda olacak şekilde yaplamamaktadr.
Bu nedenle de şekilleri karşlaştrmak için birimleri, standart pozisyon ve merkezde olacak
şekilde ötelememiz, ölçeklememiz ve döndürmemiz gerekmektedir. Bunu, Bookstein (1984)
iki landmark referans olarak seçerek yapmştr [3]. Landmark says k≥3 olmak üzere 2boyutlu düzlemde (xj,yj), j=1,...,k şeklinde gösterilsin. Eğer landmark 1 (0,0) noktasna ve
landmark 2 (1,0) noktasna konulursa bu işlemlerin gerçekleştirilmesinden sonra geriye kalan
k-2 koordinat uygun şekil değişkenlerini gösterir. Uygulamada, simetriyi korumak için
referans landmarklar (-0.5, 0) ve (0.5, 0) noktalarna konumlandrlmaktadr. Bookstein
koordinatlar u Bj , v Bj  , j=3,…,k, bir nesnenin (-0.5, 0) ve (0.5, 0) referansa göre ötelenmesi,
T

ölçeklenmesi ve döndürülmesi sonucunda elde edilen koordinatlardr.


v Bj

x2  x1 y j  y1   y2  y1 x j  x1  D122

2
j=3,…,k,
D12

x2  x1    y2  y1 
2

2

0

2
D12


1
2

ve  

,

(1)
(2)

 u Bj , v Bj

(3)

Bu koordinat sistemiyle elde edilen bilgilere istatistiksel yöntemler uygulanabilir. İki grubun
şekil ortalamalarnn karşlaştrmasna yönelik Hotelling T2 testinin yaplmas bu
uygulamalardan biridir.
İki şekil örnekleminin büyüklükleri srasyla n1 ve n2 olsun. Bookstein koordinatlar (Mvektör) ν1,…, νn1 ve w1,…, wn1 için çok değişkenli normal model önerilmiştir:
υi ~NM(ξ1, Σ)

, wj ~ NM(ξ2, Σ) ,

i=1,…,n1;


Su
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Statistical shape analysis of nose in Turkish young adults, Journal of Craniofacial
Surgery, 18(1):219-224.
ABSTRACT
EXAMINING TYPE I ERROR RATE FOR HOTELLING T2 TEST APPLIED
TOBOOKSTEIN COORDINATES IN CASE OF CHANGING REFERENCE
LANDMARKS

(4)

In many biological and biomedical investigations, the most effective way to analyze the forms
of whole biological organs or organisms is by recording geometric locations of landmark
points. If we want to compare shapes, individuals should be translated, rotated and scaled in
such a way that all the individuals lay in the standard position and centre. Bookstein (1984)
carried out this by choosing two landmarks as reference landmarks. Each individual
translated, rotated and scaled according to these reference landmarks. In this study it is
aimed to examine if there are differences in the results of Hotelling T2 test, in case of
choosing different reference landmarks. Simulations showed that, in the 0.01 variance level,
the type I error rate of Hotelling T2 test which was performed for bookstein coordinates
obtained by taking different landmarks as reference, was quite consistent in the level of 0.05.

(5)

Key Words: Bookstein coordinates, Hotelling T2, landmark, statistical shape analysis

j=1,…,n2

υi ve wj birbirinden bağmsz, ortak kovaryans matrisine sahip olduğu varsaylmaktadr. M
(düzlem için=2k-4) şekil uzaynn boyutunu göstermektedir. Her bir grubun örneklem
ortalamalar srasyla  , w şeklinde örneklem kovaryans matrisi srasyla S , S w ile
gösterilmektedir.

D 2   w T Su1   w 

(6)

Çalşmamzda farkl sayda landmarklar için tüm seçim kombinasyonlarnda alnabilecek,
farkl referanslar landmarklar alnarak Hotelling T2 testi için Tip I hata incelenmiştir.
Çalşmada 100 deneğin burun resimleri, Ercan ve ark. çalşmasndaki landmarklar referans
alnarak işaretlenmiştir [5]. İşaretlenen 6 landmark için koordinatlarnn ortalamas referans
alnarak çok değişkenli normal dağlmdan isotropic modelde veri türetilmiştir. Çalşmada
varyans değeri 0.01 alnarak, bu işlem 3, 4, 5 ve 6 landmarklar için örneklem mevcudu 50,
100, 250 ve 500 olarak 1 milyon kez simülasyon yaplmştr. Simülasyon sonucunda 0.01
varyans düzeyinde, farkl referans landmarklar alnmas ile hesaplanan bookstein
koordinatlar için Hotelling T2 testinin Tip I hata orann 0.05 düzeyinde oldukça tutarl olduğu
görüldü.

[5]
 .

n1n2 (n1  n2  M  1)
D2
(n1  n2 )(n1  n2  2) M

H0 hipotezi altnda test istatistiği FM , n1  n2  M 1 dağlmna sahiptir. F’in büyük değerleri için
H0 hipotezi reddedilir [4].

Uludağ Üniversitesi, Tp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dal, 16059, Bursa, TÜRKİYE,
e-mail:ercan@uludag.edu.tr

x2  x1 x j  x1   y2  y1 y j  y1 
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H0 hipotezi ξ1= ξ2 şeklindedir ve test istatistiği:
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P7 - İSTATİSTİKSEL ŞEKİL ANALİZİNDE
HOTELLING T2 TESTİNİN ETKİNLİĞİNİN TANJAT UZAYI VE
COMPLEKS ARİTMETİK UZAYDA İNCELENMESİ
Gökhan OCAKOĞLU*, İlker ERCAN
Uludağ Üniversitesi, Tp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dal, 16059, Bursa, TÜRKİYE,
e-mail:ocakoglu@uludag.edu.tr

Çeşitli disiplinlerde, nesnelerin şekillerinin tanmlanmas, ölçülmesi ve karşlaştrlmas
büyük bir öneme sahiptir. İstatistiksel şekil analizi, nesnelerin öteleme, ölçekleme ve
döndürme bilgilerinin kaldrlabildiği durumlarda nesnelere ait şekil ile ilgili çalşma
yöntemlerini içermektedir [1]. Istatistiksel şekil analizi uygulamalar son yllarda biyoloji ve
tp biliminde şekil yaplarnn karşlaştrlmas amacyla oldukça sk bir şekilde kullanlmaya
başlanmştr. Görsel verinin şekil bileşenlerini ölçmeye ve bu bileşenlerden bilgi elde etmek
amacyla kullanlan yöntemlerde şekil analizi içinde yer almakta ve geometrik morfometrik
(modern morfometrik) yöntemler olarak tanmlanmaktadr.
Birçok biyolojik ve biyomedikal araştrmada, organ veya organizmalarn bir bütün olarak
formlarnn analizinde kullanlan en etkili yol landmark noktalarnn geometrik konumlarnn
kaydedilmesidir. Landmark koordinatlar uzakllarn özel bir kümesi olup bu koordinatlar
birbirine dik eksenlerde spesifik noktalarn işaretlenmiş uzaklklardr. Landmarklarn
koordinatlarnn kullanlmas landmarklar arasnda bulunan uzaklk ya da açlarn içinde sakl
bulunan bilgiyi ksa ve net bir şekilde kodlanmasn sağlamaktadr. Toplanan verilerin analiz
edilmesi ve görüntülemesi sayesinde geometrik bilginin tamamnn korunmas sonucunda
koordinat tabanl yaklaşmlar geometrik morfometri olarak anlmaktadr [2].
Şekil, bir objeden lokasyon, ölçekleme ve döndürme etkisi kaldrldktan sonra elde edilen
tüm geometrik bilgi ve verilerdir [1]. İstatistiksel şekil analizinde iki örnekleme ait şekil
karşlaştrlmasnn yaplmas için kullanlan testler mevcut olup iki grup arasnda ortalama
şekiller karşlaştrlrken veri yapsna göre kullanlan yöntemlerden bir tanesi Procrustes
tanjant uzay koordinatlarn kullanarak Mahalonobis uzaklğnn hesaplanmas ve Hotelling
T2 istatistiğinin elde edilmesidir [3]. Istatistiksel şekil analizine ait uygulama çalşmalarnn
artmas ile birlikte metodolojik bakmdan da gerçekleştirilen sümulasyon çalşmalarnn
saysnda bir artş bulunmaktadr.
Çalşmamzda Hotelling T2 testine ait tip I hata incelemesi için 50 deneğin burun resimleri
üzerinde, Ercan ve ark. [4] çalşmasndaki landmarklar referans alnarak işaretlenen 11
landmark için koordinatlarnn ortalamas referans alnarak simulasyon çalşmas kapsamnda
çok değişkenli normal dağlmdan isotropik yapda veri türetilmiş olup iki gruba ait ortalama
şekillerin karşlaştrlmasnda Hotelling T2 test istatistikleri, bootstrap ve permütasyon
uyarlamalarna ait p-değerleri de hesaplanmştr.Simulasyon çalşmasnda 1000 tekrar
yaplmş olup bootstrap ve permütaston prosedürleri için tekrar says 100 olarak
belirlenmiştir. Çalşmamzda ilgili testlerin şekil uzay olarak tanjant uzay ve şekil uzaynn
geometrisi ve kompleks aritmetiği üzerinde temellenen testler incelenmiştir. Yaplan
hesaplamalar sonucunda Hotelling T2 testi ile ilgili testin bootstrap ve permütasyon versiyonu
ve kullanlan şekil uzayna göre tip 1 hata oranlarnn hesaplanmas amaçlanmakta olup
simulasyon çalşmas devam etmektedir.
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Şekil uzay olarak tanjant uzaynn kullanldğ ve şekil uzaynn geometrisi üzerine
temellenen kompleks artimetiğin kullanldği her iki durumda da yokluk hipotezi altnda 0,01
varyans düzeyinde simulasyon sonuçlar incelendiğinde özellikle küçük örneklem
büyüklüklerinde tip 1 hata orannn kontrol edilemediği düşünülmektedir. Bununla birlikte
örneklem hacminin artmas ile tip 1 hata oranlarnda tutarllklar gözlenmiştir.
Bu araştrmada simulasyon çalşmasnda R program kullanlmş olup yazlm TÜBİTAK
ULAKBİM, Yüksek Başarm ve Grid Hesaplama Merkezi (TR-Grid e-Altyaps) ağnda
çalştrlmaktadr.

KAYNAKLAR

[1] Dryden, I.L. & Mardia, K.V. (1998), Statistical Shape Analysis, Chichester, U.K., John
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Surgery, 18(1):219-224.
ABSTRACT
EXAMINING EFFICIENCY OF HOTELLING T2 TEST IN
TANGENT SPACE AND COMPLEX ARITHMETIC SPACE WITHIN
STATISTICAL SHAPE ANALYSIS

Shape is all geometrical information that remains when location, scale and rotational
effects are filtered out from an object. There are several test used for shape comparison of
two samples in statistical shape analysis. In this study it is aimed to examine the efficiency of
Hotelling T2 test in tangent space and complex arithmetic space. In addition the bootstrap
and permutation versions of Hotelling T2 test and related p-values were computed. Especially
in small sample size simulations showed that the type I error rate was out of control at 0.01
variance level. With the increasing sample size it is observed that type I error rates were
consistent.
Key Words: Shape, Hotelling T2 test, type 1 error rate, simulation
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P9- KRİZ DÖNEMİ ENFLASYON HESAPLAMALARINDA BULANIK
REGRESYON TAHMİNLEMESİ
M. Kazm KÖREZ, Yüksel ÖNER, N.Alp ERİLLİ

*

*

Ondokuz Mays Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, 55139, Samsun,
e-posta: aerilli@omu.edu.tr

1.Giriş

Regresyon analizi, bağml değişken ile bağmsz değişkenler arasndaki bağntnn
belirlenmesinde ve bu bağnt yardmyla çkarlacak istatistiksel sonuçlarn elde edilmesinde
kullanlan istatistiksel bir tekniktir. Regresyon analizinde amaç, bağml değişkeni bağmsz
değişken veya değişkenlerin bir fonksiyonu olarak ifade etmektir. Ayrca bu fonksiyon
yardmyla bağml değişkenin değerlerini tahmin etmek, parametreler ile ilgili hipotezleri test
etmek ve yorumlamalarda bulunmak için de regresyon analizi kullanlmaktadr.
Bulank regresyon analizi, sistem yapsndaki belirsizliğe bağl olarak verilerin tamamnn
yada bir ksmnn bulank olmas veya sistem yapsnn değişkenler arasnda kesin ilişkiler
tanmlanmasna imkan vermemesi gibi klasik regresyon uygulamasnn önerilmediği
durumlarda kullanlan alternatif bir yöntemdir. Bulank regresyon modeli, bağml ve
bağmsz değişken verilerini bir olaslk sistemi ile ifade eden model olarak adlandrlr.
Bulank doğrusal regresyon modeli ilk olarak Tanaka (1982) tarafndan önerilmiştir.
Tanaka’nn modelinde; doğrusal regresyon modelinin parametreleri bulank olarak alnp,
tahminlerin alt ve üst snrlarnn elde edildiği bir yaklaşm önerilmiştir.
Tanaka’nn bulank regresyonunun genel modeli şu şekildedir:

Burada
bağmsz değişkenlerin vektörü, n bağmsz değişken says,
modeldeki i.
bulank parametreyi göstermektedir. Modeldeki bulank parametreler birer bulank saylardr
ve
sembolü ile gösterilir. Burada , bulank saynn merkezini, c yaylmn ifade
eder. O halde bu bulank saynn, üçgensel bulank say için üyelik fonksiyonu;

olarak gösterilmektedir.
Genişleme prensibinden yararlanarak;
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2. Uygulama

Türkiye, ekonomik krizler yaşamş fakat bu krizlerin etkilerini yllarca taşmş bir ülkedir.
Kriz enflasyon değerlerini tahmin etmek oldukça zordur. Bu çalşmada, Türkiye’nin daha
önce yaşadğ ekonomik kriz dönemlerine ait enflasyon değerleri bulank regresyon
yardmyla tahmin edilmeye çalşlmştr. Özellikle; Ocak 1980, Nisan 1994, Kasm 2000 ve
Nisan 2001 ekonomik krizlerinin sonrasnda elde edilen ekonomik göstergelerdeki değişimler
bulank regresyon analizi ile tahmin edilmiş ve bu değerler bulanklk kavramyla
yorumlanmaya çalşlmştr.
KAYNAKLAR

[1] Tanaka, H., Uejima, S., Asai, K., Linear Regression Analysis with Fuzzy Model, IEEE
Transactions on Systems, Man and Cybernetics, Vol. SMC-12, No.6., 1982.
[2] Tanaka, H., Fuzzy Data Analysis By Possibilistic Linear Models, Fuzzy Sets and
Systems, 24, 363-375,1987.
[3] Yang, M.S., Lin, T.S., Fuzzy Least-Squares Linear Regression Analysis for Fuzzy
Input-Output Data, Fuzzy Sets and Systems,126, 389-399.,2002.
[4] Şen, Z., Bulank Mantk ve Modelleme İlkeleri, İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilge
Kültür Sanat Yaynevi, İstanbul, 2001.
[5] Bardossy, A., Note On Fuzzy Regression, Fuzzy Sets and Systems, 37, 65-75, 1990.
ABSTRACT
FUZZY REGRESSION ESTIMATE IN CRISIS TIME INFLATION
COMPUTATIONS

Inflation has caused big problems for countries which has unbalanced economics. For fixing
this problem, governments tried to analysis inflation and variables which causes for it.
Regression analysis is one of the major method for estimating time series like inflation. Fuzzy
regression analysis is being used for uncertain conditions for recent years. It is hard to guess
economic crisis before it happens. This makes crisis times as fuzziness. Fuzzy regression
analysis results can be much robust rather than classical regression methods. In this study we
analysis for crisis times with both classical and fuzzy regression analysis with enough
independent variables. Results showed that fuzzy regression analysis can interpretable more
robust in uncertain conditions.
Keywords: Fuzzy, Fuzzy Regression, Inflation, Economic Crisis

bulank says aşağdaki gibi elde edilir;

Burada
ve c tüm model parametreleri için yaylm ve merkezi değerlerin vektörü, t ise
gözlem değerini gösteren indistir.
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biçiminde tanmlanan model elde edilmiştir.

P10 - BULANIK VARYANS ANALİZİNDE TANAKA MODELİ

(3) ile önerilen model, yant faktörlerinin değerlerini ve bağmsz değişkenler arasndaki
etkileşimleri de ölçmektedir.

Çiğdem KEKLİKCİ, Fatma Esra SOYSAL
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilim Dal
cigdemkeklikci@gmail.com ; esrasys@gmail.com

Bu çalşmada, Tanaka modeli ve etkileşimli bulank varyans analizi incelenip bir uygulama
ile tartşlacaktr.

1.Giriş

KAYNAKLAR

Varyans analizi, gözlenen verilerdeki bağmsz değişkenin bağml değişken üzerindeki
etkilerini ve ilişkilerini incelemeye yarayan istatistiksel bir modelleme türüdür. Bu teknikte,
faktör veya faktörlerin istatistiksel olarak anlaml olup olmadğn belirlemeye çalşlr.[4]
Birçok grup arasndaki farkllğ ayn anda karşlaştrdğ için oldukça kolaylk sağlamaktadr.
Varyans analizi, mühendislik ve diğer bilim dallarnda çok kullanlan bir yöntemdir. Bu
yöntemde sadece değişkenlerin etkisi değil ayn zamanda aralarndaki etkileşim de önemli
olmaktadr.
Varyans analizi etkileşimli modeli;

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

;

;

(1)

Yazc A. And Şener C. (2003), Computer and Information Sciences ISCIS-2003;Fuzzy
Variance Analysis Model, Berlin-Heidelberg, Springer-Verlag pp. 537-544.
Tanaka H.(1987), Fuzzy Sets and Systems;Fuzzy Data Analysis by Possibilistic Linear
Models,Elsevier.
Güneş M.(2001), Bulank Doğrusal Sistemler Ve Regresyon Modellerine Uygulamas ,
İzmir, A Review of Social, Economic & Business Studies, Vol.1, No.1, Fall 2001, 176192
Apaydn A. And Kutsal A. And Atakan C. (2002), Uygulamal İstatistik, Ankara,
Klavuz.
Şenoğlu B. And Actaş Ş. (2010), İstatistiksel Deney Tasarm, Ankara, Nobel
ABSTRACT

biçimindedir.

TANAKA’S MODEL IN FUZZY VARIANCE ANALYSIS

2.Bulank Varyans Analizi

Klasik varyans analizinde değişkenler arasndaki ilişki kesin değerler almaktadr. Öte
yandan, değişkenler arasndaki ilişkilerin belirsizlik veya karmaşklk içermesi göz önüne
alndğnda başvurulan diğer bir yöntem bulank varyans analizidir. Bulank varyans
analizinde girdi-çkt verileri ve aralarndaki ilişki bulanktr.
Tanaka 1982 ylnda yaptğ çalşmada olabilirlik doğrusal programlama modelini veri
analizi uygulamas için sunmuştur.[1]
Tanaka’nn bulank doğrusal programlama modelinin yaps;
(2)
biçiminde tanmlanr.
Buradaki modelde, parametrelerin bulank ve bağmsz değişkenlerin kesin değerler aldğ
görülmektedir.
Tanaka’nn (2) modelinde görüldüğü gibi değişkenler arasndaki etkileşim
hesaplanamamaktadr. Bunun için yeni modele ihtiyaç duyulur.
Tanaka’nn modeline dayanarak etkileşimli modele uyarlanp;

The analysis of variance is a type of statistical modelling that studies the effects and the
relationships of the independent variables on the dependent variables several groups at the
same time comparing the differences between the very easy to provide. It enables to compare
the factors between a large number of groups easily. Variance analysis is widely used in
engineering and other disciplines. In this method not only effect of variables but also the
interaction between variables are important.
In classical variance analysis interaction between variables takes precise values. On the
other hand when we take into account that interactions between variables contains unclarity,
other method we use is fuzzy variance analysis. Fuzzy variance analysis input-output data and
interactions among them are fuzzy. Tanaka presented a Fuzzy Linear Programing model in
1982.[1] Based on the Tanaka's method, the model of fuzzy variance analysis with interaction
is reviewed and will be discussed with an application.
Key Words: variance analysis, fuzzy variance analysis, fuzzy variance analysis with
interaction based on Tanaka’s method

(3)
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P11 - AB’YE ÜYE VE ÜYELİĞE ADAY ÜLKELERİN
GELİŞMİŞLİK SIRALAMALARINDAKİ DEĞİŞİMİNİN
İNCELENMESİ
Taner TUNÇ1, Yüksel ÖNER1, Kamil ALAKUŞ1, Seval AKSOY2
1

Yrd.Doç.Dr.,Ondokuz Mays Üniv.,Fen-Edebiyat Fak.,İstatistik Böl.,SAMSUN
ttunc@omu.edu.tr, yoner@omu.edu.tr, kamilal@omu.edu.tr
2
Yüksek Lisans Öğr.,Ondokuz Mays Üniv.,Fen-Edebiyat Fak.,İstatistik Böl.,SAMSUN
sev_alaksoy@hotmail.com

ÖZET

Belirli tarihsel koşullar altnda yine belirli ihtiyaçlarn ürünü olarak kurulan Dünya
Bankas’nn, günümüzde neredeyse tüm siyasal, ekonomik ve kamu yönetimine ilişkin
konularda araştrmalar yaptğ bilinmektedir. Bu çalşmada ise Avrupa Birliği’ne üye ve
üyeliğe aday 34 ülkenin Dünya Gelişmişlik Ölçütleri kapsamnda 2000, 2005, 2007 yllarna
ait kullanlan değişkenlerin değişimlerinin bir değerlendirilmesi yaplmştr. Çalşmada
kullanlan değişkenlerin seçiminde ulaşlabilirlik göz önüne alnmştr.
Faktör analizi özellikle Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri, Tp, Psikoloji, Sosyoloji gibi
alanlarda birimlerin birbirleriyle ilişkili çok sayda özellikleri arasndan, birlikte ele alnabilen
birbirleriyle ilişkisiz fakat bir oluşumu açklamakta yararlanlabilecek olanlar bir araya
toplayarak yeni bir isimle faktör olarak tanmlamay sağladğ için yaygn kullanm olan bir
yöntemdir (Tatldil, 1996). Faktör analizinin istatistik biliminin bir dal olarak ilk
uygulamalarn, insan davranşlarn inceleyen psikoloji teorisinin matematiksel model ile izah
edilmesinde görmekteyiz. Sperman, Burt, Keeley, Thurstone, Holzinger ve Thamson bu
teorinin gelişmesinde önemli katklarda bulunmuşlardr (Harman, 1967). Siyasal bilimciler
uluslarn özelliklerini, sosyo-ekonomik değişkenler ve çeşitliliğine göre karşlaştrmak,
karakteristiklerini saptayp snflandrmak için faktör analizi yöntemlerine başvurmaktadrlar
(Rummel, 1979). Diğer taraftan ekonomistler, müşteri davranşlar üzerinde çalşrken yine
faktör analizi kullanabilmektedirler (Schnorre, 1961). Faktör analizi p değişkenli bir olayda
birbiri ile ilişkili değişkenleri bir araya getirerek az sayda kavramsal olarak anlaml, ilk
değişkenlerin kombinasyonu olan bir değişken bulmay amaçlayan çok değişkenli analiz
tekniğidir. Değişkenler arasndaki içsel ilişkileri analiz etmeyi ve bu değişkenlerin temelinde
yatan ortak boyutlar açklayarak bağmllk yapsn yok eden bir çkarm istatistiği analizidir
(Büyüköztürk, 2005).
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oluşturulmuştur. Bu hipotetik yapyla ölçüm değerleri daha kolay çalşlabilir ve
yorumlanabilir hale gelmektedir. Özetle veri seti daha az sayda, anlaml yeni üç değişkene
indirgenmektedir. Ayrca elde edilen I. Faktör skorlarnn sralamalarnn değişimi ülkeler
açsndan yllara göre incelendiğinde; 2000, 2005, 2007 yllarna ait faktör skorlarnn
birbirleriyle önemli düzeyde ilişkili olduğu gözlenmektedir. Bu ise elde edilen teorik faktör
modelinin diğer yllar için de kullanlabileceğini göstermektedir.
KAYNAKLAR

[1] Büyüköztürk, Ş., (2005). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitab. Ankara, Pegema
Yaynclk.
[2] Harman, H. H., (1967), Modern Factor Analysis, University of Chicago Press.
[3] Johnson, R.A. and Wichern, D.W., (1982), Applied Multivariate Statistical Analysis,
Prectice – Hall, Inc.
[4] Tatldil, H., (1996), Uygulamal Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz, Cem Ofset Ltd.
Şti., Ankara.
ABSTRACT
THE INVESTIGATION OF VARIATION ABOUT COUNTRIES DEVELOPMENT
SEQUENCE ON THE SOME ECONOMIC VARIABLES

This study investigates the standing of 34 countries which are either member states of or
candidate countries for the European Union in terms of a set of economic indicators taken
from World Development Indicators (WDI) 2000, 2005 and 2007, available at
data.worldbank.org, through multivariate statistical analysis of each year's data.
Keywords: European Union, Factor Analysis, Basic Components, Factor Rotation

Faktör analizinin uygulanmasnda, örneklem says ile değişken says arasnda belli bir oran
aranmamakla birlikte, sonuçlarn yüksek güvenilirlikte olmas için en az değişken says kadar
örneklem olmas tavsiye edilmektedir (Bryman ve Cramer, 1996).
Bu çalşmada Avrupa Birliği’ne üye ve üyeliğe aday 34 ülkenin Dünya Gelişmişlik
Göstergeleri (WDI) kapsamnda yer alan ve 2000, 2005, 2007 yllar için ulaşlabilirlikleri
dikkate alnarak değişkenler belirlendi. Bu yllar için söz konusu 12 sosyo-ekonomik
değişkene ait veriler World Bank.org/data internet adresinden elde edildi.
Bu çalşmada ele alnan 12 değişkenin 34 ülke bakmndan ölçüm sonuçlar
değerlendirilmiştir. Veri setinde faktör analizi sonucunda boyut indirgeme avantaj sağlanarak
12 değişkenden oluşan veri yaps yerine 3 faktörden meydana gelen hipotetik bir yap
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P12 - BULANIK KÜMELEME ANALİZİ İLE ÜLKELERİN TURİZM
İSTATİSTİKLERİ BAKIMINDAN SINIFLANDIRILMASI
İbrahim KILIÇ*1, Oktay EMİR2, Gonca KILIÇ2
*1

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dal, 03200, Afyonkarahisar,Türkiye
E-mail:ibrahimkilic@aku.edu.tr
2
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 03200, Afyonkarahisar, Türkiye
E -mail:oemir@aku.edu.tr, goncakilic@aku.edu.tr

1. Giriş

Turizm istatistikleri ile ilgili yaplan çalşmalar kapsamnda, Dünya Turizm Örgütü (World
Tourism Organization -WTO-) and Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi (World Travel and
Tourism Council -WTTC-) gibi kuruluşlarn değerlendirmelerinin hemen tamamnda, turizm
ile ilgili tüm değişkenlerin eşzamanl olarak ele alnmas yerine sadece turizm geliri veya
turist saylarna göre tek tek dikkate alnmakta ve ülkelere ilişkin yaplan karşlaştrmalarda
konunun bütünlüğü doğru bir şekilde yanstlamamaktadr. Diğer taraftan, yaplan
değerlendirmelerde ülkelerin büyüklüğü gibi önemli bir faktör göz ard edilerek sadece turizm
gelirleri ve turist saylar dikkate alnmaktadr. Oysa, bir ülkeyi turizm faaliyetleri veya
göstergeleri açsndan değerlendirmek ve diğer ülkelerle karşlaştrma yapabilmek için gerek
nüfus, gerekse ekonomik bakmndan büyüklüğünün mutlaka hesaba katlmas gerekir.
Ayrca, farkl ölçü birimlerinden oluşan değişkenlerin standartlaştrlarak ve eşzamanl olarak
çok değişkenli istatistiklerle değerlendirilmesi daha doğru bir yaklaşm olacaktr.
Bu çalşmada, dünyann hemen bölgesinden veya her ktasndan örneklerin yer aldğ 30
ülkenin, 2007 ylna ait dokuz değişken ile verilen turizm istatistikleri kullanlarak bulank
kümeleme analizi ile snflandrlmas amaçlanmştr.
2. Yöntem

Çalşmada, ülkelerin turizm istatistikleri bakmndan snflandrlmas amac ile bulank
kümeleme yöntemi uygulanmştr. Bulank kümeleme yönteminde çoğunlukla Kaufman ve
Rousseeuw tarafndan geliştirilen bulank C algoritmas kullanlmaktadr. Burada uzaklklar
ve küme üyeliklerinden aşağda verilen formül (Eşitlik 1) ile hesaplanan C amaç
fonksiyonunu minimize etmek hedeflenir.
n

k

C 
v 1

u

i , j 1

2
iv

u 2jv d (ij)

n

2 u 2jv

i, j = 1,…….n ve v = 1,……., k

[1]
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Burada, d(ij), i ve j. birimler arasndaki uzaklk (benzerlik); uiv, i. birimin v. kümeye
bilinmeyen üyeliğini ve ujv, j. birimin v. kümeye bilinmeyen üyeliğini tanmlar. Bulank
kümelemenin, kesin kümelemeden ne kadar uzakta olduğu Dunn ayrştrma katsaysyla
belirlenir (Eşitlik 2):
F(u) =

1 n k
u iv2


ni 1v 1

[2]

Ayrca, uygun kümelemede çekirdek says ve bu çekirdek noktalarna göre belirlenen
kümelerin uygunluğu veya kümelerin kararllk yaps için gölge istatistiği (Sillhoutte
Coeefficient -SC-) kullanlr.
Bu çalşmada, birimler arasndaki uzaklk ölçütü Öklid uzaklğ ile belirlenmiş ve her bir
küme says (k=2,3,4,…) için ortalama gölge istatistiği, Dunn ayrştrma katsays ve
normalleştirilmiş Dunn ayrştrma katsays hesaplanmştr. Bununla birlikte, her bir küme
says (k=2,3,4,…) için belirlenen küme üyelik kodlar kullanlarak ülkelere ait veri setine
Diskriminant Analizi uygulanmş ve doğru snflandrlma oranlar saptanmştr. Elde edilen
bu parametreler vastas ile en uygun küme yaps veya says belirlenmeye çalşlmştr.
KAYNAKLAR

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Bu araştrmada kullanlan veri grubunu, 30 ülkenin 2007 ylna ait turizm istatistikleri
(ziyaretçi says, turizm geliri, oda says, yatak kapasitesi, doluluk oran, ortalama kalş
süresi, turizm gelirlerinin GSYH içindeki pay, turizme ilişkin mal ihracatnn toplam
ihracattaki pay ve turizme ilişkin hizmet ihracatnn toplam ihracattaki pay) oluşmaktadr.
Araştrmada kullanlan değişkenler farkl ölçü birimlerinde (say, $, gün, yüzde) olup
rakamsal olarak da oldukça farkl büyüklüktedirler. Bu nedenle, farkl ölçü birimlerinde olan
değişkenlerin diğer değişkenlere göre daha fazla veya daha az ağrlklandrlmalarn
önlenmek amacyla ham verilerin yan sra standartlaştrlmş verilerin de kullanlarak elde
edilen bulgularn karşlaştrma yaplabilmesi için birlikte sunulmas amaçlanmştr.
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Kaufman L. and Rousseeuw P.J. (1990), Finding Groups Data: An Introduction to
Cluster Analysis, New York, John Wiley and Sons Inc.
Bezdek J.C. and Pal S.K. (1992), Fuzzy Models For Pattern Recognition: Methots That
Search For Structures in Data, New York, IEEE Press.
Sharma S. (1996), Applied Multivariate Techniques. New York, John Wiley and Sons
Inc.
Özdamar K. (2004), Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi (Çok Değişkenli
Analizler), Eskişehir, Kaan Kitabevi.
WTO (2009), Compendium of Tourism Statistics-Data 2003-2007, Madrid, World
Tourism Organization (UNWTO).
ABSTRACT
CLASSIFICATION OF COUNTRIES IN TERMS OF TOURISM STATISTICS
WITH FUZZY CLUSTERING ANALYSIS

In this study, it was aimed to classify 30 countries, which include samples from almost all the
regions or continents of the world, with fuzzy clustering analysis by using the tourism
statistics given with nine variables belonging to the year 2007. In the study, average
Silhouette Coefficient, Dunn Coefficient and Nonfuzziness Index known as normalized Dunn
Coefficient were computed for each cluster number (k=2,3,4,…). In addition to this, by using
cluster membership scores determined for each cluster number, discriminant analysis was
applied to the data set belonging to the countries and correct classification percentages were
determined. With the help of these obtained parameters, the most appropriate cluster structure
and number was tried to be determined.
Key Words: Multivariate analysis, Fuzzy clustering analysis, Tourism statistics

j 1
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P13 - KISITLI MALİYET DURUMUNDA BURR TİP III DAĞILIMI
İÇİN OPTİMAL İLERYEN TÜR GRUP SANSÜRLEME PLANI
Yunus AKDOĞAN, Coşkun KUŞ
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü
yakdogan@selcuk.edu.tr

1.Giriş

Bir sistemin güvenilirliği için sonuç çkarm yaparken sistemi oluşturan tüm bileşenlerin
bozulma zamanlarn gözlemlemek her zaman mümkün olmayabilir. Örneğin; bir klinikte
tedavi gören hastalara ilişkin veriler, eksiksiz gözlenemeyebilir veya pahal bir elektronik
parçann yaşam zaman hakknda bilgi edinmek için yaplan yaşam testinde, parçalarn
hepsinin bozulmalarnn gözlenmesi maliyeti ve test zamann artracağndan istenmeyebilir.
Bu tip durumlarda, deney yada gözlem sonras sansürlenmiş veri elde edilir. Tp, biyoloji,
sigortaclk, mühendislik, kalite kontrol ve bir çok alanda sansürlenmiş verilerle
karşlaşlmaktadr.
Bu çalşmada Burr Tip III dağlm için belirli bir bütçe kstlamas altnda optimal ilerleyen
grup sansürleme şemas oluşturulacktr. Burr Tip III dağlmnn parametrelerinin ilerleyen tür
grup sansürlü örnekleme dayal en çok olabilirlik tahmin edicileri elde edilecek ve özellikleri
simulasyon yardmyla incelenecektir. Son olarak parametrelerin, Fisher Bilgi matrisi
yardmyla oluşturulan asimtotik güven aralklarnn kapsama olaslklar yine simulasyon
yardmyla elde edilecektir.
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rasgele değişkeni Binom  mi , qi  dağlmna sahiptir, burada
F  i   F  i1 
1  F  i1 
şeklindedir [1,2].
qi 

4. Optimal Tasarm

Örneklem almak için yaşam testinin kurulum maliyeti Ca , test birimlerinin herbirinin maliyeti
Cs , bozulmalarn saysnn herbir gözlem zamannda  i  tespit edecek araç ve gereçlerin
maliyeti  Ci  , operatörler ücretleri, ve diğer hizmetler için gereken toplam maliyet k Co
olmak üzere toplam maliyet
CT Ca  nCs  kCi  k Co

dir. Yaşam testi bütçesi Cr ve ilerleyen tür grup sansürlü örnekleme dayal parametrelerin
MLE tahmin edicilerinin varyans kovaryans matrisinin determinant G  n, k ,  olmak üzere
snrl bütçede G  n, k ,  ’i optimal yapan (D-optimallik) n, k ve  ,
minimize G  n, k , 
kst
Ca  nCs  kCi  k Co  Cr , k , n  , k  1 ve   0

2. Burr Tip III Dağlm

optimisazyon probleminin çözümünden elde edilir [1,2]. Bu çalşmada Burr tip III dağlm
için belirli bir bütçe kstlamas altnda optimal n, k ve  elde edilecektir

X rasgele değişkeni, Burr Tip III dağlmna sahip ise olaslk yoğunluk fonksiyonu

KAYNAKLAR


f  x

 x  1

1  x 

  1

, x  0,   0,   0,   1

[1]

şeklinde tannmlanr.
[2]

3. İlerleyen tür Grup Sansürleme

n sayda özdeş bileşenin (ayn yaşam zaman dağlmna sahip)  0  0 annda yaşam testine
tabi tutulduğu düşünülsün.  1 zamanna kadar bozulanlarn says n1 olmak üzere ayn anda
geriye kalan n  n1 bileşenden r1 tane bileşen testten çekilsin. Geriye kalan n  n1  r1
bileşenden  2 zamanna kadar bozulanlarn says n2 olmak üzere ayn anda r2 tane bileşen
testten çekilsin ve böylece  k zamanna kadar bozulanlarn says nk olmak üzere geriye
k

k 1

kalan rk  n   ni1   ri2 tane bileşen testten çekilsin. Bu şekilde elde edilen k hacimli

i1 1 
i2 1

örnekleme ilerleyen tür grup sansürlü örneklem denir. Burada r1 , r2 , , rk testden önce
belirlenmiş geriye kalan bileşenlerin yüzdeleri p1 , p2 , , pk ( pk  1 ) ile belirlenir. Yani
i 1

i 1

mi n   n j   rj olmak üzere 
ri
j 1 j 1

 m  ni  pi ,

i  1, 2, , k dir. Böylece

Ni 
| N1 n1
, N 2 n2 , , 
N i 1 ni 
r1
, R2 r2 , ,
Ri 1 ri 1
1 , R1
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Wu, S.-J. Chang, C.-T., Liao K.-J., Huang, S.-R. 2008. Planning of progressive group
censoring life tests with cost considerations, Journal of Applied Statistics, 35 (11),
1293-1304.
Wu, S.-J., Huang, S.-R. 2010. Optimal progressive group-censoring plans for
exponential distribution in presence of cost constraint, Stat Papers 51:431–443.

ABSTRACT
OPTIMAL PROGRESSIVE GROUP-CENSORING PLANS FOR BURR TYPE III
DISTRIBUTION UNDER COST CONSTRAINT

In this paper, a life test under progressive type-I group-censoring for Burr type III
distribution is considered. The maximum likelihood estimates, approximate confidence
intervals for the parameters of Burr type III distribution based on progressive type-I groupcensored sample are obtained. Wu et al.'s approach is used to determine the number of test
units, number of inspections, and length of inspection interval of a life test under a predetermined budget of experiment such that A-optimality, D-optimality and E-optimality for
the asymptotic variances-covariance of estimators of parameters are satisfied. A numerical
example is presented and the sensitivity analysis is also performed.
Key Words: Coverage probability, Burr type III, D-optimality, Progressive group censoring
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P14 - MUHASEBE DENETİMİNDE KULLANILAN İSTATİSTİKİ
ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ VE BİR UYGULAMA
Gülsen BARDAKÇI, Gizem KARAÇOR
KOMTAŞ Bilgi Yönetimi, ODTU Teknokent Ostim Merkezi Uzayçağ cad. 76. Sok. No: 1-16 ANKARA
gulsen.bardakci@komtas.com, gizem.karacor@komtas.com

1. Denetim Nedir?

Denetim, bir ekonomik birim veya döneme ait bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere olan
uygunluk derecesini araştrmak ve bu konuda bir rapor düzenlemek amacyla bağmsz bir
uzman tarafndan yaplan kant toplama ve değerlendirme sürecidir. [1]
Denetim kant, denetlenen bilgilerin önceden belirlenmiş kriterlere olan uygunluk derecesini
belirlemek amacyla denetçi tarafndan kullanlan her türlü bilgi, belge ve kayt türüdür.
Muhasebe denetimi Uygunluk Denetimi, Faaliyet Denetimi ve Mali Tablolar Denetimi olmak
üzere 3 gruba ayrlmştr.
Mali Tablolar Denetimi; işletmenin mali tablolarnn, işletmenin mali durumu ve faaliyet
sonuçlarn doğru ve dürüst, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve yasal düzenlemelere
uygun olup olmadğnn denetimidir.
Muhasebe işlemlerinde hata ve hile yapldğn saptamak için tüm kantlarn tek tek
incelenmesi son derece zahmetli, zaman alc ve maliyetli olacaktr. Çünkü mali tablolar
oluşturan çok fazla kant vardr. Bu nedenle kantlarn tümü incelenmeyecek, sadece bir
ksm incelenecektir. Burada sorun kaç tane kantn inceleneceğini ve bunlarn hangileri
olduğunu belirlemektir. Çünkü denetimde önemli olan kant saysnn fazla olmasndan ziyade
yeterli sayda ve kalitede olmasdr. Bunlarn belirlenmesi için de örnekleme yöntemlerine
başvurmak gerekmektedir. Denetim işlemlerinin ana kütleyi oluşturan birimlerin bir ksmna
uygulanmas işlemine “örnekleme yöntemi” ad verilir. Örnekleme ile ana kütleden belirli
sayda örneklem birimi alnarak değerlendirilir ve bulunan sonuç ana kütleye genelleştirilir.
Burada önemli olan seçilen örneklem birimlerinin ana kütle ile ayn özellikleri göstermesidir.
2. Muhasebe Denetiminde Kulanlan Örnekleme Yöntemleri

Muhasebe denetiminde kullanlan 2 tip örnekleme tekniği vardr. Bunlardan ilki parasal birim
örneklemesi(Monetary Unit Sampling), diğeri ise kayt örneklemesidir( Record Sampling).
Parasal birim örneklemesi, mali tablolar denetiminde, kayt örneklemesi ise uygunluk
denetimi ve faaliyet denetiminde kullanlmaktadr. Parasal birim örneklemesinde ana kütle ve
örneklem birimleri fiziki birim olarak kabul edilmez ulusal para birimlerinden oluşur. Bu
örneklemenin en önemli özelliği güvenirliğin oran yerine tutar kabul edilmesidir. Yani ortaya
çkan sapmalar para değeri ile ifade edilir. Kayt örneklemesinde ise ana kütle ve örneklem
birimleri fiziki birim olarak kabul edilir. Bu örnekleme de her bir birimin seçilme şans eşittir.
Güvenirlik oran ile ifade edilir.
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aralkl ve rasgele örnekleme(random sampling) olmak üzere 3 yöntem kullanlmaktadr. Bu
çalşmada denetlemede en sk kullanlan parasal birim örneklemesi tekniğine değinilmiştir.
[2]
Parasal birim örneklemesinde örnekleme birimleri para birimlerinden oluşur. Her bir Türk
Liras seçilebilir bir birimdir ve tüm örneklem birimlerinin eşit seçilme sans vardr. 10
TL’nin seçilme şans 1 TL’nin 10 katdr.
Bu örnekleme tekniğinde kullanlan yöntemlerden ilki ve en çok tercih edileni sabit aralkl
örneklemedir. En çok tercih edilen yöntem olmasnn sebebi ise en tutarl sonuçlar
vermesidir. Bu örnekleme yönteminde sabit bir aralk (i) ve örneklemden seçilen bir başlangç
noktas (r) belirlenir. Daha sonra başlangç noktasna sabit aralk says eklenerek yani her
aralktaki r. birim seçilerek örneklem birimleri belirlenir. Eğer veri kendi içinde belli bir
sistematiğe sahipse bu yöntemin kullanlmas doğru sonuçlar vermeyebilir ve ana kütleyi
doğru temsil etmeyebilir. Bu durumda rasgele aralkl örnekleme yöntemi kullanlmaldr. Bu
örnekleme yönteminde ise her aralkta r. birimi seçmek yerine rasgele bir birim seçilerek
örneklem birimleri belirlenir.
3. Uygulama

Bu çalşmada bir kuruma ait bir yllk yevmiye kayd verisi üzerinden sabit aralk ve rasgele
aralk örnekleme yöntemleri kullanlarak örneklem says belirlenmiş ve örneklem birimleri
seçilmiştir. Sonuçta sabit aralkl örnekleme yöntemiyle elde edilen sonuçlarn daha tutarl
olduğu ve ana kütleyi daha iyi temsil ettiği görülmüştür. Bunun sebebi de verilerin kendi
içinde sabit bir sistematiğe sahip olmayp rasgele şekilde dağlmş olmasdr.
KAYNAKLAR

[1]
[2]

Bozkurt N. (1998), Muhasebe Denetimi, İstanbul, Alfa Yaynlar.
KOMTAŞ Bilgi Yönetimi (2004), ACL Eğitim Notlar, İstanbul, KOMTAŞ Bilgi
Yönetimi.

ABSTRACT
STATISTICAL SAMPLING METHODS USED FOR ACCOUNTING AUDIT AND AN
APPLICATION

In this study, it was dealt with the method of monetary unit sampling frequently used for
accounting audit. Furthermore, the methods of fixed interval sampling and random interval
sampling, which are related to the monetary unit sampling, were investigated and applied to
journal entry recordings of an association.
Key Words: Audit sampling, monetary unit sampling, fixed interval sampling, cell or random
interval sampling

2.1 Parasal Birim Örneklemesi

Parasal birim örneklemesinde sabit aralkl(fixed interval) ve rasgele aralkl(cell or random
interval) örnekleme olmak üzere 2 yöntem, kayt örneklemesi’nde ise sabit aralkl, rasgele
372
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P15 - TÜRKİYE ÖLÇEĞİNDE CİNSİYETE BAĞLI İNSANİ GELİŞME
ENDEKSİ: 2005 VE 2008 YILI KIYASLAMASI
Sevil UYGUR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü Dumlupnar Bulvar
No: 252 06530/ANKARA
e-posta: sevil.uygur@tobb.org.tr

Ulusal İnsani Gelişme Raporlar, Türkiye'de yoksullukla savaşmn çok aktörlü ve geniş
katlml bir ortaklk anlayş ile yürütülmesini özendirme vizyonunu taşmaktadr. Bu
çalşmada, İstatistiki Bölge Birimleri Snflamas, Düzey 2’ye göre Cinsiyete Bağl İnsani
Gelişme Endeksi (CBİGE) Türkiye ölçeğinde, endeksi oluşturan bileşenlerin aritmetik ve
geometrik ortalamalarna göre hesaplanmştr. Endeks değerleri; genel olarak Avrupa Birliği
İstatistiki Bölge Birimleri Snflamas (İBBS)’ye göre Düzey 1 seviyesinde Kuzeydoğu
Anadolu, Ortadoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki, Düzey 2 seviyesinde alt
bölgelerin tamamna yakn ksmnn, göreceli olarak Bat Marmara, Ege ve Doğu Marmara
bölgelerindeki alt bölgelere göre hayli düşüktür. 2005 ve 2008 yllar için CBİGE değerleri
endeks sra numaralarna göre “sra numara analizi” ile test edilmiş ve farkllklar istatistiksel
olarak ortaya konulmuştur. 2008 ylnda genel olarak tüm alt bölgelerde endekse eğitim
bileşeni, en yüksek katky sağlamştr. 2005 ve 2008 yllar arasnda genel olarak alt
bölgelerin CBİGE değerlerinde bir yükselme eğilimi gözlenmesine karşn bu eğilim, alt
bölgelerin yüksek kategoride yer alabilmeleri için yeterli olmamştr. Ayn yllar için alt
bölgelerin CBİGE değerlerine göre sralama saylar arasndaki farkn 0,05 yanlma düzeyinde
istatistiksel olarak önemli olduğu sonucuna varlmştr.
Türkiye ölçeğine göre 2005 ve 2008 yllar için CBİGE değerleri aritmetik ortalama
yaklaşmna göre Çizlege 1’de ve aritmetik, geometrik ortalama esasl CBİGE değerleri de
Türkiye haritas üzerinde Şekil 1 ve Şekil 2’de verilmiştir.
Çizelge 1. 2005 ve 2008 yllar için CBİGE değerleri (Aritmetik Ortalamaya göre)
İBBS
Düzey-2 (Alt Bölgeler)
İstanbul
Tekirdağ
Balkesir
İzmir
Aydn
Manisa
Bursa
Kocaeli
Ankara
Konya
Antalya
Adana
Hatay
Krkkale
Kayseri
Zonguldak
Kastamonu
Samsun
Trabzon
Erzurum
Ağr
Malatya
Van
Gaziantep
Şanlurfa
Mardin

Türkiye, 2005 (*)
Kategori
ORTA
ORTA
ORTA
ORTA
ORTA
ORTA
ORTA
ORTA
ORTA
DÜŞÜK
ORTA
ORTA
DÜŞÜK
DÜŞÜK
DÜŞÜK
ORTA
DÜŞÜK
DÜŞÜK
DÜŞÜK
DÜŞÜK
DÜŞÜK
DÜŞÜK
DÜŞÜK
DÜŞÜK
DÜŞÜK
DÜŞÜK

Sra
1
7
8
3
6
11
4
2
5
13
9
10
15
14
16
12
20
17
19
22
24
21
26
18
23
25

Türkiye, 2008
Kategori
ORTA
ORTA
ORTA
ORTA
ORTA
ORTA
ORTA
ORTA
ORTA
DÜŞÜK
ORTA
ORTA
DÜŞÜK
DÜŞÜK
DÜŞÜK
ORTA
DÜŞÜK
DÜŞÜK
DÜŞÜK
DÜŞÜK
DÜŞÜK
DÜŞÜK
DÜŞÜK
DÜŞÜK
DÜŞÜK
DÜŞÜK

Sra
3
5
8
2
4
12
7
1
6
14
10
11
17
13
15
9
19
18
21
23
26
20
22
16
24
25

Türkiye ölçeği esasl CBİGE değerleri alt bölgelere göre sapma göstermektedir. Bu durum
Türkiye’de bölgeler aras gelir dağlm, eğitim eşitsizliği ve sosyo-ekonomik yaşama
koşullarnn direkt olarak etkilediği doğuşta yaşam beklentisi değerleri arasndaki sapma ile
açklanabilir.
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Şekil 1. Türkiye ölçeğine göre aritmetik ortalama
esasl CBİGE Türkiye Haritas

Şekil 2. Türkiye ölçeğine göre geometrik ortalama
esasl CBİGE Türkiye Haritas

Türkiye ölçeği esasl CBİGE değerleri alt bölgelere göre sapma göstermektedir. Bu durum
Türkiye’de bölgeler aras gelir dağlm, eğitim eşitsizliği ve sosyo-ekonomik yaşama koşullarnn
direkt olarak etkilediği doğuşta yaşam beklentisi değerleri arasndaki sapma ile açklanabilir.
2005 ve 2008 yl Türkiye esasl aritmetik ortalamaya göre CBİGE değerleri kyaslandğnda; 26
alt bölgenin 12’si “orta” kategori olarak, 14’ü de “düşük” kategori olarak hesaplanmştr. 2005 ve
2008 yllarnda 26 alt bölgenin CBİGE değerlerine göre kategorilerinde hiçbir sapma olmamştr.

KAYNAKLAR
[1]

[2]
[3]
[4]
[5]

ESRI, (1991). Map projection and coordinate management–Arc-Info user’s guide,
Environmental Systems Research Institute Inc. (A43)-(A44)p.
UNDP, (1998). Human Development Report, 1998. New York: Oxford University Press.
UNDP, (2008). Human Development Report, Turkey, 2008. New York: Oxford University
Press.
Uygur, S., Yldrm, F., (2007). Cinsiyete bağl insani gelişme endeksi, 2005. 16. İstatistik
Araştrma Sempozyumu, Ankara, 2007.
www.undp.org/en/reports/global/hdr2007-2008 Erişim tarihi 21.03.2010.

ABSTRACT
GENDER APPROACHES FOR INDUCED HUMAN DEVELOPMENT
INDECES IN TURKEY: 2005 AND 2008 YEAR COMPARISON

National Human Development Reports, the struggle against poverty in Turkey, and broad participation
of multiple actors with the execution of a partnership approach is encouraged to carry the vision. In this
study, Statistical Classification of Territorial Units, Level 2, Human Development Index according to
gender Associate (CBIGE) was calculated according to the different alternative approaches. Turkey
according to the scale, the components of the index, according to the arithmetic and geometric mean
index value was calculated. According to the index value, in general, the European Union Statistical
Area Classification Units (NUTS) according to Level 1 at the level of North East Anatolia, the Middle
East Anatolia and Southeast Anatolia regions in the, Level 2 at the level of the entire sub-region close to
the part, relatively Western Marmara, Aegean and Marmara regions in East According to the subregion is very low. For the years 2005 and 2008, according to the sequence number in the index CBIGE
value "analysis of the sequence number" and has been tested and has been shown to be statistically
different. In 2008, as a general education component of the index of all the sub-region, has provided the
highest contribution. Between the years 2005 and 2008, mainly in sub-regions for an upward movement
of CBIGE although this trend to be observed, sub-regions can be included in the high category was not
enough. For years, sub-regions of the same sort of CBIGE value of the difference between the numbers
of error at the level of 0.05 were concluded to be statistically significant.
Key Words: Cluster Analysis, Gender related human development Index, Wilcoxon sign ranked test.
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P16 - İL BAZINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER VERİTABANI
OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN PİLOT UYGULAMA-KARABÜK İLİ
E.Tuğçe ÇEREZCİ, Abdülkadir ANAÇ, Funda B. ONUR
Başbakanlk Özürlüler İdaresi Başkanlğ Necatibey Caddesi No:49 Kzlay /Ankara
tcerezci@gmail.com

1. Giriş
Ülkemizde ilk defa 2002 ylnda yaplan Türkiye Özürlüler Araştrmas verilerine göre
nüfusun yaklaşk % 12,29’unun (8,5 milyon kişi) özürlü olduğu bilinmektedir (1). Bu
bireylerin ailelerini de hesaba katacak olursak nüfusun önemli bir ksmnn özürlü ve
özürlülükten etkilendiği anlaşlmaktadr. Bu sebeple ülkemizde yaşayan özürlü
vatandaşlarmzn genel demografik bilgilerinin, özürlülükle ilgili sorun alanlarnn daha
sağlkl tespit edilmesi, bu alana yönelik projelerin, mevzuat çalşmalarnn ve özürlü
politikalarnn etkin ve verimli bir biçimde yaplabilmesi ancak doğru istatistikî bilgilerin
elde edilmesi ile mümkündür (2). Bununla birlikte özürlülük konusunda politika üretmek için
istatistikî bilgiler gerekli fakat yeterli değildir. Bu durum kayda dayal verilere yani bir
veritabanna ihtiyaç duyulduğunu olduğu ortaya koymaktadr. Bununla birlikte “özürlülük”
kavramnn sahip olduğu dinamikler ve tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygn olarak
kullanlmaya başlanan yeni özürlülük tanmlar özürlü bireylerin veritabanna kaydn
güçleştirmektedir.

Bu çalşma Başbakanlk Özürlüler İdaresi Başkanlğ bünyesine oluşturulan Ulusal Özürlüler
Veritabannn (ÖZVERİ) güçlendirilmesi amacyla Türkiye genelinde yaplacak çalşmalara
öncü olacak Karabük ilinde yaplan pilot çalşmann uygulama ve sonuç aşamalarn
kapsamaktadr. Çalşma sonunda ulaşlan nokta hem sosyal bilimler alannda hem de
özürlülük alannda istatistikî bilginin toplanmasnn zorluğunu ortaya koymas açsndan
önem taşmaktadr.
2. Çalşmann Amac
Çalşma ile; Karabük İli genelinde yaşayan özürlülerin aile hekimlerince veya tespitinin
yaplarak, Karabük Valiliği Özürlüler Veritaban ve Ulusal Özürlüler Veritabanna girişini
sağlamak, özürlülerin sosyal yaşantya kazandrlmasna yönelik yaplacak proje, politika ve
planlamalara yönelik sağlkl veri oluşturmak, elde edilen sağlkl veriler sayesinde, özürlülere
ulaşmak ve sorunlarnn ilgili kamu kurum ve kuruluşlarna bildirilmesi amaçlamştr.
Böylece ilde yaşayan özürlülere ulaşmak ve yaşam standardn iyileştirmek, bakma muhtaç
özürlü bireylerin, evlerinden hastaneye getirilerek uzman hekimlerden oluşturulan bir kurulca
muayeneleri gerçekleştirilmesini sağlamak ve özürlü haklar başta olmak üzere merak ettikleri
konularda eğitim düzenlemek gibi hedefler çalşmann planlama aşamasnda ortaya
konmuştur.

Özürlü bireylerin anketör yerine konusunda uzman aile hekimleri tarafndan teşhis edilmesi
çalşmadan elde edilen verinin doğru, güvenilir ve etkin olmas açsndan çok önemlidir. Bu
sebeple özürlülük alannda Türkiye’de yaplan çalşmalar içerisinde bir ilktir.
3. Çalşmann Aşamalar
Çalşmaya ilişkin uygulama aşamalar aşağdaki şekilde sralanmştr.
 Özürlü Birey Araştrma Formunun hazrlanmas
 Saha araştrmas
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Özürlü Birey Araştrma Formunun doldurulmas
Özürlü Birey Araştrma Formlarnn kütük defterine işlenmesi
Karabük özürlü veritabanna veri girişi
Özürlü Birey Araştrma Formlarnn arşivlenmesi
Özürlü Bireylerin ilgili sağlk kuruluşlarna sevki
Özürlü Sağlk Kurulu Raporu alan bireylerin ilgili kurum ve kuruluşlara
yönlendirilmesi

4. Çalşmann Sonucu

Çalşmann amac; Karabük ili genelinde yaşayan özürlülerin aile hekimlerince veya
kontrolünde tespitinin yaplarak özürlülere yönelik yaplacak projelere zemin oluşturmakla
birlikte ÖZVERİ’ nin güçlendirilmesidir.
Bu sebeple çalşmaya ilişkin değerlendirme;
1) ÖZVERİ ile Karabük Özürlü Veritaban arasndaki ilişki
2) Karabük İli Özürlü Anket Formlarnn analizi
olmak üzere iki farkl şekilde yaplmştr.
Çalşma kapsamnda; 3512 özürlülüğü aile hekimleri tarafndan teşhis edilen özürlü birey
Karabük ili özürlüler veritabanna kaydedilmiştir. Ayrca bu bireylerle tek tek görüşülmüş,
kendilerine özürlü haklar anlatlmş, bu haklarn yer aldğ bilgilendirme kitapçğ verilmiş,
özürlü vatandaşlarn kendilerine sunulan hak ve hizmetlere erişimi sağlanmştr. Ayrca
çalşma srasnda Özürlü Sağlk Kurulu Raporu olmayan 1647 kişiden 1216 özürlü birey aile
hekimleri tarafndan ilgili sağlk kuruluşlarna yönlendirilerek sağlk kurulu raporu almas
sağlanmştr. Çalşma başlamadan önce ÖZVERİ’de yer alan ve Karabük ilinde yaşayan 1867
kişi varken iken, sadece 1 yl gibi ksa bir sürede ÖZVERİ’ye aktarlan rapor says 1277’dir
(3). Elde edilen bu sonuç çalşmann asl amac olan ÖZVERİ’nin güçlendirilmesi hedefine
ksa sürede ulaşldğn göstermektedir.
KAYNAKLAR

[1]
[2]
[3]

Türkiye Özürlüler Araştrmas (2002)
www.ozida.gov.tr
Karabük İli Özürlüler Veritaban Projesi Sonuç Raporu

ABSTRACT
EXPERIMENTAL STUDY ON DEVELOPING PROVINCE BASED DATABASE OF
DISABLED PEOPLE – KARABÜK CITY

Databases can help making advancements on the disabled people’s life standards and
services provided for them. With that fact in mind this study is formed with goal of improving
“The National Database of Disabled People” (ÖZVERİ) that is constructed by The Republic
of Turkey Prime Ministry Administration for Disabled People.
Information which is obtained from the family physicians who are in direct communication
with the disabled people can act as a great data source for the ÖZVERİ. Therefore this study
is proposed to act as an experiment to establish the methods of gathering relevant data and
ran on the province of Karabük.
Key Words: Disability Database, Karabük City, Disabled People, Disability
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P17 - İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNİN DEVAMSIZLIK
NEDENLERİNİN İSTATİSTİKSEL İNCELENMESİ
Murat YILDIZ1, Kamile ŞANLI KULA2*

1

Elazğ İl Milli Eğitim Müdürlüğü, AR-GE Birimi 23100 Elazğ, TÜRKİYE
muratylz@hotmail.com
2
Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü, 40200 Krşehir, TÜRKİYE
sanli2004@hotmail.com

1. Giriş
Günümüzde bilim hzla ilerlemektedir. Dolaysyla, bireyin ve toplumun geleceği; bilgiye
ulaşma, bilgiyi üretebilme ve kullanma becerilerine bağldr. Bu becerilerin kazanlmas ve
hayat boyu sürdürülmesi, ezberlemeyi değil, bilgi üretimine dayal çağdaş bir eğitimi
gerektirmektedir (Güneş, 2008).
Eğitim, bireyin doğumundan ölümüne kadar süregelen bir olgudur. Seçilmiş ve kontrollü bir
çevre olan okulun etkisi altnda sosyal yeterlilik ve en uygun bireysel gelişmeyi sağlayan
sosyal bir süreçtir. Eğitim, bireye yeni davranşlar kazandrmada ya da mevcut davranşlar
değiştirmede en etkili süreçtir. Eğitimi diğer davranş değiştirme süreçlerinden ayran iki
önemli özelliği maksatl ve planl olmasdr. Bu yönüyle “eğitim bireyin davranşlarnda kendi
yaşants yoluyla ve kastl olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir” (Ertürk,
1997).
Bir diğer görüşe göre eğitim, bireyin toplum hayatna hazrlanmas amacyla onun gerekli
bilgi, beceri ve tutum kazanmasna ve kişiliğini geliştirmesine yardm etme sürecidir
(Taymaz, 1997).
Zorunlu eğitim kademesi olan ilköğretimin amac toplumdaki ortak vatandaş tipini
yetiştirmektir. Bu açdan bakldğnda toplumsal faydas diğer öğretim kademelerinden daha
fazladr. Selçuklularda olduğu gibi Osmanllardaki eğitimin ilk basamağ olan sbyan
mekteplerinde dini eğitimin yannda günlük yaşayşn gerektirdiği bilgilerede yer verilmiştir.
Cumhuriyet dönemi diğer tüm alanlarda olduğu gibi eğitim alannda da ilklerin ve yeniliklerin
olduğu bir dönem olmuştur. Eğitim alannda yaplan yenilikler öncelikle ilköğretim
kademesindedir veya ilköğretim kademesini diğer kademelere göre daha fazla etkilemiştir.
Uzun süren kesintili/kesintisiz zorunlu ilköğretim tartşmalarndan sonra 18 Ağustos 1997
tarihinde meclisin kabul ettiği ve 23084 sayl Resmi Gazetede yaynlanan 4306 Sayl Kanun
gereği 1997-1998 öğretim ylndan itibaren ülke genelinde sekiz yllk kesintisiz zorunlu
ilköğretime geçilmiştir (Erdem, 2005).
2. Devamszlk Kavram ve Nedenleri
Devamszlk, kişilerin bulunmas gereken; okul, işyeri, toplant vb. gibi yerlerde bulunmamas
durumudur diye tanmlanabilir. Devamszlk bir öğrencinin okula yönelik olumsuz
duygularnn bir belirtisi olmakla birlikte tek başna bir etmen değildir. Birçok etmenin
birlikte ya da tek başna bulunmas, öğrencinin okuldan uzaklaşmasna veya devamszlk
yapmasna neden olabilmektedir (Pehlivan, 2006). Bu duygular; öğrenciden, öğretmenden,
okul ya da okul idarecilerinden, aileden, sağlk problemlerinden, çevre faktörlerinden
kaynaklanyor olabilir.
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3. Verilerin Elde Edilmesi
Elazğ il merkezindeki ilköğretim okullar, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafndan Bahçelievler,
Frat, Harput, Hazar ve Karşyaka olmak üzere beş eğitim bölgesine ayrlmştr. Bölgeler
oluşturulurken, okullarn birbirlerine yaknlklar ve coğrafi konumlar gözetilmektedir.
Bahçelievler eğitim bölgesinde 12, Frat eğitim bölgesinde 11, Harput eğitim bölgesinde 10,
Hazar eğitim bölgesinde 12, Karşyaka eğitim bölgesinde 13 ilköğretim okulu yer almaktadr.
Araştrma için veriler, Elazğ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağl resmi 58 ilköğretim
okulunun 7. ve 8. snflarnda öğrenim gören 12080 öğrenciden tabakal örnekleme orantl
yaklaşm yöntemine göre seçilmiş 2600 öğrenciye, araştrmac tarafndan geliştirilen öğrenci
devamszlk nedenleri anketinin uygulanmasyla elde edilmiştir.
4.

Sonuç

Öğrencilere uygulanan öğrenci devamszlk nedenleri anketi, 29’u kişisel bilgi ve 25’i
devamszlk sebeplerine ilişkin olmak üzere toplam 54 maddeden oluşmaktadr. Yaplan
çalşma ile öğrencilerin devamszlklarnn başlca nedeninin sağlk problemleri ve SBS
snavna hazrlanmak olduğu görülmüştür.
KAYNAKLAR
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Güneş, M.(2008), İlköğretim 5. Snf Sosyal Bilgiler Dersi Kazanmlar İle Ders
Kitabnda Önerilen Etkinliklerin Uygunluk Düzeyi, Yüksek Lisans Tezi, Frat
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazğ.
Ertürk, S. (1997), Eğitimde Program Geliştirme, Meteksan Matbaaclk, Ankara.
Taymaz, H. (1997), Hizmetiçi Eğitim, TAKAV Matbaas, Ankara.
Erdem, A. R. (2005), İlköğretimimizin Gelişimi ve Bugün Gelinen Nokta. Bilim, Eğitim
ve Düşünce Dergisi 5 (2).
Pehlivan, Z. (2006), Resmi Genel Liselerde Öğrenci Devamszlğ Ve Buna Dönük Okul
Yönetimi Politikalar (Ankara İli Örneği), Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
ABSTRACT
RESEARCH ON THE REASONS OF ABSENTEEISM AMONG PRIMARY
SCHOOL STUDENTS

Primary school students’ absenteeism problems have been subject of academic researches as
an important problem in education process. Prevention of student absenteeism is also
addressed as one of the main agenda in planning processes of schools that are seriously
involved in absenteeism problem. In order to prevent student absenteeism, it is necessary to
determine the causes of absenteeism. This research has been carried out to determine the
causes of absenteeism among the students of primary schools in the province of Elazğ. Most
important result of the study finding is that the main reasons for absenteeism are health
problems and preparation for proficiency examinations.
Key Words: Primary School, Student, Absenteeism
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P18 - ROBUST ESTIMATES FOR AUTOREGRESSIVE MODELS
Parham MERAJI
Payame Noor University- Tehran
Statistics686@yahoo.com

1.

Robustness Concepts

In practice, statistical models only rarely describe a given situation exactly. One particularly
important kind of inadequacy stems from the fact that the errors are usually assumed to have a
Gaussian distribution. But actual data frequently contain a small fraction of unusual data
points called outlier which are not consistent with the Gaussian assumption. Such data could
in principle be modeled by distributions which have a nearly Gaussian shape in the central
region and tails which are considerably “heavier” or “thicker” than those of a Gaussian
distribution corresponding to the central part. But accurate estimation of the tails of such
distributions requires sample sizes which are much larger than one normally encounters in
statistical practice. Thus, one will usually not be able to use fully efficient estimates, because
the exact structure of a heavy-tailed nearly Gaussian density is not known.
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MB

M-estimates based on

RAHB

Residual Auto covariance Estimates based on

RAMB

Residual Auto covariance Estimates based on

Table 1. Monte Carlo Results for the AR(1) process with �= 0.5
Estimates
LS
MH
RAHH
RAMH
MB
RAHB
RAMB

Mean
0.488
0.488
0.489
0.489
0.488
0.490
0.489

MSE
0.85
0.91
0.91
0.92
0.91
0.91
0.93

Efficiency
1.00
0.93
0.93
0.92
0.93
0.93
0.91

Mean
0.261
0.279
0.351
0.354
0.286
0.390
0.396

MSE
7.23
6.32
3.84
3.55
6.15
3.08
2.59

Efficiency
1.00
1.14
1.88
2.04
1.18
2.35
2.79
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Suppose that F is a nominal or conjectured distribution of the observations and Gi  is a
family of potential true observation distributions where each Gi is not too far from F in
some appropriate metric. Then an estimate T is robust at F if its performance is good over
the family F   Gi . The definition of the previous section and the focus of this paper
corresponds to a Gaussian F and heavy tailed Gi ‘s.
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2.

Key words: Outliers, Robust Estimator, Breakdown Point, The estimator based on Residual
Robust Autocovariance, M-Estimators

The Results of Simulation in Time Domain

The results of Monte Carlo study comparing the LS, RA and estimates for Gaussian, and
AR(1) models with and without AO will be presented, using Hampel and Mallows for ɳ and
Huber and bisquare family for ψ functions.

X t Wt  Vt
For
AR(1) 
Wt Wt -1  Z t
For

ϕ= 0.5,

-0.8, and -0.5

Where that are i.i.d random variables N(0,1). The are i.i.d random variables independent
of and have distribution H=(1-ɛ) + ɛG, where G~ N(0, ).
The results of MSE for sample of size 100 both with and without AO is presented.
Note that in these tables:
LS
MH

Least Squares Estimates
M-estimates based on

RAHH

Residual Auto covariance Estimates based on

RAMH

Residual Auto covariance Estimates based on
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P19 - BASİT DOĞRUSAL REGRESYONDA SAĞLAM VE THEIL
KESTİRİCİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Onur TOKA*, Meral ÇETİN, Serpil AKTAŞ ALTUNAY
Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, 06800, Beytepe, Ankara, TÜRKİYE
onur.toka@hacettepe.edu.tr, meral@hacettepe.edu.tr, spxl@hacettepe.edu.tr
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y i   0  1 xi  ei

Bu yöntemde herhangi bir i. ve j. iki nokta arasndaki doğrunun eğimi için aşağda verilen
geometrik formül tanmlanr:
bij 

y j  yi
x j  xi,

.

Buradan yararlanarak ̂ 1 = Ortanca(bij) olarak hesaplanr. Dolaysyla bu yöntemde olas tüm
ikili eğimlerin ortancalarnn alnmasyla tüm örneklem noktalarndan geçen doğrunun eğimi
için sağlam bir kestirim elde edilir ki, bu tahmin örneklemdeki aykr değerlere karş dayankl
olan kestirimidir (Nevitt, J., Tam, H. P., 1998).
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Theil yönteminden elde edilen kestiricilere göre daha etkin sonuçlar verdiği görülmüştür.
KAYNAKLAR
[1]
[2]

1.Theil Regresyonu ve Sağlam Regresyon
Basit doğrusal regresyon çözümlemesinde varsaymlar sağlandğnda elde edilen tahmin
değerleri, Gauss-Markov teoremine göre parametrelerinin doğrusal, yansz ve en küçük
varyansl kestiricileridir. Ancak, hatalarn normal olmamas ya da aykr değer varlğ gibi
durumlarda varsaymlar sağlanmaz ve elde edilen kestirimler sağlamas gereken özellikleri
kaybederler. Bu durumda regresyon çözümlemesinde alternatif olarak baz parametrik
olmayan ya da sağlam(robust) yöntemler kullanlrlar. Parametrik olmayan regresyon
yöntemleri, hata dağlmna ilişkin normallik varsaym gerektirmez. Örneğin Theil yöntemi
(Theil, 1950) parametrik olmayan yöntemlerden birisidir. Aşağda verilen basit doğrusal
regresyon modelinde 0 ve 1 parametrelerine karşlk gelen kestirimler Theil yöntemi ile elde
edilir.

International 7th Statistics Congress

[3]
[4]
[5]

Huber, P. J., (1973), Robust regression: Asymptotics, conjectures and monte carlo,
Ann. Statist., 1, 799-821.
Nevitt, J., Tam, H. P., (1998) A Comparison of robust and nonparametric estimators
under the simple linear regression model Multiple Linear Regression Viewpoints, Vol.
25, 54-69.
Rousseeuw, P.J., Yohai, V.J., (1984), Robust regression by means of S-estimators, In
Robust and Nonlinear Time Series, Springer Verlag, New York.
Rousseeuw, P. J., Leroy, A. M., (1987), Robust Regression and Outlier Detection,
Wiley, New York.
Theil, H., (1950), A rank-invariant method of linear and polynomial regression
analysis, Indagationes Mathematicae, 12, 85-91.
ABSTRACT
COMPARISON OF ROBUST AND THEIL ESTIMATORS IN SIMPLE LINEAR
REGRESSION

Ordinary least squares estimates in regression models are not resistant to deviations from
classical assumptions. Nonparametric statistical methods make no assumptions about the
population distribution from which the data are taken. Theil’s regression method is a
nonparametric approcah and based on medians. Robust methods are also alternative methods
to ordinary least square estimates. In this study, theil’s estimates and some robust estimates
are compared by performing a simulation study for simple lienar regression model when data
consist of outliers. The performance of estimators is evaluated with respect to their mean
square error.
Key Words: Theil’s method, robust regression, simple linear regression

Sağlam regresyon ise yine regresyon çözümlemesinde gerekli olan varsaymlar
sağlanmadğnda, olağan en küçük kareler yöntemine alternatif olarak önerilen parametrik bir
yaklaşmdr. Örneğin Huber (1973) tarafndan önerilen M-kestiricileri ve Rousseeuw ve
Yohai (1984) tarafndan önerilen S-kestiricileri bunlardan bazlardr. Sağlam kestiriciler
aykr değer varlğna karş bozulum noktas yüksek kestiricilerdir (Rousseeuw ve Leroy,
1987).
Bu çalşmada, basit doğrusal regresyonda aykr değer varlğnda sağlam regresyon
yöntemleri ve parametrik olmayan Theil regresyonu yöntemini karşlaştrmak için bir
benzetim çalşmas yaplmştr. Elde edilen sonuçlar göreli etkinliklerine göre karşlaştrlmş
ve yorumlanmştr. Benzetim sonuçlarna göre sağlam yöntemden elde edilen kestiricilerin,
* İletişim yazar
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P20 - DEMODEX SAYISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE
TANIMLANMASINDA SIFIR AĞIRLIKLI REGRESYON MODELLERİ
İLE HURDLE REGRESYON MODELLERİNİN İNCELENMESİ
Esra PAMUKÇU*, Cemil ÇOLAK, Sinan ÇALIK, Ülkü KARAMAN
Frat Üniversitesi, Fen Fekültesi, İstatistik Bölümü, 23119, Elazg,TURKEY
esra_pamukcu@hotmail.com, epamukcu@firat.edu.tr,

1-Sfr Ağrlkl Regresyon Modelleri
Sayma dayal olarak elde edilen veri setlerinde sfr değerine sahip olan gözlemlerin fazla
olmas, birçok araştrma sahasnda yaygn olarak karşlaşlan bir durumdur. Bu gibi veri
setlerinin modellenebilmesi için çeşitli yaklaşmlar ileri sürülmüştür. Bunlardan bazlar sfr
ağrlkl poisson (ZIP) ve negatif binomial regresyon (ZINB) modelleri ile Hurdle poisson
(ZAP) ve Hurdle negatif binomial regresyon (ZANB) modelleridir.
Sfr Ağrlkl Poisson Regresyon Modeli (ZIP): ZIP, dağlm üssel dağlm ailelerinin bir
karşmdr. Sfr ağrlkl poisson altnda, yapsal sfrlarn, sfr olma olaslğn ifade eden
parametresi ile bir Bernoulli sürecini takip ettiği ve rastgele saylarn da
parametreli bir
Poisson sürecini takip ettiği varsaylr. ZIP dağlm aşağdaki şekildedir.

(1)
Sfr Ağrlkl Negatif Binomial Regresyon Modeli (ZINB): Sfr ağrlkl veri setlerinde de
aşr yaylm söz konusu olabilir. Bu durumlarda yi cevap değişkeninin modellenmesinde
alternatif bir regresyon yöntemi, sfr ağrlkl negatif binomial regresyondur. ZINB
parametresi ile bir Bernoulli sürecini takip ettiği ve rastgele
modelinde, yapsal sfrlar için
saylarn da p ve r parametreli negatif binomial dağlm takip ettiği varsaylr. ZINB dağlm
aşağdaki şekildedir.

Poster Abstracts

Hurdle modeller (Zero-altered Poisson and Negatif Binomial Models) (ZAP ve ZANB):
Hurdle modeller, sfr değerlerinin çok olduğu veri kümelerinin analizinde kullanlabilen diğer
bir yöntemdir. Hurdle model iki ksmdan oluşmaktadr. Birinci ksm; sfr değerleri (0) ve
pozitif değerleri (1) olarak gösteren binary cevaplarn meydana gelip gelmediğini belirleyen
binomial olaslk modelidir. Pozitif sonuçlar tanmlayan kesilmiş sayma dayal veriler ise
ikinci ksm olarak modellenmektedir. Bu ksm, poisson dağlm kullanlarak
modellendiğinde Hurdle Poisson model, negatif binomial dağlm kullanlarak
modellendiğinde ise Hurdle Negatif binomial model olarak adlandrlmaktadr.
Çalşmadaki veriler, Haziran 2007-Haziran 2009 tarihleri arasnda Malatya Halk Sağlğ
laboratuarna portör baks için gelen 156 kişiyi kapsamaktadr. Demodex says cevap
384
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değişkeni Y, hastalarn yaş X1, cinsiyeti X2 ve mesleği X3 açklayc değişkenler olarak
belirlenmiştir. Meslekler, unlu mamuller sektörü (frnc, pideci, pastac), hizmet sektörü
(turizm, bar, restoran çalşanlar, garsonlar), et ürünleri sektörü (kasap, beyaz et üreticisi,
balkç) ve gda perakende sektörü (bakkal, market, vb.) şeklinde alt gruplara ayrlmştr.
Çalşmada uyum ölçütleri kullanlarak, portör muayenesi için gelenlerden elde edilen bilgiler
ile demodex saysnn yaşa, cinsiyete ve mesleğe göre etkilerinin tanmlanmasnda en iyi
sonuçlar verecek modelin belirlenmesi amaçlanmştr. İstatistiksel analizde R 2.11.1 yazlm
program kullanlmştr. Cevap değişkeni olarak ele alnan demodex saysnn %62.8’i sfr
değerlidir. Bu nedenle ilk olarak ZIP regresyon yöntemi kullanlmştr. ZIP regresyonunda,
Poisson dağlan sfr değerleri ve sfrdan büyük say değerleri ile yaplan tahminlerde; sabit,
cinsiyet kadn, meslek et ürünleri, meslek hizmet sektörü anlaml değişkenler olarak
bulunmuştur. Ancak ekstra sfr değerleri (yapsal sfr) ile birlikte binomial dağlm
kullanlarak yaplan tahminlerde sadece yaş değişkeni anlaml bulunmuştur. Yaylm
parametresi (2.23) ve Pearson uyum istatistiğinin p değeri (<0.001) olduğundan model,
Poisson’a uymamaktadr. İkinci olarak ZINB regresyonu kullanlmştr. ZINB regresyonunda,
negatif binomial dağlan sfr değerleri ve sfrdan büyük say değerleri ile yaplan
tahminlerde hiçbir değişken anlaml bulunamazken, ekstra sfr değerleri ile birlikte binomial
dağlm kullanlarak tahmin yapldğnda yaş değişkeni anlaml bulunmuştur. Pearson uyum
istatistiği modelin negatif binomial dağlm için uygun olduğunu gösterirken (p=0.610),
yaylm parametresi 0.96, yani 1’e çok yakn bir değer olarak elde edilmiştir. Hurdle modeller
için; ZAP regresyonunda, sfrlarn atldğ pozitif değerler (truncated) için poisson ile tahmin
yapldğnda; sabit, cinsiyet kadn, meslek et ürünleri, meslek hizmet sektörü anlaml
değişkenler olarak bulunmuştur. Sfr değerleri ile tahmin yapldğnda; sabit ve yaş anlaml
bulunmuştur. Yaylm parametresi de 2.23 olarak hesaplandğndan aşr yaylm olduğu
belirlenmiştir. Veriye ZANB uygulandğnda kesilmiş veriler için negatif binomial ile yaplan
tahminlerde hiçbir değişken anlaml bulunamazken, sfr değerleri ile tahmin yapldğnda
sabit ve yaş değişkenleri anlaml bulunmuştur. AIC değerleri, ZIP için 731.18, ZAP için
731.49, ZINB için 531.73 ve ZANB için 531.11 olarak elde edilmiştir.
KAYNAKLAR
[1]
[2]

(2)
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Cameron, A. C. and P. K. Trivedi (1998). Regression Analysis of Count Data. New
York, Cambridge University Press.
Mullahy, J. (1986). Specification and testing of some modified count data models.
Journal of Econometrics 3: 341-365
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discrete Distributions. http://www.stat.auckland.ac.nz/~yee/VGAM/doc/Positive.pdf

ABSTRACT
DESCRIBING DEMODEX COUNTS BY DIFFERENT VARIABLES USING ZEROINFLATED AND HURDLE MODELS

Count data with too many zeros are common in a number of applications. Zero-inflated
Poisson (ZIP) and negative binomial regression (ZINB) models, zero-altered poisson (ZAP)
and negative binomail (ZANB) models have been proposed for the situations where the data
contain too many zeros. In this study, it is aimed that demodex counts with too many zeros
were modeled using ZIP, ZINB, ZAP and ZANB models.
Key words: Zero-Inflated Regression Models, Hurdle Models, Demodex
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P21 - ISLIK SESLERİNDEKİ MELODİLERİN (NOTALARIN)
İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ
Orhan KESEMEN, Gülay KARAKAYA

2. Yöntemler
Islk melodilerindeki saysal veriler iki tür veri kümesinin birleşiminden oluşmaktadr.
Birincisi her notann bulunduğu süre içerisinde tek bir baskn frekansa (temel frekans) sahip
sinüssel bir sinyal ve bunu takip eden bir sessizlik bölgesidir. İkincisi ise tüm veri kümesine
karşmş normal dağlml beyaz gürültülerdir. Baskn frekansn değeri notann türünü
vermektedir [2].
Ön işlemler



Ortalamann durağanlaştrlmas (haraketli ortalama değerlerinin çkarlmas)
Gürültülerin bastrlmas (değişik süzgeçler)

Ana İşlemler






Islk ve gürültü bölgelerinin istatistiksel yöntemlerle belirlenip etiketlenmesi (Şekil 1,2),
Islk bölgelerinin sürelerinin saysal türev yöntemi ile belirlenmesi,
Islk sürelerinden (tempoda değişik olmas nedeniyle) kümeleme algoritmalar yardmyla
vuruş sürelerinin belirlenmesi,
Spektral çözümleme yaparak slk parçalarnn temel frekanslarnn (
) belirlenmesi,
Temel frekanslarn kümelenmesi ile notalarn kestirimi.
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Şekil 1. Mutlak sklklarn minimum noktasndan (~0.0766) dağlmlarn ayklanmas
1

Genlik

Son yüzyln en önemli buluşlarndan olan bilgisayar yavaş yavaş tüm bilimsel alanlar
kapsamaya başlamş ve kapsadğ alanlarn daha hzl ilerlemesine yardmc olmuştur. Bu
alanlardan bir tanesi de müziktir [1]. Müziğin yalnzca dinlenilmesi değil ayn zamanda
üretilmesi ve geniş kitlelerle paylaşlmas günümüzde giderek artmaktadr. Müzik üretilmesi
öncelikle iyi bir çalg aleti bilgisi gerektirmektedir. Oysa toplumun çok az bir ksmnn bu
bilgiye sahip olmasna rağmen, toplumun büyük bir ksm slk çalarak hemen hemen tüm
müzik parçalarn seslendirebilmektedir. Dolaysyla yeni melodiler geliştirmek için slk
çalmak yeterli bir araç olabilmektedir. Geliştirilen melodilerin notalara dökülmesi, yani beste
yaplmas yine müzik bilgisi gerektirmektedir. Oysa bilgisayarlarn varlğ bu sorunu ortadan
kaldrmaktadr.
Bilgisayarlarda yaplan ses kaytlar belli aralktaki say değerlerinden oluşan bir zaman dizisi
oluşturmaktadr. Dolaysyla bu ses kayd üzerinde birçok matematiksel işlem
yaplabilmektedir. Bu dizideki verilerin stokastik bir karakter taşmas istatistiksel
yöntemlerin kullanmn ön plana çkarmaktadr.
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Şekil 2. Sklklar yardmyla yaplan eşikleme sonucu slklar ile gürültülü sessizlik bölgesi ayklanmas
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3. Bulgular ve Sonuçlar
Islk verileri az gürültülü bir ortamda kayt edildiklerinde temel frekanslarnn belirlenmesi
oldukça kolay olabilmektedir. Gürültünün fazla olmas durumunda değişik süzgeçler
kullanlarak bunlar yok edilebilmektedir.
Vuruş süreleri ve temel frekanslar belirlenen melodilerin hangi oktavdaki notalara karşlk
geldikleri ise slğ seslendiren kişinin anatomik yapsna bağl olduğu gözlenmiştir. Bu
sorunu çözmek için seslendirme yapacak kişinin, önceden bilinen bir melodiyi seslendirdikten
sonra bu kişinin oktav aralğnn belirlenmesi yetecektir.
Islk çalabilen herkesin oluşturduğu melodileri, bu yöntemler yardmyla notalara çevirerek
beste yapabilmesi mümkün olabilmektedir.
KAYNAKLAR
[1] Aktükün, B., (2003), Müzikte Ve Müzik Eğitiminde Bilgisayar Kullanm,
Cumhuriyetimizin 80. Ylnda Müzik Sempozyumu, 30-31 Ekim, Malatya.
[2] Dias, B., Ventura, R., Gaspar, J., (2008), Automatic Transcription of Musical-Whistling:
Comparing Pitch Detection Methods, in Proc. of IV Jornadas de Engenharia Electrónica
e Telecomunicações e de Computadores, pp186-191, November 2008, Lisbon, Portugal.
ABSTRACT
DETERMINATION OF TONES (NOTES) IN WHISTLE SOUNDS WITH
STATISTICAL METHODS
In this study, we describe an automatic system for transforming (transcribing) man-made
melodic whistles into notes. Firstly, we apply DC shifting to our audio signal. So the mean of
signal is zero. Then we suppress the noise using various filters. We determine whistles and
silence regions. Then we find the duration of this whistles regions. K-means algorithm is used
for finding the duration of beating. We determine the fundamental frequencies of whistling
parts with spectral analysis. Eventually, these fundamental frequencies are grouped and so
the notes of audio signal are found.
Key Words: Audio processing, k-means, transformed to stationary process, spectral analysis,
fundamental frequency

386

387

Uluslararası 7. İstatistik Kongresi
28 Nisan - 01 Mayıs 2011 Antalya

Poster Özetleri

P22 - İZMİR LİMANI ÖRNEĞİNDE GEMİ TRAFİĞİNİN
İSTATİSTİKSEL ANALİZİ
Bengi Pnar AYTAÇ*, Fazl ÇELİK, Funda TÜRE KİBAR

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 61080, Trabzon
bengiay@ktu.edu.tr

1.Giriş
Ulaştrma, ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesinin en önemli yap taşlarndan
birisidir. Deniz ulaştrmas ise, ulaştrma şekillerinin içinde en güvenilir, en ucuz olmas, bir defada

en çok yük ve yolcu taşmasna olanak sağlamas ve en az altyap yatrmna ihtiyaç duymas sebebiyle
dünyada en çok tercih edilen ulaştrma sistemidir. Dünya ticaretinde denizyolu taşmaclğnn

üstünlüğü tartşmaszdr. Ülkemiz dş ticaretinin yaklaşk %90 orannda denizyolu ile
yapldğ dikkate alnrsa, liman ve yük hareketlerinin önemi ve liman işletmeciliğinin ağrlğ
ortaya çkmaktadr [1].
Deniz taşmaclğnn başlangç/bitiş noktasn liman teşkil eder. Limanlarn önemi, iyi
organize edilmesi ve işletilmesi, tartşma götürmez bir gerçektir. Tüm bunlar, ekonomik
yaşamn kaçnlmaz bir çarkdr ve ulusal refaha büyük ölçüde katkda bulunur [2].
Yeni bir liman planlanrken ya da mevcut limann kapasitesini arttrmak gerektiğinde
öncelikle proje analiz süresi içerisinde liman kullanacak gemi trafiğini ve özelliklerini tahmin
etmek gerekir. Bu tespit yapldktan sonra “optimum liman kapasitesi ne olmaldr” sorusuna
yant aramak gerekir: Eğer, gemi yanaşma yeri says (rhtm uzunluğu) fazla tutulursa
gemilerin bekleme süreleri ve kuyruk uzunluğu az olur, ancak bu durum, liman maliyetini
arttrdğndan liman işletmecileri tarafndan istenmez. Yanaşma yeri saysnn az tutulmas
halinde ise; bu kez gemi bekleme süreleri ve kuyruk uzunluğu artacak; belki dayanlmaz
boyutlara ulaşarak gemi işletmecilerinin başka limanlara yönelmelerine sebebiyet verecektir.
Bu nedenle, limanlarn, her iki tarafn raz olabileceği bir optimum kapasitede planlanmas
gerekir. Optimum kapasitenin (liman büyüklüğünün) belirlenmesinde kullanlan çeşitli
modellerde (Kuyruk Teorisi Modelleri, Simülasyon Modelleri, vb.) gemi trafiği ve servis
sürelerine ilişkin çeşitli parametrelerin saptanmas gerekir.
Yaplan birçok çalşmada, gemilerin limana rasgele olarak geldiği; gelişlerin genellikle teorik
olaslk dağlmlarndan Poisson dağlmna ve geliş aralklarnn Üstel dağlma uyduğu
gösterilmiştir. Gemi servis süreleri (yükleme/ boşaltma) dağlmnn ise genellikle Üstel,
Erlang ya da Gamma dağlmlarna uyduğu varsaylmaktadr [3,4,]. Ancak liman sisteminde
stokastik özellik gösteren gemi gelişleri, servis süreleri ve gemi gelişlerinin zaman
aralklarnn dağlm sistemden sisteme göre değişebilmektedir. Bu dağlmlar genellikle ya
bilinen standart istatistiksel dağlmlara uymakta ya da sistemin kendisine özgü özel bir
ampirik dağlm olmaktadr. İzmir Liman’ örneğinde yaplan çalşma da bu sonuçlar
doğrular niteliktedir.
Çalşmaya konu olan İzmir Liman, Türkiye’nin en büyük konteyner liman olmasnn yan
sra Ege Bölgesi’ndeki tek konteyner limandr. Liman, Ege Bölgesi’nde gerçekleştirilen
konteyner elleçlemelerinin tamamn, Türkiye’deki toplam konteyner elleçlemelerinin
%26’sn gerçekleştirmektedir. İzmir Liman sadece Ege Bölgesine değil tüm Anadolu’ya
hizmet vermektedir ve ülkemizden yaplan konteyner ihracatn %50’yi aşkn İzmir
Liman’ndan yaplmaktadr [5].
Bu çalşmada, Türkiye’nin kapasite açsndan en büyük limanlarndan biri olan İzmir
Liman‘ndaki gemi gelişleri, geliş aralklar ve servis sürelerinin istatistiksel analizi
yaplmştr. Bu amaçla, İzmir Limanna ait 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 ve 2008 yllarn
kapsayan gözlem dağlmlar elde edilmiştir. Bu dağlmlarn çeşitli teorik olaslk
dağlmlarna uyup uymadğ Ki-Kare uyum iyiliği testiyle araştrlmştr. Tablo 1’de İzmir
Liman 2008 yl gemi geliş dağlmnn, teorik Poisson dağlmna uygunluğunun
belirlenmesi için Ki- Kare uyum iyiliği testinin uygulanş görülmektedir.
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Tablo 1. İzmir Liman 2008 yl gemi geliş dağlmnn, teorik Poisson dağlmna uygunluğunun belirlenmesi için
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Bu çalşmayla; liman sisteminde stokastik özellik gösteren gemi gelişleri, geliş aralklar ve servis
sürelerinin olaslk dağlmlar belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, optimum liman kapasitesinin
belirlenmesinde kullanlan Kuyruk Modelleri ve liman sisteminin davranşn anlamak ve çeşitli
karar seçeneklerini değerlendirmek için yaygn şekilde kullanlan Simülasyon Modellerinde gemi
trafiği ve servis sürelerine ilişkin kuyruk, kapasite ve gecikme değerlerinin hesaplanmasnda
kullanlabilir.

KAYNAKLAR
[1] Pamukoğlu, S. Z., Türk Deniz Taşmaclğ, İstanbul, 1982.
[2] Köknel, M., Limanlar ve Terminaller, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odas İstanbul
Şubesi, İstanbul, 1978.
[3] Miller, A. J., Queuing at Single-Berth Shipping Terminal, Journal of Waterways,
Harbors and Coastal Eng. Division ASCE, 97, 1 (1971) 43-56.
[4] Noritake, M., Kimure, S., Optimum Number and Capacity of Seaport Berths, Journal of
Waterways, Port, Coastal and Ocean Eng., ASCE, 109,3 (1983) 323-339
[5] İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü, T.C.D.D. Brifing Dosyas, İzmir, 2008.
ABSTRACT
STATISTICAL ANALYSIS OF SHIP TRAFFIC: A CASE STUDY OF İZMİR PORT
In models used to evaluate the optimum port capacity, it is essential to determine various
parameters related to ship traffic and service times. In order to estimate these parameters, port
statistics are utilized. The port statistics give an opportunity to indicate the role of the ports on the
national economy and to evaluate the traffic trend in the future. In this study, the raw data
obtained from the İzmir Port is classified and frequency analyses are performed. The observed
distribution of ship arrivals, interarrival times and service times are compared by chi–square
goodness of fit test whether they can be presented or not by various theoretical probability
distributions and the findings are examined.
Key Words: Ship traffic, service times, statistical analyses, probability distributions
389

Uluslararası 7. İstatistik Kongresi

Poster Özetleri

28 Nisan - 01 Mayıs 2011 Antalya

P23 - TEKRARLAMALI ÖLÇÜM ÇALIŞMALARI İÇİN İKİ-SEVİYELİ
MODEL YAKLAŞIMI: ÇOK SEVİYELİ BÜYÜME EĞRİSİ
MODELLERİ

Poster Abstracts
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Yüzüncü Yl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Biyometri ve Genetik ABD,65080
Kampüs/VAN, TÜRKİYE
E-mail: sgakkol@yyu.edu.tr

Bilimsel çalşma alanlarnn birçoğunda hiyerarşik yapya sahip veri kümeleri ile sklkla
karşlaşlmaktadr. Bu tip verilerin analizi için son yllarda yaygn olarak çok seviyeli
modeller (MLMs: Multilevel Models) kullanlmaktadr [1, 2]. Tekrarlamal ölçüm
çalşmalarnda zaman içinde (zamana bağl olarak) alnan ölçümler veya gözlemler bireyler
(hiyerarşinin en üst seviyesi) içinde snflandrlmştr. Burada ölçümler birinci seviyeyi
bireyler ise ikinci seviyeyi ifade eder. Bu durumda bireylerin incelenen özellik bakmndan
zamana bağl olarak gelişim seyri ele alnabilir. Dolaysyla bu tip tekrarlamal ölçümler iki
seviyeli büyüme eğrisi modeli olarak adlandrlr ve çok seviyeli büyüme eğrisi (multilevel
growth curve) modelleri içinde yer alr.
Bu çalşmada tekrarlamal ölçümler için geleneksel yöntemlere alternatif olarak çok seviyeli
modelleme yaklaşmnn nasl kullanlacağn göstermek amaçlanmştr. Bu amaçla
başlangçta iki seviyeli şartsz (marjinal) model ve daha sonra iki seviyeli şartl model
tantlacak ve tahminleme yöntemleri hakknda bilgi verilecektir.
İki seviyeli şartsz büyüme eğrisi modeli: MLMs ile analiz edilecek olan tekrarlamal
ölçümler (t), bireyler (i) içinde snflandrlmaktadr. Yti i’ninci bireye ait t’ninci zamandaki
cevap değişkenini göstersin. İki seviyeli şartsz modele ilişkin matematikse eşitlik:

u j ~ MWN (0,  u ) ve

(1)

(2)

eti ~ N (0,  e2 )

varsaymlar yaplr. Eşitlik (1) ile
verilen çok seviyeli modelin birinci seviyesinde cevap değişkeni zamann quadratik bir
fonksiyonu olarak tanmlanmştr. Ayn eşitliğin ikinci seviyesinde ise bireye ait (bireysel)
büyüme eğrisindeki değişkenliği ifade edilir.

390

Tahmin Yöntemleri: Kullanlan tahmin yöntemleri cevap değişkeni ve sansa bağl etkilerin
olaslk dağlş fonksiyonuna bağl olarak değişmektedir. Normal dağlşl çok seviyeli cevap
değişkenleri için sklkla iteratif genelleştirilmiş en küçük kareler (IGLS) ve kstlanmş
iteratif genelleştirilmiş en küçük kareler (RIGLS) yöntemi kullanlmaktadr [3, 4]. Buna
alternatif tahmin yöntemi Gibbs örneklemedir. Gibbs örnekleme Bayes yaklaşm altnda
kullanlan MCMC yöntemlerinden biridir [4, 5].
KAYNAKLAR
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İki seviyeli şartl büyüme eğrisi modeli: Şartsz büyüme eğrisi modeline açklayc değişken
veya değişkenlerin dahil edilmesi ile geliştirilen modeli ifade eder. Seviye 1’e ait eşitlik ayn
kalrken Seviye 2 için eşitlik aşağdaki gibi olur.
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ABSTRACT
TWO-LEVEL MODEL APPROACH FOR REPEATED MEASURMENTS:
MULTILEVEL GROWTH CURVE MODELS

Multilevel modeling is becoming increasingly popular in different discipline research studies
because it allows one to take into account the effects of common contexts shared by
individual. This was often ignored in traditional methods (e.g., regression), which led to
erroneous conclusions. Beside many advantages, multilevel for growth curve model offers
greater flexibility of allowing dynamic processes to vary between and within individuals than
traditional methods. In this paper we will discuss marginal and conditional models for twolevel growth curve model and give information different parameter estimation methods such
as iterative generalized least squares/restricted iterative generalized least squares
(IGLS/RIGLS) and MCMC.
Key Words: Repeated measurments, multilevel, growth curves, estimation
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P24 - BİRLİKTELİK ANALİZİNDE İLGİNÇLİĞİN BAYESCİ AĞLAR
YARDIMIYLA BELİRLENMESİ
Derya ERSEL*, Süleyman GÜNAY
Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, 06800, Ankara, TÜRKİYE
dtektas@hacettepe.edu.tr

1. Giriş

Veri madenciliği, değişkenler arasndaki beklenmeyen ilişkileri ortaya çkarmak, veriyi
özetleyerek anlaşlr ve yararl bilgiyi elde etmek için büyük veri kümelerinin çözümlenmesi
sürecidir. Bu süreçte, veriden bilgiye ulaşmak için bir çok istatistiksel yöntem kullanlr.
Bayesci ağlar ve birliktelik analizi, bu yöntemlerden ikisidir. Bayesci ağlar, veri tabannndaki
değişkenler arasndaki olaslksal ilişkileri temsil eden grafiksel modellerdir. Bu modeller,
veri bilgisi ile uzman bilgisinin kolay bir şekilde birleştirilmesini sağlar. Birliktelik analizi ise,
mevcut veri kümesi içerisindeki karar vermeye yardmc olacak örüntülerin tanmlanmasnda
ve nesneler arasndaki ilginç ilişkilerin bulunmasnda kullanlan bir yöntemdir. Veri
kümesindeki nesne says çok az olsa bile, birliktelik analizi algoritmalar ile çok sayda
örüntü oluşturulabilir. Gerçek veri tabanlarnda veri kümesinin boyutu çok büyüktür ve bu
veriden milyonlarca örüntü oluşturulabilir. Oluşturulan örüntülerin genellikle büyük bir
çoğunluğu ilginç değildir. Bu nedenle, elde edilen örüntülerin kalitesi baz ilginçlik ölçülerine
göre değerlendirilir ve bu örüntülerden ilginç olmayanlar elenir. Bayesci ağlardan
yararlanlarak da ilginçlik ölçüleri tanmlanabilir.Bu çalşmada, birliktelik analizi ile elde
edilen örüntülerin ilginçliğini değerlendirmede Bayesci ağlarn kullanm üzerinde
durulacaktr.
2. Bayesci Ağlar

Bayesci ağ modellerinde, değişkenler arasndaki olaslksal ilişkiler grafiklerle temsil edilir.
Bu ağlar, nedensel önsel bilginin kodlanabildiği bir yapya sahiptir ve nedensel ilişkilerin
gücünü olaslklarla ölçer. Ayrca, Bayesci ağlar ilgilenilen problemin tanm kümesindeki
değişkenlerin çok değişkenli olaslk dağlmn modellediğinden, problemin olas sonuçlarna
ilişkin öngörü dağlmlarnn hesaplanmasnda kullanlabilir. Bu ağlar öğrenme
algoritmalarndan yararlanlarak oluşturulabildiği gibi, bu algoritmalarla zaman kaybetmeden
doğrudan uzman bilgisinden yararlanlarak oluşturulabilir. Bayesci ağlar, her bir değişkene
ilişkin yerel olaslk dağlmlarnn kümesi (P) ve bu değişkenlere ilişkin koşullu bağmszlk
durumunlarn kodlayan ağ yaps (S) olmak üzere iki bileşenden oluşur.
X  X1 , , X n  değişken kümesi için tanmlanan Bayesci ağda,
Pai , X i ’nin S’deki
ebeveynlerini göstersin. S ağ yaps verildiğinde X’in çok değişkenli olaslk dağlm
aşağdaki eşitlikten yararlanlarak hesaplanr.
n

P  X    P  X i Pai 
i 1
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belirlenen bir değerden büyük olan tüm nesne kümeler belirlenir. Daha sonra, bu sk gözlenen
nesne kümelerden elde edilen yüksen güven değerine sahip kurallar belirlenir. Son olarak da,
sk gözlenen nesne kümelerin ya da kurallarn ilginç olup olmadğ incelenir. Birliktelik
örüntülerinin ilginçliğini değerlendirmek için verinin yapsna uygun ölçülerin belirlenmesi
gerekir. Bu ölçüler, yalnzca örüntünün yaps ve veriye bağl olan “nesnel ilginçlik ölçüleri”
ile örüntü yaps, veri ve ayn zamanda araştrmay yapan kişinin önsel bilgisine bağl olan
“öznel ilginçlik ölçüleri” olarak iki ana grupta değerlendirilebilir. Öznel ilginçlik ölçüleri,
örüntülerin ilginçliğini, örüntünün inanç sistemini etkileme düzeyine göre belirler. Bir örüntü,
inanç sistemiyle ne kadar çelişkili sonuçlar veriyorsa o kadar ilginçtir. Bu nedenle, örüntünün
ilginçliği tanmlanmadan önce inanç sistemi tanmlanmaldr. Bayesci ağlar da birer inanç
sistemidir. Bu ağlarn temsil ettiği bilgiden en uzakta olan örüntüler, en ilginç örüntüler olarak
değerlendirilir.
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Bayesian networks as background knowledge. In Proceedings of the SIGKDD
Conference on Knowledge Dicovery and Data Mining, 178-186.
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Silberschatz A., Tuzhilin A., 1996, What makes patterns interesting in knowledge
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ABSTRACT
DETERMINING INTERESTINGNESS BY MEANS OF BAYESIAN NETWORKS IN
ASSOCIATION ANALYSIS

Data mining is a statistical process of analyzing large data sets to extract useful and
interesting information. Bayesian networks and Association alaysis are two models that are
used in this process. Bayesian networks are graphical models that represent probabilistic
relationships between random variables. These models provide to combine data information
and experts knowledge easily. Association analysis is a useful technique to detect hidden
associations and useful rules in large databases. Association algorithms usually generates
many patterns. Hence, suitable interestingnes measures must be performed to eliminate
uninteresting patterns. Bayesian networks can be used to define interestingness measures. In
this study, utilization of Bayesian networks to define interestingness measures in Association
analysis will be presented.
Key Words: Knowledge discovery, Bayesian networks, Association analysis, Subjective
interestingness measures.

Birliktelik analizi, büyük veri kümelerinde gizli, ilginç ilişkilerin ortaya çkartlmasnda
kullanlan bir yöntemdir. Nesneler arasndaki bu ilişkiler “birliktelik kurallar” ya da “sk
gözlenen nesne kümeler” biçiminde gösterilir. Bu yöntemde ilk olarak destek değeri,
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P25 - PATENT VERİLERİ VE PATENT VERİLERİNİN KULLANIMI
Kurtuluş BOZKURT, Bahar İSLAMOĞLU*
Muğla Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-İktisat Bölümü, Kötekli Yerleşkesi, 48170 Muğla
E-mail: kurtulusbozkurt2000@hotmail.com

1.Giriş

Patent verileri hemen hemen birçok ülke için meta veri dosyalar olarak düzenlenmekle
birlikte ekonomik analiz açsndan söz konusu düzenlenmiş patent veri dosyalar çokta
anlaml olmamaktadr. Bu noktada söz konusu patent dosyalarnn teknolojik ve sektörel
snflamas oldukça önemli bir çalşma alann kapsamaktadr.
Patent verileri ulusal patent ofisleri tarafndan IPC sistemi temelinde teknolojik içeriklerine
göre snflandrlarak kayt altna alnmaktadr. Ancak patentlerin ekonomik etkilerinin analizi
yaplrken tek başna IPC snflamasnn sağlamş olduğu bilgiler anlaml olmamaktadr. Bu
noktada söz konusu patent verilerinin sektörel snflamalarnn da yaplmas ekonomik analiz
açsndan son derece önemlidir.
Bu bağlamda literatürde patent verilerinin sektörel snflamasn yapan üç temel sektörel
snflama sistemi bulunmaktadr. Bunlar srasyla MERIT Snflama Sistemi, YTC Snflama
Sistemi ve OECD (OTC) Snflama Sistemleridir. Temelde söz konusu sektörel snflama
sistemleri IPC tabanl patent verilerini kullanarak sektörel bir ayrma tabi tutmaktadr. Bu
ayrm özellikle ekonomistler açsndan patent faaliyetlerinin sektörel dağlmlarn ve
sektörler aras eğilimlerini analiz etmek, sektörel anlamda teknolojik yenilik faaliyetlerinin
verimliliğini (Ar&Ge birimi başna düşen patent tescil says v.b.) ölçmek ve bu noktada
politika yapclar açsndan desteklenecek sektörlerin tespit edilmesi noktasnda son derece
önemlidir.
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ABSTRACT
PATENT DATA AND USE OF PATENT DATA

Economic and technological development will enable the analysis done in the best way to
describe the information indicative of data quality that makes the necessary arrangements to
gain a highly complex and technical field. One of the most significant gains in this area of
IPRs and technological activities constitute one of the most important elements of the
classification of the activities of the patent is. At this point, data format conversion of the
activities of this work with patents and patent-related technical regulations regarding the use
of a number of data points referring to the basic objective of providing an important
contribution to the literature on the subject is national.
Key Words: Patents, IPC, MERIT, YTC, OTC

Bu bağlamda bu çalşmada öncelikle bilimsel ve teknolojik faaliyetlerin göstergesi olarak
patentlerin nasl kullanlacağna değinilecek, ikinci olarak patent snflama sistemleri
hakknda teknik düzeyde bilgiler verilecektir.
2. Patent Verilerinin Kullanm

Bilimsel ve teknolojik faaliyetlerin bir göstergesi olarak kullanlan patent verilerinin
kullanmnda, birkaç çeşit patent ölçüsü kullanlr. Bunlar; basit patent saym, patent
referanslar, uzmanlaşma endeksleri, bilim ile ilişkileri ve firmalarn pozisyonlarn tespit
eden göstergelerdir. Söz konusu bu göstergeler, firma, sektör veya ülkelerin, toplulaştrlarak
farkl düzeylerde analiz edilmesine olanak sağlamaktadr (OECD, 1994).
Patente dayal ölçüler, teknoloji- bilim ilişkisini tespit eden göstergeler, ülke, sektör veya
firma düzeyinde toplulaştrlmş tüm ekonomik performans göstergeleri ve A&G
yatrmlarnn etkinliği göstergeleri gibi kullanlabilir. Dolaysyla, patent göstergelerin bu
şekildeki kullanmlarna ksaca değinmek yerinde olacaktr.
i.)
ii.)
iii.)
iv.)
394

Teknoloji bağlantl gösterge olarak kullanm
Bilimsel ve teknolojik bağlantl gösterge olarak kullanm;
A&G göstergelerinin etkinliğinin ölçümü için kullanm
Ekonomik performans göstergesi olarak kullanm
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P27 - EĞİTİM DURUMLARINA GÖRE KADIN VE ERKEK
TARAFINDAN AYLIK İŞSİZLİK ORANI VERİLERİ İÇİN ZAMAN
SERİSİ ANALİZİ VE KESTİRİMİ
Diğdem ÇAYIR
Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, 06100 Ankara, Türkiye,
dbaylam@gazi.edu.tr

1. GİRİŞ

İşsizlik hakknda genel bilgi verilmiştir. İşsizlik oran ile ilgili makaleler açklanmştr.
Problem ve amaç ortaya konmuştur.
2. YÖNTEM

Zaman dizileri, durağan dşlk, mevsimsel zaman dizileri ve kestirim hakknda ksaca bilgi
verilmiştir.
3. VERİ VE ANALİZLER
3.1. Veri
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İstatistiksel Bir Analiz, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Say 23, 421-440.
Wei W.S. (1990), Time Series Analysis Univariate and Multivariate Methods, AddisonWesley Publishing Company, 32-287.
ABSTRACT
ACCORDING TO EDUCATION STATES BY WOMAN AND MAN MONTHLY
UNEMPLOYMENT RATES SERİES TIME SERİES ANALYSIS AND
FORECASTING

According to education states by woman and man monthly unemployment rates series
between 2005-2009 years are modeled and forecasted with using time domain methods.
Modelling and forecasting, made considering only series.
Key Words: Time series, SARIMA models, forecasting, monthly unemployment rates series

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan ele alnan Ocak 2005-Aralk 2010 yllar arasndaki eğitim
durumlarna göre kadn ve erkek aylk işsizlik oranlar verilerinin ayr ayr orijinal grafikleri
çizdirilmiştir.
3.2. Analiz Sonuçlar
3.2.1. Modeller

Eğitim durumlarna göre her birinin kadn ve erkek aylk işsizlik oranlar verilerinin analiz
sonuçlar ve en iyi modelleri bulunmuştur.
3.2.2. Kestirimler

Eğitim durumlarna göre her birinin kadn ve erkek aylk işsizlik oranlar kestirimleri ve 2011
ylna ait 12. aya kadar elde bulunan veriler elde edilmiştir. Her birinin MSE değerleri
hesaplanmştr. Bu sonuçlara göre her her bir eğitim durumlarna ait grafikler çizilerek
yorumlanmştr. 2011, 2012 ve 2013 yllarna ilişkin kestirim değerleri elde edilmiştir.
4. SONUÇ

Türkiye açsndan önemi açklanmştr. Elde edilen sonuçlara göre neler yaplmas gerektiği
hakknda fikirlerden ve ne gibi önlemler alnmasndan bahsedilmiştir.
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P28 - TÜRKİYE’DE TURİZMİN VE İHRACATIN EKONOMİK
BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Esra POLAT*, Süleyman GÜNAY
Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü
06800-Beytepe, Ankara, TÜRKİYE
espolat@hacettepe.edu.tr, sgunay@hacettepe.edu.tr

1. Giriş
İktisat alannda “hzl ve istikrarl bir ekonomik büyüme sürecinin nasl
gerçekleştirilebileceği” konusu, yaygn bir biçimde tartşlr. İhracat; enerji, yatrm mallar ve
ara mallar gibi ithalatn finansman için gerekli olan önemli kt döviz kaynaklarn
sağlamada, bir ülkenin büyüme sürecinde çok önemlidir. Bu nedenle, İhracat ile ekonomik
büyüme arasndaki ilişki ekonomi literatüründe çok tartşlan konulardan biridir. İhracata
dayal büyüme hipotezinde, ekonomik büyümenin temel belirleyicisinin ihracat artş olduğu
ileri sürülmektedir. Son 30 ylda pek çok gelişmekte olan ülke, daha önce uyguladklar ithal
ikamesine dayal büyüme politikalarn terk ederek, ihracata yönelik büyüme politikasna
geçmiştir. Türkiye de, 1980 ylnda ayn tercihi yapan ülkelerden biridir. Ekonomik büyümeyi
sağlamada büyüyen uluslararas turizm sektöründen pay almak için öngörülen politikalar, bir
takm nedenlere dayandrlmaktadr. Gelişen uluslararas turizmin ülkeye döviz girdisi
sağlayarak ödemeler dengesini düzelttiği, üretim sürecinde kullanlan teknolojik donanm için
gerekli finansman sağladğ ve ülkedeki istihdam arttrdğ ve bu şekilde, ekonomik
büyümeyi gerçekleştireceği gibi nedenler, bunlardan en önemlileridir. Türkiye’de turizm
sektörü 1983 sonras yaplan iktisadi ve hukuki teşvikler sonucu dünya turizmindeki büyüme
eğilimini izler durumuna gelmiş, ülke ekonomisi için büyük bir gelir ve istihdam kaynağ
olmuştur.

İhracata dayal büyüme, uygulamal iktisatta önemli bir araştrma konusudur. Turizm
sektörünün de, ülkemiz açsndan büyük bir döviz kaynağ olduğu ve giderek önem kazandğ
görülmektedir. Bu nedenle, ihracat ve turizm ile ekonomik büyüme arasndaki ilişkinin
Türkiye ekonomisi için öneminin ortaya konulmas gerekmektedir.
2. Ekonometrik Yöntem ve Veri Kümesi
Zaman serileri analizinde, kullanlan değişkenler arasnda anlaml ilişkiler elde edilebilmesi
için, serilerin durağan olmas gerekmektedir. Durağanlk testi, serilerin birim kök içerip
içermediğinin test edilmesidir. Bu çalşmadaki veri kümesinin birim kök içerip içermediği,
Augmented Dickey-Fuller (ADF) testi kullanlarak araştrlmştr. Eşbütünleşme kavram
ksaca, uzun dönemde ekonomik değişkenler arasndaki ortak bir hareket olarak
tanmlanabilir. Tüm seriler ayn düzeyde bütünleşik olduğunda, Johansen en çok olabilirlik
yöntemi ile aralarnda uzun dönemli bir ilişki olup olmadğ test edilir. Seriler arasndaki uzun
dönem ilişki belirlendikten sonraki izlenen aşama, söz konusu seriler arasndaki nedensellik
ilişkisini ve yönünü saptamaktr. Granger(1988), değişkenler eşbütünleşik olduğunda seriler
arasndaki nedensellik analizinin Hata Düzeltme Modeli (Error Correction Model/ECM) ile
yaplmasnn daha uygun olacağn belirtmiştir. ECM bu amaçla geliştirilmiş olup,
değişkenler arasndaki uzun dönem dengesi ile ksa dönem dinamikleri arasnda ayrm
yapmada ve ksa dönem dinamiklerinin belirlenmesi amacyla da kullanlmaktadr. Bu
çalşmada, 1969 -2009 dönemini kapsayan gayri safi milli hasla (GSMH), ihracat gelirleri ve
turizm gelirlerine ilişkin yllk veri kümesi kullanlmştr.
3. Analiz Sonuçlar
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ADF testine göre ihracat gelirleri, turizm gelirleri ve GSMH değişkenleri birinci farklara göre
durağandr. Bu nedenle tüm değişkenler birinci dereceden bütünleşik, yani I(1)’dir. Johansen
eşbütünleşme testinden elde edilen sonuçlara göre, seriler arasnda uzun dönemli bir ilişki
olduğu belirlenmiş ve değişkenler arasnda sadece bir tane eşbütünleşme vektörü
bulunmuştur. Seriler arasndaki nedensellik ilişkisini ve yönünü saptamak için ise ECM
uygulanmştr. ECM sonuçlarna göre, ihracat gelirleri ve turizm gelirleri, GSMH’ye (Granger
anlamnda) neden olmaktadr.
4. Sonuç ve Öneriler
Bu çalşmada, Türkiye’de ihracat ve turizm ile ekonomik büyüme arasndaki ilişki, 1969-2009
dönemine ait ihracat ve turizm gelirleri ile GSMH değişkenlerine ilişkin yllk veri kümesi
kullanlarak, eşbütünleşme yöntemi ve nedensellik testi yardmyla analiz edilmektedir. Tüm
değişkenler, ADF birim kök testine göre birinci dereceden bütünleşiktir. Johansen
eşbütünleşme testi, ihracat ve turizm gelirleri ile ekonomik büyüme arasnda uzun dönemli bir
ilişkinin bulunduğunu göstermektedir. Diğer taraftan, ECM’ye dayanan Granger (1988)
nedensellik testi, ihracat ve turizm gelirlerinden GSMH’ye doğru tek yönlü bir nedensellik
olduğunu göstermektedir. Buna göre, Türkiye’de ihracata ve turizme dayal ekonomik
büyümenin geçerli olduğu söylenebilir. Bu nedenle, bu sektörlere yönelik olarak belirlenen
rekabetçi ve sürdürülebilir politikalar, ülke ekonomisi açsndan önem arz etmektedir.
KAYNAKLAR
[1] Aktaş C. (2009), Türkiye’nin İhracat, İthalat ve Ekonomik Büyüme Arasndaki
Nedensellik Analizi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(2), 3547.
[2] Jordaan A. C. and Eita J. H. (2007), Export and Economic Growth in Namibia: A
Granger Causality Analysis, South African Journal of Economics, 75(3), 540-547.
[3] Khalil S., Kakar M. K. and Waliullah (2007), Role of Tourism in Economic Growth:
Empirical Evidence from Pakistan Economy, Pakistan Development Review, 46 (4),
985-994.
[4] Özdemir A. R. ve Öksüzler O. (2006), Türkiye’de Turizm Bir Ekonomik Büyüme
Politikas Arac Olabilir mi? Bir Granger Nedensellik Analizi, Balkesir Üniversitesi
SBE Dergisi, 9(16), 107-126.
ABSTRACT
THE EFFECT OF TOURISM AND EXPORT ON THE ECONOMIC
GROWTH IN TURKEY

In this study, the relationship of exports and tourism with economic growth is analyzed via
cointegration method and error correction model (ECM) by using annual data of the export
receipts, tourism receipts and economic growth for the period 1969-2009. The results of
Johansen cointegration test shows that there is long-run relationship between export receipts,
tourism receipts and economic growth. However, the causality test based on ECM shows that
there is one-way causality from export receipts and tourism receipts to economic growth.
Thus, it could be told that the economic growth based on export and tourism is valid in
Turkey.
Key Words: Causality, Cointegration, Error Correction Model, Export, Gross Domestic
Product, Tourism
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P29 - GÜZELYALI METEOROLOJİ İSTASYONU (İZMİR) MİNİMUM
SICAKLIK VERİLERİNİN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ İLE
İNCELENMESİ
Yldz GÜNEY
Uşak Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, 64200, Uşak, TÜRKİYE
yildiz.guney@usak.edu.tr

Bu çalşma kapsamnda Güzelyal Meteoroloji İstasyonu (İzmir) tarafndan 1938’den 2010’a
kadar olan 72 yllk rasat süresi boyunca ölçülen minimum scaklk verileri analiz edilerek
minimum scaklklarn zaman içindeki hareketleri ve değişimleri incelenmiştir. Bunun için
minimum scaklklarn yllk ve mevsimlik olarak trendi, konjonktürü, mevsimlik ve tesadüfi
değişmeleri incelenip, yorum yaplmştr. Üç trend denkleminden (doğrusal, parabolic, üstel)
standart hatas düşük olan “Doğrusal Trend Denklemi” minimum scaklk verilerinde
kullanlmştr. Böylece minimum scaklklardaki artma ve azalmalar hesaplanmştr. Daha
sonra mevsimlik değişmeler ile eşit aralarla düzenli bir biçimde tekrarlanan dalgalanmalar
hesaplanp, yorumlanmştr. Minimum scaklklarn çok kararsz olduğu ortaya çkmştr.
Konjonktür ile bir yldan uzun fakat değişik sürelerle tekrarlanan dalgalanmalar
yorumlanmştr. Tesadüfi değişim ile düzensiz değişmeler hesaplanp, yorumlanmştr.
Bunlara bağl olarak mevsimlik ve yllk minimum scaklk grafikleri çizilmiştir. Ayrca
bunlardan yararlanarak 2010-2015 yllarn kapsayan döneme ilişkin öngörülerde
bulunulmuştur.
Zaman dizileri analizi, istatistik tekniklerinden olan kestirim teknikleri içerisinde önemli bir
yer tutmaktadr. Çeşitli yöntemlerle geçmiş dönemlerin incelenmesiyle elde edilen bilgilerin,
geleceğin tahmininde yani kestirimde kullanlmasna dayanan bu teknikler, özellikle ksa, orta
ve uzun dönem kestirimlerinde ihtiyaç duyulan her alanda kullanlmaktadr (Özmucur, 1990).
Her konuda olduğu gibi hayatmzn her alannda bizi çok yakndan ilgilendiren iklim
konusunda da geleceğin bilimsel yöntemlerle kestirilmesi ve gelecek için önceden
hazrlklarn yaplmas büyük öneme sahiptir. Zaman dizileri, değişkenlerin gün, hafta, ay,
mevsim veya yl gibi herhangi bir zamana göre dağlmn gösteren diziler olarak
tanmlanabilir (Orhunbilge, 1999). Örnek olarak yllar itibaryla üretim veya satş miktarlar,
ihracat verileri, milli gelir rakamlar, nüfus saym sonuçlar bir zaman serisi oluştururlar.
İktisadi, sosyolojik, demografik, tbbi alanlar gibi pek çeşitli alanlarda zaman serileri mevcut
ise de biz meteorolojik olanlarla ilgileneceğiz (Türel, 2006).
Olaylar ve aralarndaki ilişkileri tahmin etmeksizin geleceğe ilişkin görüşler ortaya
koymamz mümkün değildir. İleriye dönük tahminlerin yaplabilmesine yararl geçmiş
hakknda bilgi edinmenin en iyi yolu zaman serisi analizidir. Zaman serisi verileri bir
değişkene ait ayr zamanlardaki gözlemlerden oluşmuştur. Zaman serilerinin analizi seriyi
oluşturan bileşenlerin ayrşmn gerektirir. Bir seriyi bileşenlerine ayrmak için kapsadğ dört
bileşen arasnda belli bir ilişki bulunduğu varsaylmaldr. Trend, konjonktür, mevsimlik
değişmeler bir bakma zamann oldukça kararl fonksiyonlar olarak bilinir, düzensiz
hareketler ise kararl saylmaz (Akaln, 1969).
İktisadi zaman serilerinde olduğu gibi klimatolojik zaman serilerinin analizinde de
dalgalanmalarn Trend (T), Mevsim dalgalanmalar (M), Konjonktür dalgalanmalar (K) ile
Tesadüfi hareketlerin (A) birlikte gösterdikleri etkilerden kaynaklandğn kabul etmek
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mümkündür. Zaman serisine konu olan değişkenin değerleri ordinat üzerinde gösterilirse bu
ilişki:

şeklinde belirtilebilir (Köksal, 1985).
Formüldeki trend değerleri orjinal veriler birimleriyle ifade edilmiş olup, mevsimlik ve
konjonktür bileşenler ise ortalama değeri olarak 100 olan oranlar ya da yüzdeler olarak işlem
görürler. Hem mevsimlik hem de konjonktür dalgalanmalar trendin birer fonksiyonudur.
Mevsim dalgalanmalarnn oran değişmez yani trend artarken mevsimlik dalgalanmalarn
büyüklüğü artar (Akaln, 1969).
Minimum scaklk unsuruna ait zaman serileri incelenirken trendin mevsimlik ve konjonktürel
dalgalanmalarla tesadüfi hareketlerin seyrini grafik üzerinde görmek mümkündür. Bu nedenle
zaman serisi analizinde bu etkenleri ortadan kaldrmak suretiyle scaklğn gerçek ve normal
seyrinin tespitine çalşlmştr. Bu amaçla da serinin önce Trendi (T) tespit edilerek çizilmiş,
daha sonra Mevsimlik (M) ve Konjonktürel (K) dalgalanmalar ile Tesadüfi değişimler (A)
belirlenerek grafik üzerinde gösterilmiştir.
Güzelyal İstasyonunda minimum scaklk değerlerini etkileyen ve yukarda belirtilen dört
etkenin (trend, konjonktür, mevsimlik değişmeler ve tesadüfi değişimler) hesaplanmas
işleminden sonra bunlardan hareketle yoruma gidilerek 2010 ile 2015 yllarn kapsayan
devrenin aylk ve yllk scaklk değerlerinin tahmini yaplmştr.
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ABSTRACT
INVESTIGATION OF MINIMUM TEMPERATURE AT GÜZELYALI
METEOROLOGY STATION (İZMİR) BY MEANS OF TIME SERIES ANALYSIS

In this study, minimum temperature recorded between 1938 and 2010 at Güzelyal
Meteorolgy Station were investigated annual and seasonal. We have used daily minimum
temperatures recorded at Güzelyal (İzmir) meteorology station. During the review of the
present literature about time series analysis we could not came across a concise literature
giving both theory and application for meteorological data. The aim of this study is to
endeavour the determination minimum temperature change in Güzelyal (İzmir) during 19382010 and perform time serial analysis.
Key Words: Time series analysis, daily minimum temperatures
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P30 - YOLCU SAYININ MODELLENMESİ VE TAHMİNİ: İZMİRİSTANBUL THY SEFERLERİ
Turgay DOĞUSAN, Raif Serkan ALBAYRAK
Yaşar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Selçuk Yaşar Kampüsü Bornova/İZMİR
raif.albayrak@yasar.edu.tr

1.ÖZET
Bu çalşmann amac yemek (catering) hizmeti veren bir firmann maliyetlerini
öngörebilmesini ve dolaysyla atk ve eksik orann en aza indirmesini sağlayacak bir model
geliştirmektir. Mevcut sistemde yolcu says herhangi bir metot kullanlmadan operatör
tarafndan bir gün öncesinden bilinen yolcu talebinin üzerine rastgele oranda eklenen bir
miktar ile tahmin edilmeye çalşldğ için, Türk Hava Yollar için üretilen ikram kutularnn
planlamas sağlkl yaplamyordu.
Gerçekleşen yolcu saylar; mevsimlerden, günlerden, uçuş saatlerinden, uçuş
istikametlerinden etkilendiği için, beklenen yolcu saylarn tahmin edilirken zaman serisinden
ve doğrusal modellerden faydalanld. Mevcut ham veride baz uçuşlardaki yolcu saylarnn
ekstrem noktalarda olduğu fark edildi ve bu ekstrem noktalardaki veriler data setinden
aykland.
Fernandez ve Pacheco (2007) makroekonomik değişkenlerin ekonometrik modeller yoluyla
Brezilya’da havayolu kullanan toplam yolcu saysn modellemişlerdir. Benzer şekilde toplam
talebi tahmin etmeye yönelik farkl yöntemlerle kurulmuş modeller bulunmaktadr. Konuyla
ilgili yaznda ARMA modelleri kullanarak mevsimselliği de göz önüne alan zaman serisi
modelleri bulunmamaktadr. Bunun temel nedeni yüksek frekansl verinin derlenmesindeki
zorluktur. Bu çalşmada kullanlan veri Rbx terminal ekranlarndan tek tek derlenip
oluşturulmuştur. Şekil 1. De gösterilen ekranda ilgili uçuşun kod numaras(TK 305),
destinasyon (ADB-IST), tarih (2009-05-22), uçağn tipi (321-Airbus), uçağn kanat numaras
(Juliet-Romeo-Delta), business class yolcu kapasitesi (12), ekonomi snf yolcu kapasitesi
bilgileri bulunmaktadr. Bu aşamada operatörden beklenen uçacak yolcu saysn tahmin
etmektir.

Şekil 1. Bir uçuş öncesi Rbx ekran görüntüsü
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havayolu müşterilerinin adedini belirleyen son derece önemli bir faktördür. Ancak incelenen
zaman serisinden mevsimselliği ayklayabilmek için yazlma bir tam döngünün diğer bir
değişle mevsimsellik sonucu oluşan periyodun boyunun uzman tarafndan girilmesi
gerekmektedir. Eldeki veri günlük frekansa sahip olmasna rağmen mevsimsel döngülerin iç
halkada haftann günleri dş halkada ise aylarla ifade edilmesinden dolay mevsimselliğin de
zamann bir fonksiyonu olabildiği daha zengin modellere ihtiyaç duyuldu [2].

Şekil 2. Zaman serisinden mevsimselliğin ve eğilimin ayrştrlmas.

Toplamda ayklanan 18 farkl uçuş koduna ait veri seti üzerinde ARMA modelleri
kurulmuştur. Birbirinden bağmsz kurulan bu modellerde yeterli açklayclk elde
edilememiştir. Bir sonraki admda önceki uçuşlarda gerçekleşen yolcu saylarnn takip eden
uçuşlardaki yolcu saylar üzerindeki etkisini de modele dâhil edebilmek için vektör
otoregresyon tekniği kullanlmştr.
Vektör otoregresif modeller yaznda ekonomik değişkenler arasnda etki tepki ilişkisini tespit
edebilmek için kullanlrlar. Vektör otoregresif modelin kurulumundan önce ideal gecikme
uzunluğunun belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla Akaike Bilgi Kriteri kullanlmştr. Bu
serbestlik derecesinde oluşturulan 17 faktörlü model için Granger Nedensellik testi
uygulanmştr. Bu çalşmada incelenen problemde elde edilen vektör otoregresif model sadece
gelecekle ilgili tahminleme konusunda bir iyileşme sağlamamş ayn zamanda uçuşlarn
oryantasyonunun gerçekleşen yolcu saylar üzerindeki etkisini göstermiştir.
Sonuçta elde edilen istatistiki modeller tahmin ölçümlemesi için ayrlan veri üzerinde %80
ölçüsünde başar sağlamşlardr. Bu oran yemek hizmeti veren firmann stoklama
maliyetlerini ve kullanm dş kalan ürün miktarn düşürüp hizmet kalitesini arttrmay
sağlamaktadr. Piyasada yüksek fiyatlarla satlan benzeri
.
KAYNAKLAR
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[2] Barnett A.G., Dobson, A.J. (2010), Analysing Seasonal Health Data, Springer Verlag

Her uçuş için farkl zaman serisi modellemelerini geliştirmeden önce derlenmiş veriden
mevsimsellik ve eğilim R yazlm kullanlarak ayklanmştr (Şekil 2). Mevsimsellik,
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1. Bayesci Hiyerarşik Modeller
İstatistiksel uygulamalarda incelenen problemin yapsyla ilgili, birbiriyle bağlantl birçok
parametre söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda mevcut bağmllk yapsnn göz ard
edilmesi, çkarsama sürecinde sknt yaratabilir. Bu sorunun ortadan kaldrlmas,
parametreler arasndaki bağmllk yapsnn bileşik olaslk modeline yanstlmasyla
sağlanabilir. Çok düzeyli ya da hiyerarşik modelleme teknikleri bu yapdaki verilerin
modellenmesinde önemli avantajlara sahiptir.

Hiyerarşik düşünme çok parametreli problemin anlaşlmasnda ve hesaplama stratejileri
geliştirilmesinde önemli rol oynar. Bunun yan sra hiyerarşik modeller verinin iyi bir şekilde
temsil edilmesinde yeterli parametreye sahip olmas bakmndan üstün modellerdir.
2. Model ve Uygulama

Bu çalşmada, gözlem değişkeninin  parametresi ile Poisson dağlmna sahip olduğu
varsaylmş ve tahmin sürecinde Bayesci yaklaşm uygulanmştr. Genel olarak gözlemler
Poisson dağldğnda
’ler için eşlenik ve esnek bir parametrik form olan Gamma önselinin
tanmlanmas uygundur. Bu çalşmada, önsel dağlm karakterize eden hiperparametrelerin de
bilinmediği durum ele alnmş ve hiyerarşik bir yap düşünülerek, hiperparametreler de önsel
dağlmlarla modelleme sürecine dahil edilmiştir. Poisson Gamma modelinde bilinmeyen
hiperparametreler için Gamma hiperönsellerinin kullanlmas uygundur (George, 1993 ).
Hiyerarşik modellerin parametrik özelliklerinin, veri düzeyinden, en yüksek hiperönsel
düzeyine kadar “çatlama diyagram” ile gösterilmesi oldukça yaygndr (Gill, 2008, Milan,
2001 ). Buna göre, Poisson Gamma hiyerarşik modeli Şekil 1’deki yapsyla basit olarak ifade
edilebilir.
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Carlin 2009 ). Bu çalşmada Poisson-Gamma modeli WinBUGS paketinde uygun bir veri seti
kullanlarak ele alnmş ve model parametrelerinin tahminleri elde edilmiştir.
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ABSTRACT
POISSON GAMMA HIERARCHICAL MODEL

Most of the statistical applications include a lot of parameters which are dependent to each
other. Therefore, the joint probability model should reflect the dependence among these
parameters. A hierarchical model is appropriate for such cases. In this study a hierarchical
structure is used to define a Bayesian Poisson-Gamma model. Gibbs sampling is used to
estimate the model parameters and model is implemented by WinBUGS programme.
Key Words: Bayesian Hierarchical Models, Poisson Gamma Model, Gibbs Sampling
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Şekil 1. Poisson- Gamma Hiyerarşik Modeli Çatlama Diyagram.

İncelenen modelin karmaşk ve boyutunun yüksek olduğu durumlarda, tahmin sürecinin
analitik olarak işleyişi kstlanr. Hiyerarşik modeller hem veri hem de parametre yaps
açsndan çoğu zaman gerekli modellerdir. Ancak, analitik çözümlere çoğu zaman
ulaşlamamaktadr. Son yllarda bu problemin çözümün de stokastik simülasyon yöntemlerine
dayal MCMC yöntemleri alternatif bir çözüm yolu olarak kullanlmaktadr (Gelman 2004,
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tir (Civanlar ve Trussel 1986). Verilen üyelik fonksiyonunda
, ilgilenilen dağlma
ilişkin olaslk yoğunluk fonksiyonu olduğundan formu belirlidir. Ancak sabiti,

Türkan ERBAY DALKILIÇ, Tuğba KARAN
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü TRABZON
tedalkilic@gmail.com, tugbaa_karan@hotmail.com

1.
Giriş
Üyelik fonksiyonlarnn belirlenmesi, bulank küme teorisinin uygulamalarnda önemli bir yer
tutmaktadr. Üyelik fonksiyonunun oluşturulmas için önerilmiş birçok yöntem mevcuttur. Bu
yöntem ya da yaklaşmlarn tümünü kullanarak bir yap kurmak oldukça zordur. Ancak üyelik
fonksiyonlarnn ortak baz özellikleri vardr ve bütün üyelik fonksiyonlar bu özellikleri
sağlamaldr. Herhangi bir dağlmdan gelen bir veri setine uygun üyelik fonksiyonunun
oluşturulmas için kullanlabilen yöntem Civanlar ve Trussel (1986) tarafndan önerilen,
olaslk yoğunluk fonksiyonu
’e dayal üyelik fonksiyonu belirleme yöntemidir. Bu
çalşmada, uygulama alannda skça karşlaşlan Pareto Dağlmna ilişkin optimal üyelik
fonksiyonunun elde edilmesi amaçlanmştr. Pareto dağlm gelir dağlmnn modeli olarak
önerilmiş bir dağlmdr. İlk olarak bir İtalyan iktisatçs olan Vilfredo Pareto tarafndan
ekonomilerde bireylerin servet dağlmn göstermek için kullanlmştr. Pareto dağlm iktisat
dşnda, sigortaclk, sosyal bilimler gibi geniş bir alanda uygulanabilmektedir.
2.
Üyelik Fonksiyonu
Ele alnan problemlerin yaplarna göre üyelik fonksiyonlar farkllklar gösterebilmektedir.
Bununla birlikte üyelik fonksiyonlarnn ortak birtakm özellikleri bulunmaktadr; üyelik
fonksiyonlar sürekli fonksiyonlardr ve bir
aralğn
fonksiyonu yardm ile
aralğna dönüştürürler. Bir aralktaki üyelik fonksiyonlar dşbükey fonksiyon, içbükey
fonksiyon ya da noktas
aralğnda bir nokta olmak üzere
aralğnda dşbükey
ve
aralğnda içbükey olabilmektedir. Üyelik fonksiyonunun doğrusal biçimde ya da
doğrusallaşabilen bir yapda olmas büyük önem taşmaktadr. Optimal üyelik fonksiyonunun
bulunabilmesi için;

(2)
ile tanmlanan problemin çözümü ile elde edilebilir.
ile verilen problem, optimal üyelik
fonksiyonu için tanmlanan koşullardan oluşturulmaktadr. Elde edilen
sabitinin (1)
eşitliğinde yerine konulmas ile dağlma uygun üyelik fonksiyonu elde edilir.
3.

Pareto Dağlm için Optimal Üyelik Fonksiyonunun Belirlenmesi

Eğer
bir Pareto dağlm gösteren rassal bir değişken ise Pareto dağlm için olaslk
yoğunluk fonksiyonu,
(3)
biçiminde ifade edilir. Pareto dağlmna ilişkin olaslk yoğunluk fonksiyonunun (1)
eşitliğinde yerine konulmas ile bu dağlma ilişkin optimal üyelik fonksiyonu belirlenmiş
olur.
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ABSTRACT
MEMBERSHIP FONCTION FOR PARETO DISTRIBUTION
BASED ON THEORETICAL BASIS

biçiminde verilen koşullarn sağlanmas gerekmektedir. Bu koşullar altnda optimal üyelik
fonksiyonu;
(1)
biçiminde verilir. Burada,

Determination of membership functions has an important place in fuzzy set theory
applications. There are some common features of membership functions and all membership
functions should ensure that features. Civanlar and Trussel (1986) have proposed a method to
obtain the membership function. This method is based on the probability density function p
(x), and used to obtain the membership function appropriate data sets from different
distributions. In this study, we aimed to obtain the optimal membership function for the
pareto distribution.
Key Words: Pareto distribution, optimal membership function
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