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HPOTEZ TESTLERNDE NORMALLK VARSAYIMI BOZULDUUNDA 1. TP HATANIN
DAYANIKLILIININ NCELENMES
Abdullah YALÇINKAYA*, Mehmet Niyazi ÇANKAYA, Ömer ALTINDA, Yetkin TUAÇ
Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, statistik Bölümü,06100, Ankara, TÜRK YE
ayalcinkaya@ankara.edu.tr, mncankaya@ankara.edu.tr, altindag@ankara.edu.tr, ytuac@ankara.edu.tr
Giri
hipotezini

alternatifine kar test etmek için kullan lan testlerin birço u belirli bir varsay lan

model alt nda olu turulur. Fakat varsay lan model yanl oldu unda 1. tip hata ( ) varsay lan modeldekinden farkl
olacakt r. Bu yüzden yanl model seçiminin

üzerindeki etkisini incelemek oldukça önemlidir. Bununla ilgili bir

teorem a a dad r.
Teorem:

varsay lan model alt nda

olan test istatistiklerinin bir dizisi olsun. Bu durumda

hipotez çifti için

BLDR OTURUMLARI 1
SESSION 1

testi asimptotik

varsay lan model yanl olsun ve gerçek model alt nda
testinin kesin düzeyi

olmak üzere

Böylelikle,

sa lans n.

vard r ve

iken

düzeyine sahiptir. Farz edilsin ki

eklindedir.

d r (Lehmann, 1999).

statistik Teorisi 1
varsay lan,

Tanm:

de gerçek model olmak üzere,

modeli alt nda

asimptotik düzeye sahip olan bir teste

alt nda


E er

iken

ise,



E er

iken

ise,



E er

iken

ise,

Tutucu (Conservative),
Liberal,
Dayan kl (Robust)

denir (Lehmann, 1999).
Normallik varsay m alt nda varyans parametresi olan
birbirinden ba ms z ve ayn

için hipotez testi göz önüne al ns n. E er

da l ml ise

hipotezini

a kar asimptotik

düzeyinde test etmek için bir red bölgesi

eklindedir. Normallik varsay m n n sa lanmamas durumunda üstteki red bölgesinin asimptotik düzeyi
düzeyinden farkl olacakt r.
ve ayn herhangi

’ler

,

özelliklerine sahip birbirinden ba ms z

da l ml rasgele de i kenler olsunlar.

Bu durumda;
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K ÜÇGENSEL RASTGELE DE

KEN N BÖLÜMÜNÜN DA ILIMI

Selim GÜNDÜZ* , Ali hsan GENÇ

olur ve testin gerçekteki asimptotik seviyesi
(Lehmann, 1999).

2. Kontamine Dalm Altnda 1. Tip Hatann Dayankll
Kabul edilsin ki

gerçekte

Kontamine da l ma sahip olsun. Burada

Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, statistik Bölümü, 01130, Adana, Türkiye, sgunduz@cu.edu.tr
Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, statistik Bölümü, 01130, Adana, Türkiye, agenc@cu.edu.tr

bu ifade üzerinden yukar daki teorem yard m yla elde edilir

olmak üzere

eklinde verilen

rasgele de i keni Standart Normal da l m göstermek üzere

rasgele

1. Giri
Ba ta biyoistatistik, aktüerya ve sistem mühendislii olmak üzere uygulamal bilimlerde, rastgele dei kenlerin
çarpm ve bölümü gibi çe itli fonksiyonlarnn dalmnn belirlenmesi problemleri ile skça kar la lmaktadr.
Örnein, biyoistatistik ve salk biliminde, arln, boy uzunluunun karesine bölünmesiyle vücut kitle indeksi
tanmlanmakta, benzer ekilde gelir, gider, harcama, maliyet v.b ekonomik dei kenlerin oranlaryla da, ekonomi
indekslerde çe itli tanmlamalar yaplmaktadr.
ve , bamsz rastgele dei kenler olmak üzere,
ve

de i keninin ise s ras yla a a daki da l mlara sahip oldu u dü ünülsün.

nin dalmlar, ba ta Donahue (1964) ve Springer (1979) olmak üzere pek çok bilim insan tarafndan

i.

çal lm tr. Literatürde,

ii.

genelle tirilmi pareto dalm, laplace dalm gibi çe itli dalmlar için
elde edilmi tir.

iii.
Bu çal mada;

,

ve

bamsz rastgele dei kenler olmak üzere, gamma dalm, beta dalm,
ve

nin tam dalmlar

(Arslan, 2004)
rasgele örnekleminin varyans parametresi

için

e kar testinde varsay lan model Normal da l m oldu unda testin asimptotik düzeyinin

hipotezinin
rasgele de i keninin ve

nun durumlar na göre nas l etkilendi i Teorem ve (1), (2) ifadeleri yard m ile incelenecektir. Ayr ca benzer çal ma
konum parametresi için de gerçekle tirilecektir.

Üçgensel dalm, veri toplamann zor olmas veya rastgele dei kenin dalmnn belirlenememesi durumunda
kullanlan uygun bir dalmdr. Üçgensel dalmla ilgili detayl bilgilere, Kotz ve Van Dorp (2004) çal masndan
ula labilir. Bu dalmla ilgili son yllarda yaplan çal malardan biri olarak Glickman ve Xu (2008), üçgensel
dalma sahip bamsz iki rastgele dei kenin çarpmnn dalmn elde etmi tir.
Bu çal mada,

KAYNAKLAR
[1] Lehmann E.L. (1999), Elements of Large-Sample Theory, New York, Springer-Verlag.
[2] Gui W. , Chen P.H. , Wu H. (2013), A Symmetric Component Alpha Normal Slash Distribution, Journal of
Statistical Theory and Applications, Vol. 12, No. 1, 55-66.

ve

, üçgensel dalma sahip bamsz iki rastgele dei ken olmak üzere,

bölümünün tam

dalm bulunacak ve elde edilen sonuçlar kullanlarak,
bölümünün dalm elde edilecektir. Ayrca
sistem güvenirlii üzerine baz uygulamalar yapldktan sonra sonuç ve öneriler ile çal ma sonlandrlacaktr.
2. Bölümün Da l m
Üçgensel dalma sahip

rastgele dei keninin olaslk younluk fonksiyonu;

[3] Arslan O. (2004), Family of Multivariate Generalized t Distribution, Journal of Multivariate Analysis 89, 329337.
(1)

ABSTRACT
INVESTIGATION FOR THE ROBUSTNESS OF SIGNIFICANCE LEVEL WHEN THE NORMALITY
ASSUMPTION IN HYPOTHESIS TESTS IS VIOLATED
Many of the tests which used to test
are constructed under a postulated model. However, when the
postulated model is not correct, true significance level will be different than that of the postulated model. A test
which has asymptotic level under is said to be conservative under
if
for all
, liberal if
for all
, robust if
for all
with
. In this study, the true
under different contaminated distributions is obtained.
significance level for testing
against
Further, the robustness of significance level for testing the location parameter is also investigated.
Key Words: Contaminated Distribution, Generalized t Distribution, Hypothesis Tests, Robustness, Significance
Level, Symmetric Component Normal Distribution

eklinde verilir ve
olduu varsaymyla,

,

bölümünün dalm bulunacaktr.
nin tam dalm,

(2008) nun yöntemi kullanlacaktr.

ten bamsz bir rastgele bir dei ken
ve

rastgele dei kenlerinin pozitif

) nin çarpm olarak yazlarak, Glickman ve Xu

olmak üzere

nin olaslk younluk fonksiyonu;
(2)

integrali kullanlarak elde edilir. Olaslk younluk fonksiyonu parçal olduu için
ve
nin parçalarnn tüm
kombinasyonlar ve bu kombinasyonlara ait tüm alt durumlar dü ünülmelidir. (Bknz. Çizelge1.)




yazlr. Ayn zamanda

olsun. Bu çal mada ilk olarak
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M NM NXENT VE MAXM NXENT YÖNTEMLER ile SAKALIM VER ANAL Z

Çizelge1. ki üçgensel rastgele dei kenin bölümünün olaslk younluk fonksiyonunun belirlenmesindeki durumlar
Durumlar
Alt durumlar

Aladdin AM LOV, Çi dem G R FT NO LU*, Sevda ÖZDEM R
Anadolu Üniversitesi, Yunus Emre Kampüsü, Fen Fakültesi, statistik Bölümü, 26470 Eski ehir/TÜRK YE
e-mail: asamilov@anadolu.edu.tr,

cgiriftinoglu@anadolu.edu.tr,

sevdaozdmr@gmail.com

Sa kalm Analizi için MinMinxEnt ve MaxMinxEnt Yöntemleri
Bu ara trmada, 1935 – 1944 yllar arasnda Connecticut ehrindeki ba rsak kanserine yakalanm erkek hastalarn verileri göz
önünde bulundurulmu ve veriler Çizelge 1’de gösterilmi tir. Burada sansüre u rayan 52 hasta çal maya dahil edilmeyerek
gözlenen ölüm olaslklar hesaplanm ve bu olaslklarn toplam 0.9821 olarak bulunmu tur. Bu de erin 1’den küçük olmas
sebebiyle 1 – 0.9821=0.0179 fark, her bir sansürlü gözleme e it olarak payla trlm ve sansürlü gözlemlerin ait olduklar
aralktaki verilerin olaslklarna eklenerek yeni olaslklar elde edilmi tir. Elde edilen bu yeni olaslklara ise düzeltilmi
olaslklar ad verilmi ve sonuçlar Çizelge 1‘de gösterilmi tir.
Çizelge1. 1935 – 1944 yllar arasnda Connecticut ehrindeki erkek hastalarn ba rsak kanseri verileri, Gözlenen
Olaslklar, Düzeltilmi Olaslklar
Bu durumlar ve alt durumlar tek tek göz önünde bulundurularak (2) no lu integral hesaplanrsa a ada verilen (3) no
lu fonksiyon yardm ile,
nin tam dalm (4) no lu e itlikteki gibi elde edilir.

Aralk
ba langcnda
hayatta olan
hasta says

(3)

Aralk boyunca
ölen hasta says

Aralk boyunca
sansüre u rayan
hasta says

Gözlenen
Olaslklar

Düzeltilmi
Olaslklar

(4)
t
Benzer ekilde,

bölümünün dalmndan elde edilen sonuçlar kullanlarak,

bölümünün dalm bulunur.
KAYNAKLAR
[1] Donahue, J.D., 1964. Products and Quotients of Random Variables and Their Applications. ARL 64-115.
Aerospace Research Laboratories, Ohio.
[2] Glickman, T. S., Xu, F. 2008. The distribution of the product of two triangular random variables, Statist. and
Probab. Letters, 78, 2821-2826.
[3] Gündüz S. and Genç A.. (2013). The distribution of the quotient of two triangular random variables.
(Submitted).
[4] Kotz, S., van Dorp, J.R., 2004. Beyond Beta: Other Continuous Families of Distributions with Bounded
Support and Applications. World Scientific, Singapore
[5] Springer, M.D., (1979). The Algebra Of Random Variables, Wiley, New York.
ABSTRACT
THE DISTRIBUTION OF THE QUOTIENT OF TWO TRIANGULAR RANDOM VARIABLES
The exact distributions of the quotients
ve
when
and
are independent and triangularly
distributed random variables are obtained. These quotients are useful especially in operations research and reliability
engineering, and some reliability applications of the results are also given.
Keywords: triangular distributions, distribution of quotient, functions of random variable
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Not: Burada

, aralk ba langcnda hasta oldu u planlanan ama çal ma srasnda sansüre u rayan 52 gözlemin

KES KL DÜZGÜN DAILIMDAK SIRA STAT ST KLER N MOMENT ÇIKARAN FONKS YONLARI

çal maya dahil edilmemesi ile aralk ba langcndaki sa kalan hastalarn saysn göstermektedir.
Bu çal mada, Kullback – Leibler ölçümü açsndan, olaslk toplamlar 1’ den küçük olan da lma en yakn olan
da lmn bulunmas, belli anlamda ‘’sansürlü’’ veriyi dikkate alarak problemi çözme imkan sa lamaktadr. Bu
durum göz önünde bulundurularak, MinMinxEnt Yöntemi yukarda verilen veriye uygulanm ve
,
da lmlar elde edilmi tir. Bu sonuçlar ve elde edilmi da lmlarn veriye
uyumunun

ve RMSE Kriteri sonuçlar Çizelge 2’de gösterilmi tir.

Çizelge2.
Hesap De eri

Tablo De eri

RMSE

Distribution
0.0260387930

0.0118

15.51

0.0338

0.0260457605

0.0116

14.07

0.0333

0.0260561615

0.0112

12.59

0.0329

0.0260786357

0.0103

11.07

0.0317

Ay e TURAN BUATEK N, Sinan ÇALIK
Frat Üniversitesi Fen Fakültesi statistik Bölümü 23119 Elaz / TÜRK YE
aturan@firat.edu.tr scalik@firat.edu.tr
1. Giri
Moment çkaran fonksiyonlar matematik ve istatisti in çe itli alanlarnda, özellikle kombinatör analiz ve fark
denklemleri teorisinde önemli bir araç olarak kullanlmaktadr. Bu araç olaslk teorisinde ve stokastik süreçler
teorisinin Markov zincirleri, dallanan süreçler ve tesadüfi yürüyü gibi alanlarnda vazgeçilmezdir. Moment çkaran
fonksiyonlar bekleme hatt ve inventar modellerinin analizinde de sk sk yer almaktadr.
Kesikli da lmlardaki sra istatistiklerin ilk iki momentini Khatri (1962), alternatif bir metotla Arnold vd. (1992) ve
m. inci momentini Çalk ve Güngör (2010) elde etmi tir. Balakrishnan (1986) keyfi sürekli da lmlardaki n boyutlu
bir örnekteki sra istatistiklerin tekli ve çarpm momentleri için mevcut olan indirgeme ili ki ve e itsizli i kesikli
durumlar için vermi tir. Nagaraja (1992) kesikli sra istatistiklerindeki tüm geli meleri açk bir ekilde tart m tr.
Kesikli düzgün da lmdaki sra istatistiklerinin ilk iki momentini Arnold vd. (1992) ve de i ik bir yolla Ahsanullah
ve Nevzorov (2001) vermi lerdir. Ayrca Turan (2008) kesikli düzgün da lmdaki sra istatistiklerin örnek
ekstremlerinin beklenen de er ve varyanslar için, n=10 örnek boyutuna kadar, cebirsel ifadeler ve saysal sonuçlar
elde etmi tir.
Bu çal mada ise kesikli düzgün da lmdaki sra istatistiklerin örnek ekstremlerinin moment çkaran fonksiyonlar
ve momentlerin bulunmasn kolayla tracak olan s inci türevleri elde edilmi tir.
2. Sra statistikleri ve Da lmlar

Çizelge 2’ye bakld nda

istatistiksel kriterine göre Ba rsak kanseri hastalarnn ya am sürelerini

X 1 , X 2 ,..., X n

örneklemi artan srada

modellemede tüm MinMinxEnt Da lmlarnn veri setini açklad  görülmektedir. RMSE kriteri de erlerine
bakld nda ise MinMinxEnt Da lmlarndan
da lmnn veri setini en iyi açklayan

X 1:n , X 2:n ,..., X n:n

MinMinxEnt Da lm oldu u sonucuna varlm tr.

X r:n ’ nin birikimli da

Benzer ekilde
yaplm tr.

da lmlar da bulunmu ve gereken ara trmalar

,

F ( x)

Fr:n ( x) =

KAYNAKLAR


0

[1] Deshpande J. V., Purohit S.G. (2005), Life Time Data: Statistical Models and Methods, India, Series on
Quality, Reliability and Engineering Statistics.
[2] Lee E. T., Wang J.W. (2003), Statistical Methods for Survival Data Analysis, Oklahoma, Wiley-Interscience.
[3] Shamilov A. (2006), A Development of Entropy Optimization Methods, Wseas Transactions on Mathematics,
Vol. 5, Issue 5 568-575
[4] Shamilov A. (2007), Generalized Entropy Optimization Problems and The Existence of Their Solutions,
Physica A : Statistical Mechanics and Its Applications, 382(2) 465-472
[5] Shamilov A. (2010), Generalized Entropy Optimization Problems with Finite Moment Functions Sets, Journal
of Statistics and Management Systems, Vol. 13, Issue 3 595-603

X 1:n  X 2:n  ...  X n:n

lm fonksiyonu (cdf),

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

(1)

= I F ( x ) (r , n  r + 1),   < x < 
olarak da yazlabilir [Arnold vd., 1992].
F ( x)

f r:n ( x) =



F ( x )

Fr:n ( x) ’ in ifadesi kullanlarak X r:n ’ nin pmf ' si,

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

(2)

eklinde elde edilir [Arnold vd., 1992].

Key Words: Censored Observation, Generalized Entropy Optimization Methods, MinxEnt, MinMinxEnt,
MaxMinxEnt distribution

X 1 , X 2 ,..., X n

pmf ’ si

f ( x) = 1 / k

ve cdf ’ si

F ( x) = x / k x = 1,2,..., k

da lml kesikli anakütledeki düzgün tesadüfi de i kenler olsun. (1)’ den




biçiminde sralansn. Bu sralanm

tesadüfi de i kenlerine sra istatistikleri denir.




olan n tane ba msz ve ayn

X r:n ’ nin pmf’ si
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GENEL PARÇALANMI LNEER MODEL ALTINDA BAZI KABUL EDLEBLR TAHMN EDCLER

x/k

f r:n ( x) =

n!
u r 1 (1  u ) nr du
(r  1)!(n  r )! ( x 1) / k

(3)

Nesrin GÜLER
Sakarya Üniversitesi, FEF, statistik Bölümü, 54187, Sakarya, Türkiye, nesring@sakarya.edu.tr

eklinde yazlabilir.
3. Kesikli Düzgün Dalmdaki Sra statistiklerin Moment Çkaran Fonksiyonlar
Teorem 3.1.

X 1 , X 2 ,..., X n

kesikli düzgün da lma sahip tesadüfi de i kenler ve

1 inci sra istatisti i olsun.
k

k +1 i 

k 

E( y) = X  ve cov( y) = V olmak üzere, tam model olarak bilinen
 = { y, X  ,V } = { y, X11 + X 2 2 ,V }

bu tesadüfi de i kenlere kar lk gelen

X 1:n ’ nin moment çkaran fonksiyonu

M X 1:n (t ) =  [e it  e (i 1)t ] 

i =1
ve

X 1:n

Giri ve Ön Bilgiler

parçalanm lineer modeli ele alnsn. K  , 

(1)
modeli altnda tahmin edilebilir parametrik fonksiyon vektörü

olmak üzere, K  vektörünün tüm lineer tahmin edicilerinin kümesi

n

LE ( K  ) = {Fy : F   k × p }

(2)

olarak gösterilsin. Gy  L( K  ) olmak üzere, E(Gy)  K  , Gy lineer tahmin edicisinin yanll olarak tanmlanr

M 1(:ns ) (t ) bu moment çkaran fonksiyonun s inci türevini göstermek üzere,

ve bu fark sfr olduunda, Gy yansz bir tahmin edici olur. Yanllk bir tahmin edicinin niteliini ölçmek için

[

k

M 1(:ns ) (t ) =  e tx i s e it  (i  1) s e (i 1)t
i =1

]

k +1 i 


 k 

n

kullanlan bir ölçüttür. Bunun yan sra bir ölçüt olarak kayp fonksiyonu da kullanlr. Kayp fonksiyonun beklenen
deeri ortalama hata kareler (MSE) matrisi olarak tanmlanr ve bu matrisin izi ise risk fonksiyonu olarak bilinir [3].
Tahmin edicileri risk fonksiyonuna göre kar la trrken, baz tahmin edicilerin uygun olmad görülebilir. Örnein,
tüm parametre deerleri üzerinden eer bir tahmin edicinin riski, dier bir tahmin edicinin riskinden fazlaysa, bu
tahmin edici dierine göre kabul edilemez olarak adlandrlr. Dier bir deyi le tüm    p×1 için

eklinde yazlabilir.

R( K  ; Gy)  R( K  ; Ay) olacak ekilde Gy  L( K  ) bulunamyorsa Ay  L( K  ) lineer tahmin edicisine, 

Teorem 3.2.

X 1 , X 2 ,..., X n

kesikli düzgün da lma sahip tesadüfi de i kenler ve

n inci sra istatisti i olsun.

X n:n

bu tesadüfi de i kenlere kar lk gelen

M

sahipse, bu durumda Gy yansz tahmin edicisi, X  için en iyi lineer yansz tahmin edici (BLUE) olarak bilinir. Bir
Gy yansz tahmin edicisinin 

(t ) bu moment çkaran fonksiyonun s inci türevini göstermek üzere,
k 1

[

]

n

i
M n(:sn) (t ) =  i s e it  (i + 1) s e (i +1)t   + k s e kt eklinde yazlabilir.
k
i =1

(4)

denkleminin bir çözümü olacak ekilde bir L matrisinin mevcut olmasdr. Bu denklem Pandora’s Box denklemi
olarak bilinir.

C
C =  1
 C3

[2] Arnold, B. C., Balakrishnan, N. and Nagaraja, H. N., 1992. A First Course in Order Statistics, John Wiley and Sons, New York.
[3] Çalik, S., Güngör, M. And Colak, C., 2010. On the Moments of Order Statistics from Discrete Distribution. Pak. J. Statist., 26(2), 417-426.

modeli altnda X  için BLUE olmasnn gerek ve yeter ko ulu G matrisi

 V X  G    0 
 
  =  
0  L   X  
X

KAYNAKLAR
[1] Ahsanullah, M. and Nevzorov, V. B., 2001. Ordered Random Variables, Nova Science Publishers, Inc., New York.

olmak üzere, 

C2  
V X
=
C4    X  0 



(5)

modeli altnda X  nn BLUE’su BLUE( X   ) = XC2 y ile gösterilir [4].

[4] Khatri, C. G., 1962. Distribution of Order Statistics for Discrete Case, Ann. Inst. Statist. Math., 14, 167-171.

Kabul Edilebilir Tahmin Edici
 Order statistics, discrete uniform distributions, moment generating function.

Çal mada 




(3)

Gy yansz tahmin edicisi dier tüm yansz tahmin ediciler arasnda Löwner sralamasna göre en küçük kovaryansa

n

ve

R( K  ; Gy) = iz[ E(Gy  K  )(Gy  K  )] = iz[cov(Gy) + ( E(Gy)  K  )( E(Gy)  K  )] .

X n:n ’ nin moment çkaran fonksiyonu

k 1
i
M X n:n (t ) =  [e it  e ( i +1) t ]   + e kt
k
 
i =1
(s)
n:n

modeli altnda kabul edilebilir tahmin edici denir [5]. Burada

modeli ile birlikte
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 1 = { y, X11 ,V },  r = {M1 y, M1 X 2 2 , M1VM1} ve  a = { y, M1 X 2 2 ,V }

(6)

LNEER KARMA MODELLERDE ETK ANALZNN UYGULAMASI
Özge KURAN*, M. Revan ÖZKALE

indirgenmi modelleri de ele alnmaktadr. Bu modeller altnda M1 X 2 2 parametre vektörünün BLUE’lar

Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi statistik Bölümü, 01330, Adana, TÜRKYE

Pandora’s Box denkleminden elde edilen simetrik parçalanm matrislerin genelletirilmi tersleri yardmyla elde
edilmektedir. Genelletirilmi Frisch–Waugh–Lovell Teoremi’ne göre BLUE(M1 X 2 2  ) = BLUE(M1 X 2 2  r )

ozge-kuran@hotmail.com, mrevan@cu.edu.tr

dir [2]. Bu eitlik kullanlarak çalmada öncelikle 
BLUE’larnn 

1

ve 

a

modelleri altnda M1 X 2 2 parametre vektörünün

modeli altnda BLUE kalmas ile ilgili sonuçlar verilmektedir. Daha sonra

modelleri altnda M1 X 2 2 için BLUE’larnn 

 1 ve 

a

modeli altnda BLUE kalmad zaman bu tahmin edicilerin 

modeli altnda kabul edilebilir tahmin ediciler olmalar için gerek ve yeter koullar [1] tarafndan verilen genel
Gauss-Markov modeli için verilmi olan bir karakterizasyon yardmyla elde edilmektedir.

1. Model
statistiksel modeller, verinin tanmlanmas ve veri yapsn en iyi temsil eden matematiksel formun belirlenmesi
amacyla kullanlan modellerdir. En yaygn kullanlan istatistiksel model sradan lineer regresyon modeli olmasna
ramen bazen sabit etkilere ilave olarak rastgele etkileri de içeren modellere uyan veri yaplar ile de kar la mak
mümkündür. Bu durumda, lineer regresyon modellerinin geni letilmi bir ekli olan lineer karma modeller ortaya
çkmaktadr. Genel olarak lineer karma bir model,

KAYNAKLAR
[1] Baksalary, J. K. & Markiewicz, A. (1988), Admissible linear estimators in the general Gauss-Markov model.
Statist. Plan. Inf., 19, 349-359.
[2] Gross, J. & Puntanen, S. (2000), Estimation under a general partitioned linear model. Linear Algebra Appl.,
321, 131-144.

eklinde ifade edilir. Burada, ,
parametreler vektörü,

tipinde gözlemlenebilir yant vektörü, ,

srasyla

ve

ve

tipinde sabit etkilere ili kin

tipinde sabit ve rastgele etkilere ili kin tasarm matrisleri, ,

tipinde rastgele etkilere ili kin parametreler vektörü ve ,

[3] Puntanen, S., Styan, G. P. H. & Isotalo, J. (2011), Matrix Tricks for Linear Statistical Models: Our Personal
Top Twenty. Springer, Heidelberg.
[4] Rao, C. R. (1971), Unified theory of linear estimation. Sankhy , Ser.A, 33, 371-394.
[Corrigendum (1972), 34, p.194 & p.477.]
[5] Sengupta, D. & Jammalamadaka, S. R. (2003), Linear Models: An Integrated Approach. World Scientific,
River Edge, NJ.

ve

tipinde rastgele hatalarn bir vektörüdür.

eklinde olup, kar lkl olarak bamszdrlar.

ile verilen modelde,

biçimindedir ve bu model, lineer karma model tiplerinden varyans bile enleri modeli
adn alr. Bu modelde,
tipindedir.

için

olmak üzere,

ve

srasyla

dalmndan alnan bamsz rastgele dei kenlerin vektörü ve

ve

, -inci blou

ABSTRACT
olan blok-kö egen bir matristir. Bu çal mada

SOME ADMISSIBLE ESTIMATORS UNDER GENERAL PARTITIONED LINEAR MODEL
The general partitioned linear model, denoted by  = { y, X11 + X 2 2 ,V } and known as full model, with its
reduced models is considered. Some results are given related to BLUEs of M1 X 2 2 under reduced models to remain
under full model using the Pandora’s Box equation introduced by [4]. Furthermore, the necessary and sufficient
conditions for the BLUEs of M1 X 2 2 under reduced models are obtained when they considered as admissible
estimators under full model.

eklinde olup, varyans bile en oranlar adn alr

(Zewotir ve Galphin, 2005).
2. Lineer Karma Modellerde Etki Analizi

ile verilen varyans bile enleri modeli altnda

Key Words: Admissible estimator, BLUE, Frisch–Waugh–Lovell theorem, partitioned linear model, reduced linear
model.
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olmak üzere,

eklindedir ve

tahminleri
2005). Burada,

ler biliniyorken

,
ve

iyi lineer yansz tahmin edicisi (BLUE) ve
(Henderson ve ark., 1959).

,

ve

nun maksimum likelihood (ML)

ve

ile verilir (Zewotir ve Galphin,

eklindedir (Hemmerle ve Hartley, 1973).
ya

ya,

nn en

nun en iyi lineer yansz ön tahmin edicisi (BLUP) ad verilir

Bir analizden elde edilen sonuçlar, bir veya daha fazla gözlemden büyük ölçüde etkilenebilir, yani, gözlemlerin tümü
istatistiksel modellerde e it etkiye sahip de illerdir. Gözlem silme tanlamalar, bireysel gözlemlerin istatistiksel
model üzerindeki etkisini ölçmek için kullanlrlar. Christensen ve ark. (1992) ile Zewotir ve Galphin (2005), gözlem
silme tanlamalarndan yararlanarak lineer karma modellerdeki etki analizi üzerinde durmu lardr. Bu çal mada, inci silinmi gözlemin sabit ve rastgele etkilere ili kin parametre tahminleri üzerindeki etkisini ortaya çkarmak
amacyla Zewotir ve Galphin (2005) tarafndan elde edilen

formüllerinin kullanlmasyla, klasik

regresyon etki tanlamalarnn lineer karma modele geni letilmi olan biçimleri incelenmi tir. Sabit etkili parametre
tahminleri üzerindeki etki analizi için Cook uzakl nn benzeri
, varyans orannn benzeri
,
Cook-Weisberg istatisti inin benzeri

ve Andrews-Pregibon istatisti inin benzeri

ölçüleri üzerinde

durulmu tur. Rastgele etkili parametre tahminleri üzerindeki etki analizi için ise Cook uzakl nn benzeri
ölçüsü incelenmi tir.
3. Uygulama
Beckman ve ark. (1987), New Mexico'da kurulu ABD Enerji Bakanl 'na ba l ulusal bir laboratuar olan Los
Alamos tarafndan yüksek etkili partikül hava (HEPA-High Efficiency Particular Air) filtreleri üzerinde yaplan
çal ma sonucunda elde edilen aerosol penetrasyon verisinin bir ksmn kullanarak, lineer karma modellerde yerel
etki tanlamalarn geli tirmi lerdir. Bu çal mada, Beckman ve ark. (1987) tarafndan kullanlan aerosol penetrasyon
verisi, lineer karma modellerdeki etki tanlamalarnn incelenmesi amacyla Matlab yardmyla analiz edilmi tir.

BLDR OTURUMLARI 1
SESSION 1
Uygulamal statistik 1

KAYNAKLAR
[1] Beckman, R. J., Nachtsheim, C. J., ve Cook, R. D. (1987), Diagnostics for Mixed Model Analysis of Variance,
Technometrics, 29: 413-426.
[2] Christensen, R., Johnson, W., ve Pearson, L. M. (1992), Case-deletion Diagnostics for Mixed Models,
Technometrics, 34: 38-45.
[3] Hemmerle, W. J., ve Hartley, H. O. (1973), Computing MLE for the Mixed A. O. V. Model Using the W
Transformation, Technometrics, 15(4): 819-831.
[4] Henderson, C. R., Kempthorne, O., Searle, S. R., ve von Krosigk, C. M. (1959), The Estimation of
Environmental and Genetic Trends from Records Subject to Culling, Biometrics, 15(2): 192-218.
[5] Zewotir, T., ve Galphin, J. S. (2005), Influence Diagnostics for Linear Mixed Models, Journal of Data Science,
3: 153-177.
AN APPLICATION OF THE INFLUENCE ANALYSIS IN LINEAR MIXED MODELS
In this study, linear mixed model influence diagnostics were examined in order to reveal the effect of -th deleted
observation on parameter estimates about fixed and random effects. To demonstrate the importance of these
influence diagnostics in linear mixed model, aerosol penetration data set (Beckman ve ark., 1987) was analyzed with
the help of Matlab.
Key Words: Case Deletion, Influence Observations, Fixed Effects, Random Effects
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SALIK ÇALI ANLARININ KAR ILA TIKLARI DDET OLU TURAN EN ETK N FAKTÖRÜN
L NEER MODELLERDEN
2- FAKTÖRLÜ ÇAPRAZ SINIFLANDIRMA ÇÖZÜMLEME YÖNTEM YLE ARA TIRILMASI VE B R
UYGULAMA
Adnan MAZMANOGLU1 , Aysun SAGBAS2, Seda MAZMANOGLU3
1

2

Department of Statistics, University of Istanbul Aydin, Florya Campus, Istanbul/Turkey
adnanmazmanoglu@aydin.edu.tr

düündüümüz model 2 – faktörlü çapraz snflandrma modelidir. Uygulama için birinci faktör olarak
hekimler(doktorlar)(kamu ve özel kurumlarda çalan) ikinci faktörün hastalarn sosyolojik durumlardr. Kamuda
çalan, aratrma hastaneleri, üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri ve salk ocaklarnda çalan hekimler ile
yabanc sermayeli hastanelerde, Türk sermayesiyle faaliyet gösteren hastanelerde, özel vakf hastanelerinde vb.
kurumlarda çalan bata hekimlerin olmak üzere karlatklar iddetin düzeylerini, uzun bekleme süreleri, hasta ve
yaknlarnn ar istekte bulunmas, eitim düzeylerinin düük olmas, stresli hasta yaknlar, uzun çalma koullar,
yanl anlama gibi iletiim problemleri, personel yetersizlii ve yorgunluu, yetersiz güvenlik ve polis destei, kriz
yönetmede yetersizlik vb. ayrca, fiziksel iddet; silahla tecavüz, ölümlü iddet, kesici aletle yaralama, sözlü hakaret,
kalabalk ve gürültülü ortamlar nedeniyle iddet uygulamalarna rastlanmaktadr. Hastalarn ve/veya hasta
yaknlarnn hangi sosyolojik nedenlerle bu iddete bavurduklarn aratrmay düündük.

Department of Industrial Engineering, University of Namik Kemal, Corlu,Tekirdag/ Turkey asagbas@nku.edu.tr
ABSTRACT
3

University of Kocaeli, Faculty of Medicine, doctor of medicine, Izmit /Turkeysedamazmanoglu@gmail.com

1. GENEL AÇIKLAMA

Keywords: Variance analysis, The 2-Way Crossed Classification, without interaction, factorial design, workplace
violence, g-inverse.

Sosyal bilimlerin en önemli alanlarndan biri olan Sosyal psikoloji, toplumda hangi tür etkiler altnda kalp
davran larmz ekillendirdiimize öretir. Bireye ait bir özellik olan tutumu etkileyen faktörleri tanma,
tutumlarmz hangi durumlarda dei tirdiimiz çok önemlidir. Toplumsal olaylarn dalgalanmalarnn rastlantsal
olu lar, gelecek hakknda karar vermemizi güçle tirmektedir. Çünkü her olayda ilk bak ta gözlenemeyen bir düzen,
ayrca bu olay douran bir veya birkaç etken(faktör) vardr.

Social psychology, which is one of the most important branches of the social sciences, teaches that under which
effects we are changing our behaviours. The identification of the factors which affects behavior which is a
characteristic of the individual and when we do change our behaviours is very important. The fact that the floating of
the social events is random makes it difficult for us to decide about future. Because, in every event there is an order
which can't be observed at first sight and also there are one or more factors which leads that event.

te salk kurumlarnda bilhassa hekimlerimize yaplan iddet; hasta, hasta yaknlar ya da dier ba ka bir bireyden
gelen, salk çal an için risk olu turan sözel ya da davran sal tehdit, fiziksel saldr veya cinsel saldrlar
içermektedir. Son yllarda dünyann her yerinden

The violence which was done in health instutitions especially to our doctors includes verbal or behavioural threats,
physical attacks or sexual attacks which comes from patients, patient relatives or another individual and which forms
a risk for the health worker. In last years, violence which affects all individuals in the society regardless of age, sex,
race, religion, language and education levels is gradually becoming a part of our life and faces us as an important
health problem for everbody and every sector. The health workers are attacked 16 times more than the individuals
which work at the other areas (1).

ya , cinsiyet, rk, din, dil, eitim düzeyi ayrt etmeksizin toplumdaki bütün bireyleri etkileyen iddet, giderek günlük
ya ammzn bir parças haline gelmekte, herkes ve her sektör için önemli bir salk sorunu olarak kar mza
çkmaktadr. Salk alannda hizmet verenler dier i alanlarnda çal anlara göre 16 kez daha fazla saldrya
uramaktadr(1).
2. MODEL

Kaynaklar(References)
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Behçet Al, Suat Zengin, Yahya Deryal, Cem Gökçen, Demet Ar Ylmaz, Cuma Yldrm(2012), Increased
Violence Towards Health Care Staff(Salk Çalanlarna Yönelik Artan iddet), the journal of academc
emergency medicine.

[2]

Gordon Lee Gillespie, PhD RN PHCNS-BC • Donna M. Gates, EdD RN FAAN • Margaret Miller, EdD
CNS RN •, Patricia Kunz Howard, PhD RN CEN FAEN(2010

Özellikle nitel dei kenlerin söz konusu olduu lineer modeller doada kar mza çok fazla çkmaktadr. Nitel
dei kenli lineer modellerin incelenmesinde(analizinde) kullanlan yönteme “Varyans Analizi(V.A.)” dendiini
biliyoruz. Klasik anlamda 1-faktörlü snflandrmadan n-faktörlü snflandrmaya geni letebileceimiz durumlar
olduu gibi faktörlerin çapraz, iç-içe, çapraz + iç-içe olduu durumlar ve verinin dengeli olup olmamas durumlar ve
en sonunda faktörlerin etkile imli(çapraz modellerde) olup olmamalar durumlarnda V. A. teknii uygulanmaktadr.
Önemli sorun nitel dei kenli modeller için olu turulan
Y =X

+

) ,“Workplace Violence in Healthcare Settings: Risk Factors and Protective Strategies”, Rehabilitation
Nursing • Vol. 35, No. 5 • September/October.
[3]

S. R. Searl(1971), Linear models, John Wiley&Sons

eklinde gösterilen lineer modelden elde edilen

( X X )b = X Y

veya

( X X ) ˆ

= X Y

normal denklemlerinde X X matrisinin rank tam olmayp(not full rank) klasik anlamda tersinin hesaplanamamas.
Bu ve benzeri matrislerin son zamanlarda ortaya atlm olan ”genelle tirilmi ters matrislerle çözümleme”
yöntemiyle kstlamalara gidilmeden bir çözüm mümkün olabilmektedir. Çal mamzda veri tablosu için
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MEDYANA DAYALI PARAMETRK OLMAYAN TAHMN YÖNTEM LE POLNOMAL MODELN
TAHMN

4. Uygulama

Alper SNAN1,A r GENÇ2
1

Medyana dayal tahmin yöntemlerinden en çok kullanlan yöntem olan Brown-Mood yöntemi ile yeni önerilen
medyan yöntemini kar la trmak amac ile kar la labilecek farkl durumlar dü ünülerek 25’er adet gözlem
çiftinden olu an 6 farkl yapay veri seti olu turulmu tur. Elde edilen 6 farkl durumun her biri için Brown-Mood ve
önerilen yöntemin tahmin sonuçlar kar la trlm tr.

Sinop Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, statistik Bölümü, Sinop
2

Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, statistik Bölümü, Konya
E-mail :alpsin@sinop.edu.tr, Email:agenc@selcuk.edu.tr

5. Sonuç

1. Giri
Parametrik olmayan yakla m regresyon fonksiyonunun bilinmeyen formda olmas veya, parametrik modelde
varsaymlarn salanmamas durumunda da kullanlan tekniklere verilen ortak bir isimdir. Parametrik olmayan
tahmin yöntemlerinden biri olan medyana dayal tahmin yöntemi baml dei ken ile bamsz dei ken arasndaki
balanty dorusal bir model yardmyla açklamay amaçlar. Literatürde basit dorusal model için kullanlan
Brown-Mood ve Theil yöntemleri mevcuttur. Bu çal mada; baz veri setleri arasndaki balantnn polinom
biçiminde bir eri ile açklanmasnn daha uygun olaca dü ünülerek yeni bir medyan tahmini yöntemi
geli tirilmi tir.

Bu yöntemler basit dorusal regresyon modelini ele alan, temelde birbirine yakn yakla mlardr. Basit dorusal
regresyon modeli

biçiminde olsun.

i = 1,2,..., N

(1)

Yi ; baml dei kenler, xi ; bamsz dei ken,  ve  parametrelerdir. N adet gözlem

çiftlerinden olu an örneklem

KAYNAKLAR
[1] Brown, G., W., and Mood, A. M. (1951) , "On Median Tests for Linear Hypotheses," Proceedings Second
Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, University of California Press, 159-166.

[3] Okur, S., (2009), “Parametrik Ve Parametrik Olmayan Basit Dorusal Regresyon Analiz Yöntemlerinin
Kar la trmal Olarak ncelenmesi” Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü.
[4] Sinan, A., (2010), “Panel Verili Yarparametrik Regresyon Modelleri” Doktora Tezi, Selçuk Ünv. Fen Bilimleri
Enstitüsü.
ABSTRACT

( x1, y1 ),..., ( x N , y N ) çiftleri ile gösterilsin. Brown-Mood yönteminde amaç grafik

üstünde bu gözlem çiftlerini göstererek elde edilen noktalara en yakn doruyu geçirmektir. Bu yöntemde veriler
gruplanarak meydanlar yardmyla önce dorunun geçtii noktalar tespit edilir ardndan noktalar yardmyla doru
denklemi ve buna bal olarak  ve  parametre deerleri bulunur. Theil yönteminde ise gözlem deerlerinin
medyan yerine her bir gözlem çifti ile olu turulacak modelden elde edilen tahmin deerlerinin medyan
kullanlr(Okur 2009).
3. Dorusal ili kiye sahip olmayan veriler için medyan tahmini
Brown-Mood ve Theil yöntemleri dei kenler arasndaki balanty bir doru yardmyla açklamaktadr. Baz veri
setleri arasndaki balantnn polinom biçiminde bir eri ile açklanmasnn daha uygun olaca dü ünülerek
çal mamzda yeni bir medyan tahmini yöntemi geli tirdik. Veri setindeki gözlemlerin serpilme diyagram
çizildiinde baml dei ken

Dei kenler arasndaki ili kinin dorusal olmas durumunda Brown-Mood yöntemi ile önerilen medyan yöntemi
birbirlerine yakn sonuçlar vermektedir ancak baml dei ken ile bamsz dei ken arasndaki ili kinin dorusal
olmad durumlarda, önerilen medyan yönteminin klasik yönteme göre daha iyi sonuç verdii grafikler ve hata
kareler ortalamalar yardmyla gösterilmi tir.

[2] Miller J.C. and Miller, J.N., (1993), "Statistics for Analytical Chemistry", Ellis Horwood PTR Prentice Hall,
Analytical Chemistry Series, 3rd ed. pp 159-161.

2. Brown- Mood ve Theil Yöntemi

Yi =  + xi +  i ,

Bu model üzerinden parametre tahminini yapmak için önerilen yöntem Brown-Mood yöntemindeki gibi verilerin
bölgelere ayrlmas ile ilgilendii gibi Theil yöntemindeki gibi olas tüm parametrelerin hesaplanarak medyannn
alnmas fikrini de kullanmaktadr (Sinan, 2010).

THE ESTIMATION OF POLYNOMIAL MODEL WITH NONPARAMETRIC
METHOD BASED ON MEDIAN

The nonparametric estimation method based on median is a useful method for estimating a simple linear regression
model when the assumptions of parametric model is not provided. Also it is easy to apply and robust for outliers in
the data set. In this study a new nonparametric estimation method based on median suggested for the estimation of
polynomial regression models. The results of two methods are compared on six different data sets and it is shown
that new method is more useful for the estimation of the polynomial regression models.
Key Words: nonparametric regression, median, polimial regression model

yi ’ ler ile bamsz dei ken xi ’ ler arasndaki ili kinin dorusal olmayan bir

biçimde, ikinci dereceden bir polinom ile ifade edilebilecek biçimde ise regresyon model e itlik 2’ deki gibi kurulur.

Yi =  +   xi +   xi +  i ,

i = ,,..., N

(2)
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SINIFLANDIRMA AMAÇLI DESTEK VEKTÖR MAKNELERNN LOJSTK REGRESYON LE
KARILATIRILMASI
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ile belirtilir. Di er benzer snflandrma yöntemlerinde oldu u gibi DVM’de, saysal optimizasyona uygun bir kayp
fonksiyonu kullanarak snflandrma hatasn minimum yapmaya çal r.
yeterince büyük bir sabit olmak üzere
programlama problemi,
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1. Giri
Uygulamal istatistikte, gözlemlerin ayrk iki kategoride snflandrlmas biçimindeki problemler ile sklkla
kar la lmaktadr. Varsaymlarnn dorulanmas durumunda snflandrma yöntemleri, yeni gözlemleri ait olduu
gruplara, eitim örnekleri yardmyla bir ayrc fonksiyona bal olarak atanmasn salar. Lojistik Regresyon (LR)
çözümlemesi nesnelerin snflandrlmas problemlerinde günümüzde yaygn olarak kullanlan bir yöntemdir.
Destek Vektör Makineleri (DVM), teorik çözümlemeler ile saysal algoritmalar yapsnda birle tiren bir
snflandrma ve regresyon yöntemidir. statistiksel örenme teorisinde bu teknik, deneysel risk minimizasyonundan
(Empirical Risk Minimization – DRM) ziyade yapsal risk minimizasyonuna (Structural Risk Minimization – YRM)
dayandrlan bir örenme algoritmas olarak geli tirilmi tir. YRM tümevarm prensibi, sonlu örneklemler için
Vapnik–Chervonenkis (VC) boyutuna bal olarak optimum model karma kln belirlemek üzere biçimsel bir
mekanizma salar. Klasik sinir alar ile kar la trldnda DVM, bir tek global optimum çözüm elde edebilir ve
boyut sorunu ile kar la maz. Bu ilgi çekici özellikleri DVM’yi sklkla tercih edilir bir teknik haline getirmektedir.
DVM ilk olarak örüntü tanma problemlerini çözmek üzere tasarlanm tr [1, 2]. Vapnik’in -duyarsz kayp
fonksiyonunun ortaya atlmas ile birlikte DVM, fonksiyon yaknsama ve regresyon model tahmin problemlerine de
geni letilmi tir [3, 4].

biçiminde olu turulur [5]. Bu yapda kullanc tarafndan belirlenmesi gereken
olmayan örneklerin miktar arasndaki de i imi kontrol eder.

katsays, karma klk ile ayrlabilir

KAYNAKLAR
[1] Chen, R. C. and Hsieh, C. H. (2006), Web page classification based on a support vector machine using a
weighted vote schema, Expert Systems with Applications, 31(2), 427–435.
[2] Tsujinishi, D. and Abe, S. (2003), Fuzzy least squares support vector machines for multiclass problems, Neural
Networks, 16(5–6), 785–792.
[3] Wu, Q. (2009), The forecasting model based on wavelet m-support vector machine, Expert Systems with
Applications, 36(4), 7604–7610.
[4] Dong, H., Yang, S., Wu, D. (2007), Intelligent prediction method for small-batch producing quality based on
fuzzy least square SVM, Systems Engineering-Theory and Practice, 27(3), 98–104.

Bu çal mada, snflandrma problemlerinde DVM yöntemi ile LR çözümlemesinden elde edilen bulgular hatal
snflandrma saylarna göre kar la trlacaktr. Bu amaçla, çe itli doum karakteristiklerine bal olarak dü ük
doum arlkl bebeklerin kestirim problemine ili kin bir veri seti kullanlacaktr.

[5] Cherkassky, V. and Mulier, F. (2007), Learning From Data: Concepts, Theory, and Methods, New Jersey, John
Wiley & Sons.

2. Snflandrma Amaçl Destek Vektör Makineleri
ABSTRACT
girdi örüntülerinin uzayn (örnein
biçiminde ele alnsn. Eitim verisini,

) göstermek üzere; eitim verisi

COMPARISON BETWEEN LOGISTIC REGRESSION AND SUPPORT VECTOR MACHINES FOR
CLASSIFICATION PURPOSES
(1)

hiperdüzlem karar fonksiyonu tarafndan uygun

ve

yakla mna göre snflandrma problemlerinde

katsaylar ile snflandrld varsaylsn. DVM
kayp fonksiyonuyla

deneysel risk,

The classication of individuals is a common problem in applied statistics. For binary classification problems,
logistic regression (LR) is one of the most widely used classication methods. More recently, Support Vector
Machines (SVM) has been receiving considerable attention in pattern recognition and regression function estimation
problems. In this paper, the fundamentals of LR and SVM are described, and the question of which one is better to
discriminate is investigated. An application with real data associated with giving birth to a low birth weight baby is
presented as an illustration.

(2)
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BYOKMYASAL VE EKOKARDYOGRAF PARAMETRELER ÜZERNE BR UYGULAMA
Birol TOPÇU1, Sinan SARAÇLI2, eref ALPSOY3, Aydn AKYÜZ3 , Mehmet YILMAZ4, Cengiz
GAZELO LU5
1
2

Yrd.Doç.Dr., Namk Kemal Üniversitesi, Tp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dal, Tekirda ,

Yrd.Doç.Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen-Ed. Fakültesi statistik Bölümü, Afyonkarahisar,3

Yrd.Doç.Dr., Namk Kemal Üniversitesi, Tp Fakültesi Kardiyololji Bölümü, Tekirda , 4 Doç.Dr., Ankara
Üniversitesi, Fen Fakültesi statistik Bölümü, Ankara, 5MSc. Namk Kemal Üniversitesi Tp Fakültesi
Biyoistatistik Anabilim Dal, Tekirda
E-mail: topcubirol@gmail.com
Giri
ekil 1. Hastalarn kan ve tansiyon ölçümlerinin yapsal eitlik modeli

Yapsal E itlik Modeli (YEM), son yllarda birçok bilim alannda kullanlmaya ba lanm bir model olmakla beraber
tp alannda çok fazla kullanlmamaktadr. Ancak baz çal malarda literatürde mevcuttur. Örnek olarak; insülin
tedavisi altndaki hastalarla yaplan bir çal mada, hipoglisemiyi önlemede en önemli faktörün farknda olmak
oldu u bulunmu tur [2]. Ba ka bir çal mada ateroskleroz risk faktörlerinin, ya am tarz de i kenleri (sigara, alkol
ve egzersiz) ile do rudan veya dolayl olarak ili kili oldu u ve bu risk faktörlerinden etkilendi i gösterilmi tir [3].

Kurulan Yapsal Eitlik Modelinin uygunluu incelenecek olursa, Ki-kare/sd = 68.77/ 43 = 1.599 deeri kritik deer
olarak kabul edilen 3 deerinden küçük olduundan ve RMSEA (Root Mean Square Error Approximation) deeri
=0,098, Kabul edilebilir deerler olan 0.05  RMSEA  0,10 aralnda yer aldndan Kurulan modelin uygun
olduu söylenebilir. [4]

YEM; modelde yer alan tüm gözlenen ve gözlenmeyen de i kenler arasndaki ili kileri ayn anda test edebilen,
faktör analizi ve çoklu regresyon analizinin birle imi niteli inde kapsaml bir istatistiksel yöntemdir [1].

EFA analizinde yer alan XA3 (total kolesterol) deikeni YEM de anlaml çkmadndan analizden çkartlm ve
ilgili sonuçlar elde edilmitir.

Bu çal mada bizde yapsal e itlik modellemesi ile prehipertansif bireylerde, antropometrik, biyokimyasal ve
ekokardiyografi parametrelerinin arasndaki etkileri belirlemeyi amaçladk.

XD2 (EF) ve XE1 (Creatin) deerlerinin ise kan deerleri üzerinde, sras ile 0.03 ve 0.08 katsays ile en az etkiye
sahip deikenler olduu söylenebilir. EF ekokardiografik bir parametredir ve prehipertansiflerde metabolik sendrom
ve obezitenin fazla olduu düünülürse EF nin bunlarda yüksek olmas vücudun sempatik yük altnda olduunun bir
göstergesidir. Creatinin deerlerinin yüksek olmas da ilerde geliecek hipertansiyon ve buna bal renal hasar
gelieceinin bir göstergesi olabilir.

Uygulama
Çal maya, Mart 2010 ile Kasm 2011 zaman aral nda Namk Kemal Üniversitesi Ara trma ve Uygulama
Hastanesi Kardiyoloji klini ine gelen ard k 3000 hasta arasndan prehipertansif oldu u tespit edilen 60 hasta
alnm ve bu bireylerden elde edilen verilere ilk olarak Açklayc Faktör Analizi uygulanm tr.
Bazal özellikler ve biyokimyasal parametreler ölçüldükten sonra yapsal e itlik modeli için 5 faktör olu turulmu tur.
Faktör 1 lipid faktörü olarak adlandrld ve total kolesterol, trigliserid ve dü ük dansiteli lipoprotein (LDL)
kolesterolü içermektedir. Benzer biçimde, faktör 2 eker faktörü hemoglobin A1c (HgbA1c) ve açlk kan ekerini;
faktör 3 antropometrik faktör bel çevresi ve kalça çevresini; faktör 4 eko faktörü sol ventrikül diyastolik çap ve sol
ventrikül ejeksiyon fraksiyonunu; faktör 5 böbrek faktörü serum kreatinin, düzeylerini ifade etmektedir.
5 faktörden olu an kan de erleri ile tansiyon (diastolik ve sistolik tansiyon) arasndaki ili kileri belirlemek için
kurulan YEM, ekil 1’de verilmi tir.

Kan deerleri tüm alt boyutlaryla birlikte tansiyon üzerinde pozitif yönlü bir etkiye sahip olarak kan deerlerindeki
bir birimlik artin tansiyon deerlerinde 0.40 birimlik bir arta sebep olabilecei söylenebilir. AK, HbA1C, total
ve LDL kolesterol ve trigliserit ve creatinin deerlerinde yükselme prehipertansif dönemde balamaktadr. Bu da
bize bu dönemde yaam ekli deiiklii ile önlem almamz gerektiini düündürmektedir.Y (Tansiyon) deikeni
üzerinde ise Sistolik tansiyon deeri 0.80 katsays ile diastolik tansiyon deerinden daha etkili olarak belirlenmitir.
Prehipertansiflerde daha çok sistolik tansiyon yükseklii ön plandadr.
KAYNAKLAR
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[3] Oh H.S., Seo W.S., (2001), Development of a structural equation model for causal relationships among arteriosclerosis risk
factors, Public Health Nurs. 18 (6): 409-17.
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TEK YARDIMCI DE KENL ORAN TAHM N ED C LER N N TAYLOR SER S YAKLA IMIYLA
KAR ILA TIRILMASI VE B R UYGULAMA
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Bu çal mada, basit rasgele örnekleme yönteminde geli tirilen baz tek yardmc de i kenli oran tahmin edicilerinin
hata kareler ortalamalar Taylor serisi yakla m kullanlarak incelenmi tir. Taylor serisi yakla m do rusal olmayan
bir tahmin ediciyi gözlemlerin do rusal bir fonksiyonuna yakla trp, bu do rusal yakla ma uygun bir varyans
e itli i yazar. Bu do rusalla trma i lemi Taylor serisi yakla myla elde edilerek tahmin edicinin varyans
hesaplanr. Daha sonra bu yöntem kullanlarak elde edilen bu tahmin edicilere ait hata kareler ortalamalar dikkate
alnarak kar la trmalar yaplm ve belirli ko ullar elde edilmi tir. Bu ko ullar altnda hangi tahmin edicinin hata
kareler ortalamasnn daha küçük, dolaysyla daha etkin oldu una karar verilmi tir.
Uygulamada, Trabzon'daki 18 ilçede bulunan 111 tane ortaö retim okuluna ait veriler kullanlm tr. Bu veriler
Trabzon Valili i l Milli E itim Müdürlü ünden alnan gerçek verilerdir. Burada yardmc de i ken ö renci says ve
ilgilenilen de i ken ö retmen says olarak alnm tr ve ö renci says yardmyla ortalama ö retmen says oran
tahmin edicileri ile tahmin edilmi tir. Burada kitleden örnekleme seçme i lemi rastgele saylar tablosu kullanlarak
yaplm , dolaysyla örnekleme alnan birimlere e it ans verilerek kitledeki de i kenli in örneklemede korunmas
sa lanm tr.
Anahtar Kelime: Basit Rasgele Örnekleme; Taylor Serisi Yakla m; Ortalama; Oransal Tahmin Edici; Oran;
Çarpmsal Tahmin Edici; Yardmc Bilgi; Hata Kareler Ortalamas.
COMPARSION OF RATIO ESTIMATORS WITH SINGLE AUXILIARY VARIABLE BY TAYLOR
SERIES APPROACH AND AN APPLICATION
Abstract: In this study mean square errors of ratio estimators with a auxiliary single variable are found with Taylor
series approach. Taylor series approach provides a suitable variance equation by approaching a non-linear estimator
to a linear function of linear observations. This method of linearization is provided by Taylor series approach and the
variance of the estimator is calculated. After having mean square errors of the estimators, some comparsions are
done and some conditions are given considering these mean square errors. Under these conditions it is decided which
of the mean square error is smaller and yet which one is more effective.
In the application, datas of 111 junior schools in the counties of Trabzon is used. These actual datas are provided by
the Trabzon National Education Managment of Trabzon Governorship. In these datas the auxiliary is the number of
students and the considered variable is the number of teachers. The number of teachers is estimated via the number
of students by ratio estimators method. In the application random sampling choosing is done by the table of random
numbers.
Keywords : Simple Random Sampling; Taylor Series Approach; Mean; Ratio Estimator; Proportion; Product
Estimator; Auxiliary Information; Mean Square Error.
KAYNAKLAR:
[1 Kadlar, C., Çng, H., 2003. A study on the chain ratio-type estimator, Hacettepe Journal of Mathematics and
Statistics, 32, 105-108.
[2] Kadlar, C., Çng, H., 2006. New Ratio Estimators Using Correlation Coefficient, nterstat 4, pp, 1-11.
[3] Naik, 6., V. D., Gupta, P. C., 1996. A note on estimation of mean with known population proportion of an
auxiliary character. Jour. Ind. Soc. Agr. Stat., 48(2), 151-158.
[4] Ortaö retim Okullar, Ö retmen ve Ö renci Saylar, 2012. Trabzon Valili i l Milli E itim Müdürlü ü.

Konuma dayal gözlemlerle elde edilen grafik ve grafik-olmayan bilgilerin toplanmas, saklanmas, i lenmesi ve
kullancya sunulmas i levlerini bütünlük içerisinde gerçekle tiren
corafi bilgi sistemi, son yllarda salk alan ara trmalarnda ve özellikle hastalk dalm haritalandrlmasnda,
hastalklarn görülme sklnn belirlenmesinde, hastalarn takibinde, salk servislerine corafi ula m örenmede,
personel yönetiminde, bölgesel hastalk analizlerinde, salk hizmetlerinin dalmnn belirlenmesi gibi konularda
kullanlmaktadr. Ancak bu konuda ülkemizde snrl bölgesel çal malar mevcuttur. Bu çal mada, Düzce
Üniversitesi Tp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon polikliniine tan veya tedavi amacyla çe itli tarihlerde
ba vuran 52 ankilozan spondilitli hastadan, 2013 ylnda toplanan veriler yardmyla hastalarn Düzce ilinde belirli
bir alanda yersel kümelenme gösterip göstermediklerinin ara trlmas amaçlanm tr. Bu amaçla elde edilen veriler
ARCG S 10 programna aktarlm tr. Hastalarn yersel kümelenmeleri, programda yer alan Moran I, Getis ORD
(General G), En yakn kom u yöntemi (Average nearest neighbour) ve Ripley’in K fonksiyonu yöntemleri ile
incelenmi tir. Bu yöntemler yere göre global kümeleme yöntemleridir. Moran I yöntemi, olgular arasndaki
mekânsal otokorelasyonu ölçen bir sistemdir. Getis ORD ise, mekânsal alanda yüksek deerlerin (olgularn) mi
yoksa dü ük deerlerinin mi kümelendiinin tespitinde kullanlan bir yöntemdir. En yakn kom u yöntemi de
noktalarn en yakn kom u uzaklklarndan yararlanarak kümelenmelerini ara trmaktadr. Ripley’in K fonksiyonu
ise, corafi bölgeye ait nokta veriler ile mekânsal yapy analiz etmek için kullanlmaktadr. Bu yöntem belirli bir
mesafe ile dier olgular arasnda ne kadar olgu/vaka bulunduunu ölçer ve sadece en yakn kom u mesafesi ile deil
tüm yaplar arasndaki mesafeleri alarak mekânsal bamllklarla ilgili bir özet sunar. Çal mada yersel kümeleme
için yukarda ksaca tanmlanan dört yöntem kullanlarak, elde edilen sonuçlar kar la trmal olarak yorumlanm tr.
Bulgular deerlendirildiinde, Düzce il merkezinde anlaml düzeyde bir kümelenmenin olduu belirlenmi tir.
Ancak, gerçekle en kümelenme, ankilozan spondilit hastalnn nadir görülmesi sebebiyle toplanan veri saysnn az
olmasndan ve sadece bir salk merkezine ait verilerin kullanlmasndan dolay gerçei tam olarak yanstmayabilir.
Buna kar n verilerin topland salk merkezinin, Düzce ilinde en büyük ve kapsaml salk merkezi olmas
nedeniyle sonuçlarn, bir ön çal ma niteliinde önem ta d da göz ard edilmemelidir. Sonuç olarak planlama,
korunma ve tan-tedavi i lemlerinde oldukça önemli rol oynayan hastalk, personel, salk merkezi gibi konularyla
ilgili kümelenme yaplarnn incelenmesi önerilir. Bu kümelerin incelenebilmesi için gerekli veri, çe itli salk
kurulu larndan temin edilebilir. Ancak salk kurulu larnn, adres bilgileriyle birlikte düzenli kaytlar tutmas
önemli bir konudur.
KAYNAKLAR
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ABSTRACT
INVESTIGATION OF SPATIAL CLUSTER OF ANKYLOSING SPONDYLITIS PATIENTS IN DUZCE
UNIVERSITY RESEARCH HOSPITAL.
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With the help of the data collected in Duzce University Physical Therapy and Rehabilitation Clinic, in 2013, 52
ankylosing spondylitis patients were investigated for spatial clusters. Spatial clustering was examined with Moran I,
Getis ORD, Average nearest neighbor and Ripley's K function in ARCGS 10 program. It was determined that a
significant level of visualisation cluster in the centre of Duzce. However, due to the rarity of the disease ankylosing
spondylitis, and used only one health center, clustering may not reflect exactly the data. But, because of the health
center is largest institution, results can be evaluated a preliminary study.
Keywords: Geographic information system, spatial clustering methods, ARCGIS10, ankylosing spondylitis, disease
cluster
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1.

Giri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlaycs olarak kurulmu tur [3].
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi Kanunu, sosyal güvenlik reformunun bir parças olarak Ekim 2001
tarihinde yürürlüe girmi tir. 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayl Resmi Gazete’de yaymlanan Bireysel Emeklilik
Tasarruf ve Yatrm Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Dei iklik Yaplmasna
Dair Kanun ile devlet katks sistemine geçilmi ve böylece BES’te yeni bir dönem ba lam tr.
Bu çal mann amaçlarndan biri, kanun dei iklii ile getirilen devlet katksnn BES üzerindeki etkisini incelemek,
bir dieri de yapsal krlma içeren bir serinin duraanlk analizinde yapsal krlmann dikkate alnmas gerekliliini
vurgulamaktr. Zira literatürde yaplan çal malarn çounda zaman serilerinin duraanl incelenirken yapsal
krlmalar dikkate alnmam ve aslnda duraan olan serilere gereksiz fark alma i lemleri uygulanarak yanltc
sonuçlar elde edilmi tir. Bu amaçla 2007:01-2013:06 dönemine ili kin aylk katk pay tutar (KP) (milyon TL) veri
seti üzerinde çal lm tr.
2004:1-2013:6 dönemine ili kin aylk katk pay tutarlar (milyon TL) serisinin zaman grafii ekil 1’de verilmi tir.

serideki dura and l n bir nedeni olabilece i dü ünülerek Perron (1989)’un önerdi i Model C ile yapsal krlma
modelleri dikkate alnarak birim kök testi uygulanm ve sonuçlar Tablo 1’de verilmi tir.
Tablo 1. Perron(1989) Modellerine li kin ADF Testi Sonuçlar
Model
t- ist.
Olaslk (p) deeri AIC
Toplamsal Sapmal Model (AO) -8,7416 0,000
10,603
Kademeli Sapmal Model (IO)
-8,3633 0,000
10,677
Bu durumda seri gerçekte dura an iken serideki yapsal krlmadan kaynaklanan bir sahte dura an-d l n oldu u
de erlendirilmi tir.
3. Sonuçlar
Katk pay tutar serisine uygulanan analizlerin sonuçlar de erlendirildi inde KP serisinde 2012:09 döneminde
yapsal bir krlma tespit edilmi ve bu krlmann seride sahte dura an-d l a neden oldu u belirlenmi tir. Haziran
2012 tarihinde Resmi Gazetede yaymlanarak yürürlü e giren BES’te devlet katksn içeren yasa de i ikli i BES’i
olumlu yönde etkilemi ve 2012:09 döneminden itibaren katk pay tutarlarnda hzl bir art a yol açm tr.
KAYNAKLAR
[1] Perron, P.,(1989), The Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis, Econometrica, 57 (6):
1361-14013.
[2] Sevüktekin, M ve Nargeleçekenler, M. (2010), Ekonometrik Zaman Serileri Analizi Eviews Uygulamal, Ankara,
Nobel Yaynlar.
[3] http://www.egm.org.tr/
ABSTRACT
INVESTIGATING OF STATE CONTRIBUTION EFFECT OF PRIVATE PENSION SYSTEM VIA
ANALYSIS OF STRUCTURAL BREAK

ekil 1. Katk Pay Tutar (milyon TL) Serisinin Grafii
ekil 1 incelendiinde BES katk pay tutar serisinin ortalamada ve varyantsa duraan olmayan bir yapya sahip
olduu, ayrca serinin genel eiliminde 2011:12 ve 2012:09 anlarnda yapsal bir dei iklik (krlma) olduu
görülmektedir. Özellikle 2012:09 noktasnda görülen serideki sçrama ve sonraki dönemde görülen artan trend,
serinin 2012:09 anndan sonra hem düzeyinde hem de eiminde yapsal bir dei ik olduunu göstermektedir.
2.

One of the purposes of this paper, to examine the impact on the state's contribution PPS sector and the other purpose
is to emphasize the necessity of taking into account the structural break on the stationarity analysis of a series with
structural breaks For this purposes, amount of monthly contribution for the period 2007:01-2013:06 (TRY million)
was studied on the data set. As a result of analysis, series of the contrubution amount has been identified structural
break in 2012:09 and there have been a non-stationarity structure due to the structural break. The change of the new
law has increased amount of contrubution since the 2012:09.
Key Words: Private Pension System (PPS), structural breaking analysis, Chow test

Bulgular

Serinin duraanl, Augmented Dickey Fuller (ADF) birim kök testi ile analiz edilmi ve serinin tüm modeller için
%1, %5 ve %10 anlamllk seviyelerinde duraan olmad belirlenmi tir.
Zaman serilerinde duraan-d ln bir nedeni de serinin anakütle regresyon denklemi boyunca farkl örneklemler
açsndan dei iklikler (yapsal krlmalar) göstermesidir. Genelde ekonomide yapsal krlmalarn bir nedeni olarak
ekonomi politikalarndaki dei meler ile önemli olaylarn neden olduu dei iklikler saylabilir [2]. BES’teki devlet
katks geli mesi de bu dei melerden biri olarak deerlendirilebilir.
BES’teki bu geli menin yapsal krlmaya yol açp açmadnn incelenmesi için serinin CUSUM ve CUSUM of
squares grafikleri incelenmi ve seriye Chow yapsal krlma testi uygulanm tr. Analizler sonucunda seride 2011:12
ve 2012:09 dönemlerinde yapsal krlma belirlenmi tir. KP serisinde 2012:09 dönemindeki yapsal krlmann
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1. Giri
(1)

[5]
ile verilen çoklu lineer regresyon modeli ele alnsn. Burada, :
tipinde rastgele dei kenlerin gözlenen yant
vektörü, :
tipinde 1’lerden olu an vektör,
ve p × 1 boyutlu
bilinmeyen parametreleri içeren vektör,
:

tipinde

merkezile tirilmi

ve

standartla trlm

bilinen açklayc dei kenler matrisi ve :
varsaymlar ile hatalarn gözlenmeyen vektörüdür.
(

tipinde
ve

,
:

) tipinde matris olmak üzere (1) modeli
(2)

olarak yazlr. (1) modeline en küçük kareler (EKK) yöntemini uygulayabilmek için matrisinin tam kolon rankl
olmas gerekmektedir. Ancak, bir veya daha çok açklayc dei kenin dierlerinin dorusal bir kombinasyonu
olmas durumunda ortaya çkan çoklu iç ili ki varlnda
matrisi tam kolon rankl deildir. Bu durumunda X ' X
matrisi singüler olacandan dolay EKK tahmin edici uygulanamaz. Sabit varyansl ve ili kisiz hataya sahip lineer
regresyon modellerinde çoklu iç ili ki olmas durumunda Hoerl ve Kennard (1970) EKK’ye alternatif olarak ridge
tahmin ediciyi (1) modeli altnda:

bˆk = ( X ' X + kI )1 X ' y , k  0 olarak önermi

[6]
[7]

THE
INFLUENCE
MEASURES
MULTICOLLINEARITY

IN

THE

PRESENCE

Key Words: Autocorrelation, Influence, Leverage Point, Multicollinearity, Ridge Regression

tir.

,

,

ile modellendii

,

(3)

modeli ele alnm tr. (3) modeli altnda çoklu iç ili ki olmas durumunda Trenkler (1984)’in önerdii ridge tahmin
edici

ˆ (k ) = ( Z '  1Z + kI *p )1 Z '  1 y , I *p = diag (0,1,...,1)

ele alnm ve

ˆ (k )

tahmin edici için COOK

uzakl, DFFITS ve DFBETAS ölçümleri incelenmi tir. Elde edilen teorik sonuçlar simülasyon ile üretilen örnek
üzerinden irdelenmi tir.




OF AUTOCORRELATION

AND

Influence concepts have an important place in linear regression models. Case deletion is a usefull method for
assessing the influence of single case. Some of the influence measures (DFFITS and COOK’s D) are discussed by
Walker and Birch (1988), when the ridge regression used in case of multicollinearity. However, the errors structure
in the linear regression models dealt with by Walker and Birch (1988) are uncorrelated. In this paper, the influence
measures for ridge regression estimator with autocorrelated errors are discussed. To determine the behavior of the
influential observations depending on ridge parameter and autocorrelation coefficien, a Monte Carlo simulation were
applied.

Regresyon analizinde önemli bir varsaym seçilen modelin verideki tüm gözlemler için uygun olmasdr. Fakat
uygulamada bir veya birden çok gözlem, verinin çounluunun olu turduu modelden farkllk gösterebilir
(Weisberg, 1985). Bu farkllklar regresyon sonuçlar üzerinde önemli bir etki yaratacandan dolay tanlama
kavram lineer regresyon modellerinde önemli bir yer almaktadr. Kaldraç (Leverage) ve Etkinlik (Influence)
kavramlar ili kisiz hataya sahip lineer regresyon modelleri için sklkla ele alnan tanlama metotlardr; Belsley ve
ark. (1980), Cook (1977). Etkinliin ölçümünde kullanlan istatistikler; Cook uzakl (Cook, 1977), DFFITS ve
DFBETAS (Belsley ve ark., 1980) iken kaldraç nokta apka matrisi üzerinden belirlenir. Etkinlik ve kaldraç nokta
kavramn sabit varyansl ve ili kisiz hataya ve çoklu ili kiye sahip modeller altnda baz yazarlar tarafndan
incelemi tir: Walker ve Birch (1988), Özkale (2013), Steece (1986).
Bu çal mada (2) ile verilen modelden farkl olarak hatalarn
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TÜRK YE KRED TEMERRÜT TAKASI PR M N N UZUN DÖNEM BAIMLILIK YAPISININ
NCELENMES VE MODELLENMES
Nurbanu BURSA* ,Hüseyin TATLIDL

Bir ARFIMA sürecinde fark parametresi

aralnda ise süreç ksa dönem bamlla,

aralnda ise de uzun dönem bamlla sahiptir. Bir serinin uzun dönem bamllk özelliinin incelenmesi için
kesirli fark parametresinin belirlenmesinde yinelenmi ölçekli düzeltilmi aralk istatistii (R/S), Whittle yakla k en
çok olabilirlik yöntemi ve dalgack yöntemi gibi pek çok yöntem kullanlmaktadr. Son zamanlarda öne çkan
yöntemlerden biri de ölçekleme teorisi çerçevesinde geli tirilen DFA’dr. Bu analiz, zaman serilerindeki uzun dönem
hafzann varln ya da yokluunu ara trmak için ölçekleme üsteli olarak bilinen saysal bir parametre ( )
salamaktadr. Bu yöntemle, duraan olmamaktan kaynakl, sahte uzun dönem bamllklarn belirlenmesinden
kaçnlmaktadr.

Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, statistik Bölümü, Beytepe, Ankara, TÜRKYE
E-mail: nurbanubursa@hacettepe.edu.tr
E-mail: tatlidil@hacettepe.edu.tr
Giri
Kredi türevleri ad altnda, kredi riskinin çe itli risk aktarm enstrümanlar vastasyla bu riskleri almak isteyenlere
aktarlmasna olanak salayan yeni yöntemler geli tirilmektedir. Kredi türevlerinin finansal piyasalarda en yaygn
olarak i lem gören enstrüman kredi temerrüt takas (credit default swap) yani CDS’tir. CDS’ler, bir alacaklnn,
üçüncü bir ki iye belli bir ücret ödeyerek, alacan garantilemesini salayan sözle melerdir. Bu riski, CDS satcs
belirli bir ücret kar l üstlenir. Bu ücrete CDS primi denir. Primlerin miktarn borçlu olan ülkenin ya da irketin
iflas etme olasl belirler. flas etme olasl arttkça ödenecek primler de doru orantl olarak artar.

Ayn zamanda, DFA ile elde edilen ölçekleme üsteli

Gün geçtikçe hacim olarak önemli bir duruma gelmeye ba layan CDS’lerin bu yükseli inde, devletlerin ülke riskinin
bir göstergesi olarak kullanlmalarnn ve dier risk göstergelerine göre daha doru sonuçlar sunmalarnn pay
büyüktür. Ülke CDS’lerinin primi, eurobond ihraç eden ülkenin temerrüde dü mesi durumunda, söz konusu varl
elinde tutanlarn önceden belirlenmi bir miktarda tazminlerini salamak amacyla, CDS satclarna ödedikleri,
yükümlülük tutarnn belirli bir yüzdesi olarak hesaplanan yllk primlerdir. Bu haliyle CDS primleri, ülkeler için
temerrüt riskinin dorudan bir ölçütü olmaktadr. Bir anlamda bu primler, uluslararas piyasalarda o ülkenin
borçlarn ödeyebilme kabiliyetine olan güveni göstermektedir.

[1] Tatldil, H. ve Bursa, N. (2011). Kredi Temerrüt Takas ve Risk Yönetimi, ktisat ve Toplum Dergisi, 12, 58-65.

Çal mada 2851 gözlemden olu an 01.11.2000 - 30.11.2012 tarihleri arasndaki Türkiye’ nin 5 yl vadeli CDS primi
tek dei kenli zaman serisindeki uzun dönem bamllk yaps trendden arndrlm dalgalanma analizi (detrended
fluctuation analysis-DFA) ile ortaya çkarlm , bu analiz yardmyla belirlenen kesirli fark parametresiyle de
ARFIMA modellemesi gerçekle tirilmi tir.
Uzun Dönem Ba mllk Yapsnn ncelenmesi ve Modellenmesi

Uzun dönem baml zaman serilerinin çözümlenmesinde dorusal bir model ve ard k balanml bütünle ik
hareketli ortalamalar (ARIMA) modellerinin geni letilmi bir hali olan ard k balanml kesirli bütünle ik hareketli
ortalamalar (ARFIMA) modelleri kullanlmaktadr.
sürecinde

kesirli fark parametresi arasnda a adaki gibi bir ili ki

(2)
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[2] Leite, A., Rocha, A. P., Silva, M. E., Gouveia, S., Carvalho, J., Costa, O., (2007). Long-Range Dependence in
Heart Rate Variability Data: ARFIMA Modelling vs Detrended Fluctuation Analysis, Computers in Cardiology, 34,
21-24
[3] Günay, S., Eriolu, E., Alada, Ç. H. (2007). Tek Dei kenli Zaman Serileri Analizine Giri , Hacettepe
Üniversitesi Yaynlar, Ankara.
[4] Wang, Y., Wei, Y., Wu, C., (2011). Detrended Fluctuation Analysis On Spot and Futures Markets of West Texas
Intermediate Crude Oil, Physica A, 390, 864-875.
[5] Bekta , C., (2007). Dünya Borsalar Getiri ve Mutlak Getiri Serilerinde Uzun Dönemli Bamllk Analizi,
Yüksek Lisans Tezi, stanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
ABSTRACT

Uzun dönem bamllk, bir sürecin otokorelasyon fonksiyonunda gözlenen hiperbolik biçimdeki yava dü ü olarak
ifade edilmektedir. Bir zaman serisinin uzun dönem bamllk özelliine sahip olmas bu zaman serisinin uzak
gözlemleriyle bile arasnda bir ili kinin olduunu göstermektedir.

ARIMA

ile

bulunmaktadr.

deeri için yalnz tamsaylar dikkate alnmaktadr. Ancak teorik olarak

tamsay ile snrl deildir. Dorusal zaman serileri modeli olan ARFIMA

’nin deeri

modeli ile tamsay olmayan

EXAMINING AND MODELLING THE STRUCTURE OF LONG-TERM DEPENDENCY OF TURKEY’S
CREDIT DEFAULT SWAP SPREADS
Credit default swap (CDS) spreads which are known as indicator of country risk and modelling these spreads have
great importance in terms of financial world. In this study, firstly, information is given about long-term dependency,
ARFIMA models and detrended fluctuation analysis which can be called (DFA). Secondly, the structure of longterm dependency is revealed with DFA on Turkey's CDS spread time series from 2000 to 2012. In addition to this,
mentioned univariate time series is modelled by ARFIMA.
Key Words: Credit Default Swaps, Detrended Fluctuation Analysis, ARFIMA.

deerlerinin de kullanlabilmesi salanm tr.
zaman serisi,
(1)
model denklemi ile ifade edilirse

’ ye ARFIMA süreci denir.
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CVAR RSK ÖLÇÜSÜNE DAYALI PORTFÖY OPTMZASYONU: DNAMK KOPULA MODEL
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Özet

PORTFOLIO OPTIMIZATION BASED ON CVAR: DYNAMIC COPULA MODEL

Bu çal ma, çok de i kenli finansal verilerin ba mllk yapsnn kopula kullanlarak istatistiksel olarak
modellenmesi ile ilgilidir. Finansal veriler, ekonomik faktörlerden çok etkilendi inden ço unlukla zamana göre
de i kenlik gösterir. Bu nedenle, çal mada zamana göre de i kenli i göz önüne alan dinamik kopula modeli
kullanlm tr. Ayrca Monte Carlo simülasyonu ile Mean-CVAR modeline dayal portföy optimizasyonu yaplm tr.
Uygulama olarak Türk finans piyasasndaki dört farkl endeks ile bir portföy olu turulmu tur. Bu portföydeki
varlklarn marjinal da lmlar tahmin edilerek farkl kopula modelleri için parametre tahminleri verilmi tir.
Belirlenen kopula modelinden olu turulan portföy için CVaR risk ölçüsüne dayal portföy optimizasyonu yaplm tr.

This paper is concerned with the statistical modeling of the dependence structure of multivariate financial data using
copula. Since financial data is greatly affected by the economic factors, it often varies according to the time.
Therefore, dynamic copula model is used that takes into account the time-varying. In addition, portfolio optimization
based on Mean-CVaR model is applied with Monte Carlo simulation. As an application, a portfolio with four
different Indexes is constructed from the Turkish financial markets. The marginal distributions of assets in the
portfolio are estimated and parameter estimates are given for the different copula models. The portfolio optimization
based on CVaR is made for the portfolio created from the specified copula model.

Giri

Key Words: Dynamic copula, CVaR, portfolio optimization

Modern Portföy Teorisi, 1950’li yllardan sonra ortaya çkan ve varlklar arasndaki ili kileri göz önüne alarak
portföy olu turmaya dayal bir yakla mdr. Markowitz, ortalama varyans modelini ortaya koymu ve modern
portföy teorisinin temellerini atm tr[1]. Ortalama varyans modelinde portföyün riski varyans ile ölçülür. Getiri
verilerinin normal da lmad  durumda riski varyans ile ölçmek yerine di er risk ölçülerini kullanmak daha
uygundur. Riske Maruz De er (VaR -Value at Risk) ve Ko ullu Riske Maruz De er (CVaR -Conditional Value at
Risk) finansal alanda en çok bilinen risk ölçümleridir. Finansal alanda yaplan ilk çal malarda risk ölçüsü olarak
VaR kullanlm tr. Ancak VaR, bir risk ölçüsünde istenen alt toplamsallk ve konvekslik özelli ini
sa lamamaktadr. Özellikle finans ve portföy optimizasyonunda bu özelliklerin sa lanmas önemlidir. CVaR bu
özellikleri sa lad  için VaR’a alternatif olarak önerilmektedir[2]. Bu çal mada risk ölçüsü olarak CVaR alnm ve
portföy optimizasyonu için Ortalama- CVaR (Mean-CVaR) modeli kullanlm tr.
Portföy CVaR’n daha do ru tahmin edebilmek için varlk getirilerinin kuyruklar arasndaki lineer olmayan
ba mll  ortaya çkarmak gerekmektedir. Bu çal mada, getiri serileri arasnda ba mllk yapsn modellemek için
ilk defa Sklar [3] da bahsedilen kopula modeli kullanlm tr. Ancak kullanlan finans verileri zamana göre
de i kenlik gösterdi inden verilere bilinen kopula modeli yerine dinamik kopula modeli uygulanm tr[4]. CVaR’a
dayal portföy optimizasyonu yapabilmek için kopula parametresinin tahmin edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla iki
a amadan olu an Marjinallere li kin Çkarsama Fonksiyonlar (IFM) yöntemi kullanlm tr. Bu yöntemde, ilk
a amada marjinal da lm parametre tahminleri, ikinci a amada ise copula parametresinin tahmini yaplmaktadr[5].
Marjinal ve kopula uyum iyiliklerinin testi için AIC ve BIC kriterlerinden yararlanlm tr. Böylelikle, portföyün
ba mll nn GARCH(1,1)-t dinamik kopula modeline uydu u görülmü tür. Son olarak Monte Carlo simülasyon
yöntemi ile bu modelden üretilen veriler için CVaR risk ölçüsüne dayal portföy optimizasyonu yaplm ve
portföydeki varlklarn a rlklar belirlenmi tir.
KAYNAKLAR
[1] Markowitz H.(1952), Portfolio Selection, Journal of Finance, 25, 77-91.
[2] Rockafellar R. T. and Ursayev S. (2002), Optimization of conditional value at risk, Journal of Risk, 2, 21-40.
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D borçlanma, geli mekte olan ülkeler için önemli bir finans kaynadr ve ülkeye yabanc kaynak giri i salad
için ülke ekonomisine ba langçta olumlu etki yaratmaktadr. Buna kar lk, faiz ve anapara ödemeleri esnasnda iç
kaynaklarn ülke d na transferini gerektirdii için ülke ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler olu turabilmektedir. D
borçlarn sürdürülebilirlii, ulusal gelirin mevcut ve gelecekteki borç yükümlülüklerini ve dier giderlerini kar lama
durumuna baldr. Ülkedeki döviz ak  ve likidite durumunun d borç servisi için yeterli düzeyde olmamas, var
olan borçlarn yeniden finanse edilmesini gerektirmektedir. Bu durum, ülkede ciddi bir borç krizine neden olabilir.
Yabanc kaynak giri inin, ülkede ekonomik dengeyi salamas ve koruyucu bir etkide bulunmas, etkili bir d borç
yönetimini gerektirmektedir. Türkiye’de ya anan ekonomik krizlerin çounu d borçlar tetiklemektedir. Olas borç
krizlerinin önüne geçilmesi amacyla, Türkiye’nin d borç stoklarnn modellenmesi büyük önem ta maktadr.
Ülkenin borçlanma limiti belirlenerek gerekli ekonomik politikalar düzenlenmelidir. Finansal zaman serilerinin
dinamik bir yapya sahip olmasndan dolay belli dönemlerde irrasyonel dei imler meydana gelebilir. Bu irrasyonel
dei imler, ülkenin o dönemdeki ekonomik durumunu temsil eden bir rejime ait olabilir. SMM sayesinde, seride
uzun ve ksa vadede bir yöne doru gerçekle en rejim dei iklikleri tanmlanarak, bu rejimler arasnda ili ki yaps
göz ard edilmeden serideki hareketliliin modellenmesi salanmaktadr. Bu çal mada, Sakl Markov Modeli
(SMM) ile Türkiye toplam d borç stokundaki (milyon ABD $) dei imlerin modellenmesi ve böylece Türkiye’nin
d borçluluk yapsnn belirlenmesi amaçlanm tr. Modelde, farkl rejimlerin etkilerinin yanstlmasnda Normal
dalm kullanlm tr. Böylece, Türkiye’deki ekonomik istikrar salayacak gerekli politikalarn alnmas amacyla,
Normal-SMM ile Türkiye toplam d borç stokunda gelecek dönemlerde gerçekle mesi beklenen dei im oranlar
tahmin edilmektedir.


Sakl Markov Modeli
Markov modeli, ele alnan sistemin durumlarnn ve bu durumlara ili kin olaslklarn bilindii stokastik bir
modeldir ve sistemin herhangi bir t zamanndaki çkts gözlem olarak adlandrlmaktadr. Ancak, gerçek
uygulamalarda ilgilenilen sistemin gözlemlenebilmesi çou zaman mümkün deildir. Bu durum, Markov modelinin
uygulama alann daraltan önemli bir sorundur. SMM’de, sistemin herhangi bir anda içinde bulunduu durumun
bilinmedii varsaylmaktadr.



ekil 1. SMM’nin Yaps
Bu çal mada, belirtilen ard k zaman aralklarnda Türkiye toplam d borç stokunda meydana gelen dei im
orannn Normal dalm ailesinden türetildii ve bu ailenin parametrelerinin homojen bir Markov zinciri olduu
Normal-SMM (NSMM) kullanlm tr.
KAYNAKLAR
[1] Cappe, O., Moulines, E. and Ryden, T. (2005), Inference in Hidden Markov Models, Springer
Science+Business Media, New York, USA.
[2] Rabiner, L.R. (1989), A Tutorial on Hidden Markov Models and Selected Applications in Speech Recognition,
Proceedings of the IEEE, 77:2, 257-285.
[3] Sar, M. (2004), D Borç Yönetimi ve Türkiye Uygulamalar, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas D
li kiler Genel Müdürlüü, Uzmanlk Yeterlilik Tezi, Ankara, Türkiye.
[4] Zucchini, W. and MacDonald, I.L. (2009), Hidden Markov Models for Time Series: An Introduction Using R,
Chapman & Hall/CRC Monographs on Statistics & Applied Probability, Boca Raton, USA.
RISK ASSESSMENT OF TURKISH EXTERNAL DEBT BY USING HIDDEN MARKOV MODEL
External borrowing is an important source of finance for developing countries. In the first stage, due to the inflow of
foreign resources, external debt provides positive impact on the economy of the country. However, at the time of the
interest and principal payments, due to outflow of internal resources, the external debt gives rise to negative impact
on the economy. If the liquidity and cash flow in the country is not sufficient to service external debt, it may be
required to refinance the debt, which can result in serious further debt crisis. In particular, economic crisis in
Turkey is mostly triggered by external debt. Therefore, the external debt is one of the most important problems in
Turkey. The aim of this study is to model the change of total Turkish external debt stock by Hidden Markov Model
(HMM). Here, Normal-HMM is used to forecast the future change level of Turkish external debt and determine its
structure in order to adopt necessary policies to ensure economic stabilitiy.
Key Words: Hidden Markov Model, Turkish External Debt, External Debt Management
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TÜRKYE’DEK SGORTA RKETLERNN SERMAYE YAPISI SEÇMNN MIMIC MODEL
KULLANILARAK ANALZ

Titman ve Wessels ile Chang, Lee ve Lee’nin çal\ malar\ndan yola ç\karak, neden dei kenleri olarak büyüme,
teklik, borç d\ \ vergi kalkan\, teminat deeri, kârl\l\k, oynakl\k ve endüstri dei kenleri al\nm\ t\r. Gösterge
dei kenleri olarak ise uzun vadeli borç, k\sa vadeli borç ve dönü türülebilir borç dei kenleri kullan\lm\ t\r.
KAYNAKLAR:

Zeynep LHAN, Veysel YILMAZ
Eski ehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, statistik Bölümü, 26480, Eski ehir, TÜRKYE
zeynepilhan@ogu.edu.tr

[1] Sava an, F. (2003), Modelling The Underground Economy in Turkey : Randomized Response and MIMIC
Models, Journal of Economics, v.XXIX, No.1, pp.47-76.
[2] Giles, D. (1998), Modelling The Hidden Economy and The Tax-gap n New Zealand, Econometrics Working
Paper EWP 9810.

vyilmaz@ogu.edu.tr

[3] Chang, C., Lee, A. and Lee, C. (2009), Determinants of capital structure choice: A structural equation modeling
approach, The Quarterly Review of Economics and Finance 49, 197-213.

1. Mimic Model ve Sermaye Yaps Seçimi
Sermaye yaps seçimi konusunda literatür oldukça geni olmakla birlikte alanda önemli çal malardan biri olan “The
cost of capital, corporation finance, and the theory of investment” Modigliani ve Miller tarafndan 1958’de
yaynlanm tr. Titman ve Wessels ise 1988'de irketlerin sermaye yaps seçiminde belirleyicilerin modellemesini
regresyon analizi kullanarak yapm tr. Günümüzde ise Fama ve French sermaye yaps ile ilgili önemli çal malara
imza atmaktadr. 2006-2011 yllar arasnda çal masn yürüttükleri son yaynlar 2012 ylnda “Capital Structure
Choices” yaynlanm tr.

[4] Baldemir, E., Özkoç, H. ve  çi, Ö. (2009), MIMIC Model ve Yolsuzluk Üzerine Türkiye Uygulamas\, Dokuz
Eylül Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 24, Say\:2, 49-63.
[5] Jöreskog, K., Sörbom, D. (1993), LISREL 8: Structural Equation Modeling with the SIMPLIS Command
Language, SSI Scientific Software International, Chicago.
ABSTRACT

Literatürde, sermaye yaps incelemelerinde regresyon analizi sklkla tercih edilmi olsa da Chang ve dierleri, 2008
ylnda sermaye yapsn MIMIC model ile açklayan bir çal ma yaynlam lardr. Çounlukla kaytd  ekonomi ve
yolsuzluk çal malarnda kullanlan Mimic Model'in bu kullanm literatüre farkl bir bak açs kazanm tr.
Mimic Model'in alternatiflerine göre üstünlükleri mevcuttur. Gizil dei kene etki eden birden fazla neden
dei kenini kullanmaya ve bunlarn nisbî anlamllklarn belirlemeye olanak salarken, ayn anda gizil dei kenin
etkinliinin birkaç farkl gösterge dei kenini de hesaba katabilir. Modelin teorik yaps da bu durumu net bir ekilde
göstermektedir.
MIMIC model e itlikleri,
Y = # +

(1)

#= X+<

(2)

AN ANALYSIS OF CAPITAL STRUCTURE CHOICE OF INSURANCE COMPANIES IN TURKEY BY
USING MIMIC MODEL
Modigliani and Miller published an important paper about capital structure choice in 1958 and then Titman and
Wessels published a paper about this issue using regression analysis in 1988. Chang and others used Mimic Model
and published a paper in 2008. Mimic Model has some advantages in comparison to other analysis. In this paper, we
analysed capital structure choice of insurance companies in Turkey between 2002 and 2011. We used growth,
uniqueness, non-debt tax shields, assets colleteral value, earnings volatility, profitability, industry classification as
cause variables and used long-term debt, short-term debt and colletarel value as indicator variables.
Key Words: Mimic Model, capital structure choice, insurance

eklindedir. y' = (y1, y2, ..., yn) dei kenleri, "#" gizil dei keninin göstergeleri (çounlukla kaytd  ekonomi ya da
rü vet olarak alnr); x' = (x1, x2, ..., xq) dei kenleri ise, "#" gizil dei keninin neden dei kenleridir. LISREL bak
açsyla, E itlik (1) # için ölçüm modeli olarak, E itlik (2) ise # için yapsal model olarak kabul edilebilir (Jöreskog,
Sörbom, 1993).
Yapsal modelden gizil dei kene ili kin herhangi bir tahmin yapmak söz konusu olamamaktadr. Bu nedenle ölçüm
modeli ve yapsal model a adaki biçimde indirgenir belirler (Baldemir, Özkoç ve  çi, 2009).
Y = y'X + < + ,
= X+z

(3)

ndirgenmi modelde, E itlik (3)'de, katsay matrisi = y' ve uzaklk vektörü z = < + biçimindedir (Sava an,
2003). Ayrca, cov(z) = ' >+
ve > = var(<) 'dr.
ise 'nun diagonal kovaryans matrisidir.
Bu çal mada, Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta irketlerinin sermaye yaps incelenirken Mimic modelin alternatif
analizlere göre üstünlüklerinden faydalanmak amaçlanm tr. 2002-2011 yllar arasnda Türkiye’de faaliyet gösteren
sigorta irketlerinin Hazine Müste arl’ndan alnan gelir tablosu ve bilançolar kullanlm tr.
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SA LAM BULANIK C-REGRESYON MODEL VE OTOREGRES F MODELLER N ÖNGÖRÜSÜNE
UYGULANMASI - S MÜLASYON ÇALI MASI
Aytaç PEKMEZC, Nevin GÜLER
Mula S^tk^ Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi, statistik Bölümü, Kötekli, Mula
aytac0803@mu.edu.tr, nguler@mu.edu.tr
Otoregressif Modeller
Otoregressif modeller, bir zaman serisinin geçmi te gözlenen deerlerinden yararlanarak gelecek deerlerini tahmin
etmek için kullan^lmaktad^r.

y1 , y2 ,..., yn

eklinde bir zaman serisi dü ünüldüünde p. gecikmeli otoregressif

model a a^daki gibi tan^mlanmaktad^r:

yi =  0 + 1 yi 1 +  2 yi 2 + ... +  p yi  p +  i

BLDR OTURUMLARI 1
Burada

SESSION 1
Zaman Serileri 1

(1)

yi , i. zamanda ba^ml^ dei kenin deerini, { 0 , 1 ,...,  p } tahmin edilecek parametre vektörünü,  i ise 0

ortalama ve  2 varyansla normal da^lan hata vektörünü göstermektedir.
Otoregressif modeller zaman serisi tahmininde kullan^lan en basit modelleme arac^ olmas^na ramen, zaman
serisinin dorusal olmamas^, veri say^s^n^n az olmas^, olas^l^k varsay^mlar^n^n salanmamas^ gibi durumlarda
kullan^lamamaktad^r. Bu gibi durumlarda bulan^k mant^k, yapay sinir alar^ gibi esnek hesaplama teknikleri son
zamanlarda yayg^n olarak kullan^lmaktad^r.
Sa lam Bulank C-Regresyon Model
Hathaway and Bezdek (1993) [1], prototipi girdi uzay^n^n ( xk ) bir fonksiyonuna

f (x k )

te his edebilmek amac^yla Bulan^k C-Regresyon Modeli (BCRM) geli tirmi tir. Burada
verildii gibi tan^mlamak mümkündür. Dolay^s^yla, BCRM’in

kar ^l^k gelen kümeleri

f (x k ) ’i

(1) e itliinde

(Y1 , Y2 ,..., Y p ) ile Y aras^ndaki ili kiyi tahmin

etmek için kullan^labilecei aç^kt^r. Nitekim u ana kadar yap^lan çal^ malar BCRM’in veri setinin özellikle
birbirinden farkl^ da^l^mlara sahip olmas^ ve (veya) ba^ms^z dei kenler ile ba^ml^ dei ken aras^ndaki ili kin
dorusal olmayan bir yap^da olmas^ durumunda oldukça ba ar^l^ sonuçlar verdiini göstermi tir [2][3]. Ancak
BCRM veri setinde yer alan ayk^r^ ve gürültülü noktalardan oldukça etkilenmektedir. Salam Bulan^k C-Regresyon
Model (SBCRM) [4] BCRM’in avantajlar^n^ da koruyarak, hem veri setinde yer alan ayk^r^ deerleri te his etmek
hem de bu deerlerin modellere etkisini azaltmak için geli tirilmi tir. SBCRM a a^daki gibi verilen amaç
fonksiyonunun minimize edilmesine dayan^r:
c

n

J (U, i ) =  uikm
i =1 k =1

1
dik (x k , i )
wkq

(2)

n

Burada

n veri noktas^ say^s^n^,

w

k

= w veri setindeki noktalar^n toplam a^rl^^n^ göstermektedir. (2)

k =1

e itliinde verilen amaç fonksiyonu minimize edildiinde  i parametre vektörü, U üyelik deerleri matrisi ve

W a^rl^k matrisi için elde edilen e itlikler a a^daki gibidir:

i = [X1Wi X1 ]1 X 1TWiY



(3)
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Burada Wi kö egen elemanlar_ uik/wikq kar _l_k gelen diyagonal bir matristir, X1 ise gecikmeli de erlerden olu an
matrise “1” sütununun eklenmesiyle olu turulmaktad_r.
c

uij = 1   (dij dik )
 k =1

1
m 1




1/(q +1)

c

wik =    uikm dik ( xk ;i ) 
  i =1



(4)
Cem KOÇAK*, Erol ER OLU
*Hitit Üniversitesi, Sa lk Yüksekokulu, 19000, Çorum, TÜRK YE,cemkocak@hotmail.com
Ondokuz Mays Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, statistik Bölümü,5540,Samsun,TÜRK YE,erole@omu.tr

1

 q +1 

  u d ( xk ;i )   w
k =1  i =1
 

n

c

m
ik ik

Giri

(5)

SBCRM iteratif bir algoritmad_r. Buna göre amaç fonksiyonu minimum de erine yak_nsayana kadar (3), (4) ve (5)
e itliklerinin tekrarl_ olarak hesaplanmas_ gerekmektedir.
Uygulama
Bu çal_ mada otoregressif modeller, BCRM ve SBCRM tekniklerinin gelece i tahmin etmedeki performanslar_n_
kar _la t_rmak amac_yla MATLAB program_ kullan_larak her birinden 10.000 adet olmak üzere AR(1), AR(2) ve
AR(3) serileri üretilecektir. Üretilen serilerin her birine büyük hata model [5] kullan_larak gürültülü ve ayk_r_
noktalar eklenecektir. Kar _la t_rma kriteri olarak Ortalama Hata Kareler ve Ortalama Mutlak Yüzde Hata kriterleri
kullan_lacakt_r.
KAYNAKLAR
[1]
[2]
[3]
[4]

•
Çözümlemede, AR de i kenleri ile beraber MA de i kenlerinin de kullanlmas ile bulank AR
yöntemlerinde yaplan model belirleme hatas ortadan kaldrlmaktadr.
•
Hem AR de i keni hem de MA de i keni yüksek dereceden oldu undan, literatürde geli tirilen birinci ve
yüksek dereceden bulank AR modellerine göre daha çok bilgi ile çözümleme yaplmas söz konusudur. Bu durum,
öngörü performansn artrmay sa lamaktadr.
•
Bulank ili ki belirlemede yapay sinir a larnn kullanm Chen [2,3] yöntemlerindeki bulank mantk grup
ili ki tablolarnn olu turulmasndaki karma kl  ortadan kaldrm ve öngörü performansn artrmada etkili
olmu tur.
Bu çal mada, Kocak [1]'n yöntemini, literatürdeki di er bulank zaman serisi yöntemleri ile kar la trmak amacyla
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasnn resmi Web sitesinden alnan 2009 ylna ait altn fiyatlar zaman serisi
kullanlm tr. Altn fiyatlarnn son 15 gözlemi ve son 30 gözlemi test kümesi olarak alnarak 2 farkl uygulama
yaplm tr. Bu uygulamalardan test kümesi says 30 için çal mada kullanlan yöntemlerden en iyi öngörülere sahip
5 adet yöntem için elde edilen Performans de erleri Çizelge 1'de verilmi tir.

In this study, Fuzzy C-Regression Model, Switching Fuzzy C-Regression Model and Autoregressive models are
applied to forecasting of autoregressive models. For this aim, 30.000 number of data set are generated by using
MATLAB program. The forecasting performances of these methods are compared according to Mean Absolute
Percentage Error (MAPE) and Mean Square Error (MSE).

Alada vd. [5]

Kocak [1]*

Çizelge 1. Yöntemlerin en iyi sonuçlar için altn fiyatlarnn 30 gözlemli test kümesi için elde edilen
performanslar

Huarng [4]

Hathaway, R.J., Bezdek, J.C., 1993. Switching Regression models and fuzzy clustering, IEEE Transactions on
Fuzzy Systems, 1, (3):195-204.
Güler, N., Bulan_k Kümeleme Analizi ve Bulan_k Modellemeye Uygulamalar_, Y.Lisans Tezi, Mu la
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mu la, 2006.
Güler, N.,”Olabilirlikli ve Bulan_k Kümelemeye Dayanan Modelleme Teknikleri ve Yaz_l_m Güvenilirli inin
Tahminine Uygulanmas_”, Mu la S_tk_ Koçman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012.
Shen H., Yang, J. Wang, S., 2004. Outlier Detecting in Fuzzy Switching Regression Models, Lecture Notes in
Computer Science, Springer-Verlag GmbH, 3192:208-215.
Frigui, H., Krishnapuram, R., 1999, A Robust Competitive Clustering Algorithm with Application in
Computer Vision. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 21: 450-465.

Uzunca bir süre literatürde önerilen bulank zaman serisi öngörü yöntemlerinin büyük ço unlu u bulank gecikmeli
(Otoregresif(AR)) de i kenlere dayandrlmakta, hatann gecikmeli (hareketli ortalamalar (MA)) de i kenleri
kullanlmamaktadr. Bu nedenle son yllarda AR de i kenleri ile birlikte MA de i kenlerini de kullanan ARMA tipi
çal malara rastlamak mümkündür. Bu çal mada da, Kocak [1]'n yapay sinir a larna dayal yüksek dereceden
bulank ARMA (p,q) modelinin literatürdeki bulank AR modellerine göre üstün yönlerini göstermeyi amaçlayan bir
uygulama yaplm tr. Kocak [1]'n bulank ARMA(p,q) modelinin avantajlar a a daki gibi sralanabilir.

Chen [3]

[5]

YAPAY S N R ALARINA DAYALI YÜKSEK DERECEDEN BULANK ARMA ZAMAN SER S
ÖNGÖRÜ YÖNTEM N N B R UYGULAMASI

Hata Kareler Ortalamasnn Karekökü (HKOK) 1031,12

857,34

1045,23

1003,50

752,48

Ortalama Mutlak Yüzdelik Hata (OMYH)

0,01512

0,01245

0,01530

0,01382

0,01050

Key Words: Fuzzy C-Regression Model, Robust Fuzzy C-Regression Model, Autoregressive models

Yön Do rulu u (YD)

0,55172

0,51724

0,55172

0,48276

0,55172

ABSTRACT
APPLICATION

TO

FORECASTING

Performans

OF

Chen [2]

ROBUST FUZZY C-REGRESSION MODEL AND
AUTOREGRESSIVE MODEL – A SIMULATION STUDY

*En yi Sonuç



Çizelge 1. incelendi inde, Kocak [1] yönteminin 752.48 minimum HKOK, % 1.05 minimum OMYH ve % 55.17
maksimumum yön do rulu u de erleri ile di er yöntemlerin öngörü performanslarndan oldukça uygun de erlere
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sahip olduu saptanm`t`r. ekil 1' de ise 30 gözlemli test kümesi ile Kocak [1] yöntemin öngörülerinin birbirine
oldukça yak`n sonuçlar olduu görülmektedir.

BULANIK KÜMELEMEYE DAYALI YEREL REGRESYON VE OTOREGRESF MODELLERN
ÖNGÖRÜSÜNE UYGULANMASI
1

1

Nevin GÜLER, 2Özlem TÜRK EN

Mu la S|tk| Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi, statistik Bölümü, Kötekli, MU LA
2
Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, statistik Bölümü, Tando an, ANKARA
nguler@mu.edu.tr, turksen@ankara.edu.tr

Yerel Regresyon
Zamana ba l| olarak elde edilen verilerin analizinde, hata de i kenleri aras|nda korelasyon (otokorelasyon) söz
konusu olmaktad|r. Bu durumda, zamanla ilgili de erlendirmeler yapmak için parametrik regresyon analizinin
gerekli varsay|mlar| sa lanamayaca |ndan, bilinmeyen yan|t fonksiyonunun tahmininde parametrik olmayan
regresyon yöntemlerinden yararlan|l|r. Yerel regresyon (YR), verilere uygun model belirlenmesi amac| ile
geli tirilmi bir parametrik olmayan regresyon yöntemidir.
ekil 1. 2009 y`l` alt`n fiyatlar`n`n 30 gözlemli test kümesi ve Kocak [1]'in öngörülerinin grafii fuzzy optimization
and decision making
KAYNAKLAR
[1] Kocak C. (2013), A new high order fuzzy ARMA time series forecasting method by using neural networks to
define fuzzy relations, Fuzzy optimization and Decision (Submitted Article).
[2] Chen S.M. (1996), Forecasting enrollments based on fuzzy time-series, Fuzzy Sets and Systems, vol.81,
pp.311-319.

Yi = f ( X i ) +  i

ile tan|mlans|n. Burada,

f ( Xi )

ABSTRACT
AN APPLICATION OF THE HGH ORDER FUZZY ARMA TIME SERIES FORECASTING METHOD
BASED ON NEURAL NETWORKS
Forecasting performance in determining fuzzy relations has been substantially increased with the use of artificial
neural networks and artificial intelligence algorithms. However, the fuzzy time series forecasting methods in
literature are frequently based on fuzzy lagged (Autoregressive (AR)) variables. Inclusion of only AR variables in
the fuzzy time series forecasting models proposed in literature can cause model specification error. For this reason,
Kocak [1]has developed high order fuzzy ARMA(p,q)method by using neural networks to define fuzzy relations for
eliminating model specification error. In this study, Kocak [1]'s solution algorithm has been aimed showing the
advantages by comparison with fuzzy AR models in Literature.

(1)

bilinmeyen bir düzgün fonksiyon,

ortalamal| ve

2

sabit varyansl| hata

f fonksiyonuna, x sorgu noktas|nda yakla |mda bulunulacak p.

dereceden genel bir polinom yakla |k olarak
p

f ( X i )   k
k =0

( Xi  x)

k

biçiminde tan|mlan|r. (2) ile tan|ml| fonksiyonun

i = 0,1,..., k

(2)

k!

x sorgu noktas|ndaki YR de erinin tahmin edilmesi için i ,

ile gösterilen katsay|lar|n|n bulunmas| gerekir. Bu parametrelerin belirlenmesi

n



2
k 
ˆ = arg min  wi ( x ) Yi   0 + 1 ( X i  x ) + 2 ( X i  x ) + ... + k ( X i  x ) 
k!
2
R p


i =1


ile tan|ml| problemin çözümü ile mümkündür. Burada

wi ( x ) ,

( Xi  x)

2

(3)

uzunlu una ba l| olarak atanan i.

gözlemin a |rl| |d|r. (3) e itli i ile tan|ml| problemin optimizasyonu sonucu
1

ˆ =  ˆ0 ˆ1...ˆk  = ( XWX ) XWY

(4)

Key Words: Fuzzy Time Series, Autoregressive Moving Avarage , ARMA Type, High Order




i , 0

terimleridir. Taylor teoremi gere i, herhangi bir sürekli fonksiyona polinomsal yakla |mda bulunulabilece i göz
önünde bulundurularak, YR analizine göre, bilinmeyen f fonksiyonuna basit parametrik fonksiyon ile yerel olarak

[4] Huarng K. (2001), Effective length of intervals to improve forecasting in fuzzy time series, Fuzzy Sets and
Systems, vol.123, pp.387-394.
[5] Aladag C.H., Basaran M.A, Egrioglu E., Yolcu U, and Uslu V.R. (2009), Forecasting in high order fuzzy time
series by using neural networks to define fuzzy relations, Expert Systems with Applications, vol.36,
pp.4228-4231.

ba |ms|z de i ken vektörü ve Y

i = 1, 2,..., n

,

yakla |mda bulunulabilece i varsay|l|r.
[3] Chen S.M. (2002), Forecasting enrollments based on high order fuzzy time series, Cybernetics and Systems,
vol.33, pp.1-16.

X = [ X1 X 2 ... X n ]

ba |ml| de i ken ölçümleri aras|ndaki ili ki
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parametre tahminleri elde edilir. Burada, X tasar^m matrisi, W kö egen elemanlar^
kö egen a ^rl^k matrisidir. Böylece,

wi ( x ) , i = 1, 2,..., n

P YASA R SKLER N N BEL RLENMES NDE R SKE MARUZ DEER YÖNTEM ve BORSA
STANBUL’DA B R UYGULAMA

olan

ˆ tahmin de erlerinin belirlenmesi ile YR tahmini model denklemi fˆ ( x ) elde

Yusuf DEMR*
Fatma Esin KURT**

edilmi olur.
Bulank Kümelemeye Dayal Yerel Regresyon
Bulan^k kümeleme, veri noktalar^n^n farkl^ üyelik dereceleri ile e zamanl^ olarak birden fazla kümeye dahil
olmas^na izin veren kümeleme tekniklerini içerir. En basit ve yayg^n olarak kullan^lan bulan^k kümeleme tekni i
Bulan^k C-Ortalamalar algoritmas^d^r. Bulan^k kümeleme algoritmalar^n^n bir ço u amaç fonksiyonunun minimize
edilmesine dayan^r. BCO algoritmas^na ili kin amaç fonksiyonu a a ^daki ekilde tan^mlanmaktad^r:
n

(5)

k =1 i =1

uik , k .

veri noktas^n^n i. kümeye bulan^k üyeli ini,

m bulan^kl^k indeksini, vi ise i. kümenin küme

merkezini göstermektedir. Bulan^k kümelemeye dayal^ yerel regresyonun (YR_BK) ad^mlar^ u ekilde verilebilir:
Adm 1: BCO algoritmas^ kullanarak

vi küme merkezleri hesaplan^r.

Adm 2: Her bir küme merkezi YR için sorgu noktas^ (x) kabul edilerek (4) e itli ine göre küme say^s^ kadar YR
modeli elde edilir.
Adm 3: Tüm veri seti için küme say^s^ ( c ) kadar tahmin de eri (

yˆ ki , k = 1, 2,..., n , i = 1, 2,..., c ) hesaplan^r.

Adm 4: A a ^daki e itlik kullan^larak birle tirilmi y tahmin de eri (

yˆ k ) hesaplan^r.

yˆ k =

ki

yˆ ki

i =1
c

u

(6)
ki

i =1

Burada,

uki

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen –Edebiyat Fakültesi statistik Bölümü, stiklal Yerle kesi 15030 BURDUR,
esinkurt@mehmetakif.edu.tr Tel : +90 248 213308; Faks: +90 248 213 30 99

Riske Maruz De er (RMD) Kavram ve Hesaplama Yöntemleri
Riske Maruz Deer (RMD) yöntemi son dönemde risk yönetimi alannda yaygn olarak kullanlmaktadr. 1994’te JP
Morgan tarafndan geli tirilen bir risk yönetim teknii olan bu yöntem Risk Metrics kullanm ile geli mi tir.
 letmeler ulusal ve uluslar aras finansal piyasalara açldkça riskler artmakta ve etkin bir risk yönetim sisteminin
gerekli olmaktadr.
RMD riskli bir varlk yada portföyün, belirlenen bir güven aralnda potansiyel kayplarnn hesaplanmas esasna
dayanan bir yöntemdir. RMD hesaplamalarnda dört genel yöntem kullanlmaktadr. Bu yöntemler, VaryansKovaryans Yöntemi, Tarihi Yöntem, Monte Carlo Simülasyonu Yöntemi ve Delta-Gamma Yöntemleridir.
Bu çal mann amac uygun volatilite tahmin yönteminin belirlenmesinden sonra piyasa risklerinin en uygun Riske
Maruz Deer (RMD) tahminci yöntemiyle hesaplanmasdr. Bu hesaplama süreci, risk faktörlerinin volatilitesi,
güven düzeyi ve elde tutma süresi gibi dei kenlerin belirlenmesini içermektedir.
Finansal kurumlar portföylerini çe itli enstrümanlardan olu turmaktadrlar. Bu çal mada olu turulan portföyde hisse
senetleri üzerine younla lm tr. Hisse senetleri riskli enstrümanlar grubunda yer almakla birlikte hesaplamalardaki
karma klk da fazla olmaktadr.

c

u

**

Süleyman Demirel Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Turizm  letmecilii Bölümü Dou Kampüsü
32260 Çünür / ISPARTA, yusufdemir@sdu.edu.tr Tel: 246 2113050; Faks: +90 0246 - 237 09 20

c

J (U ,V ; X ) =  (uik ) m (x k  vi ) 2
Burada

*

RMD analizi yardm ile Borsa stanbul’da i lem gören sigorta irketlerinin hisse senetlerinden olu turulmu
portföyün (1 Ocak – 31 Aralk) on yllk süreçte riskleri ölçülmü tür. Ara trmann sonuçlarna göre; portföyün risk
yaps dönemlere göre farkllk göstermektedir.

BCO algoritmas^ndan elde edilmektedir.

KAYNAKLAR
[1] Loader, C. R. (1999), Local Regression and Likelihood, New York: Springer.
[2] Bezdek, J.C. (1981), Pattern Recognition With Fuzzy Objective Function, Plenum Press, New York.
LOCAL REGRESSION BASED ON FUZZY CLUSTERING AND APPLICATION TO FORECASTING OF
AUTOREGRESSIVE MODELS
In this study, local regression based on fuzzy clustering (LR_FC) method is suggested for forecasting of
autoregressive models. The proposed method is applied on a data set which is related to population migration rate,
foreign population migration, and consumer price indexes of OECD countries and the obtained results are compared
with classical local regression and AR(1) models. It is seen from the analysis results that LR_FC gives at least as
good as results of classical methods with a smaller number of models.
Key Words: Local regression, local regression based on fuzzy clustering, autoregressive models.
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GAUSS AKTVASYON FONKSYONUNA DAYALI ÇARPIMSAL NÖRON MODEL YAPAY SNR AI
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Giri

[1] Demireli E. ve Taner B. (2009), Risk Yönetiminde Riske Maruz De er Yöntemleri ve Bir Uygulama, Süleyman
Demirel Üniversitesi BF Dergisi

Zaman serisi öngörü problemi için yapay sinir a lar\ yayg\n olarak kullan\lmaktad\r. Zaman serilerinin
çözümlenmesinde farkl\ yapay sinir a \ (YSA) türleri mevcuttur. Yadav vd. [1]’de önerilen ve ba ar\l\ öngörü
sonuçlar\ üreten bir YSA türü, çarp\msal nöron modele dayal\ yapay sinir a lar\d\r (ÇNM-YSA). Bu tür yapay sinir
a lar\ ara katman içermedi inden, ara katman eleman say\s\ belirleme gibi problemlere de sahip de ildir. Alada vd.
[2], Yolcu vd. [3] çal\ malar\nda çarp\msal nöron modele dayal\ farkl\ iki YSA ortaya koyulmu tur. Tüm bu ÇNMYSA’ larda aktivasyon fonksiyonu sigmoid olarak al\nm\ t\r. Radyal tabanl\ aktivasyon fonksiyonu kullanan yapay
sinir a lar\n\n daha ba ar\l\ öngörü sonuçlar\ üretti i Aslanargun vd. [4] ve literatürdeki di er baz\ çal\ malarda
gösterilmi tir. Radyal tabanl\ aktivasyon fonksiyonlar\ do rusal olmayan problemlerin çözümünde ba ar\l\ sonuçlar
üretmesine ra men, ÇNM-YSA’ larda henüz kullan\lmam\ t\r. Bu çal\ mada ÇNM-YSA’ da sigmoid aktivasyon
fonksiyonu yerine radyal tabanl\ olan Gaussian aktivasyon fonksiyonu kullan\lm\ t\r. YSA’ n\n a \rl\klar\ ve
aktivasyon fonksiyonunun parametreleri garanti yak\nsamal\ parçac\k sürü optimizasyonu (GY-PSO) ile optimize
edilmektedir. Bu çal\ man\n en önemli iki katk\s\; çarp\msal nöron modelde Gaussian aktivasyon fonksiyonunun ilk
kez kullan\lmas\ ve aktivasyon fonksiyonunun merkez ve yay\l\m parametrelerinin YSA’ n\n a \rl\klar\ ile birlikte
GY-PSO ile tek bir optimizasyon süreci içerisinde tahmin edilmesidir. Önerilen Gaussian aktivasyon fonksiyonuna
dayal\ çarp\msal nöron model yapay sinir a \n\n (RT-ÇNM-YSA) üstün öngörü performans\ bir gerçek hayat zaman
serisine uygulanarak kan\tlanm\ t\r.

[2] Ibragimov R. and Walden J. (2011), Value at risk and efficiency under dependence

2. Uygulama

ekil 1. Borsa stanbul’a Kote Hayat, Hayat-D  ve Bireysel Emeklilik irketlerinin 2003 – 2012 Yllar Aras
Hisse Senetleri Günlük Fiyat Dei im Grafii

KAYNAKLAR

and heavy-tailedness: models with common shocks, Ann Finance, Springer-Verlag.
[3] Jeffrey T. Tsai, Jennifer L. Wang, Larry Y. Tzeng. (2010), On the optimal product mix in life insurance
companies using conditional value at risk, Mathematics and Economics, Elsevier B.V.
[4] Tapiero, Charles S. (2010), Risk finance and asset pricing value, measurements and markets, New York: Wiley
[5] Tunç G. (2010), Volatlty Modellng and Forecastng Value-at-Rsk: Evdence from New and Canddate
European Unon Countres, Doktora Tezi, Izmir University of Economics
Anahtar Kelimeler: Riske Maruz De er, Sigortaclk, Piyasa Risk Ölçümü

RT-ÇNM-YSA’ n\n performans\n\n de erlendirilmesi amac\yla literatürde s\kl\kla kullan\lan bir gerçek hayat zaman
serisi kullan\lm\ t\r. Zaman serisi 1956-1994 y\llar\ aras\nda çeyreklik gözlemlenen Avusturya bira tüketimi zaman
serisidir ve mega litre cinsiden de erler olarak verilmi tir (Janacek [5], Sayfa 84). Toplam 148 gözlem içeren zaman
serisinin son 16 gözlemi test verisi olarak, di er gözlemler ise e itim verisi olarak kullan\lm\ t\r. Önerilen yöntemin
performans\n\n kar \la t\r\lmas\ amac\yla, önerilen yöntemin yan\ s\ra literatürde s\kl\kla kullan\lan baz\ yöntemler
(SARIMA-Mevsimsel Otoregresif Bütünle ik Hareketli Ortalama Modeli, WMES- Winters’\n Çarp\msal Üstel
Düzle tirme Yöntemi, B-YSA- leri beslemeli YSA, RT-YSA –Radyal Tabanl\ YSA, ÇM-YSA- Çarp\msal
Mevsimsel YSA ve D&DO-YSA- Do rusal ve Do rusal Olmayan YSA) ile zaman serisi çözümleme sonuçlar\
kullan\lm\ t\r. Zaman serisinin önerilen yöntem d\ \ndaki yöntemler için elde edilen hata ölçütleri (Hata Kareler
Ortalamas\ Karekökü-HKOK, Ortalama Mutlak Yüzdelik Hata-OMYH, Mutlak Yüzdelik Hata Medyan\ -MdMYH)
Yolcu vd. (2013)’den al\nm\ ve Çizelge 1’de verilmi tir. RT-ÇNM-YSA’ n\n uygulanmas\nda uygun girdi say\s\ 116 aras\nda de i tirilerek deneme yan\lma yöntemi ile belirlenmi tir. RT-ÇNM-YSA’ n\n e itiminde kullan\lan GYPSO’ nun parametreleri

vmaps = 1, c1 = 2 , c2 = 2 , f c = 5 , sc = 5 ,  = 106 ,

parçac\k say\s\ 30 ve

maksimum yineleme say\s\ 1000 olarak al\nm\ t\r. RT-ÇNM-YSA’ n\n en iyi sonucu, girdi olarak ilk 12 gecikmeli
de i kenin kullan\ld\ \ mimariden elde edilmi tir.
Çizelge 1. Tüm Yöntemlerden Elde edilen Öngörüler ve Performans Ölçüleri
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Test Verisi

SARIMA

WMES

B-YSA

RT-YSA

ÇM-YSA

D&DOYSA

RT-ÇNMYSA

HKOK

47.0367

53.3295

24.1052

41.7000

22.1700

18.7888

15.8378

OMYH

0.0949

0.1072

0.0476

0.0686

0.0394

0.0357

0.0300

MdMYH

0.0980

0.1032

0.0459

0.0481

0.0328

0.0390

0.0235

KO ULLU VARYANS MODELLER N N YILLIK DO AL GAZ F YATLARINA UYGULANMASI
Hakk POLAT*, Fatih ÇEMREK*, Ay e
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Giri

Pazar pay n n büyümesi, talebin ve kullan m n n artmas , dier bu statüdeki tüm enerji kaynaklar gibi doalgaz
fiyatlar n n da k r lgan ve dier d sal dei kenlerden edilgen bir yap ya gelmesine sebep olmu tur. Özellikle
fiyatlar nda meydana gelen dei imlerin incelenmesi, enerji kayna olarak doalgaz kullanan kurum ve kurulu lar
için hayati bir önem ta maktad r.
Bu çal mada da 1967-2013 y llar aras ndaki konut doalgaz fiyatlar incelenerek, duraanl k yap s ara t r lm ,
özellikle günlük fiyat veya endeks serileri gibi serilerde s kça görülen Otoregresif Ko ullu Dei en Varyans (ARCH)
yap s içerip içermedii ara t r lm t r. ARCH model ailesinin özellikle günlük veya ayl k serilere uygulanmas
literatürde s k kar la lan bir durum olmas na ramen y ll k serilere çok fazla uygulanmamas , bu çal man n
yap lmas ndaki dürtülerden biri olmu tur.
ARCH modeli Engle (1982) taraf ndan geli tirilmi tir. Engle zaman serileri modellerinde ileri sürülen sabit
varyansl l k varsay m n reddederek hatalar n sabit varyansl olmad  n ngiltere enflasyon verilerini inceleyerek
göstermi tir. ARCH sürecinin kullan lmaya ba lamas yla birlikte çe itli uzant lar önerilmeye ba lam t r.
Engle 1982 y l ndaki çal mas nda; geçmi

ABSTRACT
MULTIPLICATIVE NEURON MODEL ARTIFICIAL NEURAL NETWORK BASED ON GAUSSIAN
AKTIVATION FUNCTION
Artificial neural networks (ANN) are commonly used to forecast time series. There are many kinds of ANN for
forecasting purpose. Multiplicative neuron model artificial neural network (MNM-ANN) has been used for
forecasting aim recent years. Because this neural network has only one layer and one neuron, users do not have to
determine number of neurons in the hidden layer. Sigmoid activation function has been used in the MNM-ANN, so
far. In the literature, it is shown that radial basis activation functions produce more accurate forecasts in the ANN. In
this study, new MNM-ANN which has Gaussian activation function is proposed. Weights of new MNM-ANN and
parameters of activation function are optimized by using guaranteed convergence particle swarm optimization. The
performance of the proposed method is analyzed by applying a real world time series.

dönem gözlem deerleri kullan larak tahmin edilen

dei keninin deerini temsil eden ko ullu olas l k fonksiyonunu
hareketle bir sonraki dönemin tahminlenen varyans n da
modellerinde ko ullu varyans

yt 1 ’e

f ( yt / yt 1 )

V ( yt / yt 1 )

yt rassal

eklinde ifade edildiini, bu noktadan

eklinde göstermi tir. Klasik ekonometri

bal deildir. Fakat Engle 1982 y l ndaki çal mas nda ko ullu varyans n

geçmi dönem deerlerine de bal olduunu göstermi tir.
2.

Bulgular
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Key Words: Artificial Neural Network, Multiplicative Neuron Model, Gaussian Activation Function, Forecasting,
Particle Swarm Optimization.
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ekil 1. 1967-2013 Do al Gaz Fiyatlar ($)
ekil1. incelendiinde, özellikle 1980 sonras doalgaz fiyatlar nda artan bir trend olduu görülmü tür.
Seride ARCH Etkisinin olup olmad  n ara t rmak için ARCH-LM testi uygulanm t r. Çe itli gecikme deerleri
için ARCH etkisini s nayan test sonuçlar Çizelge 1’de verilmi tir.
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Çizelge 1. Çe itli Gecikme Uzunluklar çin ARCH-LM Testi Sonuçlar
Gecikme Uzunluu

P deeri

1

0,00*

2

0,001*

3

0,005*

4

0,006*

5

0,006

ARCH etkisinin varl  çe itli gecikme uzunluklar için test edildi inde 5 gecikmeye kadar seride ARCH etkisinin
oldu u belirlenmi tir. Çal mann sonraki a amalarnda serinin sahip oldu u bu ARCH etkisinin modellenebilmesi
için ARCH ve GARCH modelleri denenerek en uygun model belirlenmi tir. Ayrca uygun oldu una karar verilen
modellerden bazlar içinde öngörü performanslar kar la trlm ve hangi modelin öngörü performansnn daha iyi
oldu u belirlenmeye çal lm tr.

BLDR OTURUMLARI 1

Do al logaritmas alnm seri için ARMA(2,1) modeli kullanlarak ARCH-GARCH modeli denemeleri yaplm ve
sonuçlar Çizelge 2. de verilmi tir.

Statistical Methods

SESSION 1

Çizelge 2. Denenen Baz ARCH-GARCH Modeli AIC Deerleri
Model

AIC Deeri

ARCH(4)

-2,082

GARCH(3,1)

-2,152

E-GARCH(3,2) ASD*=2

-1,870

T-ARCH(2) (T=1)

-2,070

I-GARCH(1,1)

-1,933

I-GARCH(2,2)

-1,83

P-GARCH(2,1)

-1,889

Çizelge 2 incelendi inde son dönem etkilerini dikkate alan I-GARCH Modellerinin daha anlaml sonuçlar verdi i
görülmü tür ki, ilgili serinin Kartezyen grafi i incelendi inde seride özellikle son dönemde daha düzensiz
dalgalanmalar görülmektedir.
KAYNAKÇA
www.iea.org
Engle., R., F. 1982 Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of UK Inflation,
Econometrica, Vol. 50, No. 4. (Jul., 1982), pp. 987-1007.
Keywords: Volatility, Natural Gas Price, ARCH-GARCH Models
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A GENETIC ALGORITHM FOR PORTFOLIO OPTIMIZATION
In this study, to provide support to the decision makers in the process of making a choice among different options,
we propose an alternative solution approach which is based on genetic algorithms. The proposed genetic algorithm is
introduced and it is applied to a real life problem. As a result of the implementation, 100 different solutions with
different risk levels and return values are obtained and presented.

Derya TURFAN, Cagdas Hakan ALADAG, Ozgur YENIAY
Hacettepe University, Faculty of Science, Department of Statistics, Ankara, Turkey
E-mails: deryaturfan@hacettepe.edu.tr aladag@hacettepe.edu.tr yeniay@hacettepe.edu.tr

1.

Introduction

Portfolio optimization is one of the most important problems in the field of finance. For solving this problem, Harry
Markowitz [4] developed mean-variance model as a quantitative tool which seeks to optimally allocation among
different assets. He presented his
famous model through quantifying portfolio return as mean and calculating variance as risk. According to the this
model, an investor aims either the minimization of an objective function representing the portfolio variance (risk)
for a given level of return or the maximization of an objective function representing the portfolio return for a given
level of risk.
N and

R*

represent the number of assets available and the desired expected return, respectively. Let

i ,  ij , wi

be the expected return of asset i (i=1,…,N), the covariance between assets i and j (i=1,…,N; j=1,…,N), the
proportion (0  wi  1) held of asset i (i=1,…,N), respectively. The general formulation of standard Markowitz’s
mean-variance model for the portfolio selection problem:
N

Minimize

i

j

(1)

ij

i =1 j =1

subject to
N

w
i

i =1
N

w

i

i

= R*

(2)

=1

(3)

i =1

0

wi  1,

[1] Holland J.H. (1975), Adaptation in natural and artificial systems: An introductory analysis with applications to
biology,control and artficial intelligence, Michigan: University of Michigan Press.
[2] Holland J.H. (1976), Adaptation. In R. Rosen & F. M. Snell (Eds.), Progress in theoretical biology, Michigan:
University of Michigan Press, 4, 263-293.
[3] Goldberg D.E. (1989), Genetic algorithms in search, optimization and machine learning, Addison-Wesley
Publishing Company.
[4] Markowitz H. (1959), Portfolio selection: efficient diversification of nvestments, New York: Wiley.
[5] Stancu S. and Predescu M.O. (2010), Genetic algorithm for the portfolio selection problem on the Romanian
capital market, Proceedings of International Conference on Engineering an Meta-Engineering, Orlando, USA, 57-60.
ÖZET
PORTFÖY OPTMZAYONU ÇN BR GENETK ALGORTMA

N

 w w 

REFERENCES

i=1,…, N

(4)

Finans alan nda kar la lan en önemli problemlerden biri portföy optimizasyonudur. Portföy yönetiminde amaç,
yat r mc n n getiri beklentileri ve riske kar tutumu do rultusunda, portföye dahil edilecek varl klara ve bu
varl klar n oranlar na karar vermektir. Yat r mc n n belirledi i k s tlar, eldeki verilerin say ca fazla olmas gibi
nedenlerden dolay zor bir problemdir. Bu nedenle portföy optimizasyonunun çözümü için klasik yöntemlerin yan
s ra genetik algoritmalar gibi sezgisel algoritmalar da kullan lmaktad r. Bu çal mada, optimal portföy olu turmak
için Markowitz’in ortalama-varyans modeline yeni bir genetik algoritma yakla m uygulanm t r. Yap lan uygulama
sonucunda, uygun bir portföy olu turmak için yat r mc ya, elde edilen farkl risk, getiri ve varl klar n oranlar n
içeren yat r m alternatifleri sunulmu ve yorumlanm t r.
Anahtar Kelimeler: Portföy Optimizasyonu, Genetik algoritma, Risk, Getiri.

Genetic algorithms (GAs) are a family of computational models inspired by natural evolution [2,3]. The theoretical
foundations of GAs were originally developed by Holland [1]. Stancu et al. [5] stated that in GAs, an initial
population containing constant number of chromosomes is generated randomly (regarding portfolio optimization,
each chromosome represents the weight of an individual security) and an evaluation function is formed to evaluate
the fitness of each chromosome, which defines if the chromosome represents a good solution. Using crossover,
mutation and natural selection, the population will evolve towards a population that contains only the chromosomes
with good fitness. The larger the fitness value is the better objective function the solution has. It is proven that better
solutions are obtained by GAs in solving combinatorial optimization problems like portfolio selection. The aim is to
find weights of the portfolio invested in each asset in order to maximize the portfolio return and minimize the
portfolio risk.
2.

The implementation and the obtained results

The accessible 28 stocks traded in Istanbul Stock Exchange 30 Index (ISE 30) were chosen. Therefore, each
chromosome has 28 genes. The series for each stock contain weekly data between the dates 1 January 2012 and 30
June 2013. Totally 78 observations were taken as closure price for every week. The parameters of the proposed
algorithm such as population size, crossover fraction, mutation fraction and iteration bound were taken as 100, 0.5,
0.25 and 200, respectively.
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FUZZY LINEAR PROGRAMMING: AN APPLICATION

COMPARISON OF DISCRETIZATION METHODS FOR LEARNING BAYESIAN NETWORKS
Emre DÜNDER , Mehmet Ali CENGZ
Ondokuz Mays University, Faculty of Science, Departmet of Statistics, Kurupelit/SAMSUN
emre.dunder@omu.edu.tr macengiz@omu.edu.tr
Bayesian Networks, also known as probabilistic belief networks or causal networks are graphical models that can
efficiently represent n-dimensional probability distributions with a directed acyclic graph. Bayesian networks are
used in many fields such as biology, medicine, chemistry etc. The advantage of BNs is their capacity for being used
both as predictive and descriptive models. In prediction they constitute an efficient tool for solving different
inference tasks. As a descriptive tool they possess the ability to efficiently represent the dependence or independence
relationships among the random variables. The construction process of the Bayesian networks is called as learning.
Learning Bayesian networks is known to be an NP-hard problem. The manual construction of BNs is a complex and
highly time-consuming task and given the increasing availability of data in many domains, one of the areas that have
seen a major activity in BN research is that of automatically learning the BN structure from data. Structure learning
becomes a problematic operation with the differences of the distributions among the continuous variables.
Bayesian networks are powerful tools for handling problems which are specified through a multivariate probability
distribution. In hybrid Bayesian networks, where both discrete and continuous variables appear simultaneously, the
continuous variables should be normally distributed. The condition of normal distribution is solved with the
discretization of the continuous variables. In this study we compared the affects of different discretization techniques
to the quality of the structure. We implemented score based and hybrid learning algorithms for learning the structure
of Bayesian networks with golden standard networks. We also applied structure learning algorithms both with
continuous and discretized datasets. Experimental results are achieved with bnlearn package in R Project.
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Fuzzy Linear Programming
Almost all real world problems include uncertainty. There exists many techniques for modeling or solving these
problems. The fuzzy theory is one of the popular way of handling with the uncertanity. Since 1965, when the fuzzy
set theory was first proposed by Zadeh [1], the theory has been improved by many scientists. Moreover, the
applications of the theory has been performed in many fields.
Linear programming is the most frequently used optimization tool for solving real world problems. In any linear
programming problem the aim is to minimizing or maximizing a linear objective function subject to linear
constraints. The expression in Equation 1 gives the canonical form of a linear program:

Minimize

z = cT x

subject to

Ax  b

(1)

x0
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Scutari M. (2011), Measures of Variability for Graphical Models, Universita degli Studi di Padova,
Dipartimento di Scienze Statistiche.
Cobb B. R. Rumi R. and Salmeron A. (2007), Bayesian Network Models with Discrete and Continuous
Variables, Advances in Probabilistic Graphical Models.

where x represents the vector of decision variables, c is the vector of objective function coefficients and b is the
vector of contraints right-hand sides and A is the matrix of technological coefficients. [2].

In any linear programming model, it is assummed that the data

(c, A, b ) is known exactly. However, the (c, A, b )

input data of real world optimization problems usually do not known exactly. The input data are usually fuzzy
because of incomplete information. Fuzzy linear programming has been suggested for these nondeterministic
situations.
The fuzzy linear programming problem is obtained by replacing the crisp numbers by fuzzy numbers. In a fuzzy
linear programming the vector c , the vector b , the matrix A or any combination of them might be defined as fuzzy
numbers.
There are several distinct techniques for solving the problems that include fuzzy information. The most popular and
commonly used approachs are Verdegay’s approach, Werner’s approach, Zimmermann’s approach and Chanas’s
approach [3].
In this study, a review of the fuzzy linear programming approachs is presented. As an application of the FLP a real
world problem is solved by the most suitable approach.
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ABSTRACT
ÖZET
BULANIK DORUSAL PROGRAMLAMA: BR UYGULAMA
Günümüz dünyasnda birçok gerçek hayat problemi belirsizlik içermektedir. Bulank mantk bu belirsizliklerle
mücadelede kullanlan önemli tekniklerden biridir. Zadeh’in 1965 ylnda yapm oldu u çal mada bulank küme
teorisini açklam tr. Bu tarihten sonra bulank mantk çe itli bilim alanlarnda yaygn olarak geli tirilmi ve
uygulamalar yaplm tr. Do rusal programlama problemlerinde de belirsizlik içeren durumlar bulank mantk
yakla mlar kullanlarak incelenmektedir. Bu belirsizlikler bulank saylarla ifade edilelerek, bulank do rusal
programlama probleminin amaç fonksiyonunda, kstlarnda, sa yan de erlerde olabilmektedir. Bu çal mada,
bulank do rusal programlama ile bir gerçek hayat probleminin çözülmesi hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Do rusal programlama, Bulank do rusal programlama, Bulank küme teorisi, Bulank saylar.

The real world systems are subject to online deterioration. Yeh Lam’s model a new class of models called -shock
models in which failure was dependent on the frequency of shocks. Rangan et.al presented this model by
generalizing Yeh Lam’s results for renewal shock arrivals and random threshold. In this paper inventory is
considered as a random. Demands occur at random and Inventory is ordered in single units.
Keywords - Inventory, - model, random threshold
1. INTRODUCTION
This study involves the inventory application. In such a modeling approach, each order has a random lead time
similar to a ä - shock model. If the time between demands is less than i , the demand is satisfied. If the time between
demands is greater than i then demands are not satisfied. In such a modeling approach, a system is subject to
randomly occurring demands, each of which adds a nonnegative random quantity to the accumulated demand
process {W (t), t  0}.
Study has shown that systems are likely to experience demand if the time between two successive demand is very
small. While the earlier shock models concentrated solely on the magnitude of the damage caused by the shocks,
Yeh Lam and Zhang’s model paid attention to the frequency of the shocks. Recently A. Rangan and A. Tansu [1] got
some results on a new class of shock model by analyzing the statistical characteristics of  – shock model, thereby
establishing an optimal replacement and repair model for deteriorating systems.
In this paper the demand is considered instead of shock arrivals. It analyzes the existing models and uses demand as
a random instead of shock, and ordering inventory in single units.
2. NOTATION USED
Z: Random variable denoting the time between two successive demands.
ƒz(.), Fz(.),

F Z (.) : Probability density, Cumulative distribution, and survivor function of Z.

i = Random variable denoting the random lead time.
gI(.), GI(.),

Probability density, Cumulative distribution and survivor function of I.

W (t ) : Random variable denoting time between two successive orders.
kw(t), Kw(t),

: Probability density, Cumulative distribution and survivor functions of W.

N(t): Counting variable denoting the number of ordered inventory in (0, t).
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M (t) = E{N (t)}.

THE POLICY DETERMNANTS OF THE REGIONAL DISPARITIES IN THE HIGHER EDUCATION IN
MATHEMATICAL SCIENCES: A MULTIVARIATE CASE STUDY OF LESSONS TO BE DRAWN
FROM THE PRIVATIZATION EFFORTS OF THE TURKISH HIGHER EDUCATION SYSTEM WITH
SPECIAL REFERENCE TO STATISTICAL SCIENCES.

Lf(s): Laplace transform of the density function of ƒ(t).
3. THE MODEL ASSUMPTION

Erkan Abdülgaffar AAOLU

The model is governed by the following assumptions:

Yeditepe University, Faculty of Economic and Administrative Sciences,The Department of Business
Administration34755 Kay da  Campus, stanbul, Turkey

A1. A new system is put on operation at time t = 0. The system on demand is satisfied and the times are assumed to
take negligible amount of time. The system is inventory ordered at a fixed time T, which is the decision variable.
A2. The system is subject to demands. The time between demands Z is assumed to be independently and identically
distributed with distribution function FZ.(.).
A3. The demand is satisfied if the time between demands is less then random lead time i , and demands are not
satisfied if the time between demands is greater than random lead time i .
A4. The satisfying orders of systems take negligible amount of time to complete.
A5. Threshold value I is a random variable with distribution function GI.
A6. The demands and random lead time are independent of each other.
A7. A typical sample path of the operation of the system under the stated assumptions when the threshold value I is a
constant i is given in the Figure below.

agaoglu@ yeditepe.edu.tr; agaoglu_ag@yahoo.com
With the initiation of its first foundation university in 1985, Turkey had 31 universities in total during 1990. At the
beginning of year 2011, however, there were 166 universities (including 9 private vocational schools). 102 of these
were public universities (61.45%); 55 (33.50%) were initiated by foundations; and there were 9 (5.40%) private
vocational schools of higher education. Student population of the foundation universities was expected to approach
10% of the total. Although the phenomenon is relatively very new and expanding on a very rapid speed, it serves as
an extremely important primary academic learning exercise
This research focuses on drawing lessons from the “Mathematical Sciences Education” perspective of the said
learning exercise, drawn from the “Faculties of Arts and Sciences” with programs placing students with the same
type of examination scores. Within this perspective and background characteristics, this study would serve as the
very first of its nature in the Turkish literature of higher education.
Student selection characteristics of the Turkish University Entrance Examination System (ÖSYS), however, is
oriented to department wise (academic program wise) selections utilizing various test modules, which makes it
almost impossible for all “Mathematical Sciences” to be placed with,n the same data matrix. We therefore pick up
“Statistical Sciences” as a prototype, and place them within the cluster of programs taking student inputs with the
same type of examination scores. The analysis of the science cluster programs of “Faculties of Arts and Sciences”, or
simply “Faculties of Sciences” is based upon Physics, Chemistry, Mathematics, Biology, and Statistics. We, on the
other hand, bring programs of the Faculties of Administrative Sciences and Economics side by side, and analyze
“Econometrics” which lies within these faculties with different placement criterions. n comparison to the scince
cluster.

X- Demand
X- Ordered inventory
Fig.1. A typical sample path of the operation of the system
4. CONCLUSION
The paper focused on the frequency of demand to the system while the ordering is done if the demand is necessary.
Demands occur at random and inventory ordered in single units. Two models are considered. In the first one the
demands are assumed to be exponentially distributed while in the second model the demands are uniformly
distributed. The different demand arrival distributions can be done and demand satisfaction can be analyzed
according to the distributions.

We base this initial study upon bench marking “Business Administration and Economics Departments” of the
universities as a non mathematical science cluster to compare and contrast “Econometrics” programs of these
faculties. The advantage of such a selection is that almost all universities tend to have these favorite departments in
their portfolios. Thus, it is possible to handle “Statistical Sciences” without any missing data problem; moreover
such a minimum missing data approach would easily avoid any “Validity” and “Reliability” problems, which are
mostly confronted in quantitative approach such as of this study. Most importantly, this approach is very much in
line with the theme of this conference; intending to have a session on “Statistics Education”. Such a motive will help
us to initiate an inventory perspective within the Turkish Higher Education System, which would then be able to
provide a strategic planning base for micro and macro analysis. Further strength of this study is that it cross checks
the regional attraction clusters for the above domain.

[1] A. Rangan and A. Tansu “Some Results on a New Class of Shock Models”, Asia-Pacific Journal of Operational
Research.vol 27, no 4 pp 503-515.

The next very basic aim of this study is to cluster the above population of university departments in accordance with
“Turkish Geographical Regions”, namely, Black Sea, East Anatolia, Central Anatolia, South-East Anatolia,
Mediterranean, Aegean, and Marmara regions, with reference to the “Regional Prosperity Index” of the Turkish State
Planning Organization. All institutions of the Higher Education are then catagorized according to the above clusters.
Each iteration in the above analysis is repeated region wise; and the profile is interpreted through comprehensive
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“Descriptive Statistics”, and also by “Chi-Square” test. Firstly, data for both 2003 and 2009 is subjected to a
“Multiple Regression” run; further elaborated through “Logit & Probit” analysis, for grouping of Foundation and
Public Universities. The general regression model is run with Entrance Scores for the considered Departments as
Dependent Variable(Y); Population(X1), Turkish State Planning Organization Prosperity Index of the State(X2), and
the percentage of seats filled by ÖSYM(X3) as independent variables. The run is then replicated for 0-1 dummydependent variable; with 0’s for foundation and 1’s for public universities. Results indicate an increasing tendency
of student preferences for populated regions, with an increasing impact for larger “Economic Prosperity Regions”,
thus rendering plenty of evidence for “Regional Disparities”. The regional implications of

such an early warning model give very important repurcussions for Strategic Planning dilemma within the Turkish
Higher Education System, and renders enormous re-planning as well as growth potential for further research. . Low
levels of Type I, and Type II errors, with strong descriptive statistics results are encouraging, reflecting prospects for
further platforms, which may include cross cultural studies. Further research could also be possible with the
inclusion of TRNC Universities, Foreign Universities on the list of ÖSYM, full coverage of vocational school
departments, and many other areas. The study also depicts important repurcussions of “Statistics Education” and
“Econometrics Education” under two different platforms. In this respect, this study can be counted as the first
academic platform assess the SEI (Statistics Education Inventory).

SOME ASPECTS OF SIMULATION WITH STOCHASTIC INVESTMENT MODELS
ule AHN, Hacettepe University, Beytepe, Ankara, Turkey, sule@hacettepe.edu.tr
A.David WILKIE, InQA Actuarial Software, Bournemouth, UK, david.wilkie@inqa.com
Introduction
In this paper we describe some of the theoretical and practical aspects of the Monte Carlo simulation of an
investment model. We discuss the input and output set of variables of the models and different ways of simulation.
We also discuss the initial conditions required defining the “neutral” initial conditions and “neutralised parameters”
which are found based on the “neutral” initial condition. Finally we suggest using additional information in the first
periods of the simulation to adjust the formulaeor parameters for a limited “select period”. We use Wilkie model as
an example but most of the aspects apply to any similar model used over time.
Wilkie Model
Wilkie model is a stochastic investment model developed by A. D. Wilkie which describes the behaviour of various
economic factors such as price inflation, wage inflation, dividend yields, share dividends, long term and short term
interest rates [2][3][4]. We use Wilkie model to describe the aspects of the Monte Carlo simulation of the stochastic
investment models as an example.
Practical and Theoretical Aspects

In short, the study clearly indicate that the bottleneck do exist, and such a bottleneck exists when the competition in
the higher education industry is “Imperfect” due to the presence of two groups with conflicting competitive edges.
Any policy orientation what-so-ever, needs to concentrate upon this dilemma, and take corrective actions before any
long term macro-based strategy can be designated for long terms, for example, beyond 2023. This study is expected
to be the major theme of any other research intending to cover “Inventorial” perspective of the Turkish Higher
Education System.
Key Words: Analysis of Higher Education and Research Institutions; Regional Economic Development and
Development Disparities; Education and Research Institutions; Turkish Higher Education System; Mathematical
Sciences; Econometrics; Statistical Sciences; Discriminant Analysis; Turkish Foundation Universities; Turkish
Public Universities; Quality of Public and Private Education Systems; Strategic Planning of the Higher Education,
Early Warning Models.

In this paper we consider the following aspects of the Monte Carlo simulation of the stochastic investment models.
3.1. Monte Carlo Simulation
Monte Carlo simulation is one of the common features of stochastic investment models. The models in general
cannot be treated analytically, except in limited circumstances but they are designed to be used in Monte Carlo
simulation exercises [1].
3.2. Initial Conditions
Every stochastic investment model needs some values of the state space at time t=0. These values are called “initial
conditions”. Lee and Wilkie introduced the “neutral” initial conditions and “neutralised” parameters [1]. Neural
initial conditions might be mean values for linear models and median or long run means for the non linear models.
3.3. Select Period
Economic period the models cover affects the parameters of the models. For example Wilkie model forecast of
inflation is based on the history of inflation itself and it has a relatively high standard deviation. The standard
deviation of the forecast for the rate of inflation in the Wilkie model over one year ahead is the same as over any
future year and this might be criticized because for short term forecasts the standard deviation can be considered as
relatively high. To overcome this problem we propose adjusted parameters for the short term which Lee and Wilkie
named as “select period”.
REFERENCES
[1] Lee P.J. and Wilkie A.D. (2000), A Comparison of Stochastic Asset Models, Proceedings of the 10th AFIR
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[2] Wilkie A.D. (1986), A Stochastic Investment Model for Actuarial Use, Transactions of the Faculty of Actuaries,
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ABSTRACT
SOME ASPECTS OF SIMULATION WITH STOCHASTIC INVESTMENT MODELS
Monte Carlo simulation of an investment model defined by a set of time series formula requires consideration of a
number of practical and theoretical aspects. In this paper we describe some of them, using the “Wilkie model” as an
example. We discuss the variables that can form the working set, the input set and the output set, all of which may
be different. There are different ways of simulating, either in a linear parallel structure or in a branching tree
structure. We then discuss the initial conditions required, which may be market conditions at some date, or may be
“neutral” initial conditions, which may be defined in different ways. What we call “neutralizing parameters” may
have role, and we discuss how these may be found. Finally we suggest using additional information in the first
periods of the simulation to adjust the formulaeor parameters for a limited “select period”. Although the Wilkie
model is used as an example, most of the aspects apply to any similar model used for simulation over time.
Key Words: Stochastic investment models, initial conditions, Monte Carlo simulation, select period, Wilkie model.
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Giri

ABSTRACT

Klasik Rekor Model ile ilgili ilk çal may 1952’de Chandler yapm tr. Kendisi, rekor deerlerin stokastik
davran larn incelemi tir. O günden bu yana bu alanda pek çok çal ma yaplm tr.

{X i }iN +

Klasik rekor modelin tanmna göre,
fonksiyonu ve

f ( x)

, birbirinden bamsz ve ayn sürekli

F ( x)

olaslk younluk fonksiyonuna sahip rasgele dei kenler dizisi olmak üzere,

dalm

X j gözlemi,

kendinden önceki tüm gözlemleri a yorsa buna “Üst Rekor Deer” ve kendinden önceki tüm gözlemlerden küçük
oluyorsa “Alt Rekor Deer” ad verilir [1].

MIXED RECORD VALUES
Consider an infinite sequence of independent and identically distributed (iid) continuous random variables. We
introduce the new concept of “Mixed Record Values” which can be described as ordered random variables
constructed from a collection of n lower and upper record values collected in a timeline. We obtain the joint
probability density function of these n Mixed Record Values.
Key Words: Mixed records, Record value theory, Current records

Klasik rekorlarn yan sra, baz çal malarda, sadece o ana kadar meydana gelen en büyük ve en küçük deer ikilisi
kayt altna alnmak istenebilir. Bu ekilde toplanan deerlere ise literatürde “Güncel Rekorlar” ad verilmektedir.

L'n ve U n' , srasyla güncel alt ve üst rekor deerleri göstersin. Ba langçtaki güncel alt ve üst rekor deerler
birbirine e ittir,

L'0 = U 0' = X 1 . ( L'n , U n' ) aral “Rekor Kapsam” (Record Coverage) ve Rn = U n'  L'n deeri

ise “Rekor Açkl” (Record Range) olarak adlandrlmaktadr.

Xi

dizisinde alt veya üst rekor meydana geldiinde

yeni bir Rekor Açkl meydana gelecei açkça görülmektedir [2].
Bu çal mada yukardakine benzer bir ekilde, zaman içerisinde meydana gelen alt ve üst rekor deerlerin bir arada
toplanp sralanmasyla olu turulan listeye ait sralanm rasgele dei kenlerin ortak dalm ile ilgilenilmi tir.
Bir ara trmac, ilgilendii sistemin performansn sadece üst veya sadece alt rekor deerler listesine dayal olarak
deil de her iki listenin de bütünle ik bir yap içerisinde bulunduu bir model ile deerlendirmek isteyebilir. Böylesi
bir durumda, önerdiimiz model geçerli olacaktr. Örnein, bir ara trmac kuraklk ve sel gibi ya a bal olarak
önlem alnmas gereken iki olaanüstü durumu birbirinden ayrmak istemeyebilir.
Tanm:

i

zaman indeksi olmak üzere,

dei kenler dizisi olsun.

X = { X i }iN+ ,

(1) = 1, (2) = 2

ve

birbirinden bamsz ve ayn

r = 3,..., n

{X }

Yi = X  (i )

 ( r ) r =1,..., n

dalml rasgele

için;

(r ) = min {i > (r 1) : X i < X1:( r 1) veya X i > X ( r 1): ( r 1) } “ r ’nci Bütünle
üzere,

F

ik Rekor Zaman” olmak

rasgele dei kenleri “Bütünle ik Rekor De erler Listesi” olarak adlandrlmaktadr.

olmak üzere

{Yi }i =1,...,n

listesinin sralanmasyla olu turulan listeye

(Y1:n < Y2:n < ... < Yn:n )

“Sralanm Bütünle ik Rekor Deerler Listesi ad verilir.
Bu çal mada yukarda tanmlanan sralanm bütünle ik rekor deerler listesinin elemanlarnn ortak olaslk
younluk fonksiyonu incelenecektir.
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GENELLETRLM BETA MÜDAHALEL YARI-MARKOV RASTGELE YÜRÜYÜ SÜREC ÇN
ASMPTOTK SONUÇLAR

edilmi tir. Ayrca, bu asimptotik sonuçlardan yararlanarak, sürecin ergodik da lmnn varyans, çarpklk ve
basklk katsaylar için de asimptotik açlmlar elde edilmi tir. Sonuçta, Monte Carlo simülasyon yöntemi
uygulanarak, ergodik momentler için elde edilen asimptotik sonuçlarn do rulu u test edilmi tir.

Tülay KESEMEN
Anahtar Kelimeler: Yar-Markov rastgele yürüyü süreci, kesikli müdahale, asimptotik açlmlar, genelle tirilmi
beta da lm.
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1.Özet
Bu çal mada, kesikli ans kar ml bir yar-Markov rastgele yürüyü süreci

ele alnm tr. Bu süreç

matematiksel olarak tanmlanm ve ergodik dalmnn ilk dört momenti için kesin ifadeler elde edilmi tir.
Bunlardan yararlanarak,
rastgele dei kenler dizisinin dalm
olmak üzere
parametreli genelle tirilmi beta dalmna sahip olmas durumunda ve

iken sürecin

ergodik dalmnn ilk dört momenti için asimptotik sonuçlar elde edilmi tir. Bunlara ilaveten, bu asimptotik
sonuçlardan yararlanarak, sürecin ergodik dalmnn çarpklk ve basklk katsaylar için de asimptotik açlmlar
elde edilmi tir. Sonunda da elde edilen asimptotik açlmlarn doruluu Monte Carlo simülasyon metoduyla test
edilmi tir.
2.Giri
Fizik, kimya, biyoloji ve iktisat bilim alanlarnn yan sra kuyruk, güvenilirlik, sigortaclk ve matematiksel finans
gibi çal ma alanlarnda kar la lan birçok ilginç problemlerin incelenmesinde ve ifade edilip çözülmesinde
yenileme, ödüllü yenileme, rastgele yürüyü süreçleri ve onlarn çe itli modifikasyonlar geni bir ölçüde
kullanlmaktadr. Fakat bu süreçlerin her yönüyle ara trlmas teorik açdan zordur. Bu zorluu ortadan kaldrmak
için 1900’lü yllardan sonra, ya benzetim yöntemleri kullanarak bilgisayar yardm ile saysal sonuçlar elde etmek ya
da integraller için asimptotik yöntemlere ba vurularak yakla k ve sade ifadeler elde etmek üzere iki yönde
ara trmalar younla trlm tr. Bunlarla ilgili son yllarda asimptotik yöntemlerin uygulanmasna ait birçok deerli
çal malar ortaya konulmu tur ([2], [3], [4]).
Simon C. Parker (1998) genelle tirilmi beta dalmn ABD`nin gelir vergisi verilerine uygulayarak pareto ve
lognormal dalmdan daha esnek bir yapya sahip olduunu göstermi tir [5]. Beta dalmnn böyle esnek bir
yapya sahip olmasndan dolay reel hayatta ortaya çkan problemlere kar  daha fazla uyumlu olabileceinden bu
çal mada, müdahale çe idi genelle tirilmi beta dalm olarak ele alnm tr ve süreç matematiksel olarak in a
iken üç terimli asimptotik açlmlar elde
edilmi tir. Sürecin ergodik dalmnn ilk dört momenti için

ABSTRACT
ASYMPTOTIC RESULTS FOR THE SEMI-MARKOVIAN RANDOM WALK WITH GENERALIZED
BETA DISTRIBUTED INTERFERENCE OF CHANCE
In this paper a semi-Markov random walk process (
) with a generalized beta distributed of chance is
considered.

moments of the ergodic distribution of the process are found as
generalized beta distribution with parameters

,

when the random variable

has a

Moreover, the asymptotic expansions for

the skewness and kurtosis of the ergodic distribution of the process X(t) are established. Finally, the accuracy of the
approximation formula is tested by the Monte Carlo simulation method.
Key Words: Semi-Markov random walk process, discrete interference of chance, asymptotc expansions,
generalized beta distribution.






is constructed mathematically and exact formulas for the first four moments of the ergodic

distribution of the process are obtained. Using these expressions the asymptotic expansions for the first four
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KNCL REKOR DEERLER

Güncel üst rekor
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Güncel ikincil üst rekor

Giri

~
X = {X i }i +

Saylabilir sonsuz ba msz ve ayn sürekli F da lml zaman sral rasgele de i kenler dizisi
gösterilsin. 1  i  m için

X 1 , X 2 ,..., X m ’lere dayal i ’inci sra istatisti

i

X i:m olsun. Rekor de

ile

erlerin tanm ve

Bu çizelge dikkate alnrsa, ilk 11 gözlemde güncel üst rekor de erin 4.1 ve önceki üst rekor de erlerden
olu turulan listenin

{3.0,3.1,3.9} oldu

u, güncel ikincil üst rekor de erin ise 3.4 oldu u görülecektir. Yani önceki

üst rekor de erler listesine girememi ve güncel üst rekor de ere en yakn de erin 3.4 ile 9. gözlem oldu u açktr.

bu de erlere ait da lm teorisi, uç (extreme) hava ko ullarn modelleme motivasyonu ile ilk kez Chandler (1952)
tarafndan verilmi tir. Örne in,
sa lanmaldr.

Ayrca,

~
X

X j gözleminin bir üst (upper) rekor de er olmas için X j > X j 1: j 1 art
dizisinin

üst

U (r ) = min {j : j > U (r  1), X j > X j 1: j 1}

rekor

de er

olmak

zamanlar

üzere

ilk

U (1) = 1

r

adet

ve
üst

r >1
rekor

için
de er

X 1 < X U (2 ) < X U (3 ) < ... < X U (r ) eklinde gösterilmektedir.

Üst rekor de erlerin aykr de erler olarak görüldü ü durumda ikinci en büyük de erler de aykr de erler olarak
alglanabilir (veya alglanmaldr). Örne in, bir say dizinin son iki üst rekoru aykr de er ise, bu dizinin güncel en
büyük ikinci de eri de kesin olarak aykr de erdir. Oysa, bu dizinin güncel ikincil üst rekor de eri bir aykr de er
olabilir veya olmayabilir. te bu sebeple, üst rekorlar aykr de erler olarak gören ara trmaclar, k = 2 için üst k rekorlar yerine önerdi imiz ikincil üst rekor modelini tercih edebilirler.

~

Di er yandan, baz alanlarda çal an ara trmaclar (örne in, ya am sigortacl  alannda), uç de erleri ‘aykr
de erler’ (outliers) olarak gördükleri için rekor de erler yerine ikinci en büyük (veya en küçük), üçüncü en büyük
(veya en küçük) gibi k ’nc en büyük (veya en küçük) de erlerle çal ma e ilimi gösterirler. te bu motivasyonla
literatürde ilk kez Dziubdziela ve Kopoci ski (1976), üst k -rekor de erler kavramn tanmlam lar ve da lm

Bu çal mada, yukarda tanmlad mz X dizisinin ilk r adet ikincil üst rekor de erlerinin ortak olaslk yo unluk
fonksiyonu yinelemeli bir yakla mla elde edilmi , ayrca geçerli üst rekor ve geçerli ikincil üst rekor de erler
bilindi inde, bir sonraki ikincil üst rekor de erin ko ullu olaslk yo unluk fonksiyonu verilmi tir.
KAYNAKLAR

teorisini vermi lerdir. Literatüre baklrsa, üst k -rekorlarn farkl ekillerde tanmland  görülebilir. Bizim burada
verece imiz tanm Arnold ve di . (1998)’ne aittir:

{

[1] Arnold, B. C., Balakrishnan, N. and Nagaraja, H. N. (1998). Records, John Wiley & Sons, New York.

~
X dizisinin üst k -rekor zamanlar U k (1) = k ve r > 1 için

U k (r ) = min j : j > U k (r  1), X j > X U k (r 1) k +1:U k (r 1)

}

olmak üzere, ilk

[2] Chandler K.N. (1952), The distribution and frequency of record values, J. Roy. Statist.

r adet üst k -rekor de er

Soc. B 14, 220–228.

X U k (1) k +1:U k (1) < X U k (2 ) k +1:U k (2 ) < ... < X U k (r ) k +1:U k (r ) eklinde ifade edilir.

[3] Dziubdziela W. and Kopoci ski W. (1976), Limiting properties of the k-th record values,

Bu çal ma a a daki gibi bir motivasyondan hareketle ortaya çkm tr: “Varsayalm ki, bir ara trmac dünya
rekorlar listesinin her zaman gölgesinde kalm ve bu listeye girememi en ba arl (en iyi) dereceleri kaydetmek
ve incelemek istemektedir.” Bu motivasyon “ kincil Rekor De er” adn verdi imiz, “önceki rekor de erler listesinde
yer almayan ve güncel rekor de ere en yakn de er” eklinde tanmlad mz yeni bir kavram ortaya çkartmaktadr.

~
X dizisinin rekorlarna ikincil rekor de erler adn vermekteyiz. Bu
~
tanma göre, X dizisinin ikincil üst rekor de er zamanlar S (1) = min {j : X j < X j 1: j 1 , j > 1} ve r > 1 için

Bir ba ka deyi le, tüm rekor de erleri silinmi

S (r ) = min {j : X S (r 1) < X j < X j 1: j 1 , j > S (r  1)} olup,

ilk

r

adet

ikincil

üst

rekor

de er

X S (1) < X S (2 ) < ... < X S (r ) eklinde gösterilmi tir. kincil üst rekor de er kavramn irdelemek için a a daki

Appl. Math. 15, 187-190.
ABSTRACT
SECONDARY RECORD VALUES
Consider an infinite sequence of independent and identically distributed (iid) continuous random variables.
We introduce the new concept of "secondary record value" which is not belong to the list of previous records and
closest the current record value in this sequence. We obtain the joint probability density function (pdf) of first r
secondary record values, recursively. We also obtain the conditional pdf of next secondary record value given by the
values of current secondary record and current record.
Key Words: Secondary records, Ordinary records, Distribution theory

zaman sral gözlem dizisini ele alalm:
3.0, 3.1, 2.8, 2.7, 1.5, 3.6, 0.5, 3.5, 2.9, 3.9, …

(1)

Yukardaki dizinin güncel üst rekor de erleri ve güncel üst ikincil rekor de erleri Çizelge1’de gösterilmi tir.
Çizelge1. Yukarda verilen (1) gözlem dizisinin güncel rekor ve ikincil rekorlar
Gözlem sra no
Gözlem de eri
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Model
a amal_
tipli kuyruk sistemlerinden olu ur. Mü teriler sisteme parametreli Poisson ak_m_
ile gelmektedir. Her bir bekleme hatt_nda keyfi say_da bekleme olabilir, i. sistemin her bir kanal_nda hizmet süresi
,
parametreli üstel da _l_ma sahiptir ve
ler ba _ms_zd_r, her bir mü teri önce 1. sistemde

1.Özet

daha sonra 2. sistemde ve bunun gibi r. sistemde hizmetini bitirerek genel sistemden ayr_l_r. Bu çal_ mada

Bu çal mada, gecikmeli ödüllü yenileme süreci olarak adland r lan yar -Markov bir model (X(t)) ele al nm ve bu
modeli ifade eden stokastik süreç matematiksel olarak in a edilmi tir. Baz zay f ko ullar alt nda bu sürecin ergodik

ve

al_narak sistem analiz edilmi , performans ölçüleri ve bunlar_n optimal de erleri elde edilmi tir. Bununla
birlikte her a amadaki mü teri say_lar_n_n ba _ms_zl_ _ ve her a amada kalma sürelerinin ba _ms_zl_ _ s_ras_yla iki
teorem yard_m_yla ispatlanm_ t_r. Ayr_ca Birinci ve ikinci a amadaki toplam kalma süresinin hypoüstel da _l_ma
uydu u gösterilmi ve momentleri elde edilmi tir.

asimptotik aç l mlar

Key Words: Jackson Modeli, performans ölçüleri, optimizasyon, hypoüstel da _l_m, momentler.

bu asimptotik sonuçlar n doruluu test edilmi tir.

Finding Moments at an Open Jackson Model

2.Giri

Abstract: The model consists of

-stage

olduu ispatlanm t r. Bunlardan yararlanarak

rasgele dei kenler dizisinin da l m

parametreli pareto da l m na sahip olmas halinde sürecin baz s n r fonksiyonellerinin ilk dört momentin
iken elde edilmi tir. Sonunda, Monte Carlo simülasyon metoduyla elde edilen

type of queuing systems. The customers arrive to system

Kuyruk teorisi, stokastik finans, güvenirlik teorisi, matematiksel sigorta, stok kontrol teorisi, fizik ve biyoloji gibi

according to Poisson distribution with parameter . There are arbitrary numbers of waiting at every waiting room,

alanlarda birçok ilginç problemler yenileme ve ödüllü yenileme süreçleri ile ifade edilmektedir. S n r fonksiyonelleri,

is the service time at every channel of -th system with exponential distribution having parameters
are independent. Every customer has service at -st system and then at 2-nd system and so on
finally at -th system and leaves the main system. In this paper system is analyzed, measures of performances and
their optimal values are found supposing
and
. In addition the independences of number of customers
and independences of sojourn times at every stage are proved with the help of two given theorems. Also it is shown
that the total time in system at stage 1 and at stage 2 is according to hyper-exponential distribution and moments of
this distribution are obtained.

süreçlerin karakteristiklerinin incelemesinde büyük önem ta maktad r. Özellikle süreçlerin ergodik da l m n n
incelenmesi ve baz olas l k karakteristiklerinin bilinmesi için gereklidir. Bundan dolay , bu çal mada s n r
fonksiyonellerinin incelenmesine geni ölçüde yer verilmi tir.
Pareto da l m , iktisat, sosyal bilimler, fen ve geofizik olmak üzere geni bir alanda uygulanabilmektedir. Bu
alanlar n d nda matematiksel sigorta teorisinin birçok problemlerinde çözümünde pareto da l m aktif bir ekilde
kullan lmaktad r. Bu çal mada mevcut çal malardan farkl olarak gecikmeli ödüllü yenileme süreci ele al nm t r.

Keywords : Jackson model, measures of performances, optimization, hyper-exponential distribution, moments.

Müdahaleyi ifade eden

rasgele dei keni pareto da l m na sahip olmas

durumda sürecin baz

snr

KAYNAKLAR:
fonksiyonellerinin ilk dört momenti için
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[2] Harrison, J., M., and Ngyen, V., 1992, The QNET method for two-moment analysis of open queueing
Networks,Queueing sistem , 6,1-32.
[3] Holdijk, A.,and Spieksima, F., 1992, On Ergodicity And Recurrence Properties Of a Markov Chain With an
Application To an Open Jackson Network, Adv. Appl. Prob. 24,343-376.
[4] Jackson, J.R., 1957, Network of Waiting Lines, Operation Research, 5,518-524.
[5] Stewart, W. J., 2009, Probability, Markov Chains, Queues, Simulation, New Jersey.

göstermek için özel bir durum ele al nm

ve bu durum için Monte Carlo simülasyon yöntemi uygulanarak

asimptotik aç l mlar n doruluu test edilmi tir.
Anahtar Kelimeler: Ödüllü yenileme süreci, s n r fonksiyoneli, ergodiklik, asimtotik aç l m, simülasyon, pareto
da l m .




iken asimptotik aç l mlar elde edilmi tir. Sonra da, elde

edilen asimptotik aç l mlar n yard m yla hesaplanan moment deerlerinin, kesin deerlere ne kadar yak n olduunu
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STATSTKSEL DAILIM PARAMETRELER TAHMNLERNN EFFICIENT GLOBAL
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ABSTRACT
ASYMPTOTIC RESULTS FOR THE MOMENTS OF THE BOUNDARY FUNCTIONALS OF THE
RENEWAL REWARD PROCESS WITH DELAY AND PARETO DISTRIBUTED INTERFERENCE OF
CHANCE
In this paper, semi-Markov, a model called as the renewal reward processes (X(t)) is considered and the stochastic
process expressed by this model is constructed mathematically. Under some weak assumptions the ergodicity of this
process is discussed. Using these results the asymptotic expansions for the first four moments of the boundary
functionals are established as

when random variable

has a pareto distribution with parameters

1. Bir Metamodelleme Yöntemi: Krgng
Metamodel, girdi/ç^kt^ aras^nda mevcut olduu varsay^lan bir fonksiyonel yap^n^n simülasyon çal^ mas^ ard^ndan
tahminlendii istatistiksel yakla ^md^r. Genellikle, ilgilenilen sistemin simülasyon modeli çal^ mas^n^n dahi maliyetli
ve/veya çok fazla zaman alan olduu durumlarda kullan^lmaktad^r.
Kriging yöntemi, bir maden mühendisi olan D.G. Krige taraf^ndan geli tirilmi tir ve s^kça kullan^lan metamodelleme
tekniklerinden biridir. Kriging yöntemi, rasgele bir sürecin bilinmeyen ç^kt^ deerlerini tahminleyebilmektedir. Elde
edilen tahmin, rasgele süreçten gözlemlenen ç^kt^ deerlerinin a^rl^kl^ lineer kombinasyonudur. Bu a^rl^klar tahmin
edilmek istenen noktadaki girdi ile önceden ç^kt^ deerleri gözlemlenen girdi noktalar^ aras^ndaki uzakl^a bal^d^r.
Ç^kt^ deerlerinin beklenen deeri sabittir. A^rl^klar tahmin varyans^n^ minimum yapmak üzere elde edilir. Hali
haz^rda gözlemlenen bir ç^kt^ deeri tahminlenmek istendiinde bu deerin gözlemlenmi olan tahmin deeri elde
edilecektir. [3]
Kriging yöntemi ile herhangi bir x* noktas^ndaki ç^kt^ deeri tahmin etmek istendiinde (1)’deki denklemden
yararlan^lmaktad^r.

yˆ( x* ) = f ' ˆ + r ' R 1 (Y  F ˆ )

Finally, the accuracy of the approximation formula is tested by the Monte Carlo simulation method.
Key Words: Renewal reward process, boundary functional, ergodicity, asymptotic expansion, simulation, pareto
distribution.

(1)

Y : gözlemlenmi ç^kt^ deerleri

ŷ : x* noktas^ndaki ç^kt^n^n tahmin deeri
f : girdi ve ç^kt^ dei kenleri aras^ndaki ili kinin formunu gösteren vektör

ˆ : f

vektöründeki deerlerin katsay^lar^

r : tahminin gerçekle tirilecei x* noktas^ndaki girdi deeri ile önceden gözlemlenmi girdi
deerleri aras^ndaki korelasyon vektörü

R : önceden gözlemlenen girdi deerleri aras^ndaki korelasyon matrisi
F : önceden gözlemlenen girdi deerlerinin f vektörüne uygun hallerinden olu an matris
2. EFFICIENT GLOBAL OPTIMIZATION (EGO)
EGO yöntemi optimum deerinin elde edilmesinde baz^ zorluklar ya an^lan fonksiyonlar^n optimizasyonunda
kullan^lan Kriging metamodeline dayal^ bir yöntemdir. EGO yöntemine göre optimizasyon esnas^nda fonksiyonun
kendisi yerine Kriging yöntemi yard^m^ ile elde edilen Expected Improvement Function (Beklenen Geli me
Fonksiyonu) (2) kullan^l^r. Beklenen Geli me Fonksiyonu (2) maksimize edilir ve bu i lem önceden belirlenen
durdurma kural^ salanana kadar tekrar edilir [1-2].
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EI = ( f min  yˆ ) (

f min  yˆ
f  yˆ
) + s ( min
)
s
s

[2] M. Schonlau, (1997),
Waterloo,Canada.

(2)

3. STAT ST KSEL DAILIMLARIN PARAMETRE TAHM N NDE EGO YÖNTEM KULLANIMI
statistiksel da^l^mlar^n parametre tahmini istatistik literatüründe önemli bir yer tutmaktad^r. Bu problemi çözmek
için En Küçük Kareler, En Çok Olabilirlik ve Moment tahmincileri gibi yöntemler kullanmak mümkündür. Özellikle
ilk iki yöntem kullan^l^rken esasen bir optimizasyon problemi çözmek gerekmektedir. Bu problemleri baz^ da^l^mlar
için parametrik olarak çözmek mümkün deildir. Bu gibi durumlarda ara t^rmac^lar daha ba ka yöntemlere ihtiyaç
duymaktad^rlar. EGO yöntemi de bu tip çözümü zor olan optimizasyon problemlerini çözmekte kullan^lmaktad^r.
Bu çal^ mada çarp^k bir da^l^m olan Genelle tirilmi Gamma da^l^m^ (GGD) ve simetrik bir da^l^m olan Normal
da^l^m^n parametreleri En Çok Olabilirlik yöntemi ile elde edilen optimizasyon problemlerinin EGO ve Genetik
Algoritma (GA) ile çözümü yoluyla tahminlenmeye çal^ ^lm^ t^r. Bahsi geçen da^l^ lardan farkl^ parametre
deerlerinde ve farkl^ örneklem ölçümlerinde veri setleri türetilmi tir. Sonras^nda bu veri setleri için parametre
tahminleri gerçekle tirilmi tir.
GGD ve Normal Da^l^m için sonuçlardan bir k^sm^ Çizelge1’de gösterilmi tir. Normal Da^l^m^n her iki
parametresi için de EGO ile hem küçük varyansl^ hem de yanl^l^^ küçük tahminler elde edilmi tir. GGD için ise
EGO l ve a parametreleri tahmininde her iki kritere göre daha iyi tahminler elde etmi tir. GGD ‘n^n c parametresi
için ise GA daha iyi sonuçlar vermektedir.
Çizelge 1. 30x255’ lik veri seti için l=1, c=2, a=3 parametrelerine sahip GGD ve

Computer Experiments and Global Optimizaton PhD. Thesis. University of

[3] W. van Beers (2005) Kriging Metamodeling For Simulation PhD. Thesis, Tilburg University.
OBTANNG PARAMETERS OF STATSTCAL DSTRBUTONS WTH EGO
There are various approaches to obtain parameters of a statistical distribution such as Moment, Mean Square Error
and Maximum Likelihood (ML) Estimations. The problem is actually an optimization problem and becomes
problematic for some statistical distributions. In this study, we expressed ML functions of some statistical
distributions and optimized these functions using Efficient Global Optimization (EGO) method which is based on
Kriging Metamodeling technique. We generated data sets from different distributions in different sizes and we
estimated parameter values of mentioned statistical distributions of data sets, by employing EGO. We investigated
performance of EGO for various distributions and sample sizes.

Key Words: Parameter estimation, Generalized Gamma Distribution, Normal Distribution, Maximum Likelihood,
Efficient Global Optimization.

,

parametrelerine sahip Normal Da lm için sonuçlar
GGD

GA

Normal Da lm

l

c

a

ortalama

1,559272

1,802621

2,323802

10.048657

8.721235

varyans

0,4437419

0,3576834

0,6717297

2.64021273

1.140325864

n*varyans

13,312256

10,730503

20,151891

79.2063819

34.20977591

yanl^l^k miktar^

0,559272

0,197379

0,676198

0.048657

0.278765

ortalama

0,788

2,5564

3,4464

10.028473

8.748784

varyans

0,1675

0,223087

0,174642

2.53942873

1.139819903

n*varyans

5,025

6,692622

5,23925

76.1828618

34.1945971

yanl^l^k miktar^

0,212

0,5564

0,4464

0.028473

0.251216

EGO
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ÇOKTAN SEÇMEL TESTLERDE KAYIP VER MEKANZMASININ NCELENMES: ÖBBS ÖRNE
Ergül DEMR
Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi Ölçme ve Deerlendirme Bölümü
erguldemir@ankara.edu.tr
Giri
Kay`p veri mekanizmas`, kay`p verilerin ve kay`p veri içeren dei kenlerin karakteristiini belirlemede, bu
belirlemeye bal` olarak kullan`lacak kay`p veri yöntem ve analizlerinin tercihinde anahtar rol oynamaktad`r. Kay`p
veri mekanizmalar` üzerine bilinen ilk kavramla t`rmalar, Rubin[4] taraf`ndan yap`lm` t`r. Rubin, kay`p verilerin
olu mas`na yol açan süreçleri, kay`p verinin ‘seçkisiz kay`p (missing at random)’ ve gözlenen verinin ‘seçkisiz
gözlenen (observed at random)’ olup olmamas`na bal` olarak tan`mlanmaktad`r. Allison[1] ve Enders[3], Rubin’in
oldukça teknik yakla `mlar`ndan hareketle kay`p veri mekanizmalar`n` daha genel düzeyde üç varsay`mla
aç`klamaktad`r. Buna göre bir veri setinde kay`p verilerin olu mas`n` aç`klayan mekanizma; (i) Tam Seçkisiz Kay`p
(Missing Completely at Random), (ii) Seçkisiz Kay`p (Missing at Random) ve (iii) Seçkisiz Olmayan Kay`p (Not
Missing at Random) olarak tan`mlanan varsay`mlarla aç`klanabilmektedir. Bu varsay`mlar dorultusunda kay`p veri
mekanizmas`n`n aç`klanmas`, pratikte bir veri setinde yer alan kay`p verilerin ‘ihmâl edilebilir (ignorable)’ olup
olmad`` karar`n`n verilebilmesini salamaktad`r. Tam seçkisiz bir biçimde olu mas` durumunda kay`p verilerin
ihmal edilmesi, seçkisiz olu mas` durumunda ise kay`p veriler yerine olas`l`kl` deer atamas` yap`lmas` mümkündür.
Seçkisizliin salanmamas` durumunda ise istatistiksel kestirimin yanl`l`k içerme olas`l`` yüksektir. Kay`p veri
mekanizmas`n`n belirlenmesindeki temel sorun, gerçek deerlerin bilinmiyor olmas`d`r. Bu nedenle kay`p verilerle
ili kili potansiyel bir yanl`l``n`n incelenmesi, genellikle, baz` temel dei kenler aç`s`ndan yan`tlayanlar ve
yan`tlamayanlar aras`nda manidar bir fark bulunup bulunmad``n`n test edilmesi yakla `m`na dayanmaktad`r[2, 5].

BLDR OTURUMLARI 2

Bu çal` man`n amac`; çoktan seçmeli testlerde, kay`p veri olu ma olas`l`` ile ili kili olabilecek dei kenlerin
belirlenmesi ve bu dei kenler düzeyinde kay`p veri mekanizmas`n`n incelenmesidir.

SESSION 2

Yöntem
Bu çal` ma temel ara t`rma türlerinden tarama modelinde bir ara t`rma olarak tasarlanm` t`r. Kay`p veri
mekanizmas`na yönelik inceleme ve analizler, Millî Eitim Bakanl`` (MEB) taraf`ndan 2009 y`l`nda uygulanan
‘Örenci Ba ar`s`n` Belirleme S`nav` (ÖBBS)’n`n 9A kitapç`` verileri üzerinde gerçekle tirilmi tir. ÖBBS, Türkçe,
Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve ngilizce alanlar`nda 5 alt testten olu maktad`r. Türkiye’de MEB
taraf`ndan ortalama 5 y`lda bir, tabakal` seçkisiz örnekleme ile belirlenen bir örneklem üzerinde uygulanmaktad`r.
ÖBBS 2009 uygulamas`nda her bir alt testte 15’er soru içeren 9A kitapç``, Türkiye’nin 30 farkl` ilinde toplam
16670 9. s`n`f örencisi taraf`ndan yan`tlanm` t`r. Ham veri seti üzerinde doru, yanl` ve kay`p veri say`lar`n`n yan`
s`ra kay`p veri olu ma olas`l`` ile ili kili olabilecek cinsiyet, bölge, okul türü, anne ve baba eitim düzeyi, kendini
ba ar`l` görme düzeyi, evde ders çal` ma süresi, ders d` ` destek alma süresi gibi 11 ba`ms`z dei ken
tan`mlanm` t`r. Bu dei kenler ile kay`p veri olu ma olas`l`` aras`ndaki ili kiler, her bir alt testte ayr` ayr` olmak
üzere CHAID analizi ile analiz edilmi tir.

Uygulamal statistik 2

Bulgular
Her bir alt testte, tan`mlanan her bir dei ken düzeyinde, kay`p veri miktarlar` aç`s`ndan manidar fark bulunduu
görülmü tür. Kay`p veri miktar` aç`s`ndan en yüksek manidar fark, bölge dei kenine göre ortaya ç`km` t`r.
Matematik ve ngilizce alt testleri d` `ndaki testlerde ikinci s`rada, haftal`k ders d` ` destek alma süresi gelmektedir.
Alt testlere göre farkl`l`k göstermekle birlikte 2, 3 ve 4. s`ralarda okul türü ve cinsiyet dei kenleri gelmektedir.
Anne ve baba eitim düzeylerine göre kay`p veri miktarlar`, en dü ük düzeyde manidar fark olu turmaktad`r.
Sonuç
Bu çal` mada tan`mlanan 11 ba`ms`z dei kenin tamam`n`n, kay`p veri olu ma olas`l`` ile ili kili olabilecei
belirlenmi tir. Kay`p veri olu ma olas`l`` ile en yüksek ili kiyi gösteren dei kenler, ba ta bölge dei keni olmak
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üzere, ders d  destek alma durumu, okul türü, cinsiyet ve kendini ba arl görme düzeyidir. Kayp veri olu ma
olasl  ile en dü ük düzeyde ili kili de i kenler ise anne ve baba e itim düzeyleridir. Söz konusu ili kiler, veri
setindeki kayplarn TSK varsaymn sa lamad na yönelik kant olu turmaktadr. Bu de i kenler düzeyinde bir
kayp veri yanll nn bulunma olasl , dolaysyla kayp verilerin ihmâl edilmesi ve elde edilecek istatistiksel
kestirimlerin yanllk içerme olasl  yüksektir.
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1. Medyan Parlatma Tekni i
Olumsallk tablolar, kategorik verilerden meydana gelir ve bu tablolara dayal temel soru satr ve sütunlarda anlaml
bir fark olup olmad dr.
Medyan Parlatma
Tekni i basit toplanr modele dayal olumsallk tablolarnn analizinde kullanlan basit
fakat dirençli bir veri çözümleme tekni idir. Medyan Parlatma uygulanmadan önce daha verimli sonuçlar elde etmek
için verilere dönü türme i lemi uygulanr. Bu dönü türme i lemi esas modeli çarpmsal modele dönü türen bir
algoritmadr.
ki yönlü tabloda de i kenler birbirinden ba msz olarak de i mektedir ve ba ml de i ken de i kenlerin her
kombinasyonu için ayr gözlemlenir.
Tablo 1: ki Yönlü Tablo

ABSTRACT
MISSING DATA MECHANISM IN MULTIPLE CHOICE TESTS: THE CASE OF ÖBBS
In this study, it is aimed at define the variables related with presence of missing data and research the missing data
mechanism with these variables. Analyses were conducted on ÖBBS-2009 data from 16670 students. ÖBBS (student
achievement test) has been executed by Turkish Ministry of National Education every 4 or 5 years. 11 independent
variables like region and gender and school type etc. as well as the amount of missing data were defined on the raw
data set. In the analysis, CHAID were used. As a result, there are significant differences between amount of missing
data and every independent variables level. Region is the major variable indicating a highly significant relationship
with the possibility of missing data. Mother and father education level indicate a lowest relationship. All these
relations show that missing data are not provide the MCAR mechanism. The missing data bias is likely to occur for
statistical analysis.
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Key Words: missing data, missing data mechanism, MCAR, MAR, NMAR

Sözü edilen toplamsal Medyan Parlatma modeliyle olumsallk tablosundaki her xij a a daki formülle yazlabilir;
xij= μ+ i+ j+ ij
Burada μ genel de er,

i satr

(1)

etkisi, j sütun etkisi ve ij hata terimidir.

Medyan Parlatmann sonucu olumsallk tablosunu daha iyi anlamamza yardmc olur. deal durumda artklarn sfr
veya sfra yakn olmas gerekir.
2. Dönü türülmü Veride Medyan Parlatma
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Veri dönü türülmesi veri ön i lemenin sk kullanlan bir admdr. Analizin dier admlarndan önce dönü üm
uygulamann; normalle tirme, verinin belirli dalm özelliklerine ula mak veya analizin sonraki admlarnda avantaj
salamak gibi çe itli sebepleri vardr.

VARYANS ANALZ MODELLERNDE BAIMSIZLIK VARSAYIMIN BOZULMASININ ETKS

Logaritma parametrik dönü ümlerin özel bir örneidir ve güç dönü ümü olarak adlandrlr. Güç dönü ümü
a adaki gibi tanmlanr;

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi statistik Bölümü 06500Ankara Türkiye

Jale BAL BEYO LU

balibey@gazi.edu.tr
1.Giri

t (x) = (x – 1) /

ln( )

Birçok istatistik çözümlemesinde modelde yer alan rassal hata teriminin normal da lma sahip ve birbirinden
ba msz olduklar varsaylmaktadr. Buna ba l olarak yokluk hipotezini test etmek üzere test istatistikleri
olu turulur. ayet normallik varsaymndan üpheye dü ülürse veya normallik varsaym gerçekle mez ise
parametrik olmayan istatistik tekniklerinden yararlanlr.

0

=0

Dönü türülecek x deerlerinin pozitif olduu kabul edilir. Eer veride negatif x deerleri varsa onlar pozitif yapacak
sabit bir deer bu negatif x deerlerine eklenir.
Bununla beraber, çal mada yaplacak uygulamada TÜ K ten elde edilen gerçek veri setleri kullanlarak Medyan
Parlatma Tekniinin avantajlar vurgulanacaktr.

Scarono, S ve Devenport J.M tarafndan yaplan çal mada, ikinci varsaym olan ba mszlk varsaymnn
gerçekle memesinin etkisi tek faktör varyans analizinde incelenmi tir. Bu çal mada, gözlem saysndan ve birimler
aras ili kinin miktarndan test istatisti i olan F’nin ve buna ba l olarak I tip hatann de i ti i gösterilmi tir.
Balibeyo lu J.’nin çal masnda regresyon analizi ve tekrarl ölçmelerde ba mszlk varsaymnn etkisi
incelenmi tir. Regresyon analizi için varsaymdaki bozulmann F istatisti inde bir de i ikli e yol açmad 
görülmü tür.
2.Teorik Gösterim
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Genel lineer model

Y = x + 

tions as an alternative for the analysis of contingency tables with patient data. In He,

  N (0, I ,  2 )
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Bir varyans analizi probleminde;

I = P1 + P2 + P3 ..........Pk

How to Intelligently Make Sense of Real Data. Springer, London (2010)
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[4] Hoaglin, D. C., Mosteller, F., & Tukey, J. W. (1983). Understanding robust and exploratory data analysis. New
York: Wiley..

biçimde yazlabilir ve,
2
2
dir.
Y / PY
i /   X r ( Pi )

Ayn biçimde F istatisti inin,

Median Polish is a way of analysing contingency tables based on a simple additive model. It is a basic, however a
robust method of analysing. Most of the time, the data needs to be applied a power transformation, before using the
MP algorithm to get better results. A commonly used power transformation is the logarithm which essentially
changes the underlying model to a multiplicative model. In this work, Median Polish method is applied by using a
real data set.

F=

Y / PY
i / P ( Pi )
Y / PjY / P ( Pj )

(1)

oldu u bilinmektedir.

S = x1, x2 ,..., xk }

Key words: Median Polish Method, contingency table, power transformation




PP
i j = 0 ( i  j ) ko ulu altnda ve Pi izdü üm matrisi olmak üzere,

Y / PY
= KT
i

[5] Fink, A. M. (1988), “How to Polish o Median Polish,” SIAM Journal on ScientiQc and Statistical Computing, 9,
932–940.
ABSTRACT

,

herhangi bir i leme ait kareler toplam;
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Cov( xi , x j ) = 

i = jN

2

Cov( xi x j ) = 

BR BOYUTLU KESME VE ANA MALZEME SEÇM PROBLEM ÇN K AMAÇLI TAM SAYILI
PROGRAMLAMA MODEL

i  jN

Nergiz KASIMBEYL
Endüstri Mühendislii Bölümü, Anadolu Üniversitesi, ki Eylül Kampüsü, 26555 Eski ehir
nkasimbeyli@anadolu.ed.tr

olmas halinde S kümesine snf içi korelasyonlu de i ken seti denir. Birimler arasnda ba mllk var ise ;
Özet

V = C1P1 + C2 P2 ....... +Ck Pk

Çal mada bir boyutlu kesme ve ana malzeme seçimi problemi incelenmektedir. Bu problem, belli uzunluklu
sipari lerin kar lanabilmesi için farkl boyutlara sahip ana malzemeler içinden toplam fire miktarn minimum
yapacak optimal kesme plannn belirlenmesi ve bu optimal plana kar  gelen ana malzemenin seçilerek stoklanmas
problemini kapsamaktadr. Benzer problemlerin modellenmesi ve çözülmesi sürecinde kar la lan en büyük
zorluklardan biri, problemin matematiksel modelinin olu turulmasnda kesme planlarnn ne ekilde
olu turulabileceidir. Literatürde yaplm olan ara trmalarn çounda kesme planlar matematiksel modelin
parametre kümesi olarak kullanlm tr. Fakat kesme planlarnn tamamnn bir parametre kümesi olarak
olu turulmas oldukça zor, hatta çou zaman imkânsz bir problemdir, zira çok büyük olmayan problemler için bile
kesme plan saysnn sonsuz denecek kadar büyük boyutlara ula t biliniyor ki bu da problemin çözümü srasnda
büyük güçlüklere neden olmaktadr. Bu çal mann amac, söz konusu problemin çözümü için kesme planlarn
parametre kümesi olarak kullanmayan bir matematiksel model ve bu model için bir çözüm algoritmasnn
geli tirilmesidir. Çal mada, ele alnan problem için iki amaçl tam sayl, kesme planlarn parametre olarak
içermeyen bir matematiksel model geli tirilmi tir. Standart optimizasyon yazlmlarnn modelin çözümünde
zorlanabilecei göz önünde bulundurularak, bu model için özel bir çözüm algoritmas da geli tirilmi tir. Geli tirilmi
olan matematiksel model ve çözüm algoritmas test problemler üzerinde denenmi tir.

Ci > 0
Ci =0
olmas halinde I=V olmaktadr.
Pi ise izdü üm matrisi olmak üzere, (1) e itli ini tekrar yazarsak;

F=

C j  Y / PY
i / r ( Pi )

Ci  Y / PY
j / ( Pj )

biçiminde olacaktr.
Görüldü ü üzere F istatisti i

Cj
Ci

gibi bir de i ime u ramaktadr.

Bu çal mada iki faktör varyans analizinde, ba mszlk varsaymnn bozulmasnn etkisi, grup içi korelasyonun
gruplar aras korelasyonun

2
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ABSTRACT
THE EFFECT OF VIOLATION INDEPENDENCE ASSUMPTION IN THE ANALYSIS OF VARIANCE
MODELS
In this focuses on relationship between true types I and II error probabilities and the effects of departures from
independence assumption on hypothesis testing in anova.

MODEL

Key Words: Cutting Problem, One-Dimensioanl Assortment Problem, Multi-Objective Optimization.




ONE-

This paper considers the one-dimensional cutting and assortment problem which includes the determination of the
number of different sizes of standard lengths to be maintained as inventory and to be used to fulfill a set of customer
orders. One of the main difficulties in formulating and solving this kind of problems is the use of cutting patterns in
the mathematical model. Many mathematical programming approaches for solving the assortment problems assume
the existence of the set of cutting patterns. The corresponding mathematical models use the cutting patterns as model
parameters. Because of a huge number of cutting patterns to be obtained for such kind of models, this leads to
computational difficulties in solving these problems. The purpose of this paper is therefore to develop a
mathematical model without the use of cutting patterns as a parameter set. In this paper, a two objective integer
programming model is developed for solving a one-dimensional cutting and assortment problem with two or more
types of stock lengths. We suggest a special solution method. The mathematical model and the solution approach are
demonstrated on test problems.

Key Words: Type I Error, Correlated data, Scaled F Variable
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SIRALI LOJ ST K REGRESYONDA ORANTISAL ORAN MODEL
VARSAYIMI

Ç N PARALEL DORULAR

Erkan ARI*
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Orant sal Oran Modelin geçerlili i Olabilirlik Oran Testi ile incelendi inde, model anlaml bulunmu tur
(
Orant sal Oran Model anlaml olmas na ra men bu modelin kullan labilmesi için öncelikli olarak
Paralel Do rular Varsay m n n test edilmesi gerekir. Paralellik varsay m için parametrelerin farkl kategorilerdeki
e itli i test edilerek paralel do rular varsay m n n sa lan p sa lanmad
test edilir. Çözümleme için olu turulan
hipotez E itlik 2.’deki gibidir.
=

Zeki YILDIZ
Eski ehir Osmangazi Üniversitesi Fen Fak. statistik Böl., 26480,Eski ehir,Türkiye, zyildiz@ogu.edu.tr
Özet
Sral lojistik regresyon çözümlemesinde paralel dorular varsaymnn salanmas önemlidir. Paralel dorular
varsaym; sral lojistik regresyonda bamsz dei kenler ile baml dei ken arasndaki ili kinin baml dei ken
kategorilerine göre dei iklik göstermediini ifade eder. Bu varsaymn salanmamas durumunda Orantsal Oran
modelinin kullanlmas hatal olmaktadr. Bu çal mada, Orantsal Oran Modeli için paralel dorular varsaymnn
salanmad sonucuna ula lm tr.

k’ nc ba ms z de i kene ait katsay lar n birbirine e it olup olmad
olabilirlik oran testi ile incelenmi
ve
de eri ile s f r hipotezi reddedilmi tir ve paralel do rular varsay m n n ihlal
edildi i sonucuna ula lm t r. Brant’ n Wald testine göre de paralel do rular varsay m sa lanmam t r. Bu test
paralel do rular varsay m n n hangi de i ken veya de i kenler taraf ndan bozuldu u noktas nda bilgi verir. Paralellik
varsay m n n sa lanmamas nda bir de i kenin varsay m sa lamamas yeterlidir.
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Sral lojistik regresyonda baml dei kenin sral olduu ve kategoriler arasnda paralellik varsaym saland
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Orantsal Oran Model, sral lojistik regresyon için McCullagh (1980) tarafndan tanmlanm tr. Model ylml
olaslklarn dalmna dayanr.

Kleinbaum, D.G. and Ananth, C.V., 1997, Regression Models for Ordinal Responses:
Applications, International Journal of Epidemiology, Vol 26, No.6, 1323-1333 p.

Orantsal Oran Model ylml olaslklar kullanlarak E itlik 1.’deki gibi elde edilir (Kleinbaum and Ananth, 1997).

Review of Methods and

Kleinbaum, D.G. and Klein M., 2010, Logistic Regression. A Self- Learning Text, Third Edition, Springer, 590
p.

Burada

bilinmeyen parametrelerin kestiricisi ve

’lar ise

McCullagh, P., 1980, Regression Models for Ordinal Data, Journal of the Royal Statistical Society, Series B
(Methodological), 42, No. 2, 109-142 p.

tane kestiriciye kar lk gelen

ABSTRACT

’e kar lk gelen regresyon katsaylarnn bir vektörüdür.

The Parallel Line Assumption for Proportional Odds Model in Ordinal Logistic Regression

2. Paralel Do rular Varsaym
Sral lojistik regresyon modellerinde sral odds’a ait önemli bir varsaym bulunmaktadr. Baml dei ken
açklanrken, kategorilerine ait odds oranlar için ifade edilen formüllerde kategoriler arasnda parametre açsndan
herhangi bir fark yoktur. Ksacas, bamsz dei kenler ile baml dei ken arasndaki ili ki baml dei kenin
kategorilerine göre dei mez, parametre tahminleri kesme noktalarna göre dei iklik göstermez. Sral lojistik
regresyonda, kategorili baml dei kende,
adet lojit kar la trmas için varsaym salandnda
adet
kesme noktas ve yalnzca bir adet
kar la trmas için

parametresi bulunur. Ancak çok terimli lojistik regresyonda ise

adet kesme noktas bulunurken,

adet de

adet lojit

It is significant to ensure parallel line assumption in ordinal logistic regression analysis. Parallel line assumption
points out that the relation between independent and dependent variable does not differ in terms of dependent
variable categories. In case this assumption is not ensured, the use of proportional odds model is a mistake. In the
study,it is concluded that parallel line assumption for proportional odds model is not provided.
Key Words:Proportional Odds Model, Parallel Slope Assumption.

parametresi vardr.  te sral lojistik

regresyon çok terimli lojistik regresyondan bu noktada ayrlr (Kleinbaum and Klein, 2010).
3. Paralel Do rular Varsaymnn Testi
Paralel dorular varsaymnn geçerliliini kontrol etmek için temelde Olabilirlik Oran Testi, Wald Ki-Kare testi gibi
testler kullanlmaktadr. Sral lojistik regresyonda bu testler ile
parametrelerin farkl kategorilerindeki e itlii test edilerek paralel dorular varsaym snamasna gidilir.
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Ondokuzmay_s Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, statistik Bölümü, Atakum-Samsun
e-posta: ebrucantiring@omu.edu.tr

1.

Aral!k De erli Zaman Serileri

Aral_k de erli zaman serileri literatürde yeni ara t_r_lan bir konudur. Gözlemleri gün içinde de i en veriler aral_k
de erli zaman serileri olarak bilinir. Bu seriler aç_l_ -kapan_ veya en dü ük - en yüksek de erlerden olu maktad_r.
Aral_k de erli zaman serileri ekonomi, mühendislik, t_p, meteoroloji ve iktisat gibi çe itli alanlarda görülebilir. Söz
konusu seriler; piyasa verileri, fiyat endeksleri, para - banka verileri, bilanço verileri ve d_ ticaret endeksleri gibi
verilerdir.

BLDR OTURUMLARI 2
SESSION 2

Çal_ mam_zda zaman serilerinin çe itli tahmin yöntemlerinin farkl_ kombinasyonlar_n_ kar _la t_r_lan deneysel bir
ara t_rma yap_lm_ t_r. Kullan_lan seriler T. C. Merkez Bankas_ internet sitesinden (Elektronik Veri Da _t_m SistemiEVDS) elde edilmi tir. Bu seriler Alt_n Borsas_ lemleri I - stanbul ( günü, TL/ABD Dolar_) en dü ük (ABD/Ons)
günlük verileri, Alt_n Borsas_ lemleri II - stanbul ( günü, TL/ABD Dolar_) en dü ük (TL/Kg) günlük verileri ve
Geçinme Endeksi (Ücretliler) (1995/100) en dü ük günlük verilerinden olu maktad_r. Bu seriler kullan_larak farkl_
yakla _mlar olu turulmu ve modelleme teknikleri kar _la t_rma için kullan_lm_ t_r. En dü ük ve en yüksek serileri
çözümleyen Yakla _m1, merkez ve aç_kl_k serilerini çözümleyen Yakla _m3 olu turulmu tur. Karma Otoregresif
Bütünle ik Hareketli Ortalama Süreci (Auto Regressive ntegrated Moving Avarage - ARIMA), Yapay Sinir A lar_
(Artificial Neural Networks - ANN), Holt Üstel Düzle tirme Yöntemi (Holt Exponential Smooting Method) ve
Melez Modeller (Hybrid Models) kullan_lan modelleme teknikleridir. Öngörü sonuçlar_n_n do rulu unu ölçen
performans ölçütleri Hata Kareleri Ortalamas_n_n Karekökü (Root Of Mean Square Error-RMSE), Mutlak Hata
Oranlar_ Ortalamas_ (Mean Absolute Percentage Error- MAPE) ve Yön Do rulu u (Direction Accuracy - DA)’ dur.
Çizelge1. Aral!k de erli zaman serileri için elde edilen sonuçlar

Zaman Serileri 2

ALTIN
BORSASI
LEMLER I
ALTIN
BORSASI
LEMLER II

Yakla _m1
Yakla _m3

RMSE
ARIMA(0, 0, 1) = 93,47
2004
ARIMA(0, 0, 0) = 0,552
2000

MAPE
YSA (1-2-1) = 0,0006
2004
YSA
(10-5-1)
MelezYSA=0,0085
2001
2001

DA
YSA (7-1-1) = 0,3878
2001
=

MelezYSA = YSA (3-2-1) = 0,1837
2000
2000

Holt
Üstel
Düzle tirme=1032,2590
2000
ARIMA (1, 0, 0)=20,9430
2000

YSA (3-2-2)=0,0014
2000

MelezYSA=0,5102
2000

YSA (5-6-1)=0,0046
2000

Yakla _m1

MelezYSA=4,3817
2000

YSA (9-3-2)=0,0000185
2004

YSA (10-2-1)=0,2041
2001
YSA (2-2-1) = YSA (9-4-1) = YSA (16-1) = YSA (9-3-1) =0,0204
2001
2002
2003
2004

Yakla _m3

YSA
(1-1-1)=
MelezYSA=1,2937
2000
2000

YSA (1-1-1)=
1)=0,0000
2000

Yakla _m1
Yakla _m3

GEÇ NME
ENDEKS

YSA(1-12001

YSA (1-1-1)= MelezYSA=0,000
2000
2000

Çal_ mam_zda 03 Ocak 2000 ve 31 Aral_k 2004 tarihleri aras_ndaki üç zaman serisi için öngörü yöntemi olan
ARIMA, Holt Üstel Düzle tirme, Yapay Sinir A lar_ ve Melez Modeller kar _la t_r_lm_ t_r. Alt_n fiyatlar_ ve
vatanda lar_n geçim gereksinimini kar _layabilmesi için yapt_klar_ harcamalar tahminlenmi tir. Elde etti imiz
sonuçlara göre aral_k de erli zaman serilerinin tahmininde yapay sinir a _ modelinin di er zaman serisi tahmin
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modellerine göre daha üstün sonuçlar verdi i görülmü tür. Bu nedenle yapay sinir a larnn öngörüde etkin bir
yöntem oldu u söylenebilir.
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Beheshti M., Berrached A., De Korvin A., Hu C. and Sirisaengtaksin O., (1998), On interval weighted
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For Forecasting Interval-Valued Time Series. International Journal of Forecasting, 02, 012.

ABSTRACT

De i tirilmi Üssel Düzle tirme Yöntemi
Bu çal` mada üssel düzle tirme yöntemine alternatif bir yöntem önerilecektir ve dei tirilmi üssel düzle tirme
yöntemi olarak adland`r`lacakt`r çünkü bu yöntem geleneksel üssel düzle tirme metodunda düzle tirme katsay`s`nda
ufak bir dei iklik yap`larak elde edilecektir. Bu yöntemde ba lang`ç deeri ve optimum düzle tirme katsay`s` ayn`
anda elde edilecektir. Bu yöntemle geleneksel yöntemdeki ayn` düzle tirme katsay`s`nda ba lang`ç deerine ve uzak
geçmi e daha az a`rl`k verilerek buradan elde edilen fazlal`k yak`n geçmi teki verilere üssel olarak da`t`lacakt`r.
Önerilen bu yöntem geleneksel üssel düzle tirme yöntemiyle ayn` düzle tirme katsay`s`nda kar `la t`r`ld``nda eer
gelecek yak`n geçmi in bir tekrar` olacaksa çou zaman gelecein tahmininde daha iyi sonuç verecektir.
Son yüzy`l da zaman serisi analizleri için çok say`da yöntem önerilmi tir. Son 25 y`lda zaman serisi analizlerine
ili kin çal` malar`n deerlendirmesi De Gooijer ve Hyndman (2005) taraf`ndan yap`lm` t`r. Literatürde birçok zaman
serisi analiz yöntemi geli tirilmi tir fakat en ba ar`l` yöntemlerin temeli üssel düzle tirme yönteminden gelmektedir.
Bu yöntemin ilk ve önemli çal` malar` Holt, 1957; Brown, 1959; Winters, 1960 taraf`ndan verilmi tir. Üssel
düzle tirme yönteminin zaman serisi analizlerinde en popüler yöntem olmas`n`n birçok sebebi vard`r bunlardan ilki
çok basit ve uygulamas`n`n kolay olmas` fakat bu yöntemin popülaritesinin esas nedeni gelecein tahminlenmesinde
dier çok k yöntemler kar `s`nda tart` `lmaz üstünlüdür (Gardner, 1985; Makridakis and Hibon, 2000).

THE COMPARE OF INTERVAL-VALUED TME SERES FORECASTNG METHODS
In this study, we aim to provide an introduction of interval-valued time series. Different approaches have been used
to analyze interval-valued time series. We have introduced central tendency and dispersion measures. We study on
Autoregressive Integrated Moving Average(ARIMA), Artificial Neural Networks(ANN), Holt Exponential Smooting
Method and Hybrid Models. These are model estimation methodologies for the analysis of interval-valued time
series. We used Root Of Mean Square (RMSE), Mean Absolute Percentage Error (MAPE) and Direction Accuracy
(DA).The significant result of study is that the results of application demonstrated the superiority of the Artificial
Neural Networks(ANN) in the interval-valued time series.
Key words: Interval-valued time series, Forecasting, Artificial Neural Networks, ARIMA, ANN, MAPE, DA,
RMSE.

Üssel düzle tirme yönteminin temel mant`` gelecein tahminlenmesinde yak`n geçmi teki gözlemlere daha fazla
a`rl`k vererek üssel bir ekilde azalarak geçmi teki gözlemlere a`rl`k verme prensibidir. Üssel düzle tirme yöntemi
bir modeller ailesidir ve bu yöntem zaman serisinin üç tane bile eninin olduunu varsayar bunlar düzey, eim ve
mevsimselliktir ve amaç bu üç bile enin son halini bulmak ve bunlar` kullanarak gelecein tahminlenmesidir. Üssel
modellemede be farkl` trend ve üç farkl` mevsimsellik bile eni ile bugün 15 farkl` model olu turulabilmektedir
Gardner (1985).
Üssel düzle tirme yönteminin uygulamas`nda takip edilmesi gereken ad`mlar uygun modelin karar` daha sonra ise bu
modelin bile enlerine ili kin düzle tirme katsay`lar`n`n belirlenmesi ve düzle tirme istatistiklerinin ba lang`ç
deerlerinin belirlenmesi. Modelin belirlenmesi verinin görsel incelenmesi ile olabilmektedir fakat düzle tirme
katsay`lar` ve ba lang`ç deerlerinin belirlenmesi için birçok yöntem mevcuttur, Chatfield and Yar (1988).
Düzle tirme katsay`lar` ve ba lang`ç deerleri en çok olabilirlik veya hata karaler toplam`n` minimize etme
yöntemiyle elde edilebilir. Ba lang`ç deerlerinin belirlenmesinde uygulanan temel yöntemler ilk gözlemin, ilk
birkaç gözlemin veya tüm gözlemlerin ortalamas`n` almak ve daha sonra bu ba lang`ç deerlerine göre optimum
düzle tirme katsay`s`n`n belirlenmesidir. Bu yöntemler pratikte yayg`n bir ekilde kullan`lmaktad`r fakat düzle tirme
katsay`s` küçük ve gözlem say`s` az olduunda yanl` bir ba lang`ç deeri tahminlemenin sonucunu olumsuz yönde
etkilemektedir. Üssel düzle tirme yönteminin ba ar`s` en son gözleme verilen a`rl`k bir ba ka dei le düzle tirme
katsay`s`n`n ve ba lang`ç deerlerinin belirlenmesine bal`d`r.
Bu çal` mada önerilen yöntemin geleneksel üssel düzle tirme yöntemiyle kar `la t`rmas`n` kolayla t`rmak için model
olarak eim ve mevsimselliin olmad`` tek parametreli basit üssel düzle tirme yöntemiyle yap`lacakt`r. Önerilen
yöntemin geleneksel üssel düzle tirme yönteminin sahip olduu özelliklerin saland`` teorik olarak gösterilecek
ayr`ca tahmin performanslar` uygulamal` olarak gerçek veri setleri üzerinde gösterilecektir.
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Giri
Öngörü, her planlama yaplan alanda oldu u gibi hava yolu irketlerinin karlarn belirlemede kritik bir rol
oynamaktadr. Bu nedenle havayolu yolcularnn talebinin modellenmesi ve öngörülenmesi geçmi te ve günümüzde
önemli ve stratejik bir ara trma konusu olmu tur.

ABSTRACT
MODIFIED EXPONENTIAL SMOOTHING METHOD
In this study, a new exponential smoothing framework will be introduced as an alternative to traditional exponential
smoothing method. This new framework will be called modified exponential smoothing (MES) since it will be
obtained from traditional exponential smoothing method by modifying the smoothing parameter. By means of this
modification, initial value and optimum smoothing constant will be obtained simultaneously. The main concept in
this modification is giving less weight to initial value and old past observations and transferring this extra weight to
recent past observations to obtain more accurate and more adaptive forecasting results.
Key Words: Time series, exponential smoothing, smoothing parameter, initial value

Bu çal mada tek de i kenli zaman serisi yöntemi olan Mevsimsel Box- Jenkins (SARIMA) yöntemi yardmyla
Eylül 2013 - A ustos 2014 dönemi için Antalya Havaliman' na yönelik ksa dönem uluslararas yolcu talebinin
öngörülenmesi amaçlanm tr. Ara trmada, havalimannn yolcu talebinin ölçütü olarak havalimanndan giri yapan
toplam uluslararas yolcu says alnm ve Ocak 2004-A ustos 2013 döneminde Antalya Havaliman d hatlar
terminalinden giri yapan aylk uluslararas yolcu says verilerinden yararlanlm tr.
2. Yöntem
Zaman serisi modeli olu turmada Box-Jenkins (1976) yöntemi geleneksel ekonometrik modellere göre, dura anl ,
deterministik bile en bilgisini ve gelece e ili kin tahminleri bir arada ortaya koydu u için sk tercih edilen bir
yöntemdir.
Yöntem belirlenen birçok model arasndan en iyi modeli seçerek zaman serisinin gelecekte alaca  de erleri tahmin
etmeye yöneliktir. Bir de i kene ili kin yaplacak tahmin, kendi gecikmeli de erleri, hata terimleri ya da her ikisinin
birle imi ile yaplmaktadr. Yani de i ken, kendi dinamikleri ile açklanmaya çal lmaktadr.
Box-Jenkins yakla mn da temel fikir, cimrilik (tutumluluk) prensibine dayanmaktadr. Cimrilik (seyreklik-azlk
anlamnda) prensibi zaman serisi verilerinin özelliklerini ortaya koyan optimal (minimum sayda parametre veya
serbestlik derecesini gözönünde tutan) bir model kurmay amaçlar. Box-Jenkins, tutumlu modellerin çok sayda
parametre içeren modellere göre daha iyi öngörü ürettiklerini öne sürer. Tutumlu bir modelin verilere uyumu,
gereksiz herhangi bir parametrenin eklenmesinden daha iyidir.
Yakla mdaki temel admlar genel hatlaryla, zaman serisi modelinin belirlenmesi (tanmlanmas), model
parametrelerinin tahmin edilmesi, ayrt edici kontrol (test) ve ileri yönelik tahmin (önraporlama-öngörü) olarak dört
admda özetlenebilir.
Dura an bir zaman serisinin t-dönemindeki gözlemlerinin, bir önceki yln ayn dönemine kar  gelen dönemine ait
gözlemlerinin art rassal okun do rusal bir fonksiyonu olarak ifade edildi i durumda sürecin mevsimsel otoregresif
süreç oldu u ifade edilmektedir. Dura an-d  zaman serisinin mevsimsel AR ve mevsimsel MA süreçlerine sahip
olmas durumunda olu turulan modeller, Mevsimsel Bütünle ik Otoregresif-Hareketli Ortalama Modeli olarak
adlandrlmakta ve SARIMA(P;D;Q)veya ARIMA(P;D;Q)s biçiminde gösterilmektedir. Burada kullanlan
P;D;Q simgeleri sras ile mevsimsel AR bile eni mertebesini, mevsimsel fark alma derecesini ve mevsimsel
MA bile eni mertebesini göstermektedir. Bu modellerde zaman serisi gözlemleri sadece mevsimsel gecikmelerde ve
katlarnda ba ml olmakta, mevsim içindeki gözlemler ba msz olmaktadr. Mevsim etkisi ta yan seriler, hem
mevsimsel olmayan hem de mevsimsel olan bile en olarak modelde yer alacaklar için modellerde bu ayrma uygun
olarak mevsimsel olan parametreler ve mevsimsel olmayan parametreler olarak ifade edilmeleri gerekmektedir.
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For Airport Short-

ABSTRACT
FORECASTING AIRPORT PASSENGER DEMAND BY BOX-JENKINS : A CASE STUDY OF ANTALYA
AIRPORT
In this study it is aimed to build Seasonal Box-Jenkins model (SARIMA) and with this model to foresight the short
term international passenger demand of Antalya International Airport for September 2013 and Agust 2014. In this
research it is used the total number of international passenger arrivals as a measure of inbound international
passengers demand and monthly international passenger arrivals to Antalya in the period of January 2004 – Agust
2013 data were utilized to build appropriate model. As a consequence of several attempts it has been observed that
SARIMA(P;D;Q) model has presented best performance and by the means of this model it has been forecasted the
monthly inbound tourism demand to Antalya Airport for September 2013 and Agust 2014.
Key Words: Time Series, SARIMA Models, Airport Passangers Demand, Forecast

Yapay sinir alar\ metodolojisi, 20. yüzy\l\n ortalar\ndan bu yana önemli bir ölçüde geli mi tir. Ba larda Mccullogh
ve Pitts(1943) taraf\ndan temelleri at\lan yapay sinir alar\ modelleri daha sonra Rosenblatt(1958), Hopfield(1982)
gibi öncüler taraf\ndan modernle tirilmi tir. Daha sonraki y\llarda yapay sinir alar\ çe itli alanlarda uygulanmaya
ba lanm\ t\r. Bunlar\n ba \nda fonksiyon yakla \m\, örüntü s\n\fland\rmas\ ve zaman serileri analizi gelmektedir.
Zaman serileri analizi üzerine yaz\lan makalelerden bugüne kadar 2418’i yapay sinir alar\ metodolojisinin
kullan\m\n\
içermektedir(http://apps.webofknowledge.com/summary.do?SID=X1b8jaLfhaKeP39A1E4&product=WOS&qid=1&
search_mode=GeneralSearch). Zaman serileri analizinde yapay sinir alar\ haricinde kullan\lan yöntemlerin aras\nda
ARIMA metodolojisi, Bayesçi istatistik metodolojisi, bulan\k mant\k metodolojisi ve salamc\ istatistiksel
yakla \mlar bulunmaktad\r. Bu yöntemlerin belli avantajlar\ olduu gibi belli dezavantajlar\ bulunmaktad\r. Bu
durumda ara t\rmac\n\n bir zaman serisini analiz ederken yap\labilecei en iyi ey, bu yöntemleri kar \la t\rarak bir
sonuca varmakt\r. Zaman serileri analizinde kullan\lan yapay sinir alar\ modelleri, pek çok alanda parametrik
olmayan bir model çe idi olarak son derece i levsel olabilmektedir ancak istatistiksel bir teoriye dayanmad\kça bunu
zaman serileri analizinde uygulamak son derece zordur. Bu zorluun temel kayna\, ideal bir yapay sinir a\
modelinde sinaptik a\rl\klar\n durumundan kaynaklan\r. Bu konu Alada(2011) taraf\ndan incelenmi ve tabu
algoritmas\ kullanarak en iyi yapay sinir a\ tasar\m\n\ bulmaya çal\ m\ t\r. Bu verimli sonuç veren çal\ maya
ramen yapay sinir alar\ tasar\m\n\n, zaman serilerinde öngörü problemin tamam\n\ özetlemediini dü ünmekteyiz.
Her eyden önce istatistiksel bak\ aç\s\yla bak\ld\\ vakit dünyadaki her zaman serisi verisi ARIMA modelleriyle
veya daha az bilinen ama klasikle mi hal-uzay\ modelleriyle(ingilizcesi state-space model) ifade edildii görülür.
Bu durumda öngörü problemi, modelleme probleminden tamamen olmasa da k\smen ba\ms\z olarak ele al\nmal\d\r.
Bunun yan\nda bu durum, yapay sinir alar\nda sabit miktarda girdi nöron say\s\n\n bulunabileceini göstermektedir
ki bu çal\ mada bu durum kan\tlanmaya çal\ \lacakt\r. Geli tirilen yöntemde, önce veride gerçekle tirilen
standartla t\rma ile yöntemin i lemesi kolayla t\r\lacak. kinci ad\mda girdi tabakas\ndaki nöron miktar\ istatistiksel
olarak belirlenilecek ve de sinaptik a\rl\klar için en küçük kareler tahmin yöntemiyle güven aral\klar\ geli tirilerek
çözüm arama uzay\ belirtilecek ve orda çözüm aranacakt\r. Örnein istatistiksel zaman serileri aras\nda me hur olan
gaz ç\k\ \(gas furnace data) verisinde model a a\daki ekilde olu turulup uyguland\\nda a a\daki sonuçlar
ç\km\ t\r:

(1)
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Bunun yan\nda Bass ve Clarke(1972)’nin sat\ oranlar\ ile reklamc\l\k oranlar\ aras\nda ili ki arayan makalesindeki
veriyi ayn\ modelle analiz ettiimizde a a\daki sonuçlarla kar \la t\k:
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Çizelge2.
E itimRMSE

TestRMSE

Mu katsays

a1 katsays

b1 katsays

b2 katsays

0.015467

0.0095021

0.1622

0.4691

0.2794

0.1676

Bu sonuçlar her ne kadar veri standartla trmas sayesinde elde edilmi gözükse de veri standartla trmas olmadan
da iyi sonuçlar elde etmek de mümkündür. Örne in sinaptik a rlklarn aralklarn Tiku’nun yöntemiyle
olu turursak Bass ve Clarke(1972)’nin verisinden a a daki sonuçlar elde edebiliriz:
Çizelge3.
E itimRMSE
15.371

TestRMSE
5.4129

Mu katsays
7.7432

a1 katsays
0.5499

b1 katsays
0.0673

b2 katsays
0.0807

BLDR OTURUMLARI 2

Görüldü ü gibi yöntem oldukça iyi sonuç verebilmektedir. Bunun yannda i lem açsndan büyük kolaylk da
sa lanmaktadr. Bu nedenle bu yöntemin zaman serileri analizinde ba arl sonuçlar elde edece ini görebiliriz.

SESSION 2
Veri Madencilii
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[2] Hopfield J.J.(1982), Neural networks and Physical Systems with emergent collective computational abilities,
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[3] Mccullogh W.S. and Pitts W.(1943), A Logical calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity,
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[4] Rosenblatt F.(1958), The Perceptron: A Probabilistic Model for Information Storage
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KÜMELEMEYE DAYANAN BRLKÇ FLTRELEME - KARILATIRMALI BR ÇALIMA
Özkan ASLAN Nevin GÜLER
Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisli i Bölümü, ki Eylül Kampüsü, ESK EH R
Mu la Stk Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi, statistik Bölümü, Kötekli Kampüsü, MU LA,
ozkanaslan@anadolu.edu.tr, nguler@mu.edu.tr

birlikçi Filtreleme
nternet, intranet ve ticari sistemlerin hzla geli mesiyle birlikte, kullanlabilir çevrimiçi bilgi miktar da önemli
ölçüde artm tr. Buna ba l olarak, kullanclar için gerekli bilgilerin hzl ve etkin bir ekilde bulunmas oldukça zor
hale gelmi tir. Bu problemin çözümü için çok sayda bilgi filtreleme tekni i geli tirilmi tir. birlikçi Filtreleme ( F)
[1] bu tekniklerin ba nda gelmektedir. F, filtreleme i lemi için çevrim içi kullanclarn önceki tercihleri ve ilgi
alanlarndan yararlanmaktadr. Buna ba l olarak özellikle e-ticaret alannda kullanclara çok sayda web sayfas,
doküman, kitap vs gibi ö eler arasndan kullanclarn ihtiyaçlar do rultusunda önerilerde bulunmak amacyla
kullanlmaktadr. IF’deki temel amaç, “geçmi te benzer ilgi alanlarna sahip kullanclarn gelecekte de benzer
davran gösterece i” varsaymdan yola çkarak bir grup kullancnn tercihlerine göre “aktif kullanc” olarak
adlandrlan kullancnn tercihlerini tahmin etmektir. Geleneksel IF algoritmas u ekilde özetlenebilir: n tane
kullanc ( k1 , k 2 ,..., k n ) ve m tane ö eden olu an ( o1 , o2 ,..., om ) olu an bir veri taban olu turulur. Her kullanc
( ki ) için görü lerini bildirdi i veya oylad  bir ö e kümesi belirlenir. Derece skoru matrisi olu turulur. Derece
skoru matrisi kullanclarn ö elere belli bir aralkta verdi i oylardan ( d ij ) olu an (nxm) boyutunda bir matristir.
Ancak her kullanc tüm ö eleri oylamamaktadr ve dolaysyla derece skoru matrisinin baz elemanlar eksiktir.
F’deki amaç, di er kullanclar ile benzerli i ölçülerek aktif kullanc için görü ünü belirtmedi i ö elere ili kin oyu
tahmin etmektir. Aktif kullanc ile di er kullanclar arasndaki benzerli i ölçmek için çe itli benzerlik ölçüleri
kullanlr. Bu çal mada a a daki gibi tanmlanan Pearson Korelasyon kullanlacaktr:
n

PK (k x , k y ) =

 (d
h =1

n

 (d
h =1

Burada

k x ,oh

k x ,oh

d kx ,ih , x. kullancnn, h. ö

(1)

n

 (d
h =1

eye verdi i oyu,

k y ,oh

 dk y )2

dkx , x. kullancnn y. kullanc ile ortak oylad

m

pˆ (k a , o a ) = d ka +

h =1

a

Uygulama
Bu çal mada i birlikçi filtreleme alanndaki performanslarn deerlendirmek amacyla hiyerar ik kümeleme
yöntemleri[2], K-Ortalamalar (KO) [2][3], Bulank C-Ortalamalar[2][3], Gustafson-Kessel[2][3], Olabilirlikli COrtalamalar (OCO) [3], yile tirilmi Olabilirlikli C-Ortalamalar [3] ve Arlklandrlm Olabilirlikli C-Ortalamalar
[3] kümeleme algoritmalar Jester [4] veri setine uygulanacaktr. Burada ilk olarak veri seti 5 ayrk alt kümeye
ayrlacaktr. Her veri setinin %80’i eitim, %20’i ise test seti olarak kullanlacak ve test setinde yer alan
kullanclarn öelere verdii oylar tahmin edilmeye çal lacaktr. Kar la trma kriteri olarak ise a adaki gibi
tanmlanan Ortalama Mutlak Yüzde Hata (OMYH) ve Ortalama Hata Kareler (OHK) kriterleri kullanlacaktr:
n

OMYH = 
a =1

p(k a ,oa )  pˆ (k a ,oa )
*100
p(k a ,oa )

(3)

ˆ a ,oa )) 2
(p(k a ,oa )  p(k
n
a =1
n

OHK = 
Burada

(4)

n test veri setinde oylanmam öe saysn göstermektedir.

KAYNAKLAR
[1] Su, X., Khoshgoftaar, T.G., “A Survey of Collaborative Filtering”, Adv. Artifi. Int., 2009.
[2] Güler, N., Bulank Kümeleme Analizi ve Bulank Modellemeye Uygulamalar, Y.Lisans Tezi, Mula
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mula, 2006.

[4] http://goldberg.berkeley.edu/jester-data/

 ö elerin

COLLABORATIVE FILTERING BASED ON CLUSTERING – A COMPARATIVE STUDY
Collaborative filtering (CF) is widely used recommender systems. CF recommends items to active user by
considering relationships between users. For this aim, it exploits similarities between users. However, in case of the
number of users is large, calculating the similarities is very time-consuming. Clustering techniques is used to
alleviate this drawback of CF. In this study, the performance of various clustering algorithms in the field of CF are
compared.

Key Words: Recommender Systems, Collaborative Filtering, Clustering Techniques

, k h )(d kh  dkh )
(2)

m



öesini oylayan dier kullanclarn saysn göstermektedir.

ABSTRACT

derecelerinin ortalamasn, n ise x. kullanc ile y. kullancnn ortak oylad  ö e saysn gösterir. Aktif
kullancya benzer kullanclarn belirlenmesi için, bu kullancnn tüm kullanclar ile benzerli inin hesaplanmas
gerekmektedir. IF veritabanlarnn genellikle çok büyük boyutta oldu u dikkate alnd nda bu ekilde bir hesaplama
oldukça maliyetlidir. Kümelemeye dayanan IF, geleneksel IF yöntemlerinin bu dezavantajn ortadan kaldrmak
amacyla önerilmi tir. IF’de kümeleme analizi uygulanmasndaki amaç, veri setini birbirine benzer kullanclardan
olu an alt kümelere ayrmak ve böylece aktif kullanc hangi kümeye daha yakn ise o kümede yer alan kullanclar
ile arasndaki benzerli i hesaplamaktr. Benzerlikler hesaplandktan sonra tahmin i lemi için a a daki e itlik
kullanlmaktadr:

 PK (k

m  oa

[3] Güler, N.,”Olabilirlikli ve Bulank Kümelemeye Dayanan Modelleme Teknikleri ve Yazlm Güvenilirliinin
Tahminine Uygulanmas”, Mula Stk Koçman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012.
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BANKACILIKTA PAZARLAMA SONUÇ TAHMN ÇN BR ÖRÜNTÜ
SINIFLANDIRMA UYGULAMASI

Gün Says

Selver Ezgi YALNIZ*, Hasan OUL

Toplam Görü me
Says
Ba ar Durumu

Ba kent Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisli i Bölümü,06810, Ankara, TÜRK YE,
seyalniz@baskent.edu.tr, hogul@baskent.edu.tr
Ülkemizde son yllarda bankaclk sektörü zor bir dönem ya amaktadr. Özellikle 2001 ylnda meydana gelen
ekonomik kriz sonrasnda bankalar mü teri a n geni letebilmek amacyla mü teri odakl hizmetlere önem
vermeye ba lam tr. Birçok bankann rekabet ortamnda ba arl olabilmeleri için etkin pazarlama teknikleri
geli tirmeleri ve dolaysyla mü terileri ile do rudan ileti ime geçmeleri gerekmektedir. Bu çal mada,
vadeli hesap açtrma üzerine yaplan bir kampanya süreci sonunda, kampanya bilgileri ve mü teri profilinden
çkarlacak baz özelliklere göre herhangi bir mü terinin hesap açtrp açtrmayaca n kestiren bir akll sistem alt
yaps üzerinde çal lm tr. Bu amaçla çok sayda ö reticili snflandrma algoritmas özellik azaltma
yöntemleriyle birlikte de erlendirilmi ve kar la trmal sonuçlar raporlanm tr.
Uygulamada bir bankann pazarlama kampanyasnda kulland  gerçek hayattan alnm veriler kullanlm tr.
Kullanlan yöntemler ise; Temel Bile en Analizi (Principal Component Analysis), Fisher Do rusal Ayrtac
(Fisher Linear Discriminant Analysis), En Yakn K Kom u Algoritmas (K Nearest Neighbor Algorithm), Naive
Bayes Snflandrcs (Naive Bayes) ve Destek Vektör Makinas (Support Vector Machine) metotlardr.
Uygulanan çe itli metotlara göre veri kümesi üzerinde de erlendirme kriterleri belirlenmi ve bu kriterler
üzerinden kar la trma yaplarak en iyi sonuca ula lmaya çal lm tr.
Uygulamada kullanlan veri kümesi UCI- Machine Learning Repository’ den alnan Bank Marketing isimli veri
kümesidir. Bu veri kümesi Mays 2008 ve Kasm 2010 yllar arasnda bir Portekiz bankasnn 17 farkl
pazarlama kampanyasnda kullanlmas için gerçek ki ilerden toplanm tr [3]. Veriler toplamda iki set
halinde sunulmu tur. Bu iki setten birincisi 45211 örne i içeren orijinal veri kümesi iken, di eri bu orijinal veri
kümesinin %10 azaltlm bir versiyonu olarak
4521 örne i içermektedir. Uygulamada makine ö renme algoritmalarnn hesaplarnda zaman probleminin
ya anmamas için 4521 örnek içeren küçük veri kümesi kullanlm tr. 4521 örnek içinde
4000 tanesi vadeli mevduat açlmayan mü terileri belirtirken, di er 521 tanesi vadeli mevduat hesab açlm olan
mü terileri göstermektedir. Veri kümesi toplamda 14 özellik (13 özellik + 1 snf bilgisi) ile ifade edilmi tir.
Buna göre veriler sürekli (continous), saysal (numeric) ve ikili (binary)
özelliklere sahiptir Tablo.1’de veri kümesindeki özellikler, tanmlar ve türleri verilmi tir.
Tablo 1: Verilerin Özellikleri
Özellik Ad

Açklama

Veri kümesinde sürekli olarak belirtilen mü terinin i durumunu gösteren özellik, farkl gelir düzeylerine
göre belirlenmi tir. Buna göre -1 ile 8 arasnda saylar farkl i durumlarnn maa larna göre artan bir srayla
atanm tr. Yine sürekli bir özellik olarak belirtilen mü terinin eitim düzeyi, farkl eitim seviyelerine
uygun olarak verilmi tir.
Buna göre 4 farkl eitim düzeyi için 0-4 aras deerler mü terilere atanm tr( Örnein üniversite mezunu
olan ki iye 4 deeri atanm tr.) . Eitim düzeyi bilinmeyen mü teri için girilen deer -1 deeridir. Veri
kümesine
öreticili
örenme yöntemleri uygularken 2 a amal çapraz dorulama (cross validation)
uygulanm tr. Bu ekilde eitim kümesinden matematiksel olarak bir model hesaplanp, modelin doruluu test
kümesinde denenmektedir. Yaplan deneylere göre (Tablo 2), en iyi sonuç özellik azaltm olmadan SVM
uygulamasyla elde edilmi tir. Alnan sonuçlar böyle bir yakla mn bankaclk karar destek sistemlerinde
uygulanabilirliini göstermektedir.
Yöntem
FLDA
FLDA/PCA
k-NN (k=25)
k-NN/PCA
NB
NB/PCA
SVM
SVM/PCA
SVM

Evlilik Durumu
E itim Düzeyi
Kredi Durumu
Hesap Bakiyesi
Konut Durumu
Borç Durumu
Konu ma Süresi
Görü me Says

Mü terinin ya 
Mü terinin i durumu (sistem yöneticisi, i siz,
yönetici, v.b.)
Mü terinin evli olup olmad 
Mü terinin e itim düzeyi (ilkokul, ortaokul, lise,
üniversite mezunu)
Mü terinin güncel kredisinin olup olmad 
Mü terinin yllk ortalama bakiye bilgisi
Mü terinin ikamet etti i konutun kira olup
olmad 
Mü terinin bireysel borcunun olup olmad 
Güncel Kampanya Bilgileri

Saysal
Sürekli Kategorik

Mü teri ile son görü menin süre bilgisi
Mü teri ile kampanya için kaç kez görü üldü ü

Saysal
Saysal

43%
12%
56%
0%
49%
15%
60%
37%
66%

61%
27%
10%
0%
38%
1%
82%
90%
96%

Özgüllük
89%
74%
99%
100%
95%
99%
93%
80%
94%

MKK
44%
1%
71%
0%
36%
1%
66%
50%
76%

Key Words: Principal Component Analysis, PCA, Fisher Linear Discriminant Analysis, FLDA, K Nearest
Neighbor Algorithm, k-NN, Naive Bayes, NB, Support Vector Machine, SVM.

kili (Var(1) veya Yok(0))
Saysal
kili (Kira(1) veya De il(0))






86%
68%
89%
88%
88%
88%
92%
81%
94%

Tablo 2: Uygulama Sonuçlar
Kesinlik
Duyarllk

[1] Ling, X. and Li, C., “Data Mining for Direct Marketing: Problems and Solutions”. 4th KDD conference,
AAAI Press, 73–79, 1998.
[2] Page, C. and Luding, Y., “Bank manager’s direct marketing dilemmas – customer’s attitudes and purchase
intention”. International Journal of Bank Marketing, 147–163, 2003.
[3] Moro S., Laureano R., Cortez P. “Using Data Mining for Bank Direct Marketing: An Application of the
CRISP-DM Methodology”, Euro. Sim. Model. Conf. (ESM’2011) pp. 117-121, 2011

kili (Evli(1) veya De il(0))
Sürekli Kategorik

kili (Var(1) veya Yok(0))

Doruluk

KAYNAKLAR

Türü
Kiisel Müteri Bilgileri

Ya

Önceki Kampanya Bilgileri
Mü teri ile bir önceki kampanyada son
Saysal
görü menin üzerinden kaç gün geçtii.
Mü teri ile daha önceki kampanyalar için
Saysal
toplamda kaç kez görü üldüü
Bir önceki kampanyann ba arya ula p
kili (Ba arl(1) veya Ba arsz(0))
ula mad
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KAYNAKLAR
LSA VE PLSA LE TÜRKÇE METNLERN ANLAMSAL BENZERLNN ÖLÇÜLMES
Volkan UZUN, Engin YILDIZTEPE,
Dokuz Eylül Üniversitesi, Kaynaklar Yerle kesi, Fen Fakültesi statistik Bölümü,35160,Buca/zmir/TÜRKYE
volkanuzun87@gmail.com , engin.yildiztepe@deu.edu.tr
1.

Giri

Günümüzde internet kullanm sayesinde her geçen gün elektronik ortamda saklanan veri miktar artmaktadr.
Teknolojik imkânlar sayesinde veriye eri im kolayla m tr. Ancak farkl türdeki ve yapdaki bu veri ynlar
arasndan istenilen bilgiye hzl ve doru eri mek giderek daha fazla önem kazanmaktadr. Metin halindeki
verilerden yararl ve anlaml bilgilerin edinilmesi için kullanlan yöntemler metin madencilii olarak tanmlanabilir.
Metin madencilii, doal dil i leme, bilgi geri kazanm, istatistik gibi bilim dallarndan yararlanr. Metinlerin
anlamsal benzerliklerinin ölçülmesi, anlamsal ili kilerinin belirlenmesi, metin özetleme gibi konular metin
madenciliinin çal ma alanlarndandr. Bu çal mada Türkçe metinlerin benzerliklerinin ölçülmesi için Gizli Anlam
Analizi (Latent Semantic Analysis – LSA) ve Olaslksal Gizli Anlam Analizi (Probabilistic Latent Semantic
Analysis – PLSA) yöntemleri incelenmi tir. LSA ve PLSA metin benzerliklerinin belirlenmesi konusunda önerilen
yöntemlerin ba nda gelmektedir. kinci ve üçüncü bölümlerde bu iki yöntem hakknda detayl bilgi verilmi ,
uygulama bölümünde Türkçe ve ngilizce metinler üzerindeki sonuçlar tart lm tr.
2.

Latent Semantic Analaysis – LSA

LSA, 1990’larn ba nda metinlerin anlamsal ili kilerinin belirlenmesi için önerilmi bir yöntemdir (Derweester vd,
1990). LSA, Tekil Deer Ayr trmasn (Singular Value Decomposition) kullanarak, metinlerin anlamlar arasndaki
ili kileri belirlemeye çal an bir yöntemdir. Metinler baz metin temsil yöntemleri ile matris halinde ifade edildikten
sonra Tekil Deer Ayr trmas metodu ile üç temel matrise ayr trlr daha sonra uygun boyut indirgemesi yaplarak
sonuç matrisi elde edilir. Elde edilen bu sonuç matrisine uygun benzerlik hesaplama yöntemleri uygulanarak
benzerliin derecesi hesaplanabilir. LSA, günümüzde daha çok metin özetleme ve metin benzerliinin bulunmas
konularnda kullanlmaktadr.
3.

[1] Deerwester S., Dumais S., Furnas G., Laundauer T., Harshman R. (1990), Indexing by Latent Semantic Analysis.
Journal of the American Society for Information Sciences, 41(6), 391-407.
[2] Hofmann, T., (2001), Unsupervised Learning by Probabilistic Latent Semantic Analysis, Machine Learning, 42,
177-196
[3] Landauer, T.K., Foltz, P.W., Laham, D. (1998), Introduction to Latent Semantic Analysis. Discourse Processes,
25, 259-284.
[4] Nakov, P., Popova, A., Mateev. P., “Weight functions impact on LSA performance”, The EuroConference Recent
Advances in Natural Language Processing RANLP'01, Bulgaristan, 2001.
[5] Wang, Z., Tsim, Y.C., Yeung, W.S., Chan, K.C., Jinlan, Liu., (2007), Probabilistic latent semantic analysis
(PLSA) in bibliometric analysis for technology forecasting, Journal of Technology Management Innovation, 2, 1124.
ABSTRACT
MEASURING SEMANTIC SIMILARITY IN TURKISH TEXTUAL DATA USING LSA AND PLSA
Text summarization and semantic measurement are current text mining topics. Latent Semantic Analysis (LSA) is an
important method to determine semantic similarity between texts. Probabilistic Latent Semantic Analysis (PLSA) is
another method to determine semantic relations between texts. In this paper, LSA and PLSA performances were
researched in measuring semantic similarity in Turkish textual data. Twelve news articles were chosen from three
different news agency and LSA and PLSA were used to measure semantic similarity. According to results, PLA and
LSA can be used to measure semantic similarity in Turkish textual data.
Key Words: Latent Semantic Analysis, Probabilistic Latent Semantic Analysis, Text Mining

Probabilistic Latent Semantic Analaysis - PLSA

PLSA, LSA metodundan farkl olarak Expectation-Maximization (EM) algoritmasndan faydalanr. Metinlerin ve
kelimelerin hangi olaslklarla hangi konulara ait olduunu belirlemeye çal r (Hofmann, 2001). Ba langçta, kelime
ve doküman olaslklar rassal olarak, konu olaslklar ise konu saysna göre e it olarak belirlenir. Ardndan
expectation admnda bu olaslklar kullanlarak yeni deerler belirlenir ve bu yeni deerler ile maximization
admnda yeni olaslklar hesaplanr. Yeni olaslk deerleri ile bir önceki olaslklar arasnda fark önceden belirlenen
e ik deerden küçük oluncaya kadar i lem devam ettirilir. PLSA sadece metin benzerliklerinin belirlenmesinde deil
ses ve görüntü verilerinin snflandrlmasnda da kullanlmaktadr.
4.

Uygulama

Bu çal mada Türkçe metinler arasndaki benzerliin istatistiksel olarak ölçülmesinde LSA’nn ve PLSA’nn
performans ara trlm tr. lk bölümde, kullanlan yöntemlerin teorisi ve bu yöntemleri Türkçe metinlerde
uygulayabilmek için gereken i lemler anlatlm , uygulama ksmnda ise haber ajanslarndan elde edilen farkl
konulardaki metinlerin anlamsal olarak benzerliklerinin ölçümleriyle ilgili sonuçlar verilmi tir. Elde edilen sonuçlara
göre LSA’nn ve PLSA’nn Türkçe metinlerde anlamsal benzerliin ölçümü için kullanlabilecei görülmü tür.
Anahtar Kelimeler: Gizli anlam analizi, Olaslksal Gizli Anlam Analizi, Metin madencilii
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EKG’DEK NORMAL VE ERKEN KARINCIK KASILMASI VURULARININ SINIFLANDIRILMASI
Ör. Gör. Yasin KAYA
Karadeniz Teknik Üniversitesi Enformatik Bölümü
yasin@ktu.edu.tr

1.

EKG verilerinin i lenmesinde karar verme i lemi genellikle üç a amada gerçekle tirilmektedir: Ön i leme ve
normalle tirme i lemi, Öznitelik ç_kartma i lemi, S_n_fland_rma i lemi.

Giri

Günümüzde ölüme neden olan en önemli problemlerden biri kalp rahatszlklardr. Kalp rahatszlklarnn erken
te hisi ve tedavisi ani ölümleri önleyebilir[3]. nsan vücudu üzerinden alglanan ve kalbin aktivitesi gösteren
elektriksel i aretlere elektrokardiyogram (EKG) ad verilir. nsan ölümlerinin büyük bir yüzdesi kalp
rahatszlklarndan olu maktadr. Bu yüzden kalbin çal mas srasndaki bozukluklarn iyi bir göstergesi olan ve
hastaya zarar vermeden, vücut üzerinden kolaylkla elde edilebilen EKG i aretleri, i lenme ve yorumlama açsndan
büyük önem ta maktadr[3]. Bu çal mada Normal ve Erken Karnck Kaslmas vurularnn hzl bir ekilde ve
yüksek dorulukta snflandrlmas için snflandrma algoritmalarnn sonuçlar irdelenmi tir.
2.

2.3. EKG verilerinin snflandrlmas

Materyal ve Metot

3.

Yaplan Çalmalar

Özellik ç_karma ve s_n_fland_rma i lemlerinden önce giri sinyali ilk olarak pencere geni lii 3 olan bir ortalama
filtresi kullan_larak sinyal üzerindeki gürültüler azalt_lm_ t_r. Sinyalde bulunan daha büyük sapmalar_ gidermek için
(özellikle ana çizgiden sapmalar - baseline drift) sinyal filtrelenmi tir. Burada ana çizgiden sapman_n giderilmesi için
2Hz’in alt_ndaki frekans bile enleri sinyalden alçak geçiren (low pass) filtre kullan_larak ç_kar_lm_ t_r.
S_n_fland_rma i lemi için özellik vektörü olarak bir kalp vuru sinyalinin zaman serisi kullan_lm_ t_r. Bir vuru sinyalini
elde etmek için sinyalde R tepeleri tespit edilmi ve 100 örnek önce ve 150 örnek sonra olmak üzere 250 örneklik bir
vektör olu turulmu tur. S_n_fland_rma için iki ayr_ s_n_fta (N-Normal vuru, V-Erken kar_nc_k kas_lmas_) yap_lm_ t_r.
S_n_fland_rma i lemlerinde kullan_lan s_n_fland_rma algoritmalar_ ve ba ar_mlar_ Çizelge 1’de verilmi tir.

2.1. EKG verileri

Normal EKG i areti, kalbin dinlenme durumundaki taban seviyesi üzerine sralanan belli ba l P, Q, R, S ve T adlar
verilen dalgalardan olu ur. Bazen T dalgasn takiben küçük genlikli bir U dalgas da olabilir[2].

Çizelge1. Snflandrma sonuçlar
S_n_f /Algoritma
NN
KNN

Bayes

DT

ID3

SWM

N

99,6

99,76

92,53

99,23

98,71

99,50

V

93,6

94,04

88,82

92,52

90,64

59,39

KAYNAKLAR
[1] Moody, G. B. and Mark R. G.(1990), The MIT-BIH arrhythmia database on CD-ROM and software for use
with it. Computers in Cardiology. IEEE Computer Society Press, p. 185-188.
[2] Yazgan, E. ve Korürek, M. (1996), T_p Elektronii, TÜ yay_nlar_, ISBN:975-561-073-1
[3] Dokur, Z. (1998), Yapay Sinir Alar_ ve Genetik Algoritmalar Kullan_larak EKG vurular_n_n S_n_fland_r_lmas_,
Doktora Tezi, Fen bilimleri Enstitüsü, stanbul Teknik Üniversitesi
ekil 1. Normal bir EKG vurusundaki önemli dalgalar
Normal bir kalp atm, dalgann ekli, süresi, RR aral gibi temel parametreler içerir. Bu parametrelerdeki
dei meler kalpte bir rahatszlk olduunu gösterir. Bu düzensiz dalga faz aritmi olarak isimlendirilir ve aritmiler
hasta için tehlikelidir[2-3].
2.2. EKG veritaban

Çal mada Massachusetts Teknoloji Enstitüsü – Beth srail Hastanesi (Massachusetts Institute of
Technology – Beth Israel Hospital MIT-BIH) aritmi veritabanndan alnan 48 EKG kayd kullanlm tr[1].

ABSTRACT
THE CLASSIFICATION OF NORMAL AND PREMATURE VENTRICULAR CONTRACTION
IMPULSES OF ECG
Today, one of the most important problems that cause death is heart disorders. Early detection and treatment of heart
disease may prevent sudden death. Detected through the human body and seen as a result of activity of the heart's
electrical signals is called electrocardiogram (ECG). Decision-making process of ECG data processing is generally
full fill in three stages: Pre-processing and normalization process, the feature extraction process, classification
process. In this study compared the results of the classification algorithms for the classification of Normal and
Premature Ventricular Contraction impulses of ECG data.
Key Words: EKG, NN, SWM, Bayes, Karar Aaçlar_
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GÖÜS KTLELERNN YOUNLUKLARININ MAMOGRAF GÖRÜNTÜLERNDEN
STATSTKSEL OLARAK ELDE EDLMES

4. Sonuçlar

Tolga BERBER, Uur EV K
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi, statistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü
tberber@ktu.edu.tr, usevik@ktu.edu.tr
Adil ALPKOÇAK
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendislii Bölümü
alpkocak@cs.deu.edu.tr
Pnar BALCI
Dokuz Eylül Üniversitesi Tp Fakültesi Radyodiyagnostik Anabilim Dal
Pinar.balci@deu.edu.tr
Grafik 1. Younluk özellii s#n#fland#rma sonuçlar#.

1. Giri

Sonuçlara göre dü ük yo unluklu ve radyolüsen kitleler yüksek yo unluklu ve e yo unluklu kitlelerden daha
ba arl bir ekilde snflandrlm lardr. Özellikle dü ük yo unluklu kitleler kitle polar gösteriminden ayklanan
istatistiksel öznitelikler, do rusal ayr m analizi snflandrcsyla birlikte kullanld nda %98,06 orannda bir
ba arm de eri elde edilmi tir.

Günümüzde mamografi görüntüleri, göüs kanseri te hisinde kullanlan en önemli araç lardan biridir. Meme
kanserlerinin ba arl bir ekilde tedavi edilmesi her eyden önce erken tanya baldr. Mamografi bu noktada,
yani meme kanserinin erken tansnda, çok önemli bir rol oynar. Son yllarda, bilgisayar destekli tan (BDT)
alannda birçok çal ma otomatik veya yar otomatik olarak göüs kitlelerini alglama ve tanma üzerine
younla m tr. Bu çal malarn birçounda temel olarak istatistiksel ve matematiksel yöntemler kullanlm tr.
Özellikle, görüntülerden istatistiksel öznitelik çkarm; bu özniteliklere dayal makine örenmesi sistemlerinin
geli tirilmesi ve bu sistemlerin kullanm ile otomatik olarak kitle snflandrlmas en sk kullanlan yöntemlerdir.
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610–621.
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prototyping for complex data mining tasks,” Proceedings of the 12th ACM SIGKDD
International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, ACM, pp. 935–
940.
[4]
Zhang H., (2004), “The Optimality of Naive Bayes,” Proceedings of the 17th
International FLAIRS conference, AAAI Press, Menlo Park, CA.
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Mika S., Ratsch G., Weston J., Scholkopf B., and Mullers K., (1999), “Fisher
discriminant analysis with kernels,” Neural Networks for Signal Processing IX,
Proceedings of the 1999 IEEE Signal Processing Society Workshop, IEEE, pp. 41–48.

2. statistiksel Öznitelik Çkarm
Dokuz Eylül Üniversitesi Radyodiyagnostik Anabilim Dal Mamografi biriminden elde edilen
260 göüs kitlesi görüntüsü kullanlarak, kitlelerin younluk özellikleri istatistiksel olarak
tahmin edilmeye çal lm tr. Veri setimizde 119 adet yüksek younluklu, 111 e younluklu,
6 adet dü ük younluklu ve 24 adet radyolüsen kitle bulunmaktadr [1]. Öznitelik vektörlerinin
%10’u eitim amacyla kullanlm ve sistem 10 a amal çapraz dorulama ile snanm tr. Çal mada gri seviye
birlikte görülme matrisinden (Gray Level Co-occurance Matrix; GLCM) ayklanan öznitelikler [2] ile
tarafmzdan önerilen ve kitlenin polar gösteriminin istatistiksel özellikleri kullanlm tr [3]. Bu öznitelikler
birlikte kullanlarak 3 adet snflandrc eitilmi ve ba armlar snanm tr.
3. Yöntem
Mamografi görüntülerinden ayklanan öznitelikler, literatürde sklkla kullanlan 3 adet gözetimli örenme
yöntemleri kullanarak snflandrclar geli tirilmi ve bu snflandrclarn göüs kitlelerinin özelliklerini
snflandrma ba arm snanm tr. Çal mamza; Saf Bayes [4], Dorusal Ayrc Analizi [5] ve k-En Yakn
Kom u örenme yöntemleri kullanlm tr. Elde edilen sonuçlar doruluk ölçei kullanlarak ölçülmü ve
sonuçlar Grafik 1’de verilmi tir.

ABSTRACT
IDENTIFICATION OF BREAST MASS DENSITIES FROM MAMMOGRAPHY IMAGES USING
STATISTICAL METHODS
In this study, we measured performance of statistical low-level image features on breast mass density
classification task. According to the results, LDA classifier with statistical properties of polar mass
representation feature obtains the highest accuracy score with
98.06%.
Key Words: Breast cancer, Mass density, Machine Learning, Statistical Feature Extraction
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FISHER INFORMATION IN PROGRESSIVE TYPE II CENSORED ORDER STATISTICS AND THEIR
CONCOMITANTS FOR SOME COPULA MODELS
Tuba YILDIZ, Burcu ÜÇER*
Dokuz Eylul University, Department of Statistics, Faculty of Science, 35160 Buca, Izmir, TURKEY,
tugba.ozkal@deu.edu.tr, burcu.hudaverdi@deu.edu.tr
Introduction
Fisher information takes part in statistical inference through the Cramer-Rao inequality and its association with the
asymptotic properties of the maximum likelihood estimators. The problem of finding the efficient estimators caused
the researchers to take the evaluation of corresponding Fisher information into concern. The Fisher information is
closely related to sufficiency and efficiency. When computing the relative efficiency of the estimator, especially
finding the optimal estimator, Fisher information can be used. Fisher information from censored samples is a useful
tool for planning life testing experiments and for evaluating the performence of estimators and tests based on
censored samples.
Progressive type II censoring model have an important role in the reliability and life tests. Let N identical units be
placed on a lifetime test at time zero. Immediately following the ith failure, Ri surviving units are randomly
withdrawn from the test, 1 i  n. Thus, n failures are observed then R1 + R2 + … + Rn units are progressively
censored, since N = n+R1 +…+Rn. The resulting n ordered values that are obtained result of this type of censoring
~
~
~
R
R
are referred to as progressive type II censored order statistics and expressed as X R
. The
1:n : N , X 2:n : N ..., X n :n : N

~

BLDR OTURUMLARI 2
SESSION 2
Statistics Theory 1

~

censoring scheme is denoted by R = (R1,R2,…,Rn). When R = (0,0,…,0), the progressive type II censoring scheme
reduces to the case of no censoring and usual order statistics are obtained.
In our study, we consider Fisher information in progressive type II censored order statistics and their concomitants.
Let (Xi,Yi), i = 1, 2,… be a sequence of independent and identical distributed bivariate random variables (X,Y) with
an absolutely continuous distribution function FX,Y(x,y). The Y value associated with Xr:n is denoted by Y[r:n]. Y[r:n] is
called the concomitant of the rth order statistics. They are also known as induced order statistics in the literature. The
concomitants are of interest in selection and prediction problems based on the ranks of the X’s. Concomitants of
order statistics used mostly in selection procedures, when k(< n) individuals are chosen on the basis of their Xvalues. Then the Y values represent performance of an associated characteristic. As an example, if the k out of n
canditates as judged by their scores in a screening test, then Y[n-k+1:n],…, Y[n:n] are the scores on a final test. Or, If k
rams from sample size n is selected for breeding in according to their genetic make up, then the quality of the wool
of one of their female offspring might be represented by Y[n-k+1:n],…, Y[n:n]. For the details of concomitants can be
found in Bhattacharya (1984), David (1993), David and Nagaraja (1998).
Let (X,Y) is absolutely continuous with joint c.d.f. FX,Y (x,y; ) and p.d.f fX,Y (x,y; ). Xr:n be the rth order statistic
and Y[r:n] be its concomitant obtained from random sample ofsize n from f, for 1 r  n. David and Nagaraja(1998)
gives the joint p.d.f. of (Xr:n; Y[r:n]) as

f
where

k=

X r:n ,Y[r:n ]

(x, y;) = kf(x, y;)[F1 (x; )] [1  F1 (x; )]
r 1

n r

n!
.
(r - 1)!(n - r)!

In this study, the Fisher information about dependence parameter of a bivariate copula model for progressive type II
censored order statistics and their concomitants is given. Also the values of Fisher information for different values of
N, n and for different censoring schemes are computed.
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where y is an

vector of observations on the response variable; X is a

of observations on

non-stochastic explanatory variables;

is a

model matrix of full column rank

vector of unknown parameters and

vector of disturbances. For the standardized variables in a multiple linear regression model
correlation matrix of the regressors and vector of correlations of the dependent variable with

FISHER INFORMATION IN PROGRESSIVE TYPE II CENSORED ORDER STATISTICS AND THEIR
CONCOMITANTS FOR SOME COPULA MODELS
We study on the Fisher information about the dependence parameters for a bivariate copula of progressive type II
censored order statistics and their concomitants. The relative efficiency of the estimator of the dependence parameter
for progressive type II censored order statistics and their concomitants is obtained. Also, some numerical results are
presented.

and
,

is an
denote
.

In the presence of the multicollinearity, biased estimators alternative to the ordinary least squares estimator (OLSE)
are proposed as a remedy for this problem. The most popular estimator is the ridge regression estimator (RE) which
is proposed by Hoerl and Kennard (1970). Although the RE is the most common estimator for dealing with
multicollinearity, it has also negative drawbacks. These negative drawbacks led Lipovetsky and Conklin (2005) to
introduce the two parameter ridge estimator (TRE).
Another alternative technique to remedy the problem of multicollinearity is specifying restrictions on the parameter
space. Suppose that there are
linear equality restrictions on the parameter vector as
where the
is

Key Words: Fisher Information; progressive type II censored order statistic; concomitant; copula

and of full row rank

,

is an

vector and both

and

are known.

Swindel (1976) introduced the modified ridge regression estimator by combining the prior information with the ridge
regression.
By shrinking towards the shortest vector =H (HH )¹h which satisfies the linear restrictions

, Gross (2003)

proposed the restricted ridge estimator.
In this paper, by following Gross (2003) we introduce two new estimators, the modified two parameter ridge
estimator (MTRE) and restricted two parameter ridge estimator (RTRE) as

where

and

are two new constant parameters,

represent the prior information on




and

is a given non stochastic vector which should be chosen to
is obtained by writing




in the MTRE. It is easily seen that
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includes the RRE for

and the restricted least squares estimator (RLSE) for

and

A NEW APPROACH FOR LEARNING STRUCTURE IN HYBRID BAYESIAN NETWORKS

as

special cases.

Emre DÜNDER , Mehmet Ali CENGZ
Ondokuz Mays University, Faculty of Science,,Departmet of Statistics, Kurupelit/SAMSUN

We obtain a criterion for the choice of q which makes the coefficient of multiple determination (R²) maximum as

emre.dunder@omu.edu.tr

,

macengiz@omu.edu.tr
where

and
Bayesian networks are the probabilistic graphical models that represent causal relations in a multivariate dataset. The
main task is constructing the graphical model with an automated method. These methods are called as structure
learning in Bayesian networks. In recent years many researchers have focused on learning the structure of Bayesian
networks. Some real problems are more naturally modeled by hybrid Bayesian networks that consist of mixtures of
continuous and discrete variables with their interactions described by equations and continuous probability
distributions. When mixed data is used, the continuous part of the data should be normally distributed. The failure of
this assumption can occur to the construction of wrong causal relations in Bayesian networks. Because of this
limitation the discretization methods are used for rendering continuous variables to the discrete ones. Generally, the
continuous variables are discretized to solve the distributional problem for learning the structure. The use of different
discretization techniques can be expected to affect the quality of the learned structure. Due to the loss of information,
the discretization process causes the errors.

.
We find the matrix mean square errors of the MTRE and RTRE as follows:

.
The formula of

In this paper we introduce a new constraint based approach for learning hybrid Bayesian networks from data. Instead
of classical statistical independence tests, generalized linear modeling (GLM) methods are replaced to learn the
Bayesian network structure. There is no need to use any discretization method in structure learning processes
together with this approach so the loss of information about the data is prevented. The implementations are
performed in R project statistical programming language.

is so complicated therefore the comparison of this estimator with the other

estimators can not be easily seen theoretically. So, we examine the theoretical results with a data set about Total
National Research and Development Expenditures (Gruber, 1998). It is emphasized that specifying restrictions on
parameters decreases the estimated scalar mean square error values of the OLSE, RE and TRE. Besides this, the
RTRE outperforms the RRE and RLSE under given restrictions and prior information.

Key Words: Hybrid Bayesian Networks, Structure Learning, Generalized Linear Modelling
KAYNAKLAR
1.
2.
3.

KAYNAKLAR
[1] Hoerl, A. E., Kennard, R. W. (1970). Ridge regression: biased estimation for nonorthogonal problems.
Technometrics, 12, 55-67.

Neapolitan R. (2003), Learning Bayesian Networks, Prentice Hall Series in Artificial Intelligence.
Faraway J. J. (2006), Extending the Linear Model With R, Boca Raton London New York
Scutari M. (2011), Measures of Variability for Graphical Models, Universita degli Studi di Padova,
Dipartimento di Scienze Statistiche.

[2] Gross, E. (2003). Restricted Ridge Estimation. Statistics and Probability Letters, 65, 57–64.
[3] Lipovetsky, S. and Conklin, W. M., (2005). Ridge Regression in Two Parameter Solution. Applied Stochastic
Models in Business and Industry, 21: 525-540.
[4] Swindel, B. F., (1976). Good estimators based on prior information, Communications in Statistic, 5, 1065-1075.
[5] Gruber, M.H.J. (1998). Improving Efficiency by Shrinkage. Marcel Dekker, Inc, New York.

Key Words: restricted two parameter ridge estimator, modified two parameter ridge estimator, two parameter ridge
estimator, restricted ridge estimator, ridge estimator







Uluslararas 8. statistik Kongresi,
27-30 EKM 2013 Kemer-ANTALYA

Uluslararas 8. statistik Kongresi,
27-30 EKM 2013 Kemer-ANTALYA




UNCERTAINTY ASSESSMENT OF THE RESPONSE SURFACE MODEL PARAMETERS WITH
BAYESIAN AND FUZZY APPROACHES

k = n p

Özlem TÜRKEN
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turksen@ankara.edu.tr

A key feature of Bayesian statistics is combining two seperate sources of information, prior information and data.
The result is posterior distribution. Linear regression methods can be thought of as Bayesian posterior inference
based on a non-informative prior distribution for the parameters of the normal linear model. In linear regression
model, the observations consist of a response variable in a vector Y

( n×1) and one or more input variables in a

( n × p ) . The parameters, regression coefficients and error variance of fitted model, are denoted as
 ( p ×1) and  2 ( > 0 ) . The model that relates observations and parameters is written as

matrix X

Y  ,  , X ~ Nn ( X,  I n )
2

2

.

(1)

Once the model is specified, the Bayesian analysis seeks the posterior distribution for the parameters. A noninformative prior distribution, commonly used for linear regression, can be defined as

)  ( )

2 1

,

R

The posterior distribution of

(

p

,

 > 0.
2

(2)

(

)(

)

100 %

HPD credible interval, for each

 j , j = 1, 2,..., p , is defined

 1  
, j = 1, 2,..., p
 2 

ˆ j S d j Ft(1) 
k

in which

(4)

d j is a diagonal element of ( XX ) and Ft 1 is a quantile function.
(k )
1
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ABSTRACT
UNCERTAINTY ASSESSMENT OF THE RESPONSE SURFACE MODEL PARAMETERS WITH
BAYESIAN AND FUZZY APROACHES
Modeling of the unknown response is a crucial step to get knowledge about the relationship between the response
and input varibles. The predicted response model involves many parameters which are uncertain simply because of
the lack of knowledge. In this study, Bayesian and fuzzy approaches are used to analyse the uncertainty of the
response surface model parameters. In Bayesian approach, the uncertain quantity of parameters are referred as
random variable. Besides, the uncertainty of the parameters is represented as a fuzzy number in fuzzy approach. The
interested approaches are illustrated on a multi response experimental data set from the literature.

 given  is

1
  2 , Y ~ N p ˆ ,  2 ( XX )

2

)

(3)

1
ˆ = ( XX ) XY . The marginal posterior distribution of  2

is

Key Words: Bayesian regression, fuzzy regression, uncertainty of parameters
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where

as

Bayesian Modeling Approach

in which

)


S 2 = Y - Xˆ Y - Xˆ k . In this study, the Bayesian confidence interval (HPD credible

uncertainty of the model parameters. The

It is well-known that the first stage for the solution of response surface problems is modeling of the unknown
response. Regression analysis has been used as a powerful tool for investigating the relationship between response
and input variables. This relationship is defined by the unknown model parameters which are uncertain and specific
to the problem. In this study, the uncertainty of response surface model parameters are evaluated by using Bayesian
and fuzzy approaches. The probability simply describes the uncertainty in the Bayesian framework while the
possibility is used for representing uncertainty in the fuzzy framework. HPD credible interval and alfa-cut values are
used to analyse the uncertainty of model parameters for Bayesian and fuzzy approaches, respectively.

h ( , 

and

1

interval), which provides an actual probability statement based only on the observed data, is used to analyse the
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and the marginal posterior distribution of
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OPTMAL REPLACEMENT MODEL FOR SYSTEMS WTH SNGLE SPARE AND LEAD TME
Aye TANSU

If the ordered spare arrives after time T and no failure occurs before the arrival of the ordered spare unit,
then the working unit is replaced by the spare as soon as it is delivered. In this case the length of the cycle is
L and the relevant cost is the cost of replacement  2
Case 3:

TF

Cyprus International University, Engineering Faculty, Industrial Engineering Department, Nicosia, Cyprus

L<TF

ayset@ciu.edu.tr
1.Introduction
In the replacement model of [1] the system was replaced at periodic instants of time
. These periodic
replacements imply the availability of the replacement system. In practice this implication posses difficulties. For
instance when the system is expensive like military hardware or unwieldy like a generator in a gas turbine, the
assumption of a continuous supply of replacements is suspect. It is reasonable in commercial industries that only one
spare unit which can be delivered upon order is available for replacement. Also in each of the above cases a random
lead time for delivering the spare unit could not be ignored. Thus it becomes essential and more practical to analyze
the effects of single spare and its lead time for delivery on the replacement times. Nakagawa and Osaki [2]
developed an age replacement policy with random lead time. Osaki and Yamada [3] discussed an age-replacement
policy with random lead time and with cost for stock and system downtimes. Sheu and Griffith [4] considered a
general age-replacement policy with age dependent minimal repair and random lead time.
Keywords:
optimal replacement, spare, lead time.
2. Model
A replacement model for a system based on the frequency of shocks with a single spare is developed. The delivery of
the spare is subject to a random lead time. Using the long run average cost per unit time the optimal replacement
time
is obtained explicitly. The model is governed by the following assumptions: Assumption1. At the
beginning, the system is put into operation which is conveniently taken to be the time origin t=0. The system is
replaced whenever it reaches the age T by a spare if available. The spare unit is assumed to be as good as new.
Assumption2. The system is subjected to shocks and frequency of shocks dependent failures so that the distribution
function of the failure time
is
. Assumption3. An order for a spare unit is placed at each of the instant of the
installation of a new/spare unit. Assumption4. The lead time

for the delivery of the spare unit is a random variable

with distribution function
having a finite mean. Assumption5. The shock arrival times, the threshold times and
the lead time are all mutually independent random variables. From the foregoing assumptions it is clear that the time
between two successive system replacements forms a cycle. In computing the length of a cycle and the cost involved
in a cycle we have to consider four mutually exclusive cases which are listed below:
Case 1: If the ordered spare arrives and no failures occur before time T , then the delivered spare unit is put
into stock until T when the working unit is replaced by the spare. In this case the length of the cycle is T
and the relevant costs are 1 , the cost ofreplacement and cs the cost rate for stocking the spare unit for a
period (T  L) .

0

L

T

TF

If the ordered spare arrives before failure and the
then the delivered unit is put into stock and the working
and the
case the length of the cycle is failure time T F
and the cost rate for stocking the spare unit cs for a period
Case 4:
L

failure occurs before the replacement time T ,
unit is replaced by the spare upon failure. In this
relevant costs are the cost of replacement 3
(TF  L).

T F L

0

TF

L

If the ordered spare arrives after failure, then the system is shut down andv replaced by the
spare as soon as the spare is delivered. In this case the length of the cycle L and the relevant
costs are the cost of repalcement and the cost resulting fromsystem down time cp for a period
(L-TF).
[1]A.Rangan and A.Tansu (2010), Some Results on a New Class of Shock Models, Asia-Pacific
Journal of Operational Research, Vol. 27 (4).
[2] Nakagawa, T., & Osaki, S. (1974), Optimum replacement policies with delay,
Journal of Applied Probability, 11, 102-110.
[3] Osaki, S., & Yamada, S. (1976), Age replacement with lead time, IEEE Transctions on
Reliability, 25, 344-345.
[4] Sheu, S.H., & Griffith, W.S. (2001). Optimal age-replacement policy with agedependent minimal-repair and randonm-leadtime, IEEE Transctions on Reliability, 50, 302-309.
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L
T < L < TF
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BİLDİRİ OTURUMLARI 2
SESSION 2
Çok Değişkenli İstatistik

Araştırmacının, ölçme aracının ölçtüğü faktörlerin sayısı hakkında bir bilgisinin olmadığı durumlarda ve belli bir
hipotezi sınamak yerine, ölçme aracıyla ölçülen faktörlerin doğası hakkında bir bilgi edinmeye çalıştığı inceleme
türlerine açımlayıcı faktör analizi (exploratrory factor analysis) denir (Tavşancıl,2010, 46). Açımlayıcı faktör
analizi bir veri azaltma tekniğinden ibarettir. Açımlayıcı faktör analizinde, maddelerin ilgili faktörler altında
çıkması ve yüksek faktör yük değerleri ile elde edilmesi arzu edilir. Maddelerin gerçekte hangi faktör altında
ölçme yaptıkları bilinmediği durumlarda bu analiz yöntemi keşfedici olarak kullanılabilir (Çokluk vd., 2010,
189).
Bu çalışmada, açımlayıcı faktör analizinin uygulanmasının adımları ayrıntılı bir şekilde ele alınacak ve her bir
adım için uygulamada karşılaşılan problemlere ilişkin öneriler getirilecektir. Ayrıca faktörlerin elde edilmesinde
kullanılan yöntemler olan temel bileşenler, temel eksenler ve en çok olabilirlik metotları verilerin normal
dağılıma sahip olduğu ve normal dağılımdan sapma gösterdiği durumlar için simülasyon yöntemi kullanılarak
incelenecektir. Hangi metodun hangi durumda kullanılmasının faydalı olacağı araştırılacaktır.
Faktör Analizinde Örneklem Büyüklüğü, Çoklu Bağlantı ve Normallik

Veri setinin faktör analizine uygunluğunun sınanması için örneklem büyüklüğü, normallik, doğrusallık, çoklu
bağlantı ve tekilliğin kontrol edilmesi analizin doğru sonuçlar vermesine yardımcı olacaktır. Örneklem
genişliğinin ölçme aracında yer alan değişken sayısına göre belirlendiği durumlar faktör analizinde gözlem
sayısının belirlenmesinde daha sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. Genel kural olarak her değişken için 10 gözlem
alınması önerilmektedir (Velicer ve Fava, 1998, 232). Faktör analizinde normal dağılım varsayımının yerine
getirilemediği durumlarda ise çözüm alternatifleri azalmakla birlikte veri setinden yararlı sonuçlar elde edilebilir
(Çokluk vd., 2010, 208). Eğer faktör analizi veri seti içerisindeki faktör sayısını belirlemek ve değişkenler
arasındaki ilişkileri özetlemek için kullanılıyorsa değişkenlerin normal dağılıma sahip olma şartı aranmayabilir
(Tabachnick ve Fidell, 2007, 613). Faktör analizi sürecinde değişkenler arasındaki doğrusallık analizin
sonuçlarının güvenilir olduğuna işaret eder. İki değişkene ait ilişkinin doğrusal olduğu hesaplanan korelasyon
katsayısının kritik değer ile karşılaştırılmasıyla sınanabilir. Kritik değerin hesaplanmasında aşağıdaki formülden
yararlanılabilir (Spiegel ve Stephens, 1999, 317,336).

(1)
Çoklu bağlantı sorununun var olup olmadığını anlamaya yönelik olarak kullanılan yöntemlerden bir tanesi olan
Koşul Endeksidir (CI – Condition Index). Veri matrisi içerisindeki doğrusal bağlılığı tespit etmeye yönelik
olarak kullanılan bir yöntemdir (Wissmann, Toutenburg ve Shalabh, 2007, 3). Koşul Endeksi (k), en büyük
özdeğerin en küçük öz değere bölümünün karekökü olarak tanımlanabilir (Rao et al., 2008, 97; Gujarati, 2004,
362). Eğer k > 30 ise şiddetli bir çoklu bağlantıdan bahsedilebilir.
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Faktör Çıkarma Metodunun Seçimi

MANOVA VARSAYIMLARININ SAĞLANMAMASI DURUMUNDA
UZAKLIK ANALİZİ YÖNTEMİNİN KULLANIMI

Faktör analizinde değişkenlerin normal dağılıma sahip olduğu durumlarda göre bu iki faktör çıkarma metodunun
yerine en çok olabilirlik metodunun önerilmiştir. Fabrigar, Wegener, MacCallum ve Strahan (1999, 277), faktör
analizi sonrasında istatistiksel hipotez testleri uygulanacak ve güven aralıkları tahmin edilecekse faktör çıkarma
metodu olarak En Çok Olabilirlik yönteminin (Maximum Likelihood) kullanılmasının daha doğru olacağını
belirtmişlerdir. Alan yazında, normal dağılım varsayımı sağlanamadığı durumlarda ise, faktör elde edilmesinde
PAF metodunun kullanılmasının daha doğru olacağı vurgulanmıştır (Fabrigar et al., 1999, 283; Costello ve
Osborne, 2009, 134). PAF metodu PCA metoduna göre popülasyon yüklerinin elde edilmesinde daha uygun
sonuçlar vermektedir (Widaman, 1993, 282).
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Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, Ankara

Çalışma verileri SAS programında IML dili ve Factor prosedürü kullanılarak türetilmiştir. Çok değişkenli
normal dağılıma
uygun olarak oluşturulan değişkenler hedeflenen popülasyon korelasyon matrisine
(R) bağlı olarak rastgele türetilmiştir. Verilerin türetilmesinde temel matris ayırma yöntemi (basic matrix
decomposition procedure) kullanılmıştır (Kaiser, H. F., and K. Dickman, 1962). Normal olmayan çok değişkenli
veriler ise önceden belirlenmiş çarpıklık ve kuyruk kalınlığı değerlerine bağlı olarak edilmiş çok değişkenli
normal dağılıma ait değişenlerin dönüştürülmesi ile elde edilmiştir (Vale and Maurelli, 1983).
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Giriş

Veri kümesinde heterojenlik, çarpıklık, kayıp veri gibi problemler söz konusuysa veya değişkenlerin sayısı
gözlemlerin sayısından daha büyük ise, çok değişkenli tek yönlü varyans analizi (MANOVA) gibi geleneksel
çok değişkenli teknikler, gruplar arasındaki farklılıklar belirleneceği zaman yüksek derecede kuşkulu sonuçlar
verebilmektedir. Böyle durumlarda tek yönlü MANOVA’ya alternatif bir çıkarımsal metot olarak Gower ve
Krzonowski (1999) tarafından önerilen ve uzaklık ölçülerine dayanan Uzaklık Analizi (UA) yönteminin
kullanımı araştırmacıların daha doğru ve güvenli bulgulara ulaşmalarını sağlayacaktır. Gower ve Krzonowski
(1999) çalışmalarında Temel Koordinat Analizi (TKA) ve Uzaklık Analizi (UA) olarak adlandırılan iki
yaklaşımı ele almışlardır. TKA, Temel Bileşenler Analizine (TBA) paralel bir yaklaşım olup, analiz için gözlem
çiftleri arasındaki uzaklıklardan oluşan matrisi kullanır. UA ise MANOVA’ya paralel bir yaklaşım olup, kareler
toplamlarından daha çok gözlemler arasındaki uzaklıkların parçalanması temeline dayanır (Fenty 2004).
Uzaklık Analizi

n tane birimin g tane grup içine n1 , n 2 ,..., n g büyüklüklerinde bölündüğünü varsayalım. Gruplandırma n  g
boyutlu

G matrisi ile gösterilebilir. i birimi r grubunda yer alıyorsa gi r  1 , diğer durumda gi r  0





biçimindedir. N  diag n1 ,..., n g , n1 , n 2 ,..., ng grup birim sayılarından oluşan köşegen bir matristir.

ABSTRACT
A SIMULATION STUDY FOR SELECTION OF FACTOR EXTRACTION METHODS IN
EXPLORATORY FACTOR ANALYSIS
Key Words: Exploratory factor analysis, Factor Extraction Method

The exploratory factor analysis is one of the data reduction techniques. In the exploratory factor analysis, it is
desired that items are appeared under the relevant factors and they have high factor loading values. In factor
analysis, sample size, normality and multicollinearity affect the results of analysis. In this paper, steps of the
exploratory factor analysis are detailed and suggestion will be given for encountering possible problems.
Moreover, Normality effects will be discussed for factor extraction method such as Principal Component
Analysis, Principal Axis Factoring and maximum likelihood by simulation study. Simulation will be run for
normal distribution and non-normal distribution.

m   n1 ,..., n g  ise, grup birim sayılarını içeren bir vektördür.
Grup ortalamalarının koordinatları ise,

Xgp  Ng1g  G ng  Xnp
T

(1)

eşitliği ile elde edilir.

3.

Uzaklık Analizi ile Biplot Kullanımı

Uzaklık analizi ile Biplot birlikte oluşturulabilir. UA Biplot, değişken sayısı, gözlem sayısından fazla ise
etkileyici boyut indirgeme özelliklerine sahiptir (Gardner vd. 2009). Büyük veri kümelerin analizlerinde
MANOVA varsayımlarının sağlanması zor olduğundan, UA kullanımı bu tür veri kümeleri için önemlidir. UA,
grup ortalamaları arasındaki uzaklıkları maksimize eder. Grup yapısının grafiksel olarak incelenmesi için UA
Biplot kullanılır.
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4.

Uygulama

Gerrild ve Lantz (1969) tarafından elde edilen ham petrol örneklerini içeren veri kümesi, üç kumtaşı bölgesinden
(Bölge I: Wilhelm, Bölge II: Aşagi-Mulinia, Bölge III: Yukarı-Mulinia) alınan 56 ham petrol örneklerinin
vanadyum, demir, berilyum, doymuş hidrokarbonlar, aromatik hidrokarbonlar kimyasal özelliklerini
içermektedir. Veri kümesine R programında yer alan kütüphane ve fonksiyonlar yardımıyla oluşturulan program
ile UA Biplot uygulanmış elde edilen bulgular yorumlanmıştır.
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Sonuç

Bu çalışmada, Temel Koordinat Analizi (TKA), Uzaklık Analizi (UA) ve Biplot yöntemleri incelenmiş ve
gerçek bir veri kümesi üzerinden MANOVA varsayımlarının sağlanmaması durunumunda uzaklık analizi
kullanımının önemi vurgulanmıştır. Çalışmada ayrıca varsayımların sağlanmaması durumunda MANOVA’ya
alternatif kullanılabilecek diğer yaklaşımlar da kısaca ele alınmış ve uzaklık analizine göre avantaj ve
dezavantajları tartışılmıştır.

Hotelling (1936) tarafından geliştirilmiş olan Kanonik Korelasyon Analizi (KKA) iki değişken seti arasındaki
ilişkileri analiz etmek için kullanılan çok değişkenli istatistik yöntemlerden biridir. KKA her bir setteki orijinal
değişkenlerden, aynı set içinde korelasyonsuz olacak ve setler arasındaki korelasyonu maksimum yapacak
şekilde, orijinal değişkenlerin lineer kombinasyonları olan yeni değişkenleri bulmaya çalışır. Bu yeni değişken
çiftlerine kanonik değişkenler ve kanonik değişkenler arasındaki korelasyona da kanonik korelasyon denir[1].
p sayıda değişkenli y ve q (p  q) sayıda değişkenli x değişken seti sırasıyla y ve x ortalamalı ve
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 yx 

 xx 

(1)

kovaryans matrisli (p+q) değişkenli normal dağılımdan gelmek üzere, y ve x değişken setleri arasındaki kanonik
korelasyonlar 1 !

1

! ... !

p

! 0 olup, yy1 yx xx1  xy ’nin özdeğerlerinin pozitif karekökleridir. KKA’da

sıfır olmayan kanonik korelasyon sayısı boyut sayısı olup, aynı zamanda üzerinde çalışılacak kanonik değişken
sayısıdır. Boyut sayısına karar vermek için öncelikle 12  0 sıfır hipotezi,
H0 :

ABSTRACT

1



2

 ... 

p

0

(2)

THE USE OF DISTANCE ANALYSIS WHEN ASSUMPTIONS OF MANOVA ARE VIOLATED
test edilir. H0 reddedilirse, hangi kanonik değişkenlerin sıfır olduklarının belirlenmesi için, H0’ı takip eden
hipotez
Multivariate analysis of variance (MANOVA) is used for testing the null hypothesis of equal mean vectors for g
groups. MANOVA assumes homogeneity of variance-covariance matrices and multivariate normality.
MANOVA can not be used when its assumptions are violated.
In this study, we used analysis of distance
biplot as an alternative method of MANOVA.
As a real data application the mean vectors of the crude oil
samples dataset for tree regions are examined.

Key Words: Analysis of distance, biplot, multivariate analysis of variance, principal coordinates Analysis

Hd :

d "1



d "2

 ... 

p

 0,

d  1, 2,..., p  1

(3)

test edilir. Hd hipotezlerinin testinde Lawley-Hotelling iz istatistiği, Wilks’in λd olabilirlik oran istatistiği ve
Bartlett-Nanda-Pillai iz istatistiği gibi MANOVA’da da kullanılan istatistikler önerilmiş olup, Bartlett veya
Lawley tarafından modifiye edilen Wilks’in λd istatistiği yaygın olarak kullanılmaktadır[2].

Paralel Analiz (PA) faktör veya temel bileşen sayısına karar vermek için kullanılan bir tekniktir. İlk olarak Horn
(1965) tarafından önerilmiş olan bu teknikte n×p orijinal veri setiyle aynı sayıda değişken ve gözlem içerecek
şekilde birim kovaryans matrisli çok değişkenli normal dağılımdan n×p boyutlu rastgele veri setleri üretildikten
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sonra, orijinal veri setine ait korelasyon matrisinden elde edilen özdeğerler ile, rastgele veri setlerinden elde
edilen korelasyon matrislerinin özdeğerleri karşılaştırılır[3]. Uygulamada genellikle orijinal veri setinden elde
edilen i.özdeğer, rastgele veri setlerinden üretilen i.özdeğerlerin %95, %99 gibi istenilen belli bir yüzdesinden
veya kısaca 95. veya 99. persentilden büyük olduğunda i.temel bileşen veya faktörün analize katılmasına karar
verilir[4].

Bu çalışmada PA metodu KKA’ya modifiye edilerek, KKA’daki boyut sayısına karar vermek için PA’nın
kullanılabilirliği araştırılmaktadır. Bu amaçla sıfırdan farklı iki kanonik korelasyona sahip



1

 .9,

2

 .6,

3



4



5

 0  , p=7 ve q=5 olan varsayımsal bir anakütleden farklı büyüklükte

örnekler çekilerek, klasik hipotez testlerinden ve PA’dan bulunan boyut sayıları karşılaştırılmıştır.

ÇOK DEĞİŞKENLİ ARŞİMEDYEN KAPULALARDA ÜRETİCİ FONKSİYONUN VE AİLE
PARAMETRESİNİN TAHMİN EDİLMESİ
Dr. Sıddık ARSLANa* Prof. Dr. Fikri ÖZTÜRKb Prof. Dr. Salih ÇELEBİOĞLUc
: Gazi üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Bankacılık Bölümü ANKARA
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b
: Ankara üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü ANKARA
c
: Gazi üniversitesi Fen Fakültesi Bölümü ANKARA
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Özet
Latince bir kelime olan copula Türkçe yazında kapula olarak kullanılmaktadır. Kapula parçalar arasında bağlantı
veya ilişki kurma anlamına gelmektedir. İstatistikte kapula terimi bir rastgele değişken vektörünün ortak dağılım
fonksiyonu ile bu dağılımın marjinalleri arasında bağıntı kuran çok değişkenli “özel” bir fonksiyon anlamında
kullanılmaktadır.
Tanım kümesi
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[1] Hotelling H. (1936). Relations between two sets of variates. Biometrika, 28:321-377.
[2] Caliński T., Krzyśko M. and Wołyński W. (2006). A comparison of some tests for determining the number of
nonzero canonical correlations. Communication in Statistics-Simulation and Computation, 35:727-749.
[3] Horn J. L. (1965). A rationale and test fort he number of factors in factor analysis. Psychometrika, 30:179185.
[4] O’Connor B. P. (2000). SPSS and SAS programs for determining the number of components using parallel
analysis and Velicer’s MAP test. Behavior Research Methods, Instruments, & Computers, 32(3): 396-402.

ABSTRACT
PARALLEL ANALYSIS APPROACH TO DETERMINE DIMENSIONALITY IN CANONICAL
CORRELATION ANALYSIS
Canonical Correlation Analysis (CCA) considers the relationships between two sets of variables, maximizing the
correlation between two new sets which are linear transformations of the original variables from both sets and
not correlated within the sets. The correlation coefficients between new sets are called canonical correlations.
The number of nonzero canonical correlations is called dimensionality in CCA. Parallel Analysis (PA) is a
simulation based method for determining the number of factors or principal components to retain. In this study,
PA method is adapted to CCA in order to investigate the applicability of PA as a dimensionality determination
method in CCA.
Key Words: Canonical correlations, dimensionality, parallel analysis
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biçiminde yazılan kapulaya Arşimedyen kapula ve , fonksiyonuna kapulanın üretici fonksiyonu denir
Arşimedyen kapulayı kullanışlı kılan özellik, çok değişkenli bir dağılım fonksiyonunu (kapulanın kendisi) tek
değişkenli bir fonksiyon (üretici fonksiyon) yardımıyla ifade etmesidir.
Bu çalışmanın birinci amacı, ortak dağılım fonksiyonu H olan X   X1 , , X d  rastgele vektörünün,
dayandığı kapulanın Arşimedyen olduğu varsayımı altında, üretici fonksiyonun bir tahmin edicisinin elde
edilmesidir. Çünkü Arşimedyen kapulayı tahmin etme ile üretici fonksiyonu tahmin etme eşdeğer problemlerdir.
İkinci amaç ise ortak dağılım fonksiyonunun kapulasının, Arşimedyen kapulaların belirli bir parametrik ailesi
olduğu varsayımı altında aile parametresinin tahmin edicilerinin elde edilmesidir.
Bu çalışmada “istatistiksel sonuç çıkarımı” kavramı, Arşimedyen kapulalarda üretici fonksiyonun tahmin
edilmesi olarak ele alınmaktadır. Yani X   X1 , , X d  rastgele vektörünün dayandığı kapulanın
Arşimedyen olduğu varsayımı altında, üretici fonksiyonun parametrik olmayan bir tahmin edicisinin elde
edilmesidir.
Çok boyutlu Arşimedyen kapulalarda sonuç çıkarımı, üretici fonksiyon için, üretici fonksiyonun tam
d  monoton olmasına bağlı olarak radyal dağılım üzerinden Williamson d  dönüşümü aracılığı ile
yapılmaktadır.
Bir rastgele vektörün dayandığı kapulanın Arşimedyen olduğu varsayımında bulunmak, istatistiksel sonuç
çıkarımı açısından önemlidir. Arşimedyen kapulaların değişme özelliğinin bir sonucu olarak değişkenler
arasındaki ikişerli uyum ölçüsü katsayılarının birbirine yakın olması, bu değişkenlerin kapulasının Arşimedyen
olduğu varsayımı için bir kriter olarak kullanılabilir. Uygulama verilerinin seçiminde bu durum dikkate
alınmıştır.
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Veri kümesinin ait olduğu Arşimedyen kapula ailesine karar verilirken, aile parametresinin Kendall’ın 0 ’suna
dayalı tahmin edicisi kullanılarak parametre tahmini yapılır. Bu tahmin değeri kullanılarak Kendall dağılımına
dayalı Kolmogorov-Smirnov uyum iyiliği testi kullanılarak aileye karar verilmektedir. Uygulama olarak,
Türkiye’deki beş bankanın 25.09.2009-15.10.2012 tarihleri arasındaki günlük getirileri kullanılmıştır.

ÇOK DEĞİŞKENLİ SIRA İSTATİSTİKLERİ ÜZERİNE
Sinan ÇALIK
Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 23119 Elazığ/ TÜRKİYE
scalik@firat.edu.tr
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ABSTRACT
ESTIMATING GENERATING FUNCTION AND FAMILY PARAMETERS IN MULTIVARIATE
ARCHIMEDEAN COPULAS
Statistical inferencing on Archimedean copulas estimation is the estimation of generating function of
Archimedean copulas itself. In this study, it is focused especially on the inference for the multivariate
Archimedean copulas. Four different estimators, the estimator for the generator function, the estimator for the
family parameter based on the Kendall’s tau, the OLS estimator based on the generator function and the OLS
estimator based on the Kendall’s distribution are discussed. The estimators developed in this study are compared
by a simulation study through the three copula family, namely, Clayton, Frank and a new Archimedian copula
family proposed by Arslan (2013). As a case study, the generator functions and parameters of the considered
three families were estimated for the daily stock market returns data set.
Key Words: Copulas, Archimedean copulas, generator function, coefficient of agreement, concordance, Kendall
distribution, Kendall’s 0 , radial distribution

1.Giriş

Çok değişkenli sıralı istatistikler; marjinal sıralamalar göz önüne alınarak tanımlanabilir. Çok değişkenli sıralı
istatistiklerdeki inceleme, tek değişkenli sıralı istatistiklerdeki kadar ayrıntılı olmaz. Bu çalışmada sıralı
istatistiklerde, bağımsız fakat aynı dağılımlı olması gerekmeyen tesadüfi değişkenlerin bağımsız ve aynı
dağılımlı tesadüfi değişkenler türünden veren teorem, çok değişkenli hale genelleştirilmiştir.
2. Çok değişkenli Sıra İstatistikler
Bu çalışmadaki ilişkiler ve aritmetik işlemler daima bileşenler türünden incelenecektir.
x  x1 , x2 , , xm  ve y   y1 , y2 , , ym  verildiğinde
x  y olması i  1,2, , m için
x " y  x1 "

xi 1 yi

(1)

y1 , x2 " y2 ,, xm " ym 

olarak ele alınacaktır.
2 1 ,2 2 ,  ,2 n m-boyutlu n tane tesadüfi vektör olsun. Burada 2 i 

21, j ,2 2, j ,,2 n, j , j-inci bileşenlerin sıralanmış değerleri
X 1:nj   X 2:jn    X n:jn
olarak ifade edilebilir.

Z r:n dönüşümü kullanılarak

X r:jn  Z r:n 21, j , 2 2, j ,, 2 n, j 
olarak yazılabilir. Ayrıca



1

2 

m 

X r:n  X r:n , X r:n , , X r:n



olarak ifade edilebilir. (1) ’de tanımlandığı gibi
X 1:n  X 2:n    X n:n
olur. Burada,



1

2 

m 

X 1:n  X 1:n , X 1:n ,, X 1:n
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m-değişkenli örnek minimumu ve



1

2 

m 

X n:n  X n:n , X n:n ,, X n:n



m- değişkenli örnek maksimumdur.

Teorem 1.1. (i.n.n.i.d. tesadüfi değişkenler)

X 1:n    X n:n , 21 ,, 2 n i.n.n.i.d. tesadüfi değişkenlerinin sıralı istatistikleri ve Fi , 2 i ’nin d.f.’
si olsun. O zaman her B Borel cümlesi için
n

P- X 1:n ,, X n:n  $ B .  3  1
k 1

olur. Burada toplam,
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Bulanık Teori

ortak dağılım fonksiyonlu n tane i.i.d. tesadüfi değişkenin sıralı istatistiklerini göstermektedir. [Reiss, 1989].
KAYNAKLAR
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ABSTRACT
ON THE MULTIVARIATE ORDER STATISTICS

In the study, the definition of multivariate order statistics is given furthermore, the theorem related to distribution
of order statistics of i.n.n.i.d. (independent not necessarily identically distributed) random variables to that of
order statistics of i.i.d. (independent and identically distributed) random variables is generalized for multivariate
case.

Key Words: Multivariate order statistics, independent not necessarily identically distributed, independent and
identically distributed.
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TİP-1 BULANIK FONKSİYON YAKLAŞIMININ ZAMAN SERİLERİNDE BİR UYGULAMASI
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Çizelge 1. Tüm Yöntemlerden Elde edilen Öngörüler ve Performans Ölçüleri
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Giriş
Bulanık küme teorisi ilk olarak Zadeh [1] tarafından ortaya atılmış ve bu teori birçok alanda uygulanmıştır. Bu
teoriden yola çıkılarak birçok çıkarım sistemi ortaya koyulmuştur. Bulanık çıkarım sistemleri tahmin problemleri
için yaygın kullanılmakla birlikte, zaman serisi tahmin problemi için yeterince yaygın kullanılmamaktadır.
Zaman serisi tahmininde bulanık küme teorisinin en sık kullanıldığı yöntemler bulanık zaman serisi
yaklaşımlarıdır. Bulanık zaman serisi yöntemleri, klasik zaman serisi yöntemleri için geçerli olan kısıtlara sahip
olmaması nedeniyle zaman serisi öngörüsü elde etmek için son yıllarda literatürde sıklıkla kullanılmaya
başlanmıştır. Birçok bulanık zaman serisi yaklaşımı, klasik bulanık çıkarım sistemleri gibi kural tabanlı
çalışmaktadır. Kuralların belirlenmesi çıkarım sistemi içinde önemli bir problem olmakla birlikte, yöntemlerin
performansını da etkileyen önemli bir faktördür.
Bulanık çıkarım sistemlerindeki kural tabanlarına gerek duymayan bulanık fonksiyon yaklaşımı Türkşen [2]
tarafından ortaya konulmuştur. Bulanık fonksiyon yaklaşımları, bulanık küme teorisine dayalı olarak regresyon
ve kümeleme problemleri için önerilmiştir. İlerleyen yıllarda Türkşen’in [2] bulanık fonksiyon yaklaşımı, farklı
yapay zekâ yöntemleri ve farklı bulanık küme tipleri kullanılarak geliştirilmiştir (Çelikyılmaz, [3]). Bulanık
fonksiyon yaklaşımları zaman serisi tahmini için, regresyon problemi çerçevesinde diğer zaman serlerinin eş anlı
kullanılması ile çözümlenmeye çalışılmıştır. Ancak zaman serisi öngörüsü elde etmede, çoğunlukla zaman
serisinin çözümlenmesinde diğer zaman serilerinin eş anlı değişkenleri yerine, çözümlenecek zaman serisinin
gecikmeli değişkenlerini kullanmak başarılı sonuçlar vermektedir. Bu çalışmada zaman serisi öngörüsü için
standart bulanık C-ortalamalar kümeleme yöntemini kullanan tip-1 bulanık fonksiyon (T1BF) yaklaşımı,
öngörülecek zaman serisinin gecikmeli değişkenleri kullanılarak, bir gerçek hayat zaman serisine uygulanmıştır
ve elde edilen sonuçlar literatürdeki diğer bazı yöntemler ile karşılaştırılmıştır.
Uygulama
Yöntemin performansının değerlendirilmesi amacıyla literatürde sıklıkla kullanılan bir gerçek hayat zaman serisi
kullanılmıştır. Zaman serisi 1956-1994 yılları arasında çeyreklik gözlemlenen Avusturya bira tüketimi zaman
serisidir ve mega litre cinsiden değerler olarak verilmiştir. Toplam 148 gözlem içeren zaman serisinin son 16
gözlemi test verisi olarak, diğer gözlemler ise eğitim verisi olarak kullanılmıştır. Yöntemin performansının
karşılaştırılması amacıyla, bu yöntemin yanı sıra literatürde sıklıkla kullanılan bazı yöntemler

Test Data
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HKOK

47.0367

53.3295
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29.1381

17.8515
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0.0357
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0.0350

YD

0.7333

0.6667

1.0000

0.9333

1.0000
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ABSTRACT
AN APPLICATION of TYPE-1 FUZZY FUNCTION APPROACH For TIME SERIES
Fuzzy inference systems have been used for prediction problems in the literature. Classical fuzzy inference
systems are rule based systems. The determination of the rules is important and difficult problem. Fuzzy function
approaches were proposed as a good alternative for fuzzy inference systems. These approaches are not rule
based. This is a big advantage for them. Fuzzy function approaches were applied to obtain forecasting by using
simultaneous variables of other time series as covariates. In this study, type-1 fuzzy function (T1FF) approach
has been applied to obtain forecasts of Australian beer consumption time series. The performance of T1FF
approach has been compared with some recent methods in the literature.
Key Words: Type-1 Fuzzy Function Approach, Forecasting, Fuzzy C-means, Fuzzy Time Series, Artificial
Neural Networks.

SARIMA- Mevsimsel Otoregresif Bütünleşik Hareketli Ortalama Modeli
WMES- Winters’ın Çarpımsal Üstel Düzleştirme Yöntemi
L&NL ANN- Lineer ve Lineer Olmayan Yapay Sinir Ağları (Yolcu vd., [4])
MNM-FTS-Çarpımsal Nöron Modele Dayalı BZS Yaklaşımı (Aladağ, [5])
ile zaman serisi çözümleme sonuçları kullanılmıştır. Yöntemin uygulanmasında gecikme sayısı (m) 2 ile 16
arasında 1 arttırılarak, küme sayısı (ks) 3 ile 10 arasında 1 arttırılarak ve alfa kesim katsayısı (α) 0 ve 0.1 alınarak
toplamda 240 farklı çözüm elde edilmiştir. Bulunan bu farklı çözümler arasında en iyi uygunluk değerine sahip
olan çözüm, m=12, ks=10 ve α=0.1 olduğu durumda elde edilmiştir. Tüm yöntemlerden elde edilen öngörüler
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BULANIK SİSTEM MODELLEME
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Bulanık Regresyon Modelleme
Klasik regresyondan farklı olarak, bulanık regresyonda üyelik değerleri Bulanık C- Ortalamalar algoritması
kullanılarak veri kümesinden çekilmekte ve regresyon modeli içerisine girdilerle beraber dahil
edilmektedir.Analiz içerisinde kullanılan veri setine ait girdi ve çıktı bilgileri aşağıda gösterilmektedir:

KAYNAKLAR
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[2] L.A.Zadeh, (1965), Fuzzy Sets and Systems, In:Fox J..ed.,System Theory.Polytechninc Press,Brooklyn,
Newyork, pp.29-39.
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Soft Computing, Volume 240
ABSTRACT
FUZZY SYSTEM MODELLING
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With application of FCM algorithm, membership values are calculated and fuzzy regression analysis is
conducted. It is shown that the performance of the ”fuzzy” regression analysis is better than the other benchmark
strategies.
Key Words: Fuzzy logic, fuzzy regression, fuzzy clustering, prediction,

Strength
Çizelge 1. Beton Sertliği Dayanıklılığı Veri Setine Ait Değişkenler
Öncelikle veri setine ait girdilerden regresyon modeline seçilebilmesi kapsamında korelasyon analizi yapılmıştır.
Modelde bulunması gereken etkin değişkenler x1, x5 ve x8 olarak belirlenmiştir. FCM öbekleme algoritması
uygulanarak, öbek sayısı c değeri altı ve bulanıklık derecesi m parametresi ise 1.8 olarak bulunmuştur. Bulanık
c- ortalamalar algoritması sonucunda bulunan üyelik dereceleri ile klasik regresyondan farklı olarak girdi matrisi
X aşağıdaki gösterilen bazı örneklerle değerlendirilirler:
X’= [1,μi,X], Xi’’=[ 1, μi2,X] , Xi’’’= [1, μi2 ,μim, exp (μi), X]

(1)

Burada girdi matrisi X ve üyelik değerlerinin çeşitli transformasyonlarını μi’ler ile modeller kurularak belirleme
katsayısı R2 ve ortalama karesel hata RMSE’ye göre değerlendirilir. Bulanık regresyon yapılırken üyeliklere ait
transformasyonların örneğin; μ, μ2, log(( 1-μ) / μ) gibi değerlendirilerek uygun bir yapı belirlenir.
Buna bağlı olarak yapılan bulanık regresyona ait R2 ve RMSE değerleri aşağıda verilmiştir:

RMSE
R2

öbek 1
0,07185

öbek 2
0,07797

öbek 3
0,08315

öbek 4
0,10018

öbek 5
0,07985

öbek 6
0,06875

88,2

86,1

84,2

77,1

85,5

89,2

Çizelge 2. Bulanık regresyona ait R2 ve RMSE değerleri
Sonuç olarak ilişkilerin belirsizlik altında, gerçeği daha iyi yansıtabilmesi bakımından bulanık regresyon ile
yapılan modellemenin diğer yaklaşımlara göre, daha üstün performans verdiği açıkça görülmektedir.
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KAPI KASASI İMALATININ FULL TİP-2 BULANIK YAKLAŞIMLA MODELLENMESİ
a

M. Bahar BAŞKIR , İ. Burhan TÜRKŞEN
a

b

Çizelge 2. Kapı kasası alt aşamalarında geçen ortalama süreler için Pareto analizi sonuçları.

b

Aşamalar

Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 74100 Merkez/BARTIN

11.

13.

14.

15.

16.

17.

Ort. Süre

15.23

15.00

10.02

10.02

9.33

9.33
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Yüzde (%)

22.1

21.8

14.5

14.5

13.5

13.5

Kapı Kasası İmalat Sürecinin Full Tip 2 Bulanık Öbeklenmesi

Toplam %

22.1

43.9

58.4

72.9

86.5

100.0

TOBB Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 06560 Söğütözü/ANKARA

Full Tip 2 Bulanık Öbekleme Algoritması
Gerçek yaşama ait bir sistem birimlerinin benzerlik veya benzememe durumlarına göre öbeklenme yapılarını
incelemede Bulanık Öbek Ortalamaları (FCM) ([1]) algoritması sıkça kullanılmaktadır. Öte yandan, Tip 2
bulanık sistem yapısını ortaya koymak amacı ile Türkşen ([2]) tarafından önerilen Full Tip 2 Bulanık Öbekleme
(FT2FCM) algoritması bir en iyileme problemi olarak (1)’deki gibidir.
n

c'



min J ' U '(U ),W   33 u 'lk (u ik )
k 1 l 1
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m

lk
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n







0  u 'lk (u ik )  1, %i, k ; 3 u 'lk (u ik )  1, %k ; 0  3 u 'lk (u ik )  n , %i, l  1, 2,..., c '; k  1, 2,..., n
l 1

X  -x1 , x2 ,..., xn .

k 1

Çizelge 2’ye göre, Kapı kasasına ilişkin Çok Girdili Tek Çıktılı (ÇGTÇ) sistemde 11., 13., 14. ve 15. alt
aşamanın gerçekleşme süreleri (sırasıyla x1*, x2*, x3* ve x4*) girdileri; 6 adet alt aşamanın toplam gerçekleşme
süresi (y*) çıktıyı oluşturmaktadır. Toplam süreye taşıma süreleri de dahildir. Buna göre, Kapı kasası için
oluşturulan 100×5 boyutlu ÇGTÇ sistem ile FCM algoritmasından ve Kim-Ramakrishna ([4]), ÇelikyılmazTürkşen ([5]) öbek geçerlik indekslerinden yararlanılarak elde edilen en iyi (c*=2, m*=1.8) ikilisi için
öbeklenme yapısı Şekil 1‘de gösterilmektedir. Şekil 1’de gösterilen Öbek-2’ye ait üyeliklerin FT2FCM
algoritması sonucu öbeklenme yapısı Şekil 2’deki gibidir.
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üyelik matrisinin üyelikleri; m‘
ik

 c 'n
uygun bulanıklık mertebesidir. J‘ minimize edilen amaç fonksiyonunu, ||4||A A=I ile Öklid normunu
göstermektedir. (1) ile verilen en iyileme probleminin çözümü Çizelge 1’deki gibidir.
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Çizelge 1. FT2FCM algoritmasının en iyileme problemi çözümleri.
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Kapı Kasası İmalat Sürecinin Full Tip 2 Bulanık Öbeklenme Yapısı
Bir Kapı Doğrama Fabrikasında birim kapı imalatında yapımı gerçekleştirilen altı ana kısım; Kapı Kasası, Kapı
Kanadı, Ayarlı Pervaz, Panel Kapı Kanadı, Cam Çıtalar ve Havalandırma Menfezinden oluşmaktadır (bkz. [3]).
Birim Kapı Kasası imalatı toplamda 17 alt aşamadan oluşmaktadır. Bu alt aşamaların 6 tanesinde insan
gücünden yararlanılmaktadır. Kapı kasası alt aşamalarında geçen ortalama süreler bakımından problemin
çözümü açısından en etkili olanları Pareto analizine göre belirlenmiştir (bkz. Çizelge 2).
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Şekil 1. En iyi (c*=2,m*=1.8) ikilisi için kapı kasası
ÇGTÇ sistemin bulanık öbeklenmesi.

Şekil 2. En iyi (c‘=3,m‘=2.2) ikilisi için Öbek-2
üyeliklerin bulanık öbeklenmesi.
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MODELING OF A DOOR FRAME PRODUCTION BY FULL TYPE 2 FUZZY APPROACH
We have studied with a Door Joinery Factory of a Turkish Corp. Group. We investigate the reasons of the Factory’s problem
and identify the base of the problem as the use of human sources on production time of Door Frame. The systems of the
production time of door frame are analyzed with the proposed Full Type 2 fuzzy approach by Türkşen ([2]).
Key Words: Door frame, pareto analysis, Full Type 2 fuzzy clustering, cluster validity indices.
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TÜRKİYE’DE BOŞANMA SAYILARI VE SOSYO EKONOMİK GELİŞMİŞLİĞE GÖRE İLLERİN
KÜMELENMESİ
Ayşe ÇAY ATALAY, Ebül Muhsin DOĞAN, Ahmet ATALAY
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j 1
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Genişletilmiş Özet
Bu çalışmada 2011 yılında Türkiye’de illerde gerçekleşen boşanma sayıları ve illerin sosyo ekonomik
gelişmişlik sıraları (SEGE) dikkate alınarak illerin kümeleme analizi yapılmıştır. Kümeleme analizi hem klasik
k-ortalamalar hem de bulanık c-ortalamalar teknikleri kullanılarak yapılmıştır. Kümeleme analizi ile iller 7
kümeye ayrılmıştır. K-ortalamalar tekniği SPSS programı ile, bulanık c-ortalamalar tekniği ise Matlab programı
ile yapılmıştır. Ayrıca her iki yöntem ile elde edilen kümeleme sonuçlarına göre Coğrafi Bilgi Sistemleri(CBS)
yazılımı olan ArcInfo yazılımı ile illerin tematik haritaları oluşturulmuştur. Çalışmada kullanılan veriler Türkiye
İstatistik Kurumu (TUİK) den elde edilmiştir.
1.

1. K-ortalamalı Kümeleme Yöntemi

Hiyerarşi olmayan kümeleme yöntemlerinden en çok kullanılanı k-ortalamalar tekniği, her iterasyonda yeni bir
küme merkezi oluşturularak, bir eleman yeniden hesaplanan yeni merkeze daha yakın ise o kümeye taşınır. Bu
yöntemde bireyler, gruplar içi kareler toplamını en küçük yapacak şekilde k kümeye bölünür x1, x1, x2,…., xn
değişkenlerinin her biri p değişkenli gözlem vektörleri, çok boyutlu X uzayında birer nokta ifade ederken, aynı
uzayda a1n, a2n, …., akn her grup birey için küme merkezleri olarak belirlendiğinde, aşağıdaki formüle göre
bireyler en küçük uzaklığı veren (en yakın) kümeye sınıflanmaktadır (Pollard, 1981; Tatlıdil, 1996; Özgür,
2003).

WN 

1
n

n

3 min x  a
i

in

2

………………………………………………………………………(1)

i 1

Şekil 2. Bulanık c-ortalamalar tekniğine göre illerin dağılımı
Çalışmada iki yönteme göre elde edilen kümelerdeki illerde farklılıklar görülmektedir. Bu farklılığın nedeni
olarak bulanık c-ortalamalar tekniği k-ortalamalar tekniğine göre başlangıç değerlerinden daha az
etkilendiğinden kaynaklanmaktadır. Bulanık c ortalamalar tekniği genellikle daha kararlı sonuçlar ürettiği
gözlemlenmiştir.
Anahtar kelimeler: kümeleme analizi, k-ortalamalar, bulanık c-ortalamalar
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ABSTRACT
CLUSTERING OF PROVINCES IN TURKEY ACCORDING TO NUMBER OF DIVORCE AND
SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

Şekil 1. K-ortalamalar tekniğine göre illerin tematik haritası
2.

2. Bulanık C- Ortalamalı Kümeleme (Fuzzy c-Means Clustering) Yöntemi

Bulanık kümeler klasik kümelerden farklı olarak her bir veri noktası birden fazla alt kümeye değişik derecelerle
ait olabilmektedir. Ancak aynı veri noktasının üst üste düşen değişik kümelerdeki üyelik derecelerinin toplamı
1’e eşit olmalıdır. Bunun anlamı bir i verisinin j kümesine ait olma üyelik derecesi ü i,j ise m küme sayısı olmak
üzere;

135

In this study, the clustering of provinces was carried out taking into account the divorce took place in provinces
and socio-economic development of provinces in Turkey in 2011.Clustering analysis was carried out using both
the techniques of fuzzy c-means and the classical k-means. The provinces is divided into seven Cluster by cluster
analysis. K-means technique was carried out by using SPSS software, fuzzy c-means technique performed with
the Matlab. In addition, according to the results based on clustering obtained by the two methods, thematic maps
of the provinces were carried out with ArcInfo that is Geographic Information Systems software.
Keywords : Cluster analysis, k-means, fuzzy c-means
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BULANIK VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİ İLE ÇORUM İLİNDEKİ LİSELERİN ETKİNLİK
ÖLÇÜMÜ
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1.Özet

biçiminde tanımlanır (Kao ve Liu, 2000, Wang ve diğ., 2005, Güneş, 2006).
Bu çalışmada, girdiler için kullanılan veriler öncelikle Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü’nden elde edilmiş daha
sonra okullardan alınarak karşılaştırılmıştır. Ancak aynı verilerde farklılıkların olduğu görülmüştür. VZA veriye
çok duyarlı bir yöntemdir. Bu yüzden analizde kullanılan verilerde hata bulunabilme düşüncesinden hareketle,
Çorum ilindeki liselerin 2012-2013 eğitim-öğretim sürecindeki göreli etkinlikleri öncelikle Klasik VZA ile
hesaplanmıştır. Daha sonra BVZA tekniklerinden biri olan; Aralık Veriler Yöntemi kullanılmıştır. EMS (Version
1.3) paket programı iki farklı durum için çalıştırılmış ve etkinlik değerleri verilmiştir. Etkin olmayan okullar için
referans kümeleri belirlenmiş ve örnek potansiyel iyileştirme tablosu oluşturulmuştur. Elde edilen bulgular
sonucunda okulların etkinliğini arttırmalarına katkıda bulunulması amacıyla karar verme birimlerine önerilerde
bulunulmuştur.

Türk Milli Eğitim Sisteminin önemli bir parçası olan ortaöğretim kurumları ülkemizin kalkınma ve gelişiminde
önemli eğitim kurumlarıdır. Öğrencilerimizin ortaöğretim kurumlarında daha kaliteli eğitim alabilmesi için
öncelikle okullarımızın etkin çalışması gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi için eğitim kurumlarımızın
koşullarının devamlı iyileştirilmesi, buna bağlı olarak da okullarımızın mevcut durumunun belirlenmesi
gerekmektedir. Kaynakların sınırsız olmaması daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasının önemini ortaya
çıkarmaktadır. Bu kaynakları kullanan karar verme birimlerinin etkinliğinin karşılaştırılmasında kullanılan
yöntemlerden biri olan Veri Zarflama Analizi (VZA) ilk kez 1957 yıllında Farrell tarafından ortaya atılan Sınır
Üretim Fonksiyonu önerisi ile şekillenmiş, VZA yöntemi ilk olarak Charnes, Cooper ve Rhodes tarafından,
kamu kuruluşlarının teknik verimliliğini ölçmek ve karşılaştırmak amacıyla geliştirilmiştir. Gerçekleştirilen ilk
VZA uygulamasında (Charnes ve diğ., 1978) okulların karşılaştırmalı verimliliklerinin ölçülmesi hedeflenmiştir.

Analizlerde kamu performans karşılaştırılmasında yaygın olarak kullanılan girdiye yönelik ölçeğe göre sabit
getirili Charnes-Cooper-Rhodes (CCR) Modeli (1978) kullanılmıştır. Etkinlik ölçümü için okullardaki öğrenci
sayısı, öğretmen sayısı ve şube sayısından oluşmak üzere üç adet girdi ve yükseköğretime yerleştirme (başarı)
oranı, YGS puan ortalamaları, LYS Matematik-Fen, Türkçe-Matematik, Türkçe-Sosyal puanları olmak üzere beş
adet çıktı belirlenmiştir.

İstisnalar haricinde, tüm girdi ve çıktı verilerinin belirsizlik sebebiyle tam olarak elde edilemediği bir durumda,

KAYNAKLAR

bu değerlerin yalnızca

xijL ? 0 ve

y rjL ? 0 olmak üzere ve [ x ijL , xijU ] ve [ y rjL , y Urj ] şeklindeki aralıklarla

gösterilen alt ve üst sınırlar arasında oldukları biliniyor olsun. Etkinlik ölçümü için sınırlandırılmış verilerin
kullanıldığı girdiye yönelik Aralık Sayılarla Bulanık Veri Zarflama Analizi (BVZA) modeli:
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ABSTRACT
EFFECTIVENESS MEASUREMENT OF HIGH SCHOOLS IN ÇORUM BY FUZZY DATA
ENVELOPMENT ANALYSIS
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(2)

In this study, initially, relative efficiency in the education processes was calculated at high schools in Çorum in
2012-2013 year of education by means of traditional Data Envelopment Analysis (DEA). Then technique of
interval data, which is one of the Fuzzy Data Envelopment Analysis (FDEA), was used. As a consequence of the
data, benchmarks were defined for non-efficient schools and sample potential improvement tables. After that,
recommendations were noted for decision making units in order to contribute the efficiency of the intuitions.
Key Words: High Schools, Fuzzy Data Envelopment Analysis, İnterval Data, Efficiency, Productivity.
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TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BAZI GÖSTERGELERİ ÜZERİNE EKONOMETRİK
ÇÖZÜMLEMELER VE ÖNGÖRÜ
Onur TOKA1, Cengiz ARIKAN2(*)
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Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, 06800, Ankara, TÜRKİYE
onur.toka@hacettepe.edu.tr
2

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 06800 Ankara, TÜRKİYE
C.Arikan@gtb.gov.tr

Ekonominin kuramsal olarak belirlemiş olduğu etkiler, ülkelerde çeşitli farklılıklar gösterebileceği gibi bire bir
aynı sonuçları da verebilir. Değişen ekonomik koşullar ve hızlı gelişen teknoloji ekonomiyi de yakından
etkilemektedir. Dışarıdan gelen çeşitli etkiler ekonominin kuramsal tutumunda bazı şaşırtıcı sonuçlar
verebilmektedir. Örneğin büyümenin istihdam yaratması ve işsizliğin azalması gibi çıkarımların ortaya
çıkmaması, balon büyüme, sıcak para gibi deyimlerin doğmasına sebep olmaktadır.
Ülkelerdeki faiz değerleri, yatırımlar, istihdam, işsizlik gibi ülkenin ekonomik derecelendirmesinde önemli
değişkenler birbirileriyle uzun dönemli ilişkiler içindedir. Örneğin keynesyen ekonomi politikasına göre para
arzı, faizler ve yatırımlar ile uzun dönemli ilişkiler içerisinde olur ve belirlenecek para arzı kısa dönem içerisinde
yatırımlar, milli gelirlerde değişiklikler yaratmaktadır. Aynı şekilde para arzındaki değişiklikler yine bu
değişkenlerdeki duruma göre uzun bir dönem içerisinde şekillenmektedir.

BİLDİRİ OTURUMLARI 3
SESSION 3
Ekonometri

Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin 1998 yılından 2012 yılı ikinci yarısına kadar bazı faiz değerleri, GSYİH ve bir
ölçümü deflatör ile para arzı arasında uzun dönemli bir tahmin modeli elde edilmeye çalışmak ve nedensellikle
ilgili sonuçların yorumlanabilmesidir. Bu amaçla ilk olarak kullanılan serilerin mevsimsellik durumları kontrol
edilmiş ve ilgili değişkenlerin mevsimsellik düzeltmeleri Tramo Seats teknikleri ile yapılmıştır. Daha sonra
değişkenlerin birim kök sınamaları yapılmıştır. Ardından ise klasik ekonometrik yöntemler olarak tabir edilen Eş
Bütünleşme Analizi, Granger Nedensellik testi ve VECM teknikleri uygulanarak sonuçlar elde edilmiştir.
Kurulan modeller yardımıyla öngörü modelleri elde edilmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır.
Elde edilen birincil sonuçlara göre, ele alınan değişkenlerin 5. gecikmeli vektör hata düzeltme modellerinin
öngörü yapma imkânı verdiği ve kurulan modellerin üçünün uzun dönemdeki ilişkiyi açıklayabildiği ve dengeye
geldiği görülmüştür. Ayrıca değişkenlerin birbirilerinin nedenleri oldukları da ortaya konulmuştur.
KAYNAKLAR
[1] Anderson, R.G., Hoffman, D., Rasche, H.R., 2000, A Vector Error-Correction Forecasting Model of the U.S.
Economy, The Federal Reserve Bank of St. Louis Working Paper Series, St. Louis.
[2] Dickey, D.A. and Fuller, W.A., 1981, Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit
root, Econometrica 49, 1057-72.
[3] Engle, Robert F. and C.W.J. Granger, 1987, Cointegration and error correction: Representation, estimation
and testing, Econometrica 55, 251-276
[4] Johansen, S. and Juselius, K, 1990, Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration – with
Applications to the Demand for Money, Oxford Bulletin of Economics and Statistics 52, 169-210.
[5] Pınarönü, N. 2007, Johansen ve Kısmi Lineer Tekil Değer Eşbütünleşme Testlerinin Bir Uygulama Problemi
Üzerinde Karşılaştırılması, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enst., Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
ABSTRACT
APPLYING SOME ECONOMETRIC METHODS ON SOME TURKISH ECONOMIC VARIABLES
AND FORECASTI NG
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In this study, the relationship between GDP, Interest Rate, Money Supply (M1) and Inflation Rate (CPI) have
been investigated whether there is a long run relation or not. The quarterly data have been used from 1998.Q1 to
2012.Q2. To investigate the relations clasical econometric methods like Granger Causality Cointegration and
VECM are applied. According to results, there is a long run relation between variables.
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Giriş
Uzun Hafıza (Long Memory) dinamikleri bir finansal zaman serisinin ortalaması ve varyansındaki doğrusal
olmayan ilişkilerin varlığını gösteren önemli bir işarettir. ARCH ve GARCH türü modellerin Engle(1982) ve
Bollerslev(1986) tarafından önerilmesi ile birlikte borsa getirilerinin oynaklıklarının modellenmesi popüler
olmuştur. Fakat bu modeller finansal bir zaman serisinin ortalama ve oynaklığındaki uzun hafıza özelliğini
dikkate almamaktadır. Getiri ve oynaklığın otokorelasyon fonksiyonlarındaki hiperbolik olarak azalma yani
yavaş ortalamaya dönme özelliği uzun hafıza olarak tanımlanır. Özellikle finansal yatırım kararları alınırken ve
para politikaları açısından finansal piyasa davranışlarının doğrusal olup olmadığı konusu çok önemlidir. Finansal
piyasalardaki fiyat hareketlerinin doğrusal olmayan bir yapı göstermesi yatırım kararları alınırken standart
istatistiksel analizlerin hatalı sonuçlar vermesine neden olacaktır. Bu nedenle finansal piyasaların karmaşık
yapısı akademisyenlerin, politika yapıcıların ve yatırımcıların piyasalara farklı bir bakış açısıyla yaklaşmalarına
neden olmuştur. Doğrusal olmayan fiyat hareketleri Etkin Piyasa Hipotezi’ ni test edilebilir hale getirmiştir. Bu
çalışmanın konusu (D-8: Türkiye, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır, İran ve Nijerya)
ülkelerinden bazılarının borsa getirileri ve oynaklıklarındaki ikili uzun hafıza özelliklerinin (2010-2013) dönemi
için ARFIMA-FIGARCH türü modeller ile incelenmesini içermektedir. Çalışma verileri (2010-2013) dönemi
için söz konusu ülkelerin menkul kıymetler borsası günlük kapanış fiyatlarını kapsamaktadır.
Sonuçlar
Bu çalışmada gelişme yolundaki ülkeler arasında oluşturulan işbirliği örneklerinden birisi olan Türkiye’ nin de
içlerinde bulunduğu (D-8) ülkeleri Pakistan, İran, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya‘ dan
bazılarının borsa getirilerindeki ikili uzun hafıza özellikleri ARFIMA-FIGARCH türü model türleriyle
incelenmiş ve Etkin Piyasa Hipotezi test edilmiştir. D-8 ülkeleri içerisinde finansal sistemleri gelişmiş birlik
üyesi ülkelerin diğer ülkelerin finansal sistemlerinin gelişimine katkıda bulunabilmesi oldukça önemlidir. Ülke
ekonomilerinin en önemli göstergelerinden biri olan menkul kıymetler borsaları için Etkin Piyasa Hipotez’ inin
test edilmesi yatırım politikaları için oldukça önemlidir. Para politikasının ekonomiyi etkileme kanallarından
birisi de hisse senedi piyasasıdır. Hisse senedi fiyatları ekonomide net gözlenebilen aktif fiyatları arasındadır ve
parasal şoklardan hemen ve doğrudan etkilenmektedir. Hisse senedi piyasasındaki hareketler para politikası
kararlarını, yatırım kararlarını önemli ölçüde etkilemektedir. Söz konusu ülkeler için hisse senedi piyasalarındaki
ikili uzun hafıza özelliklerinin test edilmesinin yatırımcılar, politika yapıcılar ve akademisyenler için önemli
ipuçları sağlayacağı, D-8 ülkeleri içerisinde Türkiye açısından geçmişte kriz yaşayan ancak son dönemlerde hızlı
bir ekonomik gelişme gösteren Endonezya, Malezya gibi ülkelerin borsalarının etkinliği test edilerek
karşılaştırma imkanı sunacağı beklenmektedir. Bu anlamda ekonomi ve finans literatürüne önemli bir katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.

KAYNAKLAR
[1] Caporale G.M. and L. Gil-Alana (2011), Fractional Integration and Cointegration in US Financial Time
Series Data, Economics and Finance Working Paper Series, 11-02, 1-41.
[2] Christodoulou-Volos C. and F.M. Siokis (2006), Long range dependence in stock market returns, Applied
Financial Economics, 16, 1331-1338.
[3] Kang S.H., Cheong C., and S.M. Yoon, (2010), Long memory volatility in Chinese stock markets, Physica A,
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ABSTRACT

TÜRKİYE’NİN GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILASININ(GSYH) İSTATİSTİKSEL OLARAK
MODELLENMESİNDE RİGDE PARAMETRELERİNİN UYGULANMASI

AN APPLICATION FOR ANALYSIS OF DUAL LONG MEMORY PROPERTY IN STOCK MARKET
RETURNS
The Stock Markets are one of the major indicators of common economic success in countries. It is possible to
understand the effects of inflation, growth, investments and crises on economy following changes in the stock
market. In this sense, the concept of efficiency is important for the financial markets. Efficient Market
Hypothesis advocates that investors do not have an information about future prices of stock markets by means of
the historical data. According to this hypothesis, it is not possible to obtain a return above normal since all of
information which could affect the price of stock market reflect to the prices before. Furthermore, the direction
and intensity of stock prices movements couldn’t forecast. The hyperbolic decreasing in autocorrelation
functions of the return and it’s volatility or the property of mean revision slowly is defined as long memory. The
positive autocorrelation between the price movements occurs in the case of the long run dependence property
these price movements. In the case of long memory property, the prices of the stock market will have a
predictable structure, and trend in the past of prices can use for future price estimations. In this study, it will be
tested that how the Efficient Market Hypothesis works in a real market. In addition, the long memory properties
in stock market returns and their volatilities of some of D-8 countries (Turkey, Pakistan, Bangladesh, Malaysia,
Indonesia, Egypt, Iran, Nigeria) which have a growing importance in the global economy have been analyzed.
Furthermore, existence of long memory has been tested both for the returns and volatility of the time series by
using different methods such as Rescaled Range Statistics (R/S), Geweke and Porter-Hudak (GPH) Model. The
ARFIMA-FIGARCH class models are estimated under the different assumption of distribution such as student-t,
skewed student-t and GED distribution. In this study, the long memory property both in mean and volatility of
stock market returns have been examined for some of D-8 countries. The findings obtained about efficiency of
the stock market returns in these countries will be guiding in terms of investors, policy makers and academics.
Key Words: Long Memory, ARFIMA-FIGARCH models, Stock Market, Efficient Market Hypothesis

Adnan KARAİBRAHİMOĞLU*1, Yasin ASAR2, Hakan BAŞBOZKURT3, Aşır GENÇ4
1

Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik AD(Doktora öğrencisi) (Necmettin Erbakan Üniversitesi
Meram Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Uzmanı) Konya, Türkiye email:
akara@konya.edu.tr

2

Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Araştırma Görevlisi, Konya, Türkiye email:
yasar@konya.edu.tr
3

4

Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik AD (Doktora öğrencisi) Konya, Türkiye email:
hakan.basbozkurt@gmail.com

Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik AD Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve İstatistik AD Başkanı
Konya, Türkiye email: agenc@selcuk.edu.tr

Çoklu bağlantı, özellikle ekonometrik zaman serisi verilerinde sıkça karşılaştığımız bir sorundur. Çözümü için
çok sayıda yöntem vardır ve ridge regresyonu bunlar arasında en yaygın kullanılan araçlardan birisidir. Ridge
parametresi
regresyonunda yanlı tahmin edici olan parametresi analizin en önemli parçasıdır. Literatürde,
tahmin edicisi öneren çok sayıda yayın mevcuttur.
Bu çalışmada dünyadaki gelişme ve trendlere paralel olarak ve Türkiye’nin ekonomisini yakından ilgilendiren
1968 ve 2010 yılları arasındaki Harcama Yöntemiyle Gayri Safi Yurtiçi Hasıla(GSYH)-1987&1998 fiyatlarıyladeğerlerini modelledik. Dış ticaret ve üretim değerlerine ait parametreleri kullanarak çoklu doğrusal regresyon
ile GSYH’yı açıklamaya çalıştık. Fakat modelimizde çoklu bağlantı sorunu ortaya çıktı. Bu sorun çözülmezse
genel regresyon
uygun sonuçlar ve tahminler elde edilemez. Bu durumda genellikle,
denkleminin çözümü için gerekli olan
matrisinin bozuk olmasına bağlı olarak
yansız tahmin edicisi
hesaplanamaz. Çalışmamızın amacı ridge regresyonu kullanarak bu sorunu gidermektir. Bu nedenle, daha önce
önerilmiş olan bazı parametrelerini karşılaştırarak en küçük hata kareler ortalamasına sahip olan parametreyi
modele uygulayacağız.
Anahtar kelimeler: Çoklu bağlantı, Yansız tahmin edici, Ridge regresyonu, Ridge parametresi, simülasyon
APPLICATION OF RIDGE PARAMETERS IN STATISTICAL MODELLING OF GROSS DOMESTIC
PRODUCT (GDP) OF TURKEY
Multicollinearity is a commonly faced problem especially in econometric time series data. There are various
methods for solving this problem and ridge regression is one of the mostly used tools among these methods. In
ridge regression, estimating the biased parameter is the most important part of the analysis. There are lots of
papers proposing estimators of

parameter in the literature.

In this study, we modeled Gross Domestic Products (GDP) of Turkey by cost components (at 1987 & 1998
prices) between the years 1968 and 2010, closely concerning the economy of Turkey in parallel to the growth
and trends in the world. We tried to explain GDP using some parameters in the axes of foreign trade and
production by multiple linear regressions. However, there was a multicollinearity problem in the model. If this
problem cannot be solved, then it cannot be achieved to compatible results. In this case, the unbiased estimator
in general multiple regression model
of , generally, cannot be computed because of ill-conditioned matrix
. The purpose of our study is to overcome this problem using ridge regression. For this reason, we
will compare some of the proposed estimators of
squared error.

on this model and give the best one having the least mean

Key words: Multicollinearity, Unbiased estimator, Ridge regression, Ridge parameter, simulation
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TURİST TALEBİNE EKONOMETRİK BİR YAKLAŞIM: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Mehmet YILMAZ ve Buse BÜYÜM
Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü 06100 Tandoğan-Ankara, TÜRKİYE
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Turizmin Tanımı, Dünyadaki Gelişimi ve Önemi
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Turizm, yerli veya yabancı tüketicilerin bir ülke veya bölgeyi ziyareti sırasında duyacağı ihtiyaçları tatmin
edecek hizmetlerin bütünüdür. Turizm dünyanın en hızlı büyüyen sektörlerinden biridir. Dünya turizm
hareketleri, özellikle II. Dünya Savaşından sonra büyük bir ivme kazanmıştır. 1980-2000 yılları arasında, dünya
turizm faaliyetleri toplam uluslararası ticaret hacmi içinde %15 oranında yüksek bir paya sahip olmuştur. 1990’lı
yılların sonuna gelindiğinde hizmetler sektörü içinde turizm birinci sıraya yükselmiştir. 2000 yılında 683 milyon
kişi turizm hareketine katılmış, turizm gelirleri ise 475 milyar dolar olarak gerçekleşmitir. 2010 yılına
gelindiğinde turist sayısı yaklaşık %38 artış ile 940 milyona, turizm gelirleri ise yaklaşık 2 kat artarak 919 milyar
dolara ulaşmıştır. Bu nedenle turizm gelirleri, bir ülkenin dış ticaret gelirleri açısından büyük önem taşır ve
istihdam ile gelir düzeyine uyarıcı etkilerde bulunarak o ülkenin kalkınmasında doğrudan etki yaratır.

[3] Alkhamisi M. A., Shukur G. (2008), “Developing Ridge Parameters for SUR Model” Communications in
Statistics - Theory and Methods, 37:4, 544-564
[4] Hoerl Arthur E., Kennard Robert W. (1970), “Ridge Regression: Biased Estimation for Nonorthogonal
Problems”, Technometrics, Vol. 12, No. 1, pp. 55-67
[5] Dorugade, A.V. (2013), “New ridge parameters for ridge regression”, Journal of the Association of Arab
Universities for Basic and Applied Sciences http://dx.doi.org/10.1016/j.jaubas.2013.03.005

Türkiye’ de Turizmin Gelişimi
Türkiye’deki turizmin gelişim süreci, özellikle 1980 yılından sonra büyük bir gelişme göstermiş ve 1982 yılında
çıkartılan “Turizmi Teşvik Kanunu” bu gelişim için bir dönüm noktası olmuştur. Bu teşvik tedbirlerinin
sağlanması ile 1980–2000 yılları arasında işletme belgeli tesislere ait yatak sayısı 56.044 den 325.168 e
yükselmiş ve bu süreçte, gelen turist sayısı da yaklaşık 8 kat artarak 1.288.000 den 10.412.000 e çıkmıştır. 2012
yılı sonunda ise işletme belgeli tesislere ait yatak sayısı 715.692 ve gelen turist sayısı da 31.782.832 ye çıkmıştır.
Turist Sayısını Etkileyen Faktörler
Turizm sektöründeki gelişmeler birçok ülke için oldukça önemli olduğundan bu sektördeki yatırımların
planlanması ve turistik işletmelerin kendilerini bir sonraki yıla daha iyi hazırlayabilmeleri için gelebilecek turist
sayılarının öngörülebilmesi hayati bir önem taşır. Ülke bazında bir öngörü modeli belirleyebilmek için ülkenin
coğrafi konumu, sosyal, politik ve teknolojik durumu, ülkenin mevsim yelpazesinin genişliği ve bu
mevsimlerdeki kaynakların etkin kullanımı, kültürel ve tarihi zenginlikleri gibi faktörleri göz önüne almak
gerekir. Bu faktörlere ek olarak, ülkenin reklam tanıtım ağı, diğer ülkelere olan uzaklığı, nisbi döviz kurları,
(Bahar ve Kozak 2005) turizm teşviklerinin varlığı, turizm şirketlerinin sayısı ve işletme belgeli turistik tesis
sayısı ile yatak kapasiteleri de ülkeye gelecek turist sayısı için önemli unsurlardandır.
Literatürde Kullanılan Model Önerileri
Yaklaşık 30 yıldan beri turizm talebini modellemek ve öngörmek için araştırmacılar, parametrik ve parametrik
olmayan yöntemler ile regresyon modelleri önerisinde bulunmuştur. 2000 yılından günümüze indekslerde
taranan 130 u aşkın çalışmanın turizm talebi ve bu talebin öngörülmesi ile ilgili olduğu görülmüştür. Bu
çalışmalarda genellikle lineer ve lineer olmayan dinamik modeller ( Otoregresif (AR), Entegre edilmiş
Otoregresif Hareketli Ortalama (ARIMA) ve Mevsimsel Otoregresif (SAR) ) kullanılmıştır (Song ve Li, 2008).
Turistik zenginlikleri olan ülkelerde turizm gelirleri önemli yer tuttuğundan turist sayısının ve turizm gelirlerinin
ülke bazında modellenmesi önemlidir. Örneğin, Song et al. (2010) çalışmalarında Hong-Kong’ a gelen turist
sayısını modellemek için gelen turistlerin kişi başı milli gelirleri ve harcadıkları para vs. gibi değişkenlerle hem
statik hem de dinamik model önerisinde bulunmuşlardır. Chen (2011) turist talebini öngörmek için lineer ve
lineer olmayan modelleri birleştirmiştir.
Öngörü Modelinde Kullanılacak Materyal ve Yöntem
Bu çalışmada, 1966-2012 yılları arasındaki Türkiye’ ye gelen turist sayıları ve işletme belgeli tesislere ait yatak
sayıları baz alınarak turist sayısının öngörülmesi amaçlanmıştır. Öngörü döneminde işletme belgeli tesislere ait
yatak sayıları da bilinmediğinden bu sayıları da öngörecek zaman serisi ve üstel düzleştirme modeli önerilerinde
bulunulmuştur. Temel iktisadi yasaya göre, hizmetin belirli bir eşik noktası vardır ve bu noktadan sonra hizmet
ne kadar artarsa artsın, gelen turist sayısı bir doyum noktasına ulaşacaktır. Bu yasayı sınayacak modeller
literatürde genellikle ters model olarak adlandırılırlar. Yapılan çalışmada, öncelikle ters modeller ele alınmış
daha sonra bunlara ek olarak karma modeller önerilmiştir. Bu modeller içinde ekonometrik sorunları olan
modeller incelenmiştir. Son olarak, ex-post öngörü ile RMSE değerleri hesaplanıp öngörüde kullanılacak model
belirlenerek, 2013-2020 yılları arasında Türkiye’ye gelebilecek turist sayıları öngörülmüştür.
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ABSTRACT

Tüketici Güven Endeksi ve Ekonomik Değişkenlerin Bazıları
Tüketici Güven Endeksi (TGE); ülke ekonomisinin anlık durumu hakkında tüketicilerin görüşlerini ve gelecek
ile ilgili beklentilerini gösteren ulusal bir ekonomik göstergedir. Türkiye’de TGE, Türkiye İstatistik Kurumu
(TUİK) tarafından aylık olarak yapılan Tüketici Eğilim Anketleri sonucunda elde edilmektedir. Endeksin
100’den büyük olması; tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması; tüketici güveninde kötümser
durum, 100 olması ise; tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.

AN ECONOMETRIC APPROACH TO TOURISM DEMAND: EVIDENCE FROM TURKEY
The world countries concentrate on planning tourism policy because the tourism sector is developing rapidly day
by day. Therefore, forecasting is an essential analytical tool in tourism policy.This study focuses on modelling
tourism demand with using number of tourists who come to Turkey in 1966-2012 and number of beds which
belong to accommadation facilities with tourism operation licensed. In this sense, forecasting of international
tourism arrivals to Turkey for 2013-2020 is purposed. Primarily inverse models and then linear and nonlinear
dynamic models and their mixtures are discussed. In order to improve forecast accuracy, error terms of
suggested models are examined in terms of model assumptions.
Key Words: Tourism demand; tourism demand modelling; forecasting; inverse models; time series models,
exponential smoothing models

Ülke ekonomisinin tüketicilerin görüş ve gelecek beklentilerinde etkili olduğu bilindiğinden TGE’nin de bazı
ekonomik değişkenlerden etkileneceği aşikârdır. Bu ilişkiyi incelemek için ele alınabilecek ekonomik
değişkenler sırasıyla; DOLAR, EURO, IMKB, TUFE, UFE, NÜFUS, GSYIH, vs. olarak verilebilir. Bu
değişkenlerin bazıları aşağıdaki gibi tanımlanabilir.
Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE); bireylerin ortalama tüketim kalıplarını yansıtan ürün ve hizmetlerden oluşan
sepetin aylık dönemler itibariyle fiyat değişimini temsil eder. Sepette yer alan mal ve hizmetlerin, miktar ve
kalite değişimleri göz önüne alınarak endeksin sadece fiyat hareketlerini yansıtması sağlanır. Üretici Fiyatları
Endeksi (ÜFE); genel olarak yurt içi üretimden satışa konu olan seçilmiş ürünlerin, üretici fiyatlarındaki
değişiminin bir göstergesidir.
Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla (GSYİH); bir ülkenin ekonomik büyüklüğünün birkaç ölçütünden biridir.
GSYİH, Gayri Safi Milli Hasıladan farklı olarak, bir ülke sınırları içerisinde belli bir zaman içinde,üretilen tüm
nihai mal ve hizmetlerin para birimi cinsinden değeridir. Bu tanımda belli bir zaman, bir ay, üç ay ya da bir yıl
olabilir. GSYİH genellikle bir yıl için ele alınır. Nihai mal ve hizmetler ise, üretilen toplam mal ve hizmetlerden
üretim için kullanılan ara mallar düşüldükten sonra geriye kalan değerdir. GSYİH verilerini bulmak için şu
formül uygulanır. GSYİH = tüketim + yatırım + devlet harcamaları + (ihracat - ithalat)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsa Endeksi (İMKB); Belli bir günde İstanbul Menkul Kıymetler borsasındaki
menkul değerlerin fiyatlarındaki değişim göstergesidir.
Amaç ve Yöntem
Bu çalışmada amaç, Türkiye İstatistik kurumunun anket ile elde ettiği Tüketici Güven Endeksini farklı
istatistiksel yöntemlerle elde edebilmektir. Bunun için Tüketici Güven Endeksini açıklayabilecek Ekonomik
değişkenlerle en uygun modelin elde edilmesi problemi ele alınmıştır.
Bu çalışmada, 2004-2012 yılları arasında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık olarak yapılan anketler
sonucunda hesaplanan TGE verilerinin Türkiye’deki ekonomik değişkenlerden nasıl etkilendiğini araştırmak için
aylık Dolar, Euro, İmkb, Tüfe, Üfe, Gsyih ve Nüfus verileri toplanmıştır. Tüketici Güven Endeksi bağımlı
değişken olarak ele alınmış ve TGE’yi açıklamak için en uygun model çoklu regresyon yöntemi ile
oluşturulmaya çalışılmıştır. Ayrıca bu süreçte çoklu doğrusallık sorunu olmamasına, hataların standart
sapmasının en küçük ve modelin açıklama yüzdesinin en büyük olmasına dikkat edilmiştir. En uygun model
belirlendikten sonra Ardışık Bağımlılık ve Değişen Varyans sorunlarının varlığı tespit edilerek varsa düzeltici
önlemlerle yok edilmiştir. İleriye dönük öngörülerde bulunmak için kestirim denklemleri belirlenmiştir.
Analizler çeşitli bilgisayar programları aracılığıyla yapılmış ve sonuçları değerlendirilmiştir.
KAYNAKLAR
[1] Gujarati D. N. (1978), Basic Econometric, New York, McGraw-Hill.
[2] Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), http://www.tuik.gov.tr/
[3] Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), http://www.tcmb.gov.tr/
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THE EFFECT OF ECONOMIC VARIABLES IN TURKEY ON CONSUMER CONFIDENCE INDEX
Consumer Confidence Index (TGE) that is calculated every month with some survey about consumer’s
confidence by Turkish Statistical Institute (TUIK) is affected from economical variables in Turkey. So some
variables are taken like Dollar, Euro, İstanbul Stock Exchange (İMKB), Consumer Price Index (TUFE),
Producer Price Index (UFE),Gross Domestic Product (GSYIH), Population. Thus TGE can be predicted using
multiple regression model without necessity of costly survey studies. Fit and high R-Squared value prediction
equations are found without multicollinearity, heteroscedasticity,autocorrelation problems.
Key Words: Consumer Confidence Index, Multiple Regression,Prediction Equation, Economic Variables
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ROBUST ESTIMATORS FOR THE SHAPE PARAMETERS OF BURR XII DISTRIBUTION
(4)

Fatma Zehra DOĞRU1*, Olcay ARSLAN1
Ankara University, Faculty of Science, Department of Statistics, 06100 Ankara/Turkey1
fzdogru@ankara.edu.tr, oarslan@ankara.edu.tr
We will use two

Introduction

functions like bisquare and Huber’s functions:

In general, the parameters of a given distribution are estimated by classical methods like maximum likelihood
and least squares. These estimators are very sensitive to outliers. So the robust estimators are suggested as an
alternative to these estimators. We consider the Burr XII distribution which was first introduced by Burr (1942).
This distribution is widely used in areas such as business, engineering, reliability and hydrology as a failure
model. Its cumulative density function (cdf) and probability density function (pdf) are given as follows:

(5)

and
((1)
and

(6)
((2)

where

and

We present a small simulation study to show the performance of these estimation methods in absence and
presence of outliers. Also we use a real data example to demonstrate the performance of the estimators based on
robust estimators.

are shape parameters.

The shape parameters of Burr XII distribution were estimated by using several different methods. Hossain and
Nath (1997) compared maximum likelihood, least square and maximum product of spacing estimation methods
in presence and absence of outliers. Robust regression method to estimate the parameters of Burr XII distribution
for complete and multiply-censored data with outliers has been given by Wang and Cheng (2010). Also, Brobust estimation method for the shape parameters of this distribution has been studied by Doğru and Arslan
(2013).

In this study we propose robust estimation methods to estimate the shape parameters of the Burr XII distribution
and compare the proposed estimators with the estimators given in literature. The least squares estimation method
which is obtained by minimizing the following objective function with respect to parameters:

REFERENCES

[1] Burr, I.W. (1942), Cumulative frequency functions, Annals of Mathematical Statistics, 13, 215-232.
[2] Doğru, F.Z. and Arslan, O. (2013), B-Robust estimation method for the parameters of Burr XII distribution,
14th International Symposium on Econometrics Operation Research and Statistics-(ISEOS), Sarejevo.
[3] Hampel, F.R., Ronchetti, E.M., Rousseeuw, P.J. and Stahel, W.A. (1986), Robust Statistics: The Approach
Based on Influence Functions, Wiley, New York.
[4] Hossain, A.M. and Nath, S.K. (1977), Estimation of parameters in the presence of outliers for a Burr XII
distribution, Commun. Statist. Theory Methods 26, 813-827.
[5] Wang, F.K. and Cheng, Y.F. (2010), Robust regression for estimating the Burr XII parameters with outliers,
Journal of Applied Statistics, 37, 5, 807-819.

(3)
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Similar to the least squares estimation method, robust estimation method for the parameters of Burr XII
distribution will be obtained by minimizing the following objective function:
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where C (n; i, j, k )  n!/ k !(i  k )!( j  k )!(n  i  j " k )!; a  max(0, i " j  n) ; b  min(i, j ) and

ON MARGINAL DISTRIBUTION OF CONDITIONAL LARGEST ORDER STATISTICS FROM
BIVARIATE SAMPLE

probabilities

are

given

P( Ac B)  FY ( y)  F ( x, y) ;

Gülder KEMALBAY
Yıldız Technical University, Faculty of Art&Science, Department of Statistics, 34220, Istanbul, TURKEY,
kemalbay@yildiz.edu.tr

as

follows:

P( AB)  F ( x, y) ;

P( ABc )  FX ( x)  F ( x, y) ;

P( Ac Bc )  1  FX ( x)  FY ( y) " F ( x, y) .

For more details, one can see [4].

Introduction
Recently, by using some modifications of bivariate binomial distribution, the distribution function of bivariate
Suppose that X 1 ,..., X n be a random sample from a population with distribution function FX ( x) . The
corresponding order statistics of this sample are obtained by arranging X i ' s in nondecreasing order. In
literature, a lot of attention has been devoted to the study of order statistics. For a comprehensive study for
theory and applications, we refer to [1] and [4], among others. Although the order statistics attracted the attention
of several authors, many of results dealing with order statistics have been derived for the univariate sample case.

order statistics ( X r:n , Ys:n ) under condition that a certain number of observations are truncated, i.e. they fall in
the set Buv  {(t , s) $

2

: t  u, s  v} , have been obtained by [3]. The conditional distribution of bivariate

order statistics is denoted by Fr , s:n ( x, y u, v) . Furthermore, by using the properties of extreme order statistics

( X n:n , Yn:n ) , a different approach is presented for obtaining the conditional distribution function of bivariate
largest order statistics, which is denoted by Fn,n:n ( x, y u, v) .

In this study, a bivariate random sample ( X1 , Y1 ),...,( X n , Yn ) with joint distribution function F ( x, y ) is
considered. Let us assume that X 1 ,..., X n and Y1 ,..., Yn be independent and identically distributed random

In this study, the marginal distribution functions of conditional bivariate extreme order statistics ( X n:n , Yn:n ) are

variables with distribution functions FX ( x) and FY ( y ) , respectively. Additionally, X1:n  X 2:n  ...  X n:n ,

derived by taking the limit of conditional joint distribution function Fn,n:n ( x, y u, v) as x # * and y # * ,

Y1:n  Y2:n  ...  Yn:n be the corresponding marginal order statistics. Let X r:n and Ys:n be the r

respectively. In the case of underlying distribution is Farlie-Gumbel-Morgenstern (FGM), the corresponding
dependence analysis of conditional largest order statistics involving association parameter C is studied.
Moreover, some numerical and graphical results are illustrated. These obtained results can find application for
statistical modelling of extreme values in risk management, finance and insuarance as well as reliability theory.

th

and s

th

order statistics and their marginal distribution functions are obtained by univariate binomial distribution as
follows:
n
5n6
FX r:n ( x) A P{ X r:n  x}  3 7 8 FX ( x)i [1  FX ( x)]n i ,
i r : i ;

(1)
REFERENCES
[1] Arnold B.C., Balakrishnan N. and Nagaraja H.N. (2008), A First Course In Order Statistics, USA, Siam.

5n6
FYs:n ( y ) A P{Ys:n  y}  3 7 8 FY ( y ) j [1  FY ( y )]n  j .
j s : j ;
n

(2)

[2] Bairamov I. (2013), Reliability and Mean Residual Life of Complex Systems with Two Dependent
Components per Element, IEEE Transactions on Reliability, 62(1), 276-285.
[3] Bairamov I. and Kemalbay G. (2013), Some Novel Discrete Distributions Under Fourfold Sampling Schemes
and Conditional Bivariate Order Statistics, Journal of Computational and Applied Mathematics, 248, 1-14.

The joint distribution of X r:n and Ys:n can be derived from bivariate binomial distribution if one considers the
fourfold model with A  { X i  x} and B  {Yi  y} . If

[4] David H.A. (1981), Order Statistics, Second Edition, New York, John Wiley & Sons.

2 and B denote the number of occurences of events

A and B in n independent trials of the fourfold experiment, respectively, then the joint distribution of bivariate
order statistics is given by

ÖZET

FX r:n ,Ys:n ( x, y ) A P{ X r:n  x, Ys:n  y}

Bu çalışmada, koşullu iki değişkenli maksimum sıra istatistiklerinin dağılımı incelenmiş ve marjinal dağılımları
elde edilmiştir. Farlie-Gumbel-Morgenstern (FGM) dağılımı varsayımı altında bazı sayısal ve grafiksel sonuçlar
sunulmuştur.

n

n

n

n

b

 33 P{2  i ,B  j}  333 C (n; i , j , k )
i r j s

i r j  s k a

c i k

 P ( AB ) P ( AB )
k

c

P( A B)

j k

c

c n i  j " k

P( A B )
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İKİ DEĞİŞKENLİ ÖRNEĞE AİT KOŞULLU MAKSİMUM SIRA İSTATİSTİKLERİNİN MARJİNAL
DAĞILIMLARI

Anahtar Kelimeler: Koşullu Sıra İstatistikleri, Ekstrem Değerler, Marjinal Dağılımlar, Bağımlılık.
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NEGATIVE CUMULATIVE DEPENDENCE OF RANDOM VARIABLES AND APPLICATIONS

(0.1)

P(

- μ ≥ t) = P(

≥

) ≤

≤

Ümit IŞLAK, Deniz Topuz*
University of Southern California, College Of Letters, Arts and Sciences, Department of Mathematics, 3620 S
Vermont Ave, Los Angeles, CA, 90089 , umitislak@hotmail.com

Using (0.1) and standard estimation techniques, one can now obtain concentration inequalities (such as
Bernstein) for NCD random variables. NCD random variables also satify the folowing convex stochastic
ordering result.

Bahçeşehir Universitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik-Bilgisayar Bölümü, 34510, İstanbul, TÜRKİYE,
denizz.t@gmail.com

Theorem 0.3 Let {

In many statistical problems, the standard assumption that the underlying random variables are independent is
not plausible. Increases in some variables are often related to decreases or increases in other variables. To
understand this phenomenon partially, the concept of negative association of random variables was introduced in
,
[4] and simple properties of this family were analyzed. Formally, a finite collection of random variables {
,...,
E[ f (

} is said to be negatively associated (NA) if for any disjoint subsets
;i∈

)g(

;j∈

;i∈

)] ≤ E[ f (

)] E[ ( g (

;j∈

,

{ 1, . . . , n },

,

,...,

} be a sequence of NCD random variables and also let {
and

be a sequence of independent random variables so that
E[f(

)]≤ E[f(

,

,...,

}

have the same distribution for each i. Then

)]

for any convex function on R, whenever the expectations on the right hand side exists.
Proof of this result is lengthy, uses induction, and properties of convex functions and NCD random variables.
Instead of including its proofs, we mention two special cases : (i) f(x) =
for some θ > 0 and (ii) f(x) =

)]

whenever f and g are coordinate-wise nondecreasing functions for which the expectations exist. The purpose of
this study is to analyze another sort of dependence, negative cumulative dependence, that generalize association
of random variables.

for some r >0. The first special case allows one to estimate the moment generating function of

Let
,
,...,
be random variables and
to be negatively cumulative dependent (NCD) if

] ≤ E[
] for which the right hand side can be manipulated using elementary
has E[
properties of independent random variables.
Finally we note that one other use of NCD random variables is in distributional approximations. In particular, it
is possible to extend “various results from Stein’s method” for Poisson and normal approximation to the case of
NCD variables. Here we will not be discussing this aspect, but we remind that one might need exchangeability
besides NCD in some of these problems.Although this is restrictive, it is still important as many applications
involve exchangeable random variables.

E[ f (

)g(

)] E[ g(

)] ≤ E[ f (

=

for k = 1, 2 , . . . , n.

,

,...,

are said

)] for k= 2, . . . , n

whenever f and g are nondecreasing functions for which the expectations exist. NCD random variables were first
introduced [3] where they have observations about Poisson approximation under negative dependence
assumptions. Here we will obtain some properties of NCD variables and consider new applications. We start
with the following proposition which summarizes the relation between NCD and NA.
Proposition 0.1. i) NCD and NA are equivalent for two random variables
ii) If

,

,...,

.

are NA, then they are also NCD.

,

iii) There exists

and

,...,

that are NCD, but not NA.

Sketch of proof: Proofs of i. and ii. easily follows from the definitions. We give a counter example for iii. Let
,
,
be uniformly distributed over { (0, c, c), (c, 0, 0) , (c, c, 0), (c, 0,c), (c, c, c)} for some c >0. It can
be checked that

,

,

are NCD, but Cov(

,

)=

moment generating function of sum of independent copies of
enables one to obtain useful moment inequalities for

. In particular, with the notations of Theorem 0.3, one
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[1] Dubhashi, D.P. and Ranjan, Balls and bins: a study in negative dependence, Random Structures Algorithms
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[3] Boutsikas, Michael V. And Koutras, Markos V., A bound for the distribution of the sum of discrete
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[5] Papadatos, N and Papathanasiou, V., Poisson approximation for a sum of dependent indicators: an alternative
approach, Adv. in Appl.Probab. 34, no. 3, 609-625,2002

/25 > 0 so that they are not NA.

Thus, NCD forms a strictly larger class than NA. Proofs regarding applications of NCD usually have an
inductive nature as can be felt from the very definition of this family. Thus, the observation made in item i. of
Proposition 0.1 is important in many problems for the basis step. Also note that item ii. in Proposition 0.1, in
particular implies that NCD also generalizes independence. One other useful observation about NCD random
variables is stated in the following lemma.
Lemma 0.2. If
E[

]≤

,

,...,

are NCD, then for any θ > 0,
].

Again the proof of Lemma 0.2 is inductive and we skip the details.This lemma is very useful as it gives an upper
bound on the moment generating function of
=
. Inparticular, for θ > 0, letting t ≥ 0 and μ = E[
], an application of Markov’s inequality gives
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(5)
AN IMPROVED NEW CLASS OF EXPONENTIAL RATIO ESTIMATORS FOR POPULATION
MEDIAN IN SIMPLE RANDOM SAMPLING
(6)
Sibel ALADAG*, Hulya CINGI
*

General Director of Service Provision, Republic of Turkey Social Security Institution, Bakanlıklar, Ankara,
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Median is often regarded as more appropriate measure of location than mean when variables have a highly
skewed distribution, such as income, expenditure, production are studied in survey sampling. In literature, there
have been many studies for estimating the population mean and population total but relatively less effort has
been devoted to the development of efficient methods for estimating the population median.
In simple random sampling, Gross (1980), defined sample median and obtained
asymptotically normal with mean

is consistent and

and variance
(1)

and

.

Kuk and Mak (1989), suggested a ratio estimator and obtained the MSE equation
(2)
(3)
where

2. Suggested Estimators
Following Singh et. al. (2009), we suggest new exponential ratio estimators for population median. We define an
improved new class of exponential ratio estimators for population median and derive the minimum mean square
error (MSE) equation of the proposed estimator. We compare MSE equations and find theoretical conditions
which make each proposed estimator more efficient than the others.

1. Introduction

where

(7)

is the correlation coefficient between sampling distribution of
and

is the proportion of units in the population with

and Mak (1989) defined a matrix of proportions

and

which is defined as
and

. Kuk

seen in Table 1.

3. Conclusion
We define an improved new class of exponential ratio estimators for population median and develop some
exponential ratio estimators for population median using some known value of the population parameters .We
find theoretical conditions which make each proposed estimator more efficient than the others. We also support
these conditions by using numerical example.
REFERENCES
[1] Aladag, S., Cingi H., (2012), A New Class of Exponential Ratio Estimators for Population Median
in
Simple Random Sampling, 8th International Symposium of Statistics, 11-13
October, Eskisehir, Turkey.
[2] Gross, T. S., (1980). Median estimation in sample surveys, Proc. Surv. Res. Meth. Sect.
Amer. Statist.
Ass. 181-184.
[3] Kuk, A. Y. C., Mak, T. K., (1989). Median estimation in the presence of auxiliary information, Journal of
the Royal Statistical Society Series, B, 51, 261-269.
[4]Singh, R., Chauhan, P., Sawan, N., Smarandache, F., (2009), Improvement in Estimating
the Population
Mean Using Exponential in Simple Random Sampling, Bulletin of
Statistics & Economics, 3 (A09), 13-19.
ABSTRACT
Singh et. al. (2009) suggested a ratio-type exponential estimator for estimating the finite population mean.
Following Singh et. al. (2009), we define an improved new class of exponential ratio estimators for population
median and derive the minimum mean square error (MSE) equations of the proposed estimators for constrained
and
. We compare MSE equations and find theoretical conditions which
and unconstrained choice of
make each proposed estimator more efficient than the others given in literature. These conditions are also
supported by using numerical examples.

Table 1: Matrix of Proportions
Total

Key words: Auxiliary information, exponential estimator, median estimation, simple random sampling.

Total
Aladag and Cingi (2012), make the first contribution in using exponential estimator for estimating the population
median. Aladag and Cingi (2012) propose following estimators and obtain the MSE equations given in the
below:

(4)
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ROBUST ESTIMATORS FOR THE DISTRIBUTED LAG MODEL BASED ON t AND SKEW t
DISTRIBUTIONS
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Yetkin TUAÇ, Olcay ARSLAN, Mehmet Niyazi ÇANKAYA
Dögol cad. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü, 06100 Tandoğan/ANKARA
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(5)
Introduction
All distributed lag equations state that a dependent variable Y is determined by a weighted sum of past values of
an independent variable X:

where
(6)

t=1, 2… n.

(1)

Then,
When

are

vector can be estimated by using Maximum Likelihood Estimation method, this

also gives the LS estimates.

can be assumed for estimating

vector as an heavier tailed

alternative to the normal distribution. If the data have skewness skew t-distribution can be used for modelling
errors. In this study we will model
model

with the Jones and Faddy skew t-distribution

with t and skew t-distributions to estimate

. We will

The pdf of Jones and Faddy skew t-distribution

is

parameter can be also estimated under the same assumptions used on the error of distributed lag model

given in the first part above.
REFERENCES
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Statistics, Vol. 31, Issue 2, pp. 103-124.

(2)

[4] Jones M.C. and Faddy M.J (2003), A Skew Extension of The t-distribution, with Applications, J. Roy. Statist.
Soc. Ser. B 65, 159-174.
[5] Maddala G.S (1974), Ridge Estimators for Distributed Lag Models, Working Paper No.69.
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Secondly there is a special form of the distributed lag model which is Almon Model defined as below. Basicly
in (1) lie on a low degree polynomial. We will assume that
the procedure is based on the assumption that the
it is a quadratic as defined below

(3)

Using this, equation (1) can be expressed as

159

160

Uluslararası 8. İstatistik Kongresi,
27-30 EKİM 2013 Kemer-ANTALYA

Uluslararası 8. İstatistik Kongresi,
27-30 EKİM 2013 Kemer-ANTALYA
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Extended Summary
Population decline and population aging are two particular demographic trends seen over developed countries
because of rising life expectancy followed by falling fertility rates, and by this demographic transition process,
will be seen in Turkey and other countries as well. By 2040, under the base scenario of no fertility and no
migration policy, the demographic window of opportunity which refers to the time period in which the
proportion of the working age population is particularly preminent will be closed in Turkey. Under the same
scenario, by 2050, Turkey’s population will stop to increase and start to shrink with an older age structure. In
this context, replacement migration is needed to compensate declines in the size of population, population of the
working age and to delay the aging of the population.
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In this study, it is examined that to what extent can migration policies be a solution to the future aging problem
of Turkey, in terms of the age structure of the population, labor force participation and employment levels,
comparing to the effects of possible fertility increasing policies. The aging and projected decline of populations
of developed countries have lead to attempts to discover the extent to which increasing migration could change
the trends under five different scenarios with regard to the international migration streams (UN, 2000). Lutz and
Scherbov (2003) combine 7 different fertility assumptions with 4 different migration assumptions at the level of
EU-15 by 2050. Since the studies on the effects of the combined migration and fertility policies on the
population age structure, labor force and employment levels by using a population projection model with up-todate data for Turkey are scarce, the main motivation of this study is to find out relevant policy options for the
solution of future aging problem of Turkey with the mentioned tools and data.
Base year population size and age structure, life expectancy, fertility and net migration rate data for Turkey and
other countries, which are retrieved from TURKSTAT, OECD, World Bank and CIA Factbook statistics, are
used for taking base year values and benchmark values for the target years of the projections. Set of scenarios is
built by combining different fertility levels and migration assumptions with the associated labor force and
employment levels and these scenarios are compared according to child population, working age population, old
age population, labor force and employment levels resulted by projections. Population projections are made by
the cohort component method with single ages by using MS Excel VBA. Labor force and employment are
calculated by applying assumed labor force participation and unemployment rates to the working age population.
The time period covered in the projections is approximately 90 years starting from 2012. The following table
shows the earlier results of the study on open years of demographic opportunity window, population increase
rate and age structure of the population, where “Base” refers to the base scenario, “Base TFR2.5” assumes the
high fertility increase with no migration scenario and “2018 25 2037 500 TFR2” is one of the reasonable
representatives of the thousands of migration scenarios with a moderate fertility assumption. The table illustrates
the impact of high fertility rate and migration with moderate fertility rate on the working age and old age
population by the end of the century.
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Table. Comparison of Scenarios by Population Parameters (2050 and 2100)
2050

INSTRINSIC FORECASTING IN REVERSE LOGISTICS: THE CASE OF ELECTRICAL AND
ELECTRONIC EQUIPMENT

2100

Scenarios

DOW* PIR** 15-64%

65+% PIR** 15-64%

65+%

Nezir AYDINa, Berk AYVAZb, Erkan IŞIKLIc*

Base

25

0.0%

63.1%

20.8% 0.4%

56.2%

28.8%

Yıldız Technical Universitya, Istanbul Trade Universityb, Istanbul Technical Universityc
neaydin@yildiz.edu.tr a, bayvaz@ticaret.edu.tr b, isiklie@itu.edu.tr c

Base TFR2.5

27

0.6%

60.4%

18.5% 0.6%

58.8%

19.3%

2018 25 2037 500 TFR2

29

0.9%

63.5%

17.6% 0.5%

60.1%

22.0%

Introduction

*Open years of the demographic opportunity window.
**Population increase rate.
The analyses concludes that the higher fertility policies alone may delay population decline but can protect
against population aging to a very limited extent and after so many years. But with proper migration policies, it
is possible to inject people directly to working age levels in the population pyramid while strengthening the base
of the pyramid with fertility increasing policies. Additionally, the migration policies properly combined with
fertility policies are much more effective than implementing solely fertility increasing policies as, higher fertility
detoriates women labor, by the means of sustaining working age population, labor force and employment at
higher levels and slowing the population aging process in Turkey.
REFERENCES
[1] Lutz, W. and Scherbov, S. (2003). Can immigration compensate for Europe's low fertility? Vienna: Vienna
Institute of Demography (European Demographic Research Papers 1 (2003).
[2] UN. 2000. Replacement Migration: Is it a Solution to Declining and Aging Populations? New York: United
Nations. Population Division, ESA/P/WP.160.

ABSTRACT
THE IMPACT OF REPLACEMENT MIGRATION POLICY ON DEMOGRAPHIC INDICATORS
AND LABOR FORCE IN TURKEY
This paper investigates the mutual effects of migration and fertility assumptions in population projections of
Turkey and offers relevant policies (combining fertility and migration policies) which sustain working age
population, labor force and employment at higher levels and slow down the population aging process for Turkey.
Set of scenarios is built by the population projection model which is made by cohort component method using
MS Excel VBA. Labor force and employment levels are calculated by applying assumed labor force
participation and unemployment rates to the working age population and the projection period of the model
covers approximately 90 years.
Key Words: Replacement migration, demographic policy, fertility rate, aging, labor force, employment,
population projection.
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Due to increasing environmental consciousness, practices focusing on effective use and re-use of limited
resources and currently available (already manufactured) products have drawn too much attention. Therefore,
businesses nowadays are somewhat obliged to implement reverse logistics processes under some political,
economic, and environmental restraints. Reverse logistics, which is a significant part of today’s supply chain
operations, primarily focuses on the collection and recovery of waste equipment or end-of-life products [1]. As
its operational aspects (demand forecasting, inventory management, etc.) involve too much uncertainty, a reverse
logistics network can be very complex. Deterministic models almost always fail to deal with the inherent
uncertainty of such networks, thus stochastic programming techniques are considered. However, stochastic
programming assumes that probability distributions of the random variables (parameters) in hand are known,
which is often not the case. One way to tackle this problem is to work scenario-based. Another way is to estimate
the unknown parameters with the help of statistical techniques. In this study, using monthly data provided by an
İzmit-based third-party reverse logistics company, we intend to forecast the recycling and collection size of
waste electrical and electronic equipment (e-waste) in Turkey to feed a two-stage stochastic program with
capacity constraints. The size of waste collected in a year is one of the most critical parameters in reverse
logistics network design as facility capacities, costs and many other factors are directly related to this parameter.
Models, Results, and Discussion

Intrinsic forecasting methods such as moving averages, seasonal trend lowess, Holt-Winters smoothing, AR,
MA, and ARIMA were considered to achieve robust medium-term estimates of – logarithm of – e-waste size.
Due to limited space, only the estimation results of four models that were found more satisfactory were
summarized and illustrated. We should also note that we preferred using the natural logarithm of the e-waste size
instead of the original time-series in the interest of avoiding heteroskedasticity and reducing the effect of a
suspected outlier (observed in April 2009 probably due to large unanticipated shocks). Table 1 shows some
criteria used to evaluate the performances of the models in hand. Model 1 is a simple linear regression model
(LR) with quadratic trend, Model 2 is a multiple LR with quadratic trend and seasonal dummies, Model 3 is a
Holt-Winters smoothing (HW) with no seasonality assumed, Model 4 is an HW with additive seasonality
(periodicity assumed to be 12). Even though only the results of LRs with quadratic trend were summarized, we
also checked for linear and exponential trend; however, these models were not found significant. Logistic trend
and other S-shaped trends were not considered as they are most commonly used to model product life cycles
where sales increase gradually and finally decrease after reaching the peak [2]. The time series does not tend to
behave similarly in expected lapses of time, thus AR- or MA-type models are not necessary as their main
purpose is to model cycles. Seasonality was detected, but the small sample size limited us on making strong
inferences about it. There is a smooth (nonlinear) upward trend. Model 2 and 4 appear to be the best ones based
on almost all statistics summarized in Table 1. However, Model 2 performed better in validation data (refer to
the yellow shaded area in Figure 1 for out-of-sample forecasts).
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Table 1. Model Diagnostics (36-month test data)

DETERMINING THE EFFECT OF SOCIO-ECONOMIC CHARACTERISTICS
ON THE NET MIGRATION RATE TOWARDS THE PROVINCES IN TURKEY
USING BAYESIAN MODEL AVERAGING

R2

RMSE

AIC

BIC

Durbin-Watson

Model 1

0.5717

0.7349

82.85

87.60

1.665

Model 2

0.8154

0.5909

74.55

96.72

1.640

Model 3

N/A

0.8189

88.75

90.34

1.606

Model 4

N/A

0.5843

64.54

66.12

1.790
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The purpose of this study is to analyze the socio-economic factors that drive national migration flows towards
the provinces in Turkey. For this purpose we follow panel-based Bayesian Model Averaging (BMA) method
which deals rigorously with model uncertainity especially if having a large number of potential regressors and
relatively limited number of observations which our case has. The analysis suggests an alternative way to
perform variable selection and provides a minimal list of variables when estimating the effect of other socioeconomic characteristics on the net migration rate for a specific province in Turkey. In the context analyzed, the
main variables which drive net migration rate with a high posterior probability are the rate of college graduates
to the population 15 years old and over, unemployment rate and GSM subscriber per head. Health as well as
other socio-economic factors seem to be of minor importance.
Key words : Bayesian Model Averaging, net migration rate, provinces of Turkey
Sources :
D Bijak, J. (2005) ‘Bayesian Methods in International Migration Forecasting’, CEFMR Working Paper, 6/2005
D Bijak, J. (2006) ‘Bayesian Model Averaging in Forecasting International Migration’, European Population
Conference 2006. Liverpool, United Kingdom, 21-24 June 2006
D Hoeting, J., Madigan, D., Raftery, A., & Volinsky, C. (1999), ‘Bayesian model averaging: A tutorial ’,

Figure 1. Model Fits and Residuals

Statistical science 14(4), 382-401

.

D Raftery, A. E. (1995), ‘Bayesian model selection in social research’, Sociological Methodology 25, 111-163
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ABSTRACT
INTRINSIC FORECASTING IN REVERSE LOGISTICS
Reverse logistics networks involve too much uncertainty on the amount of recycled products. In this study, we
explore ways to model this uncertainty in the first step of constructing a stochastic optimization program. Four
time-series models were built and tested using monthly data provided by a third-party reverse logistics company
and they were compared and validated based on some goodness-of-fit criteria and residual plots.
Key Words: Reverse Logistics, E-Waste, Time Series Forecasting
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ROBUST QUADRATIC HEDGING PROBLEM: IN INCOMPLETE MARKETS
a

Uluslararası 8. İstatistik Kongresi,
27-30 EKİM 2013 Kemer-ANTALYA

problemlerinde de kullanılabilmektedir. Bu çalışmada, Pınar (2006) dayanıklı karesel riskten korunma
problemini ele alımıştır.
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Anahtar Kelimeler: Karesel riskten korunma problemi, belirsizlik, dayanıklı optimizasyon, dayanıklı karesel
riskten korunma problemi, natamam piyasa.

1.Introduction
An option contract is an agreement granting the purchaser (owner) of the option the right to buy or sell a
underlying asset at a predetermined price at a predetermined date in the future. There are two types of options:
calls and puts. A call is the right to purchase the underlying asset. A put is the right to sell that asset. There must
be a buyer and a seller for each type of option. A put is not the opposite side of a call. Puts and calls are different
contracts. The item described in the option is said to underlying asset. The price at which the item can be bought
or sold under the option is called the strike price or exercise price. The period of time during which an option can
be exercised is the life of the option. At the end of the its life (on or following the last day of trading) the option
become worthless. Every option is defined by these three specifications: underlying asset, the exercise price and
the life or the expiration date.
2. Robust Ouadratic Hedging Problem in Incomplete Markets
An option, allows the buyer to generate unlimited profit with limited risk. The risk or loss of the buyer can be
unlimited. This loss is defined as the payoff option and it is required to be provided at the end of the period. In
an incomplete market, it is impossible to eliminate the risk of an option. In incomplete markets, quadratic risk
minimization is often used to determine the optimal hedging strategy. In this study, at first, in an incomplete
market, for the optimal solution of the quadratic hedging problem, at one period situation, Föllmer-Schweizer
(1989) lineer regression approach, was introduced.
While optimization algorithms and software today allow a oser to handle a wide variety of very complex
optimization problems, the optimal solutions produced by optimization solvers can be very sensitive to small
fluctuations in the problem inputs.
Since real world data are rarely certain or accurate, a number of
optimization methods have been suggested for treating parameter uncertainty. Robust optimization methods have
emerged as a computationally attractive alternative to stochastic and dynamic programming methods. Robust
optimization requires problems to remain feasible for any values of the uncertain parameters within pre-specified
uncertainty sets [1].Robust optimization method, used to overcome the uncertainty, is used for the hedging
problems. In this study, Pınar (2006) robust quadratic hedging problem was discussed.
KAYNAKLAR
[1] Fabozzi, F.J., Kolm, P.N., Pachamanova, D.A. and Focardi, S.M. 2007. Robust Portfolio Optimization And
Management. John Wiley.
[2] Föllmer, B.Y. and Schweizer, M. 1989.Hedging By Sequential Regression : An Introduction To The
Mathematics of Option Trading , ASTIN Bulletin, Vol .18, No. 2, pp. 147-160.
[3] Pınar, M.C. 2006. On Robust Quadratic Hedging of Contingent Claims in Incomplete Markets under
Ambiguous Uncertainty. Presented at the First Conference on Advanced Mathematical Methods in Finance.
ÖZET
DAYANIKLI KARESEL RİSKTEN KORUNMA PROBLEMİ : NATAMAM PİYASALARDA
Opsiyon Sözleşmesi, opsiyon sahibine bir finansal varlığı, önceden belirlenen gelecekte bir zamanda, önceden
belirlenen bir fiyattan alam veya satma hakkı tanıyan bir anlaşmadırç Opsiyon sözleşmesi satın almanın hak
sahibine sağladığı en büyük fayda, sınırlı bir riskle, sınırsız kar sağlama olanağı elde etmektir. Sözleşmeyi satan
tarafın riski veya kaybı ise sınırsız olabilmektedir. Bu kayıp, opsiyonun bedeli olarak tanımlanmaktadır ve
dönem sonunda sağlanmak istenmektedir. Bir natamam piyasada, opsiyonun riskini ortadan kaldırmak mümkün
olmamaktadır. Bir natamam piyasada, en iyi riskten korunma stratejisini oluşturmak için genellikle karesel risk
minimizasyonu kullanılmaktadır. Bu çalışmada, öncelikle natamam piyasada karesel riskten korunma
probleminin optimal çözümü için, tek periyotlu durumda Föllmer-Schweizer (1989) doğrusal regresyon
yaklaşımı tanıtıldı. Belirsizlik ile mücadele için kullanılan dayanıklı optimizasyon yöntemi, riskten korunma
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rasgele olmayan durumları tanımlayan araştırmalar üzerinde durulmuştur. İncelenen çalışmaların literatüre
katkıları hakkında kısa bilgiler verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bulanık kalite kontrol grafikleri, Bulanık küme teorisi, Bulanık sayılar.
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Fuzzy theory and fuzzy control charts
Fuzzy set theory is used to represent the uncertainty. Since it is introduced in 1965 [1], fuzzy set theory is
spread to a wide variety of research areas from various point of views. Over the years many applications and
implementations are performed in many fields such as medical, social and natural sciences and engineering.
Quality control charts is one of the most important and commonly used tool of statistical process control. The
major objective of using a control chart is to eliminate the unexpected sources of variability of the quality
characteristic. A control chart performs this goal by monitoring the process over the time. If all the points of the
chart are plotted within the limits with a random pattern, then the process is assumed to be “in control” otherwise
the process is “out of control”. The situations that are defined for the nonrandom patterns of the control charts
are sometimes called the zone rules or the sensitizing rules [2]. These rules are widely used with quality control
charts for all types of processes.
The objective
Uncertainty exists in almost all real world systems including the statistical process control problems.
Therefore, fuzzy rules are suggested for fuzzy control charts. In this paper, a review of the studies on nonrandom
patterns of fuzzy control charts is presented. Since the first fuzzy control chart is introduced, various approaches
are proposed for monitoring fuzzy control charts. Almost all these fuzzy control charts necessitate to be
controlled for nonrandom patterns. The studies that describes the types of out of control conditions are
summarized with the detecting methods and the contributions to the literature are discussed.
REFERENCES
[1] Zadeh L.A. (1965), Fuzzy sets, Information and Control, 8, 338-353.
[2] Montgomery D.C. (1996), Introduction to statistical quality control, John Wiley & Sons, Inc., USA.
[3] Gwee B.H., Lim M.H. and Soong B.H. (1993), Self-Adjusting Diagnostic System for the Manufacture of
Crystal Resonators, Proceedings of IEEE Industry Application Society Annual Meeting, IAS’93, Toronto,
Canada, 3, 2014-2020.
[4] Gülbay M. and Kahraman C. (2006), Development of fuzzy process control charts and fuzzy unnatural
pattern analyses, Computational Statistics and Data Analysis, 51, 434-451.
[5] Fazel Zarandi M.H., Alaeddini A. and Türksen I.B. (2008), A hybrid fuzzy adaptive sampling - Run rules
for Shewhart control charts, Information Sciences, 178, 4, 1152-1170.

ÖZET
BULANIK KALİTE KONTROL GRAFİKLERİNİN RASGELE OLMAYAN ÖRÜNTÜLERİ ÜZERİNE
BİR İNCELEME
Günümüzün karmaşık sistemleri kesin olmayan kararlar, belirsizlikler içerir. Bu nedenle bulanık kalite kontrol
grafikleri geliştirilmiştir. Kalite kontrol grafikleri endüstride kabul edilmiş ve en yaygın olarak kullanılan
istatistiksel süreç kontrol araçlarından biridir. Bir sürecin kontrol altında olarak tanımlanabilmesi için kontrol
grafiğindeki noktaların kontrol sınırlarının içinde ve rasgele olarak dağılması gerekir. Rasgele olmayan
örüntüleri tanımlayan kurallar kalite kontrol grafiklerinde sıklıkla kullanılır. Bulanık teori ile geliştirilmiş kontrol
grafiklerinde de bu durumların belirlenmesine ihtiyaç duyulur. Bu çalışmada, bulanık kontrol grafiklerinde
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Introduction
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The fuzzy set theory was firstly introduced by Zadeh [1] and this concept has found many application areas
since then. For the first time, Song and Chissom [2] introduced fuzzy time series. Fuzzy time series approaches
consist of three steps. These are called as the fuzzification, the determination of fuzzy relationships and the
defuzzification steps. All these steps of fuzzy time series are very important on the forecasting performance of
the model. There are many studies that contribute for each step in the literature. Song and Chissom [2] and
Chen [3] determined fix interval lengths, arbitrarily whereas Huarng [4] used methods based on average and
distribution. In addition, Cheng et al. [5] used fuzzy C-means (FCM) clustering techniques. Artificial
intelligence optimization algorithms have been used frequently in almost all areas in recent years and also they
have been used in different stages of fuzzy time series approaches. Genetic algorithm, particle swarm
optimization and differential evaluation algorithm (DEA) are the most popular algorithms among these
artificial intelligence optimization algorithms. In this study, we proposed an approach to determine the subintervals by using differential evaluation algorithm in fuzzification step and also we used the DE/Best/1
Mutation Strategy in the stage of mutation which is the important stage of DEA. It is aim to obtain more
consistent results and so superior forecasting performance by using DE/Best/1 mutation strategy in the
mutation stage of DEA in fuzzification stage. By using DE/best/1 mutation strategy, it is aim that the system is
rescued from randomness and the best chromosome is constantly kept in the system by updating it, at the each
iteration. Thus, the solutions shaped around the best chromosome and the forecasting performance has been
improved by avoiding randomness. To evaluate the performance of the proposed method, the proposed method
was applied to the time series data of student enrollments at University of Alabama between the years 1971
and 1992 which is frequently used in the literature.
Application and Conclusion
In the application, the parameters of DEA (the number of chromosomes (cn), crossover rate (cor) and the
number of intervals (m)) were determined as follows and 1600 different solutions with the following properties
were obtained.

The number of chromosomes (cn) was tested between 10 and 100 with increment 10 as totally10
alternatives.

Crossover rate (cor) was tested between 0.1 and 1 with increment 0.1 as totally 10 alternatives.

The number of intervals (m) was tested between 5 and 20 with increment 1 as totally 16 alternatives.
Then the parameters (m, cn and cor) with the smallest the root of the mean squared error (RMSE) value were
taken as the best solution among these solutions. At the end of the process, we conclude that the best result was
obtained in the case where cn=80, cor=1, m=14. Table 1 presents RMSE values obtained from the proposed
method and some other methods proposed in literature, comparatively.
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Table 1. A comparative presentation of enrollments’ RMSE values by various methods
Methods

RMSE

Song and Chissom [2]

642

Chen [3]

638

Huarng [4]

353

Cheng et al. [5]

478

The Proposed Method

270
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Introduction

When the Table 1 was inspected, it is obviously seen that the proposed method provides the superior
forecasting performance.
REFERENCES
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[2] Song Q. and Chissom B.S. (1993a), Fuzzy time series and its models: Fuzzy Sets and Systems, 54, pp. 269277.
[3] Chen S. M. (1996), Forecasting enrollments based on fuzzy time-series, Fuzzy Sets and Systems, 81, pp.
311-319.
[4] Huarng K. (2001), Effective length of intervals to improve forecasting in fuzzy time-series, Fuzzy Sets and
Systems, 123, pp. 387-394.
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ÖZET
DE/BEST/1
MUTASYON
STRAGESN
KULLANAN
DFERANSYEL
ALGORTMASINA DAYALI BR BULANIK ZAMAN SERS YAKLAIMI

GELM

Bulanık zaman serisi yakla ımları, klasik zaman serilerinin gözlemleri belirsizlik içerdi i durumlarda sıklıkla
kullanılmaktadır. Bulanık zaman serileri genellikle üç a amadan olu ur. Bu a amalar sırasıyla, bulanıkla tırma,
bulanık ili kilerin belirlenmesi ve durula tırma a amalarıdır. Bu çalı mada, bulanıkla tırma a amasında alt
aralıkların diferansiyel geli im algoritması ile belirlendi i ve diferansiyel geli im algoritmasının mutasyon
a amasında DE/Best/1mutasyon stratejisinin kullanıldı ı bir bulanık zaman serisi yakla ımı önerilmi tir.
Önerilen yakla ım bir gerçek hayat zaman serisine uygulanmı ve elde edilen sonuçlar literatürdeki di er
yöntemlerle kar ıla tırılarak, önerilen yöntemin üstün öngörü performansı ortaya koyulmu tur.

Anahtar Kelimeler: Öngörü, diferansiyel geli im algoritması, bulanık zaman serileri.



Recent years, forecasting methods which are based on fuzzy set theory have been frequently used in the
literature. Adaptive network fuzzy inference systems (ANFIS), fuzzy regression and fuzzy time series
approaches were used as fuzzy forecasting techniques. Fuzzy time series approaches were originally proposed
for forecasting. ANFIS and fuzzy regression methods were proposed for prediction or regression problems.
Time series problem is one of the regression problems. All regression methods can be used for forecasting.
Redesigning of the regression methods for forecasting problems can be useful. ANFIS was used for forecasting
problems, but it was not originally proposed for forecasting problems. ANFIS was firstly proposed in Jang [1].
It is a rule based fuzzy inference system. There are two critical processes in the ANFIS. These are
determination of the rules and estimating the parameters of input and output membership functions.
Determination of the rules can be achieved by using subtractive clustering method which was proposed in Chiu
[2]. The back propagation learning algorithm is applied to estimate parameters of input and output
membership functions. In the literature, Wei [3], Chang et al. [4] and Li et al. [5] applied ANFIS method to
obtain forecasts of the time series. In this study, ANFIS is redesigned for forecasting problem and as a result of
this, new ANFIS is proposed. In the proposed method, fuzzy c-means and particle swarm optimization
techniques are employed. The membership values are obtained from fuzzy c-means and the rule base are
constituted from time series by using fuzzy c-means. In the proposed method, it is no need to use membership
function for inputs. The parameters of output memberships are estimated by using particle swarm optimization
technique. In the next section, some application results of the proposed method are summarized.
Summarized Results of the Application

In the application, proposed method was applied three time series. The first time series is Australian beer
consumption data. The time series are quarterly observed in 1956 and 1994. Time series have 148
observations. The first 132 observations and last 16 observations were used as training and test set,
respectively. The forecasts of time series were obtained by using Winters’ multiplicative exponential
smoothing method (WMES), Seasonal autoregressive integrated moving average model (SARIMA), Radial
basis neural network, feed forward neural network and proposed method. The obtained results are summarized
in Table 1.
In table 1, root of mean square error (RMSE) and mean absolute percentage error (MAPE)
performance criteria are given. It is clearly shown that the proposed method has the best forecasting
performance for the test set. Moreover, the proposed method was applied two stock exchange data. The first
stock exchange data is Index 100 for the stocks and bonds exchange market of Istanbul which is daily observed
in periods 3 October 2008 to 31 December 2008. The second stock exchange data is Index 100 for the stocks
and bonds exchange market of Istanbul which is daily observed in periods 1 October 2010 to 23 December
2010. The results of the application for these two data sets will be given in the full paper.
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Table 1. The Application Results for Australian Beer Consumption Data Set.

A HYBRID FUZZY TIME SERIES APPROACH FOR FORECASTING EXCHANGE MARKET OF
ISTANBUL

WMES

SARIMA

RBF

FFANN

ANFIS

Proposed
Method

RMSE

53,3295

47,0367

41,7000

24,1052

25,0500

21,3728

MAPE

0,1072

0,0949

0,0686

0,0476

0,0467

0,0400
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Ondokuz Mayis University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Statistics, 55139, Samsun, TURKEY,
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ÖZET
ZAMAN SERS ÖNGÖRÜSÜ ÇN YEN BR UYARLAMALI A BULANIK ÇIKARIM SSTEM
Bulanık çıkarım sistemleri birçok gerçek hayat probleminin çözümü için kullanılmaktadır. Bulanık çıkarım
sistemlerinden önemli bir tanesi yapay sinir a larının ö renme algoritması olan geri yayılım ö renme
algoritmasını kullanan ve Sugeno’nun çıkarım sisteminin a yapısında verildi i uyarlamalı a bulanık çıkarım
sistemidir (ANFIS). ANFIS orijinal olarak tahmin ve regresyon problemleri için önerilmi tir. Literatürde
ANFIS zaman serisi tahmini içinde kullanılmasına ra men, bu çalı malarda zaman serileri, di er zaman
serilerinin e anlı de i kenleri ile açıklanmı tır. Oysa zaman serilerinin öngörüsünde, zaman serisinin kendi
gecikmeli de i kenlerinin kullanılmasının ba arılı öngörü sonuçlarına neden oldu u bilinmektedir. Di er
zaman serileri yerine, zaman serisinin gecikmeli de i kenleri ile çözümleme yapıldı ı durumda ANFIS’in
yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu çalı mada ANFIS öngörü problemi için yeniden tasarlanarak,
zaman serisi öngörü problemi parçacık sürü optimizasyonu ve bulanık C ortalamaların kullanıldı ı yeni bir
ANFIS yöntemi önerilmi tir.

Fuzzy time series forecasting models which were first introduced by Song and Chissom [1] do not require
assumptions that stochastic models do. Fuzzy time series forecasting models consist of three steps as
fuzzification, the identification of fuzzy relation and defuzzification which play an active role on forecasting
performance. In the fuzzification, Song and Chissom [1] and Chen [2] determined fixedly interval lengths
arbitrarily whereas Huarng [3] used average and distribution based and also some other researchers used
optimization based methods. Approaches not requiring partition of universe of discourse in fuzzification step
and using various fuzzy clustering techniques were proposed by some researchers in the literature.
Different approaches were also proposed for the identification of fuzzy relation is the step in which the
appropriate model is determined. Aladag et al. [4] and some other researchers proposed approaches using feedforward artificial neural networks (ANN) in the identification of fuzzy relations. In all of these approaches,
only the fuzzy set having the highest membership value is considered. This leads to loss of information and
negatively affects the performance of the method. In order to overcome this problem, Yolcu et al. [5] used
forecasting models which consider membership values and used fuzzy C-means clustering technique instead of
determining the membership values subjectively. The use of ANN in identification of fuzzy relations has many
advantages and disadvantages as well. Determination of unit number in hidden layer (architecture structure)
and excessive number of parameters to be used during the analysis are the most prominent ones. Nevertheless,
as the system output of these approaches consists of fuzzy set number or membership values, fuzzification step
is necessary. This may be a factor that increases the model error. An approach not requiring defuzzification
step would eliminate forecasting error that may occur in this step and improve the performance of the method.
The hybrid approach which is introduced uses Gustafson-Kessel fuzzy clustering technique in fuzzification
step and membership values are obtained more systematically. The use of artificial neural network with single
multiplicative neuron model (SMNM-ANN) in identification of fuzzy relations eliminates architecture
selection problem and the need for defuzzification step by constituting the target values from observations of
the real time series. The training of SMNM-ANN is carried out with particle swarm optimization.
Application and Conclusion
The hybrid method was applied to different time series namely; exchange market of Istanbul (IEX) in 2011 and
2012 years. In the analysis of IEX, we used observations of last two and three month as the out-of-sample
observations (test data). Prediction errors for the optimal results obtained from the hybrid method as well as
prediction error of other fuzzy time series methods are presented in Table 1.
Table 1. Performance evaluation of methods.

Methods

2011
Test Data 1
RMSE
MAPE

Song and Chissom [1]

925.47

1.35

1022.58 1.48

3305.17 3.47

6451.82 7.60

Chen [2]

925.47

1.35

969.74

1.44

683.14

0.80

694.07

0.80

Huarng [3]

1

1114.43

1.82

1118.63 1.71

669.32

0.78

631.88

0.74

Huarng [3]

2

Anahtar Kelimeler: Bulanık Çıkarım Sistemleri, Öngörü, Bulanık C Ortalamalar Kümeleme yöntemi,
Parçacık Sürü Optimizasyonu.



Test Data 2
RMSE MAPE

Test Data 2
RMSE MAPE

985.07

1.53

1053.30 1.50

693.73

0.75

601.59

0.71

Aladag et al. [4]

929.77

1.31

977.45

1.38

815.56

0.89

963.23

1.07

Yolcu et al. [5]

898.62

1.27

960.05

1.37

921.46

0.98

1621.42 1.75
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The Hybrid Method



812.02

RMSE: Root mean square error
percentage error

1.12

886.01

1.22

MAPE: Mean absolute

542.84

0.61

1

Average based
based

536.93
2

0.57

Distribution

When the Table 1 is analyzed, it can be clearly say that forecasting performance of the hybrid method for this
data is better than those exist in the literature.
REFERENCES
[1] Song Q. and Chissom B.S. (1993), Fuzzy time series and its models: Fuzzy Sets and Systems, 54, pp. 269277.
[2] Chen S. M. (1996), Forecasting enrollments based on fuzzy time-series, Fuzzy Sets and Systems, 81, pp.
311-319.
[3] Huarng K. (2001), Effective length of intervals to improve forecasting in fuzzy time-series, Fuzzy Sets and
Systems, 123, pp. 387-394.
[4] Aladag C.H., Basaran M.A., Egrioglu E., Yolcu U. and Uslu V.R. (2009), Forecasting in high order fuzzy
time series by using neural networks to define fuzzy relations, Expert Systems with Applications, 36, pp. 42284231.
[5] Yolcu U., Aladag, C.H., Egrioglu E. and Uslu V.R. (2013), Time series forecasting with a novel fuzzy time
series approach: an example for stanbul stock market, Journal of Computational and Statistics Simulation,
83(4), pp. 597-610.

ÖZET
STANBUL BORSA VERS ÖNGÖRÜSÜ ÇN MELEZ BR BULANIK ZAMAN SERS
YAKLAIMI
Literatürde olasılıksal ve olasılıksal olmayan ba lıkları altında deerlendirebileceimiz birçok zaman serisi
öngörü yöntemi mevcuttur. Olasılıksal yöntemlerin içerdii varsayımları içermeyen bulanık zaman serisi
yöntemleri bulanıkla tırma, bulanık ili kilerin belirlenmesi ve berrakla tırma a amalarından olu ur. Literatürde
bu üç a ama üzerine de farklı yakla ımlar ortaya konmu tur. Bunun yanında halen, bulanık ili kilerin
belirlenmesinde yapay sinir alarının kullanımında mimari seçim problemi, üyeliklerin dikkate alınmaması ya
da üyeliklerin uygun belirlenmemesi gibi sorunlar mevcuttur. Bu çalı mada, stanbul borsa verisini öngörmek
amacıyla melez bir bulanık zaman sersi yöntemi tanıtılmı tır. Bu yöntemde belirtilen tüm problemlerin yanı
sıra, berrakla tırma a aması bulanık ili ki belirleme a aması ile birle tirilerek, bu a amada olu abilecek tahmin
hatası ortadan kaldırılmı tır.

AN IMPROVED HIGH ORDER FUZZY TIME SERIES APPROACH
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Introduction
1*

Fuzzy time series can be evaluated under two main headings as time-variant and time-invariant. Song and
Chissom [1] proposed an algorithm for the analysis of time-invariant time series which is almost the subject of
all studies in literature. Fuzzy time series forecasting models consist of three steps as fuzzification,
identification of fuzzy relation and defuzzification and each has positive and negative impact on the forecasting
performance. In various studies, in the partition of universe of discourse, some researcher determined equal
interval lengths arbitrarily, whereas others used average and distribution based and optimization based
methods. Separately to determine the dynamic length of interval, Hsu et al. [2] utilized particle swarm
optimization while Lee et al. [3], [4] used genetic algorithm. In addition, approaches using fuzzy clustering
techniques in fuzzification step were proposed. As the identification of fuzzy relation is the step in which the
appropriate model is determined, it can be considered to be the step playing the most active role on forecasting
performance. Especially in recent years, feed forward artificial neural networks (FFANN) utilized in this step.
In all of these approaches, memberships are ignored in the determination of fuzzy relations that represent the
internal relation of fuzzy time series. In order to overcome this problem, Yolcu et al. [5] and some other
researchers proposed various approaches which consider all membership values in the determination of
relations with FFANN. Although these methods use approaches that consider membership values, they involve
only first order fuzzy time series forecasting models. It is obvious that first order fuzzy time series forecasting
models would be insufficient to forecast some time series. Having increased number of inputs of ANN which
are used in determination of fuzzified relations is the main problem that may arise during transformation of
involved only first order fuzzy time series forecasting models into a high-order approach. In such a case,
training of the network would become difficult and take longer time and forecasting performance would be
influenced negatively.
In this study, we introduced a high-order fuzzy time series forecasting model (HO-FTS) which considers
membership values in identification of fuzzy relations and defuzzification steps. The introduced high-order
method used fuzzy C-means in fuzzification step and ANN with multiple-input and multiple-output in
identification of fuzzy relations. Furthermore, the problem related to the number of input of ANN that is likely
to arise in a high-order model was eliminated by implementing operation of intersection to the membership
values.
Application and Conclusion

Anahtar Kelimeler: Öngörü; Bulanık Zaman Serileri; Bulanık Kümeleme; Üyelik Deeri



The introduced high-order fuzzy time series forecasting model was applied to two different time series namely;
exchange market of Istanbul (IEX) and Taiwan Futures Exchange (TAIFEX). The errors of prediction obtained
from all methods are compared with each other and the all obtained results are summarized in Table 1.
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Table 1. The obtained prediction errors from the methods.
IEX Data

DIFFERENT PERFORMANCE MEASURES FOR FORECASTING TOURISM DEMAND OF
TURKEY

TAIFEX Data
Bulent ALPTEKIN, Mert Can ALAYBEYOGLU, Cagatay BAL, Cagdas Hakan ALADAG

[1]

[5]

HO-FTS

[2]

[3]

[4]

HO-FTS

RMSE

1161.21

929.82

611.46

93.49

102.96

80.02

67.14

MAPE

1.39%

1.13%

0.90%

1.09%

1.14%

0.87%

0.66%

MdAPE

1.30%

0.76%

0.99%

0.77%

0.78%

0.61%

0.48%

DA

50.00%

50.00%

83.33%

53.33%

80.00%

73.33%

80.00%

RMSE: Root mean square error

MAPE: Mean absolute percentage error

MdAPE: Median absolute percentage error

DA: Direction accuracy
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ÖZET
GELTRLM YÜKSEK DERECEL BR BULANIK ZAMAN SERS YAKLAIMI
Bulanık zaman serisi yöntemleri, bulanıkla tırma, bulanık ili kilerin belirlenmesi ve berrakla tırma
a amalarından olu ur. Literatürdeki çou çalı mada bulanık ili kiler belirlenirken üyelik deerleri ya ihmal
edilmekte ya da sübjektif yargılarla belirlenmektedir. Bu sorunları içermeyen bazı yakla ımlar ortaya
konmasına ramen bu yakla ımlar yalnızca birinci dereceden öngörü modellerini içermektedir. Birinci
dereceden modeller ise birçok zaman serisi öngörü probleminde yetersiz kalabilmektedir. Üyelik deerlerini
dikkate alan ve bulanık ili ki belirlemede yapay sinir aları (YSA) kullanan bu tip modelleri yüksek dereceli
bir modele dönü türmek ise a ırı girdi ve parametre sayısı gibi problemlere yol açacaktır. Bu çalı mada, bu
sorunları barındırmayan yüksek dereceli bir bulanık zaman serisi yöntemi tanıtılmı tır. Yüksek dereceli bir
modelde olu abilecek a ırı girdi sayısı problemi ise gecikmeli zaman serilerinin her bir gözlemine ait üyelik
deerlerine uygulanan “kesi im” i lemi ile giderilmi tir. Yöntemin performansı iki farklı uygulama ile
deerlendirilmi tir.

Hacettepe University, Faculty of Science, Department of Statistics, Ankara, Turkey
E-mails: alptekinblnt@gmail.com, alaybeyoglucan@gmail.com , nemesis06bal@gmail.com,
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Abstract
There is a need to forecast tourism demand accurately so that directors and investors can make operational,
tactical and strategic decisions, examples of which are scheduling and staffing, preparing tour brochures and
hotel investments, respectively needs [1]. Similarly, government organizations need accurate tourism demand
forecasts to plan required tourism infrastructures, such as accommodation site planning and transportation
development, among other needs [5].
International tourist receipts can be a good indicator of the role of tourism in an economy in term of both Gross
Domestic Product and foreign exchange generation. Policy makers may subsequently A high international
tourist arrivals level may be used in advertising campaigns and also in political discussions to legitimize and
emphasize the success of a country in the international community. Similarly, sizeable be convinced to assist
tourism development and further increase profitability from tourism activities [3].
Since forecasting tourism demand accurately is a vital issue, many forecasting techniques have been proposed
to analyze this kind of time series. Artificial neural networks (ANN) are one of thesemethods [1].Although
ANN has proved its ability in varioustime series applications, there are still some problems with its usage. One
of these problems is to determine the best architecture which produces the best forecasts [2]. Lots of
performance measures such as root mean square error (RMSE), mean absolute percentage error (MAPE),
median absolute percentage error (MdAPE), Bayesian information criterion, Akaike information criterion,
direction accuracy, and modified direction accuracy can be used for determining the best architecture in ANN.
Every performance measure evaluatesforecasting error from different aspects. For this reason Egriogluet al. [4]
proposed weighted information criterion (WIC) which is composed of different performance measures so that
it can evaluate the error from different aspects. The numbers of international tourist arrivals to Antalya and
Istanbul were employed. These monthly time series include observations between January 2004 and May 2013.
Also, the total number of foreign tourist arrivals to Turkey was forecasted in the implementation. This monthly
time series has observations from January 2004 to April 2013.
These time series were analyzed with feed forward neural network models.The number of units of input and
hidden layers change from 1 to 12 and 144 architectures were examined for each time series. Thus, 432
architectures were totally examined for three time series. In addition to WIC, RMSE, MAPE and MdAPE
performance measures were also exploited to determine the best feed forward neural network architecture.
These criteria are calculated over the test set. The best architectures obtained according to the performance
measures for each time series are given in Table 1. In this table, for example, 12-3-1 represents the architecture
which has 12 and 3 neurons in input and hidden layers, respectively. In this study, all obtained results were
compared to each other and discussed. Also, all obtained results were examined graphically and presented.

Anahtar Kelimeler: Bulanık Zaman Serileri; Öngörü; Üyelik Deeri; Kesi im  lemi
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Performance Measures

ANTALYA

ISTANBUL

TURKEY

WIC

12-1-1

12-1-1

12-1-1

RMSE

12-1-1

12-3-1

12-1-1

MAPE

1-11-1

7-10-1

2-10-1

MdAPE

1-11-1

7-10-1

2-10-1

Table 1. The obtained best architectures for each time series
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ÖZET
TÜRKYE TURZM VERS ÖNGÖRÜSÜ ÇN FARKLI PERFORMANS ÖLÇÜTLER
Gelen turist sayısı öngörü probleminin öneminden dolayı, literatürde bu problemin çözümü için birçok farklı
yöntem önerilmi tir. Yapay Sinir Aları (YSA) yöntemi belirtilen öngörü probleminin çözümünde kullanılan
etkin yakla ımlardan biridir. YSA birçok farklı öngörü probleminde ba arısını kanıtlamı olmasına ramen,
halen kullanımında bazı problemler bulunmaktadır. En iyi öngörüleri verecek mimarinin belirlenmesi belirtilen
problemlerden biridir. Farklı performans ölçütleri hatayı farklı bir açıdan deerlendirmektedir.Bu nedenle,
Eriolu vd. (2008) tarafından farklı performans ölçütlerini birle tiren ve hatayı aynı anda farklı açılardan
ölçebilen Aırlıklı Bilgi Kriteri (ABK) önermi lerdir. Yapılan çalı mada Antalya’ya, stanbul’a ve Türkiye’ye
gelen yabancı turist sayıları YSA ile öngörülmü tür. En iyi mimarinin belirlenmesinde çe itli performans
ölçütleri kullanılmı tır. Elde edilen tüm sonuçlar birbirleriyle kar ıla tırılarak yorumlanmı tır.
Anahtar kelimeler: Öngörü,Performans ölçütü, Türkiye turizm verisi, Yapay sinir aları, Zaman serileri
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SIRALI VE ÇOK TER ML LOJ T MODELLER N UYUM Y L  GÖSTERGELER AÇISINDAN
KAR ILA TIRILMASI

Çizelge 1. NPO, PPO, Çok Terimli Lojit Modellerinin Uyum yilii Göstergeleri Bakımından
Kar ıla tırılması

Erkan ARI*

Uyum yilii

Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fak. statistik Böl., 58140, Sivas, Türkiye, eari@cumhuriyet.edu.tr

Model

Göstergesi

Zeki YILDIZ

NPO

PPO

Çok terimli

0,0832

0,0785

0,0746

Sapma Ölçüsü

370,2256

372,1018

373,6878

AIC

390,2256

388,1018

393,6879

BIC

424,3421

415,395

427,8044

Mac Fadden 
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Özet
Paralel dorular varsayımı kimi zaman salanmakta kimi zaman ise salanamamaktadır. Bu varsayım
salandıı durumda PO model kullanılırken, salanmadıı durumda ise NPO ve PPO modelleri
kullanabilmektedir. Bu varsayım salanmadıı durumda kullanılabilecek bir model de Çok Terimli
(Multinomial) Lojit modeldir. Bu çalı mada ele alınan modeller uyum iyilii kriterleri bakımından
kar ıla tırılmı ve NPO ve PPO modelleri kullanmanın baımlı dei kenin yapısındaki tüm bilgiyi kullanması
ve sıralı yapının göz ardı edilmemesi açısından çok terimli lojit modele göre avanyaj saladıı sonucuna
ula ılmı tır.
1. Orantısal Olmayan Oran Model (Non-Proportional Odds Model) (NPO)
Fu (1998) tarafından önerilen “Orantısal Olmayan Oran Model” de lojit olu turma esnasında yıılımlı lojitler
kullanılmakta ve paralel dorular varsayımı salanmamaktadır.

Dolayısıyla bu modelde baımsız

dei kenlerin baımlı dei ken odds’una etkisi e it deildir ve baımlı dei ken kategorisi       
ile gösterildiinde  katsayıları baımlı dei kenin her bir kategorisi için farklıdır (Fu, 1998). Orantısal
Olmayan Oran modelde dier adıyla Genelle tirilmi Sıralı Lojit modelde, ’inci kategori için yıılımlı olasılık

Çizelge 1.’deki uyum iyilii göstergelerine (Mac Fadden  Sapma Ölçüsü, AIC, BIC) göre Sıralı Lojit
Modeller (NPO, PPO) veriye daha iyi uyum salamaktadır. Ancak burada uyum iyilii kriterlerine bakılarak
Paralel Dorular Varsayımının salanmadıı durumlarda Çok Terimli (Multinomial) Lojit Modelin, Sıralı Lojit
Modellerden daha iyi bir seçenek olup olmadıına dair kesin bir sonuç elde edilemez. Çünkü Çok Terimli Lojit
model ile Sıralı Lojit Modellerinin odds kestirimi kar ıla tırmaları birbirlerinden farklıdır. Sıralı Lojit
Modellerde olu turulan lojitlerde referans ve kar ıla tırılan kategoriler yıılımlı olarak ele alınmaktadır.
Dolayısıyla orantısal, orantısal olmayan ve kısmi orantısal oran modellerinin odds oranları yıılımlıdır. Çok
Terimli Lojit modelinde ise sadece seçilen referans kategorisine göre dier kategorilerin kar ıla tırılması
nominal olarak yapılmakta ve baımlı dei kenin sıralı yapısı göz ardı edilmektedir. Dolayısıyla Paralel
Dorular Varsayımının salanmadıı durumlarda NPO ve PPO modelleri kullanmak baımlı dei kenin
yapısındaki tüm bilgiyi kullanması ve sıralı yapının göz ardı edilmemesi açısından avantaj salamaktadır.
4. KAYNAKLAR
 Fu, Vincent, K., 1998. Estimating Generalized Ordered Logit Models, STATA Technical Bulletin, 44 p.

Orantısal Oran modelinde olduu gibi E itlik 1. ile ifade edilir (Fullerton and Xu, 2012).
     

   
   

       

 Fullerton, Andrew, S. and Xu, J., 2012. The Proportional Odds with Partial Proportionality Constraints
Model for Ordinal Response Variables, Social Science Research, 41,182-198 p.



2. Kısmi Orantısal Oran Model (Partial Proportional Odds Model) (PPO)
Kısmi Orantısal Oran Modeli, paralel dorular varsayımının kimi dei kenler için salandıı kimisi için ise
salanmadıı durumda kullanılan ve güçlü varsayımı oldukça rahatlatan bir modeldir. Model hem orantısal
hem de orantısal olmayan modellerin özelliklerini ta ımaktadır (Peterson and Harrell, 1990).
3. Çok Terimli (Multinomial) Lojistik Regresyon Analiz




 


  
  
  

       

 Peterson, B., Harrell, J.R., 1990. Partial Proportional Odds Models for Ordinal Response Variables, Applied
Statistics, Vol 39, No. 2, 205-217 p.
ABSTRACT
The Comparison of Ordinal and Multinominal Logit Models In Terms of Indicators of Goodness of Fit

Çok terimli lojistik regresyon modelinde baımlı dei kenin ’inci kategoriye dü me olasılıı     
ile E itlik 2.’deki gibi ifade edilmektedir (Liao, 1994).
 

 Liao, T.F., 1994, Interpreting Probability Models., Logit, Probit and Other Generalized Linear Models,
Quantitative Applications in the Social Sciences, Sage Publications 88 p.



Parallel line assumption is sometimes ensured, sometimes not. When this assumption is ensured, PO model
is used,otherwise NPO and PPO models can be used. When this assumption is not ensured, multinominal logit
model is one of the models that can be used. The models dealt in this study is compared in terms of goodness
of fit and it is concluded that using NPO and PPO models provide an advantage over multinominal logit model
in terms of using all the data in the structure of dependent variable and not ignoring the ordinal structure.

Çok Terimli Lojit ve Sıralı Lojit Modeller uyum iyilii açısından kar ıla tırıldıında Çizelge 1.’deki
sonuçlara ula ılmı tır.

Key Words:Non-Proportional Odds Model, Partial Proportional Odds Model, Multinomial Logit Model,
Goodness of Fit.
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R×C BOYUTLU ÇAPRAZ TABLOLARDA ÇOKLU KARILATIRMA YÖNTEMLERNN
NCELENMES: BR UYGULAMA
engül CANGÜR*, Handan ANKARALI, Özge PAS N
Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bili im A.D., 81620, Düzce, Türkiye
E-mail:sengulcangur@duzce.edu.tr

kiden fazla grupta, nominal düzeyli bir sonuç de i kenine ait hesaplanan oranların kar ıla tırılması için
olu turulan R×C çapraz tablosu uygun Ki-kare testleri (Pearson, Fisher-Freeman-Halton, Likelihood Ratio) ile
de erlendirilmektedir. Test sonucunda, gruplar arasında anlamlı fark saptanmı ise hangi grup çifti/çiftlerinin
farklı oranlara sahip oldu unu belirlemek için, varyans analizi modellerinde kullanılan çoklu kar ıla tırma
yöntemlerine benzer yöntemlerden yararlanılmaktadır. Literatürde yer alan ve oranlar arası farkı incelemek
amacıyla kullanılan çoklu kar ıla tırma yöntemleri, Bonferroni, Bonferroni-Holm, Simes-Hochberg, Hommel,
Benjamini-Hochberg, Tukey ve Marascuilo yöntemleridir. Kar ıla tırılacak oran sayısı, örneklem büyüklü ü
ve gerçekte do ru olan sıfır hipotez sayısı gibi etkenlere ba lı olarak ortaya çıkan Family-Wise Hata oranı,
False Discovery oranı ve testin gücü açısından söz konusu yakla ımlar arasında farklılıklar olu maktadır. Çok
boyutlu çapraz tablolardaki oranlar arası fark için kullanılan Bonferroni yöntemi, SPSS (ver.20) paket
programında, di er yöntemler ise Minitab, SAS, Matlab, Dataplot ve R program/programlama dillerinde
yazılan bir makro aracılı ı ile uygulanabilmektedir. Bu çalı mada, çapraz tablolarda ki-kare istatisti i anlamlı
bulundu u zaman bir ba ka ifadeyle ikiden fazla oran arasında farklılı ın olmadı ına dair kurulan sıfır hipotezi
ret edildi inde, literatürde adları sık geçmeyen ve yaygın kullanılmayan çoklu kar ıla tırma yöntemlerinin
teorik özellikleriyle birlikte tanımlanması ve sonuçlarının kar ıla tırmalı olarak bir örnek üzerinde
yorumlanması amaçlanmı tır. Bu amaçla fen lisesi 9, 10 ve 11. sınıfta okuyan toplam 261 ö renciye uygulanan
dikkat eksikli i (DE) tanı ölçe inden elde edilen veriler kullanılmı tır. Sonuçlar de erlendirildi inde; 11.
sınıfta ö renim gören ve yüksek düzeyde dikkat eksikli i riski ta ıyan ö rencilerin oranı (%39.2), 9. ve 10.
sınıftakilerden (%13.3, %16.9) anlamlı seviyede yüksek bulunmu tur. 11. sınıfta ö renim gören ve orta
düzeyde dikkat eksikli i riski ta ıyanların oranı (%54.1) ise hem 10. (Marascuilo dı ında) hem de 9.
sınıftakilerden anlamlı seviyede dü ük bulunmu tur (%71.9, %80.6). Ayrıca Tukey, Bonferroni, Hommel ve
Benjamini-Hochberg yöntemlerine göre hesaplanan 1. Tip hata yapma olasılık de erleri, ba langıçta belirlenen
%5 de erine yakın oldu unda, ilk 3 yöntem ile benzer sonuçlar bulunmu tur, buna kar ın Benjamini-Hochberg
yöntemiyle daha küçük yanılma olasılık de eri elde edilmi tir. Bonferroni-Holm ve Simes-Hochberg
yöntemlerine göre hesaplanan yanılma olasılıklarının ise aynı oldu u belirlenmi tir. Buna ilaveten Marascuilo
yönteminden elde edilen sonuç anlamlı bulunmamı tır. Ayrıca örnekteki ko ulların ço unlu unda, BenjaminiHochberg yöntemiyle hesaplanan yanılma olasılıklarının, di er yöntemlerden elde edilenlere göre daha küçük
bulunması literatür bilgisini desteklemektedir. Örnek sonuçlarına göre adı geçen yöntemler içerisinde en güçlü
yöntem, Benjamini-Hochberg’tir ve bu bilginin de literatürle uyumlu oldu u görülmü tür. Sonuç olarak, ikiden
fazla oran kar ıla tırmasında bu yöntemlerin ba arılı bir ekilde kullanılabilece i söylenebilir.

ABSTRACT
INVESTIGATION OF MULTIPLE COMPARISON PROCEDURES IN R×C CROSS-TABLES: AN
APPLICATION
Multiple comparison procedures (MCPs), such as Bonferroni, Bonferroni-Holm, Simes-Hochberg, Hommel,
Benjamini-Hochberg, Tukey, and Marascuilo can be used to investigate the difference between proportions in
R×C cross-tables. The study aims to compare MCPs, when the Chi-square test-statistics is significant for crosstable. For this purpose, the relevant algorithms were applied to data about attention-deficit-disorder of highschool students. According to results, Benjamini-Hochberg method’s the highest power. Marascuilo method
has the least significant-differences while the others provide an equal number of significant-differences.
However, all methods are different from each other for Type I error level. These methods can be used
successfully for comparisons of more than two proportions.
Key Words: Proportions, Multiple Comparison Procedures, Bonferroni, Tukey, Benjamini-Hochberg,
Marascuilo, Attention Deficit Disorder
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AZ GEL M

ÜLKELER N SALIK VE ASKER HARCAMALARA L K N DE KENLER
BAKIMINDAN NCELENMES
Fatih ÇEMREK*, Ay e
**, Hakkı POLAT*
*Eski ehir Osmangazi Üniversitesi Me elik Kampüsü statistik Bölümü /Eski ehir
**Gazi Üniversitesi Gazi Meslek Yüksekokulu Çubuk Yerle kesi Çubuk/ANKARA
Çizelge 1. Bölgelere Göre Salık ve Silah Harcamaları

1.

Salık Harcamaları Silah Harcamaları

Giri
Satır Etiketleri

Birle mi Milletlerin düzenli olarak yayınladıı, dünyadaki çou insanın en azından be dakika bile olsa durup
dü ünmesine biraz da üzülmesine, ama sonra da hayatına kaldıı yerden devam etmesine sebep olan
raporlarında, nedenleri, sorunları veya çözümleri tartı ıladursun, dünya üzerinde her yıl yakla ık 12 milyon
insanın açlık ve bunun sebep olduu salık problemlerinden dolayı öldüü belirtilmektedir. Uzmanlar i in daha
vahim tarafı olarak, bu ekilde devam edilirse bu sayının her geçen yıl artacaı gerçeini ifade etmektedir [1].
ABD Kongre üyeleri için hazırlanan silah anla maları raporuna göre 2009'da 58 milyar dolarlık silah anla ması
yapılmı , bu rakam 2012 de 85 milyar dolara çıkmı tır. Aynı yıl BM'nin 30 milyon insanın ihtiyaçlarını
kar ılamak için insani yardım çarısı 7 milyar dolardır. Tüm dünya genelinde ise ABD’nin çe itli ülkelerle
sadece bir yıllık silah anla malarının parasal deeri 66 milyar doları bulmaktadır [6].
Buna ek olarak silah ticareti yapılan ülkelerin %80’ine yakının Afrika ve Asya’daki az geli mi ve geli mekte
olan ülkeler olması son zamanlarda uzmanları dı arıdan yardımlardan ziyade, bu ülke hükümetlerinin elinde
bulunan kaynaklarını silahlara deil de halkın temel ihtiyaçlarının hizmetine nasıl sunacaklarının dü ünülmesi
gerektiine itmi tir [2,3,4].
Bu çalı manın amacı da, dünya üzerinde ki i ba ına dü en milli hasıla miktarı olarak en dü ük düzeye sahip 44
ülkenin, salık ve askeri harcama verilerini içeren bazı dei kenlerle incelenmesi, benzerlik ve farklılıklarının
istatistiksel yöntemlerle ortaya konmasıdır. Bu amaçla tanımlayıcı istatistiklerin dı ında söz konusu 44 ülke
için kümeleme analizi uygulanmı ve ele alınan dei kenler bakımından ülkelerin benzerlikleri ortaya
konmaya çalı ılmı tır.
Çok dei kenli istatistiksel tekniklerden birisi olan kümeleme analizi, grup sayısı bilinmeyen ve
gruplandırılmamı verilerin benzerliklerine göre sınıflandırılması amacıyla kullanılmaktadır. Kümeleme
analizi, verilerin birimlere veya dei kenlere göre birbirlerine benzerlikleri bakımından ayrık kümelerde
toplanmasını salayan bir tekniktir. Kümeleme analizi birbirine benzer olan bireylerin aynı gruplarda
toplanmasını amaçlaması bakımından diskriminant analizi ile, birbirine benzer dei kenlerin aynı gruplarda
toplanmasını amaçlaması nedeniyle de faktör analizi ile benzerlik göstermekte olup veri indirgeme özellii
vardır [5].

3.

(Milyon Dolar)

(Milyon Dolar)

Afrika

36.727,1

6.838,1

Asya

23.388,8

10.610,8

Orta Amerika

733,6

44,1

Genel Toplam

60.849,5

17.493.0

Sonuçlar

5 ya altı ölüm oranları (Binde), Geli mi çme Suyu Kaynaklarının Kullanılabilme Oranı (%), Geli mi Salık
Tesislerinin Kullanımı(%), Yeti kin HIV Oranı (%), Silah Harcamaları (Milyon Dolar) ve Salık Harcamaları
(Milyon Dolar) söz konusu ülkeler için kümeleme metoduyla analiz edildiinde, temelde 10 kümenin, 2.
iterasyonda 5, 3. iterasyonda da 3 küme yapısının olduu görülmü tür. Son olarak 4. iterasyonda ise tüm
ülkelerin söz konusu dei kenler bakımından 2 ayrı kümeye toplandıı belirlenmi tir.
KAYNAKÇA
[1] www.fao.org
[2] www.sipri.org
[3] www.unicef.org
[4] www.worldbank.org
[5] Tatlıdil H, (1996), Uygulamalı Çok Dei kenli statistiksel Analiz, Akademi Mat., Ankara.

2.

Bulgular
[6] (http://workshop.chromeexperiments.com/projects/armsglobe/)

Çizelge 1’de kümeleme analizine tabi tutulan az geli mi ülkelerin yaptıkları silah ve salık harcamaları
görülmektedir. Çizelge incelendiinde, her ne kadar yapılan silah anla malarının çounun resmi olmadıı, el
altından yürütüldüü uzmanlarca ifade edilmi olsa da bu ülkelerin silah harcamalarının parasal
büyüklüklerinin salık harcamalarına oranlarının %30’lara yakla tıı görülmektedir. Çalı mada ayrıca daha
ayrıntılı olarak ülkelerin yaptıkları bu harcamaların Gayri Safi Milli Hasıla’daki oranları, ki i ba ına dü en
askeri ve salık harcamaları gibi kar ıla tırmalı tablolara yer verilmi tir.

ABSTRACT
Investigation of Least Developed Countries for Health and Military Expenditure Variables
According to UN reports there are 12 million people die for about starvation in the world every year. Another
reports of UN point that 30 million people can recovered from starvation with just by 7 billion aids. Officially
there was 85 billion dollars gun trades were made all around the world in 2012.
In this study, was searched about of their expenditure of army and health and some another indicators about
health, for the 44 poorest country in the world. And this research show that, that poor countries spend amount
of their budget about of 33% of their health expenditure.
Key Words: Gun Trades, Health Expenditure, Starvation, Clustering Analysis
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SEÇMENLERN KARARLARINI ANLAMAK: BR YAPISAL ETLK MODEL ÖNERS
Gamze ÇNER ve Veysel YILMAZ
Eski ehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi statistik Bölümü,26000,Eski ehir,
gamzeciner@gmail.com* veyselyilmazhoca@gmail.com
GR
Bu çalı mada oy verme davranı ının planlanan davranı teorisiyle açıklanması amaçlanmı ve yapısal e itlik
modellemesiyle geli tirilmi tir. Planlanmı davranı teorisi, Ajzen tarafından ortaya atılmı tır. Planlanmı
davranı teorisi üç faktörün davranı ı tetiklediini öne sürmektedir: ki isel tutum, ki isel norm ve algılanan
davranı kontrolü. Teoriye göre; bir davranı olumlu olarak algılandıı takdirde (ki isel tutum), o davranı ın
gerçekle tirilme olasılıı daha yüksektir. Yine teoriye göre bireyin önemli olarak kabul ettii ki ilerin,
herhangi bir davranı a kar ı tutumu (ki isel norm) olumlu ise bu tutum bireyi o davranı ı gerçekle tirmeye
itecektir. Son olarak bireysel algılar ki inin davranı üzerinde kontrol sahibi olduu (algılanan davranı
kontrolü) yönünde ise bu durum davranı ın gerçekle tirilmesini daha fazla te vik edecektir (Nunko ve
Ramkissoon, 2010:529). Yani teoriye göre bütün davranı lar belli sebeplere balı olarak ortaya çıkar.
Davranı ların sonuçları önceden hesaplanır, ortaya çıkan sonuçlardan herhangi birine ula mak için karar verilir
ve karar eyleme dönü türülür (Özbey, 2010).
Planlanmı davranı teorisine göre üç dei ken niyeti etkiler. Bu dei kenler; ki isel tutum, ki isel (subjektif)
norm ve algılanan davranı kontrolüdür. Burada ki isel tutum, bireyin kendi inançlarına dayalı olarak bir
davranı a kar ı olu turduu olumlu ya da olumsuz dü ünceleri ifade eder. Ki isel norm ise ki inin etrafındaki
önemli olduunu dü ündüü ki ilerin fikirlerinin davranı a olan etkisini ifade etmektedir. Algılanan davranı
kontrolü ise bir davranı ı gerçekle tirmenin zorluunu ya da kolaylıını ifade etmektedir (Rutherford ve De
Vaney, 2009:1-16).

H5: Algılanan davranı kontrolü ile tutum arasında bir ili ki vardır.
H6: Ki isel norm ile tutum arasında bir ili ki vardır.
Analiz Sonuçları
Elde edilen seçmen örnekleminin %48’i kadınlardan ve %52’si ise erkeklerden olu maktadır. Örneklemin
%58,9’u üniversite e itim düzeyinde, %24’ü lise e itim düzeyinde, %13,6’sı ilkö retim e itim düzeyinde ve
%3,5’u yüksek lisans e itim düzeyindedir. Ki isel norm; oy verilen partiye yakın çevre deste i, algılanan
davranı kontrolü; ki inin verdi i oya tutarlılı ı ve tutum; ki inin verdi i oya inancı olarak açıklanırsa; AKP
için, ki inin verdi i oya inancı ve ki inin verdi i oya tutarlılı ı tekrar AKP’ye oy verme niyetini dü ük oranda
açıklıyorken, yakın çevre deste i, oy verme niyetini yüksek oranda açıklar(0,628). CHP için, yakın çevre
deste i tekrar CHP’ye oy verme niyetini dü ük oranda açıklarken, ki inin verdi i oya inancı tekrar CHP’ye oy
verme niyetini yüksek oranda açıklar(0,56). MHP’de ise, yakın çevre deste i, tekrar MHP’ye oy verme niyetini
açıklayamazken ki inin verdi i oya inancı ve ki inin verdi i oya tutarlılı ı, tekrar MHP’ye oy verme niyetini
çok dü ük oranda açıklamaktadır.
KAYNAKLAR
AJZEN, I.(1991)“The Theory of Planned Behavior, Organizational Behaviorand Human Decisions Prosesses”
HANSEN, D.,Jensen J.M. (2007) “Understanding voters’ decisions: a theory of planned behavior approach”
Innovative Marketing
ABSTRACT
UNDERSTANDNG THE VOTERS' DECSONS: A PROPOSAL OF STRUCTURAL EQUATON
MODEL

ARATIRMA MODEL VE HPOTEZLER

This study aimed to explain the voting behavior of the theory of planned behavior and structural equation
modeling has been developed. At the level of primary education for the AKP and the MHP, CHP voters rate
than high. MHP voters to rate the level of secondary education AKP and the CHP was higher than, the highest
rate of university and post-graduate education at the level of CHP voters is at.
Key words: Factor Analysis, Theory of Planned Behavior, AMOS, Structural Equation Model

ekil 1.Aratırma Modeli ( PDT)
Bu faktörlerle davranı a yönelik niyetin açıklanması için a aıdaki hipotezler kurulmu tur.
Bu hipotezler;
H1: Tutum, davranı a yönelik niyeti önemli ölçüde etkilemektedir.
H2: Algılanan davranı kontrolü, davranı a yönelik niyeti önemli ölçüde etkilemektedir.
H3: Ki isel normlar, davranı a yönelik niyeti önemli ölçüde etkilemektedir.
H4: Algılanan davranı kontrolü ile ki isel norm arasında bir ili ki vardır.
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Küreselle en dünyamızda enformasyon hızla yayılırken birbiri ile yakın ili ki içerisindeki birimleri
etkilemekte, bu etkile im mekansal yakınlık içerisinde daha fazla olmaktadır. Bu durum, sa lık, sosyal, siyasal
ve kültürel boyutlarda mekansal da ılımı etkilemekte ve mekansal etkile imlerin analiz edilmesini
gerektirmektedir. 80’li yıllardan itibaren mekansal analiz gündeme gelmeye ba lamı , özellikle son yıllarda
uygulamaları ileri boyutlara ula mı tır. Mekana ba lı olarak elde edilen verilerde kom uluk ili kilerinin yönü
ve boyutu ara tırılmaya ba lanmı tır. Mekansal analiz; co rafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama ve istatistik
alanındaki hızlı geli meler sonucunda çok faydalı bilgiler veren bir analiz yöntemi haline gelmi tir.
Bu çalı mada, 2010 yılı Türkiye’nin statistiki Birim Bölge Sınıflaması( BBS-2), 2. Düzeyinde bulunan 26
bölgesine ait ölüm sebeplerinin mekânsal ili kisi incelenecektir. Kurulan modelde ölüm sebeplerini etkileyen
demografik ve çevresel faktörlerin, sa lık verileri ba lamında bölge kom ulukları üzerindeki etkileri
ara tırılacaktır. Bulguların ortaya konulmasında mekânsal regresyon analizinin yanı sıra co rafi bilgi sistemleri
(CBS) görüntüleme yöntemleri de açıklanarak uygulanacaktır.
Anahtar kelimeler: Ölüm nedenleri, Mekansal Analiz, Mekansal regresyon, CBS, BBS-2(NUTS-2)

SPATIAL ANALYSIS OF CAUSES OF DEATH
As the information is spreading out fast in our globing world, it affects the units in a close contact with each
other and this interaction can be seen between the nearer ones increasingly. This case affects the spatial
distribution in health, social, political and cultural perspectives, and makes necessary to analyze the spatial
interactions. Since 80’s, the spatial analysis has begun to come up, especially in recent years, its applications
have reached to further levels. The direction and size of the correlation of geographical neighborhood have
been researching in spatial data. The spatial analysis has become an analysis method providing very useful
information as a result of advances in geographical information systems, remote sensing and statistics.
In our study, we will examine the spatial relation of the causes of death belonging to 26 (Nomenclature of
Territorial Units of Statistics 2 Level (NUTS-2)) regions of Turkey for 2010 year. In the model, it will be
searched that the effects of demographical and environmental factors causing deaths on regional neighborhood
in the context of health. We will use spatial regression method in analysis as well as the visualization
techniques of geographical information system (GIS) in reveal of findings.
Key words: Causes of death, Spatial Analysis, Spatial regression, GIS, NUTS-2
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KKA VE K-EN YAKIN KOM ULUK KULLANILARAK VZA’DA A IRLIK KISITLARININ
BEL RLENMES
Elvan AKTÜRK HAYAT*, Olcay ALPAY
Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi statistik Bölümü,57000,Sinop, TÜRKYE
elvanakturk@gmail.com,olcayb@sinop.edu.tr

Veri Zarflama Analizi’nde De i ken Seçimi
Çoklu girdi ve çıktıya sahip, benzer yapıları olan karar verme birimlerinin (KVB) göreli etkinliklerini
deerlendiren Veri Zarflama Analizi (VZA), son yıllarda yöneylem ara tırması ve yönetim bilimlerinde
sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. VZA, Farrell tarafından önerilen sınır (frontier) analizine dayanılarak
Charnes, Cooper ve Rhodes tarafından geli tirilmi tir.[1]
VZA, matematiksel programlama tabanlı bir tekniktir ve herhangi bir birimin etkinlii, CCR modeli olarak
bilinen temel etkinlik modeli ile ölçülür.[2] Girdi odaklı CCR modeli (1) nolu e itlikle verilmektedir.
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Burada, p indisi etkinlii hesaplanacak KVB’yi, x girdileri, y çıktıları, z ilgili birimin etkinlik deerini, n KVB
sayısını, m girdi sayısını, s çıktı sayısını göstermektedir. Bu modelin çözümünden elde edilen etkinlik skoru 1
olan KVB’leri, etkin olarak, etkinlik skoru 1’in altında olan her birim ise etkin olmayan olarak deerlendirilir.
Herhangi bir KVB için tahmin edilen etkinlik, modeldeki girdi ve çıktı sayısına balıdır. Bir veri setinde girdi
ve çıktıların toplam sayısı KVB’lerin toplam sayısına yakla tıında VZA problemli olabilmektedir.
Uygulamalarda ise genellikle KVB sayısı az, dei ken sayısı fazladır. Çok sayıda girdi ve çıktı olması
durumunda, önemli olmayan bir dei keni analizden çıkarmak yerine aırlık kısıtlamalarına gidilmesi daha
uygundur. Bu nedenle dei ken seçimi ve aırlık kısıtlamaları VZA’da en önemli a amadır. [3]
Sengupta (1990), VZA’da yer alabilecek dei kenlerin belirlenmesinde Kanonik Korelasyon Analizi’nin
(KKA) kullanılabileceini göstermi tir.[4] VZA için aırlık kısıtlarının tanımlanmasında KKA’nın
kullanılabilecei Gonçalves vd. tarafından gösterilmi tir.[3]
Çoklu regresyon analizinin genelle tirilmi ekli olarak kabul edilen KKA, iki ve daha fazla dei ken içeren iki
dei kenler seti (X1, X2, … , Xp ; Y1, Y2, … , Yq) arasındaki ili kiyi dorusal bile enler aracılıı ile
deerlendiren çok dei kenli bir yöntemdir. KKA’nın temel amacı, iki dei ken setinin her biri için maksimum
korelasyonlu ve birim varyanslı dorusal bile enler elde edip, dei ken setleri arasındaki ili kiyi maksimize
edecek en uygun boyutu belirlemektir.[5]
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BA IMLI K ÖRNEKLEM TESTLER NDE YEN DEN ÖRNEKLEME YÖNTEMLER N N
KAR ILA TIRILMASI

Bu çalı mada, VZA’da a ırlık kısıtları için kullanılabilecek di er bir yöntem olarak veri madencili i
tekniklerinden K-en yakın kom u algoritması ele alınmı tır. K-en yakın kom u algoritması, sınıflandırma
problemini çözen denetimli ö renme yöntemleri arasında yer alır.

Özge KARADA

Çalı mada, çok boyutlu veriler söz konusu oldu unda VZA’da kullanılacak de i kenler arasındaki ili kiye
ba lı olarak hesaplanan a ırlıklar matrisi, KKA ve k-en yakın kom u algoritması kullanılarak belirlenmeye
çalı ılmı tır. Bu iki yöntemden elde edilen a ırlıklar kullanılarak 2 ayrı VZA modeli elde edilmi ve
KVB’lerin etkinlikleri kar ıla tırılmı tır.
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1. Ba ımlı ki Örneklem Kar ıla tırmasında Yeniden Örnekleme Yakla ımı
Örneklemlerin ba ımlı oldu u durumlarda yani aynı örneklem üzerinde yapılan iki farklı ölçüm söz konusu
oldu unda bu ölçümler arasındaki farkın anlamlı olup olmadı ını test etmek amacıyla ba ımlı / e le tirilmi
örneklem t-testi kullanılır. Ba ımlı iki örneklemlerde, X1 ve X2 e le tirilmi iki örneklem ve D de i keni fark
vektörü,

[3] Gonçalves A.C., Almeida R.M.V.R., Lins M.P.E. and Samanez C.P. (2013),Canonical Correlation Analysis
In The Definition of Weight Restrictions for Data Envelopment Analysis, Journal of Applied Statistics, Vol.
40, No.5, 1032–1043.
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ABSTRACT
DETERMINATION OF WEIGHT RESTRICTIONS USING BY CCA AND
K-NEAREST NEIGHBOR IN DEA
Data Envelopment Analysis(DEA) is becoming an increasingly popular management tool. The goal of the
DEA is to evaluate the relative performance of similar Decision Making Units(DMUs). Variable selection and
weight restrictions important issues in DEA. The estimated efficiency for any DMU depends on the inputs and
outputs included in the model. In this study, Canonical Correlation Analysis (CCA) and k-nearest neighbor
algorithm are used to determine the weight restrictions matrices and compared the efficiencies of DMUs with
using DEA.
Key Words:Data Envelopment Analysis, Canonical Correlation Analysis, K-nearest neighbor
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tanımlansın ve burada amaç
H 0:    
yokluk hipotezini test etmektir.
E le tirilmi iki örneklem arasındaki de erlere ili kin fark de erlerinin normal da ılım göstermesi gerekir.
Ancak farkların da ılımı normal da ılıma uyum göstermiyorsa, e le tirilmi t testi uygun olmaz. Bu durumda
alternatif çözüm olarak parametrik olmayan yöntemlerden Wilcoxon i aretli sıra testi tercih edilir. Ancak son
yıllarda, parametrik olamayan yöntemlere alternatif olarak yeniden örnekleme (resampling) yöntemleri
geli tirilmi tir. Yeniden örnekleme, kitlenin da ılımı bilinmedi inde ve di er yöntemler geçersiz oldu unda
oldukça kullanı lı yöntemlerdir. Yeniden örnekleme yöntemlerinin temeli, teorik da ılımlara dayanmakta ve
aynı örneklem içerisinden yeniden örnekler seçmeye ba lı olmaktadır.
Liteatürde yer alan yeniden örmekleme metotlarından biri permütasyon testi di eri bootstrap yöntemidir.
Rasgelele tirme testi olarak da adlandırılan permütasyon testinin temeli sıralı istatistiklere dayanan bir yeniden
örnekleme tekni idir. Di er bir yeniden örnekleme tekni i olan Bootstrap Örneklemesi metodu ise, yo un
matematik formüllerden uzak, sınırlı varsayımlara sahip, anla ılması ve kullanılması oldukça kolay bir
yöntemdir [3]. Bootstrap’ın temeli n hacimli rasgele örneklemden, yerine koyarak seçim yöntemi ile yeniden n
hacimli örneklemler yaratıp, ilgilenilen istatisti in defalarca gözlemlenmesine dayanır. Ayrıca bootstrap
yönteminde örneklemin seçilmesi yerine koyma yöntemine göre, permütasyon testinde ise yerine koymadan
yöntemiyle yapılmaktadır [1, 2].
Yeniden örnekleme tekni i ile elde edilen örneklemler üzerinden ba ımlı örneklemin temelini olu turan fark
de erleri  ile gösterilirse, fark de erlerinin ortalama ve varyansı a a ıdaki e itliklerle hesaplanır:
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Bu de erler yerine konuldu unda fark de erlerine ait  istatisti i e itlikte verildi i gibi elde edilir.
 







(3)



Çalı manın amacı, ba ımlı gruplarda e le tirilmi t-testi ve alternatifi olan Wilcoxon i aretli sıra testine
alternatif olarak yeniden örnekleme yöntemlerinden permütasyon testi ve Bootstrap yöntemi ile bir simülasyon
çalı ması yapmaktır. Bu nedenle, farklı da ılımlar, farklı örneklem büyüklükleri, farklı korelasyon yapıları
dü ünülerek, ele alınan yöntemler testin gücü bakımından kar ıla tırılmı tır. Sonuç olarak, yeniden örneklem
yöntemlerinden permütasyon ve bootstrap yönteminin, e le tirilmi örneklem t-testine bir alternatif olarak
kullanılabilirli ini ortaya koymak ve bazı durumlarda daha iyi sonuç verdi ini göstermek amaçlanmı tır.
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COMPRASION OF RESAMPLING METHODS FOR PAIRED SAMPLE TESTS
ABSTRACT
In this study, it is attempted to compare the resampling methods including bootstrap and resampling and
classical methods for paired sample test. A simulation study was performed to test the difference between the
paired samples for both parametric and nonparametric methods under different conditions by taking different
distributions, different population correlations and also different sample size. Results are interpreted based on
simulation study with respect to their power of test values.
Key Words: permutation test, Bootstrap sampling, paired t test

Giri
Yol-bakım araçları ile yol güvenliini arttırmak için tedbirlerin planlanlanması metodolojisi a aıdaki
durumlara balıdır. Yol alarında herhangi bir yolun veya onun bir kısmı için yol güvenlii , gereken
güvenlilik ko ulları ve yolun özelliklerinin uygun olup olmamasıyla belirlenir. Metodolojiye göre planlanan
periyodun ba langıçından önce belirlenen Kk kompleks göstericisinin deerinin yolun güvenlii olan ve
planlanan seviyelerin uygunluu ile karakterize olur [1].
Yolun tamir ve yeniden kurulması için ayrılmı tüm maliye kaynakları göz önüne alınarak Kk dei keninin o
andaki deerini belirledikten sonra yolun güvenliliini arttırmak için uygun 1 - 19 sade göstericilerine göre
hareketin güvenliliini kvalimetrik modeli kurulur (yani,yolun geçi kısmının geni letilmesine
1
göstericisinin iyile tirilmesi uygun gelir, köprülerin geni letilmesine – 3 göstericisi vb.) [2].
Yol güvenliinin arttırılması tedbirlerinin esaslandırılması, belirlenen bütçe kapasitesini a madan yol
güvenliinin tasarlanan kompleks göstericisinin maksimal deerini belirlemeye getirilir.
Matematiksel Model
Problemin matematiksel modeli a aıdaki gibi ifade edilir:



19

c ( xi  i )  C

(1)

i =1 i

i  xi  5 , i=1,2,…,19,

(2)

k.a.




enb K k = 19 ai xi
i =1

(3)




Burada, xi ve i - hareketin tehlikesizliine yol durumlarının etkisini gösteren kvalimetrik modelin basit
göstericilerinin giri ve çıkı deerleridir:



ai – yukarıdaki göstericilerin deerlilii katsayıları;



ci – göstericilerin deerini bir puan artırılmasını salayan tedbirlerin birim deeri;



C – bir yıl için hareketin güvenliliini arttırmak için tedbirlere ayrılan finans kaynaklarının planlanan
kapasitesi.

Problem daha açık bir ekilde yazılabilir:
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C1 ( x1  1 ) + C2 ( x2   2 ) + … + C19 ( x19  19 )  C,

YAAM SÜRDÜRME ANALZNDE GAMMA KIRILGANLIK MODEL

(4)

i  xi  5, (i = 1, 2,…,9,11,… 19 ) ,

(5)

C10 = 0,

(6)

Ck = 0.

(7)

k.a.
enb Kk = 0.15x1 + 0.06 x2 + 0.05 x3 + 0.11x4 + 0.13x5 + 0.2 x6 + 0.03x7 + 0.03x8

+ 0.03x9 + 0.08Kk + 0.10 x16 + 0.03x17 + 0.01x18 + 0.02 x19

(8)

Bu model ise de i kenleri iki taraftan da sınırlı tamsayılı tekboyutlu Knapsak problemidir [3].
KAYNAKLAR
[1] Sidenko V.M. ve d. ,(1973), Avtomobil'nye dorogi (sovershenstvovanie metodov
proektirovaniya i stroitel'stva)) [Highways (Improvement of Design and Construction methods)]. Kiev,
Budivel'nik Publ , 278 p.
[2] Sidenko V.M. ,(1981), Rokas S. Yu. Upravlenie kachestvom v dorojnom stroitel'stve.
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Giri
Ya am sürdürme analizinin amacı, önceden tanımlanan herhangi bir olayın meydana gelmesine kadar geçen
zaman sürelerinden olu an ve durdurulmu (censored) gözlemlerin bulunduu veriyi çözümlemektir. Ya am
sürdürme zamanı üzerinde etkili olduu dü ünülen e dei kenlerin (covariates) yer aldıı modeller, verinin
tanımlanan risk bakımından çözümlenmesinde sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak her zaman modelin içinde
ya ayan ve e dei kenler tarafından açıklanamayan bir dei kenlik bulunabilmektedir. Açıklanamayan bu
dei kenlik risk bakımından önemli olabilmektedir. E dei kenler tarafından açıklanamayan ve dei imi
gözlemlenemeyen heterojenlik (unobserved heterogenity) modellenmek istenildii zaman kırılganlık (frailty)
kavramı kullanılmaktadır [1]. Kırılganlık modellerinde bireyler arasında önemli farklılıkların var olduu ve
temel bir rastgelelik (randomness) bulunduu varsayılmaktadır.
Ya am sürdürme analizinde asıl önemli olan ve çözümlenmek istenen kavram hazard hızı olmaktadır. Hazard
hızının zaman boyutunda izledii yol, gözlem altındaki bireylerin kar ı kar ıya kaldıı riskin yine zaman
boyutunda gösterdii davranı la tanımlanmaktadır. Böylece hazard hızının biçimi gözlemlendii zaman, bunun
bireylere ili kin ölçülemeyen etkilerden mi kaynaklandıı yoksa bireyler arasındaki farklılıa mı balı
olduunu bilmek zor olmaktadır. Kırılganlıın varlıı, birbirinin içine geçmi pek çok hatanın ortaya çıkmasına
yol açmakta ve yanlı sonuca ula ılmasına neden olabilmektedir. Bu bakımdan kırılganlık kavramı ya am
sürdürme analizinde büyük bir öneme sahip olmaktadır.

Moskva, Transport, 252 p.
Kırılganlık Modelleri
[3] Bakır M. A. ve Altunkaynak B., T., (2003), Tamsayılı Programlama, Ankara, Nobel
Yayınları, 620 s.
ABSTRACT
ROAD MANTENANCE ORGANZATONS, BY THE MEANS OF ROAD MANTENANCE TOOLS
AND PLANNNG OF MEASURES, MPROVE THE SAFETY OF THE MOVEMENT.
In this study, the road-maintenance services, tools and road maintenance organizations of the movement to
improve the safety measures optimally Planning of an integer programming model is proposed. The variability
of the suggested model, in both sides, is presented in a single bounded Knapsack Problem.

Kırılganlık bireyler arasında önemli farklılıklar olduunu varsaymaktadır. Ortaya çıkan bu farklılıkların
ölçülebilmesi ve risk bakımından deerlendirilmesi için çe itli modeller kurulabilmektedir. Bir kırılganlık
modelinde esas alınan temel dü ünce, bireyler arasındaki gözlenemeyen heterojenlii, rastgele etki olarak
hazard fonksiyonuna dâhil edebilmektir. Bu bakımdan kırılganlık modelleri ko ullu modellerdir ve kırılganlık
faktörü belli bir daılıma sahip olan rastgele bir dei kendir.
Gözlemlenen ya am sürdürme zamanlarını gösteren rastgele dei ken  ve gözlenemeyen rastgele kırılganlık
dei keni , orantılı hazard varsayımı altında a aıda verildii gibi birle tirilebilir.
     

(1)

Key Words: Mathematical modeling, movement safety, Knapsack Problem
Burada   temel (baseline) hazard fonksiyonu ve  negatif olmayan rastgele dei kendir. ’nin dei kenlii
bireyler arasındaki heterojenliin derecesini belirlemektedir ve kırılganlık faktörü , temel hazard fonksiyonu
üzerinde çarpımsal bir rol oynamaktadır [2].

Ko ullu ya am sürdürme fonksiyonu ise;
     

(2)

olarak ifade edilebilir. Burada    



 

  , birikimli temel hazard fonksiyonudur. Marjinal ya am

sürdürme fonksiyonu  a aıda verildii gibi elde edilebilmektedir.
    



   

(3)
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(3) e itli i ile verilen beklenen de er, kırılganlık da ılımına ili kin Laplace dönü ümü ile elde
edilebilmektedir.

BLOKLANMI

Erdinç KOLAY*, Nazan DANACIOLU
Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, statistik Bölümü, 57000, Sinop, Türkiye

E de i ken bilgisinin modelde yer alması durumunda,  e de i ken bilgisini göstermek üzere, (1)’de verilen
model a a ıdaki biçimde ifade edilebilir;
      

2n  k KESRL ÇOK ETKENL TASARIMLARDA EN Y BLOK SEÇM

erdinckolay@gmail.com
(4)

Burada  bilinmeyen bir risk fonksiyonudur. Yukarıda verilen modellerde Kırılganlık faktörünü
tanımlamak üzere kullanılan da ılımlar, parametre tahminlerini elde etmek bakımından Laplace dönü ümünün
sa landı ı da ılımlar olmaktadır [3].
Bu çalı mada, risk fonksiyonu olarak çe itli parametrik da ılımlar ve yarı parametrik bir model olan Cox
orantılı hazard modeli dikkate alınarak, kırılganlık faktörünün gamma da ılımına sahip olması durumu
incelenmi ve modellerin gerçek bir örnek üzerinde uygulaması yapılmı tır.
KAYNAKLAR
[1] Vaupel, J. W., Manton, K. G ., Stallard, E. (1979), The impact of heterogeneity in
the dynamics of mortality. Demography 16, 439-454.

individual frailty on

2n  k

Kesirli Çok Etkenli Tasarımlar ve Bu Tasarımlarda Bloklama

Birden fazla etkenin yanıt de i keni üzerindeki etkisinin etken düzeylerinin olası tüm kombinasyonlarının
denenerek ara tırıldı ı deneyler çok etkenli (ÇE) deneylerdir. Bu tasarımların en önemli özelli i etkenlerin
yanıt de i keni üzerindeki etkisi hesaplanırken bütün gözlemlerin kullanılması ve etkile imler hakkında bilgi
elde edilebilmesidir (Montgomery, 1984).
ÇE bir tasarımda n etken varsa ve her bir etken iki düzeyli ise tamamlanmı ÇE tasarım;

n
2×
2 ×2...×


2 = 2
n

2n

[2] Hanagal D.D. (2011), Modeling Survival Data Using Frailty Models, Chapman &Hall,

etken içerir.

[3] Aalen, O. O., Borgan, Ø., Gjessing, H., K. (2008), Survival and Event History Analysis: A Process Point of
View, Springer-Verlag, NewYork.

Örne in 4 etkenli bir tasarımda, etken düzeyleri 2’den 3’e çıkarılırsa tasarımın geni li i

ABSTRACT

Tamamlanmı bir 2 ÇE deneyinde etken sayısı arttı ında ve özellikle denemeler pahalı oldu unda, deneme
kombinasyonlarının tamamının denenmesi zordur. Bu nedenle deneme sayısının az oldu u ve tamamlanmı bir

tasarımları, etken sayısı arttı ında deney maliyetini azalttıklarından tercih edilmektedir.

24 = 16 ’dan

3 = 81 ’e çıkar ve deneme kombinasyonu sayısı neredeyse 5 kat geni ler (Mee, 2009).
4

n

GAMMA FRAILTY MODEL IN SURIVAL ANALYSIS
Frailty models are often used to describe the unobserved heterogeneity in survival data. The frailty factor is
usually assumed to act multiplicatively on a baseline hazard function. Frailty models are conditional models
and the frailty factor is random. Therefore a frailty distribution needs to be specified in the frailty model. In
this study gamma frailty model has been considered and the model has been illustrated with real data.
Key Words: Survival analysis, proportional hazards model, gamma frailty, parametric models

2n

ÇE deneyinin bir alt grubunun ya da kesrinin kullanıldı ı KÇE (kesirli çok etkenli) (fractional factorial)
ya da kesirli tekrarlar (fractional replication) tercih edilir. Bu tasarım sınıfının pratik ve teorik önemi Box,
Hunter ve Hunter (1978) tarafından gösterilmi tir (Mukerjee ve Wu, 2006).
Aynı zamanda, KÇE bir tasarımı bloklara ayırmak da gerekli görülebilmektedir. Bloklama, deneylerde
genellikle sistematik gürültüyü (systematic noise) kontrol etmek için kullanılır. Böyle gürültüler, günden güne
de i im ya da gruptan gruba de i imden meydana gelebilir. Bloklama olmadan sistematik gürültü, etki tahmini
etkisini ve tahminin do rulu unu etkileyebilir.
nk

Bir 2
KÇE tasarımını bloklara ayırırken, optimal blok yapısının nasıl belirlenece i sorunu ortaya çıkmı ;
son yıllarda, özellikle 2-düzeyli KÇE tasarımları ele alan çalı malar yapılmı tır.
Sun, Wu ve Chen (1997) (SWC), 2-düzeyli KÇE tasarımlarda kabul edilebilirlik (admissibility) ölçütünü öne
sürerek optimal blok yapılarını (optimal blocking schemes) katalog eklinde sunmu lardır. Sitter, Chen ve
Feder (1997) (SCF), kesirli çözüm (fractional resolution) ve arıtılmı kelime uzunluklarını (refinement of
word lenght) önermi ve kelime uzunlu u yapısını (word lenght pattern) En Az Sapma (EAS) ölçütüne
uyarlayarak optimal blok yapılarını elde etmeye çalı mı lardır. Chen ve Cheng (1999) (CC), kelime uzunlu u
yapılarını tahmin kapasitesine (estimation capacity) göre olu turmu tur. Cheng ve Wu (2002) (CW), tahmin
kapasitesi en yüksek olacak ekilde kelime uzunlu u yapısını tekrar düzenleyerek; Xu (2003), en az moment
sapma (minimum moment aberration) (EAMS) ölçütünü kullanarak optimal blok yapılarını listelemi lerdir.
Xu ve Lau (2006), en az moment sapma ölçütünü bloklanmı KÇE’ler için geni letmi ve tasarımları
kar ıla tırırken bu yöntemi kullanmı lardır.
q

nk

2 blokta düzenlenen 2 KÇE tasarımlarında en iyi blok yapısının seçimi EAS ve EAMS ölçütlerine göre
yapılır. Bu çalı mada bloklanmı iki düzeyli KÇE tasarımlarda optimal blok yapısının belirlenmesinde
kullanılan ölçütler

273 ve 282 tasarımlarına uygulanarak kar
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K ORTAK BOZULMA KRTERL SSTEMLERN PROFUST GÜVENLRLKLER
[1] Montgomery. D. C. 1984. Design and Analysis of Experiments, Second Edition. John

Wiley&Sons,
Sevcan DEMR ATALAY, Ali MERT

New York, 538p.
[2] Sun, D.X., Wu, C.F.J., Chen, Y. 1997. Optimal blocking schemes for

2p

and

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, statistik Bölümü, 35040,Bornova, zmir, TÜRKYE.
sevcan.demir@ege.edu.tr, ali.mert@ege.edu.tr

2n  p

designs. Technometrics, 39: 382-390.
[3] Xu, H., Lau, S. 2006. Minimum aberration blocking schemes for two and three level
fractional factorial designs.Journal of Statistical Planning and Inference, 136:4088 4188.

1.

ABSTRACT

Literatürde sistemler yapılarına göre dorusal (lineer) veya döngüsel, çalı ma prensiplerine göre F veya G
sistemleri, deerlendirilme karakteristiklerine göre bulanık veya bulanık olmayan vb. ekilde farklı
özelliklerine göre sınıflandırılmaktadır. Bunun yanı sıra seri, paralel, n–den–f–çıkı lı ve ardıl n–den–k–çıkı lı
gibi sistem yapıları literatürde yer almaktadır. Chiang ve Niu’nin (1981) bahsettii n yedek istasyonlu bir
telekomünikasyon sistemi ile n pompa istasyonlu petrol boru hattı sistemi ardıl n–den–k–çıkı lı:F sistemine
ili kin iki örnektir. n–den–f–çıkı lı:F(G) sistemi en az f bile en bozulduunda (çalı tıında) bozulan (çalı an)
sistemdir. Benzer ekilde ardıl n–den–k–çıkı lı:F(G) sistemi en az ardıl k bile en bozulduunda (çalı tıında)
bozulan (çalı an) sistemdir. Kuo ve Zuo’ya (2003) ait “Optimal Reliability Modelling” adlı çalı ma sistemlerle
ilgili geni bir içerik sunmaktadır. Sözü edilen bu iki sistemde de tek kriterli bir sistem tasarımı söz konusudur.
Tek bir bozulma kriteri yerine iki ortak bozulma kriterinin göz önüne alındıı güvenilirlik yapıları da
tanımlamaktadır. Bu yapılar sistemin gereksinimlerine göre yukarıda verilen iki kriterin “VE” ve “VEYA”
mantıksal operatörleri ile birle tirilmesi yoluyla olu turulur. Bu çalı mada “VE” operatörü ile birle tirilmi
sistemler ele alınmı olup, n elemanlı bir sistemde en az k ardıl çalı mayan (çalı an) “VE” en az f çalı mayan
(çalı an) bile en olduunda çalı mayan (çalı an) sistem olarak tanımlanan < n, f , k >: F (G ) sistemleri

CHOICE OF OPTIMAL BLOCK SCHEMES IN BLOCKED
DESIGNS

2

nk

FRACTIONAL FACTORIAL
n

Factorial designs are widely used in many areas of scientific investigation. A full 2 factorial design requires all
combinations of two levels of each of n variables. Fractional factorial designs permit investigation of the effects
of many factors in fewer runs than a factorial design. Blocking is commonly used in design of experiments to
reduce systematic variation and at the same time to increase precision of effect estimation. In litarature several
criteria have been proposed for ranking blocked fractional factorial designs.In this paper minimum aberration
criterion and minimum moment aberration criterion were studied to compare blocked fractinal factorial designs.

273 and 282 designs were investigated to choose optimal blocked design.
Key Words: Fractional Factorial Designs, Minimum Aberration, Minimum Moment Aberration, Optimal
Blocking Schemes.

ki Bozulma Kriterli Sistem

incelenmektedir. Çalı mada dorusal ve döngüsel yapıda iki ortak bozulma kriterli
sistemlerinin Profust güvenilirlikleri irdelenmektedir.
kriterli

n, f , k : F (G)

sistemini ve

L n, f ,k :F ( L n, f ,k :G )

C n, f ,k :F ( C n, f ,k :G )

< n, f , k >: F (G)

ile dorusal iki ortak bozulma

ile döngüsel iki ortak bozulma kriterli

n, f , k : F (G) sistemini sembolize etmek mümkündür.
2.

Tekrar statistikleri ile Profust Güvenilirlik

Klasik güvenilirlik analizinde sistem “çalı ma” ve “çalı mama” olmak üzere iki durumda bulunmakta ve
sistemin davranı ı olasılık teorisi yardımıyla tam olarak karakterize edilmektedir. Bulanık güvenilirlik
sistemlerinden biri olan Profust güvenilirlikte ise sisteme ili kin olasılık varsayımı korunurken sistemin iki
durumlu olması varsayımı bulanık durum varsayımı yoluyla gerçee daha uygun modelleme yapmaya
çalı ılmaktadır. Her iki güvenilirlik kavramında da ula ılmak istenilen sistemin çalı ır durumdan çalı mama
duruma geçi inin gerçekle memesi olasılııdır. Profust güvenilirlik a aıda verilen e itlik ile elde
edilmektedir:
n 1

R(t0 , t0 + t ) = 1  TSF ( mnj ) P {t0 + t anında, sistem S j durumundadır}

(1)

j =1


(1) nolu ifade de



T ( mnj ) ;
SF

sistemin S n durumundan

S j durumuna geçi i olayının, yani sistemin ne

ölçüde “çalı ır” durumdan “çalı mama” durumuna geçi i olarak ifade edilebileceini gösteren üyelik
fonksiyonudur. Bu çalı mada F sistemleri ve G sistemleri için iki ayrı üyelik fonksiyonu; sistemin durumunun



daha hızlı bir ekilde bozulma durumuna gitmeye ba ladıı bile en sayısına ( l ) göre tanımlanmı tır. Tekrar
istatistikleri kullanılarak sistemlerin klasik güvenilirliklerini hesaplamak mümkün olduu gibi Profust
güvenilirlikleri de hesaplanabilir. Tekrar istatistikleri ile ilgili geni bir içerik Balakrishnan ve Koutras (2002)



da yer almaktadır. Çalı mada ilgilenilen



n, f , k : F (G) sistemlerinin profust güvenilirliklerini dorusal ve
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döngüsel yapı ayrımı yapılmaksızın tekrar istatistikleri kullanılarak (2) ve (3) e itlikleri ile hesaplamak
mümkün olmaktadır:
n 1

(0)
Rn, f ,k:F = 1  TSF ( mnj ) P {L(0)
n  k  Sn  f }

(2)

j =1

n 1

(1)
Rn, f ,k:G = 1  TSF ( mnj ) P {L(1)
n < k  Sn < f }

(3)

j =1

Bu ifadelerde ki
tekrarlarını

S

(1)
n

L(1)
n

ve

S

ve

(0)
n

L(0)
n

sırasıyla bir dizideki (do rusal veya döngüsel) en uzun ba arı ve ba arısızlık

ise sırasıyla bir dizideki (do rusal veya döngüsel) toplam ba arı ve ba arısızlık

sayılarını göstermektedir.
3.

Sayısal Örnek

A a ıdaki tabloda belirli parametre de erlerine göre çalı mada ilgilenilen sistemlerin (do rusal ve döngüsel

n, f , k : F (G) ) profust güvenilirlik de

erleri verilmektedir.

BLDR OTURUMLARI 4
SESSION 4

Çizelge 1. Belirli parametre (n, p, f, k, l, ) de erlerine göre sistemlerin güvenilirli i

n

p

f

k

l



~
R<Ln, f ,k >:F

~
R<Cn , f ,k >:F

~
R<Ln, f ,k >:G

~
R<Cn , f ,k >:G

5
10

0.8
0.3

3
6

2
3

3
4

0.7
0.5

0.9620
0.3679

0.9584
0.3486

0.9386
0.3783

0.9530
0.3795

Biyoistatistik

KAYNAKLAR
[1] D.T. Chiang and S. Niu (1981), Reliability of consecutive-k-out-of-n:F system, IEEE Trans. Reliability, 30,
87-89.
[2] N. Balakrishnan and M.V. Koutras (2002), Runs and Scans with Applications, New York:Wiley Series in
Probability and Statistics.
[3] W.Kuo and M.J.Zuo (2003), Optimal Reliability Modeling, New York: John Wiley&Sons.
ABSTRACT
PROFUST RELIABILITIES OF SYSTEMS WITH TWO COMMON FAILURE CRITERIA
In this study, by employing run statistics, we investigated profust reliabilities of linear and circular, F and G
systems with two common failure criteria which are connected with logical operator “AND”.
Key Words:Profust Reliability, Linear <n, f, k>:F(G) System, Circular <n, f, k>:F(G) System
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DEVELOPING AN ITEM BANK FOR PROGRESS TEST AND APPLICATION OF A
COMPUTERIZED ADAPTIVE TESTING BY SIMULATION IN MEDICAL EDUCATION
Ay en Melek Aytu Ko an1 , Nizamettin Koç2, Atilla Halil Elhan3, Derya Öztuna3
+

Introduction
Progress test is a form of assessment that measures the ability levels of all the students in a certain program and
their progress in time for that educational program at the same time by providing them with the same questions
and repeating the process at regular intervals with parallel tests. [1]. Abiding by an indicator chart geared at
the cognitive learning objectives anticipated at the end- objectives of curriculum, a question sample which is
representative of all the disciplines and content area is used in PT. Due to its contributions to the education,
PT is used in medical education worldwide in a widespread manner, yet it has limitations like requiring a lot of
effort, human resources and time for its preparation, implementation and evaluation and requiring several
questions leading to a fatigue in the students [2]. Implementing PT with Computerized Adaptive Testing
(CAT) method that would allow for the evaluate medical knowledge without resulting in boredom and by
allowing for savings from time and human resources by using limited number of items will contribute
significantly to the elimination of above mentioned limitations.

The average mean of items used in CAT, which was carried out with derived responses for 1000 individuals
from the distribution of mean with 0 and variance with 3, varies between 12 and 75 for various levels of
standard error. When compared to paper and pencil tests CAT resulted in a 27.6-88.3% decrease in the number
of questions.
Result: This study showed that it is possible to develop a proper item bank for the Progress Test using Rasch
Model and burden of this assessment of medical knowledge with respect to the number of items administered
can be reduced by the application of a CAT procedure.
REFERENCES
[1] Freeman A., van der Vleuten, Nouns, Z., Ricketts C., Welbourn, R.B. (2010). Progress Testing
Internationally. Medical Teacher. 32:451- 455.
[2] Wrigley,W., van der Vleuten., C.P.M., Freeman, A., Muijtjens, A. (2012). A Systemic Framework for the
Progress Test: Strengths, Constraints and Issues: AMEE Guide No. 71. Medical Teacher. 34: 683–697
TIP E T M NDE GEL M SINAVI SORU BANKASI OLU TURULMASI VE BENZET M
VER LER LE B LG SAYAR UYARLAMALI TEST UYGULAMASI

Objective
The aim of this study was to develop an item bank for the Progress Tests used in Ankara University School of
Medicine (AUSM) and to explore the potential of Computerized Adaptive Testing (CAT) for evaluating the
medical knowledge in AUSM students.
Method
The study group consisted of Year 1-5 students for the academic year 2010-2011. The Progress Test consisted
of 200 items and 1206 students participated in the study (89.7% of the total). In the examination of the
psychometric characteristics of the item bank, Rasch model for dichotomous items responses was performed.
By using the parameters obtained from the Rasch analysis, data was generated to be used in simulation
applications.
After testing the assumptions of Rasch model, the final item bank was also examined in terms of content
validity. Then, using this item bank, several simulated CAT applications [stopping rules of different standard
errors/reliability values] were carried out and their results were checked against simulated applications from
1.000 simulees. In addition, the mean number of items used in each CAT condition was evaluated for student
burden.

Bu çalı mada, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülmekte olan geli im sınavı için bir soru bankası
olu turulması ve bu soru bankasını kullanılarak Bilgisayar Uyarlamalı Test yöntemi ile Geli im Sınavının
uygulanabilirli inin ortaya konulması amaçlanmı tır. 1206 AUTF ö rencisi 200 sorudan olu an ve tıp bilgisii
de erlendiren 200 soruya cevap vermi lerdir. Soru bankasının olu turulmasında iki kategorili yanıtlar için
Rasch modeli kullanılmı , 103 maddeden olu an tek bir boyut içeren soru bankası elde edilmi tir.
Yapılan benzetim çalı maları sonucunda, Geli im Sınavı ka ıt kalem testi uygulamaları ve BUT
uygulamasının ile elde edilen yetenek kestirimleri arasındaki korelasyonun yüksek oldu u gösterilmi tir.
BUT’da kullanılan madde sayısı ortalamasının standart hatanın farklı düzeyleri için 11 ile 45 arasında de i ti i
ve, ka ıt kalem uygulamalarına göre madde sayısında %56.3-86.4 arasında azalma sa landı ı gösterilmi tir.
Key Words: Progress test, Computerized adaptive test, Medical Education, Rasch Models

Findings:
After Rasch Analysis, an item bank consisting of 103 items and including a unidimension was obtained. Person
Separation Index-(PSI) and KR-20 of the item bank was calculated as 0.77. The findings of the research have
indicated that the correlation for all simulation conditions ([N(0,1)] and [N(0,3)] for standard values 0.3, 0.4,
0.5, 0.548) between  estimations obtained from paper-and-pencil (Rasch) and CAT applications (Rasch)
were high (ICC 0.928-0.999).
The average mean of items used in CAT, which was carried out with derived responses for 1000 individuals
from the distribution of mean with 0 and variance with 1, varies between 11 and 45 for various levels of
standard error. In CAT applications estimation can be made with 14 questions. When compared to paper and
pencil tests and CAT resulted in a 56.3-86.4% decrease in the number of questions.
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SOL ATR YUM ÇAPININ TEMEL B LE ENLER REGRESYONU, KISM EN KÜÇÜK KARELER
REGRESYONU ve YAPAY S N R ALARI LE TAHM NLER N N KAR ILA TIRILMASI

COMPARISON OF THE LEFT ATRIUM DIAMETER ESTIMATIONS WITH PRINCIPAL
COMPONENTS REGRESSION, PARTIAL LEAST SQUARES REGRESSION AND ARTIFICIAL
NEURAL NETWORKS METODS

Fatma KIZILKAYA, Cemil ÇOLAK, Oktay KIZILKAYA
Ör. Gör. Fatma KIZILKAYA*, Hakkâri Üniversitesi, Yüksekova Melek Yüksek Okulu, 30000, Hakkâri,
TÜRKYE, askin.fatma@hotmail.com
Doç. Dr. Cemil ÇOLAK, nönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatik Bölümü, 44100, Malatya, TÜRKYE,
cemilcolak@yahoo.com
Ar . Gör. Oktay KIZILKAYA, Hakkâri Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, 30000, Hakkâri,
TÜRKYE, o.kizilkaya.4@hotmail.com

In this study, it was aimed to estimate of diameter of the left atrium with Principal Component Regression,
Partial Least Square Regression and Artifical Neural Networks. Multicollinearity problem that occur in case of
failure of assumption of independence between the explanatory variables was examined. Principal components
regression and partial least square regression that used to overcome this problem were described. Finally,
artificial neural network was examined. In the part of application, echocardiography reports of 127
hypertensive patients who came to Cardiology Polyclinic of Medicine Faculty of Firat University were
collected prospectively. The obtained data were analyzed by all of methods described above and the results
were compared.
Key Words: The Multicollinearity Problem, Principal Components Regression, Partial Least Squares
Regression, Artificial Neural Networks.

Özet
Amaç: Bu çalı mada sol atriyum çapının, Temel Bile enler Regresyonu (TBR), Kısmi En Küçük Kareler
regresyonu (KEKR) ve Yapay Sinir Aları (YSA) ile tahmininin yapılması, elde edilen tahminlerin
kar ıla tırılması amaçlanmaktadır.
Gereç ve Yöntem: Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Polikliniine gelen 127 hipertansif hastanın
ekokardiyografi raporları prospektif olarak toplanmı tır. Sol atriyum çapını etkiledii dü ünülen dei kenler
ele alınmı , bu dei kenler arasında çoklu balantı probleminin var olduu tespit edilmi tir. Bu problemin
giderilmesi için TBR, KEKR ile sol atriyum çapının tahmini yapılmı tır. Ayrıca, YSA’da dei ik YSA
modelleri ve ileri beslemeli geri yayılımlı a algoritmasının geli mi bir türü olan Levenberg-Marquardt eitim
algoritmasından yararlanarak en iyi sonuçlar elde edilmeye çalı ılmı tır.
Bulgular ve Sonuçlar: Çalı mada Tahminlerin birbirine üstünlüklerini belirlemede açıklayıcılık katsayısı
ve RMSE deerleri kullanılmı tır.

R2

Tablo 1. Tahminlerin Kar ıla tırılması
Uyum Kriteri

TBR

KEKR

YSA

RMSE

2.825

2.640

2.482

R2

0.30

0.33

0.41

Tahminler deerlendirildiinde; YSA ile yapılan tahminin TBR ve KEKR’ye göre RMSE deerinin daha
dü ük ve açıklayıcılık katsayısının daha yüksek olması nedeniyle YSA’nın sol atriyum çapının tahmininde
daha iyi sonuç verdii belirlenmi tir.
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MOLEKÜLER VARYANS ANAL Z (AMOVA) TEKN 

eklindedir (Cockerham, 1969, 1973, Weir and Cockerham 1984, Long 1986). Burada, a grupların etkisini, b
popülasyon etkisini, c ise popülasyon içindeki birey etkisini göstermektedir. p her lineer modelde tanımlanan
genel ortalama ve g grup sayısını, i popülasyon sayısını, j ise i. popülasyon içindeki birey sayısını
göstermektedir. Buna göre AMOVA tablosu,
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Çizelge 1: AMOVA Tablosu
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Deiim Kaynaı

Serbestlik Derecesi

Kareler Ortalaması

Bölgeler Arası

G 1

MSD /( AG)

Her Bir Bölge çindeki Popülasyonlar Arası

I

G

G

g

MSD /( AP / WG)

g =1

1.

Her Bir Popülasyon çindeki Bireyler Arası

Moleküler Varyans Analizi Tekni i

G

N   Ig

MSD /(WP)

g =1

Moleküler Varyans Analizi (Analysis of Moleculer Variance, AMOVA) türler arası moleküler farklılıı
ara tırmada kullanılan bir tekniktir. Ayrıca AMOVA, farklı genotiplerden elde edilen belirleyicilerle
popülasyon yapısı hakkında bilgi vermektedir. DNA yapısını özetlemekte kullanılan en önemli metot olan
electrophoresisler bir bantta istenen genotipin olması durumunda 1 olmaması durumunda 0’lardan olu an bir
veri seti elde etmektedir. Söz konusu vektöre DNA haplotipi adı verilmektedir. Elde edilen vektörleri
kullanarak AMOVA toplam farklılıın gruplar içi ve gruplararası eklinde bile enlerine ayrılması ile
hesaplanmaktadır.
AMOVA, moleküler datadan direk olarak popülasyon ayrılıklarını tahmin eden ve bu farklılıı test eden bir
tekniktir. Buna göre pi 1 ve 0’lardan olu an Boolean vektörü olmak üzere, iki haplotit arasındaki uzaklık

p j  pk

Toplam

N 1

AMOVA tablosu için kullanılan test istatistii ise
hesaplanmaktadır.

 test istatistii varyans bile enleri kullanılarak

Bununla beraber, uygulamada Türkiye içinde kayalık faresi apedemus mystacinus olarak bilinen bir fare
türünün ayrılı ları incelenmi tir. Gerçek veri olarak popülasyonların mtDNA sitokrom b bölgelerinin dizileri
kullanılmı tır.

eklinde hesaplanmaktadır. Hesaplanan Euclidean uzaklıının karesi ise
KAYNAKLAR

 = ( p j  pk ) 'W ( p j  pk )
2
jk

(1)

[2] Cockerham, C.C. (1969), Variance of gene frequencies, Evolution, 23, 72-84

eklinde hesaplanmaktadır. Burada W genellikle birim matris eklinde tanımlanmaktadır.
2. Yöntem
Yöntem (1) e itlii ile verilen uzaklık karesini kullanarak ayrılı kareler toplamını (sum of squares of
deviation,

SSDTotal ) hesaplamaktadır. Buna göre N birimlik her bir vektör uzunluklarından toplam 2N tane

hesaplanacaından,

SSDTotal ,

SSDTotal =

N

(2)

j = 1, 2,..., N ig ; i = 1, 2,..., I g , g = 1, 2,..., G



[4] Wright, S., (1951), The genetical structure of populations, Ann. Eugen., 15, 323-354.

ABSTRACT
Analysis of Molecuar Variance (AMOVA) is a method for studying molecular variation within species. Also,
It is used to construct the popülation structure with the data from genotypes. The data consists of 1s and 0s,
while 1s represent the presence of a marker and 0s represents the absence of the marker in data. So, AMOVA
uses this data to calculate the sum of squares of total deviation and its components. In this work we use the
series of rock mouse’s (apedemus mystacinus) mtDNA.in Turkey.

eklinde tanımlanmaktadır. Buna göre AMOVA modeli için tanımlanan lineer model,

p jig = p + ag + big + c jig ,

[3] Excoffer, L., Smouse, P. and Quattro, J. (1992), Analysis of moleculer varaince inferred for metric
distances among DNA haplotypes: application to human mitochondrial DNA restriction data, Genetics, 131,
479-491,

[5] Olgun Karacan G (2013), Türkiye’deki Apodemus mystacinus (Mammalia: Rodentia)’un mtDNA
(Sitoktrom b ve Kontrol Bölgesi) RFLP ve DNA Dizi Analizi, Ankara.

N

1
 ( p j  pk ) 'W ( p j  pk )
2 N j =1 k =1

[1] Cockerham, C.C. (1973), Analysis of gene frequencies, Genetics, 74, 679-700

(3)

Key words: AMOVA, DNA, Biostatistics,
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DSRCT: REKTUM KANSER TEDAVSNDE KARAR DESTE
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Dokuz Eylül Üniversitesi, Sa lık Bilimleri Enstitüsü, Biyomekanik Anabilim Dalı, 35340, zmir, TÜRK YE,
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[1] Çalı manın Amacı
Rektum kanseri, tüm dünyada kadınlarda ikinci, erkeklerde ise üçüncü sırada en yaygın olarak görülen kanser
türüdür. Rektum kanseri tedavisine ili kin karar verme sürecinde, hastalı a ait çok sayıda kriter rol oynamakta
ve farklı pek çok tedavi seçene i bulunmaktadır [1, 2]. Bu çalı mada, rektum kanseri hastalarına ili kin en
uygun tedavi yönteminin belirlenmesine yardımcı ve potansiyel kullanıcılara, rektum kanserine ili kin tedavi
planlamasında karar deste i sa lamaya yönelik, gerçek hasta verilerine dayalı ve bilgisayar tabanlı bir aracın
geli tirilmesi amaçlanmı tır.
[2] Yöntem ve Gereçler
Yöneylem ara tırmasının çok kriterli karar verme tekniklerinden biri olan analitik hiyerar i süreci (AHP)
yöntemi ve karar a acı yönteminin bir arada kullanılmasıyla bir karar modeli geli tirilmi tir [3]. Hasta için
tedavi kararı verilirken AHP yöntemi ile elde edilen öncelikler kullanılarak en yüksek önceli e sahip kriterden
en dü ük önceli e sahip kritere do ru de erlendirme yapılmı tır. Uygulanacak tedavinin belirlenmesinde kriter
öncelikleri kullanılarak karar a acı olu turulmu tur. Karar a acı yardımıyla olu turulan model, gerçek hasta
verilerini, uzman görü lerini ve literatür deste ini kullanan bir web ara yüzü haline dönü türülmü tür. Hasta
verileri ve uzman görü leri Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı’ndan
sa lanırken; literatür deste i MeSH terimleri yardımıyla PubMed veritabanından elde edilmi tir. 1988–2010
yılları arasında verilmi tedavi kararlarının yer aldı ı 388 hasta verisi, Ubuntu Linux server sürüm 12.04.1
üzerine Mysql sürüm 5.5.31 kurularak olu turulan hasta kayıt veri tabanına eklenmi tir. Potansiyel
kullanıcıların bu veri tabanına eri imini sa lamak için HTML5 standartlarına uygun ve PHP sürüm 5.3.10 ile
desteklenmi kullanıcı ara yüzleri tasarlanmı tır. Olu turulan karar deste i ile karar vericiye belirli kriter
düzeylerindeki hastalar için uygulanabilecek tedavi yöntemleri önerilmekte, bu tedavi yöntemlerine ili kin
ortalama sa kalım süreleri belirtilmektedir. Ayrıca önerilen tedavi yöntemlerine ili kin literatür bilgisi de
kullanıcıya sunulmaktadır. Böylece belirli bir hasta için birden çok tedavi yöntemi önerildi inde, karar verici
ortalama sa kalım sürelerini ve literatür deste ini göz önünde bulundurarak en uygun tedavi kararını
verebilmektedir.

ekil 1. DSRCT karar destek aracının karar basamaklarına ilikin ekran görüntüleri.

[4] Sonuçlar ve Tartıma
Bu çalı mada, uzman görü ü yanında, hasta verilerine ve hastalı a ili kin kriterlere dayalı olarak karar deste i
sa layabilen bir karar destek sistemi geli tirilmi tir. Sistemin tutarlılı ı uzmanlar tarafından de erlendirilmi
ve her iki basama ın tutarlılı ına ili kin sonuçlar, model için yeterli ve kabul edilebilir sınırlar içerisinde
bulunmu tur. Bu karar destek sisteminin rektum kanserinin tedavi planlamasında potansiyel kullanıcılara
yardımcı olaca ı ve uzmanlık ö rencilerinin e itim sürecine destek sa layaca ı dü ünülmektedir.
KAYNAKLAR
[1] Ferlay J., Shin H. R., Bray F., Forman D., Mathers C. and Parkin D. M. (2008). Estimates of worldwide
burden of cancer in 2008: GLOBOCAN 2008. International Journal of Cancer, 127, 2893-917.
[2] Stocchi L., Nelson H., Sargent D. J., O'Connell M. J., Tepper J. E., Krook J. E., Beart R. Jr. and North
Central Cancer Treatment Group. (2001). Impact of surgical and pathologic variables in rectal cancer: a United
States community and cooperative group report. Journal of Clinical Oncology, 19, 3895-902.
[3] Suner A., Çeliko lu C. C., Dicle O. and Sökmen S. (2012), Sequential decision tree using the analytic
hierarchy process for decision support in rectal cancer. Artificial Intelligence In Medicine 56(1): 59-68.
ABSTRACT
DSRCT: DECISION SUPPORT FOR RECTAL CANCER TREATMENT
In the treatment of the rectal cancer which is the second most common type of cancer in women and the third
in men worldwide; there are various criteria and treatment options that effect the decision of which treatment
should be applied. It was aimed to create a system to support the physician’s decisions in order to determine
the most appropriate treatment method. The decision model that built by combining analytic hierarchy process
and decision tree was presented to the user by using a web-based application. This study supports the decision
making process using patient data as well as expert knowledge.
Key Words: Analytic hierarchy process (AHP), decision trees, rectal cancer treatment, clinical decision
support systems (CDSS), decision making, expert opinion.

[3] Karar Süreci
Uzmanlar karar verme sürecinin iki ardı ık karar basama ından olu tu unu belirtmi lerdir. lk basamak olan
uygulanacak tedavi tipi belirlendikten sonra bu basamak esas alınarak, ikinci basamakta e er gerekiyorsa ek
tedavi kararı verilmektedir. Kriter önceliklerinin belirlenmesi için uygulanan AHP analizi sonucunda her iki
karar basama ı için matrisler tutarlı bulunmu tur (CR1=0,03<0,1 ve CR2=0,01<0,1). lk karar basama ı için en
önemli kriter 0.331 öncelik de eriyle “perforasyon varlı ı” olurken, ikinci karar basama ı için “rezeksiyon
marjin durumu” en yüksek öncelik de erine (0.214) sahip kriterdir. Analitik hiyerar i süreci ve karar a açları
yöntemlerinin birle tirilmesi ile olu turulan karar modelinin gerçek hasta verileri ile yapılan uygulaması olan
DSRCT karar destek aracının ilk ve ikinci basamaklarına ili kin ekran görüntüleri ekil 1.’de görülmektedir.




213

214

Uluslararası 8. statistik Kongresi,
27-30 EKM 2013 Kemer-ANTALYA



Uluslararası 8. statistik Kongresi,
27-30 EKM 2013 Kemer-ANTALYA



BAIMLI DURDURMA VARSAYIMI ALTINDA YNELEMEL OLAYLARIN HOMOJEN
POISSON SÜREC LE MODELLENMES
Hande KON UK*, Ayten Y TER
Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, statistik Bölümü, 06800 Beytepe, Ankara, TÜRK YE
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[2] 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(408): p. 1065-1073.
[3] Andersen P.K. and Gill R.D. (1982), Cox's Regression Model for Counting Processes: A Large Sample
Study. The Annals of Statistics, 10(4): p. 1100-1120.
[4] Liu L., Wolfe R.A. and Huang X. (2004), Shared frailty models for recurrent events and a terminal event.
Biometrics, 60(3): p. 747-756.

Giri

[5] Zeng D. and Lin D.Y. (2009), Semiparametric Transformation Models with Random Effects, Biometrics,
65, 746-752.

Son yıllarda sa kalım analizinde daha fazla bilgi verebilecek çoklu olay verileri sıklıkla çalı ılan bir konudur.
Çoklu olay verisi iki kategoriye ayrılır. Bunlar yinelemeli olaylar ve yarı an risklerdir. Yinelemeli olaylarda,
birey ya da birim ba arısızlık olayını birden fazla sayıda deneyimlerken, yarı an risklerde ise ba arısızlı a
neden olan farklı tipteki olaylardan yalnız bir tanesini deneyimler.

ABSTRACT

Yinelemeli olay verileri ço u kez uzun dönem izlenen çalı malarla toplanmı tır ve çalı madaki ba arısızlık
zamanı, bireyin ölümü, çalı manın sona ermesi ya da izlenme döneminde bireyin çalı madan çekilmesi
sebepleriyle durdurmaya maruz kalabilir. E er durdurma, çalı manın sona ermesinden kaynaklanıyorsa,
durdurma zamanı ba ımsız ya da bilgi içermeyen eklinde kabul edilir. Birçok uygulamada yinelemeli olaylar,
bireyin çalı madan çekilmesi ya da bireyin ölümü ile sonlandırılır. Bu ekilde meydana gelen durdurma zamanı
bilgi içerir ve yinelemeli olay zamanları ile ili kilidir. Bu ili kiyi göz ardı ederek modelleme yapmak yanlı
sonuçlar elde edilmesine neden olmaktadır.
Yinelemeli olayların analizi için ba ımlı ve ba ımsız durdurma varsayımı altında birçok model önerilmi tir.
Ba ımsız durdurma varsayımı altında önerilen modellerden en önemli üç tanesi unlardır: Prentice ve
arkada ları (1981), yinelemeli olayları tabakalara ayırarak olaylar arasında geçen zamanı, yo unluk
fonksiyonları kullanarak modellemi lerdir. Wei ve arkada ları (1989), her bir yinelemeye dek geçen zamanı
marjinal modelleri kullanarak modellemi lerdir. Andersen ve Gill (1982), yinelemeli olayları ba ımsız artı
varsayımı altında yo unluk/oran fonksiyonları kullanarak modellemi lerdir. Ba ımlı durdurma varsayımı
altında yapılan bazı çalı malar unlardır: Li ve Lagakos, durdurma de i keninin ölüm olayı oldu unu
dü ünerek Wei, Lin ve Weissfeld’in önermi oldu u yöntemi ba ımlı durdurma için uyarlamı lardır. Cook ve
Lawless, yinelemeli olaylar ve durdurma olayı arasındaki ba ımlılık yapısını bile ik modeller kullanarak
incelemi lerdir.

MODELLING RECURRENT EVENT DATA WITH HOMOGENEOUS POISSON PROCESS UNDER
DEPENDENT CENSORING
There has been much work done on the analysis of recurrent event data. There are three major methods which
are commonly used in the literature. These methods are gap time models proposed by Prentice, Williams and
Peterson (1981), marginal hazard models proposed by Wei, Lin and Weissfeld (1989) and intensity/rate
functions proposed by Andersen and Gill (1982). In these studies, censoring is assumed independent from
recurrent event process. However, in many studies, recurrent event data with a terminal event such as death are
often encountered. In such cases independent censoring assumption is violated therefore, recurrent event data
is modeled in the presence of dependent censoring otherwise biased estimates are obtained. In this study, we
modeled recurrent event data with homogeneous Poisson process under dependent censoring assumption. We
defined three intensity functions for death process, recurrent event process given death and recurrent event
process under independent censoring. The parameters are estimated using maximum likelihood method.
Simulation studies have been conducted for different scenarios.
Key Words: Recurrent event data, Homogeneous Poisson process, dependent censoring

Literatürde ba ımlı ve ba ımsız durdurma varsayımı altında yinelemeli olaylar, sayma süreçleri kullanılarak da
modellenmektedir. Bunlardan en yaygın kullanılanı homojen Poisson sürecidir.
Liu, Wolfe ve Huang, ba ımlı durdurma içeren yinelemeli olayları homojen Poisson süreci kullanarak
modellemi ; yinelemeli olaylar ile durdurma olayı arasındaki ba ıntıyı kurmak için iki model önermi lerdir.
Durdurma olayına ili kin yo unluk fonksiyonunu,

(

)

P dN D ( t ) = 1 Ft  = Yi ( t ) d  i ( t )  Yi ( t ) i ( t )

(1)

ve durdurma olayının varlı ı altında yinelemeli olay sürecine ili kin yo unluk fonksiyonunu,

(

)

P dN R ( t ) = 1 Ft  , D  t = Yi (t ) dRi (t )  Yi (t ) ri (t ) dt

(2)

biçiminde tanımlamı lardır. Liu ve arkada ları, yinelemeli olay süreci ile ba ımlı durdurma sürecini
modellerken bilgi içermeyen durdurma sürecinin bilgisini modele katmamı lardır.
Bu çalı mada, ba ımlı durdurma varsayımı altında yinelemeli olay süreci, bile ik modeller kullanılarak
modellenmi tir. Ba ımlı durdurma olarak ölüm olayı dikkate alınmı tır. Yinelemeli olay ve ba ımlı durdurma
süreçleri, Poisson süreçleri kullanılarak modellenmi tir. Liu ve arkada larının modellerine ek olarak ba ımsız
durdurma bilgisi de modele katılmı tır. Parametreler, en çok olabilirlik tahmin yöntemi kullanılarak elde
edilmi tir. Farklı senaryolar altında yapılan simulasyon çalı masının sonuçları verilmi tir.






KAYNAKLAR



[1] Prentice P.L., Williams B.J. and Peterson A.V. (1981), On the regression analysis of multivariate failure
time data. Biometrika, 68(2): p. 373-379.
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SA LIK YÖNET M ENFORMASYON S STEMLER N N ERKEN TE H S VE TANI Ç N
STOKAST K MODELLER LE GEL T R LMES
Adem DOANER, Sinan ÇALIK
Fırat Üniversitesi, Fen Fakültesi, statistik Bölümü,23119, Elazı /TÜRK YE
adoganer@firat.edu.tr
scalik@firat.edu.tr

Çalı mada, farklı ya ve gruptan gelen hastaların hastalık belirtileri gözlemler olarak bilgi sistemine dahil
edilmi tir. Belirtiler sonucu olu an hastalıklar ise durumlar olarak nitelendirilmi tir. Belirtilenden yola çıkarak
hastanın hangi hastalıa yakalanacaı olasılıksal olarak tahmin edilmi tir. Düzenlenen saklı Markov modeli,
enformasyon sistemi ile ili kilendirilerek hastaların geçmi te geçirdikleri hastalıklar ve tıbbi deerler dikkate
alınarak gelecekte hangi hastalıklarla kar ı kar ıya kalabilecekleri tahmin edilmi tir.
KAYNAKLAR

Sa lık Yönetimi Enformasyon Sistemleri
Bili im sistemleri, geli en bilgisayar teknolojileri vasıtasıyla hizmet sektörlerinde büyük bir ihtiyacı
kar ılayarak ve birçok i lem konusunda zaman kazanımı ve pratiklik sa lamaktadır. Bili im sistemleri, çok
karma ık bir yapıya sahip olan sa lık sistemlerinde de önemli çözümler ve pratik uygulamalar
kazandırmaktadır. Sa lık bili im sistemleri temelde uygulama farklılıkları bakımından klinik bilgi sistemleri ve
te his tedavi sistemleri olarak iki grupta incelenebilmektedir. Sa lık bili im sistemleri, sa lık alanında elde
edilen veriler üzerinde çalı arak bu alanların geli tirilmesi için pratik uygulamalar üzerine bilgisayar
teknolojilerinden yararlanarak çözümler üretmektedir. Klinik bilgi sistemleri, hastane yönetimi, hasta kayıt ve
takibi, tıbbi görüntüleme ve laboratuar analiz sonuçları kayıtları, tedaviye yönelik karar destek gibi alanlarda
bilgisayar destekli sistemler geli tiren bili im sistemleri olarak ifade edilebilmektedir. Te his ve tedavi
sistemleri, tedavi ve te hise destek sa layan bilgisayar destekli sistemlerden olu maktadır. Sa lık bilgi
sistemleri, sa lık alanındaki yapılan hareketlerin ortak bir havuzda birle erek belirli bir veritabanı
olu turulmasına olanak sa lamı tır. Veritabanından elde edilen bilgiler do rultusunda gerek hastane yönetimi
a amasında, gerekse de tıp çalı anlarının hasta te his tedavi konusunda destek aldı ı önemli bir sistem halini
almı tır.
Çalı mada sa lık enformasyon sistemlerinin geli tirilerek te his ve tanı ve ileriye yönelik meydana gelebilecek
hastalıkların tahminlerinde ba arılı sonuçlar sa laması amaçlanmı tır. leriye yönelik tahminlemelerde
istatistiksel yöntemler sıklıkla uygulanmaktadır. Stokastik modeller, belirli olasılıklar ve ko ullar altında
olasılık teoremlerine dayanarak tahminler için kullanılabilmektedir.
Mevcut enformasyon sistemlerinin pek ço u belirli algoritmalar, veritabanları ve varlık ili ki diyagramları ile
kayıtları tutma ve düzenli bilgiler olu turma i lemini üstlenmektedir. Çalı mada enformasyon sistemlerinin
stokastik modeller ile ili kilendirilerek ileriye yönelik tahminler üretebilme yetene inin kazandırılması
hedeflenmi tir. Bilgi sistemleri ile ili kilendirilecek yöntem saklı Markov modelleridir.

[1] Rabiner, L., (1989). A tutorial on hidden Markov models and selected applications in speech recognition.
Proceeding of IEEE. 77(2):257-286.
[2] Baum, L.E., (1972). An Inequality and Associated Maximization Technique in Statistical Estimation of
Probabilistic Functions of a Markov Process. Inequalities 3: 1–8.
[3] Dynkin, E.B., (1961), Theory of Markov processes. Pergamon Press, London.
[4] Ömürbek, N.and Altın, F.G., (2009). Salık Bili im Sistemlerinin Uygulanmasına li kin bir Ara tırma,
Isparta, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19:211-232.
[5] Güle , H.K. and Özata M., (2005). Salık Bili im Sistemleri, 1.Basım, Ankara, Nobel Yayın.
ABSTRACT
HEALTH MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS DEVELOPMENT WITH STOCHASTIC
MODELS FOR EARLY DETECTION AND DIAGNOSIS
In this study, Health information systems for early detection and diagnosis were developed using Hidden
Markov models. Symptoms and diseases were defined as observations and states for hidden Markov model,
respectively.
Key Words: Information Systems, Syptoms, Diseases, Hidden Markov Model.

2. Saklı Markov Modeli
Saklı Markov Modeli, Markov zincirindeki durumlar arası geçi olasılıklarının yanı sıra durumlara ba lı olarak
geli en gözlem olasılıkları olmak üzere iki stokastik süreçten olu maktadır. Saklı Markov modelinde bilinen ve
bilinmeyen parametreler mevcuttur. Durumlar arası geçi ler Saklı Markov modelinde gizlidir. Fakat bu
durumlara ba lı olarak geli en gözlemler mevcuttur ve gözlem olasılıkları bilinmektedir. Gözlem olasılıkları
aracılı ı ile sistemin hangi durumda oldu u ve durumlar arası geçi ler tahmin edilmek istenmektedir. Saklı
Markov modelinde geçi olasılıkları da ılımı A, her bir durum için gözlem sembolleri olasılıkları B ve
ba langıç durum da ılımı olmak üzere kesikli parametreli saklı Markov Modeli;
    
olarak ifade edilir.
Saklı Markov modeli sistemin elveri li i bakımından olasılıksal incelemeler gerçekle tirebilir. Bu incelemeler,
saklı Markov modelinin ilgilendi i üç temel problem üzerinedir ve her bir problem çözümü için geli tirilmi
algoritmalar mevcuttur.
Saklı Markov modeli, bilgisayar bilimleri ba ta olmak üzere birçok alanda yaygın bir uygulama sahası
bulmu tur.
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TOZ METALURJ S YLE ÜRET LM KEND NDEN YALAMALI BRONZ YATAKLARDA
YOUNLUA, GÖZENEKL L E VE A INMAYA ETK EDEN PARAMETRELER N DENEY
TASARIMI YÖNTEM YLE ARA TIRILMASI
Alper SOFUOLU1, Yusuf ATAK1, brahim USLAN1
1

Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisli i, 06570, Maltepe, Ankara, Türkiye,
masofuoglu @gazi.edu.tr

1. G R
Toz metalurjisi ile üretilmi kendinden ya lamal yataklardaki gözenekler ya deposu görevi yapmaktadrlar.
Mil dönmeye ba ladktan sonra sistemde scaklk yükselmeye ba lar. Yatak ile mil arasndaki ya filminin
hidrodinamik basnçtaki de i ikli in etkisiyle ya gözenekerden mile do ru emilir. Dönme i lemi durdu unda,
yatak so uyarak klcallk etkisiyle ya gözenekler tarafndan emilir. Toz metalurjisiyle üretilen yataklarda
malzeme ve sk trma basnc, yo unluk, gözeneklilik, a nma miktarn etkileyebilmektedir.
2. L TERATÜR

BLDR OTURUMLARI 4
SESSION 4
Modelleme ve Simülasyon

Cho ve ark. [1] grafit, Sb2S3, MoS2 kat ya layclarnn otomobil sürtünme performansna etkilerini
ara trm lardr. Sb2S3 ve grafitin sürtünme katsaysn kararl hale getirdi ini, Sb2S3 ve MoS2 ilavesinin de
a nma direncini azaltt n görmü lerdir.
Tüfekçi ve ark. [2] bronz ve demir esasl kendinden ya lamal yataklarn a nma ve sürtünme davran larn
kyaslam lardr. Bronz yataklarn daha iyi sürtünme ve a nma performans gösterdi ini görmü lerdir.
Deneylerde yük, kayma hz ve scakl  de i tirmi lerdir.
Bu çal mada, toz metalurjisi yöntemiyle üretilmi kendinden ya lamal bronz yataklarda grafit katksnn,
sk trma basncnn ve mesafe miktarnn yo unluk, gözeneklilik ve a nma miktar üzerindeki etkileri deney
tasarm yöntemiyle incelenmi tir. Bu ara trmada Atak [3]’n çal masndan yararlanlm tr. Deney
sonuçlarnn baz de erleri Tablo-1’de gösterilmi tir. Atak [3]’n yapt  çal mada, ilk olarak, ortalama toz
boyutu 60 Am olan ön ala ml CuSn10 bronz tozlarna a rlkça % 1-2-3 orannda grafit tozlar ilave edilerek
homojen kar mlar olu turmak için Turbula tipi kar trcda 20 dakika süre ile kar trlm tr. Hazrlanan toz
kar mlar 100 MPa ile 250 MPa arasnda 50 MPa aralklarla sk trlm tr. Sinterlenmi yatak
malzemelerinin o unlu u ve gözeneklili i Ar imet ilkesi uygulanarak hesaplanm tr. Sinterlenmi
numunelerin gözenek da lm  k mikroskobu ile incelenmi tir. Bu çal mada gerçek yo unlu a, gözenek
miktarna ve a nma miktarna etki eden faktörler tam faktöriyel deney tasarm yöntemiyle ara trlm tr.
Paket program olarak MINITAB 16.0 kullanlm tr
Tablo 1. Deney sonuçlar




219

220

Uluslararası 8. statistik Kongresi,
27-30 EKM 2013 Kemer-ANTALYA



Uluslararası 8. statistik Kongresi,
27-30 EKM 2013 Kemer-ANTALYA



3. SONUÇLAR

DORULAYICI FAKTÖR ANALZNDE ÖRNEKLEM HACM, TAHMN YÖNTEMLER VE
NORMALLN UYUM ÖLÇÜTLERNE ETKS

1-Grafit miktarının ve basınç miktarının gerçek younlua etkilerini ara tırmak için tam faktöriyel deney
tasarımı çalı ması yapılmı tır.

Murat DO AN, Özer ÖZAYDIN, Veysel YILMAZ
Eski ehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, statistik Bölümü, 26040, Eski ehir, TÜRK YE,
mdogan@ogu.edu.tr, oozaydin@ogu.edu.tr, vyilmaz@ogu.edu.tr

2-Grafit miktarının ve basınç miktarının gözenek miktarına etkilerini ara tırmak için tam faktöriyel deney
tasarımı çalı ması yapılmı tır.
3-Mesafenin, sıkı tırma basıncının ve grafit miktarının a ınma miktarına etkilerini ara tırmak için tam
faktöriyel deney tasarımı çalı ması yapılmı tır.
4-Grafit miktarının ve basınç miktarının %95 güven aralıında gerçek younluu ve gözenek miktarını
etkiledii, bu faktörlerle beraber mesafenin a ınma miktarını %95 güven aralıında etkiledii görülmü tür.
KAYNAKLAR
[1] M. H. Cho, , J. Ju, S. J. Kim, H. Jang, "Tribological Properties of Solid Lubricants (graphite, Sb2S3,
MoS2) for Automotive Brake Friction Materials", Wear, 260: 855-860 2006.
[2] K.Tüfekçi, C. Kurbanolu, E.Durak, R. F.Tunay, , "Friction and Wear Properties of Cu and Fe-based P/M
Bearing Materials", Journal of Mechanical Science and
Technology, 20 (44): 513-521 2006.
[3] Y. Atak, “Kendinden Yalamalı Grafit Katkılı Bronz Yatakların A ınma
Davranı ının ncelenmesi”
Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2009.
INVESTIGATION OF WEAR PROPERTIES OF GRAPHITE ADDED SELF-LUBRICATED
BRONZE BEARINGS

Giri
Yapısal E itlik Modelleri (YEM), nedensel ili kilerin tahmin edilmesinde ve test edilmesinde kullanılan bir
yöntemdir. Do rulayıcı Faktör Analizi (DFA) ise gizil ve gözlenen de i kenler arasındaki ili kilerin ölçüm
modelleriyle ilgilenen YEM’in bir parçasıdır. Bu çalı mada, DFA uyum ölçütlerinin farklı ko ullar alındaki
karakteristik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla MC simülasyonu yardımıyla yapılmı tır. Bu simülasyon
çalı masında, örneklem hacminin 7 farklı durumu (50, 100, 200, 400, 800, 1600, 4000), tahmin yönteminin 4
farklı durumu (En Çok Olabilirlik, En Küçük Kareler, Genelle tirilmi En Küçük Kareler, A ırlıklandırılmı
En Küçük Kareler) ve da ılımsal ko ulun 3 farklı durumu (çok boyutlu normallik varsayımı, az derecede
normallikten sapma, orta derecede normallikten sapma) ele alınmı tır. Simülasyon çalı ması, bu ko ulların,
CFA’da ve YEM’de en çok kullanılan 11 uyum ölçütüne (  2 , GFI, AGFI, IFI, MFI, NFI, NNFI, CFI, RMR,
SRMR ve RMSEA) etkisini incelemek amacıyla EQS yazılımı yardımıyla olu turulmu tur.
Yöntem

In this study, the effects of graphite addition on wear performance of self lubricated bronze bearings produced
by P/M technology were investigated using Design of Experiment. Using pin-on-disc test apparatus, selflubricated bearing materials were tested at 1 m/s sliding velocity, 15 N load, and 2000 m distance in laboratory
conditions. Wear rates were calculated. The results indicated that the wear performance of self-lubricated
bronze bearing materials were dependent on the amount of graphite addition and compacting pressure. When
the pressing pressure was increased, the density of the bearing materials increased, but percentage of porosity
decreased. Results of wear tests showed that with adding graphite and increasing pressing pressure there was a
decrease in wear rate.
Key Words: P/M, self-lubricated, bearing, bronze, graphite, wear, porosity.

ekil 1. Çalı mada kullanılan CFA Modeli

Simülasyon çalı ması Paxton ve arkada larının (2001) yaptı ı gibi 9 adımda olu turulmu tur. Bu adımları;
ilgilenilen ara tırma sorusunun teorik olarak geli tirilmesi, soruya uygun modelin olu turulması, çalı maya
uygun deneysel ko ulların seçilmesi, kitle parametre de erlerinin seçilmesi, uygun yazılım programının seçimi,
simülasyonun yürütülmesi, simülasyon çıktılarının uygun ekilde depolanması, sorun giderme ve do rulama ve
sonuçların özetlenmesi eklinde özetlenebilir. Çalı manın ara tırma modeli Raykov ve Marcoulides (2006)
tarafından olu turulan ve ekil 1’de verilen DFA modeli kullanılmı tır.

Sonuç
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Çalı ma sonucunda ki kare uyum ölçüsü çok boyutlu normallik varsayımı altında örneklem hacmi arttıkça
büyük deerler alarak gerçekçi olmayan sonuçlar verirken, normallik varsayımının olmadıı durumlarda ise
örneklem hacminin büyümesinden çok fazla etkilenmemektedir. IFI ve NNFI normallik varsayımının
salanmadıı az derecede ve orta derecede normal olmayan durumlarda tutarsız sonuçlar verdii için
kullanılmaması tavsiye edilebilir. NFI ve CFI uyum indeksleri ML ve LS tahmin yönteminde ve sadece
normallik varsayımının salandıı durumlarda iyi sonuç vermektedir dolayısıyla sadece bu artlar altında
kullanılması önerilebilir.
Bu çalı ma yurtdı ında sık bir ekilde kullanılan EQS yazılımının Türkiye’de YEM üzerine ilk olarak bir
simülasyon çalı masında kullanılmı tır. Bu durumum YEM kullanan ara tırmacılar için farklı bir bakı açısı
olacaı deerlendirilmektedir.
KAYNAKLAR
[1] Paxton P., , Patrick J. Curran , Kenneth A. Bollen , Jim Kirby & Feinian Chen (2001), Monte Carlo
Experiments: Design and Implementation, Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 8:2.
[2] Raykov, T. and Marcoulides, G.A., (2006), A first course in structural equation modeling-2nd ed.,
Lawrence Erlbaum Associates, Mahlah-New Jersey-London, 238 p.

SALAM ÖLÇEK TAHM N ED C LER N N ÇARPIKLIA BALI OLARAK
DAVRANI LARININ KAR ILA TIRILMASI

Celal AYDIN, Necla GÜNDÜZ*
Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi statistik Bölümü 06500 Ankara Türkiye
aydinc@gazi.edu.tr, guduznecla@yahoo.com
Giri
Daılımın tam olarak belli olmadıı durumlarda, ölçek parametresine ili kin tahmin edicileri, parametrik
olmayan ölçüleri kullanarak elde etmek daha güvenlidir. Bu tür tahmin ediciler söz konusu olduunda,
salamlık büyük önem kazanmaktadır.
Bu çalı mada yer verilen ölçek tahmin edicileri, iyi bir salamlık ölçüsü olarak kabul gören kırılma noktası
(breakdown point) deeri bakımından her üçü de %50 deerine sahiptir. Daılımın younla tıı aralıı
öngörmek bakımından i görebilecek özellikte olan ve aynı derecede salam olan üç ölçek tahmin edicisi,
daılımın çarpıklıına kar ı davranı ları bakımından incelenmeye çalı ılmı tır.
Ölçek tahmin edicileri hesaplanırken, lokasyon tahmin edicisi olarak, medyan istatistiini kullanmak uygun
olmaktadır ve        rassal örnei için medyan istatistii;

ABSTRACT

          

INFLUENCE OF SAMPLE SIZE, ESTIMATION METHOD AND NORMALITY ON FIT INDICES
IN CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS
Structural equation modeling (SEM) is a statistical technique for testing and estimating causal relations, they
are suited to both theory testing and theory development. Confirmatory Factor Analysis (CFA) is a type of
SEM that deals specifically with measurement models, that is, the relationships between observed and latent
variables. In this study, Monte Carlo (MC) simulation is used to evaluate the characteristics of CFA fit indices
under different conditions. A simulation study was conducted with EQS software. As a result of this study, all
of the conditions discussed have influence on fit indices.
Key Words: Confirmatory Factor Analysis, Monte Carlo Simulation, EQS, Structural Equation Modeling, Fit
ndices

dir.

Medyandan mutlak sapmaların medyanı olarak tanımlanan  istatistii,
için;
      

      

rassal örnei

dir.

 istatistii, gözlemlerin medyan deerlerinden olan uzaklıklarına odaklanmaktadır. Bu bakımdan,
medyan merkezli,  uzunluklu simetrik aralık, simetri özellii olan daılımlarda, daılımın yarısını
kapsamaktadır [1].
kinci olarak,  istatistii,        rassal örnei için;
      

dir.

Her  için,           kümesinin medyanı bulunur. Bu ekilde elde edilen  tane medyan
deerinin de medyanı alınarak,  istatistii elde edilir [2].
Tanımdan anla ıldıı gibi,  istatistii dikkatini, gözlemlerin bir merkezi deerden ne kadar uzak olduklarına
çevirmek yerine, gözlemlerin birbirinden uzaklıklarına çevirmi durumdadır.  istatistii hesaplanırken,
lokasyon tahminine ihtiyaç bulunmamaktadır.

Son olarak  istatistii, ikili mutlak farkların ’ıncı sıra istatistii olarak;      ,

 olmak üzere;

 




      










dir.

 istatistiinin hesaplanma zamanı,  istatistiine göre hayli yüksektir ancak kolayca uygulanabilmektedir
[2].
Gamma daılımı iki parametreli olup, simetrik olmayan bir ailedir. Daılımın parametrelerinden birinin bir
fonksiyonu çarpıklık ölçüsü olarak kar ımıza çıkmaktadır [3].
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Söz konusu tahmin edicilerin çarpıklı a ba lı olarak nasıl bir de i me gösterdiklerini görmek bakımından
Gamma ailesinin uygun oldu u dü ünüldü. Farklı çarpıklık derecelerindeki Gamma da ılımlarından,
simülasyon yoluyla farklı örnek çaplı rassal örnekler elde edilerek, söz konusu tahmin edicilerin de erleri her
rassal örnek için hesaplanarak tablola tırıldı. Tahmin edicilerin çarpıklı a ve örnek çapına ba lı olarak
davranı ları incelenmeye çalı ıldı.

MODEL BELRLEMES, ÖRNEKLEM HACM VE TAHMN YÖNTEMNN YAPISAL ETLK
MODELLER UYUM ÖLÇÜLERNE ETKS
Rana EN Veysel YILMAZ
Eski ehir Osmangazi Üniversitesi, statistik Bölümü, 26040, Eski ehir, TÜRK YE
ranasen@ogu.edu.tr, vyilmaz@ogu.edu.tr

KAYNAKLAR
[1] Serfling, R., Mazumder, S., (2009), Exponential probability inequality and convergence results for the
media absolute deviation and its modifications. Statistics and Probability Letters 79, 1767-1773.
[2] Rousseeuw, J. P., Croux, C., (1993), Alternatives to the median absolute deviation. Journal of the American
Statistical Association 88, 1273-1283.
[3] Bannheka, B., M., S., G., Ekanayake, G., E., M., U., P., D., (2009), A new point estimator fort he median of
gamma distribution. Vidyodaya J. Of Sci. 14, 95-103.
ABSTRACT
COMPARıSONS OF THE BEHAVIOUR OF ROBUST SCALE ESTIMATORS IN RESPECT OF
SKEWNESS
In the situations where the distribution is not certain, it is more appropriate to use nonparametric measures to
obtain scale estimators. Robustness became important. Three scale estimators with the same degree of
robustness and which are also capable for the prediction of condensation range of distribution are examined as
a function of skewness in the distributional sense.
Key Words: Scale estimation, robustness, breakdown point, median absolute deviation, skewness.

Giri
Yapısal E itlik modelleri (YEM), gözlenen dei kenlerin dorusal bile imi olarak yazılabilen çok sayıda içsel
ve dı sal gizil dei keni birlikte ele alan bir modelleme yöntemidir. Bu yüzden, YEM ara tırmalarında model
uyumunun deerlendirilmesi zorlu bir konudur. YEM’de model uyumunun deneysel olarak deerlendirilmesi
ve istatistiksel tahminlerin elde edilmesinde Monte Carlo (MC) simülasyonu yaygın olarak kullanılmaya
ba lanmı tır.
Bu çalı mada, model belirlemesinin, örneklem hacminin ve tahmin yönteminin YEM’de kullanılan uyum
ölçütlerine etkisi, bir MC simülasyonu tasarlanarak ara tırılmı tır. Bu deneysel dizaynda, veriler EQS programı
yardımıyla, bir kitle kovaryans matrisinden üretilmi ve farklı model belirlemesi (doru model, az yanlı
model, orta derecede yanlı model) durumlarındaki YEM modellerine uydurulmu tur. Çalı mada, örneklem
hacminin 6 düzeyi (50, 100, 200, 400, 800 and 1600), tahmin yönteminin ise 3 düzeyi (En Çok Olabilirlik
(ML), En Küçük Kareler (LS) ve Genelle tirilmi En Küçük Kareler (GLS)) incelenmi tir. En çok kullanılan
11 uyum ölçütü (Ki Kare, GFI, AGFI, NFI, NNFI, CFI, IFI, MFI, RMR, SRMR, RMSEA) üzerinde
çalı ılmı tır.
Yöntem
Yapısal e itlik modelleri, yapısal modelin ve ölçüm modelinin birle iminden olu ur. Yapısal model, gizil
dei kenler arasındaki ili kileri özetleyen yapısal e itlikleri içerir. Yapısal model, matris notasyonuyla E itlik
1‘de verildii gibidir. Ölçüm modeli ise, gözlenen dei kenlerle balı oldukları gizil dei kenler arasındaki
ili kileri tanımlayan e itlikleri içerir. Ölçüm modeli, matris notasyonuyla E itlik 2 ve E itlik 3’de verildii
gibidir.
.

 = B +  + 

(1)

Y =  y + 

(2)

X =  x + 

(3)

YEM çalı malarında, özellikle son yıllarda sıkça rastladıımız Monte Carlo (MC) simülasyonu, belirli artlar
altında uyum ölçütlerinin performanslarının deerlendirilmesi amacıyla veri üretiminde kullanılan bir
simülasyon yöntemidir (Paxton et.al., 2001). Çalı mada kullanılan ara tırma modeli ekil 1’deki gibidir.
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BURR XII DAILIMININ KONUM VE ÖLÇEK PARAMETRELER N N
TAHM N : MONTE-CARLO S MÜLASYON ÇALI MASI
Fatma Gül AKGÜL1*, Birdal ENO LU1
Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, statistik Bölümü, 06100 Tando an, Ankara1
fgakgul@ankara.edu.tr, senoglu@science.ankara.edu.tr
Giri
Burr (1942) tarafından önerilen da ılım mühendislik, güvenilirlik, hidroloji, ya am modelleri ve aktüerya gibi
birçok alanda yaygın uygulama alanlarına sahiptir. Burr XII da ılımının olasılık yo unluk fonksiyonu
  

  






 
 


             

(1)

eklinde ifade edilir. Burada,  konum,  ölçek,  ve  ise ekil parametreleridir.
ekil parametreleri  ve ’nın farklı de erleri için Burr XII da ılımının olasılık yo unluk fonksiyonuna ait
grafikleri a a ıda verildi i gibidir. ekil parametrelerinin aldı ı de erlere göre Burr XII da ılımı simetrik veya
çarpık olabildi i gibi, kısa kuyruklu veya uzun kuyruklu da olabilir. Bu durum uygulamada verileri
modellerken esneklik sa lar.

ekil 1.Aratırma Modeli
Bulgular
Bu çalı mada, model belirlemesine en duyarlı uyum ölçütünün SRMR, örneklem hacmine en duyarlı uyum
ölçütlerinin ise GFI, AGFI ve NFI oldu u bulunmu tur. Model belirlemesi, örneklem hacmi ve tahmin yöntemi
üçlü etkile imine duyarlı uyum ölçütlerinin ise sadece GFI, AGFI ve NFI oldu u gözlenmi tir.

4
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ABSTRACT
0.5

EFFECTS OF MODEL MISSPECIFICATION, SAMPLE SIZE AND ESTIMATION METHODS ON
STRUCTURAL EQUATION MODELING FIT INDICES
In this study, a Monte Carlo simulation study was conducted to investigate the effects on structural equation
modeling (SEM) fit indices of, model specification, sample size and estimation method. Based on balanced
experimental design, samples were generated from a population covariance matrix and fitted to structural
equation models with different degrees of model misspecification (true, slightly misspecified or moderately
misspecified models) with EQS software. Six levels of sample size (50, 100, 200, 400, 800 and 1600) and three
levels of estimation method (Maximum Likelihood (ML), Least Square (LS) and Generalized Least Square
(GLS)) were examined.
Key Words: Structural Equation Modeling, Fit Indices, Model Misspecification, Monte Carlo Simulation
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ekil 1. Burr XII da ılımının farklı ekil parametreleri için olasılık
yo unluk fonksiyonu grafikleri
Literatürde, Burr XII da ılımının parametrelerinin tahmin edicileri ile ilgili birçok çalı ma mevcuttur, bkz.
Wingo (1983), Hossain ve Nath (1997) ve Shao (2004).
Bu çalı mada, Burr XII da ılımının ekil parametrelerinin bilindi i varsayımı altında konum ve ölçek
parametrelerinin en küçük kareler (least squares-LS), momentler (method of moments-MM), en çok olabilirlik
(maximum likelihood-ML) ve uyarlanmı en çok olabilirlik (modified maximum likelihood-MML) tahmin
edicilerinin etkinlikleri, ,  ve ’nin farklı de erleri için, Monte Carlo simülasyon çalı ması ile
kar ıla tırılmı tır. Tahmin edicilerinin etkinlikleri kar ıla tırılırken

        

(2)

kullanılmı tır.  birden fazla tahmin edicinin etkinli inin birlikte de erlendirilmesi amacıyla kullanılan ve
’lerin toplamı olarak ifade edilen bir kavramdır.
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Di er çalı malardan farklı olarak bu çalı mada Tiku (1967) tarafından önerilen MML yöntemi
kar ıla tırmalara dâhil edilmi tir. Bildi imiz kadarıyla daha önce Burr XII da ılımının konum ve ölçek
parametreleri tahmin edilirken MML yöntemi kullanılmamı tır. Olabilirlik denklemlerinin logaritmasının ilgili
parametrelere göre türevleri alınıp sıfıra e itlendi inde analitik çözüme ula ılamazsa iteratif yöntemler tercih
edilir. Ancak iteratif yöntemler kullanılırken birden fazla köke yakınsama, yanlı köke yakınsama veya hiç
yakınsamama v.b. gibi problemlerle kar ıla ılabilir. MML yöntemi bahsedilen problemlerden kaçınmak ve
parametrelerin tahmin edicilerinin açık çözümlerini elde etmek için önerilen bir parametre tahmin yöntemidir.
Monte-Carlo simülasyon çalı masının sonucunda ML ve MML yöntemi ile bulunan tahmin edicilerin
etkinliklerinin di er yöntemlere göre daha yüksek oldu u görülmü tür. Bunun yanı sıra, literatürden alınan
gerçek bir veri seti kullanılarak Burr XII da ılımının konum ve ölçek parametreleri tahmin edilmi tir.
KAYNAKLAR
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ABSTRACT
ESTIMATION OF THE LOCATION AND THE SCALE PARAMETERS OF BURR XII
DISTRIBUTION: MONTE-CARLO SIMULATION STUDY
In this study, when the shape parameters are assumed to be known, least squares estimators (LS), method of
moment estimators (MM), maximum likelihood estimators (MLE), modified maximum likelihood estimators
(MML) are used to estimate the location and the scale parameters of Burr XII distribution. We compare the
performances of these estimators via Monte Carlo simulation study for different sample sizes and shape
parameter values with regards to their joint efficiency.

K-KARE UYUM YL TESTNDE MNMUM SINIF SAYISININ T-TEST KULLANARAK
BENZETMLE BELRLENMES
Orhan KESEMEN*, Bura Kaan TRYAK
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi, statistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü, Trabzon, TÜRKYE
okesemen@gmail.com, bugrakaantiryaki@gmail.com

Giri
Ki-kare istatistii uyumun yeterlilii için karar vermek amacıyla kullanılır. “Uyum” terimi gözlenen örneklem
daılımlarının ya da deneysel sonuçlarla elde edilen daılımların, beklenen ya da normal, binom, Poisson ve
düzgün daılım gibi kuramsal daılımlarla kar ıla tırılması için kullanılır. Beklenen frekansların erisi
gözlenen frekansların erisi üzerine çizilir ve ki-kare istatistii uyumun yeterli olup olmadıını belirlenir [1].
Ki-kare uyum iyilii testi yapılırken sınıf sayısı birçok problemde frekans tablosu içinde hazır olarak verilir.
Sınıf sayısını bulmak için ayrı bir hesaplama yapılmaz. Bu tür uyum iyilii testi problemlerinde sınıf sayısı
bilindiinden serbestlik derecesi kolaylıkla hesaplanır ve test i lemi gerçekle tirilir. Ancak gerçek hayat
problemlerinde frekans tablosu, testi yapan ki i tarafından olu turulur. Sınıf sayısı belirlenirken beklenen
frekansın %20’den fazlasının 5’ten küçük olmamasına dikkat edilir. Fakat beklenen frekansın 5’ten küçük
olmaması varsayımını gerçekle irken, sınıf sayısının gereinden fazla seçilmesi beklenen frekansın 5’ten daha
az olmasına, gereinden az seçilmesi ise testin gücünün azalmasına, 2.tip hatanın artmasına neden olmaktadır.
Yöntemler
Frekans tablosu olu turulurken, sınıf sayısının belirlenmesinde genel kabul edilebilir bir kural olmamakla
birlikte, testi yapan ki inin deneyimine balı kalınır ve veriyi en iyi temsil eden yöntem kullanılır. Genel olarak
sınıf sayısı 5 ile 20 arasında olması kabul edilir. Sınıf sayısının belirlenmesi için bazı kurallar ve formüller
geli tirilmi tir.
•

Sturges Kuralı
      

(1)

n: gözlem sayısı, k: sınıf sayısı
•

Karekök Seçim Formülü
 

Key Words: Burr XII distribution, least squares, method of moments, maximum likelihood, modified
maximum likelihood, efficiency.

(2)

n: gözlem sayısı, k: sınıf sayısı
•

Rice Kuralı


  

(3)

n: gözlem sayısı, k: sınıf sayısı
•

Doane Formülü
         

 




(4)

  
    

(5)

n: gözlem sayısı, k: sınıf sayısı,  : daılımın 3. momentinin kestirimi
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Önerilen Yöntem
Ki-kare uyum iyilii testinde minimum sınıf sayısı t-testi kullanarak benzetimle belirlenmi tir. Benzetim için
sınıf sayısı 2 ile 50 aralıında, örneklem sayısı ise 30’dan ba layıp 10’ar artı la 100’e kadar, sonra 100’den
ba layıp 100’er artı larla 1000 kadar alınmı tır. Ve her bir örneklem sayısı için tüm sınıfların ki-kare deerleri
hesaplanmı tır. Hesaplanan ki-kare deerleri 0.01, 0.05, 0.10 anlamlılık düzeylerinde test edilmi tir. Kabul
edilmeyen hipotezlerin anlamlı olup olmadıı t-testi ile test edilmi tir ve anlamlı olan minimum sınıf sayısı
belirlenmi tir.
KAYNAKLAR
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ABSTRACT
DETERMINING MINIMUM NUMBER OF CLASS FOR CHI-SQUARE GOODNESS OF FIT TEST
USING T-TEST WITH SIMULATION

BLDR OTURUMLARI 4

In this study, minimum number of class for chi-square goodness of fit test was determined with simulation. For
the simulation, number of classes were taken range of 2 to 50 and the number of the sample were taken starting
from 30 up to 100 with 10 increments, then from 100 up to 1000 with 100 increments. Also, each samples of
the chi-square values were calculated for the number of all classes. Calculated chi-square values were tested
0.01, 0.05, 0.10 significance levels. Moreover, rejected hypotheses were tested by t-test. Lastly, the minimum
significant number of classes were determined.

SESSION 4
Kalkınma Bakanlıı Özel Oturumu 1

Key Words: Frequency distribution, chi-square goodness of fit test, number of bins
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BÖLGESEL BÜYÜME ODAKLARI BEL RLEME ÇALI MASI
Leyla BLEN KAZANCIK
Kalkınma Bakanlıı Necatibey Caddesi No: 110/A 06100 Ankara Türkiye
lbilen@dpt.gov.trr
Çalı manın Kapsamı ve Amacı
Ülkemizde planlı kalkınma dönemiyle birlikte, bölgesel geli me, bölgelerarası geli mi lik farklarının
azaltılarak kalkınmanın yaygınla tırılması öncelikli politikalar arasında yer almı tır. Dokuzuncu Kalkınma
Planının “Bölgesel Geli menin Salanması” ve “Rekabet Gücünün Geli tirilmesi” eksenlerinde ba ta
azgeli mi bölgelerde olmak üzere, büyüme ve çevrelerine hizmet verme potansiyeli yüksek “Cazibe
Merkezleri” (Bölgesel Büyüme Odakları) belirlenerek, yerel dinamiklere ve içsel potansiyele dayalı geli me
ortamının olu turulması, kamu yatırım uygulamalarında ve hizmet arzında mekansal önceliklendirme ve
odaklanmanın salanması amaçlanmaktadır. Bu amaca yönelik olarak bir bölgesel büyüme odaında olması
gereken kriterler tespit edilmi ve çok dei kenli istatistiksel yöntemler kullanılarak Bölgesel Büyüme
odaklarının belirlenmeye çalı ılmı tır.
Teorik Çerçeve
Bölgesel Büyüme aracı olarak cazibe merkezleri politikasının kökleri 1960’lı yıllara kadar uzanmaktadır.
Büyüme kutupları kuramına (growth pole theory) göre cazibe merkezi olarak belirledii kentlere, bölgesel
mekânsal yapıyı dönü türmek amacıyla kamu yatırımları youn bir ekilde yönlendirilir. Kamu desteiyle
yaratılan bu “yıılma” ekonomisinin bölgenin tamamı için yaratacaı yeni i imkânları, üretim kapasitesinin
artması gibi dı sallıklar sayesinde bölgesel ölçekte bir refah artı ı salanması hedeflemektedir.
Bölgesel büyüme Odakları (Cazibe merkezleri) yakla ımı ile geli me potansiyeli bulunan belirli bir kent
merkezinin desteklenmesi, kısa dönemde ilgili merkezin bulunduu bölge içinde bir geli mi lik farkı
olu masına yol açacaı öngörülmektedir. Bu sayede, belirlenen kent merkezlerinin kalkınmasına ivme
kazandırılacak ve daha sonra bu geli me çevre merkezlere de sıçrayarak iç göç bölge içerisinde tutulmasına ve
ulusal düzeyde bölgesel geli mi lik farklarının azaltılmasına katkıda bulunacaktır.
Cazibe merkezlerinin belirlenmesinde çok boyutlu ölçekleme, temel bile enler analizi, diskriminant analizi
yöntemleri kullanılmı tır. Çok boyutlu ölçekleme yöntemi (ÇBÖ), nesne ya da birimler arasında gözlemlenen
benzerlikler ya da farklılıklardan olu an uzaklık deerlerine dayalı olarak bu nesnelerin tek ya da çok boyutlu
uzaydaki gösterimini elde etmeyi amaçlayan, böylece nesneler arasındaki ili kilerin belirlenmesini salayan
çok dei kenli bir istatistiksel analiz yöntemidir. ÇBÖ’nin amacı, mümkün olduunca az boyutla, nesnelerin
yapısını (uzaklık deerleri kullanarak) orijinal ekle yakın bir ekilde ortaya koymaktır. Bu nedenle ÇBÖ’nün
boyut indirgemeyi hedefleyen bir Q teknii olduu söylenebilir. ÇBÖ; kümeleme ve diskriminant analizi gibi
gruplamayı amaçlayan Q teknikleri arasında yer alırken, aynı zamanda boyut indirgeme özellii nedeniyle R
teknikleri arasında da yer almaktadır.
Diskriminant analizi, birimleri en az hata ile ait oldukları kitlelere ayırmak için geli tirilmi istatistiksel bir
yöntemdir. Genel olarak birimlerin gruplanmasında bazı matematiksel e itliklerden faydalanılır. Diskriminant
fonksiyonu olarak adlandırılan bu e itlikler, birbirine en çok benzeyen grupları belirlemeye olanak salayacak
ekilde grupların ortak özelliklerini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Diskriminant analizi aracılııyla
elde edilen diskriminant (ayırıcı) fonksiyonları, tahmin dei kenlerinin dorusal bile enlerinden olu maktadır.
Diskriminant fonksiyonları gruplar arası farklılıa etki eden dei kenlerinin hangileri olduunu ortaya çıkarır.
Diskriminant analizinin bir dier önemi ise, gruplardan herhangi birisine ait olan ancak hangi gruptan geldii
bilinmeyen bir birimin ait olduu grubu en az hata ile saptamasıdır.

KAYNAKLAR
[1] Kalkınma Bakanlı ı (2013), Bölgesel Geli me Ulusal Stratejisi (Taslak Doküman), Ankara.
[2] Selçuk Sertesen, “Bölgesel Geli mede “Yeni” Bir Politika Aracı: Cazibe Merkezleri”, TEPAV.
De erlendirme
Notu.
http://www.tepav.org.tr/upload/files/
1271312063r1374.Bolgesel_Gelismede_Yeni_Bir_Politika_Araci_Cazibe_Merkezleri.pdf
Eri im
tarihi
03.10.2013.
[3] Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (2012), Cazibe Merkezleri Özet Raporu.
[4] KARA, M., 2008. "Bölgesel Rekabet Edebilirlik Kavramı ve Bölgesel Kalkınma Politikalarına
Yansımaları",
(DPT,
Planlama
Uzmanlı ı
Tezi),
Ankara,
2008,
http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/karam/rekabet.pdf, 31 Ocak 2010.
ABSTRACT
REGIONAL GROWTH POLES DETERMINATION STUDY
In our country, with the period of the planned development, regional development and reducing regional
disparities place among the primary policies. In Ninth Development Plan, particularly in underdeveloped
regions, "Growth poles" including high potential growth and providing services their surroundings is
determined and aim to pave the way for development based on local dynamics and potential.
To this end, the regional growth poles are determined using multivariate methods among the provinces which
include the relatively less developed regions Eastern Anatolia, Southeastern Anatolia, Central Anatolia and
Black Sea regions (TR7, TR8, TR9, TRA, TRB, TRC Level 1 regions). As a result of analysis, Trabzon,
Diyarbakir, Samsun, Erzurum, Van, Elazı, Malatya, anlıurfa and Sivas is identified as regional growth
poles.
Key Words: (“Regional Development”, “Growth Pole Theory” Principle Component”, “Multi Dimentional
Scaling”)

Uygulama ve Sonuçlar
Türkiye’nin görece az geli mi Dou Anadolu, Güneydou Anadolu, ç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde
(TR7, TR8, TR9, TRA, TRB, TRC Düzey 1 bölgeleri) yer alan Endüstriyel Büyüme odaı olmayan iller
çalı ma kapsamında yer almı tır. Bölgesel Büyüme Odakları olabilecek illeri belirlemek üzere; ilin tahakkuk
eden vergisinin ülke içindeki payı, ki i ba ına tahakkuk eden vergi, sanayi sektörü istihdamının Ülke sanayi
sektöründeki payı, hizmetler sektörü istihdamının, Ülke hizmetler sektöründeki payı, ehir nüfusunun ülke
ehir nüfusu içindeki payı, ki i ba ına elektrik tüketimi, elektrik tüketimin Türkiye içindeki payı, SosyoEkonomik Geli mi lik Endeksi, öretim elemanı sayısının ülke içindeki payı, DHM yurt içi ve yurt dı ı yolcu
sayılarının ülke içindeki payı dei kenleri kullanılmı tır. Farklı yöntemlerden elde edilen sonuçların bir
kar ıla tırması yapılmı tır. Analizler sonucunda Trabzon, Diyarbakır, Samsun, Erzurum, Van, Elazı,
Malatya, anlıurfa, Zonguldak ve Sivas illeri bölgesel büyüme oddakları olarak belirlenmi tir.
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TR 71 BÖLGES LÇELER SOSYO-EKONOMK GELMLK ANALZ
Sevgi SARAÇ, Gonca BUDAK
Ahiler Kalkınma Ajansı, Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi,
Atatürk Bulvarı no:57 Merkez-NEV EH R
sevgisarac@ahika.gov.tr
TR71 Bölgesinde yer alan Aksaray, Kırıkkale, Kır ehir, Nev ehir ve Nide (5 il) illerinin (37 ilçe) ilçelerini

Çalı manın son bölümünde, ilçeler gösterge gruplarındaki dei kenlerde aldıkları deerlere göre
deerlendirilmi ve son olarak ilçelerin bulunduu il içerisinde incelemesi yapılmı tır.
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kapsayan bu çalı ma ile, çe itli alanlardan seçilen dei kenler baz alınarak, ilçelerin sosyo-ekonomik
geli mi lik seviyelerini tespit etmek ve bu tespit dorultusunda geli mi lik sıralamalarını yapmak

[3] JOHNSON, R. A. , (1992), Applied Multivariate Data Analysis, Prentice Hall, New Jersey.

amaçlanmı tır. Çalı ma kapsamında ayrıca,
ilçelerin veri setindeki dei ken grupları

[4] ÖZASLAN, M. & DNÇER, B. (2004). lçelerin Sosyo-Ekonomik Geli mi lik Sıralaması Ara tırması,
Ankara: DPT.

bazında geli mi lik sıralamaları yapılmı tır.
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Çalı mada,

ABSTRACT

sosyo-ekonomik

geli mi lii

olumlu ve olumsuz yönde etkiledii ya da

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT ANALYSIS OF TR71 REGION PROVINCES

sosyo-ekonomik geli meden olumlu ya da

eitim, salık, rekabetçi kapasite ve istihdam,

The goal of this study is to identify the level of developement of TR71 region’s provinces (that are located in
Aksaray, Kırıkkale, Kır ehir, Nev ehir, Nide) and to rank by taking various variables at district level as a
basis. In the study, 35 different indicators grouped under major categories such as; demography, education,
health, competitive capacity, employment, agriculture and finance were employed in principal component
analysis in order to measure the level of development of disticts.

tarım, mali ve ya am kalitesi göstergesi

Key Words: Principal Components Analysis, Socio-Economic Development Index

olumsuz

etkilendii

dü ünülen

35

farklı

dei ken kullanılmı tır. Dei kenler ili kili
oldukları geli mi lik boyutuna göre demografi,

gruplarında sınıflandırılmı tır.
Çalı ma,
yapılabilen

istatistiki
ve

anlamlılık

birçok

ülkede

testleri
dei ik

ara tırmacılar tarafından benzer amaçlarla
yaygın olarak kullanılan, temel bile enler
analizi (principal components analysis) teknii
kullanılarak gerçekle tirilmi tir.
Çalı ma

sonucunda,

kapsamındaki be

TR71



Bölgesi



merkez ilçenin en üst

sıralarda yer aldıı görülmektedir. Sıralamada,

Harita 1.TR71 Bölgesi lleri Geli mi lik Sıralaması

geli mi lik endeks deeri 2,098 olan Aksaray



merkez ilçesi ilk sırayı alırken geli mi lik endeks deeri 1,57 olan Kırıkkale’nin Çelebi ilçesinin son sırayı



aldıı görülmü tür. Demografik göstergeler ve salık göstergeleri bakımından Kırıkkale merkez ilçesi ilk sırayı
alırken, eitim göstergelerinde Kırıkkale’nin Yah ihan ilçesi, rekabetçi kapasite, tarım ve mali göstergeler
bakımından Aksaray merkez ilçesinin ilk sırada yer aldıı dikkat çekmektedir.
lçelerin geli mi lik endeksi deeri göz önünde bulundurularak ilçeler ayrıca be ayrı sınıfa ayrılmı tır. En
geli mi olan birinci kademede 6, ikinci kademede 5, üçüncü kademede 7, dördüncü kademede 13 ve en az
geli mi olan be inci kademede 6 ilçe yer almı tır.
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KATKISALLIK DEERLEND RMES : ÇUKUROVA VE ZM R KALKINMA AJANSLARININ
KOB DESTEKLER
Zeyneb ERSAYIN
Kalkınma Bakanlıı Necatibey Caddesi No: 110/A 06100 Ankara Türkiye
zeyneb.ersayin@kalkinma.gov.tr

Yapılan hesaplamada projelerin ortalama katkısallık oranı 0,53 olarak bulunmu tur. Her bir proje için
hesaplanan katkısallık oranları bu projelere aktarılan hibe tutarları için kullanıldı ında, 22,5 milyon TL’nin
11,4 milyon TL’sinin katkısal oldu u görülmektedir. 11,1 milyon TL ile ise herhangi bir de i iklik
yaratılamamı olmaktadır. Bu durumda girdi katkısallı ı 0,51 olarak hesaplanmaktadır. Çıktı katkısallı ı
kapsamında, istihdam edilen 593 ki iden 246’sının katkısal oldu u sonucu elde edilmi tir.
KAYNAKLAR

Çalı manın Kapsamı
Bu çalı mada, müdahalelerin amaçladıı dei iklikleri yaratma derecesini ara tıran katkısallık deerlendirmesi
ele alınmı tır. Öncelikle katkısallıın kavramsal çerçevesi ortaya konulmu , katkısallıın unsurları ve türleri
incelenmi tir. Daha sonra Türkiye’de KOB’lere yönelik destekler sunmaya ba layan kalkınma ajanslarından
Çukurova ile zmir Kalkınma Ajanslarının KOB’lere yönelik olarak uyguladıkları ilk programlar olan ktisadi
Kalkınma ve KOB Mali Destek Programlarının katkısallıkları deerlendirilmi tir.
Söz konusu deerlendirme kapsamında proje bazlı bir yakla ım tercih edilmi ve desteklenen KOB’lere anket
uygulanmı tır. Anket sonuçlarının analiz edilmesiyle programların katkısallıkları deerlendirilmi ve
katkısallıı etkileyebilecek faktörler belirlenmi tir. Elde edilen sonuçlar dorultusunda kalkınma ajanslarının
destek uygulamalarına ili kin öneriler getirilmi tir.
Katkısallık De erlendirmesinin Kavramsal Çerçevesi
Müdahalelerin amaçladıı net dei iklikleri meydana getirebilme derecesine katkısallık denilmektedir.
Katkısallıın tanımında birbiriyle iç içe geçmi iki husus ön plana çıkmaktadır; müdahaleden kaynaklanma ve
dei iklik. Müdahaleden kaynaklanma hususu katkısallık deerlendirmesinde “müdahale olmasaydı ne
olacaktı?” sorusu ile belirlenmeye çalı ılmaktadır. Müdahalenin olmadıı durumda da gerçekle ecei
dü ünülen dei iklikler müdahaleden kaynaklanmı sayılmamakta1 ve dara kaybı (deadweight) olarak
adlandırılmaktadır.
Katkısallıın tanımındaki ikinci husus olan, müdahalenin gerçekten bir dei iklie neden olup olmadıının
belirlenmesinde dara kaybına ek olarak, hedef gruptan sapmalar (sızıntı etkisi-leakage), destek almayan bölge
ya da gruplarda meydana gelen olumsuz etkiler (de-plasman-displacement), ikame (substitution) ve çarpan
(multiplier) etkilerinin de dikkate alınması gerekmektedir. Katkısallıın unsurları olarak adlandırılan bu
hususların deerlendirilmesiyle hedef grupta meydana gelen gerçek dei iklikler görülebilecektir.

[1] Davenport, S., C. Grımes, J. Davıes, “Research Collaboration and Behavioural Additionality: A New
Zealand Case Study”, Technology Analysis & Strategic Management, Vol.10, No.1, March 1998, pp. 55-67.
[2] Tokıla, A., M. Haapanen, J. Rıtsıla (2008), Evaluation of Investment Subsidies: When is Deadweight
Zero?, International Review of Applied Economics, Vol.22, No.5, 2008, pp.585-600.
[3] UK English Partnership (2008), Additionality Guide, A Standard Approach to Assessing the Additional
Impact of Interventions, UK.
ABSTRACT
ADDITIONALITY EVALUATION: CUKUROVA AND IZMIR DEVELOPMENT AGENCY’S SME
SUPPORTS
In this study, additionality evaluation which explores the realization degree of the intended changes owing to
public interventions has been discussed. Firstly, conceptual framework of additionality has been put forward.
As development agencies have begun to provide supports to SMEs in Turkey, additionality of Economic
Development and SME Financial Support Programmes of Çukurova and Izmir Development Agencies has
been evaluated.
Within the evaluation study, a survey has been conducted to the supported SMEs. By analyzing the survey
results, additionality of the programmes has been evaluated and factors that may affect additionality have been
determined.
Key Words: (“Evaluation”, “Additionality”, “Deadweight”, “Leakage Effect”, “Substitution Effect”,
“Displacement”, “Multiplier Effect”, “Financial Support”, SME.)

Dier yandan, katkısallık genel olarak, girdi ve çıktı katkısallıkları ile davranı sal katkısallık olmak üzere üç
türde ele alınmaktadır2. Ayrıca bu üç katkısallık türünün ortak yanlarını kendinde toplayan proje katkısallıı
da bu sınıflandırmaya dahil edilmekte ve kamu destei olmadan projenin yapılıp yapılmayacaı sorusuna
cevap aramaktadır3. Müdahalelerin yararlanıcılar üzerinde meydana getirdii örenme etkilerini ayrı bir
katkısallık türü olarak ele alan ara tırmacılar da bulunmaktadır. Söz konusu çalı mada proje katkısallıına
odaklanılmı , ayrıca “istihdam edilen ki i” göstergesi üzerinden çıktı katkısallıı da deerlendirilmi tir. Çıktı
katkısallıının
deerlendirilmesinde
farklı
alanlardaki
projelerin
performans
göstergelerinin
gruplandırılmasının mümkün olmaması nedeniyle, programların amaçlarıyla örtü ür ekilde, en genel gösterge
olan istihdam artı ına odaklanılmı tır.
Örnek Uygulama ve Elde Edilen Sonuçlar
Uygulanan anket ile öncelikle firmaların büyüklüü, faaliyet gösterdikleri sektör gibi temel bilgiler alınmı ,
daha sonra katkısallıın unsurlarına dair çıkarımlarda bulunulmasını salayacak sorular yöneltilmi tir. Anket
sonuçları istatistiksel olarak analiz edilerek firmaların genel özelikleri belirlenmi tir. Daha sonra katkısallık ve
unsurlarına dair oranlar hesaplanmı tır. Katkısallık oranının hesaplanmasında kullanılan temel formül u
ekildedir:
              (1)






1
2
3



Tokila at al, 2008:587
Davenport at al, 1998:56
Davenport at al, 1998:56
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SÜRDÜRÜLEBLR BÖLGESEL KALKINMANIN ÖLÇÜLMES: “SÜRDÜRÜLEBLRLK
ÇEMBERLER VE ÜÇGEN”
Leyla B LEN KAZANCIK, Hasan ANALMI , Tuba DEN Z
Kalkınma Bakanlıı Necatibey Caddesi No: 110/A 06100 Ankara Türkiye
tdeniz@kalkinma.gov.tr
1.

Çalımanın Kapsamı

Bu çalı ma ile günümüzün önemli bir kalkınma paradigması; “Sürdürülebilir Kalkınma” için bölgesel düzeyde
ölçüm yöntemi geli tirilmi tir. Çalı ma kapsamında öncelikli olarak Sürdürülebilir Kalkınmanın tarihsel
süreçteki geli imi ve teorik altyapısı incelenmi olup, Türkiye’deki Düzey 2 Bölgeleri bazında sürdürülebilirlik
endeksleri, sürdürülebilirlik çemberi ve üçgenleri olu turulmu tur.
2.

Uluslararası 8. statistik Kongresi,
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Kavramsal Çerçeve

1970li yıllardan itibaren4 ekonomi, toplum ve çevre arasındaki dengeyi gözeterek geli meyi hedefleyen
“Sürdürülebilir Kalkınma” nosyonu, 1987 yılında Birle mi Milletler Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu
tarafından yayımlanan “Ortak Geleceimiz (Brudtland Raporu)” ile tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaya
ba lanmı tır5. Türkiye’de de ülke kalkınması için önemli bir belge olan Kalkınma Planlarında
Sürdürülebilirliin eklemlenmesi, 1990-1994 yıllarını kapsayan Altıncı Kalkınma Planı ile mümkün olmu tur.
Daha sonraları tüm dünyada farkındalıı artırmak amacıyla 1992 yılında gerçekle tirilen Rio Konferansı ile
sürdürülebilirliin çevresel ve ekonomik unsurlarının yanında sosyal boyutunun da üzerinde durulmu tur. 2002
yılındaki Rio+10 ve 2012 yılındaki Rio+20 Konferansları ile de ekonomik büyümenin halen çevresel sorunları
artırdıı ve toplumlardaki sosyal adaleti, dayanı mayı gözardı ettii vurgulanmaya devam etmi tir.

[4] MEADOWS, D.H., Meadows, D.L., Randers, J., Behrens Iii, W.W., The Limits to Growth- A Report for
the Clup of Rome’s Project on the Predicament of Mankind, A Potomac Associates Book, Second Edition,
1975.
[5] OECD, “Assessing Regional Sustanability; A Benchmark Approach”, 2005.
ABSTRACT
MEASUREMENT OF SUSTANABLE REGIONAL DEVELOPMENT: SUSTAINABILITY WHEELS
AND TRIANGLES
In this study, an important development paradigm; “Sustainable Development” is measured in regional level.
First of all, the theoretical framework and historical background of “Sustainable Development” is assesed. All
over the world, this concept has become widespread from the time that Bruthland Report 7 is published.
However, Measurement of Sustainable Development has been perceived more serious in recent times.
Within the study, two models; namely, “Sustainability Wheel” method and “Principle Components Analysis”
are used to measure sustainability levels of Turkey’s level 2 regions. In this methods, indicator set composed of
30 variables are used to evaluate which regions are sustainable or not. Finally, with the help of sustainability
triangles, regions can be classified according to three areas; social, environmental and economic.
Key Words: Sustainability, Development, Sustainability Indicators, Sustainability Wheels, Sustainability
Index.

Esasında 1970’lerden sonra gündeme getirilen Sürdürülebilir Kalkınma kuramının araç üretmemesi ve tüm
dünyada teorinin uygulamadaki ilgisizlii bugünkü küresel çevre sorunlarının alt yapısını hazırlamı 6 ve
gelecekte de gerekli önlemlerin alınmaması durumunda bu sorunların devam etmesinin sözkonusu olacaını
i aret etmektedir. Bu balamda, son yıllarda tartı manın yönü “Sürdürülebilir Kalkınmanın Ölçülmesi”
konusuna yönelmi tir. Özellikle küreselle me ile birlikte yerelle menin de ön plana çıkması sonucu
sürdürülebilirliin bölgesel bazda irdelenmesi ana odak olmu tur.
Çalı mada bölgeler düzeyinde ölçümü gerçekle tirebilmek için 30 dei kenden olu an bir gösterge seti
olu turulmu ve 2 tür metod uygulanmı tır. Bu metodlardan birincisi; “Sürdürülebilirlik Çemberi”dir.
Kullanılan bir dier teknik ise temel bile enler analizidir. Bu analiz yöntemine göre dier metodda kullanılan
30 gösterge ile sürdürülebilirlik endeksleri olu turulmu tur. Sürdürülebilirlik üçgeni ise sürdürülebilir
kalkınmanın 3 temel boyutu olan çevre, sosyal ve ekonomik deerler üzerinden bölgelerin eilimini ortaya
koymu tur.
3.

Uygulama ve Elde Edilen Sonuçlar

Çalı mada Türkiye’deki düzey 2 bölgeleri baz alınarak 30 dei ken kullanılmı tır. Bu dei kenler ise çevre
altyapısına yönelik altı, sosyal ve ekonomik yapıya yönelik 12’ er adet göstergeyi kapsamaktadır.
Yapılan analizler ile Türkiye’nin planlama bölgeleri olarak belirlenen Düzey 2 bölgelerinin sürdürülebilirlik
çember ve üçgenleri olu turulmu ve hangi bölgelerin hangi alanlarda sürdürülebilir olduu ortaya
çıkartılmı tır.




KAYNAKLAR
[1] ATK NSON, Dubourg, Hamilton, Munasinghe, Pearce, Young, Measuring Sustainable Development:
Macroeconomics and the Environment, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Lyme, US, 1997.
[2] BM Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu, Ortak Geleceimiz, Rapor, 1987
[3] KELE , Ru en, Kentle me Politikası, 12. Baskı, Ankara, mge Kitabevi, 2012.







4
1970li yılların ba ında “Sürdürülebilir Kalkınma” için bu türden bir ilgi, "Büyümenin Sınırları" ve 1972'de
düzenlenen “Stockholm Konferansı”nda ortaya sürülen önemli tartı malar ile ba lamı tır. analmı , 2007, s.6.
5
Kele , Hamamcı, 2009, s.244.
6
analmı , 2007, s.6
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TRC3 BÖLGE Ç REKABET ANAL Z

Çizelge 1. Örnek analiz çıktısı: lçelerin Sosyal gelimilik analiz çıktısı

Alper DEM R
Dicle Kalkınma Ajansı, Batman Yatırım Destek Ofisi, Batman, TÜRK YE, alper.demir@dika.org.tr

Analiz Yöntemi (Temel Bile enler Analizi)

Temel Bile enler Analizi; bir dei kenler setinin varyans-kovaryans yapısını, bu dei kenlerin dorusal
birle imleri vasıtasıyla açıklayarak, veri indirgenmesi ve yorumlanmasını salayan, çok dei kenli bir istatistik
tekniidir. Çalı mada bu analiz teknii kullanılarak TRC3 Bölgesi (Mardin, Batman, ırnak ve Siirt) ilçelerinin
geli mi lik düzeyi ile ilgili bir kanaatin olu abilecei sosyoekonomik göstergelerin (dei kenlerin) olu turduu
tek bir bile en ile ilçelerin dier ilçeler arasındaki geli mi lik pozisyonu elde edildi.

Tüm endeks olu turma a amalarında varyans açıklama oranı ile baskın çıkan birinci temel bile en, tüm
dei kenleri temsil edebilen en yetkin bile en olarak belirlenmi tir.

ekil 1. Dei kenler Matrisi ve Yöntem Adımları

Geli mi lik Endeksi Olu turma
ekil 2. Örnek görünüm: TRC3 Bölgesi lçelerinin Sosyal Gelimilik Görünümü
lçelerin sosyal ve ekonomik geli mi lik düzeyleri ile tarım ve hayvancılık sektöründeki geli mi lik düzeyleri
endeks deerleri olu turularak belirlenmeye çalı ılmı tır. 12 sosyal yapı dei keni ile sosyal geli mi lik, 11
ekonomik yapı dei keni ile de ilçelerin ekonomik geli mi lik endeksi belirlenmi tir. Ayrıca toplam 23 adet
ilçe dei keni ile elde edilen sosyoekonomik geli mi lik endeksi ile beraber bu üç kategoriye ili kin endeks
deerlerine balı ilçe sıralamaları olu turulmu tur.
Tarımsal göstergeler ile bölge ilçelerinin analiz edildii kısımda da, her birinde altı adet olmak üzere tarım
alanı, büyükba hayvancılık ve küçükba hayvancılık geli mi liini etkileyen dei kenler ile sektörlere ili kin
geli mi lik endeksleri belirlenmi tir. Ayrıca elde edilen geli mi lik endeksleri ile beraber bu üç kategoriye
ili kin endeks deerlerine balı ilçe sıralamaları olu turulmu tur.

KAYNAKLAR
Dinçer, Özaslan, Kavasolu, llerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Geli mi lik Sıralaması, Kalkınma
Bakanlıı, 2003
Dinçer, Özaslan, lçelerin Sosyoekonomik Geli mi lik Sıralaması Ara tırması, Kalkınma Bakanlıı, 2004
Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) Veritabanı
ABSTRACT
COMPETETIVE ANALYSIS IN TRC3 REGION
In this study it is aimed to identify development levels of TRC3 (Mardin, Batman, ırnak, Siirt) districts
among other districts by creating a single component consisting relevant socio-economic indicators.
Key Words: Principal component analysis (PCA), development ranking
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BÖLGESEL DÜZEYDE MEKÂNSAL KARARLARIN ALINMASI SÜREC NDE STAT ST KÎ
SAHA ARA TIRMALARI KONYA KARAMAN ÖRNE
Fuat KARAGÜNEY*, Nurten ELVAN KÖKSOY, smail ARAS, Mehmet Emin Y TBA I, Mehmet
BU RA AHLÂTÇI
Mevlana Kalkınma Ajansı, Medrese Mahallesi Ula baba Caddesi No:28 Selçuklu/Konya/Türkiye,
E- posta: bilgi@mevka.org.tr

Giri
Küreselle me sürecinde bölgelerin rekabet gücünü artırabilmek için bölge içindeki yerle meler arasında
uzmanla ma ve i bölümüne gereksinim vardır. Çünkü bölgelerin ekonomik yapısında önemli de i imler
ya anırken, mekânda da önemli dönü ümlerin gerçekle ti i görülmektedir. Bu de i imlerin ilki metropoliten
alanların giderek yayılarak geni lemesi eklinde ortaya çıkarken yeni ortaya çıkan mekânsal ölçe in ana
oda ın çeperinde yer alan farklı sektörlerde uzmanla mı yerle meleri içine alan bir kent bölge tanımının
ortaya çıktı ı görülmektedir. Merkez kentlerin konumlarını ve rekabet güçlerini çevrelerindeki, farklı i levleri
üstlenen yerle imlerle kurdukları i birli i a ları ile artırdıkları ve kent bölgeye dönü tükleri görülmektedir.8
Di er yandan bölge içi geli mi lik farklarının azaltılması politikası bölgesel geli me sorununun temel
bile enlerinden bir tanesidir. Toplamda 37 ilçeden olu an Konya Karaman Bölgesi’nde ilçeler arasında ciddi
geli mi lik farkları ya anmaktadır. Bölgenin sahip oldu u geni yüzölçümü nedeniyle kırsal ve kentsel alanlar
arasındaki fiziki eri im imkânlarının sınırlı kalması ve buna ba lı olarak da mal, hizmet ve insan akımlarında
kaliteli ve verimli bir hizmetin sunulamamasıdır.

Harita 1. lçelerin Sosyo Gelimilik Endeks, 2012
Son olarak ise kademelenme analizi ve temel bileenler analizi kullanılarak yapılan ilçelerin SEGE analiz
sonuçları çaprazlanarak benzer özellikler gösteren mekânsal tipolojiler tanımlanmı ve bölge içinde farklı
yerleim yerlerine farklı müdahale biçimleri gelitirilmitir.

Mekânsal Kademelenme Analizi
Bu iki olguyu dikkate alan bu analiz çalı masında ilk olarak Konya Karaman Bölgesinde yer alan ilçeler
arası insan hareketlili ini niceliksel olarak izleyebilmek adına 33 ilçede toplam 842 adet “karar örneklemesi”
yöntemiyle anket çalı ması yürütülmü tür. Çalı mada Konya Metropoliten Alanını olu turan Selçuklu, Meram
ve Karatay ilçeleri ile Karaman kent merkezinde anket yapılmamasının nedeni bu ilçelerde ya ayanların zaten
ihtiyaç duydukları hizmetleri kendi ya adı ı ilçeden kar ılıyor olmasıdır. Saha çalı malarının ı ı ında Alman
co rafyacı Walter Christaller tarafından geli tirilen Merkez Yerler Teorisi esas alınarak bölgedeki ilçeler
arasındaki insan hareketlili inin ne yönde oldu u ortaya konmu tur.
Konya Karaman Bölgesi lçeler Arası SEGE Analizi
kinci a amada istatistiki analiz yöntemlerinde temel bile enler analizi kullanılarak ilçeler arası ya anan
geli mi lik farkları analiz edilmi tir.. Daha sonra bu geli mi lik farklarının ortaya çıkmasındaki muhtemel
sorun alanları irdelenerek bölge planında bölge içi geli mi lik farklarının azaltılmasına dair olu turulacak
hedef ve stratejilerin ne yönde olması gerekti ine dair potansiyeller ve fırsatlar analiz edilmi tir.
Temel bile en analizi ile ula ılması istenilen ilk sonuç; Xı,X2,...,Xp gibi p tane de i keni, önemli bir bilgi
kaybına neden olmaksızın, bu de i kenleri temsil edebilen daha az sayıda de i kene indirgemek ve
de i kenlere etki eden genel nedensel faktörleri elde etmektir. Daha sonra indirgenmi yeni de i kenler ile
çalı manın amacı do rultusunda çe itli sonuçlara ula ılabilmektedir. X1,X2,...,Xp vektörlerinin
standartla tırılmı hali olan Z1,Z2,...,Zp vektörlerinin p tane do rusal birle imi, ya da temel bile eni;

Yı = (aı)t Z =a11 Zı + a21 Z2 +
Y2 = (a2)t Z =a12 Zı + a22 Z2 +
Yp (ap)t Z= a1p Zı + a2p Z2 +

ekil 1: Konya Karaman Bölgesi lçelerinde SEGE ve Kademelenme likisi
KAYNAKLAR
[1] Huavari, J., Kangasharju, A. ve Alanen, A. (2001). Constructing an Index for Regional Competitiveness,
Pellervo Economic Research Institute Working Papers, No:44, Helsinki.
[2] Industrial Development Report , UNIDO, 2011
[3] Ayda Eraydın, KÜRESELLEME-YERELLEME VE FARKLILAAN KENTLER . "Cevat Geray'a
Armaan", 2001
Anahtar Kelimeler: Bölgesel Gelime, Kademelenme, Sosyo ekonomik Gelimilik,Mekansal Planlama,

+ ap1 Zp
+ ap2 Zp
+ app Zp

lçe bazında yapılan bu SEGE analizi Bölgedeki ilçelerin geli mi lik düzeylerinin sosyo-kültürel ve ekonomik
de i kenler yardımıyla ölçülmesi ve birbirleriyle analitik olarak kar ıla tırılması TR 52 ilçeleri arasındaki
geli mi lik farklılıklarının azaltılmasına yönelik politikaların olu turulması bakımından önem ta ımaktadır.
Ayrıca bu sayede TR52 Düzey2 Bölgesi ilçelerinin sosyal geli mi lik endekslerini elde edilebilen verilerle
olu turarak soyut bir kavram olan geli mi lik kavramını yıllar içinde izlemeye olanak sa lanmı olacaktır.
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THE TRANSLATED GAMMA PROCESS AND FINITE TIME RUIN PROBABILITY: AN
APPLICATION OF TURKEY COMPULSORY TRAFFIC INSURANCE
Baak BULUT KARAGEYK*, ule AHN*
*Hacettepe University, Faculty of Science, Department of Actuarial Science, 06800, Beytepe- ANKARA.
basakbulut@hacettepe.edu.tr , sule@hacettepe.edu.tr
Abstract
In this study, we present an approximation to calculate finite time survival probabilities and ruin probabilities
under the assumption that the aggregate claims process is the translated gamma process. An application of
survival and ruin probability calculations based on compulsory traffic insurance data in Turkey has been
discussed.
Key Words: Gamma Process, Translated Gamma Approximation, Ruin Probability
1.

BLDR OTURUMLARI 4
SESSION 4
Actuarial Sciences

Introduction

Modelling the paid and outstanding claims distribution has an important role in non-life actuarial analysis.
Amount of claims in the past gives information about the boundary of the future claims. Modelling the claim
amounts also helps to allocate the reserve amount at the end of the period. Many different approximation
methods have been used for modelling the claim amount distribution. Each of the approximation methods has
some limitations, advantages and disadvantages in comparison with the others. The first step in modelling the
claim amount distribution is to decide the correct approach.
Ruin probability for finite time can be shown as  (u , t ) under the assumption that annual premiums and
claims processes do not vary in time. This probability is a significant tool for the insurance company. In case of
starting with an appropriate initial surplus, it is an indication whether the insurer's premium and claims
processes have been calculated correctly. High ruin probability may cause not only emergence of reinsurance
treaties but also upgrade of the risky policies premium amounts or to withdraw cash from capital of the
insurance company.
2.

Translated Gamma Distribution

Gamma distribution has two parameters and its density function is given below:


x

x a1 e 
f ( x) = a
 (a )

x, a ,  > 0

Translated gamma distribution has a similar structure with gamma distribution but it is assumed to be shifted
by some amount k. The probability density function of translated gamma distribution is given below;


( x  k ) a1 e
f ( x) =
 a ( a )

x k



x, a ,  > 0

Aggregate claim distribution is fitted to the translated gamma distribution by matching first three moments.
The fit of the translated gamma distribution is substantially better than normal distribution for the right tail of
the distribution. On the other hand, translated gamma distribution fits poorly the left tail of the distribution and
it gives the probabilities even for some negative values (Hardy, 2004).
Since the claim amount has positive values and a right skewed tail distribution, translated gamma
approximation can be preferred to other approximations.
3.



Ruin Probability for the Translated Gamma Distribution
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The gamma process was introduced into the actuarial literature by Dufresne, Gerber and Shiu (1991). The idea
of the calculation of the survival probability by the translated Gamma distributions was originally discussed by
Seal (1978) and then Dickson and Waters (1993) improved the method.

{S G (t )}t >0 is a Gamma ( ,  ) process and k is a constant.  SG (U , t ) denotes the probability of non-ruin
up to time t. Since the first three moments of the approximating translated gamma process match those of the
compound Poisson process for all values of t, we would expect  TG (U , t ) to be a reasonable approximation to

 (U , t ) (Dickson and Waters, 1993).
 (U , t ) = Pr(S ( )  U + c for all  , 0 <  < t )
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{S (t )}t >0 is approximated by translated gamma process {STG (t )}t >0 .
STG (t ) = S G (t ) + k

 TG (U , t ) = Pr( S TG ( )  U + c for all  , 0 <  < t )
= Pr(r ( S G ( ) + k  U + c for all  , 0 <  < t )
= Pr(S G ( )  U + (c  k ) for all  , 0 <  < t )

Introduction

The main equations of the survival probabilities are;

1
c

 SG (0, t ) = FSG (ct , t )  FSG (ct , t + 1)
t

t

0

0

 SG (U , t ) = FSG (U + ct , t )  c  f SG (U + cs, s) FSG (c (t  s), t  s)ds +  f SG (U + cs, s) FSG (c (t  s), t  s + 1)ds
where

Bülent Alper NKAYA

The Greeks in finance are the partial derivatives of a financial quantity with respect to any of the model
parameters. These derivatives could serve to measure the stability of the financial quantity under study (e.g.
delta is the derivative of an option price with respect to the initial price) or to hedging a certain payoff (Higa
and Montero, 2004). The Greeks are useful tools in finance which help to understand how the option reacts to a
change in the parameters. The information gained from calculated Greeks of options help the investors in their
portfolio management decisions. However the calculation of Greeks are not always straightforward, because of
some technical difficulties. For example, the structure of the payoff function of some contingent claims are
very complex. For this reason computing their Greeks could be cumbersome. On the other hand, sometimes the
payoff function does not have a closed form and one may have to estimate the Greeks numerically, which
could be a time consuming and fraught workout. There are essentially three methods used to compute the
Greeks: The Finite Difference Method, the Malliavin Calculus and the Finite Element Method.

f SG ( x, t ) and FSG ( x, t ) are the density function and distribution function, respectively of a Gamma

(t,1) random variable (Dickson and Waters, 1993).
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The most widely used method to compute the Greeks is the finite difference method. This method requires to
compute the financial quantity of interest at two nearby points and approximate the differential of the payoff
function at that point. The problem here is, the identification of “two nearby points" is not clear. L'Ecuyer and
Perron (1994) attempt a solution to resolve this issue asymptotically. Since this method is deeply related with
the Kernel Density Estimation method in Statistics, it is also called the Kernel Density Estimation Method.
The Malliavin calculus, also known as Stochastic Calculus of Variations or Calculus in infinite dimensions,
was introduced by Paul Malliavin in 1976 (Henao, 2005). It is first used as a tool to prove results in Calculus
through the use of probabilistic theory and it is an an area of research which for many years has been
considered highly theoretical and technical from the mathematical point of view. In recent years, it played a
major role in applications of Mathematical and Computational Finance. It can also be applied to Monte Carlo
simulations, and therefore it is used in computation of the Greeks.

The finite element method is a numerical method to solve partial differential equations (PDE). This method is
entirely deterministic. Although the system of difference equations can be usually solved quickly in low
dimensions, the method is not suitable to compute the Greeks that are not directly related to the derivatives
computed in the PDE. Cases where it can be applied successfully are the calculation of delta and gamma. In
other cases it involves increasing amounts of recalculations which can be cleverly reduced in certain cases.
The main aim of this study is give the details of the three methods given above and compute the Greeks of
European options in Black-Sholes environment via Malliavin Calculus. The secondary aim is to compare the
methods using the Monte Carlo Simulation Method.
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ABSTRACT
COMPARISON OF DIFFERENT METHODS TO COMPUTE THE GREEKS
In this study, first we give a basic introduction to Malliavin Calculus and its usage within the area of Monte
Carlo simulations in finance. Instead of giving an overview of the theory, we focus on a single application, that
is, the computation of the Greeks in the Black-Scholes environment and their Monte Carlo simulation. We then
compare the results with the Finite Difference Method and Finite Element Method.

Key Words: Malliavin Calculus, Greeks, Monte Carlo methods, Black-Sholes model, integration by parts
formula.

1. Introduction
Financial companies have to hold cash reserves as a cushion against unforeseen losses. This reserve is called
risk capital. In order to determine the risk capital of a company (possibly multi-line) we first need to define the
aggregate loss of the company. Assume that
aggregate loss can be defined as

X i represents the loss of line (or sub-portfolio) i then the

X =  X i . We here do not make any assumptions, such as independence
i

or identical distribution on

X i 's. They are hardly independent or identically distributed in real life problems;

contrarily it is easy to observe dependence between risks in any insurance portfolio. For example, different
business lines are exposed to the common factor risks such as interest-rates, inflation, economic crises etc. or a
catastrophic event can have big effects on many different business lines. Thus, both the marginal distributions
and dependency structure between them needs to be studied carefully to determine risk capital  ( X ) of the
company. In real life, the marginal distributions of individual business lines are easy to obtain whereas the joint
distribution of these are unavailable in most cases. Therefore, we need tools to construct the joint distribution
of the company with using these known marginals. The most effective tool for this kind of task is a copula.
On the other hand, risk capital allocation is mainly required for internal risk management in financial
companies[1, 2].
The purpose of this study is to analyze the importance of copula selection in internal risk management. For a
stock portfolio, risk contributions are determined for different choices of copulas.
2. Risk Measures
Many risk measures exist in the literature. In the following commonly used risk measures are defined. Value
at Risk (VaR) measures the maximum potential loss of a given portfolio over a prescribed holding period at a
given confidence level  where   (0,1) and it can be described as,
VaR(X) =  inf{x  R : P(X  x ) > }.

(2.1)

ES(X) = E[X | X  VaR(X)]



(2.2)

is called expected shortfall (ES) at level  ( usually close to 1) which is defined as an average of VaRs of X at
level  and higher. Expected shortfall belongs to the family of coherent risk measures and it provides better
approach for risk management. It is more sensitive to the shape of the loss distribution and it counts tail of the
loss distribution completely. For more details, see [2]. Further risk measures are also considered.
3. Risk Capital Allocation



There are many motives behind the risk capital allocation. Firstly, by comparing different losses on capital for
each component, it is often possible to answer if a component is worth to keep or not. Secondly, since capital is
defined as a risk measure of whole company, one can assess the riskiness of each component’s position by
splitting this capital, and compare one to another. Another motive is, allocation provides a useful device for
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AN EARLY WARNING MODEL FOR INSURANCE COMPANIES IN TURKEY

assessment of performance of managers, which can be linked to their compensations. Last but not least,
insurers may want to use the allocation in pricing [2, 3, 4]. Many allocation methods are occupied in this study.

Gizem OCAK, Doc. Dr. Sevtap SELCUK-KESTELDr. Ahmet GENC

4. Scenario and a Simulation Study
In order to show how theory works, we used a stock portfolio of five companies and data covers the period
from February 2003 to February 2013. We assume that given total wealth is £1,000,000 which is equally
weighted to sub-portfolios. We consider a one-period framework; therefore between time 0 and T no trading is
possible. Note also that we study 1 year time horizon, thus T =1. We assume ‘risk’ to be given by a random
variable X representing a cash flow at time T. Precisely, the corresponding loss variable at time T can be defined
by X= X(T)  X(0). Individual stock returns are modelled by geometric Brownian motions (GBM), i.e. price
processes Xi(i = 1,...,5) with

(

)

X i (t ) = X i (0) exp ( i   i2 / 2)t +  i t Z , t  0
(4.1)

where μi is the drift, i is the diffusion coefficient, Xi(0) is the price of the i-th asset at time 0 and Z is a
standard normally distributed random variable.
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Insurance companies have responsibilities both to their policy holders and state which are framed by national
and in the last decade also by the international regulations. In policyholders’ aspect, the insurance company
should have adequate amount of reserve to fulfill the demand resulting from the claims, and attaining the
certain level of financial stability for its existence in the insurance sector. The quantification of this liability is
the main concern of Solvency II regulations. There are many methods concerning measuring the liability of an
insurance company to be solvent. One of them is to use financial ratios in order to demonstrate weak and
strong side of company. This method can be used for comparing market average ratios by the ratios set by the
state and federal laws. Financial ratios also can be used in some models as random variables to give signals of
company’s future as an early warning system. In addition, early preventions and precautions are also required
in order the company to be solvent. It is important to emphasize that ratios vary with respect to the type of
insurance policy and the benefit promised. Hence, the choice of financial ratio as determinant is considerable
to make judgments on the insolvency pattern.
The aim of this study is to determine the solvency of a non-life insurance company based on Turkish insurance
sector data. An earlier study done by Genc (2006) is taken as the guiding literature to re-evaluate the existing
situation based on recent development. Furthermore, logit model is used to examine financial failure by
Isseveroglu and Gucenme (2009). The technical and financial balance sheets, income statements of companies
in Turkish insurance sector are taken into account. The ratios deriven are evaluated by using the discriminant
analysis and a comparative analysis of different linear model approaches are applied to select the best model
which should be taken as an early warning model. In the selection of the model accuracy a differentiation grade
on the failure or non-failure is implemented. The data set contains financial details of 59 companies and during
1994-2011. The ratios will be chosen with respect to the liquidity, the profitability and the credibility criteria.
An accuracy study on the selected model is implemented by using an appropriate optimization model based on
the Solvency II requirements. Since financial details of company are constructed of ratios, constraints are
determined according to ratio basis. Risk-free rate refers to the rate which firm used in technical provisions and
interest rate refers to currently reel rate of return of market at that time period. The aim is to find the
parameters which minimize the squared deviation between the realized and estimated ratios based on interest
rate, asset liability ratio, risk management ratio, size of the firms, credibility ranking of the company the year
earlier, and so on. The optimization process will enable us determine how much load has to be added to each
constraints taken into account.
As mentioned above, guiding literature study done by Genc (2006) contains significant results for Turkish
insurance sector. The model with five ratios is selected as the best alternative one. 15 of 46 were determined as
insolvent companies according to the results of the methodology chosen for the period covering 2004. The
most noteworthy and useful result is the ratio which serves as a capability of claim payment explains
dependent variable even solely as a random variable. This study upgrades the results by using alternative
statistical methods to show the impact of latest developments in insurance sector, changes in the economic
indicators and the government regulations.
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MARKOV AGEING APPROACH IN TURKISH MORTALITY ESTIMATION
Fulya AKAT, Doc. Dr. Sevtap SELCUK-KESTEL

ABSTRACT
AN EARLY WARNING MODEL FOR INSURANCE COMPANIES IN TURKEY
In Turkey, insurance companies have some obligations to be solvent and for this reason they are regularly
audited according to defined constraints. There are some models and methods in order to analyze company
performances. One of them is an early warning model that is constructed by using some financial ratios. The
aim of the study is to determine how Solvency requirements affected the financial stability of Turkish
insurance companies last years. The proposed model takes into account the financial ratios related to liquidity,
profitability, and other factors regarding to the country specific properties. Historical data on companies’
financial indicators are evaluated based on comparative linear model estimation methods to determine the
company’s financial position which functions as an early warning indicator. To determine the adequacy of the
estimators, an optimization model is run to quantify the impact of each factor, such as, interest rate, asset
liability ratio, market indicators and operational risk indicators on the estimated model.
Key Words: Discriminant analysis, logit regression, non linear optimization, Solvency II

Middle East Technical University,
Institute of Applied Mathematics,
Financial Mathematics, Ankara-TURKEY
fulya.akat@metu.edu.tr

Middle East Technical University,
Institute of Applied Mathematics,
Actuarial Science, Ankara-TURKEY
skestel@metu.edu.tr

Introduction
The improvement of medical technology, life standards cause higher expected life time and lower mortality
rates leading to increasing population in older ages. Turkey like other countries is also exposed to low fertility
and longer life time. Mortality rates are the key components to make inferences and predictions on future
developments in the population. The well known models in estimating the mortality rates are DeMoivre,
Gompertz, Makeham and Weibull which depends on the historical realizations in the population. Additionally,
recent developments, such as Lee-Carter (Pitacco, 2003) model yield mortality rates by using self- generating
set of iterations when the past information on the population does not fit to the models above.
Mortality projections should represent the change in future’s expected life time, for this reason, their precision
play an important role in actuarial modeling of life insurance and pension funds (Vaupel, 1998). The most
commonly used mortality tables in Turkey are CSO80, SGK 2008 and TRSH 2010. This study questions how
much information is gained in measuring the mortality risk when a Markov Aging approach is modified for
estimating the mortality risk in Turkey. The properties of this model are having the heterogeneity, resembling
the same structure of the rectangular shape in the survival function and assigning the higher mortality rates in
young ages of the population.
2. Markov Aging Approach
A finite-state continuous-time Markov process is to model ageing process where each age is represented by the
states (Lin and Liu 2007). The transition from one state to another is the indication of aging and physiological
distortion. The main advantage of this approach is that it gives time until death time with phase-type
distribution and it is easy to add longevity risk factor in this model. The parameters in the transition matrix are
estimated by minimizing the sum of weighted square errors:







    

where  is the observed death rate, S(x) denotes the survival probability at age x, and  is the corresponding
model value for  . The Markov process consists of a set of transition state and a single absorbing state which
represent death. The time of staying at state i before moving to state i+1 follows an exponential distribution
with mean   . The time until absorption is defined as          is said to have phase-type

distribution (Faddy, 1995). The survival function   having the survival time is the time of death or
absorption. Because of that the survival time follows a phase-type distribution which represented as  



      



(1)

(2)

where is the transition matrix, estimates S(x) given in Equation 1. The initial distribution is      
and  is the column vector of ones.



The graphs of survival function of mortality table for Turkish population have rectangular shape for both male
and female. Rectangular shape of survival function indicates that the life expectancy has a great tendency to
respond to a change in the force of mortality. Additionally, mortality rates of the young ages behave differently
comparing with other age states. The data used in this study is collected from TUIK (Turkish Statistical
Institute). TUIK has published periodic demographic data set for each year since 2007. Mortality tables which
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OPTIMAL RETENTION FOR PROFIT MAXIMIZING UNDER VaR LEVELS CONSTRAINTS

are TRSH2010, CSO80 and SGK 2010 are also used for analyzing how much they represent accuracy current
mortality rates in Turkey.
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ABSTRACT

MARKOV AGEING APPROACH IN TURKISH MORTALITY ESTIMATION
Turkey is exposed to the longevity risk despite having young population and this has an enormous impact on
pension liabilities. As the accumulation from early retirement and other country specific reasons cause
financial deficit on Turkish Government budget, the actuarial valuation of the pension system does not account
longevity risk which causes more uncertainty. This study aims to introduce Markov Aging Model to estimate
the mortality rates and compared to the mortality tables commonly used in Turkey and the valuation of
longevity risk is done based on the proposed model. The parameters optimizing the best mortality estimates are
determined and the valuation on a hypothetical pension portfolio is performed.
Key Words: Markov Ageing, Longevity, Turkish Pension System

When an insurer seeks reinsurance protection, the insurer is faced with the classic trade-off between the
retained loss and the reinsurance premium. If the retention is small, then it is expected to be low retained loss
to the insurer but higher premium payable to the reinsurer. On the other hand, if the retention is large, then it is
expected to be large retained loss but lower cost of the reinsurance premium. This implies that the insurer is
faced with a problem of determining the optimal retention.
Using well known financial risk measures such as the value-at-risk (VaR), and the conditional-tail-expectation
(CTE), Cai and Tan [1] calculated the optimal retention for stop-loss reinsurance under the expected value
premium principle. Subsequently; Tan, Chengguo and Zhang [2] extended Cai and Tan’s [1] results in two
directions. One is to expand the class of reinsurance contracts by considering the quota-share reinsurance, in
addition to stop-loss reinsurance. The other is to examine the optimality of the stop-loss and the quota-share
reinsurance under many other premium principles. As a result, they have expressed “Because of the complexity
of the optimization problem for the stop-loss reinsurance, there are a few premium principles for which we are
unable to determine analytically if the optimal reinsurance exist or not”. One of these premium principles is
standard deviation principle. Computer simulation is frequently used in evaluating such a complex
optimization case [3].
In practice, an insurer not only is concerned with reducing risk exposure, but is also interested in maximizing
the profit [2]. We incorporated both of these goals into the optimal reinsurance models by maximizing profit
under different VaR measure constraints. We also obtained efficient frontier to describe the relationship
between the insurer profit and the VaR of the insurer total cost.
In our stochastic model of a non-life insurance company’s profit, the stochastic nature of the aggregate loss X
is incorporated by a non-negative random variable has exponential, Pareto and lognormal distributions with
mean E ( X ) = 1000 . Our objective is to maximize the profit of insurer S , for obtaining efficient frontier to
describe the relationship between the insurer profit and the VaRT risk measure. Under the stop-loss reinsurance
model, with different VaRT risk level constraints, the optimal retention d * is the solution to the following
optimization problem:

max E[ S (d ,  )]

(1)

d [0, )

In efficient frontier analysis, a suitable lowest bound of VaRT is needed to be determined by solving the
following optimization problem:

min E[VaRT (d ,  ,  )]

(2)

d [0, )

The resulting optimal retention d * ensures that VaRT is minimized for a given confidence level 1   .
We propose practical solutions for the determination of optimal retentions in stop-loss reinsurance under VaR
risk measure using the Crystal Ball 11.1.2 package program which incorporates OptQuest simulation
optimizer. The minimum values of VaRT used in efficient frontier analysis are calculated by solving (2) and
optimal retentions maximizing insurer’s profit for each test points are calculated by solving (1) with simulation
optimization. We compare premium principles for three distributions with respect to the insurer’s profit for the




255

256

Uluslararası 8. statistik Kongresi,
27-30 EKM 2013 Kemer-ANTALYA



Uluslararası 8. statistik Kongresi,
27-30 EKM 2013 Kemer-ANTALYA



same risk level. We also compare the distributions for two premium principles with respect to the insurer’s
profit for the same risk level. For example, under expected value premium principle, for almost all risk levels
Pareto distribution gives the highest profit and exponential distribution gives the lowest. As the risk level
increases profits for exponential and lognormal distributions increase more rapidly than that for Pareto as seen
in Figure 1.
180

Insurer's Profit (S)

160
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80
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Figure 1. Comparison of distributions for expected value premium principle
Computational results show that the assumed loss model and premium principle used are effective factors for
determining optimal retention limit, so the insurer’s expected profit. Finding analytically optimal solution to
some complex real-world problems is extremely hard and even sometimes impossible. Therefore, simulation
optimization approach can be used to find optimal retention limit for better profit with their acceptable risk
level.

BLDR OTURUMLARI 5
SESSION 5
statistik Teori 2

REFERENCES
[1]
J. Cai, S.K. Tan, Optimal retention for a stop-loss reinsurance under the VaR and CTE risk measures,
ASTIN Bull. 37 (1) (2007), 93-112.
[2]
K. S. Tan, W. Chengguo, Y. Zhang, VaR and CTE criteria for optimal quota-share and stop-loss
reinsurance, North Amer. Actuarial J. 13 (4) (2009), 459-482.
[3]
E. Tekin, I. Sabuncuoglu, Simulation optimization: A comprehensive review on theory and
applications. IIE Transactions, 36 (2004), 1067–1081.




257

258

Uluslararası 8. statistik Kongresi,
27-30 EKM 2013 Kemer-ANTALYA



Uluslararası 8. statistik Kongresi,
27-30 EKM 2013 Kemer-ANTALYA



MEME KANSER VERSNN BAYESC SAKALIM ANALZ LE NCELENMES
Esin AVCI* Nural BEK ROLU Meral YAY
Türkiye statistik Kurumu, 34353, stanbul, TÜRK YE, esinavci@hotmail.com
Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbı Bili im ABD, 34668, stanbul, TÜRK YE,
nural@marmara.edu.tr
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Edebiyat fakültesi, statistik Bölümü, 34433, , stanbul,
TÜRK YE, myay@msgsu.edu.tr
Bayesci Sa kalım Analizi
Sa kalım en kısa tanımıyla ya amda kalma süresidir. Daha genel bir ifade ile belirli bir ba langıç de erinden
(do um, tedavi ba langıcı veya i verenin i vermesinden) belirli bir olguya ula maya (ölüm, hastalı ın nüks
etmesi veya i ten çıkarılma) kadar geçen süre olarak tanımlanır. Sa kalım verilerinin analizi ve modellenmesi,
17. yy da aktüerya ve demografinin geli mesiyle ekillenmeye ba lamı tır. Sa kalım analizi konusundaki ilk
önemli geli me, Kaplan ve Meier’in 1958 yılında yayımlanan “sa kalım e risinin tahmini” makalesiyle
kendini göstermi tir (Kaplan ve Meier, 1958). Bu çalı manın ardından, sa kalım süresine etki eden risk
faktörlerinin belirlenmesi amacıyla geli tirilen yeni yöntemler ara tırmacıların ilgisini çekmi ve ara tırmaların
sayısı gün geçtikçe artmı tır. Son yıllarda yapılan ara tırmalarda Bayesçi sa kalım analizi üzerinde
odaklanılmı tır..

Ölüm gerçekle en 69 hastanın sa kalım sürelerine ait da ılım incelenmi ve Lognormal da ılıma sahip oldu u
olasılık yo unluk, Hazard fonksiyonları grafi i ve verilerin logaritmaları alınarak normallik testi yardımıyla
saptanmı tır.
Sa kalım süresine etki eden prognostik faktörler için açıklayıcı önsel da ılımlarının elde edilmesi için daha
önce yapılan ara tırmalar incelenmi ve bilgiler derlenmi tir. Açıklayıcı olamayan önsel da ılım için N(0.0,
0,0001) kullanılmı tır. Bu bilgiler do rultusunda WinBUGS’ta macro yazılmı tır. Sonsal da ılımının
yakınsama sa laması ve ba langıç de erlerinin etkisinin en aza indirilmesi için, Markov zincirinde elde edilen
örneklemin ba langıç kısmı çıkarılmı tır. Bu amaçla 50000 iterasyonun ilk 2500 iterasyonu çıkarılmı ve elde
edilen sonuçlarda MC hatanın, sonsal standart hataya oranı %5’ten küçük olmasından dolayı yeterli iterasyon
sayısına ula tı ı görülmü tür. Parametrelerin iz grafikleri salınım gösterdi inden sonsal da ılıma yakınsama
hızının yüksek oldu u saptanmı tır. Sa kalım süresine etki eden (anlamlı bulunan) parametrelerin güven
aralıkları “0” de erini içermemesine göre saptanmaktadır. Bu ba lamda tümör büyüklü ü, TNM evresi IIA,
TNM evresi IIB, östrojen reseptör durumu ve aksiller lenf nodu tutulumu de i kenlerinin sa kalım süresi
üzerindeki etkilerinin önemli oldu una hem BSA-I’in hem de BSA-II’de saptanmı tır. AIC kriterlerine göre
yapılan kar ıla tırma sonucunda, BSA-I’in BSA-II’den daha küçük de ere sahip oldu u ve dolayısı ile tercih
edilmesi gerekti ine karar verilmi tir. Ayrıca BSA-I yöntemi ile elde edilen parametre tahminlerine ili kin
standart hataların, BSA-II için elde edilen standart hatalardan daha küçük oldu u gözlenmi tir.
KAYNAKLAR

Bayesci yakla ım, Bayes teoremine dayanarak geli tirilmi tir ve yakla ıma göre parametreler klasik
yakla ımdaki gibi sabit olarak de il, olasılı a ba lı olarak tanımlanır. Dolayısı ile her bir parametreye ili kin
bir da ılım söz konusudur. Ayrıca veriyi modellemede önsel (prior) bilgiye ba vurma esnekli i nedeniyle
klasik yöntemlere göre oldukça avantajlıdır (Ibrahim ve di ., 2001; Wong ve di ., 2005). Önsel bilginin elde
edilmesi, Bayesci çıkarsamada önemli rol oynar. Önsel da ılımın sonuçları ne kadar de i tirece i model seçim
kriterleri ile tespit edilmelidir. Önsel da ılımlar, açıklayıcı olan (informative) ve açıklayıcı olmayan
(noninformative) olmak üzere iki temel gruba ayrılır. Bayesci yakla ımda, denklem (1)’de de gösterildi i gibi
önsel da ılımdan ve veriden gelen bilgi birle tirilerek sonsal da ılım elde edilir. Sonsal bilginin elde
edilmesindeki en önemli sorun, da ılımının hesaplama güçlü üdür. Bu nedenle Markov Zinciri Monte Carlo
(MCMC) yöntemleri yardımıyla oldukça kolayla maktadır (Gilks ve di , 1996). Yöntem ücretsiz olarak
indirilebilen WinBUGS paket programı yardımıyla kolaylıkla uygulanmaktadır. BUGS (Spiegelhalter ve di .,
1996), özel olarak MCMC yönteminin tam olasılık modellerine uygulanması için kullanılan bir programdır.

f ( y)  L( y  ) f ( )
Burada

[1] Gilks, W.R., Richardson, S., Spiegelhalter D.J. (1996), Markov Chain Monte Carlo in Practice. ChapmanHall, London.
[2] Ibrahim, J.G., Chen, M.H., Sinha, D. (2001), Bayesian Survival Analysis, Springer-Verlag, New York.
ABSTRACT
EXAMINED BREAST CANCER DATA BY BAYESIAN SURVIVAL ANALYSIS
Breast cancer is one of the most common cancer and the leading death cause among women in the world. The
aim of this study was to define prognostic factors of breast cancer using Bayesian survival models.
Key Words: Bayesian survival analysis, Lognormal distribution, Breast cancer, WinBUGS

(1)

f ( ) önsel da ılımı, L( y  ) olabilirlik fonksiyonunu ve f ( y) sonsal da ılımı ifade etmektedir.

Bayesci sa kalım analizi, (1) denklemi ile tanımlanan sonsal da ılım denkelminde (2) denklemi ile tanımlanan
sa kalım süresine ait olabilirlik fonksiyonunun f ( ) parametrelere ait önsel da ılımların birle tirilmesi
olarak tanımlanabilir.
n

L( D) =  f (t i  ) vi S (t i  ) (1vi )

(2)

i =1

Burada

t = (t1 ,..., t n ) ’nin sa kalım zamanını, v = (v1 ,..., vn ) ’nin durum de i kenini ve D = (n, y, v) ’nin

gözlenen verileri göstermektedir.
Bu çalı mada, açıklayıcı olan ve olmayan önsel bilgiye dayalı Bayesci Sa kalım Analizi (sırasıyla BSA-I ve
BSA-II olarak tanımlanmaktadır) stanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Meme Cerrahi Klini inde tedavi gören 9
yıl izlemli 458 meme kanseri hastasının sa kalım süresine ya , aile hikayesi, menepoz durumu, tümör
büyüklü ü, TNM evresi, histolojik tip, östrojen reseptör durumu, progesteron reseptör durumu, tedavi türü
(radyoterapi ve hormon terapisi) ve aksiller lenf nodu tutulumu prognostik faktörler olarak belirlenmi tir.
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MCMC YÖNTEMNN DNAMK DORUSAL MODELLERE UYGULANMASI
Hatice Ya mur GÜRKAN, Gül ERGÜN*
Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, statistik Bölümü, 06800, Ankara, TÜRK YE
h.yagmur.gurkan@gmail.com, gul@hacettepe.edu.tr
Bu çalı mada, üç farklı dinamik do rusal modelin R’da dlm paketi kullanılarak i letilmesi ele alınmı tır. Bu
modeller: durgun model, do rusal büyüme modeli ve mevsimsel etkili ikinci dereceden polinomiyal model
olmak üzere bir birle ik modeldir. Çalı mada ençok olabilirlik yöntemi, ileriye do ru filtreleme geriye do ru
örnekleme algoritması ve/veya Gibbs örneklemesi yöntemi incelenen her bir modele uygulanmı ; hata
terimlerine ait bilinmeyen gözlem ve sistem varyans tahminlerinin yanı sıra Kalman filtresi sonuçları elde
edilmi tir. Çalı mada ele alınan her model için a a ıdaki adımlar uygulanmı tır. Bunlar:
1.
Bilinmeyen varyansların ençok olabilirlik tahminlerinin elde edilmesi,
1.1.
Ençok olabilirlik tahminlerinin standart hataları dü ük ise, bu tahminlerin modelde kullanılması ve
Kalman filtresi sonuçlarının elde edilmesi,
1.1.1. Filtre sonuçlarının ileriye do ru filtreleme geriye do ru örnekleme algoritmasının bir parçası olarak
kullanılması ve geriye örnekleme kapsamında dlmBSampler fonksiyonu kullanılarak yeni verilerin türetilmesi,
1.1.2. Türetilen bu verilerin Gibbs örnekleyicisi için bir kaynak olarak kullanılması ve bilinmeyen
varyansların Bayesci tahminleri olan Monte Carlo tahminlerinin elde edilerek analizin sonlandırılması ve
sonuçların özetlenmesi.
1.2.
Ençok olabilirlik tahminlerinin standart hataları yüksek ise, Gibbs örneklemesi kullanılarak
bilinmeyen varyansların Monte Carlo tahminlerinin elde edilmesi,
1.2.1. Bu tahminlerin modele yerle tirilerek Kalman filtresi sonuçlarının elde edilmesi,
1.2.2. Kalman filtresi uygulaması sonrası analizin sonlandırılması ve sonuçların özetlenmesi.
Bu özette sadece durgun modele ait sonuçlar yer almaktadır. Dinamik do rusal modellerin en yalın hali olan
durgun model {F=1, G=1, V, W} dörtlüsü ile a a ıdaki gibi ifade edilir:
vt ~N(0,V)
yt =t +vt ,
t =t-1 +wt , wt ~N(0,W)

(1)
(2)

Uygulamada, durgun model R’da tanımlanırken μ0~N(10,2) alınmı ve durgun modelden üretilmi yapay bir
seri üzerinde yukarıda tanımlanan adımlar izlenerek tahminler yapılmı tır.
Çizelge1. Durgun model için ençok olabilirlik tahminleri
PARAMETRE ENÇOK
OLABLRLK STANDART
TAHMN
HATA
V

0.6215211

0.3658219

W

1.285503

0.5667107

Ençok olabilirlik tahminleri kullanılarak elde edilen durgun modele Kalman filtresi uygulanmı ve sonuçları
ekil 1’de verilmi tir.
Gibbs örneklemesinin i letilebilmesi için bilinmeyen varyansların önsel da ılımlarının belirlenmesi ya da bu
parametrelere birer önsel da ılım atanması gerekmektedir. Bu çalı mada, d-ters Gamma modeli bilinmeyen
varyansların önsel da ılımları için ele alınmı ve önsel da ılımların parametreleri Petris’in [2] çalı ması
referans alınarak belirlenmi tir. Gibbs örnekleyicisi 10000 iterasyonda çalı tırılarak ilk 5000 de er yakılmı ve
elde edilen Monte Carlo tahminleri Çizelge 2’de verilmi tir.



ekil 1. Durgun Modele Ait Kalman Filtresi ve Öngörü Sonuçları Grafii
Çizelge2. Durgun model için Monte Carlo tahminleri
PARAMETRE MONTE CARLO TAHM N
STANDART
HATA
V

1.64E-01

5.24E-05

W

5.01E-02

1.38E-04

Çalı manın sonucunda, ele alınan modeller için Bayesci yakla ımla elde edilen Monte Carlo tahminlerinin
ençok olabilirlik tahminlerine göre daha dü ük standart hatalara sahip oldukları görülmü tür. Buna göre
bilinmeyen varyanslar söz konusu oldu unda, Kalman filtresinin kullanılması için daha dü ük standart hatalı
tahminler veren Bayesci yakla ımın tercih edilmesi daha yerinde bir tercih olacaktır.
KAYNAKLAR
[1]
1–16.
[2]
[3]

Petris, G. (2010), An R Package for Dynamic Linear Models, Journal of Statistical Software, 36(12),
Petris, G., Petrone, S., Campagnoli, P. (2009), Dynamic Linear Models with R. Springer-Verlag.
West, M., Harrison, J. (1997), Bayesian Forecasting and Dynamic Models, Springer.

ABSTRACT
AN APPLICATION OF MCMC METHOD TO DYNAMIC LINEAR MODELS
This study deals with implementing three different types of dynamic linear models using dlm package in R.
These models are the steady model, the linear growth model and the combined model as a second order
polynomial model with a seasonal effect. Several methods such as maximum likelihood, forward filtering
backward sampling and/or Gibbs sampling are applied for each model considered in the study. Datasets are
generated for the first two models; Turkey Cost of Living Index (Wage Earners) series is used for the
combined model. The estimations of the unknown variance components besides, the Kalman filter results are
obtained.
Key Words: Dynamic Linear Models, Bayesian Inference, Kalman Filtering, Forward Filtering Backward
Sampling, Gibbs Sampling, R, dlm.
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Stokastik sınır analizi (SSA) sınır fonksiyonlarını tahmin etmek ve üretim etkinliini ölçmek için sıkça
kullanılan bir yöntemdir. SSA ekonometrik yöntemleri kullanan parametrik bir yakla ımdır. Stokastik sınır
yakla ımı, maliyet, kâr ve üretim gibi açıklanan dei kenlerle; girdi, çıktı ve çevresel faktörler gibi açıklayıcı
dei kenler arasında bir ili ki kurmakta ve hata terimini göz önüne almaktadır.
Bir modelin stokastik sınır üretim fonksiyonu a aıdaki gibi ifade edilmektedir.

In( yi ) = xi  + vi  ui

, i=1,2,…,n

 = ( 0 , 1 ,...,  K )
Burada

Starting from seminal study by Aigner et al. (1977), theoretical literature on stochastic frontier has grown
vastly. The range of applications of the techniques described is huge. The economic meaning of a frontier is to
represent the best-practice technology in a production process or in a particular economic sector. Cost frontiers
describe the minimum level of cost given a certain output level and certain input prices. Production frontiers
represent the maximum amount of output that can be obtained from a given level of inputs. The gap between
the actual and the maximum output is a measure of inefficiency and an important issue in many application
fields, such as production studies. More recently, a large amount of interest has been devoted to the use of
Bayesian methods for making inference in stochastic frontier models. The Bayesian inference in stochastics
frontier was first proposed by van den Broeck et al. (1994). Koop et al. (1997) developed Bayesian inferential
procedures to be applied to panel data. Griffin and Steel (2004) adopts a semiparametric Bayesian aproach for
inference. Kumbhakar and Tsionas (2005), Cengiz and Murat (2012) and Cengiz et al. (2012) introduce the
use of MCMC methods in this context.

 = ( 0 , 1 ,...,  K )

((K+1)x1) boyutlu bilinmeyen parametre vektörü ve y i , i. karar verme

biriminin çıktısını temsil eder. xi , (K+1) lik bir satır vektörüdür, bu vektörün ilk elemanı “1” dır ve geri kalan

Energy consumption is a decisive factor in the development of the national economy and it is directly
proportional to the development level of the countries. Economically developed countries produce their needed
energy using by their own sources. Energy consumption and economic growth mutually influences each other.
This study’s aim is to measure OECD countries’ energy performances using by Bayesian stochastic frontier
analysis.
Key words: Stochastic frontier, Bayesian,Energy,OECD

elemanları i. karar verme birimi tarafından kullanılan K tane girdi miktarının logaritmasıdır. u i ise negatif
olmayan rastgele dei ken olup karar verme birimlerinin teknik etkinsizliiyle ili kilidir. Son olarak vi ise
istatistiksel gürültüyü açıklamak için rastgele hatadır ([1], [2]).
Son yıllarda stokastik sınır analizinde Bayesci yakla ımın kullanımı sözkonusudur ([4],…, [9]) Bayesci
yakla ımın kullanıldıı alanların ba ında Enerji sektörü gelmektedir. Enerji tüketimi ulusal ekonominin
geli iminde belirleyici bir faktördür ve ülkelerin geli mi lik düzeyleriyle doru orantılıdır. Ekonomik olarak
geli mi ülkeler ihtiyacı olan enerjiyi kendi kaynaklarını kullanarak üretirler. Enerji tüketimi ve ekonomik
büyüme kar ılıklı olarak birbirlerini etkiler. Bu çalı mada OECD ülkelerinin enerji tabanlı geli mi lik
performansları Bayesci stokastik sınır analiziyle ölçülmü ve elde edilen sonuçlar klasik stokastik sınır
analiziyle elde edilen sonuçlarla kar ıla tırılmı tır.
KAYNAKLAR
[1]
Aigner, D.J., Lovell, C.A.K., Schmidt, P. (1977) , “Formulation and Estimation of Stochastic Frontier
Production Function Models”, Journal of Econometrics, 6 (1): 21-37.
[2]
Meeusen, W., van den Broeck, J. (1977), “ Efficiency Estimation from Cobb-Douglas Production
Functions with Composed Error”, International Economic Review, 18 (2): 435-444.
[3] U.S. Energy Information Administration (2012), “International Energy Outlook”,
EIA, Washington.
[4] Koop, G., J. Osiewalski and M.F.J. Steel (1997). “Bayesian Efficiency Analysis Through
Individual Effects: Hospital Cost Frontier.” Journal of Econometrics, 76, 77-105.
[5] van den Broeck, J., G. Koop, J. Osiewalski and M.F.J. Steel. (1994). “Stochastic Frontier
Models: A Bayesian Perspective.” Journal of Econometrics, 61, 273-303.
[6] Griffin, J. E. and Steel, M. F. J. (2004). “Semiparametric Bayesian Inference for Stochastic
Frontier Models.” Journal of Econometrics 123, 121-152.
[7] Kumbhakar, S.C. and E.G. Tsionas. (2005). “Measuring technical and allocative inefficiency
in the translog cost system: a Bayesian approach.” Journal of Econometrics, 126, 355-384.
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for Stochastic Frontier Analysis , Book of Abstracts, 11th International Conference
on Data Envelopment Analysis
ABSTRACT




263

264

Uluslararası 8. statistik Kongresi,
27-30 EKM 2013 Kemer-ANTALYA

Uluslararası 8. statistik Kongresi,
27-30 EKM 2013 Kemer-ANTALYA
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1

Kantitatif ara tırma teknii pek çok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Çou zaman veriler sıralı kategorik
dei kenler eklinde elde edilmektedir. Bu dei kenlere örnek olarak; tutum ölçekleri, likert ölçekler,
derecelendirme ölçekleri gibi ölçekler verilebilir [1,2]. Kategorik olarak toplanan verilerin analizinde, verilere
normal daılımdan çekilmi sürekli deerler gibi muamele edilmektedir. Bu yakla ım histogram daılımlarının
simetrik olduu durumlarda ciddi problemlere yol açmaz. Oysa pek çok ara tırmada uç deerlerde birikmeler
olur. Bu birikmeler histogramların çarpık olmasına yol açar[3-5]. Bu tür kesikli verilerin analizinde, e ik
deerli normal daılımdan gelen gizli sürekli dei ken olarak kabul etme yakla ımı kullanılmaktadır. Bazı
tutumlarla ilgili yapılan sorgulamalarda ölçek 3’lü iken, bazı durumlarda 5’lidir. E ik deer sayısı sıralı
kategorik sayısının bir eksii kadardır. Farklı ölçeklerin kullanıldıı durumlarda e ik deer sayıları da farklı
olacak ve analiz a aması tıkanacaktır. Literatürde farklı ölçekler için uygulanmı bir e ik deer yakla ımı
bulunmamaktadır.

values. This concentration leads to skewed histogram. A better approach for assessing these kinds of discrete
data is to treat them as observations that are coming from a hidden continuous normal distribution with a
threshold specification. The threshold value is one less than the number of categorical sequential number.
Threshold value will be different from the number of cases using different scales and analysis process will get
stuck. There isn’t a threshold approach is applied for the different scales in the literature.
In this study, a threshold approach for analysis of different types of scales in Bayesian structural equation
models was introduced. One likert scale was converted to another scale using linear transformation at different
scales. Thus, a common scale was developed.
Key Word: Structural Equation Modelling, Bayesian Approach, Discrete Data Analysis, Different Scales

Bu çalı mada, farklı ölçeklerin kullanıldıı ara tırmalarda veri analizi için e ik deerli normal daılımdan
gelen gizli sürekli dei ken olarak kabul etme yakla ımının Bayesci analizi kullanılmı tır. Farklı ölçeklerde
lineer dönü üm teknii kullanılmı ve ölçeklerden biri dierine dönü türülmü tür. Tüm veriler için geli tirilen
ortak ölçekten sonra e ik deer yakla ımı uygulanmı tır. Sıralı kategori sayısının bir eksii kadar belirlenen
e ik deerler ortak bir normal daılımla ili kilendirildii gibi ayrıca parametrelerin kolayca yorumlanmasını
salamı tır. Analizde sıralı kategorik deerlerin sayısal deerleri sadece ilgili kategoriyi temsil için
kullanılmı tır. Veri analizinde bu deerlere ili kin frekans oranları ile i lem gerçekle tirilmi tir.

Anahtar Kelimeler: Yapısal E itlik Modelleri, Bayesci Yakla ım, Kesikli Veri Analizi, Farklı Ölçekler

[1] Likert R. (1992), A Technique forthe Measurement of Attitudes, Archives of Psychology,
140: 155
[2]Jamieson S. (2004), Likert Scales:How to (Ab)Use Them, Medical Education,
38:12171218.
[3] Lee S. Y., Poon W. Y. and Bentler P. M. (1990a), Full maximum likelihood analysis of structural equation
models with polytomous variables, Statistics and Probability Letters, 9, 91–97.
[4] Lee S. Y., Poon W. Y. and Bentler P. M. (1990b), A three-stage estimation procedure for structural
equation models with polytomous variables, Psychometrika, 55, 45–51.
[5] Lee S. Y., Song X. Y., Skevington S. and Hao Y. T. (2005), Application of structural equation models to
quality of life. Structural Equation Modeling – A Multidisciplinary Journal, 12, 435–453.
ABSTRACT
TRESHOLD APPROACH FOR ANALYSIS OF DIFFERENT TYPES OF SCALE IN BAYESIAN
STRUCTURAL EQUATION MODELS
Quantitative research techniques are widely used in many fields. Most of the time sequential data is obtained in
the form of categorical variables. Examples of such variables are attitude items, Likert items, rating scales and
the like. For analysis of obtained in the form of categorical variables, one common approach is to treat the
assigned integers as continuous data from a normal distribution. This approach may not lead to serious
problems if the histogram of the observations is symmetrical. However, many studies are storages extreme
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1.Bayesci Cox Regresyon Modeli
ekil 1. Yakınsama salamı bir zincirin iz grafii
Cox regresyon, sakalım analizinin en çok kullanılan yöntemlerindendir. Son zamanlarda yapılan çalı malar
incelendiinde Bayesci sakalım analizinin uygulamalarında bir artı gözlenmi tir. Daha önceki çalı malarda
ara tırmacılar zor teorisi olması nedeniyle Bayesci analizleri medikal çalı malarda çok sık kullanmamı lardır.
Fakat bilgisayar teknolojisinin geli mesi ile birlikte Bayesci yakla ımlara ilgi artmı ve Bayesci Cox regresyon
yöntemi geli tirilmi tir. Parametre hakkındaki Bayesci çıkarsama parametrenin sonsal daılımına
dayanmaktadır. Sonsal daılım, olabilirlik fonksiyonu ile önsel daılımın çarpımından elde edilir. Bayesci Cox
Regresyonda sonsal daılım tahmin edilirken olabilirlik fonksiyonu olarak kısmi olabilirlik fonksiyonu
kullanılır ve parametrenin sonsal daılımına dayanan çıkarsamada bulunulur. Bayesci Cox Regresyon
modelinde sonsal daılım e itlik (1)’de verildii gibidir.

P( / y)  L p (y / )P()
Burada

L p (y / ) ,

k

regresyon katsayısı  parametreli kısmi olabilirlik fonksiyonudur ve e itlik (2)’de

i =1

exp(x i )
 exp(x j )

Bu çalı mada Bayesci Cox regresyon modelinin parametreleri için farklı iterasyon sayılı MCMC yakınsama
kriterlerinin performansları gerçek bir veri seti kullanılarak kar ıla tırıldı. terasyon sayıları 100’den
ba layarak bütün yöntemlerin yakınsama saladıı noktada durduruldu. Böylece yöntemlerin farklı iterasyon
sayılarında nasıl davrandıkları ve birbirleriyle olan benzerlikleri veya farklılıkları ortaya çıkarıldı.
KAYNAKLAR

(1)

verildii gibidir.

L p ( y / ) = 

Yakınsamanın deerlendirilmesinde ayrıca Gelman-Rubin, Geweke, Heidelberger-Welch, Raftery-Lewis,
Autocorrelation ve Monte Carlo standart hata yöntemleri de kullanılır. Literatyürde MCMC yönteminde
standart bir yakınsama kriterinin kullanımına ili kin çalı malar bulunmamaktadır.

(2)

jR ( t i )
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2.Markov Zincirinin Yakınsama Testleri

ABSTRACT

Markov Zinciri Monte Carlo (MCMC) yöntemi hedeflenen bir sonsal daılımdan örneklemler çekmek ve bu
örneklemleri kullanarak ilgilenilen herhangi bir miktarı hesaplayan iteratif bir yöntemdir. Simülasyona dayalı
bu yöntemde dikkat edilmesi gereken iki önemli nokta vardır. Birincisi Markov zincirinin duraan hale veya
istenen sonsal daılıma gelip gelmediine karar vermek, ikincisi ise Markov zincirinin duraan hale gelmesini
salayan iterasyon sayısını belirlemektir. Markov zincirinin yakınsaması hedeflenen sonsal daılıma ula ılması
anlamına gelir. Bayesci analizlerde çıkarsamalar yakınsama salanmı sonsal daılımdan elde edilir. Eer
zincir yakınsamazsa geçerli çıkarsamalar elde edilemez. Bütün parametreler için yakınsamanın kontrol
edilmesi gerekir. Yakınsama testleri bu önemli noktada yardımcı olur. Yakınsama testleri hedef daılımdan
çıkarsamaları elde etmek için Markov zincirinin ne kadar uzunlukta çalı tırılması gerektiini deerlendiren
yöntemlerdir. Yakınsamanın deerlendirilmesinde iz grafikleri ile görsel analizi yapılır. z grafikleri,
yakınsamanın deerlendirilmesinde çok kullanı lıdır. z grafikleri hedef daılıma yakınsama olup olmadıını
gösterir. Zincirde ilerleme devam ederken noktaların daılımı dei miyorsa zincir hedef daılıma ula mı
sayılır.

ASSESSING CONVERGENCE DIAGNOSTICS IN MCMC FOR BAYESIAN COX REGRESSION
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The Markov Chain Monte Carlo (MCMC) is the most common method for the Bayesian anlaysis. The basic
idea of MCMC is to generate samples from target posterior distribution and uses these samples to calculate any
relevant quantities of interest (Gilks et all, 1996). Researchers have to decide whether the Markov Chain is
stable or the chain has reached desired posterior distribution. Additionaly they have to specify the number of
iterations which keep after the Markov Chain is stable. Convergence diagnostics help to resolve these issues.
Convergence diagnostics are methods for assessing how long to run a Markov chain in order to obtain
observations from the stationary distribution. Several statistical diagnostic tests can help to assess Markov
chain convergence. This study aimed to compare performances of convergence diagnostics test by using real
data set.
Key words: Convergence criteria, Markov Chain Monte Carlo, Bayesian Cox regression
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ED C LER N KAR ILA TIRILMASI
1
2
3
Nimet TÜRKER , Berrin GÜLTAY , Selahattin KAÇIRANLAR

1 Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, statistik Bölümü , O1330, Adana, nturker@cu.edu.tr
2 Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, statistik Bölümü , Çanakkale,
berrin_erkan@hotmail.com

[5] Özkale, M.R. and Kaçıranlar, S.(2007), The Restricted and Unrestricted two-parameter estimators.
Commun. Stat. –Theory Meth., 36,,2707-2725.
ABSTRACT
COMPARISIONS OF BAYESIAN LIU AND RIDGE ESTIMATORS FOR DISTRIBUTED LAG
MODELS
The finite distributed lag model is as follows:

yt =  +  0 xt + 1 xt 1 + ............ +  p xt  p + u t

3Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, statistik Bölümü , O1330, Adana, skacir@cu.edu.tr

=

ÖZET

yt =  +  0 xt + 1 xt 1 + ............ +  p xt  p + u t

t = p + 1,........, T

X + u .

(1)

To tackle these problems, a generalization of the linear nonstochastic prior on
(1)

Çoklu iç ili ki problemi olması durumunda, (1) deki

X + u .

In the presence of multicollinearity problem, the OLS estimator of the  ’s in (1) has some disadvantages.

Gecikmesi sonlu daıtılmı modeli göz önüne alalım:

=



ların en küçük kareler (EKK) yöntemiyle tahmin

edilmesi bazı dezavantajlara sahiptir.
Bu problemleri çözmek için  i üzerinde lineer stokastik olmayan önbilginin genelle tirilmesi Almon (1965)
tarafından verilmi tir.
Bununla birlikte, Almon metodunun uygulanmasıyla bazı problemlerle yüz yüze kalabiliriz. Bu problemleri
gidermek için stokastik ön bilgi altında Ridge tipi tahmin edici yakla ımı alternatif olarak ele alınmı tır. Bu
tahmin edicilerin aynı zamanda Bayesyen tahmin ediciler olduu gösterilmi tir ( Maddala (1974), Vinod ve
Ullah(1981)).

It is also demonstrated that these estimators are special cases of the linear Bayes estimator ( Maddala (1974),
Vinod and Ullah (1981)). Özkale and Kaçıranlar (2007) proposed a two-parameter variation of the Liu
estimator. It is demonstrated that two-parameter Liu estimator is a special case of the linear Bayes estimator as
the ridge estimator ( Gruber (2012)).
Our aim in this study is to introduce alternative estimators defined by combining the Almon estimator with the
Liu and ridge type bayesian estimator. We also compare their properties in some detail.

Key Words: Finite distributed lag model; Almon estimator; Bayesian estimator; ridge estimator; Liu estimator

Bu çalı mada amacımız, Almon ile Ridge ve Liu tipi Bayesyen tahmin edicilerin birle tirilmesiyle elde edilen
alternatif tahmin edicileri kar ıla tırmaktır.
KAYNAKLAR
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 i is given by Almon (1965).

However, we may face some problems applying the Almon method. To circumvent these problems, the ridge
type estimator approach under stochastic smoothness priors is considered as an alternative.

Özkale ve Kaçıranlar (2007) iki parametreli Liu tahmin edici tanımlamı tır. Gruber (2012) bu tahmin edicinin,
ridge tahmin edici gibi, bir Bayesyen tahmin edici olduunu göstermi tir.



t = p + 1,........, T
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Bu çalı manın konusu; Konik I ınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT) cihazlarıyla elde edilen tıbbi görüntülerde
çene patolojilerinin rasgele yürüyü yöntemi ile tespit edilmesidir. Di hekimleri bu amaçla geli tirilen bir
yazılım aracılı ıyla 3 boyutlu görüntüler içerisinde hastalıklı bölgeleri tespit ederek bölütleyebilecekleri gibi,
matematiksel ve olasılıksal bir yöntem olan rasgele yürüyü yöntemini kullanarak bu bölgeleri en yakın
do rulukta ve daha kısa sürede de i aretleyebileceklerdir.

BLDR OTURUMLARI 5
SESSION 5
Veri Analizi ve Modelleme

Hastalıklı Bölgenin Hekim Tarafından Tespit Edilmesi
KTÜ Di Hekimli i Fakültesi Oral Diagnoz ve Radyoloji klini ine gelen hastalara ait KBIT görüntülerinde,
çene bölgelerinde hastalıklı patolojiler tespit edilen 30 ki iye ait kesit dosyaları, bu çalı mada kullanılan veri
setlerini olu turmaktadır. DICOM formatındaki [1] dosyalarda saklanan üç boyutlu görüntü bilgilerinin hekim
tarafından incelenmesine imkan tanıyan özel bir yazılım hazırlanmı tır. Hekimin çalı tı ı eksen boyunca
patolojinin büyüklü üne göre bir hasta için 20 ile 150 adet görüntü kesiti i aretlenerek bu bölgelere ait
koordinatlar üç boyutlu görüntü matrisinde saklanmı tır.
Rasgele Yürüyü Yöntemi
“Rasgele Yürüyü ” görüntü bölütleme i lemlerinde kullanılan, temelde olasılı a ve graf teorisine dayalı bir
yöntemdir [2]. Yöntemde iki farklı gruba ait “nesne” ve “arka plan” etiketli tohumlar bir görüntünün
üzerindeki uygun veri noktalarına (piksel) yerle tirilir ve her piksel bir dü üm olarak kabul edilerek bu
piksellerin koordinatları ve parlaklık de erlerini içeren Laplace Matrisi olu turulur. Matris üzerinde
etiketlenmemi bir dü üm için rasgele yürüyü ba latılır ve önceden etiketlenmi dü ümlerin her birine ula ma
olasılıkları ayrı hesaplanır. Bu olasılık hesabında, matristeki kom u dü ümler arasındaki kenar a ırlıklarının
elde edilebilmesi için tipik Gauss a ırlık fonksiyonu (1) kullanılmaktadır.


      

(1)

Rasgele yürüyü ün ba latıldı ı dü üm için hesaplanan olasılık, ula ılan tohumlardan hangisi için daha yüksek
çıkarsa o piksel bu tohuma ait etiket ile i aretlenir. Bu i lem görüntü üzerindeki bütün pikseller için tekrar
edilerek “nesne” ve “arka plan” bölgeleri tespit edilir ve böylece bölütleme i leminin gerçekle tirilmesi
sa lanır.
Hastalıklı Bölgelerin Rasgele Yürüyü Yöntemi ile Tespit Edilmesi
Aynı görüntülerde i aretlenmek istenilen alanın tespit edilebilmesi için, yazılım ekranında ilgili görüntünün
üzerindeki uygun veri noktalarına (piksel) tohumlar yerle tirilir. Her bir kesit için rasgele yürüyü yöntemi
çalı tırılarak i aretlenecek olan bölge otomatik tespit edilir ve bu bölgeye ait koordinatlar üç boyutlu görüntü
matrisinde saklanır.
Sonuçların Karılatırılması
Hastalıklı bölgeye ait görüntüler üzerinde ( ekil 1.a) rasgele yürüyü yönteminden elde edilen sonuçlar ( ekil
1c) hekim tarafından i aretlenmi ( ekil 1.b) ve referans olarak kabul edilen görüntüler ile kar ıla tırılmı tır.
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b
ekil 1. a) Hastalıklı bölgeye ait görüntü,
c) Rasgele yürüyü ile iaretlenmi görüntü

b)

Hekim

c
tarafından

görüntü,

Giri
Çoklu lineer regresyon modeli;

ki farklı yolla i aretlenmi ve bilgileri üç boyutlu matrislerde saklanmı
kıyaslanmasında (2) numaralı hata fonksiyonundan faydalanılmı tır.
   

iaretlenmi

olan bölütleme sonuçlarının

 

(2)

 

    

(1)

,  tipinde yanıt dei kenin vektörü, ,  tipinde açıklayıcı dei kenlerin matrisi,,  tipinde
bilinmeyen parametrelerin vektörü ve ,     ve       olan  tipinde rastgele hataların
vektörüdür. (1) denkleminin En Küçük Kareler (EKK) tahmin edicileri;

KAYNAKLAR
=   



 

(2)

[1] D. Grauer, L.S.H. Cevidanes, W.R. Proffit, “Working with DICOM craniofacial images” American
Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, 136(3): 460–470, 2009
[2] L. Grady. “Random walks for image segmentation”. IEEE TPAMI, 28(11):1768–1783, 2006

ile verilir

ABSTRACT

(1) ifadesi ile verilen regresyon modelinde, EKK yönteminin uygulanması için belli varsayımlar
gerekmektedir. Bu varsayımlardan özellikle; tüm gözlemlerin kestirilmi regresyon dorusu üzerinde aynı
etkiye sahip ve açıklayıcı dei kenlerin lineer baımsız olması çok önemlidir. Bu ko ullar salanmadıında,
sapan gözlemlerin varlıı ve çoklu iç ili ki olarak adlandırılan iki problemle kar ıla ırız.

DETECTION OF PATHOLOGIES OF JAWS IN CONE BEAM COMPUTER TOMOGRAPHY
IMAGES USING RANDOM WALKS
Subject of this study is to detect pathologies of jaws in medical images obtained by CBCT devices.
Performance of the method was tested with comparing the regions marked by dentists with regions detected by
random walks algorithm.
Key Words: CBCT, Pathologies of Jaws, Random Walks, Gaussian Weighting Function

Veri setinde sapan deerlerin bulunması durumunda EKK tahmin edicisi olumsuz etkilenmekte ve yapılan
tahminler güvenilir olmamaktadır. Bu sorunu ortadan kaldırmak için Dayanıklı Regresyon yöntemi kullanılır.
Bu yöntemde sapan deerlerden etkilenmeyen dayanıklı kestiriciler üretilmeye çalı ılır. Dayanıklı regresyonda
bir çok kestirim yöntemi önerilmi tir. Bunlardan, literatürde en yaygın kullanılanı M kestiricilerdir ( ) [4].
M-kestiriciler y-yönündeki sapan deerlere kar ı etkili (Bozulma noktası % 30) fakat
X-yönündeki
sapan deerlere kar ı etkili deildir (Bozulma noktası % 0).
Dier yandan açıklayıcı dei kenler arasında lineer baıntı olması çoklu iç ili ki problemine neden olmaktadır.
Bu problemin etkisini minimuma indirgemek için önerilen kestirim yöntemleri yanlı tahmin edicilerin ortaya
çıkmasına ve incelenmesine neden olmu tur. Literatürde yanlı tahmin edicilerle ilgili birçok ara tırma yapılmı
olup, bazıları u ekildedir: Ridge tahmin edicisi (RE) [3] ve Liu tahmin edicisi (LE) [5]. RE ve LE tahmin
edicileri y-yönündeki sapan deerlere kar ı hassas olduunda Silvapulle (1991) de M-kestiricilere dayalı robust
ridge (RME) ve Arslan ve Billor [2] M-kestiricilere dayalı Liu (LME) tahmin edicilerini tanımlayıp
üstünlüklerini incelemi tir.
Akdeniz ve Kaçıranlar LE nin yanlılıını azaltmak için hemen hemen yansız Liu tahmin edicisini önermi tir
(AUGLE) [1]:
        







  

(3)




burada;          ),

    ,

     . AUGLE y-yönündeki sapanlardan olumsuz

etkilendii için hemen hemen yansız genelle tirilmi Liu M-tahmin edicisi önerilmi tir (AUGLME):
  



(4)
ile verilir.






273

274

Uluslararası 8. statistik Kongresi,
27-30 EKM 2013 Kemer-ANTALYA



Uluslararası 8. statistik Kongresi,
27-30 EKM 2013 Kemer-ANTALYA



A IRI KÜÇÜK ÖRNEKLEM PROBLEM NDE B LG KARMA IKLII KR TER (ICOMP) VE
DÜZENL LE T R LM KOVARYANS YAPILARI LE BOYUT ND RGEMEYE ALTERNAT F
BAKI : GEN VER S ÖRNE

Bu çalımada yeni tanımlanan AUGLME nin; Hata kareler Ortalaması kriterine (MSE) göre AUGLE, LME,
LE ve M tahmin edicilerine göre üstünlükleri incelenmi olup elde edilen teorik sonuçlar bir nümerik örnek ile
desteklenmitir.

Esra PAMUKÇUa* Hamparsum BOZDOANb
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Communications in Statistics 22, 393- 402.
[2] Arslan O. and Billor N. (2000), Robust Liu estimator for regression based on an M-estimator, Journal of
Applied Statistics, 27,39-47
[3] Hoerl, A. E.; Kennard, R. W., (1970), Ridge Regression: Biased Estimation for Nonorthogonal Problems,
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ABSTRACT
A ALMOST UNBIASED GENERALIZED LIU M-ESTIMATOR FOR REGRESSION MODEL
In regression analysis, the presence of multicollinearity among independent variables is a common problem
which exhibits serious undesirable effects on the ordinary least squares (OLSE). In addition, outliers in data set
can strongly distort OLSE estimators and lead to unreliable results. In the existence of multicollinearity and
outliers in data sets, it is suggested using biased methods based on robust estimator [2]. In this paper, to
overcome the combined problem of multicollinearity and outliers in the -direction, we propose a new almost
unbiased generalized Liu M-estimator (AUGLME). We show using theoretic results that our new estimator
advantages over almost unbiased generalized Liu estimator (AUGLE) [1], Liu-type M-estimator (LME) [2]
and M-estimator (M) [4]. Moreover, a numerical example is given to show the theoritical results.
Key Words: Robust Regression, Biased Estimation, Multicollinearity,Outliers
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Materyal ve Metot
Gerçek ya amdaki bir çok problemde, kovaryans matrisleri, kötü artlandırılmı (ill-conditioned), pozitif
tanımlı olmayan hatta singüler yapıya sahip olabilmektedirler. Bu özellikle yüksek derecede ili kili tahmin
edicilerin oldu u regresyon modellerinde ve a ırı derecede küçük örneklem probleminin    oldu u
durumlarda ortaya çıkabilir [1]. Bu çalı manın amacı, yukarıda bahsi geçen problemlerin PCA analizinden elde
edilecek sonuçların güvenilirli i üzerinde etkisi olaca ı için, bunların üstesinden gelebilmek amacıyla bazı
stratejiler geli tirmektir.
Bu amaçla, Khan ve ark. (2001)‘de [2] yaptıkları çalı ma sonucunda elde edilmi bir veri seti olan
SRBCT(Small Round Blue Cell Tumor) gen veri seti, analize alınmı tır. Veri setinde; EWS: Ewing’s sarcoma23 gözlem, BL: Burkitt Lymphoma -8 gözlem, NB: Neuroblastoma-12 gözlem, RMS: Rhabdomyosarcoma-20
gözlem olmak üzere bu tümor çe itlerine ait 2300 gen incelenmi tir.
lk olarak, klasik PCA analizinde kullanılan örnek kovaryans matrisi  yerine, Maksimum Entropi Kovaryans
Matrisi hesaplanmı tır [3]. Yeni elde edilen kovaryans matrisi için özde erler incelendi inde, örnek kovaryans
matrisi ’de ortaya çıkan negatif özde er içerme probleminin üstesinden gelindi i görülmü tür. lave olarak,
bu kovaryans matrisi için singülerli e yakın olup olmadı ının incelenmesi de gerekmektedir. Bunun için,

Bozdogan tarafından singülerli in tanımı için önerilen     sayısı kullanılmı tır [4]. Kovaryans

matrisinde singülerli in de üstesinden gelmek için önerilen bazı düzenlile tirmeler mevcuttur [1]. Bu
çalı manın uygulama a amasında Thomaz Stabilizasyonu ile Convex Sum toplamı ile ifade edilen
düzenlile tirmelerin bir hibrit formu olarak STA_CSE yapısı kullanılmı tır.
STA_CSE kovaryans matrisi kullanılarak PCA analizi yapıldı ında, veri ne kadar yüksek boyutlu olursa olsun,
boyut sayısı kadar PC elde edilebilmekte ve klasik PCA uygulanması sonucunda ihmal edilebilecek yüksek
boyutlardaki bazı gizli bilgilere de ula ılabilmektedir.
Bundan sonraki a ama, önemli olan PC sayısına karar vermektir. Literatürde model seçim kriterleri olarak
bilinen çe itli kriterlerler, burada önemli PC sayısına karar vermek için kullanılmı tır. Bunlar
ICOMPPEU_C1F, ICOMPPEU_mis, CAIC, CICOMP ve AIC kriterleridir. Her birisi için hesaplamalar
yapılmı ve çalı ma kapsamında hangi kriterin PC sayısının seçiminde kullanılabilece ine grafikler ve
açıklayıcık oranları kullanılarak karar verilmi tir.
Son a ama olarak, elde edilen PC’lerin, veriyi ne kadar iyi temsil edebildi ini anlamak için bir sınıflama
prosedürü kullanılmak istenmi tir. Bunun için LDA ve QDA sınıflayıcıları kullanılmı tır. htiyaç olması
halinde ise RDA kullanılmı tır.
2. Sonuçlar
Tablo-1: Bilgi Kriterleri için toplu sonuçlar



Bilgi Kriteri

PC sayısı

Açıklayıcılık

ICOMP_PEU_C1F

12

%95

ICOMP_PEU_MISS

32

%97
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CAIC

6

%93

CICOMP

6

%93

AIC

17

%96

Yukarıdaki tabloda bilgi kriterlerinin seçti i PC sayıları görülmektedir. Seçilen PC’ler ile sınıflama yapılmı
oldukça ba arılı sonuçlar elde edilmi tir. Bu sonuçlar özellikle LDA sınıflama prosedüründe daha açık bir
ekilde kendini göstermektedir. Orijinal veri ilk 12 gen ile %17.46 oranında bir hatalı sınıflama yüzdesi elde
edilirken, ME_STA_CSE kovaryans yapısı kullanılarak olu turulan PC skorları %1.587 oranında bir hatalı
sınıflama yüzdesi elde edilmi tir. QDA için, orijinal veri singülerlik hatası vermeden maksimum %15.87
oranında hatalı sınıflama verirken, önerilen yeni yöntem sayesinde bu oran %7.937’ye kadar gerilemi tir.
Sonuç olarak, a ırı derecede küçük örnekleme sahip bir gen veri seti, hiçbir transpoz alma i lemi uygulamadan
analize dahil edilmi ve klasik yöntemlerle hesaplanamayan özde erlerin hepsine ula ılabilmi tir. Ayrıca
yapılan hesaplamalar ile, kullanılan düzgünle tirme ve düzenlile tirme i lemleri sonucunda kovaryans
matrisleri için önemli bir problem olan singülerlik durumunun üstesinden gelindi i görülmü tür.
KAYNAKLAR
[1] Bozdogan, H., Howe, J.A., 2012, Misspecified multivariate regression models using the genetic algorithm
and information complexity as the fitness function, European Journal of Pure and Applied Mathematics. 5(2):
211-249
[2] Khan et.al. 2001, Classification and diagnostic prediction of cancers using gene expression profiling and
artifical neural networks. Nat. Med., 7(6):673-679
[3] Fiebig D.G., 1984, On the maximum entropy approach to undersized samples, Applied mathematics and
computation, 14:301-312
[4] Bozdogan, H., Information Complexity and Multivariate Learning in High Dimensions with Applications
in Data Mining. Forthcoming book.
ABSTRACT
AN ALTERNATIVE APPROACH TO DIMENSION REDUCTION WITH INFORMATION
COMPLEXITY CRITERIA AND SMOOTHED COVARIANCE MATRICES FOR UNDERSIZED
SAMPLE PROBLEM: A GENE EXPRESSION DATA ANALYSS
When the number of observations is much smaller than the number of features an undersized sample problem
occurs. In this case the usual sample covariance matrix S degenerates and it cannot be computed. This is a
challenging and unresolved problem in the literature. In this paper we introduce a new and novel approach
using maximum entropy covariance matrix and its hybridized smoothed covariance estimators along with the
information complexity (ICOMP) criterion of Bozdogan to reduce the dimensionality of the data.
Key Words: Dimension Reduction, Information Complexity, Smoothed Covariance Matrices, Gene
Expression Data Analysis
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1.
Giri
Görüntü kalite deerlendirmesi, medikal görüntülerin analizi yapılmadan önce uygulanacak yöntemlerin ve
algoritmaların etkin sonuç verebilmeleri için görüntü ön i lemeden önce yapılması gereken ilk a amadır.
Fundus kameralarla elde edilen görüntü, çok karanlık, çok aydınlık, göz kapaının kapanması, çok bulanık,
kirli lens, yanlı odaklanma, objektif kar ısında hastanın olmayı ı ve objektif kapaının kapalı olması gibi
istenmeyen görüntüler olabilir. Bu gibi retina dı ı görüntülerin otomatik tespit sistemlerine alınması, sistemin
ne ön i leme a amasında ne de lezyon tespit ve sınıflandırma a amasında doru sonuçlar vermeyecektir. Bu
nedenle, retina analizi için otomatik te his ve tanı koyma sistemlerinde, mutlaka önceden bir kalite
deerlendirmesi yapılması gerekmektedir. Çünkü sistem otomatik çalı makta ve her kararı kendisi
vermektedir. Sisteme retina görüntüsü dı ında herhangi bir görüntü veya yeterli bilgi içermeyen görüntü
geldiinde, bunu algılayıp analiz sürecine girmesine izin vermemelidir. Bu i lem sayesinde analiz sürecinin
neden olduu zaman kaybı engellenir ve sistemin doru karar verme oranı arttırılmı olur.
2. statistiksel Öznitelik Çıkarımı
Retina kameralarla elde edilen retina görüntüleri iyi, kötü ve retina dı ı olmak üzere üç sınıfa ayrılmı tır.
Veri setimizde, 125 iyi, 69 kötü ve 22 retina dı ı görüntü olmak üzere toplamda
216 görüntü vardır. Her sınıftaki görüntülerin yarısı test, dier yarısı da eitim verisi olarak kullanılmı tır.
Gri-seviye retina görüntülerinin histogramlarından elde edilen istatistiksel öznitelikler ortalama, standart
sapma, yumu aklık, çarpıklık, tekdüzelik, basıklık, parlaklık olasılıkları ve ortalama kar ıtlık olarak
sıralanabilir [1]. Bunun yanı sıra Haralick ve dierlerinin [2] önermi olduu yöntemle, dokunun uzamsal
parlaklık baımlılıkları kullanılarak istatistiksel öznitelikler çıkartılmı tır. Bu balamda öznitelikleri
çıkarılacak doku, parlaklık deerlerinin d uzaklıında ve
açısında birlikte görülmelerini temsil eden
Gri Seviye Birlikte Görülme Matrisinin (GLCM; Gray Level Co-occurrence Matrix) bazı istatistiksel
özelliklerinin hesaplanması ile 14 istatistiksel öznitelik çıkartılmı tır [2]. Tüm bu öznitelikler, eitim
kümesindeki görüntülerden toplanarak sınıflandırıcıların eitilmesi için kullanılmı tır.
3. Kullanılan Sınıflandırıcılar
Retina görüntülerinin eitim kümesinden çıkartılan istatistiksel öznitelikler, gözetimli örenme yöntemi
kullanarak sınıflandırıcılar eitilmi tir. Retina görüntülerinin kalite deerlendirmesinde literatürde
sınıflandırma için yaygın olarak kullanılan Lineer Ayrı tırma Analizi (LDA), k-En Yakın Kom u (k-NN),
Naïve Bayes ve Destek Vektör Makinesi (SVM)

sınıflandırıcıları kullanılmı ve performans kar ıla tırması yapılmı tır [3], [4], [5]. Sınıflandırıcılar eitilirken
iki yöntem kullanılmı tır. lk olarak, tüm öznitelikler kullanılarak eitim salanmı ve ikinci olarak da genetik
algoritma yöntemi ile öznitelik seçimi (feature selection) yapılmı tır. Bu iki yöntem ile eitilen
sınıflandırıcıların performansları Grafik 1’de verilmi tir.
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4. Sonuçlar

ÇOKGENSEL ALANLARDA K DE
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Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi, statistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü, Trabzon, Türkiye
okesemen@gmail.com, tuncayuluyurt@hotmail.com
Giri

Grafik 1. Tüm öznitelikler ve genetik algoritma ile öznitelik seçimi yapılarak elde edilen
performans deerleri.
Buna göre, tüm özniteliklerin kullanımı yerine etkin olanların seçilerek sınıflandırıcılarda kullanılması ba arı
oranını yükseltmi tir. Deneyler sonunda LDA sınıflandırıcısı, tüm öznitelikleri kullanarak %89,37 ve öznitelik
seçimi yapılarak %92,12 do ruluk oranı ile di er sınıflandırıcılardan daha ba arılı oldu u görülmektedir.
KAYNAKLAR
[1]
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no. 2, pp. 123–32.
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6, pp. 610–621.
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Mika S., Ratsch G., Weston J., Scholkopf B., and Mullers K., (1999), “Fisher discriminant
analysis with kernels,” in Neural Networks for Signal Processing IX, Proceedings of the 1999 IEEE
Signal Processing Society Workshop, pp. 41–48.
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International FLAIRS conference, vol. 1, no. 2.
[5]
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20, no. 3, pp. 273–297.

Çıkarımsal istatistik, modern istatistiin temel konularından birisidir. Çıkarımsal istatistik, ileri sürülen bir
hipotez e liinde, parametrik ve parametrik olmayan testler olmak üzere, iki biçimde incelenmektedir. Gerekli
varsayımların geçerli olmadıı durumlarda, parametrik teknikler büyük ölçüde güvenilirliklerini kaybederler.
Bu gibi durumlarda, parametrik olmayan teknikler devreye girer [1].
Ara tırmacılar, deneysel veriler ile kuramsal veriler arasındaki uyum iyiliini belirlemek için genellikle Kikare testi kullanırlar. Bu testte amaç beklenen frekans sayısı ile gözlenen frekans deerleri kar ıla tırılır.
Gözlenen deerler ya deneylerden ya da gözlem sonucunda elde edilirler. Kuramsal veya beklenen frekans
sayısı ise ileri sürülen sıfır hipotezinde verilen daılımından yararlanılarak hesaplanmaktadır.
Ki-Kare Uyum yili i Testi
Ki–kare testi 1900 yılında Pearson tarafından ortaya atılmı tır. Bu testteki istatistik sapmaların karelerinin
toplamının beklenen frekans sayısına bölünmesiyle elde edilmi tir [2]. Ki-kare uyum iyilii testi birçok
uygulamada gözlenen deerlerin tek dei kenli daılımlara uyup uymadıını kontrol etmek için kullanılmı tır.
Ancak iki boyutlu bir alanda elde edilen gözlem deerleri test edilmesi için dörtgensel bir alanla
çerçevelenmesi gerekmektedir. Ancak bilindii gibi gerçek ya amda elde edilen veriler her zaman dörtgen alan
içinde olmazlar.
Keyfi bir alan içinde gözlenen verilerin bilindik bir geometrik ekil ile tanımlanmasında en uygun yöntem
çokgensel tanımlamadır [3]. Çokgensel bir alan içerinde tanımlanan olasılık younluk deerinden beklenen
frekans sayısını bulmak için integralinin alınması gerekir. Bu ise oldukça zor olmaktadır. Önerilen yöntemde
ise çokgensel alan uygun üçgenlere bölünerek ( ekil 1) hem sınıf sayısı belirlenebilir hem de bu alandaki
beklenen frekans sayısı hesaplanabilmektedir. Beklenen frekans sayısı belirlenirken üçgen üzerinden integral
alınmasında üçgen tepe noktasından iki parçaya bölünerek hesaplanabilmektedir. Aynı ekilde üçgen içerisine
dü en gözlenen frekans sayısı da algoritmik olarak hesaplanabilmektedir [3].

ABSTRACT
STATISTICAL QUALITY ASSESSMENT OF RETINAL IMAGES

Eer üçgen sayısı Ki-kare testi için yeterli deilse her üçgen kendi içerinde kenarortayları yardımıyla dört
parçaya ( ekil 2(a)) veya altı parçaya bölünerek i lemler gerçekle tirilmi tir.

In this study, we determined quality of retinal images by using automated quality assessment approaches
based on statistical features and classified in three class, good, bad and outlier using four classifier. The
accuracy of image quality assessment tests were %89,37 and %92,12 for LDA classifier, respectively.
Key Words: Statistical Image Features, Image Quality Assessment, LDA, SVM, k-NN, Bayes

ekil 1. Çokgensel alanın üçgenlere bölünmesi
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ekil 2. Üçgenlerin kenar ortaylar kullanılarak yeni üçgenlere bölünmesi

Giri
Genel olarak parametrik olmayan regresyon modeli f fonksiyonu özel olarak belirtilmeden,

KAYNAKLAR
[1] H. Bircan, H., Karagöz Y. ve Kasapolu, Y., (2003) Ki-Kare Ve Kolmogorov Smirnov Uygunluk
Testlerinin Simulasyon le Elde Edilen Veriler Üzerinde Kar ıla tırılması, C.Ü. ktisadi ve dari Bilimler
Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, 200.
[2] Gibbons, J. D. and Chakraborti, S., (2003) Nonparametric Statistical Inference, Fourth Edition, Marcel
Dekker, Inc., Alabama, USA.
[3] Kesemen, O., and Doru, F. Z., (2011) Cumulative Distribution Functions of Two Variables In Polygonal
Areas, 7. International Statistical Congress, 28 April – 01 May, Antalya, Turkey.
ABSTRACT
BIVARIATE CHI-SQUARE GOODNESS OF FIT TEST IN POLYGONAL AREAS
In this study, an arbitrary two-dimensional distribution of an arbitrary field the Chi-square test is described
how to do. The two-dimensional polygon definition is used to define an arbitrary area. This is the expected
frequency in the area to find the most appropriate given polygon is divided into triangles. The calculated value
of the distribution of each triangle, and thus falling into the expected frequency values were determined for
each triangle It is also observed in the frequency values that fall into each triangle by calculating the Chisquare test was also investigated how to do.
Key Words: Chi-square, two-variable distributions, goodness of fit test, polygonal distributions.

yi = f ( xi ) +  i

(1)

e itli i ile verilebilir. Parametrik olmayan regresyon modelinde modelin parametrelerinin tahmini yerine
do rudan f fonksiyonu tahmin edilir. Parametrik olmayan regresyonda ço u metot f fonksiyonunun düzgün
(smooth) ve sürekli bir fonksiyon oldu u ve hataların sıfır ortalamalı ve sabit varyanslı normal da ılım
gösterdi i varsayımına dayanır. Parametrik olmayan regresyon modelinde açıklayıcı de i ken sayısı arttıkça
tahmin zorla tı ı için özel olarak tek de i kenli durumun göz önüne alındı ı tek de i kenli basit parametrik
olmayan regresyon modeli sıklıkla kullanılmaktadır.
Kernel Regresyon
Parametrik olmayan regresyonda ba ımsız de i ken X ve ba ımlı de i ken Y arasındaki fonksiyonel ili kiyi
tahmin etmek için kullanılabilecek yöntemlerden biri de Nadaraya_Watson ve yerel polinomiyal kernel
regresyon yöntemidir. Bu yöntemde,

E (Y / X ) = m ( x )

(2)

ko ullu beklenen de eri ile belirtilen
regresyon modelinde

m(.) fonksiyonu tahmini ile ilgilenilmektedir. Basit parametrik olmayan

( x1, y1 ) , , ( xn , yn )

ba ımsız gözlemleri için Nadaraya-Watson tahmin edicisi (3)

e itli i ile verilmi tir.

xi  x 
 yi
h 
mˆ h ( x ) =
x x
K i


 h 
i =1
N

 K 
i =1
N

(3)

(3) ile verilen e itlikte K , kernel fonksiyonu ve h bant geni li i parametresidir. Literatürde sıklıkla kullanılan
kernel fonksiyonları Boxcar, Gaussian, Epanechnikov ve Tricube kernel fonksiyonlarıdır.
Bant geni li i Seçimi
Kernel regresyonda kernel fonksiyonunun seçimi ve bant geni li i ( h ) parametresinin seçimi önemli bir
problemdir. Farklı bant geni likleri ve farklı kernel fonksiyonları için elde edilen tahminler de i mektedir.
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Bant geni li i seçimi için ortalama hata kareler(ASE), Hata kareler toplamı (RSS) ve Çapraz geçerlilik (CV)
kriterleri kullanılmaktadır.
Uygulama ve Sonuç
Çalı mada farklı tipteki veri setleri için farklı kernel fonksiyonları ve bant geni li i seçim kriterlerine göre elde
edilen sonuçlar kar ıla tırılmı tır. Kernel fonksiyonlarının ve seçim kriterlerinin birbirlerine göre üstünlükleri
belirtilmi tir.
KAYNAKLAR
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Press,Cambridge, U.K.
ABSTRACT
COMPARISON
REGRESSION

OF

BANDWIDTH

SELECTION

METHODS

FOR

NONPARAMETRIC

Kernel estimation method is a useful method for estimation when the assumptions of parametric model is not
provided. Bandwidth and kernel function selection is crucial in kernel regression In this study different
bandwidth selection methods for different kernels are applied several data sets and estimations are compared.

BLDR OTURUMLARI 5

Key Words: nonparametric regression, kernel regression, bandwidth

SESSION 5
Aktüerya Bilimleri
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Giri
Çoklu dorusal regresyon, istatistiksel analizlerde sıklıkla kullanılan bir tekniktir. Bu regresyon modellerinde
hata teriminin ortalama etrafında sabit bir varyans ile normal daıldıı varsayılır. Bu varsayım, aktüeryal
uygulamalarda analiz edilen verinin modellenmesinde yetersiz kalabilmektedir. Bu nedenle, normal daılım
göstermeyen dei kenlerin de modellenmesini salayan Genelle tirilmi Dorusal Modeller (GDM) daha sık
tercih edilmektedir.
GDM’ler klasik dorusal regresyon modellerin genelle tirilmi biçimi olarak tanımlanmaktadır. Bu genelleme
u ekilde özetlenebilir,
•
Ortalamadan rastgele sapmalar, normal daılımdan farklı olarak üstel yayılım ailesinden Poisson,
binom, gamma gibi daılımlara sahip olabilir,
•
Klasik dorusal modellerde rastlantı dei keninin ortalaması, açıklayıcı dei kenlerin dorusal bir
fonksiyonu iken GDM’lerde ölçee göre dorusal olabilmektedir [2].

biçiminde tanımlanır [3].
KAYNAKLAR
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ABSTRACT
Bu çalı mada, araç sigortası fiyatlandırılmasında kullanılan regresyon modelleri incelenmi , özel bir sigorta
irketinden alınan karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası (trafik sigortası) veri
kümesine, incelenen modellerden bazıları uydurulmu ve sonuçlar kar ıla tırılmı tır. Veriye en iyi uyumu
gösteren model kullanılarak bir benzetim çalı ması yapılmı ve elde edilen hasar daılımının risk ölçümleri
incelenmi tir.
Genelle tirilmi Dorusal Modeller

RISK MEASUREMENT IN MOTOR THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE
In this study, the models which is used for motor insurance pricing are examined. Some of these models are
fitted to a motor compulsory third party liability insurance data set that is taken from a Turkish insurance
company and the results are compared. With using the best model a case study is simulated. Commonly used
risk measures are calculated for simulated claim distribution.
Key Words: generalized linear models, risk measures, motor third party liability insurance.

Hem dorusal modellerin hem de GDM’lerde amaç, baımlı dei ken ile açıklayıcı dei kenler arasındaki
ili kinin açıklanmasıdır. Dorusal modellerde baımlı dei ken, Y=μ+ biçiminde tanımlanır. Burada μ, Y
baımlı dei keninin ortalamasıdır. Modelin vektörel gösterimi,

Y = X  +

(1)

biçimindedir. Burada, Y baımlı dei keninin gözlenmi deerlerini içeren sütun vektörü, X açıklayıcı
dei kenlerin tasarım matrisi,



parametreler vektörü ve



artıklar vektörüdür. Modelin temel varsayımları,

sabit varyanslılık, normallik ve ili kisizliktir. E .(1)‘de verilen modelde, sistematik bile en olarak p adet
açıklayıcı dei ken, 

= X

dorusal tahmin edicide birle ir [3].

Dorusal modellerde rassal ve sistematik bile enler arasındaki ili ki ba fonksiyonu ile salanır. Klasik
dorusal modelde ba fonksiyonu birim fonksiyondur. Genelle tirilmi dorusal modellerde, baımlı
dei kenin üstel daılım ailesinden bir daılıma sahip olduu ve ba fonksiyonunun monoton
diferansiyellenebilir bir fonksiyon olduu varsayılır Baımlı dei kenin üstel aileden bir daılıma sahip
olmasının sonucu olarak, bu dei ken genellikle dei en varyansa sahiptir [1]. g bir ba fonksiyon olmak üzere

E [Y ] =  = 

e itlii kullanılarak, GDM‘de baımlı dei kenin beklenen deeri a aıdaki gibi tanımlanır,
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HASARLAR VE YATIRIMLAR ARASINDAK BA IMLILIK LE HAYAT DI I S GORTA
RKETLER NDE D NAM K F NANSAL ANAL Z – B R UYGULAMA

0.045

iflas olasılıı

0.035

Dinamik Finansal Analiz Modeli

0.03

0.025

0.02

0.015

Finansal modelleme yapmak irketlerin gelecei öngörmesi ve risklerini doru yönetebilmesi için oldukça
önemlidir. Etkin ve yaygın olarak kullanılan finansal modellerden bir tanesi 1990’ların sonlarında ortaya
çıkmı ve oluumundan bu yana akademik alanda üzerine pek çok aratırma ve uygulama yayınlanmı olan
Dinamik Finansal Analiz (DFA)’dir.
Literatürde tanımlanmı tek bir DFA modeli yoktur ve irketler kendi ihtiyaçlarına göre farklı DFA modelleri
belirleyebilirler. Bu özellii ile DFA modeli oldukça kullanılıdır.
Bu çalımada bir hayat dıı sigorta irketi için gerekli olan temel bileenleri içeren Dinamik Finansal Analiz
modeli kullanılmaktadır. Bu bileenler öz sermaye, yatırım kazancı, sigorta kazancı, vergi oranı, yatırımların
getirileri, prim geliri, maliyetler ve hasarlardır.
Hayat dıı sigorta irketleri aır kuyruklu ve çarpık risklere sahiptir. Oluması durumunda sigortacıyı hem
yatırım iinden hem de sigorta iinden zarara uratan büyük hasarlar bu risklere örnektir. Kullanılan DFA
modeline farklı varlık sınıfları (yüksek riskli yatırımlar ile düük riskli yatırımlar) arasındaki baımlılık, farklı
tür yükümlülükler (katastrof hasarlar ile katastrof olmayan hasarlar) arasındaki baımlılık ve yükümlükler ile
varlıklar arasındaki baımlılık dahil edilmitir. Baımlılık yapısının genel ekli öyledir;

0.01

0.005
0.1

   

   

   

 
 
  

ekil1. DFA modeli içerisindeki ba ımlılık yapısı

Uygulama
Çalımada 5 yıllık süre için MATLAB yardımıyla 100.000 iterasyon ile DFA simülasyonunu yapılmıtır.
Model parametreleri T.C Babakanlık Hazine Müstearlıı’nın yayımlamı olduu Sigortacılık ve Bireysel
Emeklilik Faaliyetleri Hakkındaki Raporları incelenerek Türkiye hayatdıı sigorta irketleri verisi yardımıyla
elde edilmitir. Kullanılı olmaları nedeniyle baımlılıklar kopulalar yardımıyla incelenmitir. Farklı
kopulaların etkilerini görmek için eliptik ve arimedyan kopulalar ve bazı yaam kopulaları kullanılmıtır.
Farklı baımlılık seviyeleri için de simülasyon çalıması yapılmı ve sonuçların iflas olasılıı, beklenen
poliçeli açıı ve sharpe oranları üzerine etkileri incelenmitir. Yatırımlar arasındaki baımlılık seviyesinin iflas
olasılıına etkileri ekil 2.’de gösterilmitir.



0.3

0.4

ekil 2. Yatırımlar arasındaki baımlılıın iflas olasılıına etkisi

Simülasyon sonucu yatırımlar ile hasarlar arasındaki ba ımlılı ın irketin risk getiri ve performansı üzerinde
önemli etkilere sahip oldu u görülmü tür. Bu durum düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile sigorta irketi
hissedarları açısından oldukça önemlidir.
KAYNAKLAR
[1]
Eling, M., Parnitzke T., Schmeiser H., Management Strategies and Dynamic Financial Analysis,
Variance, 2(1): 52-70, 2008
[2]
Eling, M., Toplek, D., Modeling and management of nonlinear dependencies –copulas in dynamic
financial analysis, The Journal of Risk and Insurance, Vol. 76, No. 3, 651-681, 2009
Nelsen, R.B., An Introduction to Copulas, second edition, Springer, 2006
Analysis, Astin Bulletin,

[5]
Malevergne, Y., Sornette, D., Extreme Financial Risks: From Dependence to Risk Management,
Springer, 2006.
ABSTRACT
DYNAMIC FINANCIAL ANALYIS IN NONLIFE INSURANCE WITH THE DEPENDENCY
BETWEEN INVESTMENTS AND CLAIMS -AN APPLICATION
In this study, with a Dynamic Financial Analysis model that is used parameters which is necessary for a nonlife insurance company, a simulation study has been done. The dependency between investments and claims
has been integrated into the model using the copulas. Different copulas have been used in DFA. The
correlations between investments and between claims have been varied. In line with the simulation study, these
dependencies’ effects on the insurer’s risk and return profile, the default risk and the ruin probability have been
evaluated. Simulation was done with MATLAB programming language, 100.000 iterations.
Key Words: Dynamic Financial Analaysis, non-linear dependency, copulas, nonlife insurance, simulation
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0.2
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TÜRKYE ÖLÜMLÜLÜK ORANLARININ DÜZLETRLMES VE TAHMN EDLMES
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Ölümlülü ün matematiksel bir formülle düzle tirilmesi bilinen bir yöntemdir. [2] tarafından önerilen (r,s)
sıralaması ile Gompertz-Makeham modeli veya GM(r,s) da ılımı

Erengül (ÖZKÖK) DODD
erengulozkok@gmail.com

r
 r +s

GM r , s ( x) =   i xi 1 + exp    i xi r 1 
i =1
i =r +1

(4)

biçiminde ifade edilebilir. E itlik (4)’de r ve s negatif olmayan tamsayılardır ve ikisi birlikte sıfır de eri
alamaz. Burada  = (1 ,  2 ,...,  r + s ) katsayılar vektörünü, x ise ya ı göstermektedir. Yıl ve cinsiyet
de i kenleri ile ya -yıl, ya -cinsiyet ve yıl-cinsiyet etkile imleri bu modele [3]’te gösterildi i ekilde açıklayıcı
de i ken olarak eklenmi tir.

Ölümlülük Oranlarının Modellenmesi

Bu çalı mada, [1]’de oldu u gibi ölüm sayılarının ( Dx ) her bir ya ve takvim yılı için

Son yüzyılda ölümlülük azalmaya e ilimli oldu undan, bu konu literatürde geni olarak çalı ılmaktadır.
Gompertz-Makeham da ılımı en yaygın kullanılan ölümlülük kanunu iken ölümlü ü düzle tirmek için e ri
(spline) kullanımı son yıllarda artmı tır. Ya lanma ve ölümlülük, ölümlülü ün yeti kin bireylerde ya la birlikte
ivme kazandı ı Gompertz-Makeham da ılımı ile modellenebilir.
Çalı mada öncelikle, uygulamada kullanılan Türkiye nüfus verisi anlatılmakta, daha sonra ölümlülü ün
modellenmesinde kullanılan e riler ve Gompertz-Makeham modeli teorik olarak tanımlanmaktadır. Son
olarak, gelecek nüfusun tahmin edilebilirli i ve gerçek de erlerle kar ıla tırılması tartı ılmaktadır.

Poisson da ılımlı oldu u varsayılmı tır. Burada

ölümlülük oranı iken

E

 E xc

parametresiyle

merkezi riske maruz ki i

sayısıdır.
GM(r,s) modelde parametre tahminleri Poisson varsayımı altında en çok olabilirlik yöntemiyle elde edilmi ,
her bir ya grubu için uygun model seçiminde ise Bayes bilgi kriteri (BIC) kullanılmı tır.
KAYNAKLAR
[1] Brouhns N., Denuit M., Vermunt J. K. (2002), A Poisson log-bilinear regression approach to the
construction of projected lifetables, Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 31, 373-393.

Eriler ile düzle tirme:
Son yıllarda B-e rileri, P-e rileri ve do al e riler düzle tirmede sıklıkla kullanılmaktadır. Genelle tirilmi
lineer modeller (GLM) yerine, genelle tirilmi toplamsal modeller (GTM) kullanmak modellemedeki esnekli i
artırmaktadır [4]. Bu çalı mada 0 ya ı modellemek için, uygun bir serbestlik derecesi seçilerek do al kübik
e rilerle GTM kullanılacaktır.

[2] Forfar D. O., McCutcheon J. J., Wilkie A. D. (1988), On graduation by mathematical formula, Journal of
the Institute of Actuaries, Vol. 115, 1-149.
[3] Ozkok E., Streftaris G., Waters H. R., Wilkie A. D. (2012), Modelling critical illness claim diagnosis
rates I: methodology, Scandinavian Actuarial Journal, DOI: 10.1080/03461238.2012.728537, 119.

yi yanıt de i keni iken i = E[ yi ] üstel da ılım ailesinden olmak üzere;

g (i ) = 0 + 1 x1i +  2 x2i + ...

[4] Wood S.N. ve N.H. Augustin (2002), GAMs with integrated model selection using penalized regression
splines and applications to environmental modelling, Ecological Modelling, Vol. 157, 157-177.

(1)

ABSTRACT

biçimindeki tam parametrik GLM model yapısı,

g ( i ) = 0 + s1 ( x1i ) + s2 ( x2i ) + ...
(2)

g bilinen monoton türevlenebilir ba
si ’ler bilinmeyen düzle tirme fonksiyonlarını ve i ’ler ise tahmin edilen parametreleri

ile gösterilen GTM yapısı ile de i tirilmektedir. (1) ve (2) e itliklerinde
fonksiyonunu,



c
x

göstermektedir.
E ri fonksiyonlarının GTM’de düzle tirme fonksiyonları olarak kullanıldı ı yapı ise

f ( x) = b0 + b11 ( x) + b22 ( x) + ... + bkk ( x)

SMOOTHING AND FORECASTING TURKISH MORTALITY RATES
As human mortality has improved substantially over the last century, smoothing and forecasting
mortality rates become a problem of fundamental importance for life insurance companies. Their future cash
flows depend on future mortality rates, therefore smoothing the observed mortality rates and long periods of
mortality forecasts are required.
In this study, we model Turkish mortality using the data between 1938 and 1995. The infant mortality is
modelled employing splines while the mortality rates for ages 1 to 84 is modelled using a Gompertz-Makeham
model. Under this model we assume the number of deaths have a Poisson distribution. Model parameters are
estimated by the maximum likelihood method, model selection is performed and the projection results are
discussed.
Key Words: Forecasting, Gompertz-Makeham model, mortality, splines.

(3)
biçimindedir. E itlikte f(x) düzenli olarak birle en k tane kübik e rinin keyfi bir fonksiyonudur ve
1 ( x), 2 ( x),..., k ( x) ise baz terimlerdir.

Gompertz-Makeham ile modelleme:
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ÖLÜMLÜLÜK GELM ORANLARININ MODELLENMES

Var ( z x , t ) =
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c
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 x , t 2

(5)

wx , t

Yıldırım (2010) çalı masında, Türkiye ölümlülük verisi kullanılarak Lee-Carter modelinde
uygun zaman serisi modeli ARMA (1,0) olduu görülmektedir [3].

Bu çalı mada ölümlülük geli im oranlarının normal da ılıma uydu u varsayımı altında, kadın ve erkekler için
1980-2012 yılları arasındaki Türkiye ölümlülük verisi kullanılarak Lee-Carter ölümlülük modeli yardımıyla
beklenen ya am süresi için tahminler elde edilmi ve bulunan sonuçlar yorumlanmı tır.

t   = (t 1   ) +  t

Anahtar Kelimeler: Lee-Carter, Ölümlülük Geli im Oranı, Zaman Serisi, Ölümlülük Tahmini.

biçimindedir. Burada artık süreci, sıfır ortalama ve

1.

t

Giri

için en uygun

n+

j

t

için zaman serisi modeli,
(6)

 2 varyansı

ile Normal daılıma sahiptir. Bu durumda

tahminleri de u ekilde elde edilir.

 t + j = +  j ( t   ) , j =1,2,3,...

Ya a özel ölümlülük oranlarının modellenmesinde sıklıkla kullanılan Lee-Carter (1992) modeli,

n

log ( m x, t ) = x +x t +  x,t

n

(7)

(1)
eklindedir [4]. Bu modelde ya a özel ölüm hızının logaritması (logmx,t); (x) ya ı, (t) takvim yılını,
zamandan ba ımsız ya a özel bile eni,
ölümlülük düzeyini gösteren

t

zaman serisi modelinin ARIMA(1,1,0) olduu belirtilmi tir [5]. Bu durumda ölümlülük geli im oranları için en

x

x

ölümlülük düzeyinin ya a göre de i imini ve zamana ba lı

 t bile enleri ile modellenmektedir. Lee-Carter ölümlülük modelinde sabit

terimli rastgele yürüyü modeli kullanılarak gelece e yönelik ölümlülük oranları tahmini yapılmaktadır. LeeCarter modelinden sonra birçok ölümlülük modeli geli tirilmi tir [1].
Bu çalı mada, Lee-Carter modeli kullanılarak takvim yılı ve ya lara göre Türkiye için ölümlülük geli im
oranları elde edilerek modellenmeye çalı ılacak ve elde edilen sonuçlara göre gelecekte beklenen ya am
sürelerindeki de i im incelenecektir.
2.
Yöntem
Bu çalı mada, 1980-2012 yılları arasında 20-85 ya aralı ında be erli ya gruplarında Türkiye statistik
Kurumu (TÜ K) tarafından derlenen kadın ve erkekler için ya ayan ve ölen ki i sayıları kullanılacaktır.
Ölüm sayısı (d) ve ölüm riskine maruz kalan birim sayısı (e) ile gösterilmi tir. (w) a ırlık gösterimi ise (d) ve
(e) verisinden herhangi birinin olmaması durumunda 0 ve her ikisinin bulunması durumunda 1 de erini
almaktadır. Veri kümesi kullanılarak merkezi ölüm hızı,

3.
Sonuçlar
Ölümlülük geli im hızları için olu turulan model kullanılarak gelecee ili kin ya a özel ölümlülük oranları
tahmin edilerek, beklenen ya am süreleri için öngörü deerleri elde edilecektir.
KAYNAKLAR
[1] Haberman, S. And Renshaw ,A.E, (2011), A comparative study of parametric mortality projection models,
Insurance: Mathematic and Economics 45, 255-270.
[2] Haberman, S. And Renshaw ,A.E, (2012), Parametric mortality improvement rate modeling and projecting,
Insurance: Mathematic and Economics 50, 309-333.
[3] Haberman, S. And Renshaw ,A.E, (2013), Modelling and projecting mortality improvement rates using a
cohort perspective, Insurance: Mathematic and Economics 53, 150-168.
[4] Lee R.D., Carter L., (1992), Modelling and forecasting the time series of US mortality, Journal of the
American Association 87, 659-671.
[5] Yıldırım F., (2010), Türkiye Ölümlülük Yapısının Lee-Carter ve Bulanık Lee-Carter le Modellenmesi,
Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
ABSTRACT

mˆ x , t =

d x,t

(2)

ex , t

In this paper, the estimates of life expectancies are found and the results are interpreted by using Lee-Carter
mortality model for Turkish male and female mortality data from 1980-2012 years, under the assumption of
mortality improvement rates fits Normal distribution.

e itli inden elde edilecektir. Merkezi ölüm hızı kullanılarak ölümlülük geli im oranları ise,

zˆx , t =2

(1  mˆ
(1 + mˆ

x,t
x,t

MODELLING OF MORTALITY IMPROVEMENT RATES

mˆ x , t 1 )

Key Words: Lee-Carter, Mortality Improvement Rate, Time Series, Mortality Forecasting.
(3)

mˆ x , t 1 )

eklinde bulunur [3]. Burada, ölümlülük geli im oranlarında ilk yıl için tüm ya lardaki a ırlık de erleri sıfır
olarak alınmı ve buna ba lı olarak ölümlülük geli im oranları da tüm ya lar için sıfır olarak alınmı tır.
Ölümlülük geli im oranlarını gösteren

z x , t ‘nin de

i ken yayılıma sahip birbirinden ba ımsız Normal da ılıma

uydu u varsayımı altında beklenen de er ve varyansı u ekildedir [2].

E ( zx,t ) =x,t = x +x t

(4)
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YAAM ÇÖZÜMLEMESNDE ZAYIFLIK MODEL VE TÜRKYE ÇN BREYSEL EMEKLLK
VERLERYLE BR UYGULAMA
Güven M EK
Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Aktüerya Bilimleri Bölümü, 06800, Ankara, Türkiye
guvensimsek@hacettepe.edu.tr
Durdu KARASOY
Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, statistik Bölümü, 06800, Ankara, Türkiye
durdu@hacettepe.edu.tr

Birimlerin aynı zayıflık terimini payla malarına izin veren payla ılmı zayıflık modelinde birimler arasında
baımlılık ortaya çıkmaktadır. n gruptan olu an bir ya am verisi için payla ılmı zayıflık modeli,

h ij (t / i ) = i h ij (t), j = 1, 2,..., n i

biçimindedir. ni, i. grupta bulunan birim sayısıdır. hij(t) = h(t/xij) biçiminde olmak üzere, i gruptaki herhangi bir
birim için, standart tehlike fonksiyonu payla ılmı zayıflık

1.

Bireysel Emeklilik Sistemi

 i ile çarpılmaktadır. Ya am fonksiyonu ise

a aıdaki gibidir [5];

Sosyal güvenlik alanında ya anan sorunlar ülkeler için sosyal güvenlik sistemine ili kin reform çalı malarının
yapılmasını gündeme getirmi tir. Bu konuda en radikal dei iklik emeklilik aylıı sistemini, kamu kesiminden
özel emeklilik fonlarına dayalı bir sisteme dönü türen ili’de gerçekle mi tir [1]. Bu model özel emeklilie
geçi konusunda birçok ülke için referans nitelii ta ımaktadır.
Türkiye’de ise 2001 yılında 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile bireysel
emeklilik sistemi kurularak, sosyal güvenlik alanında önemli bir adım atılmı tır. Sistem, bireylerin emeklilie
yönelik tasarruflarının artırılmasını ve emeklilik döneminde refah düzeyinin yükseltilmesini amaçlamaktadır.
Bu çalı mada, bireysel emeklilik sisteminde kalma süresini etkileyen faktörlerin incelenmesi için Emeklilik
Gözetim Merkezi’ne ait bireysel emeklilik verileri kullanılmı tır. Verilere, orantısız tehlikeler durumunda
kullanılan zayıflık modeli uygulanmı ve sonuçlar yorumlanmı tır.
2.

(3)

i
Sij (t / i ) = Sij (t)  .

(4)

KAYNAKLAR

[1] Gillion, C., Bonilla, A. (1992), Analysis of a national private pension scheme: The case of
Chile, International Labour Review, Sayı 2, Cilt 131, 171-195.
[2] Cox, D.R. (1972), Regression models and life-tables, Journal of the Royal Statistical

Zayıflık Modeli

Ya am çözümlemesinde tehlike fonksiyonunu etkileyen açıklayıcı dei kenleri belirlemek ve birime ait tehlike
fonksiyonunu elde etmek için kullanılan temel model orantılı tehlikeler modelidir. Cox [2] tarafından
önerildiinden Cox regresyon modeli olarak da adlandırılmaktadır. Orantılı tehlikeler varsayımının
salanmaması durumunda geni letilmi Cox regresyon modeli, parametrik regresyon modelleri ve zayıflık
modeli kullanılmaktadır.

Society, Series B, 34, 187-220.
[3] Vaupel, J.W., Manton, K., Stallard, E. (1979), The impact of heterogeneity in individual
frailty on the dynamics of mortality, Demography, 16, 439-454.
[4] Lancaster, T. (1979), Econometric methods for the duration of unemployment,

Benzer özelliklere sahip birimler arasında ya am sürelerindeki farklılıkları açıklamak için zayıflık modeli
kullanılmaktadır. Vaupel v.d. [3] tarafından yapılan mortalite çalı malarında zayıflık modeli kullanılmı tır.
Daha sonra Lancaster [4] i sizlik sürelerinin modellenebilmesi için zayıflık modelini incelemi tir.

Econometrica, 47, 939-956.
[5] Ata, N., Karasoy, D. (2011), Sakalım Çözümlemesi için Zayıflık Modeli ve Mide Kanseri
Hastalarına li kin Verilerle Bir Uygulama, Çankaya University Journal of Science
and Engineering, 8, 2, 225-235.

Zayıflık modeli, payla ılmı ve payla ılmamı zayıflık modelleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Birimler
arasındaki heterojenlii modellemek için payla ılmamı zayıflık modeli kullanılırken, gruplar arasındaki
heterojenlii modellemek için payla ılmı zayıflık modeli kullanılmaktadır.

Payla ılmamı zayıflık modeli için kullanılan tehlike fonksiyonu ölçülemeyen rastgele etkiyi (zayıflık terimini)
içermektedir. Bu model için ko ullu tehlike fonksiyonu,

h(t / ) = h(t)

(1)

biçiminde gösterilmektedir. Zayıflık terimi (  >0), birim ortalamaya ve
zayıflık modeli için ya am fonksiyonu,


S(t / ) = [S(t)]

 varyansa sahiptir. Payla ılmamı

ABSTRACT
FRAILTY MODEL IN SURVIVAL ANALYSIS, WITH AN APPLICATION TO INDIVIDUAL
PENSION DATA FOR TURKEY
In Turkey in late 1990s, problems emerged in social security field like the disruption of balance of
income and expenditure, decrease in asset–liability ratio. As a solution to these problems, individual pension
system has been put into practice as a supplimentary to the existing social insurance system.
In this study, We used the Emeklililik Gözetim Merkezi's data on the existing individual pension data in
researching the factors that influence the time spent within the individual pension system. Frailty models are
applied for the data and the attained results are discussed.
Key Words: Social security, individual pension, Cox regression model, parametric regression model, frailty
model

(2)

biçimindedir. Gamma ya da ters Gaussian, zayıflık terimi için en yaygın kullanılan daılımlardır.
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LINKAGE BETWEEN EDUCATION, ECONOMIC GROWTH AND CO2 EMISSION: A
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Kyoto Protocol is an international agreement, which aims to fight against global warming and climate changes.
The main reason of the global warming can be shown as greenhouse gases (GHG). GHG consist of 4 major
gases such as Carbon dioxide (CO2), Methane (CH4), Nitrous oxide (N20) and Fluorinated gases (F- gases).
According to the United States Environmental Protection Agency (EPA), the economic activities that release
GHG are: energy supply (26%), industry (19%), land use, land-use change and forestry (17%), agriculture
(14%), transportation (13%), commercial and residential building (8%) and waste and wastewater (3%).
Participants of this protocol must fulfill their target GHG emission. By 2013, 192 countries have signed the
agreement. One of the participants of this agreement is Turkey who signed the agreement in 2009. In recent
years Turkey has made significant changes in her education system. Compulsory education has ben increased
to 12 years. Also Turkey has the highest rate of young population among the European countries so our aim in
this study is to investigate the casual relationship between education, carbon emission and economic growth.
In his study [1] found a unidirectional causality between income and CO2 emission while [4] cannot found any
evidence of causality between this two variables. The relationship between education and income in Turkey
was explored by [3]. Since education cause higher level of income and this income may cause carbon emission,
we employed the Johansen-Juselius [2] cointegration method to investigate the causality between education,
gross domestic product and carbon emission. For the period between 1971 and 2010, all in natural logarithms,
primary school enrolment (PRM), secondary school enrolment (SEC), tertiary enrolment (TER), gross
domestic product (GDP) and CO2 emission (CO2) are used. The result of the cointegration test, which is given
in Table 1, indicates two cointegration vectors.
Table 1. Cointegration Test Results (lag = 3)
Null Hypot.

Trace Stat

5%

Max-Eigen Stat

5%

Eigenvalues

None

103.5069*

68.52

46.2340*

33.46

0.7231

At most 1

57.2730*

47.21

29.0521*

27.07

0.5538

At most 2

28.2208

29.68

15.5320

20.97

0.3504

At most 3

12.6889

15.41

10.0779

14.07

0.2442

At most 4

2.6110

3.76

2.6610

3.76

0.0699

The empirical results show that GDP does not cause CO2 emission but in the short-run and in the long-run SEC
and TER cause CO2. Significant and negative signed error correction term (ECT) indicates increase in SEC or
increase in TER causes increase in CO2. Also all level of education provides a positive contribution to GDP.
REFERENCES
[1] Halicioglu F. (2009), An Econometric study of CO2 emissions, energy consumption,
foreign trade in Turkey, Energy Policy, 37, 1156-1164.
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FRACTAL DIMENSION OF CEMENT PASTES MICROSTRUCTURE BASED ON
STATISTICAL POWER OF REGRESSION LINES COMPARISON

[2] Johansen, S. and Juselius,K. Maximum likelihood estimation and inference on
cointegration - with
applications to the demand for money, Oxford Bulletin of
Economics and Statistics, 52, 169-210
[3] Sari, R. and Soytas,U. (2006), Income and education in Turkey: A multivariate analysis,
Economics, 2, 181-196.
[4] Soytas,U. and Sari, R. (2009), Energy consumption, economic growth and carbon
faced by an EU candidate member, Ecological Economics, 68,
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ABSTRACT
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MULTIVARIATE ANALYSIS ON TURKEY

GROWTH

AND

CO2 EMISSION:

A

This study investigates the long-run relationship between carbon emission, economic growth and education in
Turkey for the period between 1971 and 2010 by using Johansen- Juselius method and Vector Error Correction
model. As a second step in this study Impulse-Response function and Generalized Forecast Error Variance
Decomposition test are utilized.
Key Word: CO2 emission, economic growth, education, Turkey, vector error correction model.
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Analysing the geometric microstructural elements in hydrated cement systems carry a great role in daily
functionality. In order to reveal these systems formation, Scanning Electron Microscopy (SEM) is one of the
important method of characterization of cement paste microstructure according to its surface. Surface of the
cement paste is made up of many elements, pores are one of the fundamental element in the microstructure.
Gel phase of the cement composes pores whose formation could be expressed by different mathematical and
statistical methodology. Chemical admixtures which are polymelamine sulphonate, modified sodium lauryl
sulphate, urea formaldehyde and triethanolamine used in this study also play important role in cement pores
formation.
Gel phase of cement paste could be explained by Euclid geometry but in order to interpret entire processes
classical Euclid geometry is not enough. One of the alternative method is fractal analysis assessing fractal
characteristics of data1. Fractal analysis aim is to find fractal dimension and other fractal characteristics from a
dataset that is extracted from phenomena including natural geometric objects.
Fractal dimension of cement paste surface geometry "D" could be estimated. Fractal dimension "D" is between
0<D<3 as distinct from Euclidian dimension. Fractal dimension does not have to be an integer. A fractal
dimension is a ratio providing a statistical index of complexity comparing how detail in a pattern changes with
the scale at which it is measured.2
Generally as term fractal is associated with geometrical objects with two topic: self-similarity and fractional
dimensionality. Self-similarity means that an object is composed of sub-units and sub-sub-units on multiple
levels that (statistically) take after the structure of the main object. When sub-units, those are independent of
scale, are magnified they resemble the main object.
Revealing fractal dimension of cement paste pores, SEM image analysis, based on basically box counting
algorithm is used. The basic procedure is systematically lay a series of grids of decreasing the boxes over an
image and count the data for each successive box. Several grids of decreasing box size are placed over an
SEM image and the number of boxes that contain pixels is counted for each grid. Data are gathered for each
box of every grid, fractal dimension can be expressed as ordinary linear regression slope.
In this study, fractal dimension of cement paste pores (with different chemical admixtures) observed by SEM
were estimated. The aim of the study is to compare fractal dimension of cement paste pores in the existence of
different chemical admixtures. After applying ANOVA, no significant statistical difference was found between
fractal dimensions (p > 0.7 comparison regression lines slopes4). Cement gel pores' fractal dimensions are
polymelamine sulphonate=1.771, polymelamine sulphonate and modified sodium lauryl sulphate =1.823, urea
formaldehyde=1.847. In the presentation also statistical power of the fractal dimensions (regression slopes)
comparison will be mentioned.5
Key Words: Fractal Dimension, Image Analysis, Regression, Power
References
[1] Wang Y. S. (2001), A fractal study of the fracture surfaces of cement pastes and mortars using a
stereoscopic SEM method. Diamond Cem. Concr. Res. 31, 1385-1392
[2] Mandelbrot B. B. (1984), Les objects fractal, Paris, Flammarion.
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Introduction
In general, scalarization means the replacement of a multi-objective optimization problem by a suitable scalar
optimization problem which is an optimization problem with a real valued objective functional. Since the
scalar optimization theory is widely developed, scalarization turns out to be of great importance for the multiobjective optimization theory.
One way of constructing a single-objective optimization problem is through scalarizing functions involving
possibly some parameters or additional constraints. Multi-objective optimization methods utilize different
scalarizing functions in different ways.
In a large variety of methods, norms have usually been used to identify the minimal (or nondominated)
elements that are closest to some (reference) point. In particular, the family of lp norms has been studied
extensively by many researchers [1].
It would be impractical to supply a complete bibliography of studies in the literature on multi-objective
optimization, multicriteria analysis and scalarization methods; instead we refer the reader to the books [1,2].
By summarizing the properties of different scalarization techniques, the following questions related to the
quality or performance of the technique can be drawn:
•
Does this method always yield minimal (or efficient) elements?
•
If so, can all minimal (or efficient) elements be detected in this way?
•
Will the preference and reference point information of the decision maker be taken into consideration
by this technique?
The simple investigation of different techniques may show that not all methods can positively answer all the
questions raised here.
The conic scalarization method presented in this paper is shown to answer positively all these questions.
In this paper, a new kind of properly efficient points has been introduced, and a full characterization of the
conic scalarization method is presented. It is shown that the zero sublevel set of every function from the
suggested class of monotone sublinear functions is a convex closed and pointed cone containing the negative
ordering cone. We introduce the notion of a separable cone and show that two closed cones (one of them is
separable) having only the vertex in common can be separated by a zero sublevel set of some function from
this class. It is shown that the scalar optimization problem constructed by using the monotonically increasing
sublinear functions, enables to completely characterize the whole set of efficient and properly efficient
solutions of multi-objective problems without convexity and boundedness conditions.
Conic Scalarization Method
Consider a multi-objective optimization problem:
       


Choose preference parameters:
• Weight vector        , where  > 0 denotes the preference degree of i th objective function for
decision maker.
• Reference point        . Such a point may be identified by a decision maker in cases when he or she
desires to calculate minimal elements that are close to some point. The conic scalarization method does not
impose any restrictions on the ways for determining reference points. These points can be chosen arbitrarily.
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Choose an augmentation parameter  such that        . Then, the scalar problem for the given
parameters (w, ) and r is:

TURKISH ELECTRICITY PRICE BEHAVIOR BASED ON SOME ECONOMIC INDICATORS:
AN ECONOMETRIC APPROACH
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By solving this scalar problem for “all” possible values of the augmentation parameter  between zero and
     , one can calculate all the efficient solutions corresponding to the decision maker’s preferences
(the weighting vector         and the reference point r ) [3,4,5].
REFERENCES

EXTENDED SUMMARY

[1] Ehrgott, M. (2005), Multicriteria Optimization. Springer, Berlin.
[2] Eichfelder, G. (2008), Adaptive Scalarization Methods in Multi-Objective Optimization. Springer, Berlin.
[3] Gasimov, R.N. (2001), Characterization of the Benson proper efficiency and scalarization in nonconvex
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As a consequence of social and economic development in Turkey in last decades, energy demand and
especially, demand for electricity has increased rapidly. In order to meet this increasing demand it is important
to analyze and control electricity supply. This study aims to investigate the cointegrated behavior between
annual electricity consumption, production in Turkey and macroeconomic indicators based on the studies in the
literature [2,3]. It examines the stochastic behavior of changes in these parameters in time domain by
employing the techniques from Time Series Analysis. The cointegration analysis, the autoregressive distributed
lag approach (ARDL) [1], error correction method, impulse response functions and variance decomposition
analyses are performed to understand the association and impact of these variables on the electricity demand in
the Turkish electricity market. The main features of this study are the implementation of such wide range of
economic indicators to determine the electricity demand and supply over period 1970-2010 which have
witnessed many new changes in the regulations and many economic crises. Data set contains annually
collected electricity consumption (CONS), Gross domestic product (GDP), urban population (URB), the
electricity power transmission and distribution losses (LOS), the industry value added (IND), the average
annual electricity prices (PRC), Turkish Population (POP), total annual electricity production (PRD), labor
supply in electricity sector (LBR), gross profit for Turkish electricity market (PRF), investments in Turkish
electricity sector (INV) and average annual electricity prices (PRC) collected from Turkish Electricity
Transmission (TEIAS) and World Bank. are the variables used in the proposed analysis. All these are
modified to per capita by adjusting each data set to population except the prices and gross profit.

[5] Kasimbeyli, R. (2013), A conic scalarization method in multi-objective optimization, Journal of Global
Optimization, 56 (2), pp. 279-297.
ABSTRACT
A NEW SCALARIZATION METHOD IN NONLINEAR AND NONCONVEX MULTI-OBJECTIVE
OPTIMIZATION
This paper presents the conic scalarization method for scalarization of nonlinear multi-objective optimization
problems. By this method, choosing a suitable scalarizing parameter set consisting of a weighting vector, an
augmentation parameter, and a reference point, decision maker may guarantee a most preferred efficient or
properly efficient solution.
Key Words: Conic Scalarization Method, Multi-Objective Optimization, Proper Efficiency.

The ARDL bounds testing procedure is employed to determine the cointegration variables (Table 1) to
determine long run relationship between them through cointegration for electricity demand and supply. The
tests results for demand is reduced to 4 cointegrating relationships when dependent variables are selected as;
CONS, GDP, IND and mean adjusted PRC. However, there exist 6 cointegrating relationship for the supply
when dependent variables are selected as; PROD, GDP, INV, LOS, LBR and PRF whereas; no cointegrating
relationship exists if the dependent variable is mean adjusted annual PRC. Based on the significancy with
respect to Bounds-Test, cointegrated relation of the annual electricity production are expressed as follows:

          
 
 = 237.672 + 0.7032GDP – 0.041482INV + 5.1507LOS – 67.5671PRC + 384860.9LBR+109.1725PRF
Table 1. Bounds-Testing procedure results
Demand



Supply

Cointegration hypothesis

F-statistics

Cointegration hypothesis

F-stat.

F(CON|GDP,IND,LOS,PRICE,URB)

3.1012**

F(PRD|GDP,INV,LOS,PRC,LBR,PRF)

3.5164*
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F(GDP|CON,IND,LOS,PRICE,URB)

6.3478*

F(GDP|PRD,INV,LOS,PRC,LBR,PRF)

3.8908**

A COMPARATIVE SIMULATION STUDY FOR MODIFIED RANK SET SAMPLING METHODS

F(IND|CON,GDP,LOS,PRC,URB)

7.2093*

F(INV|GDP,PRD,LOS,PRC,LBR,PRF)

6.0427*

  Selma GÜRLER

F(LOS|CON,GDP,IND,PRICE,URB)

18.595

F(LOS|GDP,PRD,INV,PRC,LBR,PRF)

2.7166***

F(PRC|CON,GDP,IND,LOS,URB)

5.5008*

F(PRC|GDP,PRD,INV,LOS,LBR,PRF)

11.212

F(URB|CON,GDP,IND,LOS,PRC)

0.88845

F(LBR|GDP,PRD,INV,LOS,PRC,PRF)

7.4945*

F(PRF|GDP,PRD,INV,LOS,PRC,LBR)

5.8336*

* significance at 1%, ** at 2.5% levels [1]

The empirical findings indicate that there exist cointegration between electricity consumption and annual
average electricity losses, GDP, urbanization ratio, industry value added and electricity transmission and
distribution losses. Based on the selection method criteria electricity consumption, industry value added,
annual average electricity prices and GDP are chosen as the dependent variables. Moreover, the direction and
sign of the relationships determined by the error correction models yield results as expected indicating the
appropriateness of the model. In addition, impulse response graphs also catch the impact of variables selected
to the electricity consumption on the time horizon. Furthermore, variance decomposition implies electricity
consumption mainly affected by its own shock and secondly, it is affected mainly by shocks in GDP and
industry value added. Moreover, for the comparison of equilibrium prices and actual prices it can be said that,
they are slightly different because still in Turkey electricity prices are determined through government
intervention rather than equilibrium prices formed at market equilibrium points.

REFERENCES

Dokuz Eylul University, Faculty of Science, Department of Statistics,, Tinaztepe 35160 Buca, Izmir, TURKEY
E-mail: bekir.cetintav@deu.edu.tr , Selma.erdogan@deu.edu.tr
Ranked Set Sampling (RSS) is first proposed by McIntyre in 1952 to effectively estimate the yield of pasture
in Australia. The basic premise is a population under study and the assumption is that a set of sampling units
drawn from the population can be ranked by certain means rather cheaply without the actual measurement of
the variable of interest which is costly and / or time-consuming (Chen, 2003).
The RSS has an easy-to-use sampling procedure. First, the size of the sets (m), number of cycles (n) and
sample size (N) should be decided. These  observations are called a standard ranked set sample. 
means th unit in a specific set in the th cycle and    means the th ranked unit from the th cycle for
      and      . The following illustration shows the procedure (for  ), briefly.
Cycle 
              
             
             
…
Cycle 
              
             
             
Figure 1. Illustration of The RSS procedure

[1] Pesaran, M.H., Shin, Y., Smith, R.J.,2001. Bounds testing approaches to the analysis of
level relationships. Journal of Applied Econometrics. 16, 289-326.
[2] Soytas, U., Sari, R., 2003. Energy consumption and GDP: Causality relationship in G-7
countries and emerging markets. Energy Economics, 25, 33-37.
[3] Sari, R., Ewing B.T., Soytas, U., 2007. The relationship between disaggregate energy
consumption and industrial production in the United States: An ARDL approach,
Energy Economics, 30, 2302-2313.

ABSTRACT

For the chosen ranked set sample, the estimator of  is





 
 









  


Takahasi et al.(1968) and Dell et al.(1972) studied the necessary mathematical background. They showed that
the sample mean of the RSS is an unbiased estimator of the population mean and its variance is smaller than
the sample mean of a simple random sample (SRS) even if the ranking is not perfect.
Several researchers, including Yanagawa and Shirahata (1976), Ridout and Cobby (1987), and Muttlak and
McDonald (1990), proposed some modifications for the RSS procedure. The common point of all modified
methods is using not every order statistic in each cycle; instead the researcher chooses which ones would be
most useful. The errors in ranking process could decrease variance of RSS estimator and hence reducing its
efficiency. Some of most using modified methods are introduced.

Key Words: Turkish Electricity Market, ARDL, Demand, Supply, Equilibrium price.

Extreme RSS method, could be called the first modified RSS method, was introduced by Samawi et al. (1996)
to estimate population mean. The starting point is to be more practical method than Standard RSS ranked set
sampling by using only the first and/or the last ordered unit (or the median for odd sample sizes). Al-Nasser
and Mustafa (2009) developed Robust Extreme RSS to combine robust approach and Extreme RSS procedure.
The Median RSS procedure was first proposed by Muttlak (1997). It can be described by selecting random sets
of size  from the population and rank the units within each set as in RSS mechanism. Ibrahim, Syam and AlOmari (2010) modified it for stratified case. Al-Saleh and Al-Kadiri (2000) first considered double ranked set
sampling (DRSS). They investigated a two-stage ranking procedure for mean estimation. Al-Saleh and AlOmari (2002) extended and generalized the method for two or more stages and called it Multistage RSS. AlOmari and Jaber (2008) combine it with a modified method Percentile RSS. Muttlak (2003) investigated
another modification of RSS, namely, Quartile RSS. Similar to his median RSS method, he suggested using the
lower and upper quartiles for estimation of population mean instead of using all ordered units of sets. Similar
to this method, Al-Omari and Jaber (2008) proposed Percentile RSS and combine it with Double RSS, as
mentioned above.





TURKISH ELECTRICITY PRICE BEHAVIOR BASED ON SOME ECONOMIC INDICATORS:
AN ECONOMETRIC APPROACH
This paper investigates the association between main macroeconomic and sectorial indicators with electricity
consumption and production. For estimating electricity demand, annual electricity consumption, Gross
Domestic Product (GDP), electricity transmission and distribution losses, industry value added, annual average
electricity prices and urbanization ratio are used as variables. On the other hand, for estimating electricity
supply variables annual electricity production, gross profit and labor supply in electricity sector, electricity
transmission and distribution losses, annual average electricity prices, GDP and investments in electricity
sector are used. Both electricity consumption and production are estimated through the autoregressive
distributed lag approach (ARDL) by using annual data for the period from 1970 to 2010 to determine the
equilibrium prices in electricity market in Turkey.
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In this study, we consider to compare the methods of Double RSS, Median RSS, Quartile RSS and Extreme
RSS. They are all compared with RSS and SRS but are not compared with each other in the literature. In this
way we can see more-appropriate methods for different cases such as; i) different set sizes ii) different kind of
symmetric and asymmetric distributions iii) different sample sizes. Thus it would be a remarkable study for
RSS researches.

AN ALGORITHM FOR THE DETERMINATION OF ECONOMIC DESGN OF X-BAR CONTROL
CHARTS
Aysun Sagbas1, Adnan MAZMANOGLU2
1

A COMPARATIVE SIMULATION STUDY FOR MODIFIED RANK SET SAMPLING METHODS
The ranked set sampling (RSS) is efficient and advantageous method where sets are randomly selected from a
population, units in the sets are ranked by “sense of proportion” and this easier and cheaper information is used
for inference. In this study, we consider RSS method and some modified versions of it for estimating the
population mean. A simulation study is conducted for comparison the methods of Double RSS, Median RSS,
Quartile RSS and Extreme RSS. The results give useful information about the features of the methods.
Key Words: sampling, ranked set sampling, modified ranked set sampling methods
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1. Introduction
Control charts may also be used to estimate the parameters of a production process and to determine process
capability. They are on-line process control technique widely used for this purpose. The control charts may
also provide information useful in improving the process. A survey by Saniga [1] indicated that the averages
control chart, X-bar chart, dominates the use of any other control chart techniques if quality is
measured on a continuous scale. Various models for choosing control chart design parameters according to
economic considerations, specifically expected total cost minimization, can be found in the quality control
literature. Duncan [2] proposed the first model for determining the sample size , the interval between
successive samples, and the control limits of an X-bar control chart. Since then, considerable attention has
been devoted to the optimal economic determination of these three parameters [3-6]. Montgomery [7] gave a
thorough review of the literature for the economic design and applications of various control charts.
Ho and Case [8] also provided a literature review of the related topics covering the period 1981–
1991. Lorenzen and Vance [9] presented a unifying perspective on the economic design of different types of
control charts, including a discussion of the implicit underlying assumptions and the relative lack of sensitivity
of the cost performance of these assumptions. Chung [10] proposed a simplified procedure for determining the
values of n, h, and k based on Duncan’s model. This procedure consists only in solving an explicit equation for
h in terms of n and k. Woodall [11] criticized the economic approach for, among other reasons, its possibility
of providing a plan that generates an excessive number of false alarms. In this paper, an approach proposed by
Lorenzen vance [9] and Duncan[2] is described and a simple procedure is developed to solve the problem of
selecting the appropriate sample size, the width of the control limits, and the interval between samples. It
considers appropriate revenues and costs, and provides economically optimum values of n, h, and k upon the
shift, time and cost parameters involved. An example from the petrol industry is presented, and the results are
discussed.
2. Methodology
In this study, the first economic model developed by Duncan[2] and a general model propsed by Lorenzen and
Vance [9] was performed to minimize the expected total costs per time unit as a function of the design
parameters. A simple procedure is described to determine the design parameters of an X-bar control chart.
Fortran programming is used to for computing of optimum sampling size, sampling period, and control limit
width. An example selected in the petrol industry is presented to illustrate the solution procedure for the
economical design of the X-bar chart. For a certain combination of sampling size, sampling period, and control
limit, the program also calculates the corresponding  risk and power (1-). After the solution, the results of
the economic models performed are compared.
References
[1] Yu FJ, Low C (2005). An algorithm for the determination of optimal design parameters of X-bar control
charts. International J. of Advance Manufacturing Technology, 26, 86–89.
[2] Ho C, Case KE (1994). Economic design of control charts: a literature review for 1981– 1991, Journal of
Quality Technology, 26, 1–78.
[3] Lorenzen TJ, Vance LC (1986). The economic design of control charts: A Unifiied ap- proach.
Technometrics, 28(1), 3-10.
[4] Chung KJ (1990). A simplified procedure for the economic design of control charts. International Journal
of Production Research, 28, 1239-1246.
[5] Woodall WH (1986). Weaknesses of the economic design of control charts. Technometrics, 28, 408-410.
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ABSTRACT
Control charts are the primary quality improvement tools used to establish and maintain statistical control of
manufacturing processes. The effective use of control charts is largely dependent upon their design, that is,
selection of the decision variables such as sample size (n), sampling period (h), and control limit (k) based on
some subjective and/or objective criteria. Traditionally, control charts have been designed with respect to
statistical criteria only. The design of control chart has economic consequence in that the costs of sampling and
testing, costs associated with investigating out-of control signals and possibly correcting assignable causes, and
costs of allowing non-conforming units to reach the consumer. For this reason an economic design is necessary
before the control chart is used. Economic control charts should be designed in order to achieve minimum
quality control costs, not consider the statistical properties. In this paper, an evolutionary algorithm based on
Fortran programming is presented to determine to optimal design parameters of an X- bar control charts in
Lorenzen and Vance economic model which applies to all control charts and Duncan model, regardless of the
statistic used, such that they minimize the expected total costs per time unit. A numerical example and
industrial case study are provided to illustrate the solution procedure.
Key Words: Statistical process control, X-bar control chart, economic design
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DO U MARMARA 2014-2023 BÖLGE PLANI KAPSAMINDA HAZIRLANAN M KRO
BÖLGELEME ÇALI MASI
Fatma AV AR*; Hale Mahzeminli GÜLBAZ; Candan Umut ÖZDEN; Cem BAYRAK; Hülya YORULMAZ
Adres: Dou Marmara Kalkınma Ajansı Yeni ehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı No: 72/A zmit/ Kocaeli
E-mail(sırasıyla); fatmaavsar@marka.org.tr; hale.m@marka.org.tr; c.umutozden@marka.org.tr;
cembayrak@marka.org.tr; hulyayorulmaz@marka.org.tr

1.

Do u Marmara 2014-2023 Bölge Planı’nın ve Hazırlayan Kurumun Tanımlanması

Ülkemizde mar Kanunu’nun 8. maddesi gerei Kalkınma Bakanlıı (mülga Devlet Planlama Te kilatı)
bölgesel planlamadan sorumlu kurum olarak belirlenmi tir. Kalkınma Bakanlıı ise günümüzde plan onama
hakkını saklı tutmak üzere; kurulu süreçlerini tamamlamı olan kalkınma ajanslarının kendi bölgeleri için
bölge planı hazırlamalarını uygun bulmu tur. Bu çerçevede, 5449 sayılı kanun uyarınca ve 2009/15236 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulan Dou Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Kocaeli, Sakarya, Düzce,
Bolu ve Yalova illerini kapsayan TR42 düzey-2 bölgesini kapsayan bölge planının hazırlanmasından mesul
tutulmu tur. Bu göreve dayanarak, 10 yıllık bir bakı açısıyla Dou Marmara 2014-2023 Bölge Planı MARKA
tarafından hazırlanmı tır.
Dou Marmara 2014-2023 Bölge Planı'nın amacı; bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasını mekânsal olarak
tanımlayabilmek ve kalkınma sürecini stratejik olarak programlamaktır. Kalkınma Planının yanı sıra, ulusal
ölçekte kabul edilen dier strateji ve politikaları Dou Marmara Bölgesi’ne uyarlamak üzere hazırlanmı olan
Bölge Planı; planlama hiyerar isinde yer alan planların çerçevesini tanımlama özelliini de ta ımaktadır. Bu
özellii ile Bölge Planı; sosyo-ekonomik kalkınma ilkelerini belirliyor olması dolayısı ile bölgedeki sosyoekonomik kararları, mekânsal geli meyi tanımlıyor olması dolayısı ile de bölgedeki mekân odaklı kararları
balayıcıdır.

2.

Saha ve Anket Çalı maları: Çalı maları: Bu kapsamda 51 ilçenin yerel ve idari amirleri ile yapılandırılmı
mülakat gerçekle tirilmi tir. Bu çalı maların sonuçları 51 ilçe durum raporu olarak derlenmi ve
yayımlanmı tır. Bu çalı malar çerçevesinde Kalkınma Kurulu Bölgesel Geli me Ulusal Stratejisi ve Bölge
Planı çalı tayında il bazlı sorun tespiti ve 5 ilde ise tespit edilen sorunlara yönelik proje ve uygulama önerileri
üzerine ajans uzmanları moderatörlüünde isti are toplantıları düzenlenmi tir. Ayrıca Çalı tay katılımcılarına
Bölgesel
Geli me
Anketleri
ve
tüm
bölge
payda larına
bölge
planı
internet
sitesi
(http://www.dogumarmarabolgeplani.gov.tr/) üzerinden yenilikçilik, ya anabilirlik ve rekabetçilik temalarında
anketler düzenlenmi tir.
Sonuç itibariyle analiz, saha çalı maları ve uzman görü leri harmanlanarak Dou Marmara Bölgesi ilçeleri
global, dinamik ve çevre alt bölgeler olmak üzere üç alt bölgeye ve zmit, Gebze, Adapazarı, Güney Körfez,
Dou Merkez, Hendek, Karadeniz Kıyı, Sakarya Güney, Bolu Güney, bolu Dou ve Termal olmak üzere 11
ilçe kümesi olarak mikro bölgelere ayrılmı ve bu kapsamda 10 yıllık vizyon ile strateji ve politika önerileri
geli tirilmi tir.
MICRO-ZONATION STUDY PREPARED FOR EAST MARMARA 2014-2023 REGIONAL PLAN
In this paper, the statistical process micro-zonation applied in East Marmara 2014-2023 Region Plan that is
prepared by East Marmara Development Agency is summarized. To do this, how sub-regions of East Marmara
Region are obtained is explained. The main steps of micro-zonation are preparing datasets of 51 districts of the
region; processing of data set; statistical analysis studies such as Economic and Social Development Index of
East Marmara Districts, gravity models, shift share analysis, 3-star analysis of regional clusters, analyses based
on Geographic Information Systems based; field studies, surveys and expert views. As a result of the all tools,
3 main sub-regions and 11 district clusters are determined in East Marmara Region.

Bölge Planı Kapsamında Hazırlanan Mikro Bölgeleme Çalı masının Tanımlanması

5 ili ve 51 ilçeyi kapsayan Dou Marmara Bölgesi geli mi lik açısından ülke ortalamasının oldukça üzerinde
yer alsa da, geli mi liin bölge geneline homojen yayılımı söz konusu deildir ve pek çok geli mi lik
göstergesi alt bölge birimlerinde çe itlilik göstermektedir. Heterojen yapının söz konusu olduu bölgede,
bütüncül planlama ilkelerinin belirlenmesi ve safi bölge genelini kapsayan programların tanımlanması,
kalkınma çabasının beklenen hızda ve verimde gerçekle mesini engellemektedir. Bu noktadan hareketle, Dou
Marmara Bölgesi’nde önümüzdeki 10 yılın geli me ilkeleri tanımlanırken, bazı stratejiler tüm düzey-2
bölgesini kapsamaktayken, bazı stratejiler için bölge altı birimlerin odak seçilmesi ihtiyacı ortaya çıkmı tır. Bu
çerçevede, bölge altı birimlerin belirlenmesi adına Bölge Planı hazırlıkları kapsamında mikro bölgeleme
çalı ması yapılmı ve plan kurgusu mikro bölgeleme çalı ması ile belirlenen alt bölge birimleri üzerine
ekillendirilmi tir. Bu özellii ile mikro bölgeleme çalı ması, bölge planının uygulanabilirliine temel te kil
etmektedir.

3.

Mikro Bölgeleme Çalı masında Ba vurulan statistiki Yöntemler

Mikro bölgeleme çalı masında bölge ilçe veritabanı olu turulması; verilerin i lenmesi; veri analizi ve temel
bile enler analizi, çekim (gravity) modeli, ilçe yöneticileri ile yarı yapılandırılmı mülakat ve kümeleme çe itli
istatistiksel analizler gerçekle tirilmi tir. Saha çalı ması, analiz çalı maları ve uzman görü leri birle tirilerek
belirlenen mikro bölgeleme çalı masının sonucunda Dou Marmara Bölgesi’nde 6 geli mi lik seviyesi,
birbiriyle çalı an 11 ilçe kümesi ve benzer geli im karakteri sergileyen 3 alt bölge birimi olu turulmu tur.
lçe Veritabanı Olu turulması-Verilerin lenmesi: Payda lardan ikincil veri temini kapsamında 67 kurum ile
gerekli veriler için talep yazıları hazırlanmı ve kurum ilgilileri ile isti are edilerek ilçe veritabanı
olu turulmu tur. Eksik ve tutarsız veriler kurum ilgilileri ile görü ülerek düzeltilmi tir.
Analiz Çalı maları: Olu turulan ilçe veri tabanı ile ilçelerin sosyal ve ekonomik özellikleri arasında bir
ili kilendirmeye olanak salayacak 21 dei ken ve 4 alt ana ba lık altında (demografi, salık, eitim ve maliekonomik) sosyo-ekonomik geli mi lik endeksi (SEGE) olu turulmu ve endeks genel sıralamasına göre bölge
6 geli mi lik sınıfına ayrılmı tır. Temel bile enler analizi, çekim (gravity) model, dei en pay analizi (shift
share),yıınla ma analizi, üç yıldız analizi, corafi bilgi sistemleri temelli analizler (tematik haritalama, ula ım
süresi üzerinden a analizi, doal e ik analizi, sayısal yükselti modellemesi, hizmet alanı analizi ve
eri ilebilirlik analizi, trafik younluu analizi ba lıca kullanılan analiz teknikleridir.
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AJANS MAL DESTEKLERNDE SONUÇ ODAKLI ZLEME DEERLENDRME MODEL –
ETKLLK ANALZ ÖRNE
Osman TOKS N
pekyolu Kalkınma Ajansı

de erlendirme modelinin mali desteklerin etkilili inin ölçülmesi ve planlamaya geri bildirim sa laması
bakımından önemli bir uygulama aracı oldu u tespit edilmi tir.
Çizelge1. Ajans Katkısallıı (Özet Bulgular)
(Dara Kaybından Arındırılmı , Çarpan Etkisi lave Edilmi )

ncilipınar Mh. Muammer Aksoy Blv. Vakıflar Güven Mrk. Kat 2 ehitkamil/GAZ ANTEP
osman.toksin@ika.org.tr

Brüt Katkısallık

Net Katkısalllık

Giri

Proje Sayısı

Devlet te viklerinin program hedefleri üzerindeki etkililiinin ara tırılması önemli bir konudur. Bölgesel
Kalkınma Ajanslarının temel amaçlarından birisi de çe itli mali destek araçları kullanarak bölgesinde
sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmaktır. Kalkınma Ajansları sorumlu bulundukları bölgede daha fazla
ama aynı zamanda daha etkili mali destek mekanizmaları yürütmeyi hedeflemektedirler. Ajanslar, gerçekle en
mali desteklerin bölge ekonomisi üzerindeki sonuçlarının gereince deerlendirilmesi ve analiz edilmesi ile
daha etkili mali destek mekanizmaları geli tirebilecektir. Mali desteklerin etkililii, Kalkınma Ajanslarının
performanslarının ölçümü için de önemli bir indikatör olarak kar ımıza çıkmaktadır. Etkililiin ölçülmesi
ancak etkin bir izleme deerlendirme sistemi ile mümkün olabilir. Salıklı bir bölgesel plan hazırlanması için
mali desteklerin uygulama a amasını müteakip zleme Deerlendirme sürecinin bir sonraki planlama
döngüsüne geri bildirimi yeterince salamalıdır. Geri bildirim sürecinde özellikle proje-program-plan
arasındaki ili ki ortaya çıkarılmalıdır. Bu bakımdan devlet müdahalelerinin sonuçlarının gelecekteki planlama
çalı malarına ı ık tutması çok kritik bir husus olarak kar ımıza çıkmaktadır.

Ajans Destei Sayesinde Yapılan Toplam Yatırım (TL)

23.054.309

18.575.566

Gerçekle en Mali Destek Tutarı (TL)

10.046.640

8.111.537

Kapasite Artı Oranı (Ortalama %)

21

18

Net Satı lardaki Artı Tutarı (Toplam TL)

22.829.510

19.386.608

Dorudan/Dolaylı Ek stihdam Sayısı (Ki i Sayısı)

435

350

Metodoloji

59

Her Ek stihdam için Gerçekle en Mali Destek Tutarı (TL)

23.161

KAYNAKLAR

Bu çalı mada uluslararası literatürde kabul edilen deerlendirme kriterleri (ilgililik, etkinlik, etkililik, etki ve
sürdürülebilirlik) çerçevesinde sonuç odaklı bir izleme deerlendirme modeli anlatılarak etkililik analizi
üzerine bir uygulama gerçekle tirilmi tir. pekyolu Kalkınma Ajansı’nda son iki yılda sonuçlanan mali destek
programlarının KOB bile eni kapsamında etkililik analizi yapılmı tır.
Ekonominin büyüklüünü gösteren en önemli indikatörlerden bir tanesi imalat sanayi kapasitesidir. malat
sanayii kapasite artı ları bazen yeni yatırımlar bazen de yenileme yatırımları ile gerçekle mektedir. Mevcut
üretim hattı yenilenme yatırımları, genellikle yeni teknoloji ile donatılmı üretim hattının eskisinin yerini
alması eklinde ortaya çıkmaktadır. Yeni yatırımlar firmaların verimliliine de önemli katkılar salamaktadır.
Aynı zamanda üretkenliin artmasını ve üretim artıklarının-enerji maliyetlerinin azalmasını salamaktadır.
Hammadde ve enerji maliyetlerindeki azalma ile ürün kalitesindeki artı ise firmaların sektördeki rekabet
gücünü önemli ölçüde artırmaktadır. Rekabet gücü artan firmaların buna paralel olarak sipari lerinde, üretim
miktarında ve satı larında artı gerçekle mektedir. Böylece firmada dorudan ya da dolaylı olarak yeni
yatırımla ili kili istihdam edilen personel sayısı artmaktadır. Kar amacı güden i letmelerdeki gelir ve istihdam
artı ları bölgesel kalkınmanın en önemli göstergelerden ikisi olarak kar ımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra
ölçek ekonomisinden kaynaklanan birim maliyetlerindeki azalma firmanın karlılıını artırmakta ve firmaya
rakiplerine göre önemli derecede rekabet avantajı salamaktadır.
Bu kapsamda, Kapasite Artı ı (%), stihdam Artı ı (Ki i), Satı lardaki Dei im (%), hracat Artı ı (%) ve
Karlılık Oranındaki Dei im (%) ba lıklarında 2010 ve 2011 Mali destek programlarında desteklenen 59
projenin, NACE Rev.2 sektör bölümlerine göre sınıflandırılmı 18 farklı sektörde program hedefleri
dorultusunda etkililii ara tırılmı tır. Çalı mada mali desteklerdeki dara kaybı, ikame etkisi ve çarpan etkisi
dikkate alınarak Ajans desteklerinin net katkısallıkları da hesaplanmı tır. Çalı ma kapsamında yapılan
analizlerde, firmaları etkileyen mali destekler dı ındaki dier etkenlerin (artan/azalan üretkenlik, dier
yatırımlar, artan/azalan talep ve rekabet ko ulları vb.) göstergeler üzerindeki etkisi sabit olarak kabul
edilmi tir.

[1] EC HANDBOOK For Results-Oriented Monitoring Of Ec External Assistance, 2008, EC EuropeAid Cooperation Office.
[2] European Commission, Measuring Structural Funds Employment Effects, Working Document No. 6,
March 2007
[3] ERSAYIN Z. Mart 2012 Kamu Müdahalelerinde Katkisalli in De erlendirilmesi: Çukurova E Izmir
Kalkinma Ajanslari Kobi Destekleri Örne i (Uzmanlık Tezi) BÖLGESEL GEL ME VE YAPISAL UYUM
GENEL MÜDÜRLÜ Ü ISBN 978-975-19-5256-1
[4] KUSEK, J. Z. and RIST. R. C. , 2004, Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System,
THE WORLD BANK Washington, D.C..
[5] KHAN, M. A. , 2001, “A Guidebook on Results Based Monitoring and Evaluation: Key Concepts, Issues
and Applications.” Monitoring and Progress Review Division, Ministry of Plan Implementation, Government
of Sri Lanka. Colombo, Sri Lanka.

Bulgular
Ara tırmada, proje ve programların sektörel performansını ortaya koyması bakımından kritik öneme sahip
veriler elde edilmi tir. Kapasite oranı, istihdam, satı dei imi, ihracat ve karlılık ba lıklarında Ajans
desteklerinin etkililii analiz edilmi tir. Ayrıca NACE Rev.2 ‘ye göre sınıflandırılmı 18 farklı sektörde
Ajansın mali desteklerdeki brüt ve net katkısallıkları hesaplanmı tır. Dara kaybı ve çarpan etkisi hesaplamalara
dahil edilerek Ajansın net katkısallıı hesaplanmı tır. Böylece gelecekte çıkılması muhtemel proje teklif
çarılarının bölge ekonomisi için olası etkileri konusunda fikir edinilebilmektedir. Sonuç odaklı izleme
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TR41 BÖLGES LÇE KALKINMA ENDEKS

Bin Ki i Ba ına Hastane Yatak Sayısı

2012

Ki i Ba ına Belediye Tarafından Daıtılan Su Miktarı 2010
(m3/yıl)

Bursa Eski ehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Yeni Yalova Yolu 4.Km. BUTT M Plaza Kat ,6 16250
Osmangazi/ BURSA
emine.arslan@bebka.org.tr, yasin.dalgic@bebka.org.tr
Giri

Yüz Bin Ki i Ba ına Uzman Hekim Sayısı

2012

Ki i Ba ına Arıtma Tesislerinde Arıtılan Su Miktarı 2010
(m3/yıl)

Bölgesel kalkınma alanında, kalkınmanın nasıl ölçülecei, bunun için kıyaslanabilir bir ölçünün nasıl
olu turulacaı, kalkınma gibi çok dei kenli bir kavramın nasıl sayısal olarak somutla tırılabilecei ba ta gelen
sorulardır. Türkiye’de kalkınma ajanslarının da bölge içi geli mi lik farklılıklarının giderilmesinde görev
almasıyla, bölge içi geli mi lik farklılıkların somut olarak ortaya konma gerei daha da önem kazanmı tır.
Bölge içi geli mi farklılıklarının ölçülmesi ve bu farklılıklara yönelik plan, program ve politikalar
üretilebilmesi amacıyla TR41 Bölgesi Bursa, Eski ehir ve Bilecik ilçeleri için kalkınmanın farklı yönlerinin
ilçe düzeyinde ele alındıı ‘TR41 Bölgesi lçe Kalkınma Endeksi’ olu turulmu tur. Olu turulan endeks, TR41
Bölgesi’nin Bursa iline balı 17, Eski ehir iline balı 14 ve Bilecik iline balı 8 ilçe olmak üzere toplam 39
ilçesi düzeyinde, 2010-2012 yılları dönemi için ula ılabilen güncel veriler kullanılarak hazırlanmı 24
göstergeden olu maktadır. Endeks olu turulması için çok dei kenli istatistik tekniklerinden Temel Bile enler
Analizi (TBA) kullanılmı tır. Hesaplanan endeks deerleri kullanılarak bölgenin 39 ilçesi kalkınma açısından
sıralanmı , kullanılan göstergeler bazında da irdelenmi tir.

Bulgular

Emine ARSLAN PAUL *, Yasin DALGIÇ

Endeks deerlerine göre TR41 Bölgesi, Bursa, Eski ehir ve Bilecik illerinin ilçeleri sıralanmı , endeks
deerlerine göre sıralanıp altı gruba ayrılmı tır.

Metodoloji
lçe düzeyinde eri ilebilen istatistiklerden yola çıkarak ve kalkınmayı etkileyen nüfus, eitim, salık, enerji ve
çevre konularında hesaplanan 24 göstergeye uygulanan Temel Bile enler Analizinde, Kaiser kuralı ile 1’in
üzerinde özdeere sahip olan faktörler dikkate alınmı , bu özdeerlerin lineer bile eni olarak ‘faktör skorları’
hesaplanmı tır. Çalı mada faktör skorları dorudan ‘endeks deeri’ olarak alınmı tır. Analizin uygunluunu
belirleyen Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy testi sonucu gösterge setinin yeterliliine i aret
etmekte, özdeeri 1’in üzerinde olan altı faktör varyansı yakla ık %84’ünü açıklamaktadır.

ekil 1. TR41 Bölgesi lçe Kalkınma Endeksi

Çizelge1. TR41 lçe Kalkınma Endeksi Gösterge Listesi
Gösterge

Yılı

Gösterge

Yılı

Yüz Bin Ki i Ba ına Hekim Sayısı
Nüfusun Toplam Bölge Nüfusu çindeki Payı
2012
(%)

2012

Nüfus Artı Hızı (binde)

2012 Yüz Bin Ki i Ba ına Hem ire Sayısı

2012

2012 Okuma Yazma Bilen Oranı (%) (6 ya ve üzeri)

2012

2012 Okuma Yazma Bilen Kadın Oranı (6 ya ve üzeri)

2012

ekil 2. lk 16 lçenin Endeks Deeri

Temel bile enler analiziyle olu turulan yük matrisine göre, TR41 Bölgesi lçe Kalkınma Endeksinde en yüksek
yüke pozitif yönde ehirle me Oranı ve Ki i Ba ına Uzman Hekim Sayısı sahiptir. Bu göstergelerin endekste
pozitif yükünün olması, geli mi likle bu gösterge arasındaki doru orantıyı ortaya koymaktadır. Dier yandan,
büyüklük açısından üçüncü yüksek yüke sahip gösterge Ya lı Baımlılık Oranı için yük matrisinden ortaya
çıkan negatif ili ki, ya lı baımlılık oranı arttıkça geli mi liin olumsuz etkilendiini ortaya koymaktadır..
KAYNAKLAR

l ve lçe Merkezleri Nüfus Artı Hızı (%0)
Belde ve Köyler Nüfus Artı Hızı (%0)

ehirle me Oranı ( l ve ilçe merkezleri
Ki i Ba ına En Az Yüksekokul/Üniversite Mezunu 2012
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ABSTRACT
DISTRICT DEVELOPMENT INDEX OF TR41 REGION
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In the area of development, how to measure development and objectify the concept of development
analytically are the vital in regional development. By the development agencies, of which mission is
decreasing measure the discrepancies within the region, it became more important to portray the discrepancies
within the region. For TR41 Bursa Eski ehir Bilecik Region (one of the 26 NUTS2 level regions.For the
districts in the region, which is 39 districtsin total, based on 24 indicators and taking the 2010-2012 years as
reference period, District Development Index of TR41 Region has been developed. For devlopment of the
index the index, the method of Principal Component Analysis (PCA) used and the districts were ranked and
examined on the basis of the indicators used.
Key Words: regional development index, TR41 Bursa Eski ehir Bilecik, principal component analysis
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ABSTRACT
TÜRK YE’DE KALKINMA AJANSLARI KAPSAMINDAK LLER N BAZI SOSYOEKONOM K
GÖSTERGELER BAKIMINDAN ÇOK DE KENL STAT ST KSEL ANAL ZLERLE
DEERLEND R LMES

INTERPRETING SOME CITIES, IN THE SCOPE OF DEVELOPMENT AGENCIES, OF TURKEY
IN THE MANNER OF SOCIAL-ECONOMIC INDICATORS BY SOME MULTIVARIATE
STATISTICAL ANALYZES

Hasan BULUT*, Yüksel ÖNER, Taner TUNÇ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, statistik Bölümü, 55139, Samsun, TÜRKYE
hasan.bulut@omu.edu.tr
Özet
Bölgeler arası geli mi lik farklarının azaltılmasına yönelik bölgelerin sosyoekonomik analizlerinin yapılması
ve Avrupa Birlii (AB) ile kar ıla tırılabilir veriler üretilmesi amacıyla, ülkemiz AB bölgesel sınıflandırması
olan NUTS kriterlerine göre 2002 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararıyla ekonomik, sosyal, kültürel ve
corafi yönlerden benzer illerin nüfus büyüklükleri de dikkate alınarak 26 istatistikî bölge birimine ayrılmı tır.
2006 yılında AB’ye uyum yasaları çerçevesinde Devlet Planlama Te kilatı (DPT) bünyesinde ülkemizde ki
bölgesel kalkınmayı hızlandırmak için 26 istatistiki bölgenin her birinde bir tane olmak üzere kalkınma
ajansları kurulmu tur.

In the year 2006 development agencies were established in each 26 statistical regions of Turkey within Devlet
Planlama Tekilatı (DPT) aiming to promote rapid regional development in the manner of compliance laws to
European Union (EU).
The actual aim of this paper is to update the periodic studies on defining social-economic development levels
of cities in Turkey according to these established development agencies. It is believed that considering the
development agencies as a one administrative authority would define levels of developments of regions better
than considering the cities one by one as an individual. For doing this total values of development agencies of
considered regions are found in the manner of their leading social-economical indicators and then development
agencies regions will be interpreted by using Multivariate Statistical Analysis Methods such as Factor
Analysis and MANOVA.
Key Words: Development of Social-Economic, Factor Analysis, MANOVA

Bu çalı manın asıl amacı, Türkiye’de illerin sosyoekonomik geli mi lik düzeyini belirlemek için dönem
dönem yapılan çalı maları bu kalkınma ajanslarına göre güncellemektir. llerin bireysel olarak incelenmesi
yerine kalkınma ajanslarının tek bir idari bölge olarak dü ünülüp ele alınmasının bölgeler arası geli mi lik
seviyelerini daha iyi açıklayacaı dü ünülmektedir. Böylece aynı bölgedeki bir ilin geli mi lik seviyesi artsa
bile dier illerde böyle bir geli me söz konusu deilse, bölgenin geli mekte olduu ve kalkınma ajansının
doru politikalar izledii yönündeki iddiaların doruluu tartı ılabilir olacaktır.
Bu amaçla kalkınma ajansları kapsamında yer alan illere ait bazı sosyoekonomik göstergelerden yararlanarak
her bir kalkınma ajansı bölgesi için söz konusu göstergelere ait toplam deerler bulunduktan sonra, elde edilen
çok dei kenli veri yapısı Faktör analizi ve Çok dei kenli varyans analizi (MANOVA) gibi Çok Dei kenli
statistiksel analizler kullanılarak kalkınma ajansı bölgeleri deerlendirilecektir.
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ÇOK DE KENL

STAT ST KSEL YÖNTEMLER N TRC2 BÖLGES

LÇELER ÜZER NE

UYGULAMALARI

Erhan DEMRCAN

2014-2023 TRC2 Bölgesi Bölge Planı çalı maları kapsamında TRC2 Bölgesi ilçeleri çok dei kenli
istatistiksel yöntemler kullanılarak sıralanmı ve sınıflandırılmı tır. Çalı manın ana amacı, TRC2 Bölgesi
ilçelerinin sosyo-ekonomik geli mi lik düzeylerini çok dei kenli bir yakla ımla incelemektir. Ara tırmanın ilk
bölümünde, 25 ilçeye ait 31 adet sosyal ve ekonomik dei ken kullanılarak temel bile enler analizi ile
geli mi lik endeksleri elde edilmi tir. Çalı manın ikinci bölümünde, TRC2 Bölgesi ilçeleri çok dei kenli
istatistiksel yöntemlerden kümeleme ve diskriminant analizi kullanılarak sınıflandırılmı tır.




Anahtar Kelimeler: Sosyo-ekonomik Geli me, Temel Bile enler Analizi, Kümeleme Analizi, Diskriminant
Analizi,

POSTER BLDRLER




317

318

Uluslararası 8. statistik Kongresi,
27-30 EKM 2013 Kemer-ANTALYA



Uluslararası 8. statistik Kongresi,
27-30 EKM 2013 Kemer-ANTALYA



SA LIK YÖNET M ENFORMASYON S STEMLER N N ERKEN TE H S VE TANI Ç N
STOKAST K MODELLER LE GEL T R LMES
Adem DOANER, Sinan ÇALIK
Fırat Üniversitesi, Fen Fakültesi, statistik Bölümü,23119, Elazı /TÜRK YE
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Sa lık Yönetimi Enformasyon Sistemleri

Saklı Markov modeli, bilgisayar bilimleri ba ta olmak üzere birçok alanda yaygın bir uygulama sahası
bulmu tur.
Çalı mada, farklı ya ve gruptan gelen hastaların hastalık belirtileri gözlemler olarak bilgi sistemine dahil
edilmi tir. Belirtiler sonucu olu an hastalıklar ise durumlar olarak nitelendirilmi tir. Belirtilenden yola çıkarak
hastanın hangi hastalı a yakalanaca ı olasılıksal olarak tahmin edilmi tir. Düzenlenen saklı Markov modeli,
enformasyon sistemi ile ili kilendirilerek hastaların geçmi te geçirdikleri hastalıklar ve tıbbi de erler dikkate
alınarak gelecekte hangi hastalıklarla kar ı kar ıya kalabilecekleri tahmin edilmi tir.
.

Bili im sistemleri, geli en bilgisayar teknolojileri vasıtasıyla hizmet sektörlerinde büyük bir ihtiyacı
kar ılayarak ve birçok i lem konusunda zaman kazanımı ve pratiklik sa lamaktadır. Bili im sistemleri, çok
karma ık bir yapıya sahip olan sa lık sistemlerinde de önemli çözümler ve pratik uygulamalar
kazandırmaktadır. Sa lık bili im sistemleri temelde uygulama farklılıkları bakımından klinik bilgi sistemleri ve
te his tedavi sistemleri olarak iki grupta incelenebilmektedir. Sa lık bili im sistemleri, sa lık alanında elde
edilen veriler üzerinde çalı arak bu alanların geli tirilmesi için pratik uygulamalar üzerine bilgisayar
teknolojilerinden yararlanarak çözümler üretmektedir. Klinik bilgi sistemleri, hastane yönetimi, hasta kayıt ve
takibi, tıbbi görüntüleme ve laboratuar analiz sonuçları kayıtları, tedaviye yönelik karar destek gibi alanlarda
bilgisayar destekli sistemler geli tiren bili im sistemleri olarak ifade edilebilmektedir. Te his ve tedavi
sistemleri, tedavi ve te hise destek sa layan bilgisayar destekli sistemlerden olu maktadır. Sa lık bilgi
sistemleri, sa lık alanındaki yapılan hareketlerin ortak bir havuzda birle erek belirli bir veritabanı
olu turulmasına olanak sa lamı tır. Veritabanından elde edilen bilgiler do rultusunda gerek hastane yönetimi
a amasında, gerekse de tıp çalı anlarının hasta te his tedavi konusunda destek aldı ı önemli bir sistem halini
almı tır.
Çalı mada sa lık enformasyon sistemlerinin geli tirilerek te his ve tanı ve ileriye yönelik meydana gelebilecek
hastalıkların tahminlerinde ba arılı sonuçlar sa laması amaçlanmı tır. leriye yönelik tahminlemelerde
istatistiksel yöntemler sıklıkla uygulanmaktadır. Stokastik modeller, belirli olasılıklar ve ko ullar altında
olasılık teoremlerine dayanarak tahminler için kullanılabilmektedir.
Mevcut enformasyon sistemlerinin pek ço u belirli algoritmalar, veritabanları ve varlık ili ki diyagramları ile
kayıtları tutma ve düzenli bilgiler olu turma i lemini üstlenmektedir. Çalı mada enformasyon sistemlerinin
stokastik modeller ile ili kilendirilerek ileriye yönelik tahminler üretebilme yetene inin kazandırılması
hedeflenmi tir. Bilgi sistemleri ile ili kilendirilecek yöntem saklı Markov modelleridir.
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ABSTRACT
HEALTH MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS DEVELOPMENT WITH STOCHASTIC
MODELS FOR EARLY DETECTION AND DIAGNOSIS
In this study, Health information systems for early detection and diagnosis were developed using Hidden
Markov models. Symptoms and diseases were defined as observations and states for hidden Markov model,
respectively.
Key Words: Information Systems, Syptoms, Diseases, Hidden Markov Model.

2. Saklı Markov Modeli
Saklı Markov Modeli, Markov zincirindeki durumlar arası geçi olasılıklarının yanı sıra durumlara ba lı olarak
geli en gözlem olasılıkları olmak üzere iki stokastik süreçten olu maktadır. Saklı Markov modelinde bilinen ve
bilinmeyen parametreler mevcuttur. Durumlar arası geçi ler Saklı Markov modelinde gizlidir. Fakat bu
durumlara ba lı olarak geli en gözlemler mevcuttur ve gözlem olasılıkları bilinmektedir. Gözlem olasılıkları
aracılı ı ile sistemin hangi durumda oldu u ve durumlar arası geçi ler tahmin edilmek istenmektedir. Saklı
Markov modelinde geçi olasılıkları da ılımı A, her bir durum için gözlem sembolleri olasılıkları B ve
ba langıç durum da ılımı olmak üzere kesikli parametreli saklı Markov Modeli;
    
olarak ifade edilir.
Saklı Markov modeli sistemin elveri li i bakımından olasılıksal incelemeler gerçekle tirebilir. Bu incelemeler,
saklı Markov modelinin ilgilendi i üç temel problem üzerinedir ve her bir problem çözümü için geli tirilmi
algoritmalar mevcuttur.
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Hizmet kalitesinin ölçümüne ili kin bir di er model ise Cronin ve Taylor (1992) tarafından önerilen
SERPERF’dir. Bu ara tırmada, SERVQUAL modelinin hizmet kalitesini ölçmede yeterli olmadı ını
savunulmu ve alternatif bir model olarak SERPERF ölçe i önerilmi tir (Bülbül ve Demirer, 2008, 183). Her
iki ölçe inde aynı maddeleri kullanmalarına ra men, SERPERF modelinin SERVQUAL modeli gibi be
boyuttan de il; sadece tek boyutta hizmet kalitesini ölçebildi i savunulmu tur (Cronin ve Taylor, 1992: 61).
Ayrıca bu model, kalite de erlendirmesi için beklenti ve algı arasındaki fark yerine, mü teri tarafından
algılanan hizmet kalitesinin (hizmetin performansının) de erlendirilmesinin yeterli olaca ı belirtilmektedir.
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Giri

Alan yazında hizmet kalitesin ölçülmesi için yapılan çalı maların amacı hizmet kalitesi ve mü teri
memnuniyeti arasındaki ili kiyi bir standart bir model çerçevesinde açıklamaktır. Mü teri memnuniyeti, en
genel anlamı ile bir mü terinin bir ürünü veya hizmeti kullandıktan sonra deneyimin de erlendirmesi
sonucunda geli tirdi i olumlu tutum olarak tanımlanabilir. Mü teri memnuniyeti temel olarak, i letmenin
performansı sayesinde mü teri beklentilerinin kar ılaması veya a ılmasıdır (Çabuk ve Ya cı, 2007:164).
Mü teri memnuniyeti, mü terinin ürün veya hizmetin arzu, beklenti ve ihtiyaçları kar ılama yetisinden
kaynaklanan genel memnuniyet derecesi, yapılan ürün veya hizmet tercihinin rakiplerine göre yaratabildi i iç
huzur ve tüketicideki rahatlık hissidir (Hellier vd., 2003:1765). Bu durumda, kaliteli mal ve hizmetler mü teri
memnuniyetini sa lamak için i letmelerin ortaya koyması gerekli çıktılardır.
Bu çalı manın amacı kahvehanelerde hizmet kalitesini belirleyen boyutların belirlenmesi amaçlanmı tır.
Öncelikle alan yazında daha önce yapılmı çalı malar yardımıyla bu boyutlar açıklanmaya çalı ılacaktır.
Belirlenene boyutları ölçülebilmesi için alan yazında önerilen algılanan hizmet kalitesinin ölçülmesine yönelik
bir ölçek seçilerek, kahvehaneden hizmet alan ki ilere uygulanacaktır. Daha önce kahvehanelerde hizmet
kalitesi üzerine herhangi bir çalı ma yapılmadı ından dolayı sonuçlar alan yazına katkı sa layacaktır.

[3] TEAS, R., K. (1993). Expectations, Performans Evaluation, and Consumers’ Perception of Quality. Journal
of Marketing. 57(4), 18-34.ss.
[4] HELLIER, P.K., GEURSEN, G. M., CARR, R.A., RICKARD, J. A. (2003). Customer Repurchase
Intention: A General Structural Equation Model. European Journal of Marketin., 37 (11/12), 1762-800.ss.
[5] KIVELA, J., INBAKARAN, R., REECE, J. (1999). Consumer research in the restaurant environment, Part
1: A conceptual model of dining satisfaction and return patronage. International Journal of Contemporary
Hospitality Management. 11(5), 205-222.ss.

ABSTRACT
DETERMINATION OF SERVICE QUALITY DIMENSIONS IN COFFEEHOUSE BY AN
EXPLORATORY FACTOR ANALYSIS
Key Words: Exploratory factor analysis, Coffehouse, Service Quality.

Hizmet Kalitesi
Sasser, Olsen ve Wyckaff (1978) tarafından önerilen hizmet kalitesi modeline göre, personel, tesis ve materyal
olmak üzere hizmet kalitesinin üç boyutu oldu u ileri öne sürülmektedir (Parasuraman vd, 1985: 42-43).
Grönross (1984) tarafından ortaya atılan modele göre, hizmet kalitesinin teknik, fonksiyonel ve imaj olmak
üzere üç boyutta de erlendirilmesini önermektedir (Kang ve James, 2004, 268).

There are numerous factors effecting customers’ satisfaction perceptions of service quality in coffeehouse.
Among these factors, price, service quality, food quality and physical environment are the most significant
factors influencing service quality perceptions. In this study, we administered a survey to better understand the
possible effects of mentioned four factors on service quality perceptions of customers at coffeehouse. The
underlying dimensions of service quality have been investigated by using Exploratory Factor Analysis (EFA)
technique.

Parasuraman, Zeithaml ve Berry (PZB) tarafından 1985 yılında geli tirilen ve fark analizi adı verilen modelde
ise, hizmeti veren i letmelerin anlayı ı ve uygulamaları ile hizmeti kullanan mü terilerin hizmetten bekledikleri
ve hizmeti tükettikten sonra ortaya çıkan gerçek hizmet arasındaki farklar ve bu farkların kayna ı yer
almaktadır (Saat, 1999, 108-109). Bu modeli temel alarak PZB SERVQUAL ölçe ini geli tirmi lerdir. Buna
göre, mü teri, beklentileri fazlasıyla kar ılandıktan sonra kaliteyi pozitif olarak algılamaktadır. SERVQUAL
ölçe inde temel olarak be boyut bulunmaktadır. Bunlar, Fiziksel görünüm, güvenilirlik, yanıt verebilirlik,
güvence ve empati olarak isimlendirilmi tir (Bülbül ve Demirer, 2008, 182).
SERVQUAL ölçe i, restoran ve toplu yemek hizmeti veren i letmelerde hizmetin fiziksel yönlerini
de erlendirmede yetersiz kalabilmektedir (Johns, 1996). Benzer ekilde SERVQUAL modeli, mü terinin gıda
kalitesi üzerindeki algılarını ölçmede de yetersiz kalabilmektedir (Oberoi ve Hales, 1990). Bunlara ek olarak
SERVQUAL ölçe inde bulunan be faktör, restoranlar ve toplu yemek hizmeti veren i letmelerde oldu u gibi
fiziksel ürünlerin öne çıktı ı i letmelerde yeniden elde edilmeyebilmektedir (Kivela vd., 1999: 211).
SERVQUAL ölçe indeki be boyut evrensel de ildir (Buttle, 1996). Ayrıca, SERVQUAL ölçe i beklenti ve
algılar arasındaki farkı ölçerken, Teas (1993), mü teri memnuniyetinin hizmeti aldıktan sonra olu an bir durum
oldu unu belirtmi tir.
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score proposed by Celik [5] is applied to the statistical parameters. A composite evaluation index, including
some statistical metrics is defined in Equation (2).
STATISTICAL PROCESSING OF WIND SPEED DATA FOR ENERGY POTENTIAL IN CORLUTEKIRDAG, TURKEY
1

Aysun SAGBAS and Adnan MAZMANOGLU
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INTRODUCTION
Wind energy has become very popular in the last few years due to the environmental concerns, the increase in
the price of fossil fuels and the decrease of the cost of wind power both in the world and in Turkey. Wind
power has a positive effect on the quality of the air that we breathe, and the combustion of fossil fuels also
produces the gasses sulphur dioxide and nitrogen oxide, both serious sources of air pollution. In the last
decade, many researchers have shown interest in the estimation of the wind energy potential of several sites
over the world. Chang et al.,[1] analyzed the wind characteristic and energy potential at Taiwan presenting the
Weibull characteristics parameters for the wind of this region and also simulation of wind generation with an
wind turbine of 1,5MW in 3 different heights. Zaharim et al.,[2] studied Weibull and Lognormal distributions
to fit the wind speed data. There have been studies in recent years assessing the wind energy potential in
Turkey. The yearly mean wind speed and the corresponding wind power density values for cities and regions
were studies by various researchers. Akpinar and Akpinar [3] discussed Weibull and Rayleigh distributions to
describe the wind energy potential of Nurdagi/Gaziantep district on the basis of 5 years hourly time series wind
speed data. They concluded that the Weibull distribution provides better fit to probability distributions as
compared to Rayleigh model. The wind energy potential in the eastern Mediterranean region using hourly wind
data taken from seven stations during 1992–2001 periods investigated by Sahin et al., [4]. In the present study,
wind energy potential in Corlu-Tekirdag is investigated using statistical methods to analyze the time series of
monthly average wind speed in the period between 2010 and 2012 measured by using the wind data recorded
at Tekirdag meteorological station for a period of 36 months.
STATISTICAL ANALYSIS
Accurate estimation of long term wind speed probability distribution is a fundamental and challenging task in
wind energy planning. Several continuous mathematical functions called
probability density functions can be used to model the wind speed frequency curve by fitting long time series
measured data. Extensive literature search indicates that various parametric distribution models have been
presented to estimate wind speed probability distributions, which are used in a variety of applications such as
wind farm planning, long-term strategy of wind generators, and reliability evaluation of wind resources.
Therefore, in the present study, these two PDFs have been preferred for the evaluation of measuremental data
to determine the wind potential and available wind energy. The Weibull probability distribution function that is
a special case of generalized gamma distribution for wind speed is expressed with Equation (1).
f ( ) =

kv
cc

[1] Akpinar E.K. and Akpinar S., 2004. Determination of the wind energy potential for Maden Elazig, Turkey.
Energy Conversion and Management 45, 2901–14.
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[3] Chang T.J., Wu Y.T., Hsu H.Y., Chu C.R. and Liao C.M., 2003. Assessment of wind characteristics and
wind turbine characteristics in Taiwan. Renew. Energy 28, 851–871.
[4] Sahin B., Bilgili M. and Akilli H., 2005. The wind power potential of the eastern Mediterranean region of
Turkey. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 93 (2), 171-183.
[5] Zaharim A., Razali A.M., Abidin R.Z. and Sopian K., 2009. Fitting of statistical distributions to wind speed
data in Malaysia. European Journal of Scientific Research 26 (1), 6-12.
ABSTRACT
The rapidly increasing demand for energy and the high restriction on pollution levels have led to an increasing
interest in large-scale utilization of renewable energies like many countries including Turkey. As wind energy
is becoming the world’s fastest growing source of renewable and environmental friendly energy, the
predictability of wind power generation is essential for the integration of wind energy into the power system.
In the present study, a comprehensive evaluation on probability density functions for the wind speed data in
Corlu -Tekirdag, Turkey is introduced. The probability density distributions have been derived from long term
wind speed data and the distributional parameters are identified. The wind energy potential of the location has
been studied based on the Weibull and Rayleigh models which is commonly used in the literature. A time
series of hourly monthly average wind speed and the wind power potential at a height of 10 m above ground
level in the period between 2003 and 2007 provided by the National Meteorology are assessed for the
efficiency of electricity production. To evaluate the performance of the considered distributions, the
interpretation of the statistical parameters, namely, slope (s), R2, mean bias error (MBE), and root mean
squared error (RMSE) is an important step. In the present article, a novel statistical tool using these four
statistical parameters is used to evaluate the overall accuracy score of the considered models.
Keywords: Wind energy, wind speed, probability distributions, Turkey

(1)

where v is the wind speed, c is a Weibull scale parameter, k is a dimensionless Weibull shape parameter, f (v)
is the probability of observing wind speed.
One of the important steps in the evaluation of different functions is the interpretation of different statistical
parameters, namely, slope (s), coefficient of determination (R2), mean bias error (MBE), and root mean square
error (RMSE), as were used in the present article. Not any single statistical parameter can adequately be an
indication of the goodness of a model. It is difficult to independently interpret the individual parameters;
therefore, in the present article, as a more robust indication as the goodness of different functions, the accuracy
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BULANIK MANTIK L K LERE DAYALI ARMA(1,1) T P BULANIK ZAMAN SER S ÖNGÖRÜ
YÖNTEM N N B R UYGULAMASI
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1.Giri
Literatürde geli tirilen bulanık zaman serisi yöntemlerinin tümü, klasik zaman serisi kuramının sadece AR
modeli üzerinde yo unla mı , MA ve ARMA modellerini kullanarak çok daha az sayıda çalı ma yapılmı tır.
Literatürde önerilen bulanık zaman serisi modellerinin ço unlukla AR de i kenlerini içeren modeller olması
bir çok çalı mada model belirleme hatasının ortaya çıkabilece ini göstermektedir. Model belirleme hatasını
gidermek adına, Kocak [1]'nin çalı masında bulanık mantık grup ili kilerine dayalı olarak bulanık ili kilerin
belirledi i yeni bir birinci dereceden bulanık ARMA(1,1) zaman serisi öngörü modeli için bir çözüm
algoritması geli tirilmi tir. Kocak [1]'nin çözüm algoritmasında (1)' de belirtilen bulanık mantık ili ki
kullanılmaktadır.

F (t  1), (t  1)  F (t )

(1)

ekil 1. 3. IMKB zaman serisinin 15 gözlemli test kümesi ve Kocak [1]'in öngörülerinin grafii
KAYNAKLAR
[1] Kocak C. (2013), ARMA(1,1) type first order fuzzy time series forecast method based on fuzzy logic
relation, Mathematical Problems in Engineering (Submitted Article).

(1)' deki ifade bulanık zaman serisinin bir önceki de erinden ve bir önceki hata de erinden etkilendi ini
göstermektedir ve birinci dereceden bulanık otoregresif hareketli ortalamalar (ARMA(1,1)) zaman serisi
öngörü modeli olarak adlandırılır. Kocak [1]'nin (1)'de verilen ifadeyi çözümleyen algoritmasında, Chen [2]
yöntemindeki MA (Hareketli Ortalamalar) de i kenlerini kullanmamaktan kaynaklanan olumsuzlukları
gidermek amaçlanmaktadır.

[2] Chen S.M. (1996), Forecasting enrollments based on fuzzy time-series, Fuzzy Sets and Systems, vol.81,
pp.311-319.

Bu çalı mada, Kocak [1]'ın yöntemini, literatürdeki di er bulanık zaman serisi yöntemleri ile kar ıla tırmak
amacıyla 95 gözlemli 20.05.2008 -29.09.2008 dönemindeki IMKB zaman serisi kullanılmı tır. Verinin son 15
gözlemi test kümesi olarak alınan çözümleme sonuçlarına göre, yöntemlerin elde edilen HKOK (Hata Kareler
Ortalamasının Karekökü), OMYH (Ortalama Mutlak Yüzdelik Hata) ve YD (Yön Do rulu u) Çizelge 1'de
verilmi tir.

[4] Song Q. and Chissom B.S. (1993), Fuzzy time Series and its models, Fuzzy Sets and Systems, vol.54,
pp.269-277.

[3] Chen S.M. (2002), Forecasting enrollments based on high order fuzzy time series, Cybernetics and
Systems, vol.33, pp.1-16.

[5] Aladag C.H., Basaran M.A, Egrioglu E., Yolcu U, and Uslu V.R. (2009), Forecasting in high order fuzzy
time series by using neural networks to define fuzzy relations, Expert Systems with Applications, vol.36,
pp.4228-4231.
ABSTRACT

Kocak [1]*

Alada vd. [5]

Chen [3]

Chen [2]

Song ve Chissom
[4]

Performans

Çizelge 1. Yöntemlerin en iyi sonuçları için IMKB zaman serisinin 15 gözlemli test kümesi için elde
edilen performansları

HKOK

1155.27 1266,64

1143.56

1145,92 1115,49

OMYH

0.02682 0,03015

0.0261

0,02549 0,02357

YD

0.42857 0,42857

0.57143

0,64286 0,64286

AN APPLICATION OF ARMA(1,1) TYPE FUZZY TIME SERIES FORECAST METHOD BASED
ON FUZZY LOGIC RELATIONS
The Most of fuzzy time series models developed in literature utilize only autoregressive (AR) variables.
However, it is necessary to have many of daily life time series be explained with Autoregressive Moving
Averages(ARMA) models. For this reason, a new first order fuzzy ARMA(1,1) time series forecasting method
solution algorithm based on fuzzy logic group relation tables has been developed by Kocak [1]. In this study,
Kocak [1]'s method and some methods of literature have been applied on Istanbul Stock Exchange national 100
index (IMKB) and obtained results have comprised in regards to forecasting performance.
Key Words: Fuzzy Time Series, Autoregressive Moving Avarage , ARMA Type, First Order

*En yi Sonuç
Çizelge 1. incelendi inde, Kocak [1] yönteminin 1115.49 minimum HKOK, % 2.357 minimum OMYH ve %
64.28 yön do rulu u de erleri ile di er yöntemlere göre en iyi öngörü performansına sahip oldu u
görülmektedir. Önerilen yöntemden sonra en iyi performansa sahip olan Chen [3] yöntemi ile hesaplanan
1143.56 HKOK de erinin bile önerilen yöntemin 1115.49 HKOK de erinden oldukça büyük bir de er olması,
önerilen yöntemin performansının literatürdeki yöntemlerden önemli ölçüde yüksek bir performansa sahip
oldu unu saptanmı tır. ekil 1' de ise test kümesi ile önerilen Kocak [1] yönteminin öngörülerinin birbirine
oldukça yakın sonuçlar oldu u görülmektedir.
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A STUDY FOR VISUALIZING CATEGORICAL DATA USING MOSAIC PLOT

1 (Male)

247

41,2

0 (No
dependency)

139

23,2

2 (Female)

352

58,8

1 (Semidependency)

382

63,8

2 (Complete)

78

13
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NUMBER OF
MEDICINES

OBJECTIVE
The researcher should know the importance of fully exploring the features of data before statistical
summarization and statistical tests. If the researcher can not be able to see the nature of the data which is
inappopriate for statistical tests that she or he has chosen, research will result with mistaken conclusions. The
goal of exploratory data analysis is to enable the investigator to assimilate and understand the information
ambodied within the data. The primary tools of exploratory data analysis are graphics and summary statistics
that convert a confusing amount of numbers into pictures and few descriptive numbers that are easily
assimilated and understood [1]. There are many types of graphs, but the basic idea is to provide a sketch that
quickly conveys general trends in the data to the reader. Mosaic Plot which is attributed to Hartigan and
Kleiner (1981), is one of the most powerful tool to visualize the categorical data. Mosaic plot is a graphical
method to show the values (cell frequencies) in a contingency table cross-classiﬁed by three way and higher
way tables. Enhanced mosaic display Friendly [2] achieves greater visual impact by using color and shading to
reﬂect the size of the residual from independence and by reordering rows and columns to make the pattern of
association more coherent. The resulting display shows both the observed frequencies and the pattern of
deviations from a speciﬁed model [3]. In this study, it is aimed to present the Mosaic Plot as an alternative and
powerful tool to explore the categorical data with an application.

1 (1<3)

40

6,7

DEATHS

2 (3<6)

318

53,1

0 (Died)

536

89,5

3 (6<9)

197

32,9

1 (Alive)

63

10,5

4 (10+)

44

7,3

BMI
1 (Thin)

152

25,4

FOLLOW UP
TIME

METARIALS and METHODS
For the Mosaic Plot, the area of each tile is proportional to the cell frequency, nij, variables were independent,
nij would be proportional to the product of the row and column marginal totals, ni+n+j, so the tiles in each
column would align horizontally. The fact that they do not align reveals an association between these two
variables.

1 (1-6)

287

47,9

2 (Normal)

233

38,9

2 (7-12)

76

12,7

3 (Overweight)

147

24,5

3 (13-24)

82

13,7

4 (Obese)

67

11,2

4 (25-60)

99

16,5

NUMBER OF
DISEASES

5 (60+ )

55

9,2

1 (1-3)

154

25,7

2 (4-6)

276

46,1

3 (6+ )

169

28,2

MALIGNANCY

In this study, R software was used to illustrate the mosaic plot and the frequency table. The data were taken
from a nursing home research which gender, malignancy, bmi, follow up time, number of medicines, number
of diseases, dependance and deaths are the variables.

0 (Absent)

536

89,5

1 (Present)

63

10,5

BMI
1

RESULTS
1

2

3

2

3

4

4

2
Gender

Malignancy
0

0

1

Table 1.Frequency Table

2 1

1

Malignancy

1

After application, Mosaic Plot and frequency distribution table was obtained (Figure 1) (Table 1). In Figure 1,
for a two-way and tree-way tables, shows that the relations among the categories of BMI, malignancy and
gender in a sample of individuals.

BMI

Variables

GENDER

FREQUENCY PERCENT
N=599
(%)

Variables

DEPENDANCE

FREQUENCY PERCENT
(%)

Figure 1.Mosaic Plot
4. CONCLUSION
We regard the mosaic plot as a natural and direct graphic adjunct to multi-way contingency tables. Mosaic plot
reveal how variables are related. The representation of the mosaic plot is direct, because the size of each tile
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RASGELE SAYILARI TEST ETME YÖNTEMLER

reflects cell frequency. The use of color and shading to represent sign and magnitude of residuals from a model
is a natural way to portray the pattern of departure from the model and rep-resents visually the information
experienced analysts usually look for in tables of numbers.

Erdinç AVAROLU1* A.Bedri ÖZER2 Mustafa TÜRK3
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Özet
Rasgele sayılar uzun yıllar boyunca geni kullanım alanına sahip olmu lardır ve rasgele sayı üretme yöntemleri
kullanılarak elde edilmi tir. Elde edilen rasgele sayılar ile rasgele sayı dizileri olu turulmu tur. Çünkü tek
ba ına bir rasgele sayıyı test etmek mümkün de ildir. Olu turulan rasgele sayı dizilerinin rasgelili ini test
etmek amacıyla FIPS140, NIST, Diehard, Crypt-X gibi çe itli test paketleri geli tirilmi tir. Rasgele sayı
dizilerinin test edilmesinde genel olarak FIPS140 ve NIST testleri tercih edilmi tir. Özellikle bir çok kullanıcı
anla ılması ve uygulanmasının kolay olması sebebiyle FIPS140 testini tercih etmi tir. Ancak daha geçerli olan
NIST testlerinin dokumanı ve kodları yayınlanmasına ra men anla ılması zor olmu tur. Bu durumun
giderilmesi amacıyla bu çalı mamızda NIST testleri incenmi olup kullanıcıların ürettikleri rasgele sayı
dizilerini kolayca test edebilecekleri program C# dilinde yazılmı tır. Böylece bir çok kullanıcı için problem
olan NIST testlerinin kullanımı için kolaylık sa lanmı olacaktır.
ANAHTAR KELMELER: Rasgelilik, Rasgele sayı üretme, statistiki test yöntemleri
Giri
Rasgelilik en basit anlamda kesin olarak bilinememektir. statistikte örnekler arasında ili ki bulunmaması
anlamına gelmektedir. Rasgele sayılar ise, belirli bir aralık için tanımlı, olu ma olasılıkları birbirine e it ve bu
sayılar arasında belirli bir ili ki olmayan sayılar olarak tanımlanmı tır. Rasgele sayılar uzun yıllar boyunca
simülasyon, ans oyunları, örnekleme gibi çok geni kullanım alanına sahip olmu lardır. Örne in fizikte
molekül hareketleri, istatistikte rasgele örneklerin seçimi, hava tahmini, simülasyon, ans oyunları ve
kriptografide rasgele sayılara ihtiyaç duyulmu tur. Rasgele sayıların elde edilebilmesi amacıyla çe itli rasgele
sayı üreteçleri (RSÜ) geli tirilmi tir. Bu rasgele sayı üreteçleri gerçek rasgele sayı üreteçleri (GRSÜ), sözde
rasgele sayı üreteçleri (SRSÜ) ve hibrit rasgele sayı üreteçleri olmak üzere sınıflandırılmı tır.
Sözde rasgele sayı üreteçleri herhangi bir ba langıç (tohum) de eri olmadan ba layamaz. Tohum rasgele
seçilmi olmalıdır. Belirlenen tohum de eri belirli bir algoritmaya tabi tutularak uzun rasgele sayı dizileri
üretilmi tir. SRSÜ'nün avantajlı yanı di er uygulamalara oranla ucuz, kolay gerçeklenebilir ve hızlı olması ile
donanım ihtiyacına gerek duymamasıdır. Ancak SRSÜ'ler ile üretilen sayılar tohum de eri tespit edildi inde
veya sistemde kullanılan fonksiyonlar yeterince karma ık olmadı ı taktirde tahmin edilebilmi tir.
Gerçek rasgele sayı üreteçleri gürültü kayna ı olarak kontrol edilemeyen ve kestirilemeyen gerçek fiziksel
süreçleri kullanarak rasgele sayı üretmi tir. GRSÜ tarafından üretilen rasgele sayıların özellikleri ve
rasgelelili i fiziksel süreçlerin rasgelelili ine ba lıdır. Kontrol edilemeyen fiziksel süreçler oldu u taktirde
üretilen sayılarda kestirilemez ve kontrol edilemez. GRSU yava , maliyetli ve donanıma ba ımlı olması
dezavantajlı tarafıdır.
Rasgele sayı üreteçlerinden elde edilen rasgele sayı dizilerinin rasgelili ini test etmek amacıyla FIPS140,
NIST, Diehard, Crypt-X gibi çe itli test paketleri geli tirilmi tir. Rasgele sayı dizilerinin test edilmesinde genel
olarak FIPS140 ve NIST testleri tercih edilmi tir. Özellikle bir çok kullanıcı anla ılması ve uygulanmasının
kolay olması sebebiyle FIPS140 testini tercih etmi tir ve halen bu testin kullanımı devam etmektedir. Ancak
daha geçerli olan ve büyük rasgele sayı dizilerini test etmemizi sa layan NIST testlerinin dokumanı ve kodları
yayınlanmasına ra men anla ılması zor olmu tur ve bir çok kullanıcı tarafından tercih edilmemi tir. Bu
durumun giderilmesi amacıyla NIST testlerinin dokumanı incelenerek testlerin C# programlama dilinde
yazılımı yapılmı tır. Yazılan programda matlab ortamında kaotik çekiciler kullanılarak elde edilen rasgele bit
dizisi teste tabi tutulmu tur. Test sonucu ba arılı olmu tur.
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KISM M-REGRESYON ALGOR TMASINDAK FA R A IRLIK FONKS YONUN SEÇENEK IRLS
A IRLIK FONKS YONLARI LE DE
T R LMES : B R BENZET M ÇALI MASI
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Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, statistik Bölümü, 06800, Beytepe, Ankara, TÜRKYE
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ekil 1. Program Kullanıcı Ara Yüzü

1. Giri

Kullanıcı ara yüzü anla ılır bir ekilde tasarlanmı olup bir çok kullanıcı rasgele sayı dizilerinin rasgelelili ini
test edebilecektir. Bu amaçla yapılan program web ortamında kullanıcıların rasgele bit dizilerini test
edebilmeleri için hazır hale getirilecektir. Ayrıca web ortamında 16 adet NIST testlerinin NIST dokümanlarına
göre anla ılabilir ayrıntılı açıklamaları da yapılacaktır.
Kaynaklar
[1] Koç, C.K.,"Cryptographic Engineering", Springer, 2009
[2] A statistical test suite for random and pseudo random number generators for
cryptographicapplications; 2010 : April[NIST800-22Rev1a]
[3] Deng and Lin, Random Number Generation for the New Century. The American Statistician,May
2000; 54, 2
ABSTRACT
TESTING METHODS OF RANDOM NUMBERS
Random numbers have had a wide range of usage for many years and obtained using the method of generating
the random number. With Obtained random numbers, random number sequences created. Because it is not
possıble to test a random number alone. In order to test the randomnes of random number sequences, various
test suites have been developed, such as FIPS140, NIST, Diehard, Crypt-X. Generally, FIPS 140 and NIST
tests are preferred testing of random number sequences. Since its simplicity to understand and implement,
many users preferred FIPS140 test. However, in spite of the publication of the NIST test document and the
code, which are more valid, ıt has been diffıcult to understand. In this study, in order to resolve this situation,
NIST tests are examined, so users can easily produce a random number sequences to test the program written
in C #. Thus, the problem for many users the convenience to use the NIST tests will be provided

Kısmi En Küçük Kareler Regresyon’da (Partial Least Squares Regression/PLSR) gizli dei kenlerin (Latent
Variables/LV) kestirilmesinden sonra, bu bile enler üzerinden bir ya da birden fazla baımlı dei ken kestirilir.
Bu nedenle PLS’yi salamla tırmak için doru bir yakla ım, salam regresyon kestiricisinin kısmi bir biçimini
olu turmaktır. Serneels vd. (2005)’de M regresyon kestiricilerinin ‘kısmi’ bir biçimi önerilmi ve bu kestirici,
kısmi salam M (partial robust M/PRM) regresyon kestiricisi olarak adlandırılmı tır. Aykırı deerlerin aırlıı
azaltılarak olu turulan PRM regresyonunda, kaldıraç gözlemleri ve dikey aykırı deerler olarak bilinen iki
aykırı deer türünün de etkisini azaltmak için yinelemeli bir emada sıfır ile bir arasında dei en sürekli
aırlıklar hesaplanır.

2. Kısmi Sa lam M-Kestiricileri
Özellikle baımsız dei ken sayısı gözlem sayısına göre büyük olduunda (p>n) kullanılan LV’ler regresyon
modelinde, baımlı dei ken sınırlı sayıda k tane LV ile modellenir. LV’ler, satırları t i ,1  i  n
vektörlerinden olu an bile en matrisi Tn×k ’ye koyulur. LV regresyon modeli, y i = t i  +  i eklinde verilir.

’nin boyutu (k) küçük olduu için, salam M kestiricisi kullanılarak baımlı dei keni LV’ler ile açıklayarak
kestirilir. Klasik regresyonda kullanılan M kestiricilerinden temel farkı, dikey aykırı deerlerin aırlıını
azaltan w ir aırlıkları ri = y i  t i  artıklarından ve kaldıraç gözlemerinin aırlıını azaltan w ix aırlıkları t i
bile enlerinden hesaplanır. Sonuç olarak aırlıklar, w i = w ir w ix eklinde bulunur. Böylece elde edilen
kestirici, PRM olarak adlandırılır.

Key Words: Randomness, Random number generation, Statistical testing methods
Regresyon için M kestiricilerinin hesaplanması, bir Yinelemeli Olarak Yeniden Aırlıklandırılmı En Küçük
Kareler (Iteratively Reweighted Least squares/IRLS) algoritması ile tamamlanır. Bu nedenle, PRM regresyonu
kestiricisini hesaplamak için Cummins ve Andrews (1995)’te önerilen IRPLS yöntemine benzer, bir yinelemeli
olarak aırlıklandırılmı PLS algoritması kullanılır. Ancak PRM için kullanılacak algoritmada, salam
ba langıç deerleri ve hem artık hem de bile en uzaylarındaki uzaklıklara dayanan aırlıklar kullanılır.
Serneels vd. (2005)’te kullanılan aırlıklar özgün IRPLS makalesinde verilen birkaç aırlık fonksiyonundan

[

]2

eklinde verilen Fair fonksiyonu kullanılarak bulunur. Buradaki c, ayarlama sabitidir
biri olan 1 / 1 + z / c
ve c=4 olarak alınmı tır. Serneels vd. (2005)’de Fair aırlık fonksiyonundan ba ka aırlık fonksiyonlarının da
kullanılabilecei ve seçilen aırlık fonksiyonu için herhangi bir en iyi olma özellii iddia edilmemi tir.
IRLS’de en sık kullanılan aırlık fonksiyonları Çizelge 1’de verilmi tir.
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Çizelge 1. IRLS Aırlık Fonksiyonları.

KLAS K VE SA LAM YANLI REGRESYON YÖNTEMLER N N KAR ILA TIRILMASI:
TÜRK YE’DEK
S ZL K ORANI ÖRNE

Yöntem

A ırlık Fonksiyonu

Bisquare

(1  (z / c) ) ,

Esra POLAT*, Semra TÜRKAN, Süleyman GÜNAY

2 2

Cauchy

Huber

Talworth

z c

, z >c

0

]

1,

z <c

c/z ,

c=2.385

z c

1,

z c

0,

z >c

Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, statistik Bölümü, 06800, Beytepe, Ankara, TÜRKYE

c=4.685

sturkan@hacettepe.edu.tr, espolat@hacettepe.edu.tr, sgunay@hacettepe.edu.tr

[

1 / 1 + (z / c)2

Varsayılan Sabit

c=1.345

c=2.795

3. Benzetim Çalıması
Sa lam regresyonda, aykırı de erlerin a ırlı ını azaltma yöntemi önemlidir. Filzmoser (2010), sa lam
regresyonda yumu ak a ırlıklandırma (soft weighting) olarak da bilinen [0,1] aralı ındaki sürekli a ırlıkların
kullanılmasının ya da sert a ırlıklandırma (hard weighting) olarak da bilinen 0/1 a ırlıklarının kullanılmasının
regresyon kestiricisinin etkinli ini etkileyece ini ve özellikle, p>n olan büyük boyutlu veri kümelerinde
yumu ak a ırlıklandırmanın daha etkin sonuçlar verdi ini ifade etmi tir. Bu çalı manın amacı, PRM
algoritmasında kullanılan Fair a ırlık fonksiyonunu Çizelge 1’de verilen seçenek dört a ırlık fonksiyonunu
kullanarak de i tirmek, böylece de i tirilmi ve özgün PRM algoritmalarını klasik PLSR algoritması SIMPLS
ile farklı hata terimlerine sahip modeller için etkinlik açısından kar ıla tırmaktır. Ayrıca, González vd.
(2008)’de verilen simülasyon düzenini kullanarak etkinli e ek olarak, yumu ak ve sa lam a ırlıklandırmanın
PRM’de veriye uyum ve kestirim açısından etkilerini, normal da ılım için farklı aykırı de er türleri yaratarak
kar ıla tırmaktır.

1. Giri
Veri kümesinde çoklubalantı olduunda klasik Çoklu Dorusal Regresyon (Multiple Linear
Regression/MLR) kestiricileri çok büyük bir varyansa sahip olur ve En Küçük Kareler (Least Squares/LS)
yöntemi ile elde edilen parametre tahminleri güvenilir deildir. Bu durumda Ridge Regresyon (Ridge
Regression/RR), Temel Bile enler Regresyonu (Principal Component Regression/PCR) ve Kısmi En Küçük
Kareler Regresyonu (Partial Least Squares Regression/PLSR) gibi yanlı kestirim yöntemleri kullanılır. PLSR
yöntemi için kestirimler yapılırken en sık kullanılan PLSR algoritması SIMPLS’dir. Ancak, her üç klasik
yöntem için de sonuçlar aykırı gözlemlerden etkilenir. Bu nedenle, literatürde bu yöntemlerin çe itli salam
kar ılıkları önerilmi tir. Bu çalı manın amacı, yanlı klasik ve salam regresyon yöntemlerini kullanarak
çoklubalantı ve aykırı deer varlıında Türkiye’deki i sizlik oranını tahmin etmek ve bu yöntemleri
kar ıla tırmaktır.
2. Klasik ve Salam Ridge Regresyon Yöntemleri
Hoerl ve Kennard (1970) tarafından önerilen RR tahmin edicisi, ˆ RR = ( X T X + kI) -1 X T y biçimindedir.
Burada I , pxp boyutlu birim matrisi ve k, yanlılık sabitini gösterir. Çoklu balantı olduunda RR iyi sonuç
vermesine ramen, normallik salanmadıında ve aykırı deerler varlıında salam bir yöntem deildir. Bu
nedenle, RR yöntemi ile bazı salam kestirim yöntemlerinin birle tirilmesi gerekir. Marona (2011), RR için
salam MM kestiricisini önermi tir. ˆ ba langıç kestiricisi, r = r (ˆ ) ve ˆ 2 , r’nin M –ölçek kestirimi
ini

ini

ini

KAYNAKLAR

1 n  ri 
olmak üzere   0
=  fonksiyonundan elde edilir. Burada  0 sınırlandırılmı  -fonksiyonu ve 
n i=1  ˆ ini 
n
ri ()
2
2
) + k 1 fonksiyonu
seçilebilen sabit bir deerdir. Ridge MM kestiricisi L( X, y, ) = ˆ ini
(
i =1
ˆ ini

[1] Cummins D. J. and Andrews C. W. (1995), Iteratively Reweighted Partial Least Squares: A Performance
Analysis By Monte Carlo Simulation, Journal of Chemometrics, 9, 489-507.

minimum yapılarak elde edilir. Burada r = (r1 ,..., rn ) ' = y  ˆ 0 1n  Xˆ 1 artık vektörünü,  sınırlandırılmı
ba ka bir  -fonksiyonunu (    0 ) göstermektedir.

[2] Filzmoser P., Serneels S., Maronna R., Van Espen P. J. (2009), Robust multivariate methods in
chemometrics, Comprehensive Chemometrics, 681-722.

3. Klasik ve Sa lam Temel Bile enler Regresyon Yöntemleri

[3] González J., Peña D., Romera R. (2008), A robust partial least squares regression method with
applications, Journal of Chemometrics, 23, 78–90.

PCR ve PLSR, kp olmak üzere k boyutlu ti bile enlerini kullanarak, p boyutlu x-baımsız dei kenler kümesi
ve q boyutlu y-baımlı dei kenler kümesi arasındaki ili kinin varlıını açıklayan, E . (1)’de gösterilen iki
dorusal modele dayanır. Burada Pp,k , x yükleri matrisini ve A k,q , y i ’nin t i üzerine regresyonundan elde

[4] Serneels S., Croux C., Filzmoser P., Van Espen P. J. (2005), Partial Robust M-regression, Chemometrics
and Intelligent Laboratory Systems, 79, 55-64.

edilen eim matrisini gösterir. f i ve g i , hata terimlerini gösterir. ki dorusal model, özgün baımsız
dei kenler türünden y i =  0 + Bq,p x i + e i eklinde yazılır. Burada , Bp,q = Pp,k Ak,q ve 0 = y  Bq,p x ’dır.

ABSTRACT
THE MODıFICATION OF FAıR WEıGHT FUNCTıON ıN PARTIAL ROBUST M-REGRESSION
WITH ALTERNATıVE IRLS WEıGHT FUNCTıONS: A SIMULATION STUDY
The aim of this study is to see the effects of modification of Fair weight function used in original robust PLSR
method PRM by alternative weight functions, furthermore, is to examine the effects of soft and hard
weightings in this algorithm in terms of efficiency, goodness of fit and prediction.

x i = x + Pp,k t i + f i
y i = y + A q,k t i + g i

(1)

Key Words: Partial Robust M-Regression, IRLS weight functions, hard and soft weighting, efficiency,
goodness of fit, prediction, robust.

PCR yöntemi, Temel Bile enler Analizi (Principal Component Analysis/PCA) ile LS regresyonu
birle tirdiinden sonuçlar aykırı gözlemlerden etkilenir. Bu nedenle, Hubert ve Vanden Branden’de (2003)
önerilen salam PCR (robust PCR/RPCR) yönteminde ilk olarak, baımsız dei kenler üzerine salam PCA
yöntemi olan ROBPCA uygulanır. x i ’nin kovaryans matrisinin salam kestiricisi olarak p<n olduunda, En
Küçük Kovaryans Determinantı (Minimum Covariance Determinant/MCD) kestiricisi kullanılır. MCD
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kestiricilerin p>n olan yüksek boyutlu veri kümelerine uygulanabilmesi için ilk önce, ROBPCA yöntemi ile bu
veri kümeleri indirgenir. RPCR yöntemi, projeksiyon izleme tekniklerini küçük boyutlardaki salam kovaryans
kestirimi ile birle tirir. Daha sonra, salam regresyon yöntemi uygulanır. Eer tek bir baımlı dei ken var ise,
yeniden aırlıklandırılmı LTS regresyon tercih edilir, aksi durumda MCD regresyon yapılır.

ORTAÖ RET M Ö RENC LER N N MATEMAT K DERS TUTUM VE LG LER N N
BEL RLENMES : B GAD Ç ÖRNE

3. Klasik ve Salam Kısmi En Küçük Kareler Regresyon Yöntemleri
SIMPLS algoritmasının ilk a amasında, ti skorları varyans kovaryans matrisleri Sxy ve Sx’e dayalı olarak
hesaplanır ve ikinci a amasında, bu k boyutlu t i skorlarından MLR ile y i ’ler kestirilir. Bu nedenle,
algoritmanın her iki a aması da aykırı deerlere kar ı dirençli deildir. Hubert ve Vanden Branden (2003),
SIMPLS algoritmasındaki Sxy ve Sx’i, salamla tırılmı kestirimleri ile yer dei tirerek, dei kenler üzerine
ROBPCA ve MLR yerine salam regresyon yöntemi olan ROBPCA regresyonunu uygulayarak salam
RSIMPLS algoritmasını önermi tir.

Fatih ÇEMREK*, Özkan ÖZCAN*

*Eski ehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi statistik ESK EH R
fcemrek@gmail.com, ozkanozcan1903@hotmail.com
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G R
Örenmeyi etkileyen en önemli duyu sal özelliklerden biri olarak nitelendirilen tutum, bireylerin
örenmelerini olumlu ya da olumsuz yönde etkileme gücüne sahiptir. Matematik dersi, bireylerin problem
çözme, analitik dü ünme, yorumlama becerilerini artıran temel bir ders olarak ilköretim ve ortaöretim
programlarında ba langıçtan beri yer almaktadır. Matematie yönelik ilgi ve merak uyandırılması ve bu
konulara ili kin olumlu tutumların geli tirilmesi, örgencilerin bili sel yeterliklerinin geli mesine katkı salar.
Bu ara tırmanın amacı, Duatepe (1999) tarafından geli tirilmi olan matematik dersi tutum ölçei kullanılarak
ortaöretim örencilerinin matematik dersine kar ı olan tutum ve davranı larını belirlemeye çalı maktır.
Ölçein geçerlik ve güvenirlik çalı ması, Balıkesir ili Bigadiç Cumhuriyet Lisesi’nde okuyan 180 örenci
üzerinde gerçekle tirilmi tir. Yapı geçerlii için ba vurulan KMO Barlett katsayısı 0,925 bulunmu tur. Faktör
analizi sonucunda ölçein 3 faktörde toplandıı gözlenmi tir. Faktörler alan yazına dayalı olarak, zevk alma,
ilgi-sevgi ve korku olarak adlandırılmı tır. Üç faktör varyansın toplamda %53,876’sını açıklamaktadır

ABSTRACT
THE COMPARISON OF CLASSICAL AND ROBUST BIASED REGRESSION METHODS: AN
EXAMPLE OF THE RATE OF UNEMPLOYMENT IN TURKEY
In case of multicollinearity, the classical Multiple Linear Regression estimates are unreliable. Hence, in this
case biased regression methods such as Ridge Regression, Principal Component Regression and Partial Least
Squares Regression are used. The aim of this study is to forecast the unemployment in Turkey in existence of
multicollinearity and outliers by using three biased classic regression methods and their robust counterparts
and is to compare these methods.
Key Words: Partial Least Squares Regression, Principal Component Regression, Ridge Regression, Robust,
Unemployment.

BULGULAR
Ölçein yapı geçerliliini belirlemek için yapılan faktör analizi ile ölçekte yer alan maddelerin matematik dersi
tutumu ile ilgili hangi faktörleri ölçtüü ortaya çıkarılmı tır. Matematik Dersi Tutum Ölçei faktör analizi
çalı ması, temel bile enler analizi (Principle Component Analysis) teknii uygulanarak yapılmı tır. Bu
çalı mayı desteklemek ve faktör sayısına salıklı karar verebilmek amacıyla faktörlerin öz deerlerine dayanan
Scree sınaması grafii de incelenmi tir.
Scree sınaması sonrasında ölçekten maddelerin azaltılma i lemine geçilmi tir. Tek ve iki maddelik faktör
olu turan maddelerin ölçekten çıkarılması sonucunda 3 faktörlü 23 maddelik tutum ölçei belirlenmi tir.
Dolayısıyla 3 madde ölçekten atılmı tır
Faktör

Öz de er

Varyans Yüzdesi

Toplam

1

9,207

40,029

40,029

2

1,703

7,404

47,434

3

1,482

6,442

53,876

Varyans Yüzdesi

Tablo-1. Matematik Dersine Yönelik Tutum Ölçe inin Faktör Yapıları (Matematik Dersine Yönelik
Tutum Ölçe inin Faktör Yapısına li kin Döndürülmemi Varyans De erleri)
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ÇEVREYE UYARLANMI KUZNETS E R S : PORTEK Z ÜZER NE B R
UYGULAMA
Mehmet MERT Hakan BOZDA
Akdeniz Üniversitesi . .B.F. Ekonometri Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi . .B.F. Ekonometri
BölümüMail: mmert@akdeniz.edu.tr, hakanbozdag@sdu.edu.tr
Çevreye Uyarlanmı Kuznet E risi
Simon Kuznets (1955), iktisadi büyüme ve kalkınma ile birlikte gelir da ılımının önce bozulaca ını, ancak
gelir artı ının devam etmesi ile birlikte gelir da ılımındaki adaletsizli in azalaca ını ileri sürmü tür.
Literatüründe Kuznets E risi adı ile anılan bu görü , 1990'lı yıllarla birlikte iktisadi büyüme ile çevre kirlili i
ve çevre tahribatı için de kullanılır hale gelmi tir. ktisadi büyüme ile birlikte çevre kirlili inin ve/veya çevre
tahribatının artaca ı, belli bir gelir düzeyinden sonra azalaca ına ili kin görü e literatürde "Çevreye
Uyarlanmı Kuznets E risi" adı verilmektedir.

ekil-1. Scree Sınaması Grafii
Tartı ma Ve Sonuç
Ara tırma kapsamında kullanılan ölçein yapı geçerliini kontrol etmek amacıyla gerçekle tirilen faktör analizi
sonucu ölçekte kalmasına karar verilen 23 maddenin belirli bir yapıyı ölçebilecei sonucuna ula ılmı tır.
Faktör analizi sonuçları ölçein üç alt boyuttan olu an bir yapıya sahip olduunu ortaya koymaktadır. Bu
faktörler, alan yazına dayalı olarak; zevk alma, ilgi-sevgi ve korku biçiminde adlandırılmı tır.

KAYNAKLAR
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[2] Avcı, E., Co kuntuncel, O.ve nandı Y.,(2011),”Ortaöretim On kinci Sınıf Örencilerinin Matematik
Dersine Kar ı Tutumları” Mersin Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı:1, Haziran 2011, ss.50-58.
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ekil 1. Kuznets E risi
ekildel 1' de gelir düzeyi yükselince çevre kirlili i artmakta, söz konusu düzeyden itibaren azalan bir seyir
izlemektedir. Gelir düzeyi ile çevre kirlili i arasındaki ili kinin neden ters U biçimli bir seyir izledi inin teorik
düzeyde açıklanmasında çe itli faktörlerin etkili oldu u ileri sürülmektedir.
Çevreye Uyarlanmı Kuznets E risi ili kisinin açıklanmasında genel olarak ölçek, kompozisyon ve teknoloji
etkileri belirtilmektedir.
Çevreye Uyarlanmı Kuznets E risi'nin ara tırılmasına yönelik çalı malarda genel olarak a a ıdaki modelin
tahmin edildi i görülmektedir:

DETERMINATION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS 'MATHEMATICS COURSE
ATTITUDE AND NTERESTS: B GAD Ç EXAMPLE
Regarded as one of the important factors that affect learning attitudes, individuals have the power to affect
learning positively or negatively. Awakening of curiosity and interest towards mathematics and the
development of positive attitudes on these issues, contribute to the development of cognitive competencies of
students among. The purpose of this study, Duatepe (1999), which was developed by secondary school
students using mathematics to mathematics attitude scale is to determine the attitudes and behaviors.
Key Words: (mathematics,math lesson,math attitude, math interest)

(1)
1 nolu denklemde, ba ımlı de i ken olarak ki i ba ı CO2 emilimi, ba ımsız de i kenler olarak ise ki i ba ına
milli gelir, ki i ba ına milli gelirin karesi ve küpü kullanılmaktadır.  katsayısının i aretine göre kullanılan
çevre göstergesi ile milli gelir arasındaki ili kinin ekli de de i mekte, kimi zaman “U” ve ters “U” elde
edilirken, kimi zaman ise “N”, ters “N” ve ters “J” ili kileri de elde edilmektedir.
Bu çalı mada Portekiz için 1961-2009 yılları arasında tahmin edilen VAR modelinde, ba ımlı de i ken CO2
emisyonu, ba ımsız de i kenler ise ki i ba ına milli gelir (GDP), ki i ba ına milli gelirin karesi ve ki i ba ına
milli gelirin küpü verilerinden yararlanılmı tır. Veri seti Dünya Bankası internet sitesinden temin edilmi tir.

VAR modelinde kullanılacak serilerin ilk olarak birim kök içerip içermedi i kontrol edilmi ; tüm serilerin
ikinci dereceden dura an oldu u tespit edilmi tir.
De i kenler arasındaki uzun dönem ili kinin varlı ı Johansen E bütünle me testi ile belirlenmi tir.
Olu turulan VAR modelinin gecikme seviyesi AIC ve SIC kriterine göre 3 olarak belirlenmi tir. VAR modeli
yardımı ile de i kenler arasındaki Hata düzeltme modeli kullanılarak CO2 emilimi ile GDP arasındaki Granger
nedensellik analizi yapılmı tır.
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Sonuç olarak 1961-2009 yılları arasında Portekiz için Çevresel Kuznet hipotezinin geçerli olup olmadı ı tespit
edilmeye çalı ılmı tır.

2012 VEFAT VERLERNE GÖRE TEK YALAR ÇN TÜRKYE YAAM TABLOSUNUN
GÜNCELLENMES
Hanife TAYLAN ve Güçkan YAPAR
Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Fakültesi, statistik Bölümü
e-mail: hanife.taylan@deu.edu.tr ve guckan.yapar@deu.edu.tr
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ABSTRACT
ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVE: AN EMPIRICAL ANALYSIS FOR PORTUGAL
The relationship between environmental quality and economic growth has been empirically modeled through
emissions–income relationship so far, and the outcome of most of these studies has been formulated by the so
called environmental Kuznets curve (EKC) hypothesis. According to the environmental Kuznets curve
hypothesis, the relationship between per-capita GDP and per capita pollutant emissions has a U shape, an
inverted-U shape, a N shape and an inverted-N shape. This implies that, economic growth may be profitable
for environmental quality. This paper investigates the validity of Environmental Kuznets Curve Hypothesis for
Portugal, using time series data for 1961-2009 period. Firstly, EKC relationship for CO2 emissions for Bosnia
& Herzegovina, over a time period of 1992–2009, has been tested and then tried to determine relationship
between CO2 emissions–income.
Key Words: Economic Growth, Environmental Kuznets Curve, VAR Analysis.

2012 Türkiye Ya am Tablosu
Aktüerya biliminin temelini olu turan ya am tabloları bir nüfusun ölüm ve ya am olasılıklarını hesaplayarak
gelecekte beklenen ömürlerini elde eder. Ya am tablolarının barındırdıı en önemli dei ken olan gelecekte
beklenen ya am süresi, demografik olarak bir geli mi lik göstergesi olmasının yanında sigortacılık sektörü
içinde önemli bir bilgidir. Gelecekte insanların ortalama ne kadar ya ayacaının bilinmesi sosyal güvenlik
sistemi ve özel sigortacılık sektöründe prim, rezerv, teminat hesaplamaları, emeklilik sürelerinin belirlenmesi
ya da ürün olu turma gibi finansal yönetimin temelini olu turan alanlarda kullanılır. Günümüzde ya am
ko ullarının iyile mesi, tıp ve teknolojik alanda ya anan geli meler demografik yapının dei mesine yol
açmı tır. Bu geli meler ise uzun ömürlülüe ve ya lı nüfusun artmasına neden olmu tur. Dei en bu yapıya
uyum salamak, sektörün yanlı hesaplamalardan korunması ve gelecekte kar ıla abilecei riski yönetebilmesi
açısından toplumun demografik yapısını yansıtan ya am tablolarının sektörde kullanılması büyük önem
ta ımaktadır.
Ya am tabloları dönem ve ku ak ya am tabloları olmak üzere iki tipte olu turulur (Preston vd., 2001). Ku ak
ya am tablosu aynı zaman aralıında doan tüm bireylerin her bir üyesinin ölümüne kadar geçen sürenin
modellenmesi ile olu turulan tablolara denir. Dönem ya am tabloları ise belirli bir zaman aralıında ya ayan
mevcut nüfusun ya am sürelerinin modellenmesiyle olu turulur. Ku ak ya am tabloları bir ku aın ölüm
davranı larını incelediinde yakla ık yüz yıllık ölüm ve ya am verisine ihtiyaç duyar ve bu çou ülke için
henüz mevcut olmayan bir veri setidir. Ülkemizde ise ölüm ve ya am verileri TUK tarafından
yayımlanmaktadır. Bu verilerin doru ve tüm nüfusu yansıtacak ekilde yayımlanması gerekir. 2009 yılı
itibariyle ölüm verileri Türkiye geneli için yayımlanmaya ba lanmı tır ve kayıt sistemindeki bu dei iklik
ülkemiz için dönem ya am tablolarının doru bir ekilde olu turulmasına olanak tanımı tır. Bu çalı mada
Türkiye geneli ölüm ve ya am verileri kullanılarak ülkemizin kendi demografik yapısını yansıtan daha önceki
çalı malarımızda olu turduumuz cinsiyet ve ya grupları bazında Özetlenmi Dönem Ya am Tablosu 2012
ölüm verileri kullanılarak güncellenmi tir. Ayrıca daha önce ya grupları ve cinsiyet bazında olu turulan
ya am yablosu bu çalı mada tek ya lar için geni letilmi tir.
Bir ülkenin belirli bir zaman aralıındaki mevcut demografik yapısını yansıtan ve bu oranı baz alarak
olu turulan ya am tablosuna dönem ya am tablosu denir. Öncelikle demografi biliminde oran herhangi bir
olayın (ölüm, doum, göç vb.) gerçekle me sayısının bu riske maruz kalan ki i yıl sayısına bölümüyle elde
edilir. Tablonun olu turulması için tanımlanacak ilk dei ken ya a özgü ölüm oranı olarak adlandırılan, n M x ,
belirli bir zaman aralıında x ve x+n ya ları arasında ölen ki i sayısının yine aynı ya aralıında ya ayan ki i
yıl sayısına bölünmesiyle elde edilir (Arias, 2010).

n

Mx =

Dx
 n mx
N
n
x
n

Ortalama ya ayan ki i yıl sayısı

n

ax ile gösterilir ve elde edilmesinde kullanılan 4 ayrı yöntem mevuttur

(Preston vd., 2001). Bu çalı mada gerçek gözlemlerden faydalanılmı tır. Ya a özgü ölüm olasılıı (ölüm hızı),
, x ya ında bir kimsenin n yıl içindeki ölüm olasılıını ifade eder ve ya a özgü ölüm oranı ve ya ayan ortalama
ki i yıl sayısı dei kenleri kullanılarak elde edilir. Bu dönü üm gerçek ku ak davranı larını baz alır ve bu
dönü üm Greville (1943) and Chiang (1968) tarafından tanımlanmı tır.

n

Lx = n . lx +n + n ax . n d x  n qx =

dx
n. n mx
=
lx
1 + (1  n ax ) n mx

n

ve sadece bir parametre gerektirir ve o parametre ise ’tir. Ortalama ya ayan ki i yıl sayısı dönem ya am
tablolarının olu turulmasında önemli bir yere sahiptir ve n mx  n qx
dönü ümü ile ya a özgü ölüm
olasılıklarının gözlenen verilerden elde edilmesine olarak salar (Preston vd., 2001). Ya a özgü ölüm
olasılıklarının elde edilmesi a aıdaki dönü üm kullanılır.
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n

qx =

n. n mx
1 + (1  n ax ) n mx

TÜRK YE’DE R SK DE ERLEND RMES YÖNTEM VE UYGULAMALARINA GENEL B R
BAKI

q = 1

Daha sonra sırasıyla ya am tablosu fonksiyonları olan ya ama olasılıkları,

n

Burak BRGÖREN, Kezban BULUT
Kırıkkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendislii Bölümü,71541,Yah ihan/KIRIKKALE
bbirgoren@yahoo.com,kezbanbulut@yahoo.com

px , ya ayan ki i yıl sayısı, n Lx ,

toplam ki i yıl sayısı, Tx , elde edilmi tir (Selvin, 2008). Ya am tablosu analizinden faydalanılarak x ya ında
bir kimsenin beklenen ya am ömrü a a ıdaki gibi hesaplanır.
0

ex =

Giri

Tx
lx

KAYNAKLAR
[1] Arias E., (2010). United States life tables by Hispanic origin. National Center for Health Statistics. Vital
Health Stat 2(152).
[2] Bell, F., C., Miller, M., L., (2005), Life Tables for the United States Social Security Area 1900-2100.
Social Security Administration. Actuarial Study, 120.
[3] Chiang, C.L. (1972). On constructing current life tables. Journal of the American Statistical Association 67,
538-541.
[4] Preston, S. H., Heuveline, P., Guillot, M., 2001. Demography Measuring and Modeling Population Process.
Blackwell, INC., Publications, USA.
[5] Shryock, H.S., Siegel, J.S., and Associates, 1971. The methods and materials of demography. U.S.
Government Printing Office, Washington, D.C.
ABSTRACT
UPDATING TURKEY LIFE TABLE FOR A SINGLE AGE BY USNG 2012 DATE DATA
Life tables are widely used in many areas. In particular, these tables are crucial in actuary and demography. In
actuarial science and demography, a life table is a table which shows, for each age, what the probability is that
a person of that age will die before his or her next birthday. Developments countries use a life table which
reflects demographic structure of their countries. The purpose of this study is updated a complete period life
table by gender which is demonstrated demographic features of Turkey with Turkey Death Data Set.
Key Words: Life expectancy, complete period life table, age specific death probability, life/mortality table.

Türkiye’de 2012 yılında çıkarılan 6331 sayılı  Salıı ve Güvenlii Kanununa göre i yerinde var olan ya da
dı arıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönü mesine yol açan faktörler ile
tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararla tırılması
amacıyla yapılması gerekli çalı malar Risk Deerlendirme olarak tanımlanmaktadır [1]. Kanun sektör ya da
büyüklük farklı gözetmeksizin tüm i verenlerin risk deerlendirmesi yapma veya yaptırması yükümlülüü
getirmektedir.
Kanuna istinaden çıkarılan Risk Deerlendirmesi Yönetmeliine göre risk deerlendirmesi, tüm i yerlerinde
kurulu a amasından ba lamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri analiz etme, riskleri kontrol altına alma,
dokümantasyon ve yapılan çalı maları yenileme a amaları izlenerek gerçekle tirilir [2].
Türkiye dei ik istatistikler dikkate alınarak yapılan deerlendirmelerde gerek AB ülkelerine gerekse OECD
ülkelerine kıyasla i kazaları açısından en kötü durumdaki ülkeler arasında yer almaktadır. Bunun ülke
ekonomisine ciddi ölçülerde zarar verdii bilinmektedir. Etkin risk deerlendirmesi çalı malarının i kazalarını
önlemede büyük fayda salayacaı beklenmektedir.
Risk De erlendirmesi
AB ülkelerinde i salıı ve güvenlii anlayı ı proaktif (önleyici) yakla ımı esas alır ve risk deerlendirmesi
proaktif yakla ımın temel aracı kabul edilmektedir. Türkiye’de risk deerlendirmesi yakın zamana kadar
sadece büyük ölçekli sanayi kurulu ları tarafından yaygın olarak kullanılıyor iken imdi lokantalar, kuaförler
gibi küçük esnafın ve hastaneler, bankalar gibi her tür i letmenin risk deerlendirmesi yapmasını zorunlu kılan
büyük çaplı bir kanuni düzenlemeye gidilmi tir. Ancak kanunun uygulama ayaında birçok zorluklar
beklenmelidir, çünkü büyük ölçekli firmaların profesyonel ekiplerle uygulamakta olduu, ciddi istatistiksel
teknikler içeren yöntemleri küçük firmaların uygulaması pratikte çok zordur.
Tüm i yerlerinin i güvenlii uzmanı ve i yeri hekimi çalı tırma yükümlülüü kısmen bu problemi çözecektir.
Danı man olarak görev yapacak bu ki ilerin temel görevleri arasında risk deerlendirme çalı malarının
yürütülmesi yer almaktadır.
Dier taraftan karma ık yöntemlerle bu i in yapılmaya çalı ılması küçük firmalar için zorluk üretmeye devam
edecektir. Bunun için AB ülkelerinde kontrol listelerine dayalı ve basit matrislerle risk analizi gerçekle tirilen
yöntemler önerilmektedir. Bu yöntemler son dönemde sektör bazlı hazırlanmakta, her sektörün ihtiyacına
yönelik açıklamalar içermektedir. Türkiye’de  Salıı ve Güvenlii Genel Müdürlüünün önerdii bu tür
yöntemler kamuoyu ile payla ılmaktadır. Ayrıntılı bir risk deerlendirmesi rehberi için [3]’e bakılabilir.
Ayrıca karma ık risk deerlendirme matrisleri ve Fine-Kinney yöntemi [4] gibi yöntemlerin de Türkiye’de
yaygın ekilde kullanılmaya ba landıını görmekteyiz.

Türkiye, risk deerlendirmesinin ülke çapında yaygınla tırılması ve oturtulması sürecinin henüz ba ındadır. Bu
çalı manın amacı risk deerlendirmesinde mevzuat gerekleri, Türkiye’de yaygınla an risk deerlendirmesi
yöntemleri ile risk analizinde risk hesaplaması için ba vurulan yöntemler hakkında pratik bilgiler vermek ve
bunların uygulama zorlukları ve uzun vadede ne ölçüde ba arılı olacakları hakkında bir deerlendirme
yapmaktır. Dier bir deyi le yakın gelecee yönelik bir projeksiyon ortaya koymaktır.
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L K N N KANON K KORELASYON ANAL Z
NCELENMES

Giri
Borsa endekleri, hisse senetleri arasındaki ili kiler uzun zamandır istatistik bilimi tarafından incelenmektedir.
Bu çalı mada Borsa stanbul (BIST) için tanımlanmı bile ik endeksler olan BIST100, BIST50 ve BIST30
endekleri ve 22 sektörel endeks arasındaki ili ki kanonik korelasyon analizi ile incelenecektir. Bu ili kiler
ı ıında sektörlerin bir birilerine olan etkileri ve bu etkilerin boyutlarının bulunması salanacaktır.

ABSTRACT

Endeksler ve ncelenmesi

AN OVERVIEW OF RISK ASSESSMENT METHODS AND PRACTICES IN TURKEY
Turkey is at the beginning of the dissemination of risk assessment process across the country. The aim of this
study is to give practical information about the risk assessment methods which are growing up in Turkey,
about risk analysis methods applied for the calculation of risk and their application challenges, and to make
an assessment of the extent to which it will be successful. Thus it will try to make a projection for the near
future.

Key Words: Occupational health and safety, Risk assesment methods.

Endeks genel olarak belirli bir zaman aralıında sektörel faliyetlerdeki dei imin tanımlanması
amacıyla olu turulmu verilerdir. Finansal olarak ise belirli özelliklerine göre ayrı tırılmı irketlere ait
hisse senetlerindeki dei imleri temsil etmektedir. Bu çalı mada BIST’a göre ayrı tırılmı hisse
senetlerinden olu an endekslerin çe itli parameterler ı ıında kanonik korelasyon analizi çıktıları
irdelenecektir. Bu veriler 168 günlük bir zaman aralıında alınmı tır.

Çizelge 1. Örnek bir endekse ait inceleme a amasında kullanılan veriler.
Endeks adı
Dün
1.Seans
2.Seans
% Dei im
En Yüksek
XBANK

a.

179.489

175.207

175.937

-1.98

180.438

En Dü ük
173.946

Kanonik Korelasyon Analizi

Kanonik korelasyon analizi (KKA) 1936 yılında Harold Hotteling tarafından bulunmu tur. Genellikle iki
baımsız dei kene sahip veri kümesi arasındaki ili kiyi incelemek amacıyla kullanılmaktadır. Bulunduu
günden bugüne oldukça fazla uygulama alanı bulan KKA yöntemi ayrıca en geli mi istatistiki analiz
yöntemlerinden biri olarak kabul edilmektedir. KKA’de temel amaç veri kümesini olu turan bilgilerin en
yüksek korelasyona ait dorusal kombinasyonlarının elde edilmesidir [1]. Kanonik korelasyon katsayısı en
fazla  , en az ise    deerini almaktadır.

ekil 2. Sektörel Endeksler ve Bile ik Endeksler Arasındaki li ki
ekil 1 de bile ik endeksler olan BIST100, BIST50 ve BIST30 endeksleri ve 22 sektörel (XBANK,
XBLSM, XELKT, XFINK, XGIDA, XGMYO, XHOLD v.b) endeks arasındaki en büyük kanonik korelasyon
katsayıları(KKK) gösterilmektedir. Çizelge 1’de gösterildii üzere endeksler arasındaki ili ki incelenirken 6
parametre üzerinden analiz yapılmaktadır.

Çizelge 2. Sektörel Endeksler ve Bile ik Endeksler Arasindaki KKK Deerleri
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ENDEKS

En Büyük KKK 

XBANK
XKURY

ENDEKS

En Küçük KKK

0.989

XSPOR

0.824

0.988

XSGRT

0.831

XHOLD

0.971

XGIDA

0.841

XUHIZ

0.960

XILTM

0.853

PERIODOGRAM-BASED COINTEGRATION TEST: AN APPLICATION FOR REGIONAL
INFLATION IN TURKEY
Serpil TÜRKYILMAZ1, Mesut BALIBEY2
12

Bilecik eyh Edebali University, Faculty of Science&Art, Department of Mathematics, Bilecik, Turkey
serpil.turkyilmaz@bilecik.edu.tr, mesut.balibey@bilecik.edu.tr
INTRODUCTION

Çizelge 2 incelendi inde bile ik borsa endeksi (BIST100) ile en yüksek KKK sahip sektörel endeksin XBANK
ve en dü ük KKK sahip sektörün ise XSPOR oldu u bulunmaktadır. Sektörel endekslere ait genel veri kümesi
ile BIST100 endeksine ait verilerin KKA sonucunda elde edilen en yüksek kanonik korelasyon katsayısına
sahip kanonik çiftlerin katsayıları denklem (1,2) de gösterildi i gibidir[2]. Bu denklemlerde hesaplanan
kanonik yüklerden yola çıkılarak hangi sektörlerin bile ik endeks olan(BIST100) endeksine artı ya da eksi
yönde etki yaptı ı görülebilmektedir[3].
             (1)
                      (2)
Yukarıdaki bilgiler ı ı ında BIST100 bile ik endeksinin sektörel endekse en fazla etki etti i parametreler
sırasıyla 2.seans de eri, en yüksek de eri, yüzde de i im, dünkü de eri, en dü ük de eri, 1.seans de eri
eklindedir. Sektörel endeksin bile ik endekse en fazla etki etti i parametreler ise sırasıyla XBLSM endeksinin
1.seans de eri, XKURY dünkü de eri, XKURY 2.seans de eri, XMESY dünkü de eri eklindedir.
Çizelge 3. Sektörel Endeksler Arasındaki KKK
En Yüksek KKK
En Dü ük KKK

In economics, inflation is described a rise in the general level of prices of goods and services in
an economy over a period of time. Inflation-targeting regimes have been adopted to guide monetary policy
decisions by many developing countries. Inflation targets are determined by the Central Bank of the Republic
of Turkey and government in Turkey together. In practice, central banks use inflation forecasts as intermediate
targets.
Inflation in Turkey is observed by the deflator of CPI(consumer price index) which is monthly prepared by the
Turkish Statistical Institute, PPI(producer price index) and GDP(the gross domestic product) which is quarterly
prepared. Furthermore, Turkey is administratively divided into 81 provinces and five regions identified in
demographical studies. This classification includes West, South, Central, Nothern and Eastern regions. In
addition to the conventional five geographic regions, on 22 nd of september in 2002, a new classification in
three different levels happened on behalf of the memberhip initiative of the europian union by the state
planning organisation and Turkish statistical agency in three different levels. In this study, the co-integration
relationships between 26 statistical regions will be examined by three different method such as Periodogram,
Engle-Granger Method and Johansen Method.
METHODOLOGY
2.1 Periodogram Based Unit Root

1.Endeks

2.Endeks

1.Endeks

2.Endeks

XBLSM

XTAST

0,9705

XGIDA

XGMYO

0,696

XKURY

XBANK

0,969

XGIDA

XKAGT

0,704

XHOLD

XKURY

0,966

XKMYA

XSGRT

0,723

Çizelge 3 de ise sektörel endekslerin birbirileri ile olan ili kisi incelenmi tir. Bu incelemeler ı ı ında XBLSM
ve XTAST endeksleri arasındaki ili kinin oldukça yüksek oldu u aynı ekilde XKURY ve XBANK endeksleri
arasındaki ili kininde oldukça yüksek oldu u gözlemlenmi tir. XGIDA ve XGMYO endeksleri arasında ise en
zayıf ili kinin oldu u gözlemlenmi tir.

The periodogram based unit root test was introduced by Akdi and Dickey(1998). Periodograms can be used in
many types of data. For an univariate time series data

{Yt : t  T }, the periodogram ordinates can be

calculated without any model specification as;

n
I n ( wk ) = ( ak2 + bk2 ) ,
2

(1)

where,

KAYNAKLAR

ak =

2 n
 (Yt  Y ) cos( wk t )
n t =1

bk =

2 n
 (Yt  Y ) sin( wk t )
n t =1

(2)

Anderson, Ronald L. Tatham and William C. Black. Copyright © Prentice Hall, Inc. 1998.

wk = 2 k / n .  is the mean of the series. One of the main use of the periodogram is to search whether
there is a periodicity in the data or not. This can also be used to test for a unit root (Akdi, Dickey(1998)). The
periodogram has many advantages comparing to the time domain approach. The periodogram can be calculated
without any model specification and the critical values of the test statistics are free of sample size constraints.

[3]Koby Todros and Alfred O. Hero III,”Measure Transformed Canonical Correlation Analysis with
Application to Financial Data” Signal Processing Workshop (SAM), 2012

2.2. Periodogram Based Cointegration Tests

[1] Hotelling, H. (1936). "Relations Between Two Sets of Variates". Biometrika 28 (3–4)
[2] Multivariate Data Analysis, 5th edition by Joseph F. Hair, Jr., Rolph E.

Anahtar Kelimeler: Kanonik Korelasyon Analizi, Borsa, Veri Madencili i, Veri Analizi

When a bivariate series Yt is given, each component of the series can be considered as a sum of a stationary
and a nonstationary series:

Y1,t = a11U t + a12 St
Y2 ,t = a21U t + a22 St .
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KLAS K VE SALAM DE KEN SEÇ M ÜZER NE B R ÇALI MA

Where Ut and St represent nonstationary series(unit root series) and stationary series, respectively. From this
representation, it can be seen that is;

a
a a
Y2 ,t  21 Y1,t = ( a22  21 12 )St = cSt
a11
a11

Onur TOKA1(*) , Meral ÇETN2
1,2

(4)

Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, statistik Bölümü, 06800, Ankara, TÜRKYE
onur.toka@hacettepe.edu.tr, meral@hacettepe.edu.tr

The Linear combination of two series yields a stationary series with the cointegrating vector
a = ( ( a21 / a11 ),1 ). The periodogram-based cointegration test developed by Akdi (1995)
depends on the regression of the real part of the cross-periodogram ordinates of two series.
G R

y1,k =  +  y2 ,k + k , k=1,2,.......,[n/2] .

(5)

Zt = Yt  ˆ X t

(6)

Where, ˆ , estimate of  , is a consistent estimator of (a21/a11). In order to determine whether Y1,t and Y2,t are
cointegrated or not. Zt is derived by using the estimated coefficient from the regression of cross-periodogram
ordinates (5) as follows;

In addition,

Zt

on Zt-1 is regressed and, usual t-statistics are applied.

CONCLUSION
In this study, we are going to consider bivariate series and to search whether there are cointegrated or not by
using a periodogram based method. In other words, the study examines whether there is any long-term
relationship among CPI according to 26 statistical regions by using three different cointegration methods such
as Periodogram, Engle-Granger Method and Johansen Method. The results of empirical analysis indicate that
there exists no bivariate cointegration relationship among some of CPI series when we use Engle-Granger
Regression Method and Periodogram based method. However, the Johansen’s Trace and Maximum Eigenvalue
Methods does not display any co-integration relationships among these 26 statistical regions. Periodogrambased test has many advantages over conventional tests; this test is model-free, seasonally robust and mean
invariant. Furthermore, periodogram method is able to use to support one of the conventional cointegration
tests that show results of different co-integration relationships.

Çoklu dorusal regresyon çözümlemesinde verileri en iyi biçimde tanımlayacak gerekli dei kenlerin modele
seçilmesi, modele katkısı önemsiz dei kenlerin çıkartılması ‘dei ken seçimi’ ya da ‘en iyi altküme seçimi’
olarak bilinir. Çoklu dorusal regresyonda sürekli gündeme gelen sorun, baımsız dei kenlerin bir
altkümesinin seçimidir. Dei ken seçimi ile ilgili ölçütlerin çou kestirimin artık kareler ortalamasının basit bir
fonksiyonudur.
Klasik model seçim yöntemleri klasik kestiricilerle ve testlere dayalıdırlar. Örnein en çok kullanılan
Mallows’un Cp ölçütü ve Akeike bilgi ölçütü (AIC) en küçük kareler kestirimine dayalı olduundan bu
ölçütler aykırı deerlere ve hata daılımının normallik varsayımından sapmalara kar ı oldukça duyarlıdır. Bu
durumda, model seçim yöntemlerinin salam versiyonlarına gerek duyulur. Son yıllarda yapılan ara tırmalarda
regresyon modeli için test yöntemleri ve salam kestiriciler önerilirken, salam model seçim yöntemleri ihmal
edilmi tir. Bu noktada önerilmi olan çe itli yöntemler, benzetim çalı masıyla klasik model seçim
yöntemleriyle kar ıla tırılarak yorumlanmı tır.
SALAM DE KEN SEÇ M YÖNTEMLER
Regresyon analizinde farklı modeller arasında seçim yapabilmek için kullanılan en güçlü yöntemler AIC ve
Mallows’un Cp seçim ölçütleridir. Regresyon analizinde AIC yönteminin hata daılımlarında normallik
varsayımı gerektirmesi ve Mallows’un Cp seçim yönteminde en küçük kareler kestiricisi üzerinden çözümleme
yapması iki yönteminde aykırı deerlere kar ı duyarlı olmasına sebep olmaktadır.
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ABSTRACT
AN APPLICATION OF PERIODOGRAM-BASED COINTEGRATION TEST FOR INFLATION
ACCORDING TO REGIONS
This paper examines whether there is any long-term relationship among CPI (Consumer Price Index) according
to 26 statistical regions by using three different cointegration methods such as Periodogram, Engle-Granger
Regression Method and Johansen’s Method. Data set covers the period from March 2003 to October 2012 for
Turkey. In particular, there exists no bivariate cointegration relationship among some of CPI series when we
use the Engle-Granger Regression Method and the periodogram based method. Furthermore, we were unable
to obtain any cointegration relationships among these index of 26 statistical region when the Johansen’s Trace
and Maximum Eigenvalue methods were used. The periodogram-based method has a further advantages over
conventional tests. In addition, it is able to use to support one of the conventional cointegration test that show
results of different co-integration relationships.
Key Words:, Time Series Analysis, Cointegration, Periodogram, Regional Inflation


Bu çalı mada yukarıda bahsedilen salam ve klasik dei ken seçim yöntemleri kar ıla tırılmı tır. Klasik ve
salam dei ken seçim ölçütlerini kar ıla tırabilmek için benzetim çalı ması yapılmı tır. S-plus programı
kullanılarak bir kodları hazırlanmı tır. Aykırı deerin ve varyansın kestiriciler ve dei ken seçim ölçütleri
üzerindeki etkisini görebilmek amacıyla veri kümesinde farklı aykırı deerler olu turulmu ve farklı varyans
deerleri ele alınmı tır. Bu etkenler üzerinden elde edilen dei ken seçim ölçütlerinin gerçek modeli ve
alternatif modelleri seçme yüzdeleri elde edilmi ve sonuçlar yorumlanmı tır.
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PARÇACIK SÜRÜ OPTMZASYONU (PSO) LE AÇIK OCAK MADEN REZERV ALANININ
BELRLENMES

[3] Ronchetti, E.(1985), Robust model selection in regression, Statistics and Probab. Letters., 3, 21-23.

Orhan KESEMEN*, Ülkü ÜNSAL
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi, statistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü, Trabzon, TÜRKYE
okesemen@gmail.com, ulkunsal@gmail.com

[4] Ronchetti, E. and Staudte, R.(1994), A Robust version of Mallows’s Cp, JASA, Vol. 89, 550-559.

[5] Sommer, S. and Huggins, R. M.,(1996), Variable selection using the Wald test and a Robust Cp, Appl.
Statist., 45, 15-29.

ABSTRACT

COMPARISON OF CLASSICAL AND ROBUST VARIABLE SELECTION
In linear regression analysis, outliers often have large influence in the model/variable selection process. The
aim of this study is to select the subsets of independent variables, which explain dependent variables in the
presence of outliers and possible departures from the normality assumption of the error distribution in robust
regression analysis. There is a simulation study to compare classic and robust model selection criteria for
different variances of error distribution and different number of outlier.
Key Words: Model Selection, Robust Model Selection Criteria, Outlier.

Giri
Yeraltında ve/veya bulunan cevherin topraın veya kayanın üst kısmı kaldırılarak çıkarılması için yapılan
çalı maların tümü açık i letmecilik olarak tanımlanabilir [1]. Maden aramalarında ilgilenilen bir alanın
istenilen noktalarında sondaj çalı maları yapılarak bu noktalardaki reserv miktarları belirlenmektedir. Bu
miktarlardan yararlanarak çıkarılması planlanan açık maden sahasının ekonomiklii incelenir. Açık maden
i letmeciliinde, en az maliyet ile en fazla rezerve ula abilmek için iyi planlama ve iyi hesaplama
gerekmektedir.
Bu çalı manın ikinci bölümünde açık maden i letmeciliinde kullanılan yöntemler belirtilmi tir. Üçüncü
bölümde kullanılan optimizasyon yöntemi hakkında bilgi verilmektedir. Dördüncü bölümde ise optimizasyon
yönteminin açık maden i letmesinde uygulanması gösterilmi tir.
Açık  letmelerde Kullanılan Rezerv Hesaplama Yöntemleri
Açık ocak maden i letmeciliinde mevcut rezervin hesaplanması için sondaj noktalarından yararlanılarak bazı
yöntemler geli tirilmi tir. Bu yöntemlerden en çok kullanılanlar a aıda açıklanmı tır [2]:
•
Düzenli Bloklar Yöntemi: Yüzey, her sondaj noktası için bir bloun kö egenlerinin kesi im yerine
gelecek ekilde kare ya da dikdörtgen bloklara ayrılır. Bloun hacmi, yüzey alanı ile sondajda kesilen
kalınlıın çarpımı ile bulunur.
•
Kenar Orta Dikme Yöntemi: Sondaj noktaları birle tirilerek dar açılı üçgenler olu turulur.
Üçgenlerin kenarortayları çizilerek poligonlar olu turulur.
•
Açı Ortay Yöntemi: Sondaj noktaları birle tirilerek olu turulan dar açılı üçgenlerin açıortayları
birle tirilerek poligonlar elde edilir.
•
Üçgen Yöntemi: Sondaj noktaları kö eleri olu turacak ekilde e kenar üçgenler olu turulur. Tüm
üçgenlerin alanı bulunarak damar kalınlıı, younluu ve jeolojik faktörü ile çarpılarak rezerv miktarı
hesaplanır.
•
zopak Yöntemi: Cevher alanı aynı düzeydeki kısımların i aretlenmesiyle bulunan e deer erilerin
arasında kalan hacimlerden hesaplanır.
Parçacık Sürü Optimizasyonu (PSO)
Parçacık Sürü Optimizasyonu (PSO), 1995 yılında. Kennedy ve R.C. Eberhart tarafından, ku sürülerinin
davranı larından esinlenerek geli tirilmi bir optimizasyon yöntemidir [3]. PSO, probleme farklı çözümler
getiren parçacık adı verilen elemanlardan olu ur. Parçacıkların olu turduu toplulua sürü adı verilir [4].
Parçacık sürü optimizasyon yönteminin uygulanma adımlar Algoritma 1’de verilmi tir.
Algoritma1: Parçacık Sürü Optimizasyonu
For her parçacık için
Parçacıı ba langıç konumuna getir
End
Do
For her parçacık için
Uygunluk deerini hesapla
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If uygunluk de eri pbest ten daha iyi ise,

KÜME SAYISININ OPTMAL OLARAK BELRLENMESNDE YEN BR YAKLAIM

imdiki de eri yeni pbest olarak ayarla
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End
Tüm parçacıkların buldu u pbest de erlerinin en iyisini, tüm parçacıkların gbest’i olarak ayarla
For her parçacık için

Giri
Kümeleme analizi çok dei kenli veri analiz yöntemlerinden biridir. Kümeleme analizi, bir ara tırmada
incelenen birimleri aralarındaki benzerliklerine ve farklılıklarına göre belirli gruplar içinde toplayarak
sınıflandırma yapmayı, birimlerin ortak özelliklerini ortaya koymayı ve bu sınıflar ile ilgili genel tanımlamalar
yapmayı salayan bir yöntemdir [1]. Burada amaç; gruplanmamı verileri benzerliklerine göre sınıflandırmak
ve ara tırmacıya uygun, i e yarar özetleyici bilgiler elde etmede yardımcı olmaktır. Bazı kümeleme
problemlerinde ise, kümeler birbirinden belirgin bir ekilde ayrılmıyorsa ya da bazı birimler küme üyeliinde
kararsızsa, klasik kümeleme yöntemleri yerine bulanık kümeleme yöntemleri tercih edilmelidir.

Parçacık hızını güncelle
Parçacık konumunu güncelle
End
While maksimum iterasyon sayısına veya minimum hata ko ulu sa lanana kadar devam et
PSO’NUN AÇIK MADEN OCAKLARINA UYGULANMASI
Maden alanı yüzeyde bir çokgen çerçeve ile tanımlanarak belirlenebilmektedir. Bu çokgen, en yüksek reservi
ve en az alan verecek bir alanın sınırlarını vermektedir. Bu alan belirlenirken N-boyutlu PSO tekni i
kullanılmı tır. Çokgende amaç de eri hesaplanırken en küçük alan içerinde kar marjını koruyacak ekilde en
yüksek maden rezervi verecek ekilde tasarlanmı tır. Burada maden reserv de i imi bir olasılık yo unluk
fonksiyonuna benzetilirken, reserv alanın sınırları ise iki boyutta güven aralı ının sınırlarını vermektedir.
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ABSTRACT
DETERMINATION MINE RESERVE AREA IN OPEN PIT WITH PARTICLE SWARM
OPTIMIZATION (PSO)
Nowadays optimization methods used and successful results have been achieved in many areas. In this study,
PSO method, open-cast mining operations brings a new approach to the methods used in the removal of the
existing reserves. Used method, the maximum reserve amount targeted to be reached with the least cost.

Bulanık kümeleme analizinde en iyi küme sayısının belirlenmesi önemli bir problemdir. Bununla birlikte
birçok kümeleme algoritması küme sayısının önceden bilinmesini gerektirir. Birçok çalı mada, ara tırmacının
küme sayısı hakkında ön bilgisinin olmaması, bulunan küme sayısının gerçek küme sayısından az ya da çok
olup olmadıının bilinmemesine yol açmaktadır. Eer bulunan küme sayısı gerçek küme sayısından az çıkarsa,
kümelerden bir veya birkaçı birle mek durumunda olacaktır, çok çıkarsa kümelerden bir veya birkaçı
bölünmelere urayacaktır. Optimal küme sayısının belirlenme i lemlerine genel olarak Küme Geçerlilii adı
verilmektedir [2].
Veriler bir ve iki boyutlu uzayda olduu zaman verileri görsel olarak yorumlayarak küme sayısına karar
verilebilmektedir. Ama uzaydaki boyut sayısı arttıkça görsellik zorla makta ve geçerlilik indekslerine ihtiyaç
duyulmaktadır. Bunun için en iyi küme sayısının belirlenmesi için çe itli küme geçerlilik indeksleri
önerilmi tir.
Yöntemler
• Bölünme Katsayısı (PC) ve Bölünme Entropisi (PE)
Bezdek tarafından önerilen bu küme geçerlilik indekslerinin dezavantajı sadece üyelik derecelerini kullanması
ve kümelerin veri yapılarını göz önünde bulundurmamasıdır. [3]
• Xie-Beni ndeksi(XB)
Xie ve Beni tarafından (1991) geli tirilen bu indeks, younluk ve ayrılma geçerlilik fonksiyonu olarak da
bilinir. Bu küme geçerlilii indeksi hesaplanırken üyelik deerlerinden, verilerin küme merkezlerine olan
uzaklıklarından faydalanılmı tır.
• Fukuyama and Sugeno ndeksi(FS)
Fukuyama ve Sugeno tarafından geli tirilen bu indekste de younluk ve ayrılma kavramlarından
faydalanılmı tır.
• K ndeksi
Kwon tarafından önerilen bu indekste Xie ve Beni indeksindeki küme sayısının veri sayısına yakın olması
eilimi azaltılmaya çalı ılmı tır.

• CWB ndeksi
Rezaee tarafından önerilen bu indekste küme merkezleri arasındaki minimum ve maksimum uzaklıktan,
kümelerin varyanslarından faydalanılmı tır.

Key Words: PSO, Reserve Calculation, Open Pit Mining.
• Bcrit ndeksi
Boudraa varyans odaklı bir geçerlilik indeksi önermi tir.
• SV ndeksi
Kim iki kümenin birbirinden ne kadar ayrıldıını ölçmek için, hem iki küme arasındaki alt ayrılma indeksini
hem de üst ayrılma indeksini kullanan bir küme geçerlilik indeksi önermi tir.
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DE T R LM YAPAY ARI KOLON S ALGOR TMASI KULLANILARAK YOL GÜZERGAHI
ÜZER NDE DAITIM MERKEZLER N N YERLER N N BEL RLENMES
Önerilen Yöntem
imdiye kadar önerilen yöntemler üyelik de erlerini kullanarak küme içi benzerlikleri temel alan yöntemlerdir.
Bu çalı mada ise sadece küme içi benzerlik de il küme dı ı farklılıklarda dikkate alınmı tır. Bir elemanın bir
kümeye ait olup olmaması üyelik de eri ile belirlenmektedir. Bir elamanın küme merkezine yakla ması üyelik
de erinin bire uzakla ması ise üyelik de erinin sıfıra yakla masına neden olmaktadır. Bir elemanın tüm
kümelere üyelik de erinin toplamı bire e it oldu undan, elamanın ait oldu u kümeye üyelik de eri  olarak
alınırsa, üye olmama de eri ise    olacaktır. Bu iki de erin oranlanmasıyla elde edilen formülasyon
optimal küme sayısının belirlenmesinde etkili bir yöntem olmaktadır.
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ABSTRACT
A NEW APPROACH TO THE DETERMINATION OF THE OPTIMAL NUMBER OF CLUSTERS
Deciding the optimal number of clusters is an important problem for fuzzy clustering analysis. In fuzzy
clustering, each point has a degree of belonging to clusters and it is called membership value. In this study, we
use membership value and nonmembership value. The main purpose of this study, determine the optimal
number of cluster for separate data points which use similarities or dissimilarities between data points with
using new method and find the best validity index for all data sets.

Orhan KESEMEN*, Ye im YEG NO LU, Eda ÖZKUL
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi, statistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü, Trabzon, TÜRK YE,
okesemen@gmail.com, yesimyeginoglu@gmail.com, eda.ozkul.gs@gmail.com

Giri
Tedarik zinciri yönetimi stratejisi sürekli artan rekabet ortamında irketlerin faaliyetlerini sürdürebilmelerinde
çok önemli bir yer tutmaktadır. Ta ıma maliyetleri irketlerin giderlerinin büyük bir kısmını olu turmaktadır.
letmelerin ürünlerini geni pazarlara kısa zamanda hızlı teslimat ve dü ük maliyetler ile ula tırabilmeleri için
öncelikle yapmaları gereken da ıtım merkezleri için uygun yerler belirlemektir. Da ıtım merkezlerinin
yerlerinin belirlenmesi, i letmelerin kar ıla tı ı en büyük sorunlardan biridir. Da ıtım merkezlerinin yerlerinin
belirlenmesinde pazar ara tırmalarının ve talep kestirimlerinin yapılması son derece önemlidir.
letmeler, ula tırma sisteminin yetersiz olması ve ta ıma maliyetlerinin fazla olması gibi nedenlerden dolayı
da ıtım merkezlerini pazarlara yakın yerlere kurmak zorunda kalabilir.
Bu çalı mada belli bir bölgede da ıtım merkezleri için yerler belirlenecektir. Da ıtım merkezlerinin ehir
merkezlerinde mi yoksa ehirlerarası yollar üzerinde mi kurulaca ı da büyük bir problemdir. ehir merkezinde
kurulu maliyeti fazla olmasına ra men ehir dı ında kuruldu unda da ta ıma maliyeti fazla olacaktır. Fakat
ehirlerarası yolların üzerinde da ıtım merkezlerinin kurulması tek bir da ıtım merkezinden birden çok pazara
da ıtım yapmasına olanak sa lamaktadır.

Yöntem
Amaç fonksiyonu belirlenirken bazı ehirlerin daha kalabalık oldu u dolayısıyla pazar payının daha yüksek
yani talebin daha fazla olaca ı göz önünde bulundurulup da ıtım merkezlerinin bu ehirlere daha yakın olması
gerekti i göz önünde bulundurulmalıdır.
ehirlerarasındaki yollar do rularla belirlenmektedir. Ürünler ilk a amada tek bir üretim merkezinden da ıtım
merkezlerine gönderilece i için da ıtım merkezleri arasında ba lar bulunmaktadır. Da ıtım merkezleri
arasında ba ların bulunması da bir karayolu üzerinde birden fazla da ıtım merkezi kurulmaması kısıtını
meydana getirmektedir. Yollar iki boyutlu uzayda ayrı ayrı do ruların birle imi biçiminde tanımlanmaktadır.
Dolayısıyla mevcut optimizasyon yöntemleri alan içinde arama yaparken bu çalı mada do rular üzerinde bir
kısıtlamaya gidildi inden farklı bir yakla ım gerekmi tir. Bunun için yapay arı koloni algoritması mevcut
probleme göre uyarlanarak geli tirilmi tir.
Yapay arı kolonisi (ABC) algoritması, Karabo a tarafından arıların do adaki davranı ları temel alınarak
geli tirilen popülasyon tabanlı bir optimizasyon tekni idir [1].
Verilen karayolunda her do ru bir arama alanı olarak dü ünülmektedir. Bir bölgede K tane da ıtım noktası
seçilecekse bunların K tane ayrı do ru üzerinde olması gerekmektedir. Aynı do ru üzerinde olan da ıtım
noktaları maliyet açısından anlamsız olmaktadır. K tane da ıtım noktası farklı K tane do ru üzerine
yerle tirilmesiyle bir tane ba langıç çözümü elde edilmektedir. Bu çözümlerden N tane olu turularak ba langıç
popülasyonu elde edilmektedir. Her çevrimde, her çözümün bir da ıtım noktası do ru üzerinde ileri veya geri
yönde rastgele miktarda haraket ederek çözüm iyile tirilmeye çalı ılır. E er iyile tirememe i lemi limiti a arsa
yeni bir ba langıç noktası seçilir. Tüm çevrimlerin sonucunda elde edilen en iyi genel çözüm problemin
çözümü olarak kabul edilmektedir.
Olu turulan her çözümün ehirlerarasındaki ula ım ve ta ıma maliyetlerinin belirlenmesinde Dijkstra
algoritması kullanılmaktadır.
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DETERMINATION OF THE LOCATIONS OF DISTRIBUTION CENTERS ON THE ROAD USING
MODIFIED ARTIFICIAL BEE COLONY ALGORITHM

Introduction
Nowadays, a lot of organizations use distribution centers in order to distribute their products easily. And it
makes determine the location of distribution centers is extremely important. Although general optimizations
methods work on areas, this study’s aim is determine the highways as line segments and specify optimum
number of distribution center using modified ABC algorithm.
Key Words: Distribution center, Artificial bee colony algorithm.

The usage of statistical methods to the soccer match data has gained more attention after the betting market
became important for the economy in recent years. In this study, the Turkish derby match results predicted
based on new generated explanatory variables using accesible 10 year data on the net. Two different regression
models are considered for the statistical analysis. Firstly, the multiple linear regression (MLR) is used to
interpret all derby matches in one single linear equation. The impacts of booking cards are also considered and
MC simulation is used to estimate the number of cards for the future match. Alternatively, the logit/probit
regression models are utilized to analyze each derby match separately. The set of distinct predictors is
considered and the best model selection is carried out according to the area under the Receiver Operating
Characteristic (ROC) curve.
Methodology and Findings
In order to predict the derby match result, the available past data is collected firstly. The combination of overall
performance of each team and head-to-head statistics are used to generate meaningful explanatory variables.
Afterwards, the set of new predictors is considered to estimate the most likely winner of any derby match. One
of the classical approaches is the linear regression to describe the result of a match based on estimators. For
this reason, Multiple Linear Regression (MLR) method is used for simplicity. Moreover, the unpredictable
number of booking cards is simulated by Monte Carlo (MC) technique by assigning prior distribution. After
the selection of best MLR model for the home/away scoring ratio which represents the winner of the match, the
MC simulation is conducted to derive winning probability for each team in different derby matches. The Table
1 summarizes the simulation result in a percentage.
Apart from MLR, the any derby Match Result (MR) is simplified as a binary outcome as follows;
 




(1)

Based on the above dichotomous MR value, the logit and probit regression models are used using different
predictor variables. Under this modelling, each derby match is considered separately and the most significant
logit/probit model is decided by using the area under the ROC curve. The results of probit model are
significant for each derby and the predictor names are changed from match to match. Moreover, some derby
matches are not modeled by logit/probit regression approach. The Table 2 shows us the model fit results.

Table1. Simulated Probability Summary

Derby Match



Probabilities (%)

Home Team

Away Team

Win

Draw

Loss

Galatasaray(GS)

Fenerbahçe(FB)

87.7

12.2

0.1

Galatasaray(GS)

Besikta (BJK)

94.8

5

0.2

Galatasaray(GS)

Trabzonspor(TS)

88

11.9

0.1


355

356

Uluslararası 8. statistik Kongresi,
27-30 EKM 2013 Kemer-ANTALYA



Uluslararası 8. statistik Kongresi,
27-30 EKM 2013 Kemer-ANTALYA



REFERENCES
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Table2. Logit/Probit Model Fit Results

Derby Match

Predictor Name

Coeff. Significancy

Area under ROC curve

GS - FB

HTSSR

0.145

0.9667

GS - BJK

HDASPC , HDABCP

0.181 , 0.180

0.9583

GS - TS

ATSSR , ABCP

0.329 , 0.617

0.9643

FB - GS

ATSSR , ABCP

0.234 , 0.196

0.9444

FB - BJK

HTSSR , ABCP

0.214 , 0.218

0.8214

BJK - FB

HTSSR , HDABCP

0.374 , 0.395

0.9167

TS - GS

HDASSR

0.186

0.8889

TS - FB

ATSPR , ABCP

0.348 , 0.108

0.9583

TS - BJK

H/ASSR , HBCP

0.596 , 0.517

0.9643

Conclusions and Discussions

Because of the limited data set, in two proposed models, the results are not satisfactory. In MLR approach, the
coefficients of predictors is not signficant as it is expected. Moreover, even if the area under ROC curve seems
to be so meaningful, the significany of the coefficients of predictor variables still doubtfull for some derby
matches. Despite these shortcomings, the home team always defeats its opponent with high probabilities as
given in Table 1. Especially, Fenerbahçe seems to be most powerful team among the others. Moreover, in
logit/probit model, ABCP has impact on the result of a match in most of the time. In general, it sounds logical,
the away team affected negatively when the agressiveness of it exceeds some certain level. Besides, HTSSR and
ATSSR affects the winning capability of each team.
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Estimation Distribution Algorithms (EDAs) is a quite recent topic in optimisation techniques. They are a set of
algorithms that belong to the ﬁeld of Evolutionary Computation and they have been applied to a wide set of
academic and real-world optimization problems. In EDAs there is neither crossover nor mutation operator.
New population is generated by sampling the probability distribution, which is estimated from a database
containing selected individuals of previous generation. Different approaches have been proposed for the
estimation of probability distribution. In this paper we provide a review of different EDA approaches and
present solutions based on discrete and continuous optimization in binary and non-binary search spaces.
Problems are solved and the experimental results comparing every algorithms.
Anahtar Kelimeler: Estimation Distribution Algorithms, Optimization, Without Dependencies, Bivariate
Dependencies, Multivariate Dependencies
[1] Arma˜nanzas, R., Inza, I., Santana, R., Saeys, Y., Flores, J. L., Lozano, J. A., Van de Peer, Y., Blanco, R.,
Robles, V., Bielza, C., and Larra˜naga, P. (2008). A review of estimation of distribution algorithms in
bioinformatics. BioData Mining, 1(6):1–12.
[2] Baluja, S. (2006). Incorporating a priori knowledge in probabilistic-model based optimization. In Pelikan,
M., Sastry, K., and Cant´u-Paz, E., editors, Scalable Optimization via Probabilistic Modeling: From
Algorithms to Applications, Studies in Computational Intelligence, pages 205–222. Springer-Verlag.
[3] Bengoetxea, E., Miqu´elez, T., Larra˜naga, P., and Lozano, J. A. (2002). Estimation of Distribution
Algorithms. A New Tool for Evolutionary Computation, chapter Experimental results in function optimization
with EDAs in continuous domain, pages 177–190. Kluwer Academic Publishers, Boston/Dordrecht/London.
[4] Brownlee, A., McCall, J., Zhang, Q., and Brown, D. (2008). Approaches to selection and their effect on
fitness modelling in an estimation of distribution algorithm. In Proceedings of the 2008 Congress on
Evolutionary Computation (CEC-2008), pages 2621–2628, Hong Kong. IEEE Press.
[5] Chow, C. K. and Liu, C. N. (1968). Approximating discrete probability distributions with dependence trees.
IEEE Transactions on Information Theory, 14(3):462–467.

Pearson ki-kare ve Log-Likelihood ratio (LR) test istatistikleri, çapraz tabloların satır ve sütunlarına
yerle tirilen kategorik yapıdaki dei kenler arasındaki ili kilerin analizinde sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak bu
iki test istatistiinin farklı ko ullardaki sonuçları açısından literatürde çok net bir bilgi mevcut olmadıı için
tercih söz konusu olduunda ara tırıcılar hangi testi kullanacaklarına çou zaman kesin karar verememektedir.
Bu çalı madaki amaç, testlerin seçiminde önemli rol oynayan 1. tip hata yapma olasılıı bakımından söz
konusu iki testi çe itli ko ullarda kar ıla tırmaktır. Bu amacı gerçekle tirmek için bir simülasyon çalı ması
planlanmı ve bu çalı mada sıfır hipotezinin geçerli olduu farklı boyutta 4 çapraz tablo, her tabloda 3 farklı
örneklem geni lii ve yine her tabloda 2 farklı marjinal satır ve marjinal sütun olasılıkları olmak üzere toplam
24 farklı ko ul incelenmi tir. Her bir ko ul 5000 kez tekrarlanarak Pearson ki-kare ve LR istatistiklerinin
gözlenen 1. tip hataları hesaplanmı tır. Simülasyon sonuçları incelendiinde, toplam örneklem geni lii 100 ve
1000 iken satır ve sütun marjinal olasılıklarının dengeli veya dengesiz olmasından etkilenmeksizin, her iki
testin gerçekle en 1. tip hatalarının benzer ve ba langıçta belirlenen %5 seviyesinde olduu gözlenmi tir.
Ancak örnek geni liinin 50 olması durumunda satır veya sütun olasılıkları dengeli iken LR testinin 1. tip hata
olasılıı daha yüksek çıkmı , ancak Pearson ki-kare testinin hata olasılıı %5 seviyesinde korunmu tur. Küçük
örneklem geni liinde ve satır ve sütun olasılıklarının dengesiz daılımında ise her iki testin hataları
hesaplanamamı tır. Tablo boyutu büyüdükçe ve örneklem geni lii 1000 iken sonuçların benzer olduu ancak
örneklem geni lii 100 veya altı durumlarda Pearson ki-kare testinin beklenenden daha az, LR testinin ise
beklenenden daha çok hipotezi ret ettii belirlenmi tir. Bu sonuç örnek geni liinin azalması ile birlikte satır
ve sütun olasılıklarının daılımı dengesizle tikçe daha net gözlenmektedir. Kare tablolarda ise satır ve sütun
olasılıkları dengeli daılmı ve örneklem geni lii 100 ve üzeri olduunda, test sonuçlarında gerçekle en 1. tip
hataların benzer ve belirlenen seviyeyi koruduu belirlenmi tir. Örneklem geni lii küçüldükçe veya satırsütun olasılıkları dengesiz daıldıında LR testinin gözlenen hatası beklenen seviyeyi a mı , ancak Pearson kikare istatistiinin hatası %5 civarında veya biraz daha küçük çıkmı tır. Kare tablonun boyutu arttıkça bu sonuç
daha net gözlenmi tir. Sonuç olarak, örneklem geni lii, tablonun kare veya dikdörtgen yapıda olması ve satır
ve/veya sütun marjinal olasılıklarının dengeli veya dengesiz olmasının LR testinin gerçekle en 1. tip hatasını
daha olumsuz etkiledii görülmü tür. Küçük örneklemlerde ise Pearson ki-kare istatistiinin daha az hipotezi
ret ettii söylenebilir. Bu durum Pearson ki-kare istatistiinde yanlı negatiflik oranının, LR ki-kare
istatistiinde ise yanlı pozitiflik oranının daha yüksek olduunu açıklar. Bu sonuçlara göre küçük örneklem
söz konusu olduunda her iki testin de 1. tip hata açısından olumsuz etkilendii söylenebilir.

KAYNAKLAR
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UYARLAMALI A LE T P-II BULANIK MANTIA DAYALI
ABSTRACT
YOL KAYBI TAHM NLER

COMPARISON OF PEARSON CHI-SQUARE AND LOG-LIKELIHOOD RATIO STATISTICS IN
MULTIDIMENSIONAL CROSS-TABLES WITH REGARD TO TYPE I ERROR
Pearson Chi-square and Log-Likelihood Ratio (LR) are frequently used to investigate the relation between
categorical variables in cross-tables. However, exact details are not available in literature about the results of
two test statistics in different conditions. In some cases, researchers cannot decide on which test statistic should
use. This study aims to compare these tests in various conditions, as regards Type-I errors. According to
simulation results, LR test is more adversely affected by the structure of table (square/rectangular), sample
size, and the balanced/unbalanced marginal row and/or column probabilities than Pearson-test. Also both tests
are negatively affected by small sample sizes even if Pearson-statistics rejects less null hypothesis. Predictive
value of false-positive of LR test is high when predictive value of false-negative of Pearson Chi-square test is
high.
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Giri
Key Words: Pearson Chi-square, Log-Likelihood Ratio, Cross-Tables
Kablosuz ileti imde mobil terminallerinin pozisyonlarının belirlenmesi önemli bir problemdir. Mobil
terminallerinin konumlarının belirlenmesinde faydalanılan metotlardan biri radyo dalgaları yol kaybı
ölçümlerinin kullanılmasıdır. Bu çalı mada, tip-II bulanık mantıa dayalı uyarlamalı aın kullanıldıı bir
algoritma önerilmi ve bu algoritmadan elde edilen sonuçlar yol kaybı modelleri için en yaygın kullanılan
yöntemlerden biri olan Bertoni-Walfisch modelinden elde edilen sonuçlar ile kar ıla tırılmı tır. Çalı mada
kullanılan yayılım ölçümleri stanbul’da 900 MHz bandında toplanmı tır.

Tip-II Bulanık Mantık
Tip-II bulanık sistemler, tip-II bulanık kümeleri içeren bulanık eer-ise kurallarından olu urlar. Temel olarak
bir tip-II bulanık küme üyelik fonksiyonu hakkında belirsizlie sahip bir kümedir. Bulanıklıın sadece dilsel
dei kenlerle sınırlanmadıı üyelik fonksiyonunun tanımında da devam ettii tip-II bulanık kümenin,
geleneksel (tip-I) bulanık mantıın bir genelle mesi olduunu söylenebilir. Bir tip-II bulanık küme bulanık
üyelik fonksiyonu ile karakterize edilirler, bu kümenin her bir elemanı için üyelik derecesi [0,1] aralıında
bulanık bir kümedir.

Uyarlamalı A

le Tip-II Bulanık Mantı a Dayalı Yol Kaybı Tahmini

Regresyon modelinin parametrelerinin belirlenmesi süreci baımsız dei kenlerin sınıf ya da düzey sayılarının
ve önsel parametrelerin belirlenmesi ile ba lar. Önsel parametreler daılımı karakterize eden parametrelerdir
ve bu çalı mada baımsız dei kenlerin normal daılıma sahip olması durumu ele alındıından normal üyelik
fonksiyonuna ili kin merkez (m) ve yayılım () parametreleri ile ilgilenilecektir. Baımsız dei kenlerin
normal daılımdan gelmesi durumunda sonsal parametre olarak da tanımlanabilen regresyon modelinin
bilinmeyen parametrelerinin belirlenmesi için önerilen yönteme ili kin algoritma ana hatları ile a aıdaki gibi
tanımlanabilir.
ADIM 1: Önsel parametreler belirlenir.
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ADIM 2: Uyarlamalı a ın birinci tabakasındaki sinir fonksiyonları ba ımsız de i kenlerin geldi i da ılıma ait
üyelik fonksiyonunun Normal Da ılım fonksiyonu oldu u dü ünüldü ünde, üyelik fonksiyonları a a ıdaki
biçiminde tanımlanır. Burada merkez parametresi olan m bulanık bir parametredir ve       aralı ında
de erler alır.
    

BULANIK REGRESYONDA GUSTAFSON-KESSEL KÜMELEME ALGORTMASINA DAYALI
PARAMETRE TAHMN

  


ADIM 3: Ba ımsız de i kenlerin üyelik fonksiyonlarını karakterize eden önsel parametrelerden merkez
parametresi m’nin bulanık sayı olması durumunda, regresyon modelinin bilinmeyen katsayıları olan sonsal
parametre seti       (i=1,...,p) biçiminde elde edilir.
ADIM 4: Adım 3’de elde edilen sonsal parametre seti       kullanılarak,
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               biçiminde ifade edilen regresyon modelleri olu turulur.
ADIM 5: Modele ili kin hata hesaplanır. E er    ise ula ılan sonsal parametre, kurulacak olan regresyon
modellerinin parametreleri olarak elde edilmi tir, sürece son verilir. E er    ise adım 6’ya geçilir.  karar
verici tarafından belirlenen küçük sabit bir de er,
ADIM 6: Adım 1’de belirlenen merkezi önsel parametreler güncellenir. Belirlenen en küçük hatayı veren önsel
parametreler ve bu parametrelere ili kin modellerden elde edilen tahmin çıktı olarak alınır.
Anahtar Kelimeler: Uyarlamalı a , tip-II bulanık mantık, yol kaybı.
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Giri
Regresyon çözümlemesinde verilerin farklı daılımlara sahip olması durumu tahmin sürecinde klasik
çözümlemelerin dı ına çıkılmasını gerektirir. Böyle durumlarda Bulanık çözümleme yöntemleri alternatif
yöntemler olarak kendini göstermektedir. Bulanık regresyon çözümlemesinin önemli adımlarından biri veri
setini meydana getiren kümelerin belirlenmesi ve bu kümelerde yer alan verilerin tahmine katkılarının
derecelerini belirleyecek üyelik derecelerinin elde edilmesidir. Bu çalı mada veri setlerinin üyelik
derecelerinin belirlenmesi a amasında Gustafson-Kessel kümeleme algoritmasından faydalanılmı , elde edilen
üyelik derecelerine dayalı bulanık regresyon çözümlemesi için bir algoritma önerilerek algoritmadan elde
edilen tahminler mevcut yöntemler ile elde edilen tahminler ile kar ıla tırılmı tır.
Gustafson-Kessel Algoritması
Literatürde yer alan birçok bulanık kümeleme algoritmalarından biri de Gustafson-Kessel algoritmasıdır.
Dier c-ortalamaya dayalı bulanık kümeleme algoritmalarından farkı veri kümelerinin elips biçiminde daılım
göstermeleri durumda, verilerin var olan kümelere ait olma durumlarını belirlemede daha hassas olmasıdır.
Algoritmanın i leyi inde öncelikle ba langıç deerleri belirlenir bunlar; küme sayısı, iterasyon sayısı, kabul
edilebilir hata miktarı, ve ba langıç üyelik dereceleridir. Daha sonra her küme için küme merkezleri E itlik 1
ile belirlenir;

Castillo, O., Melin, P.(2008) “Type-2 fuzzy logic: theory and applications”, Sipringer.

[3]
Jyh-Shing Roger J. (1993), ANFIS: Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference System, IEEE
Transaction on Systems, Man and Cybernetics, 23, No;3, 665-685

  

[4]
J. Walfisch and H.L. Bertoni,(1998) “A theoretical model of UHF propagation in urban
environments”, IEEE Trans. Antennas and Propagation, Vol. 36, No. 12, pp. 1788-1796.
[5]
Dubois, D. and Prade, H., 1980, Fuzzy Sets and Systems: Theory and Application, Academic, New

Merkezleri belirlenen her bulanık küme için bulanık kovaryans matrisi E itlik (2) ile hesaplanır.

York.

 

  
  
 
 

(1)

        




 
 
 

(2)

Bulanık kümelerde yer alan her veri için Mahalonobis uzaklıı;
           

(3)

biçimde elde edilir. Burada,

 

 

(4)

Gustafson-Kessel algoritması E itlik (5) ile verilen amaç fonksiyonunun minimize edilmesine dayanır bu
fonksiyonu minimum yapan üyelik dereceleri verilerin var olan bulanık kümelere optimal üyeliklerini
göstermektedir.




363

364

Uluslararası 8. statistik Kongresi,
27-30 EKM 2013 Kemer-ANTALYA



    

Uluslararası 8. statistik Kongresi,
27-30 EKM 2013 Kemer-ANTALYA





 

YAPAY S N R ALARI VE SOSYAL A MERKEZ L K ÖLÇÜLER
ANAL Z

(5)

G-K Kümeleme Algoritmasına Dayalı Parametre Tahmini
Regresyon modelinin parametrelerinin belirlenmesi ve tahmin de erlerin elde edilmesi sürecinde gözlemlerin
aynı sınıfa ait olup olmamaları önemlidir. Farklı sınıflardan gelen veriler birer küme olarak dü ünüldü ünde
bulanık regresyon modellerinin elde edilerek hatası küçük tahminlere ula mak için verilerin kümelere ait olma
derecelerinin elde edilmesi gerekir. Bu çalı mada mevcut bulanık kümeleme yöntemlerinden G-K bulanık
kümeleme algoritması kullanılarak üyelik dereceleri elde edilmi ve elips biçimli da ılım gösteren kümelere ait
olma dereceleri belirlenmi tir. Daha sonra elde edilen bu optimal üyelik dereceleri her küme için kurulan
modelde a ırlık olarak yer almı ve bu a ırlıklara ba lı tahminler elde edilmi tir. Tahminler mevcut cortalamaya dayalı kümeleme algoritmalarından elde edilen üyelik dereceleri kullanılarak elde edilen tahmin
sonuçları ile kar ıla tırılmı tır.

Anahtar Kelimeler: G-K Algoritması, bulanık regresyon çözümlemesi.
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PARAMETER ESTIMATION IN FUZZY REGRESSION BASED GUSTAFSON-KESSEL
ALGORITHM
ABSTRACT
In this paper, fuzzy membership degrees of each data obtained using the Gustafson-Kessel fuzzy clustering
algorithm and determined degrees of belonging distributed in an ellipse-shaped clusters. Then, these
membership degrees are used by weight in estimation process in fuzzy regression analysis. The predicted
values are compared with estimates obtained from other classical methods.
Key Words: G-K algorithm, fuzzy regression analysis.
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Giri
leti im toplulukları, her bireyin adaki dier bireylerle zayıf ya da güçlü ili ki kurabildii Sosyal Alar (SA)
olarak ele alındıında, mü terilerin adaki etkisinin ortaya çıkarılması için Sosyal A Analizi (SAA) güçlü bir
yöntem kabul edilmektedir.
Mü teri kaybı olayı, zincirleme bir etkiye sahiptir. Bu zincir süreci, SAA'nın güçlü bir düümü tarafından hatta
daha az gelir salayan fakat mü teri balılıı sürecinde güçlü etkiye sahip bir mü teri tarafından da
ba latılabilir. Bu nedenle firmalar, etkileri yüksek mü terileri ortaya çıkarabilmelidirler. SAA'da güçlü ve
merkezi düüm olarak tanımlanan bu mü teriler, “mü teri kaybı” gibi zincirleme etki yaratan olaylarda ne
kadar etkili olabildikleri dikkate alınarak seçilebilir. Böylece uygulanacak pazarlama yöntemi, etkileri yüksek
bireylere göre belirlenebilir.
SA merkezilik ölçüleri ile mü teriler arasındaki balantıların aırlıkları, zincir sürecinin adaki etkisini ortaya
koyabilmektedir. Mü teri balantılarının anla ılması ve SA yapısında her zincirin merkezi çekirdeklerinin
belirlenmesi kitlesel mü teri kaçı larını önlemek ve böylece gelir kaybından kurtulmanın en iyi yoludur. SAA,
topluluk içindeki mü teri kaybı olaylarında olası korelasyonları açıa çıkararak, olayın SA'nın çekirdek bir
düümü tarafından tetiklendiinde daha güçlü etkileme gücüne sahip olduu, oysa çevresel bir düüm
tarafından tetiklendii zaman etkisinin daha az olduunu kanıtlar.
Yukarıda anlatılanlar ı ıında makalenin amacı, mü teri kayıplarının çok hızlı ya andıı telekomünikasyon
piyasasında mü teri kaybını Yapay Sinir Aları (YSA), yöntemiyle tahmin etmek ve gelen ve giden arama
miktarları dikkate alınarak SAA sonucunda etkili mü teriler deerlendirilerek etkin bir pazarlama yöntemi
sunmaktır.

Uygulama
Analizlerde kullanılacak veriler, Türkiye’nin farklı illerinde ikamet etmekte olan 100 farklı GSM operatörü
kullanıcısına anket uygulanarak elde edilmi tir. 14 sorudan olu an anket 2 bölümden olu maktadır.
SAA'ya uygun olabilmesi için veriler “kartopu örneklemesi” tekniiyle elde edilmi tir. YSA, MATLAB 11
programında analiz edilmi tir. SAA için, özellikle görsel gösterim avantajı ve kullanım kolaylıından dolayı
Pajek programı kullanılmı tır.
Mü terilerin SA'daki görüntüleri ekil 1'de gösterilmektedir.
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Geni letilmi Özet
ekil 1. Sosyal A Görüntüsü
Bu çalı ma ile telekomünikasyon piyasasında mü teri kaybı tahmini yapılmı tır. Daha sonra mü terilerin her
biri a ın dü ümlerini ve mü terilerin birbirlerini arama miktarları a ın ba lantı de erlerini göstermek üzere
ileti im a ı incelenmi tir. Elde edilen bulgular ı ı ında, telekomünikasyon piyasasında kaybedilme riski
ta ıyan abonelerin tahminini veren YSA sonuçları dikkate alınarak, ileti im a ındaki bazı mü terilerin SA'daki
etkinlikleri u ekilde incelenebilir:

Veri Zarflama Analizi (VZA); dorusal programlamanın özel bir uygulama ekli olup, aynı amaç ve hedeflere
sahip sistemlerin göreceli olarak verimliliini ölçmede kullanılır [4]. Veri Zarflama Analizi ilk olarak Charnes,
Cooper ve Rhodes tarafından 1978 yılında kâr amaçlı kurulmayan ve kamu hizmeti salayan kurulu ların
örgütsel performansını izleyebilmek amacıyla geli tirilmi tir [1]. Yöntem, günümüzde salık sektörü,
üniversiteler, bankacılık, ula ım gibi pek çok alanda uygulanma alanı bulmaktadır.

- A ın hem önemli (hublar/ oteritelere göre) hem de güçlü (merkezilik ölçülerine göre) dü ümleri arasında yer
alan 1 nolu mü terinin kaybedilme riski -1,6118 olarak tahmin edilmi tir ve bu de er kaybedilmeye en yakın
mü teri grubuna i aret etmektedir. Arasındalık merkezili i en yüksek yani a ın ikili dü ümlerinin yolları
arasında en fazla bulunan mü teri oldu u dü ünüldü ünde, kaybedilmesi durumunda, kaybı di er mü terilere
en kolay ve en hızlı (yakınlık merkezili inden dolayı) yayacak ve zincirleme kaybı ba latacak mü teri
olacaktır.

VZA, dorusal programlama prensiplerine dayanan, spesifik olarak Karar Verme Birimlerinin (KVB)
kullandıkları girdileri hangi etkinlik derecesinde çıktıya dönü türdüünü tespit etmemize imkan salayan ve
duyarlılık analizi yöntemiyle kaynakların daha etkin kullanılması amacıyla girdi ve çıktıların ayarlanmasını
mümkün kılan bir teknik olarak ifade edilmektedir [3].
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Yapılan bu çalı mada Veri Zarflama Analizi tekniinden yararlanılarak Türkiye sınırları içerisinde bulunan 81
ilimizin kültürel açıdan deerlendirilmesi salanmı tır. Çalı maya kaynak olu turan istatistiksel veriler Türkiye
statistik Kurumu (TÜK) tarafından yayınlanan Kültür statistikleri 2011 isimli yayınından alınmı tır [5].
Çalı mada VZA çözümü için Frontier Analyst paket programından yararlanılmı tır. Bu program, dünyada
halen 35 ülkede kullanılmakta olup, akademik çevrelerce de geni ölçüde kabul görmü tür. Çizelge 1.’de VZA
modelinde kullanılan girdi ve çıktılar verilmi tir.

ABSTRACT
CUSTOMER CHURN ANALYSIS WITH THE HELP OF THE ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
AND SOCIAL NETWORK ANALYSES CENTRALITY MEASURES

Çizelge 1. VZA modelinin girdileri ve çıktıları

This paper is intended to estimate the loss of customers in the Turkish telecommunication market with the help
of the Artificial Neural Networks (ANN) and examine the positions and effects on the network of the
customers for whom there is a risk of loss, by analyzing the customer communication network with the help of
the Social Network Analysis (SNA).
Key Words: Artificial Neural Networks, Social Network Analysis, Customer Churn Management,
Telecommunication Market

Girdiler

Çıktılar

X1: Matbaa sayısı

Y1: Müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı/il nüfusu

X2: Müze ve ören yeri sayısı

Y2: Halk Kütüphanelerinden yararlanan kullanıcı sayısı/il nüfusu

X3: Halk Kütüphanesi sayısı

Y3: Kütüphanelerden ödünç verilen materyal sayısı/il nüfusu

X4: Kütüphanelerdeki toplam kitap sayısı

Y4: Tiyatro seyirci sayısı/il nüfusu

X5: Tiyatrolarda oynanan gösteri sayısı

Y5: Sinema seyirci sayısı/il nüfusu

X6: Tiyatrolardaki toplam koltuk sayısı
X7: Sinemalardaki toplam koltuk sayısı
X8: Sinemalarda gösterilen film sayısı
X9: lde ya ayan halkın gelir seviyesi
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Kültür, toplumların binlerce yıllık birikimlerinin çe itli boyutlarda bir bile imi ve hayata yansıma biçimidir.
Kültür istatistikleri de bu birikimlerin sayısal göstergeleridir. Kültür deerlerini yansıtan kültür istatistiklerinin
bir bölümü kütüphaneler, müzeler, tiyatro, opera, bale ve sinemalara ili kin bilgilerdir [2]. Çalı mada amaç
Türkiye’de bulunan söz konusu illerin her birisi için yapılan kültürel yatırımlara kar ın, bu illerde ya ayan
halkın bu yatırımlara ne oranda cevap verdiinin göreceli olarak deerlendirilmesidir. Bu sayede halkın olası
kültürel ihtiyaçlarına paralel olarak iyile tirme önerileri sunulabilecektir. Dier açıdan da ihtiyaç fazlası
bölgeler belirlenerek yapılacak gereksiz yatırımların önüne geçilebilmesi salanacaktır.

SEDAN VE REASÜRÖR AÇISINDAN OPT MAL REASÜRANS ANLA MALARI
Yasemin GENÇTÜRK, Murat KIRKA AÇ, Rümeysa KARATA *
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Aktüerya Bilimleri Bölümü ANKARA
yasemins@hacettepe.edu.tr murat.k@hacettepe.edu.tr rmys@hacettepe.edu.tr
Reasürans nedir? Reasürans türleri nelerdir?
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Reasürans, sigorta edilmi riskin, belirli bir kısmının veya tamamının yeniden sigorta edilmesidir. Sigorta
irketleri, teminat verdikleri rizikolarda büyük hasarların aynı zamanda meydana gelme ihtimaline kar ı, hasar
ödemelerinde zorlanmamak için reasürans (mükerrer sigorta) yaptırır. Reasürans i lemlerinde riski devreden
irkete sedan, devir alan irkete reasürör denir.

Reasürans türleri temel olarak ihtiyari ve otomatik olmak üzere ikiye ayrılır.
htiyari (Facultative) Reasürans Anla maları : Sigorta irketinin riski reasüre etmede, reasürör de kabul
etmede serbest oldu u anla malardır.. Büyük ve spesifik risklerin reasüransı genellikle ihtiyari reasürans ile
yapılır. Bölü meli ve bölü mesiz reasürans olmak üzere ikiye ayrılır. Belirli ba lı bölü meli reasürans
anla maları, kotpar(quota-share) ve eksedan(surplus) olmak üzere iki çe ittir. Bölü meli olmayan reasürans
anla maları ise, hasar fazlası(excess of loss), hasar oranı fazlası(stop loss), toplam hasar fazlası ve toplam hasar
oranı fazlası olarak verilebilir.

[5] TÜK, Kültür statistikleri (2011)
ABSTRACT
EVALUATION OF CULTURALLY THE CITIES IN TURKEY BY USING DATA ENVELOPMENT
ANALYSIS
Data Envelopment Analysis (DEA) is a non-parametric productive efficiency measurement method for
operations with multiple inputs and multiple outputs. . In this study we analyzed culturally relative comparison
of the cities in Turkey by using Data Envelopment Analysis. This study consist of two phase. In first phase,
inputs and outputs used in the DEA model are determined. Second stage Data Envelopment Analysis results
are evaluated. According to the results obtained from the study is suggested that some improvements. In this
way, investments will be made to meet the cultural needs of the people.
Key Words: Data Envelopment Analysis, Efficiency Analysis, Operational Research

Otomatik (Automatic) Reasürans Anla maları : Reasürans artlarının iste e ba lı olmadı ı anla malardır.
Reasürör ve sigorta irketleri i leri otomatik olarak devir ve kabule zorunludur. Sorumluluk payla ımı sigortalı
mebla yani azami teminat ya da hasar üzerine yapılır. htiyari reasürans anla malarında oldu u gibi otomatik
reasürans anla malarının da, bölü meli ve bölü mesiz türleri vardır.

Reasürans anla malarında sigorta irketinin üstlendi i risk sedan ile reasürör arasında payla ıldı ından, sigorta
irketi topladı ı primin bir kısmını reasüröre devreder. Sigortalının ödemesi gereken primin hesaplanmasında
kullanılan farklı yöntemler vardır.

Prim Hesaplama Yöntemleri

Belirli ba lı prim hesaplama yöntemleri Net Prim, Beklenen De er ve Varyans prensibi olarak sıralanabilir.
Net prim prensibi :

x = E[X ]

Net prim, sigortacının risk altındaki beklenen toplam hasar miktarına e ittir.

Beklenen deer prensibi :

 x = (1 +  ) E [ X ]

 prim yükleme faktörüdür ve sıfırdan büyüktür,  >0. Bu prensibe göre hesaplanan prim aynı ortalamaya
sahip farklı riskler için aynıdır.
Varyans prensibi :



 x = E [ X ] + V [ X ] ,

>0
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Varyans prensibinde yükleme toplam hasar miktarının varyansı ile orantılıdır. Bu prensip beklenen de er
prensibine göre daha duyarlıdır yani riskteki de i kenli i dikkate alır.
Bu e itliklerde X, belirli bir zamanda sigortacının toplam hasar veya kayıp miktarının gösteren raslantı
de i kenidir.
Optimal Reasürans Anlamaları

Optimal reasürans anla maları, optimizasyon kriterleri ve prim hesabında kullanılan prensibe ba lı olarak
de i mektedir. Optimal reasürans anla masının belirlenmesine ili kin çalı malar incelendi inde, ço unlukla
sedan irketin(sigortacı) faydasının göz önünde bulunduruldu u görülmektedir. Arrow(1963) ve
Kalutzka(2008) sigorta irketinin beklenen fayda fonksiyonu maksimize eden optimal reasürans anla masının
belirlenmesi; Vajda(1962) ve Bowers(1997) sigorta irketinin riskinin varyansını minimize eden optimal
reasürans anla masının belirlenmesi, Cai(2008), Balbas(2009) ve Weng(2009) VaR ve CTE gibi belli ba lı risk
ölçümlerini minimize eden optimal reasürans anla masının belirlenmesine ili kin çalı malar yapmı lardır.
Ancak sigortacı açısından optimal olan reasürans anla maları reasürör açısından kabul edilemez olabilir. Bu
nedenle her iki tarafın da faydası gözetilerek optimal anla manın belirlenmesi önemlidir. Bu çalı mada hem
sedan hem de rasürörün birle ik ya am olasılı ı ile birle ik kar olasılı ını maksimize eden optimal reasürans
anla maları incelenmi tir.
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OPTIMAL RECIPROCAL REINSURANCE TREATIES
ABSTRACT
When studies related to optimal reinsurance are examined, it is usually seen that only insurer’s point of view is
taken into account. However, an optimal reinsurance contract for an insurer may not be optimal for a reinsurer
and it might be unacceptable for a reinsurer.
Therefore, it is important to design an optimal reinsurance contract in which interests of both an insurer and
reinsurer are considered. This study examines an optimal reinsurance contract in which joint survival
probability and profitable probability of reinsurer and insurer are maximized.
Key Words: Types of Reinsurance Contracts, Premium Principles, Optimal Reinsurance.
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