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Foreword

Önsöz

Editör Notu
De�erli Okuyucular,
Türkiye �statistik Kurumu taraf�ndan 2001 y�l�ndan bu yana hakemli olarak yürütülmekte
olan "�statistik Ara�t�rma Dergisi" ile istatistiki ara�t�rmalar�n niteli�inin yükseltilmesi,
kuramsal ve uygulama alan�ndaki ara�t�rmac�lar aras�nda ileti�imin ortak çal��ma ve
yay�nlarla güçlenmesi sa�lanmaya çal���lmaktad�r.
Evrensel bilimin payla��lmas�n� sa�layan bilimsel dergilerin temel i�levi; bilimsel makale
yazar�n�n çal��mas�n� en etkin biçimde ifade etmesine yard�mc� olmak ve bilimi anla��labilir
bir biçimde yay�nlamakt�r.
Akademisyen, ara�t�rmac� ve okuyucular�n artan ilgisine paralel olarak bizlerin çabas�, azmi
ve kararl�l��� da artacak olup, dergimiz daha üst seviyelere ta��nacakt�r. Dergimizin ulusal ve
uluslararas� endekslerde taranmas� çal��malar� da devam etmektedir. Bu konuya ili�kin olarak
al�nacak sonuçlar sizlerle payla��lacakt�r.
28-30 Haziran 2010 tarihleri aras�nda Orta Do�u Teknik Üniversitesi taraf�ndan düzenlenmi�
olan 7. �statistik Günleri Sempozyumunda sunulan ve hakem sürecinden geçerek kabul
edilmi� makalelerin yer ald��� bu say�m�z, �statistik Ara�t�rma Dergisinin Özel Say�s� olarak
yay�mlanm��t�r.
Bu özel say�m�zda, kavramsal, kuramsal ve uygulamal� çal��malar olmak üzere toplam dokuz
adet çal��may� siz de�erli okuyucular�m�zla payla�man�n gururunu ta��yoruz. Bu de�erli
çal��malar�, bizlerle ve siz de�erli okuyucular�m�z ile payla�an say�n yazarlara te�ekkür
ederiz. Ayr�ca çal��malar�n daha nitelikli hale gelmesinde çok de�erli öneri, ele�tiri ve
katk�lar�n� esirgemeyen say�n hakemlere de �ükranlar�m�z� sunuyoruz.
Derginin bas�m a�amas�na gelmesinde eme�ini ve desteklerini esirgemeyen TÜ�K Ba�kan�
Say�n Birol AYDEM�Re, derginin her a�amas�nda eme�i geçen Editör Yard�mc�s� Say�n Yrd.
Doç. Dr. Özlem �LKe, dergi çal��malar�n� içtenlikle ve azimle yürüten Dergi Sekreteryas�na
ve son olarak da eme�i geçen di�er tüm TÜ�K çal��anlar�na te�ekkürlerimi iletmek isterim.
Bu say�m�z�n da akademisyenler ile ara�t�rmac�lara faydal� olmas� temennisi ve gelecek
say�larda hedeflenenler ölçüsünde tekrar bulu�mak dile�i ile sayg�lar sunar�m.

Prof. Dr. Fetih YILDIRIM
Dergi Editörü
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Amaç, Kapsam, İlkeler

AMAÇ VE KAPSAM
�statistik Ara�t�rma Dergisi (�AD), istatistik ara�t�rmalar�n niteli�inin yükseltilmesi, istatistik
yöntem ve uygulamalar�n�n geli�tirilmesi, literatürde yer alan çal��malar�n tart���lmas�, istatistik
uygulamalar�yla ilgili anket çal��malar�n�n ele al�nmas�, kuramsal ve uygulama alan�ndaki
ara�t�rmac�lar aras�nda ileti�imin ortak çal��ma ve yay�nlarla güçlendirilmesi amac�yla, yay�mlanan
hakemli bir dergidir.
�statistik Ara�t�rma Dergisinin kapsam�nda yer alan tematik konular a�a��da özet olarak verilmi�tir:
� Bankac�l�k, Finans, Sigortac�l�k, Aktüerya ve Risk Yönetimi; Bayesci �statistik; Benzetim
Teknikleri; Bilgi Sistemleri; Biyoistatistik; Bulan�k Teori; Demografi; Deney Tasar�m� ve Varyans
Analizi; Ekonometri; Genel Say�mlar ve De�erlendirmeleri; �statistik E�itimi; �statistik Eti�i; �statistik
Kuram�; �statistiksel Kalite Kontrolü; Kamuoyu ve Piyasa Ara�t�rmalar�; Klinik Denemeler;
Mühendislikte �statistik Uygulamalar�; Olas�l�k ve Stokastik Süreçler; Optimizasyon; Örnekleme ve
Ara�t�rma Tasar�mlar�; Parametrik Olmayan �statistiksel Yöntemler; Resmi �statistikler; Toplum
Bilimlerinde �statistik; Veri Analizi ve Modelleme; Veri Madencili�i; Veri Yönetimi ve Karar Destek
Sistemleri; Verimlilikte �statistiksel Yakla��mlar; Yönetsel Süreçlerde Performans Analizi; Yöneylem
Ara�t�rmas�; Zaman Serileri; Di�er �statistiksel Yöntemler gibi istatisti�in her dal�nda yeni bilgi
üretimine yönelik tüm ara�t�rmalar.
Makale Dili ve Genel Kurallar
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Bu yay�n�n 5846 Say�l� Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre her hakk� Ba�bakanl�k Türkiye
�statistik Kurumu Ba�kanl���na aittir. Gerçek veya tüzel ki�iler taraf�ndan izinsiz ço�alt�lamaz ve
da��t�lamaz.
Makale taslaklar� WORD yaz�m dilinde, Times New Roman yaz� tipinde, 12 punto büyüklükte,
sat�rlar aras�nda bir sat�r bo�luk b�rak�larak yaz�lmal�, �ekil ve grafikler JPG dosyalar� olarak
haz�rlanmal�d�r.
A4 sayfa boyutunda; soldan 3,5 cm, sa�dan, yukar�dan ve a�a��dan 2,5 cm bo�luk b�rak�lmal�d�r.
Ana bölüm ba�l�klar�n�n tümü büyük harf, 12 punto büyüklükte, koyu, ortal� ve Arap rakamlar� ile
numaraland�r�larak; alt bölüm ba�l�klar�nda ise sadece kelimelerin ba� harfleri büyük di�erleri
küçük harfle, 12 punto büyüklükte, koyu, sola dayal� ve ana bölüm ba�l���na endeksli olarak Arap
rakamlar� ile numaraland�r�larak yaz�lmal�d�r.
Makale tasla�� yaz�m�nda, okuyucunun, çal��man�n her a�amas�n� anlama ve de�erlendirmesine
olanak verecek bir anlat�m ve plana uyulmal�d�r.
Anlat�m olabildi�ince sade, anla��labilir, öz ve k�sa olmal�d�r. Gereksiz tekrarlardan,
desteklenmemi� ifadelerden ve konu ile do�rudan ili�kisi olmayan aç�klamalardan kaç�n�lmal�d�r.
Yaz�mda çok genel ifadeler kullan�lmamal�d�r. Yarg� veya kesinlik içeren ifadeler mutlaka verilere/
referanslara dayand�r�lmal�d�r.
Ara�t�rmac�/ara�t�rmac�lar taraf�ndan probleme, hangi kuramsal/kavramsal aç�dan yakla��ld���,
gerekçeleri ile birlikte belirtilmelidir.
Kullan�lan ara�t�rma yönteminin seçilme gerekçesi aç�klanmal�d�r. Bütün veri toplama araçlar�n�n
geçerlili�i ve güvenilirli�i belirtilmelidir.
Ara�t�rma sonucunda elde edilen veriler bir bütünlük içinde sunulmal�d�r.
Sadece elde edilen verilere dayanan sonuçlar sunulmal�d�r.
Sonuçlar�n yorumlar�, varsa, literatürdeki di�er kaynaklarla desteklenerek, de�erlendirilmelidir.
Yararlan�lan kaynaklar, çal��man�n kapsam�n� yans�tacak zenginlik ve yeterlikte olmal�d�r.
Türkçe ve �ngilizce özetler; çal��man�n amac�, yöntemi, kapsam� ve temel bulgular�n� içermelidir.

Ayr�nt�l� bilgi için, http://www.tuik.gov.tr adresinden �statistik Ara�t�rma Dergisi K�lavuzuna
bak�n�z.
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Aim, Target, Principles

AIM AND SCOPE
�Journal of Statistical Research (JSR)� is a refereed journal published with the aim to raise the quality
of statistical researches, improve the statistical methodology and applications, discuss the studies
included in literature, consider survey studies regarding the statistical application, and strengthen the
communication between researchers in the field of theory and application by joint studies and
publications.
The contents of the �Journal of Statistical Research� are summarized below:
� Researches aimed at producing new knowledge in every field of statistics such as Banking, Finance,
Insurance Trade, Actuarial and Risk Management; Bayesian Statistics; Biostatistics; Clinic Tests; Data
Analysis and Modeling; Data Management and Decision Support Systems; Data Mining;
Demography; Econometrics; Experimental Design and Variance Analysis; Fuzzy Theory; General
Census and Evaluation; Information Systems; Non-Parametric Statistical Methods; Official Statistics;
Operational Research; Optimization; Sampling and Research Designs; Performance Analysis in
Managerial Process; Probability and Stochastic Processes; Public Opinion and Market Researches;
Statistical Applications in Engineering; Statistical Approaches in Efficiency; Statistical Ethics;
Statistical Quality Control; Statistical Training; Statistics in Social Science; Statistics Theory;
Simulation Techniques; Time Series; Other Statistical Methods.
Article Language and General Rules
� Prime Ministry, Turkish Statistical Institute reserves all the rights of this publication. Unauthorized
duplication and distribution of this publication is prohibited under Law No: 5846.
� Article drafts should be prepared in WORD, using Times New Roman font, in 12 point size, with a
blank line in between lines. Figures and tables should be prepared as JPG files.
� On A4 paper size; margins should be set as: left 3,5 cm; right, top and bottom 2,5 cm.
� Titles of the main sections should be all capitalized, in 12 point size, bold, centered and numbered
with Arabic numerals; only the first letter of the words in the titles of the subsections should be
capitalized, with 12 point size, bold, left justified and numbered with Arabic numerals indexed to the
titles of the main sections.
� In article draft writing, writer should follow such a plan that reader should be able to understand
and evaluate all the steps of the study.
� Narration should be as plain as possible, as well as comprehensible, compact and short.
Unnecessary repetitions, unsupported declarations and explanations that are not in direct relation to the
topic should be avoided.
� General statements should be avoided in writing. Statements that include judgment or facts must be
supported by data/references.
� It should be stated, with justifications, from which theoretical/conceptual aspect the
researcher/researchers have approached the problem.
� The reason of choosing the research methodology that is used should be explained. The validity and
reliability of all the data collection tools should be presented.
� Data obtained as the result of the research should be presented in unity.
� Results that only rely on the obtained data should be presented.
� The interpretation of the results should be supported and evaluated by the other resources, if any, in
the literature.
� Used resources should be in good wealth and proficiency that reflect the scope of the study.
� Turkish and English abstracts should include the goal, methodology, scope and main findings of the
study.
For detailed information, please see A Guide for Journal of Statistical Research at
http://www.tuik.gov.tr.
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�STAT�ST�K B�L�M�, ET�K, DÜNYA D�NAM�KLER�, B�LG�
TAHR�FATI VE KARAR S�STEMLER�NE ETK�LER�
Orhan GÜVENEN*
ÖZET
Matematik bilimin dilidir. �statistik, bilimin her alan�nda, tüm ya�am, yer küre
ve evrenler boyutunda uygulanan temel bilimdir. �statistik ve bilgi
sistemlerinin asgari hata düzeyinde sa�lanmas�; bilimin, ara�t�rman�n, karar
sistemlerinin bilgi ak���n� sa�layan temel olgudur (Hand, 2007). Temel bilim
istatisti�in asgari hatada bilgi olu�turmas� ve bu kapsamda karar süreçlerine
etkisi, mevcut metodolojiler ile birlikte, teori ve uygulamalarda, bilgi tahrifat�
ve hata paylar�n�n minumum düzeyde gerçekle�tirilmesi gerekli bir ko�uldur.
Ayn� �ekilde sistem optimalinin gerçekle�mesinde istatistik bilimi teori ve
uygulamalar�nda �Etik� gerekli bir ko�uldur. Bu çal��ma, bilimleraras� bir
metodoloji ile küme düzeyinde ve dünya dinamikleri kapsam�nda, istatisti�in
getirebilece�i maksimum katma de�eri yorumlamak amac�n� kapsamaktad�r.
Anahtar Kelimeler: �statistik bilimi, Bilim metodolojisi, Etik, Bilgi güvenilirli�i, Bilgi tahrifat�,
Dünya dinamikleri, Karar sistemleri.

1. G�R��
�statistik ve bilgi sistemlerinin teori, veri üretme, ölçme, uygulama ve karar sistemleri
ile olan etkile�imi üzerine dü�ünmek, dünya dinamiklerini, ülke, sektör, alt sektör,
kurum, firma, birey dinamiklerini ara�t�rma ve yorumlamalar�m�zda içselle�tirmemiz;
bilimsel katma de�eri yüksek bir olgudur.
�statistik biliminin, uygulamalar�n�n büyük öneminin, küresel düzeyde, yeterince
alg�lanmad��� dü�üncesindeyim. Bu büyük katma de�erin gelecek on y�llarda, üstel bir
fonksiyonla anla��laca�� ve uygulanaca�� kanaatindeyim.

__________________________

*
Prof. Dr., Bilkent Üniversitesi, Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölüm Ba�kan�, Ankara, e-posta:
gorhan@bilkent.edu.tr
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Bu olay, istatistik bilimine ve uygulamalar�na büyük bir sorumluluk getirmektedir.
�statistik bilimi bir altküme bilimi de�ildir. Alt kümeleri incelerken de küme
dinamiklerini içselle�tirmek sorumlulu�u, do�as� gere�idir.
2. YÖNTEM
Küme, altküme etkile�imi tahlili, bilimleraras� metodoloji uygulanmas�, ara�t�rmada,
sistemin gerekli ko�ullar�d�r. En ayr�nt�da, bir konuyu incelemek, istatistik, bilgi
sistemleri tekniklerini uygulamak, sistemin küme ve altküme dinami�inde konumunu
belirlememizi gerektirmektedir. Bu yakla��m verilerin tahlili, veri madencili�i,
de�i�kenlerin belirlenmesi, uygulanacak teknik ve yorumlamada, bilgi sistemleri
güvenilirli�inde, bilgi tahrifat�n�n ve hata paylar�n�n asgariye indirilmesinde, önemli
katma de�er getirebilme olana��na sahiptir.
3. �STAT�ST�K B�L�M�, B�LG� S�STEMLER� VE KARAR S�STEMLER�
ETK�LE��M�
Zaman dinami�inde, artan bilgi ak���; bilimi ve dolay�s�yla karar sistemlerini teorik ve
deneysel düzeyde önemli boyutta etkilemektedir. Bilgi ve ileti�im teknolojilerinin
geli�mesiyle bilginin i�lenmesi kolayla�m��, karar sistemlerinin etkinli�i artm��t�r.
Bilginin i�lendi�i bu süreç içerisinde; istatistik, bilgi sistemleri, bilim, teori ve
uygulamalar�na çok önemli katma de�er sa�lamaktad�r. Dünya sistemlerinde ve
dinamiklerinde çok önemli etki yapan de�i�imlerin, günümüz gerçekleri do�rultusunda,
yeniden de�erlendirilmesi gerekmektedir.
Bilgi ak���, istatistik, bilgi sistemleri, getirdikleri katma de�erler, h�zl� de�i�en dünya
ortam�nda karar sistemlerinin hedefledi�i sonuçlara ula��m�nda önemli etki
sa�lamaktad�r. Bilimleraras� bir yöntem izlenerek, bilginin ak��� do�rultusunda, tüm bu
farkl� yap�lar�n, matematiksel karma��kl�k, kaos ve belirsizli�in yüksek oldu�u alanlarda
etkile�imlerinin, asgari hata ve bilgi tahrifinden mümkün olan düzeyde ar�nd�lmas�n�n
özellikle karar sistemlerine etkileri büyük önem ta��maktad�r. Veri, istatistik, asgari
hatal� bilgi, bilinç, öngörülü alg�lama; karar sistemlerinde, güç sisteminden, de�erler
sistemine geçi�in önko�ullar�d�r.

�ekil 1. �statistik bilimi ve karar sistemleri (Güvenen, 2010)
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�Mutlak gerçek� nedir bilmiyoruz. Ancak; göreceli, olas�l�k kapsam�nda,
gözlemlenebilir bir ��statistik gerçek� bilim sisteminde de�erlendirilebilir. 21. Yüzy�l
bilim metodolojisinde, �bilimleraras� metodoloji�, uygulanmak konumundad�r.
Yirminci yüzy�l, özellikle toplum bilimlerde alt küme ve k�smi tahlil yakla��m�yla, k�sa
dönemci, mekanist ve yüksek alternatif maliyetli bir yap� olu�turdu. Bilimleraras�
metodoloji kullan�m�n�n yo�unla�mas�, istatistik bilimine olan talebi daha çok artt�racak
ve sa�lad��� katma de�er, üstel bir fonksiyonla geli�me e�iliminde olacakt�r.
4. ET�K VE �STAT�ST�K
Birey, kurum, firma, ulus devlet ve uluslararas� ortamlarda, �sistem optimali�, sistemde
�etik� faktörünü, zaman ve mekan dinami�inde, de�i�en denklemler yap�s�nda, uzun
dönemde ve mümkün olabilen evrensel kabülde, sabit (constant) almak konumundad�r.
Bu hususun gerçekle�memesi, dinamik süreçte, sistemi optimal d���nda tutmak
durumundad�r. � Teorem 1996� bu hususu aç�klamaktad�r.
Teorem : Küme Optimali �
� altkümeler optimali
Teorem 1996 : Sistem Optimali =
�0 + �1 x1 + �2 x2 + �3 x3 ... � (Güvenen, 1996).
Sabit ��0 � birey, kurum, firma, ulus devlet ve uluslaras� düzeyde �etik� i temsil
etmektedir.
Belirtilen kapsamda istatisti�in güvenirli�i, asgari hatada olu�u, bilime ve karar
sistemlerine getirdi�i katma de�erlerin optimalde olmas�, istatistik teori ve
uygulamalar�n�n her sürecinde �etik� faktörünün sistem optimalinde belirtilen tan�mda
sabit (constant) kalmas�n� gerekli k�lmaktad�r.
5. DÜNYA D�NAM�KLER� VE �STAT�ST�K
�Güç� ve �paran�n gücünün� yönlendirdi�i dünya dinamikleri belirleyici olmaktad�r
2010�lar�n dünyas�nda (Sistem 2 � S2). Bu yap�n�n getirdi�i ve getirece�i tahribat, özel
bir öngörüyü gerektirmemektedir.
Olmas� gereken (normativ) bilim, istatistik, teknoloji, inovasyon, üretim, etik, kültür,
�effafl�k, sürdürülebilirlik, de�erler sisteminin yönlendirdi�i �küresel optimali�
içselle�tiren bir dünya dinamiklerine ve karar sistemlerine geçme zorunlu�udur (Sistem
1 � S1).
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�ekil 2. �Güç Sistemi� ve �De�erler Sistemi� etkile�imi (Güvenen, 2008)
S2: 2011 Dünya Dinami�i
S1: �Türkiye Optimali�ni ve ��nsanl�k Optimali� ni hedefleyen, olmas� gereken (normativ) dünya

Dünya dinamiklerinin mevcut yap�s�, bilgi güvenilirli�i ve bilgi tahrifat�, istatistik
uygulamalar�na ve üretimine önemli sorunlar getirebilmektedir.
6. �STAT�ST�K, B�LG� S�STEMLER� VE B�LG� TAHR�FATI
�
Bilgi sistemleri tahlil edildi�inde, akademik kapsamda �bilimsel� nitelikte bilginin
toplam bilgi ak���n�n %3�ü düzeylerini a�mad���n� belirtmenin, önemli bir hata pay�
ta��mad��� dü�üncesindeyim. Bilimsel nitelikte bilgide de hata paylar� olabilmesi
do�ald�r. Bu hata paylar�n�n bir k�sm� � bilim dürüstlü�ü� kapsam�nda, belirli bir k�sm�
ise, çok yüksek talep yap�lar�nda bilinen, k�smi de olsa, bilinçli �tahrifat� kapsam�na
girmektedir.
Dünya dinamiklerinde, sürekli yo�unla�an, bu %3 d���ndaki bilgi ak��� ve bilgi
sistemleri, genelde bir talebin ve �Sistem 2��nin bir uzant�s� olarak yans�maktad�r. Bu
hususun de�i�ik alanlarda çok say�da, somut örneklerini vermek mümkündür.
International Data Group (IDG) taraf�ndan Mart 2008 y�l�nda yap�lan ara�t�rmaya göre
2007 y�l�ndaki, elektronik ortamda kay�tl�, veri miktar�: 2.25 x 1021 bits (281 milyar
gigabytes).
Bir roman sayfas� yakla��k olarak 250 kelimeden olu�acak olursa ve yakla��k olarak
2000 karakter içeriyorsa;
2.25 x 1021 bits = 140.6 x 1015 roman sayfas�
140.6 katrilyon sayfa = 140.6 milyon (milyar sayfa)
Haber, veri, istatistik, bilgi genelde hata pay� olmayan ya da �do�ru� �eklinde
alg�lanmaktad�r. Veriler, bilgiler, istatistikler, bilgi sistemleri, gerekti�i düzeyde


TÜİK, İstatistik Araştırma Dergisi, Özel Sayı 2011
�
TurkStat, Journal
of Statistical Research, Special Issue 2011

4

Statistical Science, Ethics, World Dynamics, Information Distortion and
Their Effects on Decision Systems

İstatistik Bilimi, Etik, Dünya Dinamikleri, Bilgi Tahrifatı ve
Karar Sistemlerine Etkileri

incelenmeden ara�t�rma, yorum ve karar sistemlerinde kullan�lmaktad�r. Bu hususun
yaratt��� tahribat ve yan�lma ulusal ve küresel düzeyde çok dikkatle ara�t�r�lmas�
gereken bir olgudur (Volle, 2008).
Bilim metodolojisinde, hermeneutics (ilk kayna�a gitme) temel bir kurald�r
(Gadamer, 1976).
Bilgi kirlili�i, çevre kirlili�i kadar
de�erlendirilmesi, çözüm üretilmesi gerekir.

ciddi

bir

konudur

ve

hassasiyetle

7. B�L�M METODOLOJ�S�, �STAT�ST�K, TEKNOLOJ�LER, DÜNYA
D�NAM�KLER� VE KARAR S�STEMLER� KAPSAMINDA
BAZI YORUMLAR
7.1 Bilim Metodolojisi
Yirminci yüzy�lda ve yirmibirinci yüzy�lda bilim metodolojisinin, özellikle sosyal bilim
metodolojisinin altküme ve k�smi tahlil yakla��m� uygulad��� bilinen bir olgudur.
Altküme ve k�smi tahlil yakla��m� k�sa dönemde toplum ve ekonomi yap�lar�n�n
incelenmesinde belirli çözüm getirmekle beraber, özellikle orta-uzun dönemde
mekanist, k�sa dönemci ve genelde yüksek alternatif maliyet olu�turan bir
konumdad�r.
Toplum ve ekonomi yap�lar�, matematik anlamda karma��k, kaotik, belirsizlik düzeyi
yüksek ve öngörülmesi güç olgulard�r.
Bilimleraras� metodoloji; karma��k, kaotik ve belirsizli�i yüksek yap�lar�n
incelenmesinde, istatistikte hata pay�n�n minumum düzeye yönelmesinde, olas�l���
artt�rabilmek niteli�indedir.
7.2 Sosyo Ekonomik Sistemlerin Yap�sal Özellikleri
� Matematiksel karma��kl�k
� Matematiksel kaos
� Belirsizlik olas�l���n�n yüksek olmas�
7.3 Bilimleraras� Metodoloji, �statistik ve E�itim Yap�s�
Dünyada mevcut e�itim yap�s�, genelde bölüm sistemine dayanmaktad�r. Bölüm
sistemi, bir alt küme ve k�smi tahlil düzeyinde bilgi vermekte küme ile olmas� gereken
ba�lant�y� sa�layacak metodolojiyi vermemektedir. Bu husus, orta ve uzun dönemde,
toplumda Mekanist ve K�sa dönemci bir yap� olu�turmaktad�r. Bu olgunun
alternatif maliyetinin yüksekli�i 20. yyda yo�un bir �ekilde gözlemlendi�ini belirtmek
yanl�� olmayacakt�r. Bilimleraras� metodoloji ve istatistik biliminin yo�un ve
bilimleraras� kullan�lmas� bu eksikli�i düzeltici olgulard�r.
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�ekil 3. E�itimde bölüm sistemi yap�s� (Güvenen, 2009)

7.4 Bilim Metodolojisi ve Stratejik Öngörü

�ekil 4. Bilimleraras� metodolojide küme  altküme etkile�imi (Güvenen, 2000)
G: Genel sistem etkile�imi
E: Altküme yap�lar�, Sosyo-Ekonomik sistemler

� Sistem, model, denklem ve de�i�kenlerin belirlenmesi
� Tahmin verileri
� Karar süreçleri ve uygulama

A:
E:
D:
Z:



�ekil 5. Toplum bilimlerde, de�i�kenlerin cevap verme süreci (Güvenen, 1971)
Alternatif maliyet
Altküme yap�lar�, Sosyo-Ekonomik sistemler
Di�er de�i�kenlerin etkisi
Zaman
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7.5 Bilim Metodolojisi, Stratejik Öngörü, Ölçme ve Modeller

�ekil 6. Bilgi sistemleri ve ara�t�rma süreci
B: Nicelik ve nitelik düzeyinde bilgi ve istatistik kümesi
Ö: Ölçme, model
B�: Nicelik, nitelik, ölçme ve model düzeyinde yorumlama, bulgu ve öneriler

7.6 Bilim �statistik, Teknolojiler ve Dünya Dinamikleri

1800

2050

�ekil 7. Zaman ve mekan dinami�inde teknolojilerin toplum ve ekonomi yap�lar�na etkileri
(Güvenen, 2003)
S,E: Toplum ve Ekonomi Olgular�n�n ülkelerin geli�me ve refah�na etkileri
Z: Zaman

Bu örnekte al�nan, �matematiksel kaos�, sadece teknolojiler düzeyinde yorumlanm��t�r.
Bu olgu genelde çok faktörlü, çok sektörlü verimlili�e sebebiyet vermektedir. Bununla
beraber, sava�lar, büyük sa�l�k salg�nlar�, depremler, do�al afetler sosyo ekonomik
sistemin yap�sal e�ilimini olumsuz etkileyici niteliktedir. Tüm bu olgular istatistik teori
ve uygulamalar�n�n içselle�tirilmesi kapsam�na girmektedir.
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7.7 Dünya Dinamikleri, Teknolojiler ve Karar Süreçleri Etkile�imi
�
�
�
�
�
�
�
�

Bili�im Teknolojileri
Malzeme Teknolojileri
Nanoteknolojiler
Genetik, Bioteknoloji ve Nanobioteknoloji
Enerji Teknolojileri
Çevre Teknolojileri
Tasar�m Teknolojileri
Beyin Simülasyon Teknolojileri

Teknolojiler (Bili�im Teknolojileri, Nanoteknolojiler, vb.): Çok Faktörlü, Çok Sektörlü
Verimlilik ve Geli�me Etkile�imi:

�ekil 8. Teknolojiler ve bilgi sistemleri etkile�imi (Güvenen, 2010)

Karar sistemleri, ancak asgari hatada bilgi, istatistik, kapsaml� bilimleraras� çözüm,
sorumluluk, aç�kl�k, bilinç, etik sonucu bir yakla��mla, küresel kapsamda katma de�er
getirebilmek durumundad�rlar.
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7.8 �statistik, Bilgi Sistemleri ve Karar Sistemleri Etkile�imi

�ekil 9. Sistem dinamikleri, karar sistemleri, Türkiye Optimali, �nsanl�k Optimali
(Güvenen, 2010)

Tüm belirtilen hususlar, karar sistemlerine girdi te�kil eden bilginin; toplum, ülke,
insanl�k refah ve ba�ar�s�n� sa�lamada istatistik ve bilgi sistemlerinin asgari hatal� bilgi
derleme, ölçme, modelleme, yorumlamada büyük önemini vurgulamaktad�r.
7.9 Dünya Dinamikleri, Küreselle�me, Stratejik Öngörü ve Karar Sistemleri
Küreselle�menin olumsuz etkilerini minimum, olumlu etkilerini maksimum düzeye
yönlendirebilecek strateji ve karar süreçleri, dünya dengeleri kapsam�nda önemli bir
sorumluluktur (Güvenen, 1999).
Küreselle�menin gelir düzeyi yüksek ve yoksul ülkelerde etkileri: 6.7 milyar dünya
nüfusunun %40�a yakla�an oran� günde 2 dolar alt�nda bir gelirle ya�amaktad�r.
Bili�im ve teknoloji olanaklar�na eri�im ve etkin kullan�m�nda 6.7 milyar insan, 200
ulus devlet ve Birle�mi� Milletler kapsam�nda 192 ulus devlet düzeyinde büyük
dengesizlik mevcuttur. Gini oranlar� ve Lorenz e�rileri, dünya nüfusunun %20�sinin,
dünya gelirinin %85�ine sahip oldu�unu küreselle�menin son 20 y�lda, gelir da��l�m�n�n
bozulmas�n� artt�rd��� sonucunu vermektedir.
3 milyar düzeyinde insan�n günde 2 dolar alt�nda gelirle ya�amak durumunda oldu�u
6,7 milyar nüfuslu bir dünyada, gelir da��l�m� ba�ta olmak üzere, temel sorunlara, dünya
düzeyinde, bar��ç� ve maksimum bir kat�l�mla çözüm sa�lama gerçekle�medi�i sürece,
uluslararas� terörizm, k�talar aras� ve ülkeler aras� yasad��� göç, uyu�turucu kaçakç�l���
vb., önemli sorunlara çözüm üretebilme ve bar��� sa�lama olas�l��� sorunlu bir konumda
olmaktad�r (Meadows, 2004).
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7.10 Karar Sistemlerini Belirleyen Temel De�i�kenler
�
�
�
�
�
�

Güçler Etkile�imi ve Jeostrateji
Teknolojiler
Kültür
Demografi
H�z Dinami�i
Siyasetin Finansman�

7.11 Karar Sistemlerini Belirleyen Temel Kurum ve Karar Al�c�lar
�
�
�
�
�
�

Uluslaras� Dinamikler
Ulus Devletler
Uluslararas� Kurulu�lar
Uluslarüstü Firmalar
Sivil Toplum Kurulu�lar�
Bireyler

Çözüm Olas�l�klar�:
Dünya ekonomisinin %51�ini te�kil eden ulusüstü firmalar�n, uluslararas� düzeyde karar
sistemlerinin en etkileyici de�i�keni oldu�unu belirtmek yanl�� olmaz (World Bank,
2009).
Karar süreçlerinde çözüm büyük oranda, bilinçli ulus ve vatanda�larla, saydam ve
finans kayna�� belli olan sivil toplum kurulu�lar�ndan, bilinçli bireylerden gelebilecektir
(Mesarovic, 1996).
Bu kapsamda birey ve sivil toplum kurulu�lar�n�n kullanabilece�i iki temel araç vard�r:
� Siyasi oylamay� mümkün olabilen maksimum say�da bireyle, bilinçli
de�erlendirmek,
� Piyasadan ald��� hizmet ve ürünü arz eden i�letmelerin, de�er sistemlerindeki
davran��lar� konusunda bilgili ve bilinçli olmak ve al�m konular�n� bu kapsamda
belirlemek.
Bu iki araç Türkiye ve insanl�k optimalini sa�lamay� hedeflemektedir.
7.12 Normativ,
De�i�kenleri
�
�
�
�
�
�
�
�
�
10

Çözüm

Üretici

Sistemlerinin

Temel

Aç�klay�c�

Bilim
�statistik Altyap�s�
Kültür
Ekonomi ve toplum refah�
Saydaml�k
Hesap verilebilirlik
Etik
Sorumluluk, Sürdürülebilirlik
Ulusal bilinç
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Dünya bilinci
Bar��
Adalet - Hukuk�un Üstünlü�ü ve Hukuk Devleti
Uluslararas� Adalet ve Hukuk
Kat�l�mc� Demokrasi
8. SONUÇ

Bilim, matematik, istatistik bilimi ve uygulamalar�, bilgi sistemleri, stratejik planlama,
karar sistemleri �Türkiye optimali� ve �insanl�k optimali� aray���nda, insanl�k refah�na,
bar��a katk� sa�layabildikleri süre, en önemli katma de�erlerini sa�lam�� olurlar.
��statistik üretmek karanl��a ���k götürmek kadar önemli bir görevdir�1.
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STATISTICAL SCIENCE, ETHICS, WORLD DYNAMICS,
INFORMATION DISTORTION AND THEIR EFFECTS ON
DECISION SYSTEMS
ABSTRACT
Mathematics is the language of science. Statistics as a fundamental science is
applied to all disciplines of science, to life and to all dimensions and dynamics
of earth and the universes. Statistics, as a fundamental science, requires the
elaboration of information and information systems at a minimum error
margin level. In that context it becomes a necessary condition in the
elaboration of decision making and decision-making systems. These
requirements in science methodology, statistical theories, application with
minimum information distortion and minimum error margins are necessary
conditions for, equally, in the realization of �System Optimal� in theory and
applications, �Ethics� is a necessary condition which needs to be
endogenized to statistics. This study aims, through transdisciplinary science
methodology, set structures and world dynamics, to elaborate the maximum
value added which statistics including ethics can contribute to science.
Keywords: Science of statistics, Science methodology, Ethics, Information systems security,
Information distortion, World dynamics, Decision systems.
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AYARLAMANIN D�SKR�M�NANT ANAL�Z�NDE HATA
ORANLARINA ETK�S�
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ÖZET
Bir çok istatistiki analizde oldu�u gibi, Diskriminant Analizi�nde de de�i�ken
say�s� p , örneklem hacimleri ni � i � 1, 2,� , g � olmak üzere ni � p
oldu�unda, örneklem varyans-kovaryans matrisinin tahminleri büyük
de�erler olmakta ve örneklem varyans-kovaryans matrisi singüler
olmaktad�r. Bu problemi çözmek için Friedman (1989) Ayarlanm��
Diskriminant Analizi�ni (Regularized Discriminant Analysis) önermi�tir.
Ayarlanm�� diskriminant analizinde, örneklem varyans-kovaryans matrisi
daraltma parametresi ile tekrar elde edilir. Bu çal��mada, ni � p oldu�u
durumda, simülasyon çal��mas� ile hata oranlar� bak�m�ndan Ayarlanm��
Diskriminant Analizi ve Lineer Diskriminant Analizi kar��la�t�r�lm��t�r.
Anahtar Kelimeler: Ayarlanm�� diskriminant analizi, Diskriminant analizi, Hata oran�.

1. G�R��
Diskriminant analizi, üzerinden ölçüm al�nan bir birimin sonlu say�da bilinen farkl�
kitlelerden birine atanmas�n� gerçekle�tiren istatistiksel bir teknik olarak tan�mlan�r. Bu
atama i�lemi yap�l�rken birimin ald��� gözlem de�erine göre ait oldu�u kitleden farkl�
bir kitleye atand���nda, bir hata yap�lm�� olur. Diskriminant analizinde bu hataya, hata
oran� ya da hatal� s�n�fland�rma olas�l��� denmektedir. Diskriminant analizinde amaç,
atama i�lemini minumum hatayla yapmakt�r (Atakan, 2003).

�1 , � , � g

birbirinden farkl� g tane kitle olmak üzere, X � � X 1 , X 2 ,� , X p �� birey

üzerinde ölçümlere kar��l�k gelen

p boyutlu rasgele vektörü � i

� i � 1,� , g �

kitlesinden ise X in ortak olas�l�k yo�unluk fonksiyonu fi � x;�i � biçiminde gösterilir.
Burada, �i parametre vektörüdür.

X in ald��� de�erler p boyutlu R p örneklem uzay�nda olmak üzere, s�n�fland�rma
i�lemi bu uzay� B1 � � � Bg � R p ve Bi � B j � � i � j i, j � 1,� , g olan g tane
bölgeye ay�r�r. E�er X in gözlem de�eri Bk bölgesinde ise, bu gözlemin yap�ld���

birim � k kitlesine atan�r, � k � 1,� , g � .

__________________________
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� i fi � x;�i � � max � k f k � x;� k �

(1)

1� k � g

oldu�unda x gözlemi i. s�n�fa atan�r. Burada, � i birimin i. kitleye ait olmas� olas�l���
(önsel olas�l�k)d�r. X i rasgele vektörü �i ortalama vektörü ve � varyans-kovaryans
matrisine sahip p de�i�kenli
fi � x � �

1

� 2� �

p 2

�

12

e

�

1
� x � �i �� ��1 � x � �i �
2

normal da��l�ma sahip olsun � i � 1,� , g � . Bu durumda, (1) e�itli�i ile verilen optimal
s�n�fland�rma fonksiyonu
(2)

Di � x � � � x � �i �� � �1 � x � �i � � ln � � 2 ln � i

ile verilir. �i ve � parametreleri genelde bilinmedi�i için örneklemden elde edilen
tahmin edicileri kullan�l�r. Bu parametrelerin örneklemden elde edilen tahmin de�erleri
s�ras� ile xi ortalama vektörü ve S birle�tirilmi� örneklem varyans-kovaryans matrisi
olmak üzere örneklemden elde edilen optimal s�n�fland�rma fonksiyonu
(3)

D i � x � � � x � xi �� S �1 � x � xi � � ln S � 2 ln �i

olarak elde edilir. Bu ifadeye Fisherin örneklem lineer diskriminant fonksiyonu denir.
(Mkhadri, 1995). �i , birimin i. kitleye ait olmas� olas�l���n�n tahmin edicisidir.
De�i�ken say�s� p , örneklem hacimleri ni den

� i � 1, 2,� , g �

büyük oldu�unda,

örneklem varyans-kovaryans matrisinin elemanlar�n�n tahmin de�erleri büyük de�erler
olmakta ve örneklem varyans-kovaryans matrisleri singüler olmaktad�r. Di Pillo (1976),
Campbell (1980) ve Peck ve Van Ness (1982) birle�tirilmi� örneklem varyanskovaryans matrisinin yans�z tahmin edicisi S nin yerine, S nin özde�erlerinin
daralt�lmas� ile elde edilen yanl� bir tahmin ediciyi kullanmay� önermi�lerdir. Bu
durumda birle�tirilmi� örneklem varyans-kovaryans matrisi S nin elemanlar�n�n tahmin
de�erlerini daha küçük de�erler olarak elde etmi�lerdir. Mkhadri (1995) lineer
diskriminant fonksiyonunda birle�tirilmi� örneklem varyans-kovaryans matrisi S nin
yerine � S � � I � al�nd���nda lineer diskriminant fonksiyonunun varyans�n�n daha küçük
oldu�unu göstermi�tir. Burada � � � 0,1� dir. Friedman (1989) bu süreci Ayarlanm��
Diskriminant Analizi (Regularization Discriminant Analysis) olarak adland�rm��t�r.
Bu çal��mada, ni � p oldu�unda, Friedman�n (1982) önerdi�i lineer diskriminant
fonksiyonu ile hata oranlar� bak�m�ndan Ayarlanm�� Diskriminant Analizi ve Lineer
Diskriminant Analizi bir simülasyon çal��mas� ile kar��la�t�r�lm��t�r.
14
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2. �K� K�TLE �Ç�N D�SKR�M�NASYON PROBLEM�

��lem kolayl��� aç�s�ndan g � 2 olarak al�ns�n. Bu durumda �1 ve � 2 , çok de�i�kenli
normal da��l�ml� kitleler olsun. Parametreler bilinmedi�inde (3) e�itli�i ile verilen
örneklem diskriminant fonksiyonu

(4)

1
�
�
W � x � � � x1 � x2 �� S �1 � x � � x1 � x2 � �
2
�
�
biçiminde

tan�mlan�r.

Burada

n � n1 � n2 � 2

olmak

üzere

ni

xi � � x j ni

ve

j �1

n1
n2
�
nS � � � xi � x1 �� xi � x1 �� � � � xi � x2 �� xi � x2 � yans�z örneklem tahminleridir. (4)
i �1

e�itli�inden atama kural�

i �1

(5)

��W � x � � k ise x , �1'e atan�r
���
�W � x � � k ise x , � 2 'ye atan�r

biçimindedir. Burada k bir sabittir. Maliyetler ihmal edilip, önsel olas�l�klar e�it al�n�r
ise k � 0 olacakt�r (Anderson, 1984 ve Lachenbruch, 1975).
Varyans-kovaryans matrisinin singüler olmamas� için Di Pillo (1976) ve Campbell
(1980) W � x � lineer diskriminant fonksiyonundaki birle�tirilmi� varyans-kovaryans
matrisine bir daraltma parametresi uygulayarak ayn� fonksiyonu
(6)

1
�
�
W � x � � � x1 � x2 �� S �1 � � � � x � � x1 � x2 � �
2
�
�

biçiminde elde etmi�lerdir. Burada S �1 � � � � � S � � I � , � � � 0,1� ve I birim matristir.
�1

Mkhadri (1995) iki grup oldu�unda W � x � fonksiyonunun varyans�n�n W � x �
fonksiyonunun varyans�ndan daha küçük oldu�unu göstermi�tir.
Peck ve Van Ness (1982) ise (4) e�itli�i ile verilen W � x � de S �1 yerine
� b� �
S *�1 � � � � �1 � � � aS �1 � �
�I
� tr � S � �

(7)

önermi�lerdir. Burada a � � n � p � 3� n olarak seçildi�inde aS �1 , � �1 in yans�z tahmini
olmaktad�r ve b pozitif bir sabittir. E�er � � � 2 I olarak seçilir ise, ��b� tr � S � �� I
� �1 in do�al bir tahmin edicisi olmaktad�r. � �1 'in herhangi bir yans�z tahmini için
b � p � 2n � 2 � � 2 olarak al�nabilir. Mkhadri (1995) daraltma parametresinin en iyi
seçimi için b � p n yi almay� önermi�tir.
�
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Bu durumda s�n�fland�rma fonksiyonu
1
�
�
W * � x � � � x1 � x2 �� S *�1 � � � � x � � x1 � x2 � �
2
�
�

(8)

olarak elde edilir.
Friedman (1989) Ayarlanm�� Diskriminant Analizi (RDA) olarak adland�rd��� süreçte
diskriminant fonksiyonunda grup varyans-kovaryans matrisinin tahmini Si ,

� i � 1,� , g � , yerine
Si � � � �

�1 � � � Si � � S
�1 � � � ni � � n

(9)

al�nmas�n� önermi�tir. Burada � � � 0,1� dir.
3. DARALTMA PARAMETRES�N�N SEÇ�M�

(8) e�itli�i ile verilen diskriminant fonksiyonu � daraltma parametresine ba�l�d�r. �
daraltma parametresinin optimal de�eri olarak hatal� s�n�fland�rma olas�l���n�n tahminini
minimize edecek �ekilde seçilebilir (Lachenbruch, 1975).

� � x � � � x1 � x2 �� �� x � � x1 � x2 � 2 �� olmak üzere (8) e�itli�inde W � x � fonksiyonu yerine
� b� �
W * � x , � � � �1 � � � aW � x � � �
�� � x�
� tr � S � �

(11)

fonksiyonu al�n�rsa optimal daraltma parametresi

� opt �

�x �
aW � � � x � � � b tr � S � � � � � � x �
aW �

j

j

j�

j

/j

olarak elde edilir. Burada

j

, �x j , 1 � j � n

(12)

j

W � j � � x j � , � � j � � x j � ve S / j örneklemden x j gözlemi

ç�kar�ld���nda geriye kalan ni � 1 gözlemden elde edilen ifadelerdir. � opt � 0 ise � opt � 0

ve � opt � 1 ise � opt � 1 olarak al�n�r (Mkhadri, 1995).

16
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4. S�MÜLASYON ÇALI�MASI

�1
�0
n1 � n2 � 20 , �1 , �2 , � � �1 � � 2 � I � �
��
�
�0

0
1
�
0

� 0�
� 0 ��
ve � 2 � 1, 2,3, 4,5 olacak
� ��
�
� 1�
�ekilde çok de�i�kenli normal da��l�mdan say� üretilmi�tir. � 2 � � � � � � �1 � � �

�

1

2

�

�

1

2

�

Mahalanobis uzakl���n�n de�i�ik de�erleri için, Matlab paket program� ile elde edilen
1000 tekrarl� simülasyon sonuçlar� Tablo 1  Tablo 5 ile verilmi�tir. Bununla birlikte,
de�i�ken say�s�na göre hata oranlar�n�n de�i�imi �ekil 1  �ekil 6da verildi�i gibi elde
edilmi�tir.

�

�

�

�

Tablo 1. � 2 � �1 � �2 � � �1 �1 � �2 � 1 oldu�unda iki kitle için lineer diskriminant analizi ve
ayarlanm�� diskriminant analizinde hata oranlar�
p�5

p � 10

p � 15

p � 20

p � 30

p � 40

LDA

0.3183

0.2818

0.2449

0.2058

0.1436

0.4828

RDA

0.2465

0.1559

0.1247

0.1213

0.1235

0.1295

�

0.1304

0.0696

0.0527

0.0853

0.0589

0.0750

�

�

�

�

Tablo 2. � 2 � �1 � �2 � � �1 �1 � � 2 � 2 oldu�unda iki kitle için lineer diskriminant analizi ve
ayarlanm�� diskriminant analizinde hata oranlar�
p�5

p � 10

p � 15

p � 20

p � 30

p � 40

LDA

0.2794

0.2450

0.2125

0.1865

0.1354

0.4880

RDA

0.2219

0.1489

0.1234

0.1224

0.1238

0.1283

�

0.1122

0.0713

0.0606

0.0658

0.0468

0.0731

�

�

�

�

Tablo 3. � 2 � �1 � �2 � � �1 �1 � �2 � 3 oldu�unda iki kitle için lineer diskriminant analizi ve
ayarlanm�� diskriminant analizinde hata oranlar�
p�5

p � 10

p � 15

p � 20

p � 30

p � 40

LDA

0.2447

0.2213

0.1927

0.1669

0.1325

0.4880

RDA

0.2025

0.1449

0.1231

0.1222

0.1243

0.1283

�

0.1167

0.0636

0.0598

0.0728

0.0314

0.0823

�

�

�

�

Tablo 4. � 2 � �1 � �2 � � �1 �1 � � 2 � 4 oldu�unda iki kitle için lineer diskriminant analizi ve
ayarlanm�� diskriminant analizinde hata oranlar�

�

p�5

p � 10

p � 15

p � 20

p � 30

p � 40

LDA

0.2208

0.1975

0.1765

0.1565

0.1289

0.4993

RDA

0.1891

0.1390

0.1234

0.1222

0.1244

0.1288

�

0.1082

0.0619

0.0543

0.0798

0.0300

0.0758
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�

�

�

�

Tablo 5. � 2 � �1 � �2 � � �1 �1 � �2 � 5 oldu�unda iki kitle için lineer diskriminant analizi ve
ayarlanm�� diskriminant analizinde hata oranlar�
p�5

p � 10

p � 15

p � 20

p � 30

p � 40

LDA

0.2074

0.1843

0.1668

0.1498

0.1272

0.5000

RDA

0.1777

0.1371

0.1231

0.1229

0.1246

0.1305

�

0.1024

0.0715

0.0539

0.0600

0.0223

0.0774

�ekil 1. p � 5 için hata oranlar�

18

�ekil 2. p � 10 için hata oranlar�

�ekil 3. p � 15 için hata oranlar�

�ekil 4. p � 20 için hata oranlar�

�ekil 5. p � 30 için hata oranlar�

�ekil 6. p � 40 için hata oranlar�
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Mahalanobis uzakl��� artt�kça LDA ve RDA dan elde edilen hata oranlar�n�n azald���
görülmektedir.
5. TARTI�MA VE SONUÇ

Küçük hacimli örneklemlerde de�i�ken say�s�n�n fazla oldu�u durumda örneklem
varyans-kovaryans matrisinin tahmin de�erleri olmas� gereken de�erlerden daha büyük
de�erler olarak elde edilmektedir. Bu problemi çözmek için Friedman (1989)
Ayarlanm�� Diskriminant Analizini önermi�tir.
Bu çal��mada, de�i�ken say�s�n�n ve Mahalanobis uzakl���n�n farkl� de�erleri için
Lineer Diskriminant Analizi ve Ayarlanm�� Diskriminant Analizi hata oranlar�
bak�m�ndan kar��la�t�r�lm��t�r. Yap�lan simülasyon çal��malar�ndan Ayarlanm��
Diskriminant Analizinden elde edilen hata oranlar�n�n Lineer Diskriminant
Analizinden elde edilen hata oranlar�na göre daha küçük oldu�u gözlemlenmi�tir.
Bununla birlikte, p � 40 olmas� durumlar� için hata oranlar�na göre Ayarlanm��
Diskriminant Analizinin Lineer Diskriminant Analizinden daha iyi sonuçlar verdi�i
gözlemlenmi�tir.
Benzer olarak g � 2 oldu�u durumlar içinde hata oranlar�n� ve � de�erlerini elde
etmek mümkündür.
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EFFECT OF REGULARIZATION ON ERROR RATES IN
DISCRIMINANT ANALYSIS
ABSTRACT
As in many statistical analyses, when the number of variables (p) is higher
than the number of objects in groups � ni � , the sample variance- covariance
matrix estimates become high and the sample variance-covariance matrix
becomes singular in discriminant anaylsis as well. To solve this problem,
Friedman (1989) proposed Regularized Discriminant Analysis. The sample
variance-covariance matrix is re-obtained by employing a shrinkage
parameter in regularized discriminant analysis. In this paper Linear and
Regularized Discriminant Analysis are compared with respect to their error
rates with a simulation study when the number of variables is bigger than the
sample size.
Keywords: Regularized discriminant analysis, Discriminant analysis, Error rate.
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H�SSE SENETLER�N�N F�YATLANDIRILMASI �Ç�N YEN� B�R
STOKAST�K MODEL ÖNER�S�
Aladdin �AM�LOV*

Batuhan BOZDA�*
ÖZET

Bu makalede genel olarak hisse senetlerinin modellenmesi için kullan�lan
Samuelson modeline alternatif bir stokastik diferansiyel denklem modeli ele
al�nm��t�r. �lk olarak, her iki model için parametrelerin tahmin formülleri
verilmi� ve New York Stock Exchange (NYSE)'de i�lem gören Motorola hisse
senedinin 20.03.09-11.05.09 tarihleri aras� günlük kapan�� fiyatlar� veri seti
için parametre de�erleri elde edilerek Euler �emalar� kurulmu�tur. Daha
sonra her iki modelden elde edilen fiyat tahminleri tablolar ve �ekiller halinde
verilmi�tir. Son olarak, modeller Euclid metri�i kriterine göre kar��la�t�r�lm��
ve alternatif modelin bu veri seti için Euclid metri�i kriterine göre Samuelson
modelinden biraz daha iyi sonuçlar ortaya koydu�u görülmü�tür.
Anahtar Kelimeler: Stokastik diferansiyel denklem, Samuelson modeli, Hisse senedi, Euler �emas�.

1. G�R��

Bilindi�i gibi hisse senedi fiyatlar�n�n tahmin edilmesi problemi önemli bir problem
olarak her zaman dikkate al�nm��t�r. �lk olarak L. Bachelier hisse senedi fiyatlar�n�

stokastik süreci ile modellemi�tir (Cootner, 1967). Burada ,
üzerinde tan�mlanm��
ko�ulunu sa�layan
normuyla birlikte bir Banach uzay� ve
üzerinde tan�mlanm��

rassal

olas�l�k uzay�
de�i�kenlerin

,

ko�ulunu sa�layan stokastik süreçlerin
normuyla birlikte bir Banach uzay� olmak üzere,

Wiener süreci,
ise hisse senedinin ba�lang�ç de�eridir.
Ancak bu model negatif de�erler alabildi�inden ve hisse senedi fiyatlar� hiç bir zaman
negatif olamayaca��ndan günümüzde geçerli bir model de�ildir. P.A. Samuelson (1965)
ise hisse senedi fiyatlar� için

modelini önermi�tir. Daha sonra bu modelin

__________________________

*

Prof. Dr. Anadolu Üniveristesi, Fen Edebiyat Fakültesi, �statistik Bölümü, Eski�ehir, e-posta:
asamilov@anadolu.edu.tr
**
Yüksek Lisans Ö�rencisi, Anadolu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, �statistik Bölümü, Eski�ehir, eposta: bbozdag@anadolu.edu.tr

�

TÜİK, İstatistik Araştırma Dergisi, Özel Sayı 2011
TurkStat, Journal of Statistical Research, Special Issue 2011

21

21

Aladdin SAMİLOV, Batuhan BOZDAĞ

integral denkleminin bir çözümü oldu�u görülmü�tür. Burada birinci integral bir
Lebesgue integrali (�amilov, 2007) ikinci integral ise Itô integralidir (Allen, 2007). Bu
integral denklem sembolik olarak

�eklinde gösterilir ve bu denkleme ise Itô stokastik diferansiyel denklemi (ISDD) denir.
Bu model günümüzde hisse senetlerinin modellenmesi için s�kl�kla kullan�lan bir
modeldir. Biz ise bu makalede Allen (2007)'de iki hisse senedi için verilen modelin tek
hisse senedi için özel bir halinin geli�tirilmesi ve bu model ile (3) modelinin ayn� veri
seti üzerinde kar��la�t�rmas� üzerine çal��t�k.
2. MODEL�N GEL��T�R�LMES�

hisse senedinin
an�ndaki fiyat�n� göstermek üzere, küçük bir
zaman
de�i�imi içindeki hisse senedi fiyat�ndaki de�i�imi
ile gösterelim. Bu durumda
de�i�imi için üç durum söz konusu olur. Bu de�i�imleri
,
ve
ile gösterelim. Burada küçük
de�i�imi için
hisse senedi fiyat�ndaki bir
birimlik art���,
bir birimlik azal��� ve
ise hisse senedi fiyat�nda
herhangi bir de�i�im olmad���n� gösterir. Hisse senedi fiyatlar�ndaki de�i�im
olas�l�klar�n�n hisse senedi fiyatlar�yla do�ru orant�l� oldu�u varsay�l�r (Allen, 2007). Bu
kabulle birlikte fiyatlardaki de�i�imler ve bu de�i�imlere kar��l�k gelen olas�l�klar Tablo
1'de verilmi�tir.
Tablo 1. De�i�imler ve de�i�imlere kar��l�k gelen olas�l�klar

Olas�l�k

Burada

ve
hisse senedinin kazanç ve kay�p oranlar�n� göstermektedir.
hisse senedi fiyat�n�n an�ndaki olas�l�k yo�unlu�u olmak üzere toplam olas�l�k
kural�ndan

yaz�labilir. �kinci ve üçüncü toplananlar�n
Taylor aç�l�m polinomlar�
22
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�eklinde yaz�labilir. (6) ve (7)yi (5)te yerine yazarsak

elde edilir. Buradan da ilgili düzenlemeler yap�ld�ktan sonra
yakla��k olarak

için

'in

Fokker-Plank (ileri Kolmogorov denklemi) k�smi türevli diferansiyel denklemini
sa�lad��� görülür. Burada
ile (9) denklemine ait k�smi türevlerin de�er ald���
noktalar gösterilmektedir.
Di�er yandan

ISDD'nin çözümü olan stokastik sürecin olas�l�k yo�unluk fonksyonunun da (9)
denklemini sa�lad��� Itô lemmas� (Allen, 2007) ve varyasyon hesab�n du Bois-Reymond
lemmas� (du Bois-Reymond, 1879) yard�m�yla ispatlanabilir. Bu nedenle (10) denklemi
hisse senedi fiyatlar� için uygun bir model olarak al�nabilir. Bu modelde parametreler
birer de�i�ken olmalar�na kar��n biz bu parametreleri, parametre tahmin i�lemlerini
basitle�tirmek amac�yla
ve
olarak kabul ettik.
3. MODEL PARAMETRELER�N�N TAHM�N�

Denklem (10) ve (3)'ten fiyat tahminleri yap�labilmesi için model parametrelerinin
tahmin edilmesi gerekmektedir. Model parametrelerinin tahmin edilebilmesi için ise
Allen (2007)'de verilen parametrik olmayan yöntem kullan�labilir . Buna göre (10)
denkleminin ve parametrelerinin
ve tahminleri için

formülleri, (3) denkleminin

ve

parametrelerinin

ve

tahminleri için ise
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formülleri geçerli olur. Burada
dir.

veri de�erleridir. Görüldü�ü gibi

= ,

3.1 Nümerik Çözüm

Ele al�nan stokastik diferansiyel denklem (SDD)'leri nümerik olarak çözmek için EulerMaruyama (EM) yöntemi kullan�lm��t�r. Genel anlamda

�eklindeki bir SDD'nin EM �emas�

Burada

için a�a��daki gibidir:

,

, ve
' dir (Kloeden ve Platen, 1999).

Genel EM �emas�na göre denklem (10)'un

için EM �emas�

olmakta, denklem (3) için ise;

olmaktad�r. Burada
rassal de�i�kenler olup EM �emas� uyguland�ktan
sonra tahminler elde edilen gerçekle�melerin ortalamalar� olarak al�n�r.
4. BULGULAR

Model parametrelerinin elde edilebilmesi ve modellerin kar��la�t�r�labilmesi için New
York Stock Exchange (NYSE)'de i�lem gören MOTOROLA hisse senedinin 20.03.0911.05.09 tarihleri aras� günlük kapan�� fiyatlar� veri seti ele al�nm��t�r (NYSE, 2010).
Bu verilere göre
olmak üzere (11) ve (12) formüllerinden elde edilen
parametre tahminleri
,
,
ve
, (13)
ve (14)'te yerlerine konulduktan sonra (13) ve (14) �emalar� 50000 gerçekle�me ve
için uygulanm�� ve sonuçlar Tablo 2'de gerçek de�erlerle birlikte
verilmi�tir.
24
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Tablo 2. Gerçek endeks de�erleri ve EM tahminleri

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Gerçek
Fiyat
3.96
4.31
4.23
4.20
4.55
4.37
4.20
4.23
4.33
4.63
4.56
4.69

(13) ile
Tahmin
3,9600
4,0107
4,0613
4,1187
4,1719
4,2222
4,2783
4,3302
4,3864
4,4480
4,5112
4,5612

(14) ile
Tahmin
3,9600
4,0109
4,0616
4,1185
4,1718
4,2225
4,2785
4,3306
4,3871
4,4482
4,5108
4,5616

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Gerçek
Fiyat
4.54
4.54
4.9
4.81
4.68
4.87
5.10
5.56
5.24
5.57
5.66
5.51

(13) ile
Tahmin
4,6299
4,6896
4,7511
4,8109
4,8681
4,9334
5,0101
5,0697
5,1336
5,1866
5,2660
5,3383

(14) ile
Tahmin
4,6294
4,6895
4,7505
4,8112
4,8688
4,9337
5,0093
5,0698
5,1340
5,1876
5,2659
5,3381

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Gerçek
Fiyat
5.81
5.71
5.81
5.96
5.53
5.54
5.71
5.87
6.31
6.22
6.50
6.27

(13) ile
Tahmin
5,4140
5,4800
5,5507
5,6241
5,6839
5,7545
5,8544
5,9161
5,9990
6,0711
6,1431
6,2335

(14) ile
Tahmin
5,4137
5,4797
5,5503
5,6242
5,6837
5,7536
5,8538
5,9153
5,9977
6,0711
6,1426
6,2329

Ayr�ca s�ras�yla �ekil 1 ve �ekil 2'de (13) ve (14) ile yap�lan tahminler ve gerçek
de�erler grafiklendirilmi�tir.

�ekil 1. Alternatif model tahminleri ve gerçek de�erler

�ekil 2. Samuelson modeli tahminleri ve gerçek de�erler

Bu çal��mada model kar��la�t�rma kriteri olarak
'n�n Euclid metri�i, yani
için
vektörü gerçek de�erleri,
vektörü ise tahmin de�erleri göstermek üzere,
kullan�lm��t�r. Bu formülde
ile (13) tahmini ve
ile (14) tahmini gösterilmi�tir.
Tablo 2'de verilen de�erler yard�m�yla hesaplanan uzakl�klar ise (10) ve (3) için
ve
= 1.33230877749 olarak elde edilmi�lerdir.
Bu sonuç ise alternatif modelin Samuelson modelinden ele al�nan veri seti için biraz
daha iyi sonuçlar verdi�ini göstermektedir.
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5. TARTI�MA VE SONUÇ

Bu çal��mada, hisse senetlerinin modellenmesi için kullan�lan Samuelson modeline
alternatif bir stokastik diferansiyel denklem modeli ele al�nm��t�r (bkz denklem (10)).
�lk olarak, her iki model için parametrelerin tahmin formülleri verilmi� ve bir uygulama
yap�lm��t�r. Son olarak, modeller Euclid metri�i kriterine göre kar��la�t�r�lm�� ve
alternatif modelin bu veri seti için Samuelson modelinden biraz daha iyi sonuçlar ortaya
koydu�u görülmü�tür. Bu çal��mada yaln�z bir veri seti üzerinden tek bir tahminle
sonuçlar elde edilmi�tir. Kapsaml� bir simülasyon çal��mas� ile modelin istatistiksel
anlaml�l���na bak�labilir.
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A NEW STOCHASTIC MODEL FOR STOCK PRICES
ABSTRACT
As an alternative to the widely used Samuelson model, a stochastic differential
equation model for modeling the stock prices is investigated. Firstly, the
formulas for estimating the parameters are given for both models. Then Euler
schemes are constructed via estimating the values of parameters for daily
closing prices of Motorola stock, which is traded in New York Stock Exchange
(NYSE), between the dates of 03.20.09-05.11.09. Estimated prices from both
models are illustrated in figures and tables. Finally, both models are compared
through Euclidean metric criteria and it has been shown that alternative model
suggests slightly better results when compared to Samuelson model.
Keywords: Stochastic differential equation, Samuelson model, Stock, Euler scheme.
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BAYES YÖNTEM�N�N META-ANAL�Z�NDE KULLANILMASI
Filiz KARAMAN*
ÖZET
�statistiksel yorumlamalarda Bayes yönteminin kullan�m�na olan ilgi son
zamanlarda giderek artmaktad�r. Bu çal��mada meta analizi için Bayes yöntemi
kullan�larak sonsal da��l�m elde edilecektir. E�er sonsal da��l�m kolay elde
edilebilir bir da��l�m de�ilse, bu da��l�m alternatif bir yakla��m olarak
simulasyon yard�m�yla elde edilebilmektedir. Örnek verisi olarak propranolol ve
placebo kullananlar için çok merkezli Beta-Blokör kalp krizi tecrübesi
incelenecektir. Bayes yorumuna ula�abilmek için BUGS paket program�
yard�m�yla MCMC tekni�i kullan�larak sonsal da��l�m elde edilmi�tir. Sonuç
olarak, sonsal da��l�m istatistiklerine göre beta-Blokörler kalp krizi ölümlerini
azalt�r.
Anahtar Kelimeler: BUGS, MCMC yöntemi, Meta analizi, Beta-blokör

1. G�R��

Farkl� disiplinler için, istatistiksel yorumlamalardaki Bayes yönteminin kullan�m�na
olan ilgi son zamanlarda giderek artmaktad�r. Örne�in, bu yöntemin t�p, eczac�l�k ve
biyoloji alan�nda kullan�lmas� ile ilgili makaleler bulunmaktad�r. Berry ve Stangl
(1996), Bayes yöntemini kullanarak sa�l�k alan�nda yap�lan makaleleri birle�tirmi�tir.
Meta analizi çok say�da yap�lm�� çal��ma sonuçlar�n�n toplanmas�n� ve bu sonuçlar�
kullanarak istatistiksel analizin yap�lmas�n� sa�lar. Amac�, kaynakçalarda bulunan farkl�
çal��malardaki uygun olan verileri birle�tirerek ilgilenilen konu hakk�nda genel bir
sonuca varmakt�r. Meta analizi klinik ara�t�rmalarda çok kullan�l�r. Karasoy ve Ata
(2008) ya�am verilerinden elde edilen sonuçlar� birle�tiren farkl� yakla��mlar�
inceleyerek, farkl� makalelerden elde edilen verilere Meta analizi uygulam��lard�r.
Sutton vd. (2008) bireysel ve tüm veri seviyeleri için Meta analizi çal��mas�
yapm��lard�r.
Meta analizi kullan�larak, amac�, çal��ma yöntemi, kalitesi, örnekleme çerçevesi,
anakütlesi ve raporlanan bilginin farkl� olarak yap�ld��� çal��malar birle�tirilir. Bu
durum filozofik ve pratik problemler ortaya ç�kar�r. Ayr�ca küçük örneklemlerle, yeni
bilgi elde edildi�inde sonuçlar�n güncellendi�i metotlarla ve yay�nlamakta, seçmekte,
vb., olu�an sistematik hatalarla u�ra�mak endi�e vermektedir. Bu endi�eleri
azaltabilmek için Meta analizinde (Stojanovski ve Mengersen, 2006) Bayes
yönteminden faydalan�lmaktad�r.
Bu çal��mada, Meta analizi için Bayes yöntemi kullan�larak sonsal (posterior) da��l�ma
ula��lmaya çal���lacakt�r. Bayes yorumuna ula�abilmek için BUGS (Bayesian inference
Using Gibbs sampling technique) paket program� yard�m�yla Markov Chain Monte
Carlo (MCMC) tekni�i kullan�larak örnek üzerinde konu hakk�nda bilgi verilmeye
çal���lacakt�r.
__________________________
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2. YÖNTEM

Bayesci yakla��mla veriler ve bilinmeyen parametreler aras�ndaki yap�sal ili�ki
tan�mlan�r (Broemeling, 2007). Burada bahsedilen veriler ve parametreler belirsizlik
alt�ndaki rassal de�i�kenler olarak dü�ünülür. Eczac�l�k ve t�p çal��malar�nda, belirli bir
ilaç tedavisi uygulanan canl�lar�n ortalama iyile�mesi, belirti seviyesi ve ya�am süresi
olas�l�klar� alternatif ilaç tedavisi alt�nda olan canl�lara göre daha iyi olup olmad���
kar��la�t�r�lmaya çal���l�r. Meta analizi, genellikle yeni geli�tirilen ilaçlarla alternatif
ilaçlar�n veya placebolar�n (kontrol grubu) kar��la�t�r�lmas�nda kullan�lan bir yöntemdir
(Stojanovski ve Mengersen, 2006).
Meta analiz baz� basamaklar içerir. Bunlar; ara�t�rma sorusunu, ç�kt�y� ve toplanacak
çal��malar� tan�mlamak, bu çal��malar� seçerek istenilen bilgiyi toplamak, model
geli�tirmek, hesaplama metodunu belirlemek, sonuçlar� yorumlamak ve modelin
hassasiyetini de�erlendirmektir. Meta analizi için Bayes yöntemi kullan�larak di�er
yap�lan Meta analizlerine ek olarak hastal�k farkl�l�klar� hakk�nda önsel bilgi modele
eklenir. Bu da model içinde belirsizli�in farkl� çe�itlerde ifadesi ve bunlar�n önsel
da��l�m kurularak modele kayna�t�r�lmas�yla olur. Bu basamaklar a�a��daki
paragraflarda daha detayl� anlat�lacakt�r (Stojanovski ve Mengersen, 2006).
Meta analizine ba�lamadan önce ilk basamak ara�t�rma sorusunu bulmakt�r. Bu
bölümün bir k�sm� ç�kt�lar�n tespitini içerir. Meta analiz için veri olu�turan her
çal��man�n ç�kt�lar�; meta analizinden yap�lacak yorumlara ve verinin tipine ba�l�d�r.
�kili veriler için risk fark�, göreceli risk ve odds oran� ortak ç�kt�lard�r. Sürekli veriler
için ise her çal��madaki ortalama ve standart hata potansiyel bir ç�kt�d�r (Stojanovski ve
Mengersen, 2006).
Makalede kullanaca��m�z notasyonumuzu tan�mlayacak olursak: i � 1,..., k olarak ele
al�n�rsa, burada i çal��ma numaras�n� ve k ise çal��ma say�s�n� belirtir. � i , inci
çal��madaki do�ru etki ve � � (�1 ,�, � k )� da bütün çal��malardaki do�ru etkilerin
vektörüdür. i çal��mas�ndan gözlenen etki Yi ile gösterilecek olursa, Y � (Y1 ,�, Yk )�
gözlenen etkilerin vektörüdür.
Bayesci yakla��mda WinBUGS program�nda parametrelerin da��l�m� tan�mlan�rken
varyans yerine kesinlik parametresi yaz�l�r. Özet istatisti�in i inci çal��madaki de�i�imi
� i2 ve kesinli�i � i olup burada � i � 1 � i2 dir. E�er k tane çal��ma yer de�i�tirilerek
kullan�labilirse sabit etki modeli, bütün � i lerin e�it oldu�unu kabul eder. Dolay�s�yla
bütün çal��malar tek bir anakütleden rassal olarak çekilmi� olur. Bir rassal etki modeli
her � i nin ortalamas� µ olan etkili anakütleden çekilmi� bir örneklemdir (Bkz. tablo 1).
Tablo 1. Üç seviyeli rassal de�i�kenlerle basit s�ral� Bayesci yakla��m modeli.
Parametre Adlar�
Genel Parametreler
Özel Çal��ma Parametreleri
Veriler
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Parametrelerin Simgeleri

Da��l�mlar

� ,� 2
�1 ,�,� k

P ( � ), P ( w 2 )

Y1 ,�, Yk

P (Yi � i , � i2 )

P(� i � , w 2 )
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Tablo 1�de Global parametreler µ: genel (overall) ortalama ve � 2 onun varyans�n� ifade
eder. Bayes analizi veri verilmi�ken � i ve µ için ortak sonsal da��l�m bulmaya çal���r.
E( � i ) = µ ve varyans� w 2 çal��malar aras� heterojenlikdir.
Önceki çal��ma m gözleme sahipse ( x � x1 , �, x m ) ve sürekli bir da��l�mdan geliyorsa,
önsel bilgi � ve � 2 için (1) ile ifade edilir:
f ( x �,� ) �

�

m

�

2�� exp� �m 2� 2 �� x � � �

��2� � �

� n �1� 2

�

2

i�m

� ��n �1� exp� �1 2� 2 �� � xi � x �2

(1)

i �1

Bu iki parametreli normal ailesi için e�lenik yo�unluk fonksiyonudur ve normalinversegama yo�unluk fonksiyonu olarak adland�r�l�r (Broemeling, 2007).
Da��l�m� normal( � ,1 � ) anakütleden gelen n tane rassal örneklem olan ( x � x1 ,�, x n )�i
ele alal�m. Olabilirlik fonksiyonu (2) ile ifade edilir:
�
�n
2
2 ��
L�� ,� / x � � � n 2 exp� ��� / 2 �� � xi � x � � n�� � x � � ��
� i �1
��
�

(2)

Önsel bilginin belirsiz oldu�unu, f �� ,� � � 1 � �nun uygun oldu�unu varsayarsak ve
yukar�daki olabilirlik fonksiyonu ile birle�tirecek olursak parametrelerin sonsal
yo�unluk fonksiyonu (3) ile ifade edilir:
n
�
�
2
2 ��
f �� ,� / x � � � n 2�1 exp� ��� / 2 �n�� � x � � � � xi � x � � ��
i �1
�
��
�

(3)

Buradan da � ve � için ayr� ayr� integral al�narak marjinal yo�unluk fonksiyonlar�
bulunabilir. Ortak yo�unluk fonksiyonlar�nda integral al�nmas� zor oldu�u durumlarda
Gibbs algoritmas� diye adland�r�lan algoritmay� kullanmak iyi bir alternatiftir
(Broemeling, 2007).
Sonsal da��l�m, simulasyon yard�m�yla elde edilebilir. Temel hesaplama tekni�i
MCMC�dir. Bu teknik, simulasyon yard�m�yla �artl� sonsal da��l�m olu�turur.
Bunlardan baz� ortak algoritmalar Gibbs, Metropolis-Hastings, Slice ve Tam
örneklemeleridir. Kullan�c�n�n olabilirlik ve önsel da��l�m olarak belirledi�i modeli
verilerek, BUGS gerekli �artl� sonsal da��l�m� olu�turur ve MCMC örneklemesi ile
sonsal da��l�m�n özet istatistiklerinin elde edilmesini sa�lar (Ntzoufras, 2009).
3. BULGULAR

Meta analizinin WinBUGS program�nda uygulanmas� için Böhning vd. (2008) deki
veriler kullan�lm��t�r. Veriler ayl�k bazda toplanm�� olup hastalar 12. aydan 40. aya
kadar takip edilerek (ortalama 25 ayl�k) toplanm��t�r. Ara�t�rma bilgileri Propranolol ve
placebo (kontrol grubu) kullananlar için 31 merkezdeki çok merkezli Beta-Blokör kalp
krizi tecrübesi içerir. Veriler, gözlem yap�lan süre boyunca her bir merkezde bulunan
�
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Propranolol kullanan toplam ki�i say�s�n�, bu ki�iler aras�ndan ölen toplam ki�i say�s�n�
ve ayn� zamanda placebo kullanan toplam ki�i say�s�n�, bu ki�iler aras�ndan ölen toplam
ki�i say�s�n� göstermektedir. WinBUGS 1.4 versiyonunun Cilt 1 yard�m bölümünden
al�nan BUGS kodu �ekil 1de verilmi�tir.
BUGS kodunu inceleyecek olursak; rc[i] iinci denemedeki placebo kullananlar�n ve
rt[i] iinci denemedeki Propranolol kullananlar�n ölüm say�lar�n� gösterir ve binom
da��l�m�na sahiptirler. Placebo kullananlar�n risk oran� pc[i] ve Propranolol tedavisi
olanlar�n risk oran� pt[i] ile gösterilmi�tir. Bu oranlar� ba�ar� olas�l��� olarak kabul
edersek, her bir denemedeki kontrol ve tedavi gruplar� için farkl� ba�ar� olas�l�klar�
verilmi� ve bu olas�l�klar logit ölçe�ine çevrilmi�tir. Yap�lan Gibbs uygulamas�nda
normal ve inversegama da��l�mlar� e�lenikden dolay� seçilmi�tir. Ayr�ca gama da��l�m�,
normal da��l�ma sahip kesinlik parametresi için (varyans�n tersi) e�lenik önsel
da��l�md�r. Logit parametreleri için bilgilendirici olmayan normal önsel da��l�m
verilmi�tir (Broemeling, 2007).
Model

{

for( i in 1 : Num ) {
rc[i] ~ dbin(pc[i], nc[i])
rt[i] ~ dbin(pt[i], nt[i])
logit(pc[i]) <- mu[i]
logit(pt[i]) <- mu[i] + delta[i]
mu[i] ~ dnorm(0.0,1.0E-5)
delta[i] ~ dnorm(d, tau)

}

d ~ dnorm(0.0,1.0E-6)
tau ~ dgamma(0.001,0.001)
sigma <- 1 / sqrt(tau)}

�ekil 1. BUGS kodu

Kodlardan anla��laca�� gibi parametrelerin üç seviyesi vard�r. Bunlar; ba�ar� olas�l�klar�,
logit parametreleri olan � lar, deltalar ve son olarak ikinci seviyedeki delta
parametrelerinin ortalamas� olan ddir. Burada � lar ortalamas� 0.0 ve kesinli�i
0.00001 olan ba��ms�z normal da��l�ma ve d ortalamas� 0.0 ve kesinli�i 0.000001 olan
ba��ms�z normal da��l�ma sahiptir. Deltalar�n da��l�m� da normaldir Bir di�er üçüncü
seviye parametresi, delta parametrelerinin kesinli�ini ifade eden taudur ve da��l�m�
bilgilendirici olmayan parametreleri 0.001 olan Gamad�r. Tau parametresi varyans�n
tersidir. Sigma standart sapmay� ifade eder (Broemeling, 2007).
Burada ilgilenilen ana parametre ddir. E�er d de�eri s�f�r ise kontrol ve tedavi grubu
ölüm oran� aras�nda fark yoktur denir. Burn-in periyodu 1000 olarak al�nm�� ve tüm
tahmin için 50000 iterasyon yap�lm��t�r. Sonsal da��l�m için elde edilen istatistikler
Tablo 2de, grafikler Tablo 3-6da verilmi�tir.
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Tablo 2. Sonsal da��l�m istatistikleri
node
d
sigma

mean
-0.3423
0.1671

sd
0.1251
0.1331

MC error
0.003851
0.004156

-0.5919
0.02687

2.5%
-0.3416
0.1244

median
-0.107
0.5107

97.5%
1001
1001

start
50000
50000

sample

d beta-blokör etkisini ölçen sonsal da��l�m parametresidir. Sigma, standart sapmay� ifade eder.

Tablo 3. Yo�unluk fonksiyonu
d sample: 50000

sigma sample: 50000

4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

6.0
4.0
2.0
0.0
-1.0

-0.5

0.0

0.0

0.5

1.0

Tablo 4. S�kl�k derecesi (Running Quantiles)
d

sigma

-5.55112E-17
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8

0.6
0.4
0.2
0.0

3001

20000

iteration

40000

3001

20000

iteration

40000

Tablo 5. Otokorelasyon fonksiyonlar�
d

sigma

1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0

1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
0

20

lag

40

0

20

lag

40
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Tablo 6. Zaman serileri
d
0.5
0.0
-0.5
-1.0
1001

20000

iteration

40000

sigma
1.5
1.0
0.5
0.0
1001

20000

iteration

40000

Tablo 2�deki dü�üm d de�erine bak�ld���nda negatif aral�kta bulundu�undan ve s�f�r
de�erini içermedi�inden logit ölçe�inde delta s�f�r de�ildir. Di�er bir ifade ile betablokör kalp krizi ölümlerini azalt�r.
Bütün istatistik de�erler (Tablo 2) ve grafikler (Tablo 3-6) model parametrelerinin
yak�nsak bir da��l�mdan geldi�ini desteklemektedir: Model parametreleri için MC error
ve sd de�erlerine bakarsak MC error sd�nin %5�inden küçüktür (Ntzoufras, 2009).
4. SONUÇ

Günümüzde, bilgisayar yard�m�yla simülasyon kullanarak hesaplamas� zor ve zaman
al�c� i�lem sonuçlar�na oldukça pratik ve k�sa zamanda ula��labilir. Bayes yöntemi
kullan�larak sonuç elde edilmesi, istatistiksel paket programlar�n uygulamada sa�lad���
kolayl�klar sebebiyle giderek artmaktad�r. Bu çal��mada, meta analizinde Bayes yöntemi
kullan�lm�� ve bilgilendirici olmayan önsel da��l�m verildi�inde MCMC tekni�i yoluyla
WinBUGS istatistiksel paket program� kullan�larak sonuca ula��lmaya çal���lm��t�r. Ele
al�nan tedavi yönteminin kontrol grubu kar��s�nda etkin olup olmad��� test edilmi�tir.
Sonuçta, bu yöntemin etkili oldu�u görülmü�tür. Bu program yard�m�yla ba�ka veriler
için kullan�lan yöntemlerin tedavi için etkin olup olmad��� kolayca görülebilir.
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USAGE OF BAYESIAN METHOD IN META ANALYSIS
ABSTRACT
Usage of Bayesian methods in statistical inferences takes improved attention
for the last decades. In this study, Bayesian method to meta analysis will be
used to get posterior distribution. If the posterior distribution is not easy to
have, as an alternative approach posterior distribution will be gathered by
simulation. As an example, data from the multicenter Beta-Blocker Heart
attack trial comparing propranolol with placebo will be used. To reach
Bayesian inference, MCMC techniques will be used to get posterior
distribution by the help of BUGS package programming language. As a result,
based on posterior distribution statistics, Beta-Blockers lower the mortality of
a heart attack.
Keywords: BUGS, MCMC method, Meta analysis, Beta-blocker.
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KAPULA TAHM�N YÖNTEMLER� VE �STANBUL MENKUL
KIYMETLER BORSASINDA SEKTÖRLER ARASI BA�IMLILIK
YAPILARI ÜZER�NE B�R UYGULAMA
Asl�han ALHAN*

Salih ÇELEB�O�LU**
ÖZET

Kapulalar, en genel ifade ile rastgele de�i�kenler aras�ndaki ba��ml�l�k
yap�s�n� ortaya koymak amac�yla kullan�lmaktad�r. Bu çal��mada k�saca
kapula tahmin yöntemleri anlat�lm��t�r. Ayr�ca, Kapula tahmin yöntemlerini
örneklendirmek amac�yla, �stanbul Menkul K�ymet Borsas� (�MKB) sektör
endeks verileri kullan�larak sektörler aras�ndaki ba��ml�l�k yap�s� kapula
tahmin yöntemleri ile ortaya konmaya çal���lm��t�r. Minimum ki-kare tahmin
edicileri ve optimizasyondaki arama yöntemleri arac�l���yla sektörler aras�
k�sa ve uzun dönemli ba��ml�l�k yap�lar� haftal�k ve ayl�k veriler üzerinden
ara�t�r�lm��t�r. K�sa dönemli, yani, haftal�k verilerde asimetrik yap�y� yans�tan
Asimetrik Lojistik Model (ALM) Kapulan�n (Mendes, 2008) sektörler aras�
ba��ml�l�k yap�s�n� ortaya koydu�u görülmü�tür. Uzun dönemli, yani, ayl�k
verilerin gösterdi�i simetrik yap� için Clayton, Gumbel ve Frank kapula
ailelerinin (Nelsen, 2006) uygun olabilece�i sonucuna var�lm��t�r.
Anahtar Kelimeler: Kapula, Kapula tahmin yöntemleri, Clayton kapula, Gumbel kapula, Frank
kapula, Sektörler aras� ba��ml�l�k.

1. G�R��

Kapulalar, tek de�i�kenli marjinalleri [0;1] üzerinde düzgün da��l�ma sahip ve çok
de�i�kenli da��l�mlar� bu tek de�i�kenli marjinallere ba�layan fonksiyonlard�r. Kapula
fonksiyonlar� rastgele de�i�kenler aras�ndaki ba��ml�l�k yap�lar�n� ortaya koyar.
Tan�m (�ki boyutlu kapula (veya k�saca kapula))
C : [0,1]2 � [0,1] �eklinde tan�mlanm�� C(u , v) fonksiyonu a�a��daki özellikleri sa�larsa
iki boyutlu kapula ad�n� al�r:
1. Her u, v � [0;1] için
C (u,0) � C (0, v) � 0
ve
C (u,1) � u ve C (1, v) � v
dir;
2. Her u1 , u2 , v1 , v2 � [0;1] için u1 � u 2 ve v1 � v2 iken
C (u 2 , v2 ) � C (u 2 , v1 ) � C (u1 , v2 ) � C (u1 , v1 ) � 0
d�r (Nelsen, 2006, 10).
__________________________

*
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Prof. Dr., Gazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, �statistik Bölümü, Ankara, e-posta:
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A�a��daki temel teorem 1959 y�l�nda A. Sklar taraf�ndan ispatlanm��t�r ve kapulan�n
varl���n� ortaya koyar.
Teorem (Sklar Teoremi):
H, marjinalleri F ve G olan iki de�i�kenli bir da��l�m fonksiyonu olsun. O zaman
her x, y � R için
H ( x, y ) � C �F ( x), G ( y ) �

olacak �ekilde bir C kapulas� vard�r. E�er F ve G sürekli ise, C tektir; aksi halde, C, F
ve Gnin de�er kümelerinin kartezyen çarp�m� (yani, Dom C � RF � RG ) üzerinde tek
türlü tan�mlanm��t�r. Tersine, e�er C bir kapula ve F ile G marjinal da��l�m
fonksiyonlar�ysa, o zaman H fonksiyonu marjinalleri F ve G olan bir ortak da��l�m
fonksiyonu tan�mlar (Nelsen, 2006, 18).
Kapulalar�n, finansta, aktüeryada, portföy analizlerinde, risk analizlerinde, zaman
serilerinde, hidrolojide, durdurma i�lemlerinin kullan�ld��� sa�kal�m analizlerinde ve t�p
istatistiklerinde gittikçe artan say�da uyguland��� görülmektedir.
Kapulalar�n özellikleri:
1. Rastgele de�i�kenler aras�ndaki ba��ml�l�k yap�s�n� yans�tmas�.
2. Bir de�i�kenli marjinal rastgele de�i�kenlerin azalmayan dönü�türmeleri alt�nda
de�i�mez kalmas�.
3. E� monotonluk (comonotonicity), yani de�i�kenlerin ayn� yönde de�i�imini
yans�tmas�.
4. Ayn� aile içindeki çok de�i�kenli da��l�mlar�n ayn� veya ters yönde s�ralanmas�n�
yans�tmas�d�r.
2. KAPULA TAHM�N YÖNTEMLER�

Problemi tahmin içeren bir ara�t�rmac� genelde, ara�t�rd��� konu ile ilgili elde etti�i
verileri kullanarak, en küçük hata ile gerçe�e en yak�n tahmini elde etmeyi amaçlar. Bu
amaca yönelik olarak �statistikte ve ondan yararlanan bilimlerde çok çe�itli tahmin
yöntemleri geli�tirilmi�tir. Bir kapula fonksiyonu da temel olarak çok de�i�kenli bir
da��l�m modelinin ba��ml�l�k yap�s�n�n bir ifadesi oldu�undan, bu bölümde kapula
tahmin yöntemleri tan�t�lacakt�r. Kapula tahmin yöntemleri parametrik, yar�-parametrik
ve parametrik olmayan olmak üzere üç ana ba�l�k alt�nda incelenebilir.
2.1 Parametrik Tahmin Yöntemleri

Bu k�s�m bu yöntemlerden En Çok Olabilirlik (MLE) (ya da Tam En Çok Olabilirlik
(EMLE)) ve Marjinallere �li�kin Ç�karsama (IFM) yöntemleri tan�t�lacakt�r.
2.1.1 En çok olabilirlik yöntemi (MLE)

Bu yöntemle tahmin edilen çok de�i�kenli da��l�m�n marjinal da��l�mlar�na ait
parametrelerle, ba��ml�l�k yap�s�n� yans�tan kapulaya ili�kin parametrelerin tamam�
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Kapula Tahmin Yöntemleri ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda
Copula Estimation Methods and An Application to the Inter-Sectoral
Sektörler Arası Bağımlılık Yapıları Üzerine Bir Uygulama
Dependence of İstanbul Stock Exchange

birlikte tahmin edilir. Bu yöntemde kapula yo�unluk fonksiyonu ile tek de�i�kenli
marjinal olas�l�k yo�unluk fonksiyonlar� en az�ndan hipotetik olarak bilinmelidir
(Cherubini et al., 2004).
2.1.2 Marjinallere ili�kin ç�karsama yöntemi (IFM)

En çok olabilirlik tahmini çok zaman ald���nda ya da kullan�lmas� mümkün
olmad���nda, çok de�i�kenli kapula tahmin yöntemlerinde iki a�amal� IFM tahmin
yöntemi tercih edilir; bu a�amalar�n ilki bir de�i�kenli marjinallerin en çok olabilirlik
tahminini ve ikincisi, birinci a�amada elde edilen ve sabit tutulan parametrelere sahip
ba��ml�l�k parametrelerinin en çok olabilirlik tahminlerini içerir. Teorik olarak bu
yöntemde verilen analiz ba��ms�z ve ayn� da��l�ml� (i.i.d.) gözlemler içindir, ancak
ortak de�i�kenler (covariates) oldu�unda da IFM yöntemi kullan�labilir.
�ki a�amal� tahmini temel alan bu yöntem, ç�karsama ya da tahmin fonksiyonlar�n�
olabilirlik skor fonksiyonlar�na (tek de�i�kenli veya çok de�i�kenli) kar�� getirmesi
nedeniyle, marjinallere ili�kin ç�karsama fonksiyonu (yöntemi) (IFM) ad�n� almaktad�r
(Joe, 1997; Joe, 2005).
Tahmin edicilerin hesaplanabilirli�i ve asimptotik göreli etkinli�i aras�nda önceli�e göre
yer de�i�tirme vard�r; bir ba�ka deyi�le baz� tahmin edicilerde hesaplanabilirlik,
baz�lar�nda da asimptotik göreli etkinlik ilk s�rada yer almaktad�r. Genelde, FréchetHoeffding s�n�rlar� civar�ndaki uç ba��ml�l�k haricinde IFM iyi bir etkinli�e sahiptir.
Birkaç kategoriye sahip kesikli marjinal veriler için IFM yüksek derecede etkin olurken,
kategoriler fazlala�t�kça IFM�nin etkinli�i dü�meye ba�lar. Marjinallerin sürekli olmas�
durumunda, güçlü ba��ml�l�k varsa IFM�nin etkinli�i kaybolabilir. Hesaplamada,
özellikle toplam parametre say�s� 15-20 civar�n� a�t���nda IFM tahmini di�erlerine göre
daha kolayd�r. Parametrelerin (veya fonksiyonlar�n�n) standart hatalar� genelde Jacknife
ile veya baz� durumlarda asimptotik kovaryans matrisinden tahmin edilebilir. En çok
olabilirlik tahmini hesaplama olarak mümkün oldu�unda, IFM iyi bir ba�lang�ç noktas�
olarak kullan�labilir.
�ki a�amal� yöntem, özellikle tek de�i�kenli marjinaller ayn� oldu�unda, farkl�
kapulalar�n kar��la�t�r�lmas� için uygundur. Pratikte bu tür bir kar��la�t�rma çok
de�i�kenli modelin duyarl�k analizi sonuçland�rmas� bak�m�ndan önemlidir. IFM
tahmininin güçlü birliktelik yüzünden etkisiz oldu�u hissedildi�inde, bir ve iki
de�i�kenli
log-olabilirliklerinin
kombinasyonuna
dayal�
tahmin/ç�karsama
denklemlerinin bir biçimi çok de�i�kenli log-olabilirli�e alternatif olarak dü�ünülebilir.
Birle�ik olabilirli�i bir örnek olarak içeren bu yöntemlerle ilgili ayr�nt�l� referanslar için
bkz. Joe (2005). Joe, iki a�amal� IFM yönteminin boyut say�s� artt�kça, birle�ik
olabilirlik ve benzeri tahmin yötemlerinde olas�l�klar� hesaplamay� kolayla�t�raca��n�
ummaktad�r (Joe, 2005).
2.2 Yar�-Parametrik Tahmin Yöntemleri

Bu k�s�mda Sözde En Çok Olabilirlik Fonksiyonu (Pseudo Maximum Likelihood
Estimator-PMLE) tahmin edicisi tan�t�lacakt�r. Bu tahmin yöntemi ile bulunan tahmin
edici, sözde olabilirlik denkleminin bir çözümü olarak bulunur.
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Sözde en çok olabilirlik yöntemi, daha çok say�sal i�lem içerdi�i ve c� yo�unlu�unun
var olmas�n� gerektirdi�i için, parametrik olmayan tahmin yöntemlerine göre daha az
çekicili�e sahiptir. Bununla birlikte bu yöntem ba��ml�l�k parametresi � �n�n gerçek say�
olmas�n� gerektirmedi�inden, genelde di�er yöntemlere göre daha fazla uygulanabilir
(Genest et al., 1995; Genest and Favre, 2007).
2.3 Parametrik Olmayan Tahmin Yöntemleri

Marjinal da��l�mlar�n önceden bilindi�i veya örnekten elde edilebildi�i durumlardaki
tahmin yöntemleri önceki kesimlerde incelendi. Bu k�s�mda da, da��l�mdan ba��ms�z
veya parametrik olmayan tahmin yöntemleri ele al�nacakt�r. Gözlem birim
de�erlerinden veri kümesinin ba��ml�l�k derecesinin bir örnekten tahmin edilmesinden
sonra, bu de�er(ler)i kullanarak kapula ailesinin tahmin edilme yöntemine
de�inilecektir.
2.3.1 Kendall � de�erine dayanan yöntem

Genel olarak parametre ile Kendall � de�eri aras�nda � � a (� ) ili�kisi varsa, � n
örnekten tahmin edilen Kendall � de�eri olmak üzere, ��n � a (� n ) �eklinde tan�mlanan
�� �nin � için Kendall � de�erine dayal� bir tahmin edici oldu�u söylenebilir (Genest
n

and Rivest, 1993).
1 n
1 n
1
W�i � � I ji � # � j : X i � X j , Yi � Y j � ve S 2 � � (Wi � W�i � 2W ) 2 olmak üzere
n i �1
n j �1
n
� ��
n n
�nin yakla��k standart normal da��l�ma sahip oldu�u görülmü�tür; burada
4S
n��
W � �W1 � W2 � ... � Wn � n �dir. Delta yöntemi uyguland���nda,
ise,

1
2
�4S a '(� n )� �� olur. Böylece, � için 1 � � güven katsay�l� güven aral���
n
�
1
��n � Z� / 2
4 S a '(� n )
n

�
�

��n � N � � ,

biçiminde ifade edilir (Genest nad Favre, 2007).
Bu yönteme benzer �ekilde Spearman � de�erine dayanan yöntem de kullan�lmaktad�r.
Kapula tahmin yöntemleri için uygulamada kar��la��lan problemler ve tahmin
yöntemlerindeki geli�melere paralel olarak yeni tahmin yöntemleri geli�tirilmektedir.
Tahmin edilen kapula ailesinin (ya da çok de�i�kenli modelin) gerçekte veriye uygun
olup olmad���n� test etmek için kullan�lan Ki-kare, Kolmogorov-Smirnov, AndersonDarling, Kolmogorov-Smirnov Anderson-Darling ve Cramér-von Mises testleri en s�k
kullan�lanlar aras�ndad�r (Berg and Bakken, 2006).
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2.4 Tahmin Yöntemlerinin Özellikleri

Kim, Silvapulle ve Silvapulle 2007�de yay�nlanan makalelerinde parametrik ve yar�
parametrik tahmin yöntemlerini kar��la�t�rm��lar ve baz� sonuçlara ula�m��lard�r. Bu
çal��malar�n�n sonucu olarak, Kim ve arkada�lar�, PMLE yönteminin MLE ve IFM
yöntemine tercih edilmesi gerekti�i sonucunu vurgulamaktad�rlar (Kim et al., 2007).
Bilindi�i gibi, parametrik olmayan tahmin yöntemleri marjinal da��l�mlar ve
parametrelerle ilgili herhangi bir bilgi elde edilemedi�i durumlarda kullan�lan tahmin
yöntemleridir. Genellikle, parametrik olmayan tahmin yöntemlerinden do�rusall�k ve
normal da��l�m varsay�m�na ihtiyaç olmadan hesaplanabilen ve cebirsel yap�s� daha
basit, hesaplanmas� daha pratik oldu�undan, Kendall � de�eri kullan�lmas� tercih
edilmektedir. Parametrik olmayan tahminde, uç de�erler (extreme values) önemli
oldu�unda, üst ve alt kuyruk ba��ml�l�k katsay�lar� kullan�larak kapula ailesini tahmin
eden bir ba�ka yöntem kar��m�za ç�kmaktad�r.
Finans teorisine göre getirilerin normal da��l�ma sahip oldu�u kabul edilmektedir.
Ancak piyasada bilginin simetrik payla��ld��� varsay�mlar� günümüz karma��k finansal
piyasalar�n�n davran�� dinamiklerine uymamaktad�r. Getirilerin normal da��ld���
varsay�m� alt�nda kurulan modeller geli�mi� piyasalarda k�smen ba�ar�l� performans
sergilerken, zaman içerisinde de�i�en varyans ile yüksek oynakl�k (volatility)
sergileyen veri yap�lar�nda modellerin tahminini zorla�t�rmaktad�r. Kapula yöntemi,
marjinal da��l�mlar� temel ald���ndan de�i�en varyans ve da��l�m�n normal
olmamas�ndan etkilenmemektedir (Çifter ve Özün, 2007). Dolay�s�yla, ülkemizin en
önemli finansal piyasas� olarak kabul edilen �MKB�ndaki hareketlili�i izlemek için
borsadaki genel de�i�imi yans�tan �MKB Ulusal-Tüm endeksi ve borsadaki de�i�imin
önemli bir k�sm�n� yans�tan �MKB Ulusal-100 endeksi ile sektör endeksleri aras�ndaki
ba��ml�l�k yap�s�n� ortaya koymada kapula yönteminden yararlan�labilir. Bu anlamda
ba��ml�l�k yap�lar�na parametrik olmayan yöntemlerle uygun kapula ailesini bularak
ula��lmaya çal���lacakt�r.
3.BULGULAR
3.1 Veri Kümesi

Elde edilen ham veri, 02.01.1997 tarihinden, 30.04.2007 tarihine kadar olan zaman
aral���nda, �MKB�de i�lem yap�lan günler seçilerek olu�turulan, �MKB Ulusal-Tüm,
�MKB Ulusal-100, �MKB Ulusal-Hizmetler, �MKB Ulusal-Mali ve �MKB Ulusal-S�nai
günlük seans kapan�� endekslerini içermektedir.
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Ulusal-100

Günler

�ekil 1. �MKB sektör endekslerinin günlere göre de�i�imi (�MKB, 2007)

�ekil 1, �MKB�de i�lem gören hisse senetleri endekslerinin 2 Ocak 1997�den 30 Nisan
2007�ye kadar olan performans�n� günlük seans kapan�� fiyatlar�yla göstermektedir
(�MKB, 2007a; �MKB 2007b). Buna göre, kapan�� endekslerinin zamana göre de�i�en
dinamik bir yap�da (zaman içerisinde de�i�en varyans ile de�i�kenlik sergiledi�i)
oldu�u görülmektedir. Genel olarak endeks de�erleri artan bir e�ilim göstererek ini�liç�k��l� hareket sergilemektedir.
Çal��mada kullan�lan veriler, 02.01.1997 tarihinden 30.04.2007 tarihine kadar olan
zaman aral���nda, �MKB�de i�lem yap�lan günler seçilerek olu�turulan, �MKB UlusalTüm, �MKB Ulusal-100, �MKB Ulusal-Hizmetler, �MKB Ulusal-Mali ve �MKB
Ulusal-S�nai seans kapan�� endekslerinin ayl�k ortalamalar�n�n % de�i�iminden olu�an
123 birimi ve seans kapan�� endekslerinin haftal�k ortalamalar�n�n % de�i�iminden 529
birimi kapsamaktad�r (Alhan, 2008).
Çal��mada uygulanmas� daha pratik oldu�undan, özellikle uzun dönemli (ayl�k) veriler
için parametrik olmayan tahmin yöntemi ve k�sa dönemli (haftal�k) veriler için uygun
dü�en kapula ailesinin parametre say�s� fazla oldu�undan, arama yöntemi kullan�lm��t�r.
Parametrik olmayan yöntemde, Kendall � de�erinden yararlan�lm��t�r. Örnekten elde
edilen Kendall � de�eri arac�l���yla kapulan�n parametresi ve dolay�s�yla veri kümesine
uygun olan kapula ailesi tahmin edilmi�tir.1

�������������������������������������������������������
1�

En uygun kapulan�n seçimi, AIC (Akaike Information Criterion), BIC( Bayesian Information Criterion)
ve KLIC (Kullback-Leibler Information Criterion) gibi ço�unlukla zaman serilerinde kullan�lan bilgi

ölçütleri yan�nda, do�rudan uyum iyili�ini göz önüne alan � analizine dayand�r�larak yap�labilir.
Bunun yan�nda kapulan�n seçimi uygulama yap�lan özel alana göre, hakl� nedenlere dayand�r�larak da
yap�labilir. Bkz [Kole et al., 2007]. Ayr�ca bu çal��mada yer verilen kapula modellerinin matematiksel
ifadesi için Ek 1�e bak�n�z.
2
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Tablo 1. Ulusal-tüm ve ulusal-hizmetler sektörleri için kapula ailelerine ait parametre tahminleri
ve beklenen frekans de�erleri
Gözlenen Frekanslar

26
4
0
1

5
18
8
0

0
7
14
9

0
2
8
21

�� *

0,742

Kapula
Ailesi

��

Clayton

5,70

Gumbel

4,00

Frank

11,40

Beklenen Frekanslar
27
3
0
0
24
6
1
0
24
7
1
0

3
20
6
1
6
17
7
1
7
17
6
1

0
6
16
8
1
7
19
4
1
6
17
6

0
1
8
22
0
1
4
26
0
1
6
24

Hesaplanan
Ki-kare
De�erleri
3,491

13,896

6,130

* S�n�flanmam�� örnek Kendall � de�eri 0,692�dir.

Burada Ki-kare hesaplan�rken beklenen frekans� 5�ten küçük olan hücreler %20�yi
a�mayacak biçimde birle�tirilmi�tir. Böylece; 1 serbestlik derecesinde 0,05 anlam
düzeyinde Ki-kare çizelge de�eri 3,841 oldu�undan, bu veri kümesinin Clayton Kapula
ailesine uygun oldu�unu ifade eden H 0 hipotezi istatistiksel olarak reddedilemez.
Ulusal-Tüm ve Ulusal-Hizmetler sektörlerinin ba��ml�l�k yap�s�n�n Clayton Kapula
ailesine uygun oldu�u sonucu ç�kar�labilir.
Tablo 2. Ulusal-hizmetler ve ulusal-mali sektörleri için kapula ailelerine ait parametre tahminleri
ve beklenen frekans de�erleri
Gözlenen Frekanslar

24
5
1
1

6
17
6
2

0
8
14
8

1
1
9
20

�� *

0,683

Kapula
Ailesi

��

Clayton

4,00

Gumbel

3,00

Frank

10,00

* S�n�flanmam�� örnek Kendall � de�eri 0,620�dir.

Beklenen Frekanslar
26
4
0
0
21
8
2
0
23
7
1
0

4
18
7
2
8
15
8
1
7
16
7
1

0
7
14
8
2
8
16
5
1
7
16
6

0
2
8
20
0
1
5
25
0
1
6
23

Hesaplanan
Ki-kare
De�erleri
2,676

8,588

3,343

Burada Ki-kare hesaplan�rken beklenen frekans� 5�ten küçük olan hücreler %20�yi
a�mayacak biçimde birle�tirilmi�tir. Böylece; 2 serbestlik derecesinde 0,05 anlam
düzeyinde Ki-kare çizelge de�eri 5,991 oldu�undan, bu veri kümesinin Clayton ve
Frank Kapula ailesine uygun oldu�unu ifade eden H 0 hipotezleri istatistiksel olarak
reddedilemez. En küçük Ki-kare de�eri Clayton Kapula ailesine ait oldu�undan, UlusalHizmetler ve Ulusal-Mali sektörlerinin ba��ml�l�k yap�s�n�n Clayton Kapula ailesine
uygun oldu�u sonucu ç�kar�labilir.
40
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Tablo 3. �MKB endeksleri haftal�k yüzde de�i�imine ili�kin gözlenen frekanslar, tahmin edilen
Asimetrik Lojistik Model Kapula ailesine ait beklenen frekanslar ve Ki-kare analiz sonuçlar�
Sektörler

Gözlenmi�
(Haftal�k)

Frekanslar

Beklenen
(Haftal�k)

Frekanslar

Parametre
De�erleri*

Ki-kare
De�erleri

� � 3,04
UlusalTüm
Ve
UlusalHizmetler

90
25
13
4

25
59
35
12

13
40
60
17

3
9
24
100

81
33
12
6

36
57
30
8

11
35
63
23

4
7
27
94

UlusalHizmetler
Ve UlusalMali

70
33
18
12

34
38
37
23

19
34
52
25

9
26
23
76

61
37
22
13

37
45
34
17

22
34
47
30

13
17
29
73

p1 � 0,84
p2 � 0,91

�G � 0,613
�O � 0,692
� � 2,3
p1 � 0,68
p2 � 0,67
�G � 0,397
�O � 0,620

� 2 � 14,28
2
�9;0,05
� 16,919

� 2 � 14, 41
2
� 9;0,05
� 16,919

�G : S�n�flanm�� de�erlerden hesaplanan Kendall � de�eri
� O : Orijinal örnek veriden hesaplanan Kendall � de�eri

Tablo 3 incelendi�inde; Ki-kare de�erleri hesaplan�rken beklenen frekans� 5�ten küçük
olan hücreler %20�yi a�mayacak biçimde birle�tirilmi�tir. Di�er sektörler dikkate
al�nd���nda ise 9 serbestlik derecesinde 0,05 anlam düzeyinde Ki-kare çizelge de�eri
16,919 oldu�undan, bu veri kümesinin Asimetrik Lojistik Model (ALM) kapula ailesine
uygun oldu�unu ifade eden H 0 hipotezi istatistiksel olarak reddedilemedi�i ve
dolay�s�yla Asimetrik Lojistik Model (ALM) kapula ailesine uygun oldu�u
söylenebilir.2
4. SONUÇ

Bu çal��mada �MKB�nda hesaplanan Ulusal-Tüm-Ulusal Hizmetler ve Ulusal
Hizmetler-Ulusal Mali endeks de�erleri aras�ndaki ba��ml�l�k yap�s� ara�t�r�lm�� ve
sektörler aras� iki�erli ba��ml�l�k yap�s�n� ortaya koyan kapulalar k�sa ve uzun dönemli
veriler üzerinden tahmin edilmi�tir.
Ele al�nan bu endeks de�erlerinin uzun dönemli ba��ml�l�k yap�s�n�n Clayton
kapulas�na, k�sa dönemli ba��ml�l�k yap�s�n�n Asimetrik Lojistik Model (ALM)
kapulas�na uygun dü�tü�ü sonucuna ula��lm��t�r. Ayr�ca bu endeks seans kapan��
de�erlerinin -tüm veri türleri üzerinden- asimetrik ve a��r� bas�kl�k/sivrilik yüzünden
normal da��ld��� varsay�m�n�n sa�lanmad��� görülmü�tür.
Uygulama kesiminde de örneklendirildi�i gibi, kapula yöntemi de�i�kenler aras�ndaki
ba��ml�l�k yap�s�n� tahmin etmede etkin bir biçimde kullan�lmakta ve özellikle
parametrik
yöntemlerin
varsay�mlar�n�n
�normallik,
de�i�kenler
aras�
ba��ms�zl�k,�vb.� sa�lanmad��� durumlarda günlük hayatta kar��la��lan problemlerde
uygun bir biçimde devreye girmektedir. Ayr�ca kapulalar�n bu anlamda �statistiksel
problemlere uygulanabilirli�inin artmas�, tahmin yöntemlerinin çe�itlenmesine,
�������������������������������������������������������
2

�

Daha ayr�nt�l� bilgi için ve di�er sektörler aras� ikili ba��ml�l�k yap�lar� için bak�n�z Alhan, 2008.
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kolayla�mas�na3, sözgelimi, çok de�i�kenli da��l�m tahminlerinde boyut sorununun
azalt�lmas�na yard�mc� olabilece�i söylenmektedir (Scott, 1992).
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COPULA ESTIMATION METHODS AND AN APPLICATION TO
THE INTER-SECTORAL DEPENDENCE OF ISTANBUL STOCK
EXCHANGE
ABSTRACT
In the most common expression, copulas are used to determine the
dependence structure between random variables. In this study copula
estimation methods are introduced briefly. In addition, to illustrate the copula
estimation methods it is tried to put forth the dependence structure between
sectors by using the sector index data of Istanbul Stock Exchange (ISE). By
means of the minimum chi-square estimators and optimization search
methods, the short and long-term dependence structure between sectors are
investigated over weekly and monthly index data. In the short-term, that is, in
weekly data which reflects the asymmetric structure was revealed by the
Asymmetric Logistic Model (ALM) Copula (Mendes, 2008). For the longterm, i.e., the monthly data showing a symmetrical structure it was concluded
that Clayton, Gumbel and Frank copula families (Nelsen, 2006) can be
appropriate.
Keywords: Copula, Copula estimation methods, Clayton copula, Gumbel copula, Frank copula,
Inter-sectoral dependence.
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Kapula Tahmin Yöntemleri ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda
Copula Estimation Methods and An Application to the Inter-Sectoral
Sektörler Arası Bağımlılık Yapıları Üzerine Bir Uygulama
Dependence of İstanbul Stock Exchange

EK: Kapula Modellerinin Matematiksel �fadeleri

Gumbel kapula ailesi

�

1/ �

C� (u , v) � exp � ��(� ln u )� � (� ln v)� ��

�, 1�� � �.

Clayton kapula ailesi

�

C� (u , v) � max ��u �� � v �� � 1��

�1/ �

�

, 0 , � � [�1; �) \ �0� .

Frank kapula ailesi
1 � (e �� u � 1)(e �� v � 1) �
C� (u , v) � � ln �1 �
� , � � (��; �) \ �0� .
� �
e �� � 1
�
Asimetrik Lojistik Model (ALM) kapula ailesi

C (u , v, � , p1 , p2 ) � exp �� �( p1� u� � � p2� v� � )1/ � � (1 � p1 )u� � (1 � p2 )v� �� ;
p1 , p2 � [0,1]2 , � � 1 , u� � � ln u ve v� � � ln v dir.
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�K� DE���KENL� GEOMETR�K DA�ILIM VE
GENELLE�T�R�LMES�, BA�IMLILIK ÖLÇÜLER� VE
DA�ILIM ÖZELL�KLER�
Özge ELMASTA� GÜLTEK�N*

�smihan BAYRAMO�LU**
ÖZET

Bu çal��mada, Marshall ve Olkin�in iki de�i�kenli geometrik da��l�m�na ili�kin
da��l�m özellikleri ara�t�r�lm�� ve uyumluluk ölçüsü Kendall Tau elde
edilmi�tir. Ayn� zamanda, iki de�i�kenli geometrik da��l�m�n En Çok
Olabilirlik tahmin edicisi elde edilmi� ve çok de�i�kenli duruma
genelle�tirilmesi verilmi�tir.
Anahtar Kelimeler: Bernoulli da��l�m�, Bernoulli marjinali, En çok olabilirlik, Geometrik da��l�m,
Uyumluluk ölçüsü, Ya�am fonksiyonu.

1. G�R��

�ki de�i�kenli geometrik da��l�m literatürde farkl� �ekillerde ifade edilmi�tir. Bu
çal��mada, Marshall ve Olkin (1985)in iki de�i�kenli Bernoulli da��l�m�ndan türetilen
iki de�i�kenli geometrik da��l�m� incelenmi�tir. Birçok alanda uygulamas� bulunan iki
de�i�kenli geometrik da��l�m, Cox(1972), Hawkes(1972), Azlarov ve Volodin (1982),
Nair ve Nair (1988), Roy(1993), Asha, Sankaran ve Nair (2003), Mitov ve Nadarajah
(2005), Dhar ve Balaji (2006) ve Nadarajah (2008) gibi birçok yazar taraf�ndan
incelenmi�tir. Ayr�ca bu da��l�ma ili�kin ortak olas�l�k fonksiyonu ve ya�am fonksiyonu
incelenmi�tir. Bununla birlikte, üç de�i�kenli geometrik da��l�m ve çok de�i�kenli
duruma genelle�tirilmesi ve ele al�nan iki de�i�kenli geometrik da��l�m�n En Çok
Olabilirlik tahmin edicisi ve uyumluluk ölçüsü Kendall Tau elde edilmi�tir.
2. �K� DE���KENL� GEOMETR�K DA�ILIM

Literatürde bir çok yazar iki de�i�kenli geometrik da��l�m� çok farkl� �ekillerde ifade
etmi�lerdir. Bu çal��mada esas ele al�nan, Marshall ve Olkin (1985)in iki de�i�kenli
Bernoulli rasgele de�i�kenler dizisine dayanarak ortaya koyduklar� iki de�i�kenli
geometrik da��l�md�r. (U , V ) , Bernoulli marjinallerine sahip (U ve V nin her biri tek
de�i�kenli Bernoulli da��l�m�na sahip) bir vektör olsun. Bu vektör s�ras�yla, p11 , p10 ,
p01 ve p00 olas�l�kl�, (1,1), (1,0), (0,1) ve (0,0) 4 mümkün de�eri alabilir. Marjinal
olas�l�klar �u �ekildedir:
P (U = 1) = p1� = p11 � p10
P (U = 0) = p0� = p01 � p00
P (V = 1) = p�1 = p11 � p01
P (V = 0) = p� 0 = p10 � p00
__________________________

*
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Birbirinden ba��ms�z ve ayn� da��l�ma sahip iki de�i�kenli Bernoulli rasgele vektör
dizisi (U1 , V1 ), (U 2 , V2 ),..., (U n , Vn ),... için; X, U1 ,U 2 ,...,U n ,... dizisindeki ilk ba�ar�dan
(1) önceki ba�ar�s�zl�klar�n (0) say�s�n�; Y de V1 , V2 ,...,Vn ,... dizisindeki ilk ba�ar�dan (1)
önceki ba�ar�s�zl�klar�n (0) say�s�n� göstersin. X ve Y'nin her biri bir geometrik
da��l�m�na sahiptir ve genelde ba��ms�z olmayacaklard�r. Ortak iki de�i�kenli
da��l�mlar� �öyle gösterilir:
l
� p 00
p10 p �k 0�l �1 p �1 ,
� l
P ( X = l , Y = k ) = � p 00
p11 ,
� p k p p l � k �1 p ,
1�
� 00 01 0�

0�l <k
l=k

(1)

0�k <l

(Marshall ve Olkin, 1985) ve ya�am fonksiyonu
l
� p 00
p �k 0�l ,
� l
F (l , k ) = P( X � l , Y � k ) = � p 00
,
� p k p l �k ,
� 00 0�

0�l <k
l=k
0�k <l

(2)

(Hawkes, 1972) olmaktad�r.

X ve Y'nin marjinal olas�l�k fonksiyonlar� ve marjinal ya�am fonksiyonlar� ise �öyledir:

ve

P ( X = l ) = p1� p0l � ,

,

F X (l ) = P( X � l ) = p0l � ,

,

P(Y = k ) = p�1 p�k 0
F Y (k ) = P(Y � k ) = p�k 0

(3)

l � 0 ve k � 0. (2) ve (3)'ü kullanarak ortak kümülatif da��l�m fonksiyonu �öyle
yaz�labilir:

F ( x, y ) = P ( X � x, Y � y )
= 1 � P( X > x) � P(Y > y ) � P( X > x, Y > y )
= 1 � P( X � [ x] � 1) � P(Y � [ y ] � 1) � P( X � [ x] � 1, Y � [ y ] � 1)
= 1 � F X ([ x] � 1) � F Y ([ y ] � 1) � F ([ x] � 1, [ y ] � 1)
[ x ]�1 [ y ]�[ x ]
� 1 � p 0[ x�]�1 � p �[ y0]�1 � p 00
p �0 , 0 � x < y
�
[ x ]�1
[ y ]�1
[ x ]�1
= �1 � p 0� � p � 0 � p 00 ,
0� x= y
� 1 � p [ x ]�1 � p [ y ]�1 � p [ y ]�1 p [ x ]�[ y ] , 0 � y < x
�0
0�
00
0�
�

Burada [x] ve [ y ], s�ras�yla, x ve y 'den büyük olmayan en büyük tamsay�y� ifade
etmektedir (Marshall ve Olkin (1985)).
Farkl� �ekillerde ifade edilen iki de�i�kenli geometrik da��l�mdan biri de, Nair ve Nair
(1988)in makalelerinde tan�mlad�klar� ya�am fonksiyonu a�a��daki gibi olan iki
de�i�kenli geometrik da��l�md�r.
46
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P�X � l , Y � k � � p1l p 2k � lk
l , k � 0,1,2,...; 0 � � � 1, 1 � � � (1 � p1� )(1 � p 2� ) .
Di�er bir ifade �ekli ise, Dhar (1998a, 1998b) taraf�ndan ortaya at�lan iki de�i�kenli
kesikli Freund modelidir.
� q q � p p �k
� 2 3 � 1 2 � p 3l , k � l ; l , k � 1,2,...
� p 2 p3 � p3 �
l
�
� q1 q 4 � p1 p 2 � k
P�X � l , Y � k � � �
�
� p 4 , l � k ; l , k � 1,2,...
� p1 p 4 � p 4 �
� q1 q 2 q12 l �1
l � k ; l , k � 1,2,...
� 1 � p p p12 ,
1
2
��
Krishna ve Pundir (2009) ise, makalelerinde, Phatak ve Sreehari (1981) taraf�ndan
ortaya konan ve olas�l�k fonksiyonu a�a��daki gibi olan iki de�i�kenli geometrik
da��l�m� ele alm��lard�r.
�x �
P ( X � x, Y � y ) � ��
� x

y� x y
�� p 0 p1 p 2 ,
�

burada x, y � 0,1,...; 0 � p 0 , p1 � 1; p 2 � 1 � p0 � p1 olmaktad�r.
2.1 �ki De�i�kenli Geometrik Da��l�m �çin Uyumluluk Ölçüsü Kendall Tau

S�ral� de�i�kenler için en genel ili�ki ölçüsü, gözlem çiftlerinin uyumlu (concordant) ve
uyumsuz (discordant) olarak s�n�fland�r�lmas�na dayan�r. X in daha büyük de�erli
gözlemi için Y de daha büyük de�er al�yorsa bu gözlem çifti uyumlu, di�er taraftan,
X in daha büyük de�erli gözlemi için Y daha küçük de�er al�yorsa bu gözlem çifti
uyumsuzdur.
Uyumluluk ve uyumsuzluk olas�l�klar�na bak�ld���nda ( X 1 , Y1 ) ve ( X 2 , Y2 ) , ( X , Y )
sürekli rasgele de�i�ken vektöründen al�nan iki gözlem çifti için,
P (uyumluluk ) � P[( X 1 � X 2 )(Y1 � Y2 ) � 0] ya da di�er bir ifadeyle
P (uyumluluk ) � P( X 1 � X 2 , Y1 � Y2 ) � P( X 1 � X 2 , Y1 � Y2 ) olmaktad�r.
P (uyumsuzluk ) � P[( X 1 � X 2 )(Y1 � Y2 ) � 0] ya da di�er bir ifadeyle
P (uyumsuzluk ) � P( X 1 � X 2 , Y1 � Y2 ) � P( X 1 � X 2 , Y1 � Y2 ) olmaktad�r.

Sürekli de�i�kenler için P(uyumluluk ) � P(uyumsuzluk ) � 1 olmaktad�r. Fakat kesikli
de�i�kenler, e�itlik (tie) olarak ifade edilen durumu da içermektedir.
P (e�itlik ) � P( X 1 � X 2 veya Y1 � Y2 )
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Nelsen (1999)�in çal��mas�nda, Kendall Tau, uyumluluk olas�l��� ile uyumsuzluk
olas�l��� aras�ndaki farka e�it olup �u �ekilde ifade edilir:

� ( X , Y ) � P(uyumluluk ) � P(uyumsuzluk )

(4)

X ve Y kesikli tamsay�lar� için, P (uyumluluk ) � P(uyumsuzluk ) � P (e�itlik ) � 1
oldu�undan, (4) numaral� formül yeniden düzenlendi�inde, Kendall Tau (�) a�a��daki
gibi hesaplan�r:

� ( X , Y ) � 2 P(uyumluluk ) � 1 � P(e�itlik )
veya

� ( X , Y ) = 1 � 2 P(uyumsuzluk ) � P(e�itlik )
Teorem 2.1: (1) numaral� formülde ifade edilen iki de�i�kenli geometrik da��l�m için
Kendall Tau, l < k ve t < z için, a�a��daki gibidir.

� = 1�

p102 (1 � p00 p� 0 )
2
(1 � p00
)(1 � p00 p� 0 )

�spat: � X 1 , Y1 � ve ( X 2 , Y2 ) her biri iki de�i�kenli geometrik da��l�ma sahip iki vektör
çifti olsun. Burada Kendall Tau hesaplan�rken çok say�daki mümkün durumlar
aras�ndan l < k ve t < z için olan durum göz önüne al�nm��t�r.

� = 1 � 2 P(uyumsuzluk ) � P (e�itlik ) formülünde gerekli olas�l�klar yerine kondu�unda,
� = 1�

p102 (1 � p00 p� 0 )
2
(1 � p00
)(1 � p00 p� 0 )

olarak hesaplan�r.
1
1
Örne�in, p 00 =
ve p10 �
( p �0 � p00 � p10 ) olas�l�klar� için bak�ld���nda, Kendall
3
2
Tau � = 0.502 olmaktad�r.
2.2 �ki De�i�kenli Geometrik Da��l�m�n En Çok Olabilirlik Tahmin Edicisi

Parametreleri tahmin etmek için kullan�lan yöntemlerden biri de En Çok Olabilirlik
tahminidir. Krishna ve Pundir (2009), makalelerinde, Phatak ve Sreehari (1981)
taraf�ndan ortaya konan ve olas�l�k fonksiyonu
P ( X � x, Y � y ) � (

x� y x y
) p 0 p1 p 2 , x, y � 0,1,...; 0 � p 0 , p1 � 1; p 2 � 1 � p0 � p1
x

olan iki de�i�kenli geometrik da��l�ma ili�kin En Çok Olabilirlik Tahmin edicilerini
a�a��daki gibi hesaplam��lard�r.
48
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p� 0 �

x
;
1� x � y

p� 1 �

y
1
; p� 2 �
1� x � y
1� x � y

Marshall ve Olkin (1985)�in iki de�i�kenli geometrik da��l�m� için elde edilen En Çok
Olabilirlik Tahmin edicileri a�a��daki teoremle ifade edilmi�tir.
Teorem 2.2: (1) nolu formülle ifade edilen iki de�i�kenli geometrik da��l�ma ili�kin
parametrelerin En Çok Olabilirlik tahmin edicileri p� 00 � 0 için ve n1 � 0 , n3 � 0 için
a�a��daki gibidir:
p� 01 �

p� 10 �

p� 11 �

[n3 � n1 ( y 1 � x1 )]( y 3 � x 3 )

n1 [( x1 � y 1 )( x 3 � y 3 ) � 1]
( x 1 � y 1 )[n1 � n3 ( x 3 � y 3 )]

n3 [( x 1 � y 1 )( x 3 � y 3 ) � 1]
[n1 � n3 ( x 3 � y 3 )][n3 � n1 ( y 1 � x 1 )]

n1 n3 [( x 1 � y 1 )( x 3 � y 3 ) � 1]

�spat: ( X 1 , Y1 ), ( X 2 , Y2 ),..., ( X n , Yn ) �lerden her bir çift a�a��daki gibi ifade edilen iki
de�i�kenli geometrik da��l�ma sahip olsun.

� p00x p10 p�y0� x �1 p�1 , x < y
�
x= y
P{ X = x, Y = y} = � p00x p11 ,
� p y p p x � y �1 p , x > y
1�
� 00 01 0�

P{ X = x, Y = y} olas�l��� a�a��daki gibi yazmak mümkündür.
� P1 ( x, y ), x < y
�
P{ X = x, Y = y} = � P2 ( x, y ), x = y
� P ( x, y ), x > y
� 3
Buradan
P{ X , Y } = P1 ( x, y ) I {x < y} � P2 ( x, y ) I {x = y} � P3 ( x, y ) I {x > y}
yaz�labilir.

olarak

L, olabilirlik fonksiyonu olsun. A�a��daki �ekilde ifade edilmektedir.
L = P( X 1 , Y1 ) P( X 2 , Y2 )...P( X n , Yn )
P ( X 1 , Y1 ) = P1 ( x1 , y1 ) I {x1 < y1 } � P2 ( x1 , y1 ) I {x1 = y1 } � P3 ( x1 , y1 ) I {x1 > y1 }
L = [ P1 ( x1 , y1 ) I {x1 < y1 } � P2 ( x1 , y1 ) I {x1 = y1 } � P3 ( x1 , y1 ) I {x1 > y1 }] �
� [ P1 ( x 2 , y 2 ) I {x 2 < y 2 } � P2 ( x 2 , y 2 ) I {x 2 = y 2 } � P3 ( x 2 , y 2 ) I {x 2 > y 2 }] � ...
... � [ P1 ( x n , y n ) I {x n < y n } � P2 ( x n , y n ) I {x n = y n } � P3 ( x n , y n ) I {x n > y n }]
�
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n1 , n2 , n3 s�ras�yla, x < y, x = y ve x > y durumlar�n� sa�layan gözlemlerin say�s�n�

göstersin ve n = n1 � n2 � n3 olsun.
x < y ,..., x < y

x

,

1
1
n
n1
����������1����
�

=y

,..., x

n1

x

=y

n1 �1
n �1
n1 � n2
n � n2
��
�����1���
����
������1��
�

,

n2

>y

,..., x

>y

n1 � n2 �1
n1 � n2 �1
n1 � n2 � n3
n1 � n2 � n3
��
�������
��������
��������
���
�
n3

Gözlemlerin verilen bir örne�i için, olabilirlik ve log-olabilirlik fonksiyonu �u �ekilde
yaz�labilir.
x

y � x1 �1

xn

yn � xn �1
1

L = p 001 p10 p �10

p �1 ... p 001 p10 p � 01

yn � n �1
1 2
00

xn � n �1 � y n � n �1 �1
1 2
1 2
0�

�p

p 01 p

xn �1

xn � n
2

p �1 p 001 p11 ... p 001

p1� ..... p

yn � n � n
1 2 3
00

p 01 p

p11 �

xn � n � n � yn � n � n �1
1 2 3
1 2 3
0�

p1�

Gerekli i�lemler yap�ld���nda,
n3
n2
yn � n � i
xi �
xn � i �
1
1 2
i =1
i =1
i =1
00
n1

n1
10

n1
�1

n2
11

n3
01

n3
1�

L= p p p p p p
n3

�p

�

i =1
0�
n

� �

�

n1

p

n1

� �
yi �

i =1
�0

xi � n1

i =1

�

n3

xn � n � i �
1 2

n

n

�
i =1

n

y n � n � i � n3
1 2

n

n x1 � n2 x 2 � n3 y 3

L = p101 p �11 p112 p 013 p1�3 p 001

n y � n1 x1 � n1

p �10 1

n x 3 � n3 y 3 � n3

p 0�3

olur.
Burada

� n3
�
� n1 �
� n2
�
x1 = � � xi � /n1 ,
x 2 = � � xn �i � /n2 , x 3 = � � xn � n �i � /n3 ,
� i =1 �
� i =1 1 �
� i =1 1 2 �
�
�
�
�
�
�
n1 � n2 � n3 = n
n1
n2
�
�
�
�
�
�
x = � � xi � /n , y1 = � � yi � /n1 , y 2 = � � yn �i � /n2 ,
� i =1 �
� i =1 1 �
� i =1
�
�
�
�
�
�
�
n3
n1 � n2 � n3 = n
�
�
�
�
y 3 = � � yn � n �i � /n3 , y = � � yi � /n
� i =1 1 2 �
� i =1
�
�
�
�
�

olmaktad�r.
log L = n1 log p10 � n1 log p �1 � n2 log p11 � n3 log p 01 � n3 log p1� �
� (n1 x1 � n 2 x 2 � n3 y 3 ) log p 00 � (n1 y 1 � n1 x 1 � n1 ) log p � 0 �
� (n3 x 3 � n3 y 3 � n3 ) log p 0�
Burada p�1 = p01 � p11 , p� 0 = p00 � p10 ,
50
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Böylece, log-olabilirlik fonksiyonu �u �ekilde bulunur.
log L = n1 log p10 � n1 log( p 01 � p11 ) � n2 log p11 � n3 log p 01 � n3 log( p10 � p11 ) �
� (n1 x 1 � n2 x 2 � n3 y 3 ) log p 00 � (n1 y 1 � n1 x 1 � n1 ) log( p00 � p10 ) �
� (n3 x 3 � n3 y 3 � n3 ) log( p 00 � p 01 )
Her bir de�i�kene göre türev al�n�p 0�a e�itlendi�inde ortaya ç�kan En Çok Olabilirlik
e�itlikleri �u �ekildedir:
2
(n1 y 1 � n 2 x 2 � n3 x 3 � n1 � n3 ) p� 00
� (n1 y 1 � n2 x 2 � n3 y 3 � n1 ) p� 00 p� 01 �

� (n x � n3 ) p� 00 p� 10 � (n1 x 1 � n 2 x 2 � n3 y 3 ) p� 10 p� 01 � 0
2
(n1 � n3 x 3 � n3 y 3 ) p� 01
� (n1 � n3 ) p� 00 p� 01 � (n3 x 3 � n3 y 3 ) p� 01 p� 11 � n3 p� 00 p� 11 � 0

(n3 � n1 y 1 � n1 x1 ) p� 102 � (n1 � n3 ) p� 00 p� 10 � (n1 y 1 � n1 x 1 ) p� 10 p� 11 � n1 p� 00 p� 11 � 0

np� 112 � (n1 � n2 ) p� 10 p� 11 � (n2 � n3 ) p� 01 p� 11 � n2 p� 01 p� 10 � 0
Do�rusal olmayan bu denklemlerin aç�k formda çözümünün elde edilmesinde ileri
say�sal teknikler gerekmektedir. Fakat olas�l�klardan birini 0 kabul ederek bir çözüm
yoluna ula�abilmek mümkündür. p� 00 � 0 için ve n1 � 0 , n3 � 0 için di�er olas�l�klar �u
�ekilde tahmin edilir:
p� 01 �

p� 10 �

p� 11 �

[n3 � n1 ( y 1 � x1 )]( y 3 � x 3 )

n1 [( x1 � y 1 )( x 3 � y 3 ) � 1]
( x 1 � y 1 )[n1 � n3 ( x 3 � y 3 )]

n3 [( x 1 � y 1 )( x 3 � y 3 ) � 1]
[n1 � n3 ( x 3 � y 3 )][n3 � n1 ( y 1 � x 1 )]

n1 n3 [( x 1 � y 1 )( x 3 � y 3 ) � 1]

3. ÇOK DE���KENL� DURUMA GENELLE�T�R�LMES�

Üç de�i�kenli geometrik da��l�m için; Bernoulli marjinallerine sahip bir (U ,V , Z )
vektörünü gözönüne alal�m. Bu vektör sadece 8 mümkün de�eri al�r.
(1,1,1), (1,1,0), (1,0,1), (1,0,0), (0,1,1), (0,1,0), (0,0,1) ve (0,0,0) , bunlara ili�kin
olas�l�klar da s�ras�yla p111 , p110 , p101 , p100 , p 011 , p010 , p001 ve p000 'd�r.
Birbirinden ba��ms�z ve ayn� da��l�ma sahip üç de�i�kenli Bernoulli rasgele vektör
dizisi (U1 , V1 , Z1 ), (U 2 ,V2 , Z 2 ),..., (U n , Vn , Z n ),... için; X, U1 , U 2 ,...,U n ,... dizisindeki ilk
ba�ar�dan (1) önceki ba�ar�s�zl�klar�n (0) say�s�n�; Y, V1 , V2 ,..., Vn ,... dizisindeki ilk
ba�ar�dan (1) önceki ba�ar�s�zl�klar�n (0) say�s�n� ve Z de Z1 , Z 2 ,..., Z n ,... dizisindeki ilk
ba�ar�dan (1) önceki ba�ar�s�zl�klar�n (0) say�s�n� göstersin. X, Y ve Z 'nin her biri bir
geometrik da��l�ma sahiptir ve genelde ba��ms�z olmayacaklard�r. Ortak üç de�i�kenli
�
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da��l�m olan P{ X = l , Y = k , Z = t} 'yi bulurken, l, k ve t 'nin durumlar�na göre
olas�l�klar� hesaplamak gerekir. Toplam 13 mümkün durum vard�r. Bunlar;

l < k < t, l < t < k , k < t < l, k < l < t, t < l < k ,
k < l = t , k > l = t , t < k = l , t > k = l , l = k = t.

t < k < l,

l < k = t, l > k = t,

Örne�in l < k < t durumu için �u �ekilde bir yap� ile olas�l�klar elde edilebilir.
U
0
.
.

0
1
+
.
.
.
+
+
+
.
.
.
+
+

.

V
0
.
.
.
0
0
0
.
.
.
0
1
+
.
.
.
+
+

Z
0
.
.
.
0
0
0
.
.
.
0
0
0
.
.
.
0
1

�
�
�
� l kez
�
��

� 1 kez
�
�
��
�
�
�
��

k-l-1 kez

� 1 kez
�
�
��
�
�
�
��

t-k-1 kez

� 1 kez

l
�l �1
Buna ili�kin olas�l�k p000
p100 p�k 00
p�10 p�t ��k0�1 p� �1 'd�r. Di�er olas�l�klar da ayn� �ekilde
bulunabilir.

Sonuç olarak, ortak üç de�i�kenli da��l�m �u �ekildedir:
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l
�l �1
� p000
p100 p�k 00
p�10 p�t ��k0�1 p� �1 ,
� l
t � l �1
k � t �1
� p000 p100 p�00 p� 01 p� 0� p�1� ,
1
k
t
�
k
�
� p000 p010 p0� 0 p0�1 p0l ��t��1 p1� � ,
� k
l � k �1
t � l �1
� p000 p010 p0� 0 p1� 0 p� �0 p� �1 ,
� p t p p l �t �1 p p k �l �1 p ,
001 00 �
10 � � 0 �
�1�
� 000
t
k �t �1
l � k �1
� p000 p001 p00� p01� p0� � p1� � ,
� l
�l �1
P{ X = l , Y = k , Z = t} = � p000
p100 p�k 00
p�11 ,
� p k p p l � k �1 p ,
� 000 011 0� � 1� �
k
� p000
p010 p0l ��k0�1 p1�1 ,
� l
k � l �1
� p000 p101 p� 0� p�1� ,
t
l �t �1
� p000
p001 p00
� p11� ,
� l
t � l �1
p
p
p
� 000 110 � �0 p� �1 ,
� pl p ,
� 000 111

l<k <t
l <t <k
k <t <l
k <l <t
t <l <k
t <k <l
l <k =t
l >k =t

(5)

k <l =t
k >l=t
t<k =l
t>k =l
l=k =t

Çok de�i�kenli duruma genelle�tirilmesi ise, l1 < l2 < l3 < ... < ln durumu için, ortak
olas�l�k fonksiyonu a�a��daki formülle elde edilebilir:
l

l �l �1

l �l �1

l �l

�1

2
n n �1
1
1
P{ X 1 = l1 , X 2 = l2 ,..., X n = ln } = p0...0
p10...0
p�20...0
p�10...0
p�3� 0...0
..... p��
p��
...� 0
...�1
�
�
�
�
�
n

n �1

n �1

n �2

n�2

n �1

n �1

4. SONUÇ

Bu çal��mada, literatürde farkl� �ekillerde ifade edilen iki de�i�kenli geometrik da��l�m
aras�ndan, Marshall ve Olkin (1985)�in iki de�i�kenli Bernoulli da��l�m�ndan türetilen
iki de�i�kenli geometrik da��l�m� incelenmi�tir. Bu da��l�ma ili�kin da��l�m
özelliklerinden, ortak olas�l�k fonksiyonu, marjinal fonksiyonlar�, ya�am fonksiyonlar�
ve ortak kümülatif da��l�m fonksiyonu elde edilmi�tir.
Ayr�ca, s�ral� de�i�kenler için en genel ili�ki ölçüsü olan Kendall Tau, ele al�nan iki
de�i�kenli geometrik da��l�m için elde edilmi�tir. �lgili da��l�m�n parametre tahmin
edicileri, En Çok Olabilirlik tahmin yöntemi ile elde edilmi� olup, çok de�i�kenli durum
için genelle�tirilmesi ortaya konmu�tur.
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BIVARIATE GEOMETRIC DISTRIBUTION AND ITS
GENERALIZATIONS, DEPENDENCE MEASURES AND THE
DISTRIBUTION PROPERTIES
ABSTRACT
In this study, the distribution properties of Marshall and Olkin�s bivariate
geometric distribution are studied and the concordance measure Kendall�s
Tau is obtained. Also, Maximum Likelihood estimators of the bivariate
geometric distribution are obtained and generalization to multivariate case is
given.
Keywords: Bernoulli distribution, Bernoulli marginals, Maximum Likelihood, Geometric
distribution, Concordance measure, Survival function.
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METEOROLOJ�K ZAMAN SER�LER�NDE KAYIP VER� TAHM�N
YÖNTEMLER�N�N BA�ARIMLARININ KORELASYON BOYUTU
ANAL�Z�YLE KAR�ILA�TIRILMASI
Sipan ASLAN*
Ceylan YOZGATLIG�L**
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Hasan TATLI******
ÖZET
Bu çal��mada, meteorolojik zaman serilerinde kay�p veri tahmin
yöntemlerinin ba�ar�mlar� do�rusal olmayan dinamik zaman serileri
analizinde s�kl�kla kullan�lan korelasyon boyutu belirleme yöntemiyle
kar��la�t�r�lm��t�r. Bu amaçla, 1965-2006 periyodunda, eksik veri içermeyen
ayl�k meteorolojik zaman serilerinde farkl� oranlarda yapay kay�p veriler
olu�turulmu� ve olu�turulan yapay kay�p veriler tahmin yöntemleriyle
tamamlanarak bu serilerin korelasyon boyutlar� orijinal serilerden elde
edilen korelasyon boyutlar�yla kar��la�t�r�lm��t�r. Elde edilen bulgular
do�rultusunda, karekök hata kareler ortalamas� gibi sadece merkezi
e�ilimleri dikkate alan do�ruluk ölçüm yöntemleri yan�nda serilerin alansal
ve zamansal özelliklerine hassas ba��ml� olan korelasyon boyutu belirleme
yönteminin de kullan�lmas�n�n zaman serilerinde kay�p veri tahmin
yöntemlerinin ba�ar�mlar�n�n kar��la�t�r�lmas�n� daha güvenilir düzeye
ta��yaca�� gözlenmi�tir.
Anahtar Kelimeler: Do�rusal olmayan zaman serileri, Kay�p veri, Korelasyon boyutu,
Meteorolojik zaman serileri.

1. G�R��

Meteoroloji istasyonlar�n�n gözlemlerinde kay�p veri problemiyle kar��la�mamak
neredeyse imkans�z�d�r. Meteorolojide kay�p verilerin olu�umu, mevsimsel etkilere,
meteoroloji istasyonlar�n�n yer de�i�tirmesine, kapanmas�na, istasyonlar�n kulland�klar�
ekipmanlar�n özelliklerine, personelden kaynakl� hatalara ve hatta ülkenin içinde
bulundu�u siyasal konjonktür gibi nedenlere ba�l�d�r.
Türkiye genelinde 19 meteorolojik de�i�ken üzerine faal olarak gözlem yapabilen
yakla��k 270 klima istasyonu vard�r. 1950  1960 y�llar� aras�nda bu istasyonlar�n
toplam�nda ayl�k gözlemlerin içerdi�i kay�p veri oran� %50 civar�ndad�r. Kay�p veri
oran� 1960 sonras�nda %50nin alt�na dü�mekte ve 1980 y�l�ndan sonra da %10
kay�pl�l�k düzeyine ula�maktad�r (Asar vd. 2010).

__________________________
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�klim belirleme, kümeleme ve modelleme gibi meteoroloji gözlemlerinin uzun dönem
ortalamalar�na ihtiyaç duyan istatistiksel analizlerde eksiksiz veri setinin elde edilebilir
olmas� oldukça önemlidir. Bu tür veri kümelerinde kay�plar�n uygun yöntemlerle
tamamlanmas�, uzun dönem verilere ihtiyaç duyan analizlerin güvenilirli�ini
artt�racakt�r. Uygun yöntemlerin belirlenmesi ilgilenilen de�i�kenin alansal ve zamansal
özellikleriyle de yak�ndan ilgilidir. Bu çal��mada biz, kay�p veri atama yöntemlerinin
ba�ar�mlar�n�n kar��la�t�r�lmas�nda sadece merkezi e�ilim ölçülerini dikkate alan
do�ruluk ölçümleri yan�nda Korelasyon Boyutu (KB) belirleme yönteminin de
kullan�lmas�n� önermekteyiz.
Bu çal��mada kay�p veri tahmin yöntemlerini KB�ler aç�s�ndan kar��la�t�rmak amac�yla
1965-2006 periyodunda eksik veri içermeyen ve Türkiye�nin sahip oldu�u farkl� iklim
rejimlerini yans�tacak �ekilde 7 farkl� iklim bölgesinden seçilen meteoroloji
istasyonlar�n�n ya��� gözlemleri kullan�ld�. Kay�p veri içermeyen gözlemlerde %10,
%20 ve %50 olmak üzere üç farkl� düzeyde olu�turulan yapay kay�p veriler Çok
Katmanl� Yapay Sinir A�lar� (ÇKYSA) yöntemi ve Beklenti Maksimizasyonu tabanl�
Monte Karlo Markov Zinciri (BM-MKMZ) çoklu veri atama yöntemleri kullan�larak
tahmin edildi. Tahmin edilen de�erlerle gerçek de�erler De�i�im Katsay�s� Hata Kök
Kareler Ortalamas� (DKHKKO) do�ruluk ölçümü kullan�larak kar��la�t�r�ld�. Merkezi
e�ilim ölçülerine dayanan bu kar��la�t�rmay� etkinle�tirmek için tahmin de�erleriyle
olu�turulan serilerle orijinal serilerden elde edilen KB de�erleri kar��la�t�r�larak
tahminlerin ba�ar�mlar� de�erlendirildi.
Çal��man�n 2. bölümünde ya��� gözlemleri kullan�lan meteoroloji istasyonlar�,
3.bölümde kay�p tahmini için kullan�lan yöntemler ve KB belirleme yöntemi
tan�t�lm��t�r. Son olarak 4. bölümde çal��man�n sonuç ve tart��ma bölümleri yer alm��t�r.
2. VER�LER

Çal��mada kullan�lan ya��� verileri Devlet Meteoroloji ��leri Genel Müdürlü�ünden
(DM�GM) temin edilmi�tir. Ya��� gözlemleri kullan�lan meteoroloji istasyonlar� 19652006 periyodunda kay�p veri içermemektedir. Ya��� de�i�keninin alansal özelliklerini
ve farkl� iklim rejimlerinin tahminlerdeki etkilerini de analizlerde de�erlendirmek
amac�yla Güney Do�u Anadolu Bölgesi (GAB), Do�u Anadolu Bölgesi (DAB),
Akdeniz Bölgesi (AB), �ç Anadolu Bölgesi (�AB), Ege Bölgesi (EB), Bat� Trakya
Bölgesi (BTB) ve Kuzey Bat� Karadeniz Bölgesi (KBKB) olmak üzere Türkiye�nin 7
farkl� iklim bölgesinden seçilen meteoroloji istasyonlar� kullan�lm��t�r.
Meteorolojik verilerde kar��la��lan kay�plar�n tamamlanmas�nda kullan�lan yöntemler
genelde yak�n istasyonlar�n varolan verilerini kullanmaktad�r. Bu çal��mada da kay�p
veriye sahip oldu�u dü�ünülen istasyon hedef istasyon olarak, hedef istasyonla
korelasyonlar� yüksek kom�u istasyonlar da referans istasyonlar olarak
nitelendirilmi�lerdir. Gerçekte kay�p veri içermeyen hedef istasyonlarda %10, %20 ve
%50 olmak üzere üç farkl� kay�pl�l�k düzeyinde kay�plar olu�turulmu� ve bu kay�p
veriler kom�u istasyonlar�n varolan gözlemleri kullan�larak tahmin edilmi�tir.
Kullan�lan istasyonlar�n lokasyon bilgileri Tablo 1�de verilmi� ve bölgelerde belirlenen
hedef istasyonlar italik yaz�yla gösterilmi�tir.
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Comparison of Missing Data Imputation Methods for Meteorological Meteorolojik Zaman Serilerinde Kayıp Veri Tahmin Yöntemlerinin
Time Series Data via Correlation Dimension Technique
Başarımlarının Korelasyon Boyutu Analiziyle Karşılaştırılması

Tablo 1. Çal��mada kullan�lan istasyonlar ve lokasyon bilgileri
Istasyon ad�

Istasyon
numaras�

Enlem - Boylam

Istasyon ad�

Istasyon
numaras�

Enlem - Boylam

Akcakale
Birecik
Ceylanp�nar
Urfa
Kilis
Siverek

GAB
17980
17966
17968
17270
17262
17912

36°43' 37°01' 36°50' 37°09' 36°42' 37°45' -

38°56'
37°57'
40°01'
38°47'
37°06'
39°19'

A�r�
Do�ubeyaz�t
Horasan
Igd�r
Mus

DA
17099
17720
17690
17100
17204

39°43' 39°33' 40°03' 39°55' 38°41' -

43°03'
44°05'
42°10'
44°03'
41°29'

Alanya
Antalya
Finike
Manavgat
Anamur
Silifke

AB
17310
17300
17375
17954
17320
17330

36°33' 36°52' 36°18' 36°47' 36°05' 36°23' -

32°00'
30°42'
30°09'
31°26'
32°50'
33°56'

Konya
Karaman
Ak�ehir
Bey�ehir
Cihanbeyli
Karap�nar

�AB
17244
17246
17239
17896
17191
17902

37°59' 37°12' 38°21' 37°41' 38°39' 37°43' -

32°33'
33°13'
31°25'
31°44'
32°57'
33°32'

�zmir
Ku�adas�
Çe�me
Dikili
Bornova
Salihli

EB
17220
17232
17221
17180
17790
17792

38°23' 37°52' 38°18' 39°04' 38°28' 38°29' -

27°04'
27°15'
26°18'
26°53'
27°13'
28°08'

Uzunkopru
�psala
K�rklareli
Lüleburgaz
Tekirda�
Edirne

BTB
17608
17632
17052
17631
17056
17050

41°15' 40°55' 41°44' 41°24' 40°59' 41°41' -

26°41'
26°22'
27°13'
27°21'
27°30'
26°33'

Bart�n
Akçakoca
Düzce
�nebolu

KBKB
17020
17612
17072
17024

41°38' 41°05' 40°50' 41°59' -

32°22'
31°10'
31°10'
33°47'

Kullan�lan meteoroloji istasyonlar�n�n ya��� de�i�keni için birbirleriyle olan ve
istatistiksel olarak anlaml� do�rusal korelasyonlar� 0.65 ve 0.95 aras�nda de�i�mektedir.
�stasyonlar�n Türkiye fiziki haritas�ndaki konumlar� �ekil 1de verilmi�tir. Hedef
istasyonlar k�rm�z� renkli, referans istasyonlar siyah renkli belirteçlerle gösterilmi�tir.
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�ekil 1. �stasyonlar�n konumlar� (a) BTB (b) KBKB (c) EB (d) DAB (e) AB (f) �AB (g) GAB

3. YÖNTEMLER

Literatürde, ya��� verilerinde kay�plar�n tahminiyle ilgili çal��malar 1950�li y�llara kadar
uzanmaktad�r. �lk çal��malarda, ya��� verilerinde kar��la��lan kay�p verilerin, aritmetik
ortalamalar yöntemi gibi basit yöntemlerle tahmin edilmesi yönünde çal��malar
yap�lm��t�r. Paulhus ve Koehler 1952�de hedef ve referans istasyonlar�n ya��� toplam
oranlar�ndan elde edilen a��rl�klar� kullanarak aritmetik ortalama yönteminin
geli�tirilmi� hali olan ve Normal Oran (NO) yöntemi olarak adland�rd�klar� yöntemi
kullanm��lard�r. Bilgisayar teknolojisindeki geli�mlerin yard�m�yla, kay�p verilerin
tahmininde hesap yo�un yöntemlerin kullan�m� yayg�nl�k kazanm��t�r.
Young (1992), kay�p verilerin tahmini için Çoklu Diskriminant Analiz yöntemini
kullanm��t�r. Makhuvha vd. (1997), Çoklu Do�rusal Regresyon (ÇDR) yöntemi ve NO
yöntemiyle beraber alt� ayr� yöntemi kar��la�t�rm�� ve BM algoritmas�n�n daha do�ru
sonuçlar verdi�ine i�aret etmi�lerdir. Xia vd. (1999a,b), günlük meteorolojik zaman
serileri üzerinde ki çal��malar� sonucunda ÇDR yönteminin daha ba�ar�l� sonuçlar
verdi�ini rapor etmi�lerdir. Schneider (2001), iklim verilerinde kar��la��lan kay�p
verilerin ele al�nmas�nda BM algoritmas�n� geni� çapta de�erlendiren ilk çal��may�
yay�nlam��t�r. Cano ve Andreu (2010), MKMZ tabanl� çoklu veri atama yönteminin
kay�p verilerin tahmininde daha ba�ar�l� sonuçlar verdi�i yönünde bulgular elde
etmi�lerdir. Coulibaly ve Evora (2007); Lucio vd. (2007); Lo Presti vd. (2008); Aly vd.
(2009); Kalteh ve Berndtsson (2006) ve Kalteh ve Hjorth (2009), çal��malar�nda kay�p
verilerin tahmini içi Yapay Sinir A�lar� (YSA) modellerinin kullan�ld��� ve dikkate
de�er sonuçlar�n elde edildi�i kar��la�t�rmal� analiz sonuçlar�n� yay�mlam��lard�r.
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Yukar�da ad� geçen yay�nlar �����nda hedef istasyonlarda olu�turulan yapay kay�p
verilerin ÇKYSA ve BM-MKMZ çoklu veri atama yöntemleri kullan�larak tahmin
edilmesi uygun görülmü�tür. Çal��mada kullan�lan yöntemlerin KB belirleme yöntemi
aç�s�ndan kar��la�t�r�lmas� çal��man�n ana amac�n� olu�turmaktad�r.
3.1 Çok Katmanl� Yapay Sinir A�lar� Modeli

Yapay sinir a�lar�, girdi verileriyle ona kar��l�k gelen ç�kt� de�erlerini yinelemeli olarak
e�leyen yar� parametrik do�rusal olmayan regresyon modeli olarak dü�ünülebilir.
Literatürde pek çok farkl� YSA modeli geli�tirilmi�tir. Detayl� bilgi için Bishop (1995);
Haykin (1999) ve Patterson (1996) görülebilir. Zaman serilerinin ve iklim gözlemlerinin
modellenmesinde ÇKYSA modeli s�kl�kla kullan�lan bir yöntemdir (örne�in, Gardner
ve Dorling, 1998; ASCE, 2000; Toth vd., 2000; Junninen vd., 2004; Coulibaly ve Evora,
2007; Kalteh ve Berndtsson, 2006; Kalteh ve Hjorth, 2009; Sorjaama, 2009;
Nelwamondo ve Marwala, 2007). ÇKYSA a� mimarisi girdi, gizli ve ç�kt� olmak üzere
genelde üç katmandan olu�maktad�r. Bu modelde YSA, hatalar�n geri yay�l�m
algoritmas� kullan�larak e�itilmektedir. Kulan�lacak gizli katman say�s� ve gizli
katmandaki nöron say�s� deneme yan�lma sonucunda bulunabilen de�i�kenlerdir. Bu
çal��mada bir gizli katman ve bu katmanlarda 2-8 say�lar� aras�nda de�i�en nöronlar
kullan�lm��t�r. Gizli katmanda bulunan nöronlarda hiperbolik tanjant fonksiyonu
seçilmi�tir ve YSA e�itim algoritmas� için e�lenik ölçekli gradyan ini� algoritmas�
kullan�lm��t�r. ÇKYSA modellerinin literatürde yayg�n kullan�m� nedeniyle model
hakk�nda detayl� bilgiler verilmeyecektir onun yerine ilgilenen okuyucular yukar�da
belirtilen referanslara ba�vurabilirler.
3.2 Beklenti Maksimizasyonu Monte Karlo Markov Zinciri Tabanl� Çoklu Veri
Atama Yöntemi

Kay�p veri kümelerine En Çok Olabilirlik (EÇO) Yöntemi tabanl� yakla��mlarda,
uygun kay�p veri atama yönteminin belirlenmesi kay�p veriyi üreten mekanizmayla
yak�ndan ilgilidir (Little ve Rubin, 2002; Schafer, 1997). Rassal Kay�p Mekanizmas�
(RKM), Tümüyle Rassal Kay�p Mekanizmas� (TRKM) ve Rassal olmayan Kay�p
Mekanizmas� (ROKM) olmak üzere literatürde yag�n olarak ba�vurulan üç kay�pl�l�k
mekanizmas� mevcuttur (Little veRubin, 2002). RKM kay�plar�n kay�p de�i�kene ba�l�
olmad��� ancak gözlenen de�i�kene ba�l� olabilece�i durumu, TRKM kay�plar�n ne
kay�p de�i�kene ne de gözlenen de�i�kene ba�l� oldu�u durumu son olarak ROKM
kay�plar�n kay�p de�i�kene ve gözlenen de�i�kene ba�l� olabilece�i durumu ifade
etmektedir. RKM ve TRKM varsay�mlar� alt�nda kay�p veri atama modelinde kay�pl�l�k
mekanizmas� göz ard� edilebilir durumlar olarak de�erlendirilmektedir ve kay�pl�l�k
mekanizmas�n�n modellenmesine ihtiyaç yoktur ancak ROKM varsay�m�n�n kabul
edilmesi durumunda kay�p veri atama modellerinde kay�pl�l�k mekanizmas�n�n da
modellenmesi gerekmektedir (Schafer, 1997).
BM algoritmas� 1977de ilk olarak Dempster, Laird ve Rubin taraf�ndan eksik veri
içeren veri kümlerinde EÇO tahmincilerinin elde edilmesi için geli�tirilmi� yinelemeli
bir yöntemdir. Algoritman�n B- ad�m�nda eldeki veriler yard�m�yla da��l�m�n EÇO
tahmincileri bulunur M- ad�m�nda ise bir önceki ad�mda bulunan tahminciler yard�m�yla
kay�p verilerin ko�ullu beklenen de�erleri elde edilir. Parametre tahminleri, ard���k
parametre tahminleri dura�anla��ncaya kadar iterativ olarak yinelenerek elde edilir. Bu
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çal��mada BM algoritmas� MKMZ çoklu veri atama yöntemi için ba�lang�ç parametre
tahminlerini sa�lamak için kullan�lm��t�r.
MKMZ çoklu veri atama yöntemi de BM algoritmas�nda oldu�u gibi yinelemeli bir
süreçtir. Çoklu veri atama yöntemide kay�p veri yerine ikiden fazla uygun de�erin
atanmas�yla kay�pl�l�ktan ötürü olu�an belirsizli�in veri analizlerinde etkisinin
indirgenmesi amaçlanmaktad�r. MKMZ yönteminde çoklu veri atama, Atama ad�m� ve
Ard�l ad�m olmak üzere iki ad�mda gerçekle�tirilir. Atama ad�m�nda parametre
tahminleri kullan�larak kay�p veriler simule edilmektedir. Ard�l ad�mda, tahmin edilen
kay�p verilerle tamamlanm�� veri seti üzerinden yeni parametre tahminleri elde edilir.
Bu iki ad�m, simule edilen kay�p de�erler ve parametre tahminleri birbirlerinden
ba��ms�z hale gelinceye kadar devam ettirilir ve en son iterasyonda ki kay�p veri
tahminleri ve parametre tahminleri Markov Zinciri�nin bir eleman�n� olu�tururlar. Bu
çal��mada MKMZ tabanl� çoklu veri atama yöntemi RKM ve çok de�i�kenli normal
da��l�m (ÇDND) varsay�mlar� alt�nda çal���ld�. Ya��� verileri için ÇDND varsay�m�
gerçekçi olmasada, kay�p verilerin ÇDND varsay�m� alt�nda tahmini yinede ba�ar�l�
sonuçlar vermektedir (Demirtas vd., 2008). Yöntemin ayr�nt�l� uygulama a�amalar� için
Schafer (1997) görülebilir.
3.3 Do�rusal Olmayan Zaman Serileri Analizi ve Korelasyon Boyutu Analizi

Son y�llarda meteorolojik zaman serilerinin do�rusal olmayan deterministik
özelliklerinin belirlenmesinde dinamik sistem yakla��m� oldukça yayg�nl�k kazanm��t�r
(Sivakumar, 2004). Bu amaçla; faz uzay� geri kurulumu algoritmas� serinin do�rusald��� deterministik özelliklerini incelemek için s�kl�kla kullan�lan bir yöntem olarak
kar��m�za ç�kmaktad�r. Faz uzay� herhangi bir dinamik sistemin tan�mlanmas�nda
kullan�lan ve sistemin zaman içindeki hareketinin özelliklerini bar�nd�ran koordinat
düzlemleridir. Diferansiyel denklemlerle ifade edilebilen dinamik sistemler için faz
uzaylar�, ilgili denklemlerin matematiksel çözümleriyle olu�turulabilmektedir. Dinamik
sistemi olu�turan diferansiyel denklemlerin bilinmedi�i ya da belirlenemedi�i
durumlarda ilgili sisteme ait faz uzay�n� sistemin herhangi bir de�i�keninin zamana
ba�l� gözlemlerini kullanarak faz uzay� geri kurulum algoritmas�yla olu�turmak
mümkün olabilmektedir. Zaman dizileri kullan�larak elde edilen faz uzaylar� bu dizileri
üreten sistemin nitel ve nicel özellikleri hakk�nda bilgiler içermektedir (Kantz ve
Schreiber, 2003). Örne�in faz uzay�nda geli�i güzel saç�lan ve uzay�n tümüne yay�lan
koordinat de�erleri sistemin tümüyle raslant�sal bir süreç oldu�unu belirtirken buna
kar��l�k faz uzay�nda uzay�n belli bir bölümünde yo�unla�an belirgin geometrik yap�lar
sistemin deterministik özellikte oldu�una ili�kin kuvvetli belirleyicilerdir. Teorik olarak
deterministik özellikte dinamik sistemlerin zamana ba�l� hareketi faz uzay�nda belirli
geometrik yap�lar olu�turacak �ekilde bir yörüngeye do�ru çekilirler. Bu tür geometrik
yap�lar çekici(attractor) olarak adland�r�lmaktad�rlar. Dinamik sistemlerin do�rusal-d���
özellikleri hakk�nda bilgiler, elde edilen bu çekicilerin boyut analizleri sonucunda
ortaya konmaktad�r. Bu geometrik yap�lar�n boyutlar�n�n belirlenilmesinde kullan�lan en
yayg�n yöntem korelasyon boyutu analizidir. Sonlu ve kesirsel korelasyon boyutu ilgili
zaman dizisini üreten dinamik sistemin periyodik olmad���n� do�rusal olmayan özellikte
oldu�unu belirtirken kesirsel boyutun tam say� de�eri dinamik sistemin serbestlik
derecesi olarak de�erlendirilmekte ve dinamik sistemi türeten de�i�ken say�s� hakk�nda
bilgi ta��maktad�r (Small, 2005).
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Bu çal��mada biz yapay olarak olu�turulan kay�p verileri, yukar�da anlat�lan
yöntemlerle, tahmin edilen ya��� serilerinden elde edilen KB�lerle gerçek ya���
serisilerinden elde edilen KB�leri kar��la�t�rarak yöntemlerin ba�ar�mlar�n� daha etkin
bir biçimde kar��la�t�rmay� hedefledik. KB belirleme yönteminin zaman serisindeki
de�i�imlere hassas ba��ml� olmas� nedeniyle kay�p verisi tamamlanan KB�lerle gerçek
KB�lerden olan sapmalar�n kullan�lan yöntemlerin ba�ar�mlar� hakk�nda bilgi verici
oldu�unu dü�ünmekteyiz. KB�yi belirlemek için öncelikle sitemin yakla��k faz uzay�n�
tek de�i�kenli zaman serisinden yararlanarak elde edilen geri çat�m vektörleriyle gerikurmak gerekmektedir.
ile gösterilsin.
Öncelikle herhangi bir dinamik sistemi belirleyen set üçlüsü
Burada
, sistemin üzerinde hareket etti�i
boyutlu gerçek faz uzay�n�;
zaman
belirtecini ve
, sistemi hareket ettiren dönü�üm operatörünü göstermektedir.
Do�rusal-d��� dinamik sistem analizinde amaç; dinamik sistem hakk�nda bilgi ta��yan ve
matematiksel olarak elde edilemeyen
i yakla�t�r�mlarla belirlemeye çal��makt�r. Bu
yakla�t�r�m faz uzay� geri-kurulum algoritmas�yla yap�labilmektedir.
3.3.1 Zaman geciktirmeye dayal� yerle�tirme yöntemiyle faz uzay� geri-kurulumu

Do�rusal d��� dinamik zaman serisi analizinde, tek de�i�kenli zaman serisi
,
olmak üzere herhangi bir
fonksiyonula
nin izdü�ümü olarak
dü�ünülmektedir. Tek de�i�kenli zaman serisi
kullan�larak
boyutta
nin geri
kurulumu, zaman geciktirmeye dayal� yerle�tirme yöntemiyle yap�labilmektedir
(Takens ,1981; Small ,2005).
Zaman geciktirmeye dayal� yerle�tirme yönteminde zaman serisi ,
zaman gecikme de�eriyle geri-çat�m vektörlerine dönü�türülmektedir.
ve
Zaman serisi
vektörlerinin say�s�

boyutta ve

olmak üzere olu�turulacak geri-çat�m
olacakt�r,

Faz uzay�nda geri çat�m vektörlerinin olu�turdu�u geometrik �ekiller garip çekerler
, minimum
(strange attractor) olarak adland�r�lmaktad�r (Takens, 1981). Burada
yerle�tirme boyutunu ve , zaman gecikme de�erini göstermektedir.
Zaman gecikme de�erini belirleyebilmek için otokorelasyon fonksiyonunun ilk
de�erine dü�tü�ü de�er gecikme de�eri olarak al�nabilir ancak bu çal��mada biz uygun
zaman gecikme de�erinin bulunmas� için Fraser and Swinney, (1986)�in önerdi�i Ortak
Bilgi Kriterini (OBK) kulland�k. Zaman gecikme de�erinin uygun belirlenimi
olu�turulacak geri-çat�m vektörlerinin birbirlerine istatistiksel olarak ba��ml� ancak
korelasyonlu olmamas�na dayanmaktad�r. Küçük zaman gecikme de�eri vektörlerin
birbirine çok yak�n olmas�na ve faz uzay�nda vektörlerin bir noktada yo�unla�mas�na,
gecikme de�erinin büyük seçilmesiyse olu�turulan vektörlerin birbirleriyle ba��ms�z
olmas�na ve faz uzay�nda vektörlerin geli�i güzel da��lmas�na neden olmaktad�r. Bu
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nedenle OBK�nin ilk minimum de�eri uygun zaman gecikme de�eri olarak al�nabilir
(Kantz ve Schreiber, 2003).
Minimum yerle�tirme boyutu �nin elde edilmesinde yayg�n olarak kullan�lan yöntem
Kennel vd., (1992)�nin önerdi�i Yanl�� En Yak�n Kom�uluklar yöntemidir. Minimum
yerle�tirme boyutu bulundu�u takdirde zaman serisini üreten dinamik sistem için uygun
boyutundan
+1 boyutuna
faz uzay� elde edilmi� olur. Bu yöntemin amac�
geçerken
yörüngesindeki do�ru ve yanl�� kom�uluklar� ay�rt etmektir. Bir zaman
serisinde yanl�� kom�uluk, sisteme ait iki noktan�n, sistemin oldu�undan daha küçük bir
boyutta incelenmesinden dolay� kom�uluk olarak de�erlendirilmesidir.
3.3.2 Korelasyon boyutu

Korelasyon boyutu, faz uzay� geri-kurulum prosedürünün ç�kt�lar�n� girdi olarak al�r ve
minimum yerle�tirme boyutu
�nin ve zaman gecikme de�eri �nun bir fonksiyonu
olarak dü�ünülebilir. Faz uzay�nda olu�an yap�n�n boyut analizi korelasyon boyutunu
vermektedir. Boyut analizinde amaç dinamik sistemi forse eden de�i�kenli�in
belirlenmesidir. KB çekici üzerindeki bir noktan�n ba�ka bir noktay� etkileme
derecesinin ölçümüdür ve serideki de�i�imlere hassas ba��ml�d�r (Sivakumar vd., 2006).
Bu çal��mada KB tahminleri Grassberger ve Proccacia (1983)�n�n önerdi�i (GP
algoritmas�) KB belirleme prosedürüyle gerçekle�tirilmi�tir. GP algoritmas� KB hesab�
için korelasyon toplam�n� kullanmaktad�r. Korelasyon toplam� dü�ük boyutlu ve yüksek
boyutlu dinamik sistemleri ay�rt etmek için kullan�lan bir yöntemdir. Herhangi bir
deterministik sistemin serbestlik derecesinin sonlu say�da olmas� gerekti�inden
hareketle, artan minimum yerle�tirme boyutu için hesaplanan korelasyon toplamlar�n�n
belirli bir noktadan (serbestlik derecesi) sonra doyuma ula�mas� beklenmektedir. KB,
artan yer�etirme boyutu için korelasyon toplam�nda de�i�imin stabil hale geldi�i nokta
olarak dü�ünülebilir.
Herhangi bir faz uzay�nda tan�ml�
noktalar toplulu�u dü�ünüldü�ünde, bu noktalar
aras�ndaki kom�uluk uzakl���n�n belirli bir de�erden, , yak�n olan noktalar�n say�s�n�n,
toplam nokta say�s�na oran� korelasyon toplam� olarak adland�r�l�r.
olmak üzere bu toplam �öyle ifade edilir;

burada

Heavside fonksiyonudur ve a�a��daki �ekilde tan�mlan�r,

Ba�ka bir ifadeyle, korelasyon toplam� aralar�ndaki uzakl�k
noktalar�n� tan�mlar.
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Grassberger ve Proccacia (1983)�n�n çal��malar�nda gösterdi�i üzere
için korelasyon toplam�
ifade edilir;

ve

aras�ndaki ili�ki KB ,

ve

cinsinden �u �ekilde

ya da ba�ka bir ifadeyle,

olarak gösterilir. KB,

Denklem 4� de gösterilen ifadenin e�imi olarak bulunur.
4. SONUÇ VE TARTI�MA

Bu çal��mada kay�p veri tahmin yöntemlerinden ÇKYSA ve BM-MKMZ tabanl� çoklu
veri atama yöntemleri ayl�k toplam ya��� serileri üzerinde çal���lm��t�r. Yap�lan kay�p
veri tahminlerinin ölçeksiz olarak de�elendirilmesi için DKHKKO do�ruluk ölçümüyle
beraber eksik verileri tamamlanan serilerin KB�lerinde ki de�i�imler de�erlendirilmi�tir.
Ölçekten ba��ms�z olarak dü�ünülen ortalama mutlak yüzde hata ölçümü ve simetrik
mutlak yüzde hata ölçümü gibi yüzde hata oranlar�na dayanan di�er do�ruluk
ölçümlerinin kullan�m� Hyndman ve Koehler (2006)�in belirttikleri dez avantajlardan
dolay� uygun bulunmam��t�r.
gerçek de�er ve

Çal��mada kullan�lan DKHKKO do�ruluk ölçümü,
de�er olmak üzere �u �ekilde ifade edilebilir;

tahmin edilen

Denklem 5�te görüldü�ü gibi DKHKKO,
tahmin edilen de�erlerin ortalamas�
olmak üzere ölçekten ba��ms�z hale getirilmi� HKKO do�ruluk ölçümüdür. Tablo 1�de
belirtilen hedef istasyonlarda %10, %20 ve %50 olmak üzere üç farkl� kay�pl�l�k
düzeyinde olu�turulan yapay kay�p veriler tahmin edildikten sonra hesaplanan
DKHKKO de�erleri Tablo 2�de verilmi�tir
Tablo 3. DKHKKO de�erleri

ÇKYSA
BMMKMZ

ÇKYSA
BMMKMZ

�

17099 A�r�
%10 %20
0.434 0.388

%50
0.431

17980 Akçakale
%10 %20 %50
0.667 0.577 0.551

0.444

0.395

0.429

0.674

0.573

0.537

0.465

17220 �zmir
%10 %20
0.292 0.276

%50
0.303

17244 Konya
%10 %20
0.478 0.391

%50
0.623

17608 Uzunköprü
%10 %20 %50
0.392 0.401 0.387

0.288

0.296

0.477

0.560

0.382

0.272

0.389

17310 Alanya
%10 %20 %50
0.430 0.429 0.581
0.466

0.401

0.511

17020 Bart�n
%10 %20
0.400 0.462

%50
0.458

0.354

0.455

0.427

0.375
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Ayn� �ekilde üç farkl� kay�pl�l�k düzeyi için hesaplanan KBler ve orjinal seriye ait KB
de�erleri Tablo 3te verilmi�tir.
Tablo 4. KB de�erleri

ÇKYSA
BMMKMZ

17099 A�r�
3.78
%10 %20
3.8
3.76
3.8

3.75

17980 Akçakale

17310 Alanya

%50
4.22

%10
2.58

%20
2.64

%50
2.59

%10
3.49

%20
3.46

%50
3.49

%10
3.52

%20
3.42

%50
3.35

3.93

2.58

2.60

2.63

3.53

3.49

3.95

3.47

3.52

3.25

17220 �zmir
ÇKYSA
BMMKMZ

17244 Konya

17020 Bart�n

17608 Uzunköprü

%10
2.27

%20
2.27

%50
2.27

%10
3.94

%20
3.76

%50
3.93

%10
5.26

%20
5.07

%50
5.29

2.27

2.27

2.19

3.81

3.70

4.23

5.33

5.17

5.52

�klim belirleme ve kümeleme analizleri gibi klimatolojik çal��malar eksiksiz ve
olabildi�ince uzun dönemli veriye ihtiyaç duymaktad�r. Bu nedenle, meteorolojik
zaman serilerinde s�kl�kla kar��la��lan kay�p verilerin tahmini için kullan�lacak
yöntemlerin, serilerin içermi� oldu�u alansal ve zamansal özellikleri koruyabilecek
derecede etkin olduklar�n� belirlemek sonraki analizler aç�s�ndan oldukça önemlidir.
Zaman serilerinde tahminlerin ba�ar�mlar�n� belirlemenin en yayg�n yöntemi olarak,
hata kareler ortalamas�na dayanan do�ruluk ölçümleri kullan�lmaktad�r. Sadece merkezi
e�ilimleri dikkate alan bu tür de�erlendirmelerin alansal özelli�e sahip veriler için
kullan�lan yöntemlerin etkinli�ini belirlemede yeterli olamayaca��n� dü�ünmekteyiz.
KBler zaman serisindeki hassas de�i�imlere duyarl� oldu�undan ve uygun faz uzay�
geri-kurulumu alt�nda de�i�mez (invariant) olduklar�ndan, HKKOya dayanan yöntem
kar��la�t�rmalar�n�n KBlerle birlikte desteklendi�i durumlarda, kar��la�t�rma
sonuçlar�n�n daha etkin yap�labilece�ini dü�ünmekteyiz. KBler ilgili dinamik sistemin
boyutlar� hakk�nda da bilgi içerdiklerinden, hesaplanan gerçek KB de�erlerinin ilgili
bölgedeki ya��� sistemi hakk�nda bilgi ta��d���n� söyleyebiliriz. Örne�in, Türkiyenin
Bat� Trakya bölgesi istikrarl� iklim ko�ullar� sergilememektedir. Bu bölgede baz�
y�llarda Akdeniz iklimi etkisi görülürken baz� y�llarda Karadeniz iklimi etkisi
gözlenmektedir. Bu bölge iklim bilimciler taraf�ndan iklim rejimlerinin geçi� bölgesi
(transition zone) olarak tan�mlan�r ve iklimi de�i�kendir. Buna ba�l� olarak ya���
rejimindeki de�i�im de di�er bölgelere göre daha fazla de�i�kendir. Uzunköprü
istasyonu için hesaplanan KB de�erinin di�er istasyonlara göre yüksek olmas� bu
olgunun KB analizinde tespit edildi�ini göstermektedir. Ayn� �ekilde, EBde yer alan
�zmir ve GABta yer alan Akçakale gibi ya���lar�n ve ya��� de�i�kenli�inin az oldu�u
havzalarda KBlerin di�er bölgelere göre dü�ük olarak hesaplanmas� KB analizinin
alansal özellikleri yakalayabildi�ini göstermektedir.
Ayl�k toplam ya��� verilerinde kay�plar�n etkin tahmini, seçilen referans istasyonlar�n
uygunlu�una ba�l�d�r. Tablo 3te görüldü�ü gibi her iki yöntem ve üç farkl� kay�pl�l�k
düzeyi için hesaplanan KB de�erleri orijinal serilerden elde edilen KB de�erlerine
oldukça yak�nd�r. Kullan�lan yöntemlerin serilerin alansal ve zamansal özelliklerini
dikkate ald���n� söyleyebiliriz. Daha ileri klimatolojik ara�t�rmalarda, eksik verisi
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tamamlanan meteorolojik serilerin analizler için kullan�labilir olup olmad���n�
belirlemek, disiplinler aras� çal��malar�n güvenilir analiz yorumlar�na ba�l�d�r.
Bu çal��mayla birlikte, KB analizini daha fazla yöntem, de�i�ken ve kay�pl�l�k
senaryolar� üzerinde de�erlendirmek, KB�lerden olan sapmalar�n istatistiksel olarak
ifade etti�i anlam� aç�klayabilmek ileriki ara�t�rma konular�m�z olarak ortaya ç�km��t�r.
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COMPARISON OF MISSING DATA IMPUTATION METHODS
FOR METEOROLOGICAL TIME SERIES DATA VIA
CORRELATION DIMENSION TECHNIQUE
ABSTRACT
In this study, the performances of missing value imputation methods for
meteorological data are compared by Correlation Dimension Technique,
which is frequently used in nonlinear dynamic time series analysis. For this
purpose, artificial missing data sets are created with different missing data
ratios from complete monthly meteorological time series in the spanning
period of 1965-2006. Comparisons were made between original Correlation
Dimensions which are calculated by using complete time series and with
Correlation Dimensions calculated on re-estimated time series. Since the
Correlation Dimension is highly dependent on auto-correlation structures of
time series and according to our findings using Correlation Dimension,
besides central tendency measures, will make comparisons more appropriate
and reliable.
Keywords: Nonlinear time series, Missing data, Correlation dimension, Meteorological time series.
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�ZM�R �L� SICAKLIK VER�LER�N�N REGRESYON E�R�LER�
�LE MODELLENMES�
Neslihan DEM�REL*
ÖZET
Regresyon e�rileri parametrik olmayan bir regresyon analizi türüdür.
Regresyon çözümlemesine farkl� bir yakla��m getiren bu yöntem, ekonomi,
finans, t�p ve politik bilimlerde s�kça kullan�lmaktad�r. Bu çal��mada; Devlet
Meteoroloji ��leri Genel Müdürlü�ü�nden al�nan �zmir �line ait 34 y�ll�k
s�cakl�k verileri, dü�üm noktalar�n�n konumlar�n�n bilinmesi ve bilinmemesi
durumlar� için ayr� ayr� incelenmi�tir. Her bir veri kümesine regresyon
e�rileri uygulanarak modellenmi�tir.
Anahtar Kelimeler: Dü�üm noktas�, S�cakl�k verisi, Regresyon e�rileri modelleri.

1. G�R��

Regresyon e�rileri modelleri ba��ml� de�i�ken ile ba��ms�z de�i�kenler aras�ndaki
ili�kiyi belirleyen parametrik olmayan bir regresyon yöntemidir. Marsh (1983); Marsh
(1987); Eubank (1999); Lee (2002); Baccini vd. (2007) çal��malar� incelendi�inde
regresyon çözümlemesine farkl� bir yakla��m getiren bu yöntemin sosyal bilimlerde,
ekonomi ve finans alan�nda, t�pta, politik bilimlerde ve çe�itli bilimsel çal��malarda
kullan�ld��� görülmektedir.
Regresyon e�rileri ile çözümleme yaparken böl-fethet stratejisi kullan�l�r. Veri kümesi
belirli ölçütlere göre parçalara bölünerek, bu parçalara en uygun model uygulan�r. Bu
durumda her bir parça için ayr� bir fonksiyon elde edilir. Fonksiyonunun e�im
de�i�tirdi�i kritik de�er dü�üm noktas� olarak adland�r�l�r. Buna göre regresyon e�rileri
modellerinin genel denklemi;
M

E ( y ) � � 0 � � � m hm � x �

(1)

m �1

�eklinde ifade edilir (Hastie vd., 2008). Burada

� 0 : modelin sabit katsay�s�,
� m : her bir parçan�n fonksiyonunun katsay�s�,
hm ( x) : her bir parçan�n fonksiyonudur.

__________________________

*Ö�r. Gör. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Fakültesi, �statistik Bölümü, 35160, Buca, �zmir, e-posta:
neslihan.ortabas@deu.edu.tr
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Regresyon e�rileri modelleri dü�üm noktalar�n�n konumu bilindi�inde, dü�üm
noktalar�n�n konumlar� bilinmedi�inde ve dü�üm noktalar�n�n say�s� bilinmedi�inde
olmak üzere üç ana ba�l�k alt�nda incelenebilir (Marsh ve Cormier, 2002). Bu
çal��mada; dü�üm noktalar�n�n konumlar�n�n bilinmesi ve bilinmemesi durumlar�
Devlet Meteoroloji ��leri Genel Müdürlü�ünden al�nan �zmir iline ait 34 y�ll�k (19752008) s�cakl�k verileri ile incelenmi�tir. Yap�lan çal��mada do�rusal veya daha yüksek
dereceli polinomial regresyon modelleri ile aç�klanamayan ya da zamana ba�l� olarak
s�cakl�k verisinin zaman serisi ile çözümlenmesine alternatif bir yöntem olacak �ekilde
regresyon e�rilerinin uygulanabilir oldu�unu göstermek amaçlanm��t�r. 2. bölümde
yöntemler k�saca anlat�lm��, daha çok bulgular üzerinde durulmu�tur. Minitab 15
istatistiksel paket program�nda kod yaz�larak elde edilen analiz sonuçlar� ile tablo ve
�ekiller verilmi�tir. Son olarak 3. bölümde tart��ma ve sonuç belirtilmi�tir.
2. YÖNTEM VE BULGULAR
2.1 Dü�üm Noktalar�n�n Say�s� ve Yeri Bilindi�inde Regresyon E�rileri Modelleri

Dü�üm noktalar�n�n yeri ve say�s�n�n bilindi�i durum regresyon e�rilerini modellemede
en basit çözümleme yap�lan durumdur. Burada aral�klar için hangi model veya
modellerin (do�ru, kareli, kübik vs.) uygulanaca��na ara�t�rmac� karar verir. Karar
verme a�amas�nda serpme diyagram� kullan�labilir. Her aral�k için ayn� model
uygulanabilece�i gibi farkl� birkaç model de uygulanabilir. Model kurulurken kullan�lan
gösterge de�i�kenler;
Dti � 0,

X t � ti

Dti � 1,

X t � ti

(2)

�eklinde olmal�d�r. Gösterge de�i�kenler kullan�larak olu�turulan aral�klara do�rusal
regresyon uyguland���nda regresyon e�rileri modeli
E �Yt � � a0 � b0 xt � b1 d t1 ( xt � t1 ) � b2 d t 2 ( xt � t 2 ) � ... � bi d ti ( xt � t i )

(3)

elde edilir. Herhangi bir aral��a yüksek dereceden regresyon uygulanmak istenirse
modele
ci d ti ( xt � t i ) k

(4)

terimi eklenir. Kareli model için k=2, kübik model için k=3 e�itli�i kullan�l�r (Marsh ve
Cormier, 2002). Olu�turulan modellerden hangisinin en iyi oldu�una ara�t�rmac� karar
verirken belli ölçütleri göz önünde bulundurmal�d�r. Bu amaçla genellikle R-kare,
Düzeltilmi� R-Kare, F istatisti�i, F istatisti�i p-de�eri, katsay�lar�n anlaml�l���
de�erlendirilirken, çoklu do�rusal ba�lant� ve otokorelasyon olup olmad��� kontrol
edilir. Ayr�ca normallik ve varyans homojenli�i gibi, kullan�lan testlere ait
varsay�mlar�n sa�lan�p sa�lanmad��� da incelenmelidir.
Devlet Meteoroloji ��leri Genel Müdürlü�ünden al�nan �zmir iline ait 34 y�ll�k (19752008), ay baz�nda ortalama s�cakl�k verilerinin zamana göre grafi�i �ekil 1de
verilmektedir.
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�ekil 1. Zamana göre ortalama s�cakl�k grafi�i

Veri kümesi incelendi�inde, alt� ayl�k periyotlar halinde k�r�lmalar�n oldu�u
görülmektedir. Her alt� aya bir dü�üm noktas� verilerek, olu�acak her parça do�rusal
regresyon gibi kabul edilirse; dü�üm noktalar�n�n yeri ve say�s� bilindi�i regresyon
e�rileri modelinin uygun oldu�u görülür. Buradaki gösterge de�i�kenler
d t1 � 5, d t 2 � 11, d t 3 � 17, ..., d t 67 � 403
olarak elde edilir. Tahminlenen model;
E �Yt � � a0 � b0 xt � b1 d t1 ( xt � t1 ) � b2 d t 2 ( xt � t 2 ) � ... � b67 d t 67 ( xt � t 67 )
�eklinde olacakt�r. Tahmin edilen regresyon modeline ait varyans analizi sonuçlar�
Tablo 1�de verilmektedir.
Tablo 1. Ortalama s�cakl�k verilerine ait varyans analizi tablosu
Kaynak
DF SS
MS
F P
Regresyon
68 22022,36 323,86 65,60 0,000
Hata
338 1668,64 4,94
Toplam 406 23691,00
S = 2,22189 R-Sq = 93,0% R-Sq(adj) = 91,5%
Durbin-Watson istatisti�i = 1,75414

Tablo 1 incelendi�inde modelin geçerli oldu�u (F=65,60; p=0,000<�=0.05)
görülmektedir. Modelde yer alan ba��ms�z de�i�kenlerin, ba��ml� de�i�kendeki
de�i�imi aç�klama yüzdesi %93 olarak bulunmu�tur. Durbin-Watson (DW) test
istatisti�i 1.75 olarak edilmi�tir. DW�nin 2�ye yak�n de�erleri otokorelasyon olmad���n�
gösterirken, 0�a yak�n de�erleri pozitif otokorelasyonu, 4�e yak�n de�erleri de negatif
otokorelasyonu belirtmektedir (Marsh ve Cormier, 2002). Buna göre modelde
otokorelasyon yoktur. Regresyon e�rileri modelinin kullan�lmas� için dikkat edilmesi
gereken temel ölçütler aras�nda belirtme katsay�s� (R2), düzeltilmi� R2, F istatisti�i, t
70

TÜİK, İstatistik Araştırma Dergisi, Özel Sayı 2011
TurkStat, Journal
of Statistical Research, Special Issue 2011
�

70

		

Neslihan DEMİREL

istatistikleri, çoklu do�rusal ba�lant� ve otokorelasyon belirtilir (Marsh ve Cormier,
2002). Regresyon e�rileri, parametrik olmayan bir yöntem oldu�undan regresyon
analizine ait tüm varsay�mlar aranmamaktad�r. Buna ra�men tahminlenen modele ait
hata analizi grafikleri �ekil 2�de verilmektedir. �ekil 2 incelendi�inde hatalar�n s�f�r
ortalamal� normal da��ld��� (Shapiro-Wilk test istatisti�i=0.978, p>0.1), varyanslar�n
homojen oldu�u (Bartlett test istatisti�i=3.69, p=0.297) ve birbirinden ba��ms�z ve
rasgele oldu�u görülmektedir.
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�ekil 2. Tablo 1�de verilen varyans analiz modeline ait hata analizi grafikleri

2.2 Dü�üm Noktalar�n�n Say�lar�n�n Bilinip Konumlar�n�n Bilinmedi�i Durum
Regresyon E�rileri Modelleri

Dü�üm noktalar�n�n say�s� ile ilgili bilgi; herhangi bir ara�t�rma sonucu elde edilmi� bir
bilgi olabilece�i gibi bir tahmin veya varsay�mda olabilir. Dü�üm say�s�na karar
verildikten sonra modelin kurulmas� için ayn� say�da gösterge de�i�kene ihtiyaç vard�r.
Dü�üm noktalar�n�n yeri ve say�s�n�n bilindi�i durumdaki regresyon e�rilerini
modellemede kulland���m�z e�itlik 2�den yararlan�larak olu�turulan aral�klara do�rusal
regresyon uyguland���nda elde edilen modeli e�itlik 3 ile göstermek mümkündür. Bu
modelde de herhangi bir aral��a yüksek dereceden regresyon uygulanmak istenirse
modele e�itlik 4�te yer alan terim eklenir. Kareli model için k=2, kübik model için k=3
e�itli�i kullan�l�r (Marsh ve Cormier, 2002). Bu modelde dü�üm noktalar�n�n
konumlar�n�n yeri �ekil üzerinden belirlenmeye çal���l�r. Yak�n noktalardaki farkl�
kom�uluklarda de�erlendirilerek ortaya ç�kan farkl� dü�üm konumlar� tek tek
denenerek, en uygun olan� regresyon modelinde kullan�lan ölçütler dikkate al�narak
de�erlendirilir.
Bahar mevsiminin ba�lang�c� olan Mart ay�nda havalar direkt �s�nmaya ba�lamaz. Belli
bir dönem s�cakl�k dü�er ve sonra tekrar art��a geçer. Bu geçi�lerin konumu tam olarak
bilinemez Bu nedenle �zmir iline ait Mart ay�ndaki s�cakl�k de�i�imlerini incelemek için
Devlet Meteoroloji ��leri Genel Müdürlü�ü�nden elde edilen verilere göre Mart ay�n�n
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her günü için 34 y�ll�k (1975-2008) ortalama de�erler Tablo 2�de, günlere ait s�cakl�klar
�ekil 3�te verilmektedir.
Tablo 2. Mart ay�n�n her gününe ait 34 y�ll�k ortalama s�cakl�klar

Gün
1
2
3
4
5
6
7

C
14,98
15,81
16,30
15,81
15,36
15,06
15,46
�

Gün
15
16
17
18
19
20
21

C
15,65
15,15
15,24
14,97
15,11
15,46
15,44

Gün
8
9
10
11
12
13
14

�

C
16,28
16,39
16,18
15,95
16,68
16,66
17,11
�

Gün
22
23
24
25
26
27
28

C
17,191
16,76
17,141
17,941
18,141
19,071
19,011
�

Gün
29
30
31

C
18,61
19,20
19,26
�

20

ortalama sıcaklık

19

18

17

16

15
0

5

10

15
20
zaman (gün)

25

30

35

�ekil 3. Mart ay�na ait s�cakl�k grafi�i

Bu veri kümesine do�ru ve kareli modeller ile farkl� dü�üm noktalar�nda regresyon
e�rileri uyguland���nda elde edilen özet sonuçlar Tablo 3�de verilmektedir. Tablo 3
incelendi�inde; en iyi özellikleri gösteren modeller kareli model ile
dt10 � dt 20 , dt10 � dt 21 , dt10 � dt 22 , dt10 � dt 23
dü�üm noktalar�n�n kullan�ld��� regresyon e�rileri modelleridir. Kareli model aç�klama
oranlar� ve F istatisti�i aç�s�ndan uygun olmas�na ra�men Durbin-Watson istatisti�ine
bak�ld���nda modelde negatif otokorelasyon oldu�u görülmektedir. Bu durumda en
uygun model dt10 � dt 23 dü�üm noktalar� ile kurulan regresyon e�rileri modelidir.
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Tablo 3. Farkl� modellere ait özet sonuçlar

DurbinWatson
0,402
1,235
1,400
1,420
1,434
1,418
1,400
1,431
1,438
1,484
1,461

Çoklu
Do�rusal
Ba�lant�
YOK
DÜ�ÜK
DÜ�ÜK
DÜ�ÜK
DÜ�ÜK
DÜ�ÜK
VAR
DÜ�ÜK
DÜ�ÜK
DÜ�ÜK
VAR

Anlams�z
katsay�
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1

Anlaml�
katsay�
2
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2

F
92,02
165,83
124,28
124,65
126,32
128,62
123,30
130,65
132,27
135,73
133,39

R-kare
(%)
düzeltilmi�
75,20
91,70
92,50
92,50
92,60
92,70
92,40
92,80
92,90
93,10
93,00

R-kare
(%)
76,00
92,20
93,20
93,30
93,30
93,50
93,20
93,60
93,60
93,80
93,70

Model /
Dü�üm
Noktalar�
DO�RU
KAREL�
DT10 DT20
DT10 DT21
DT10 DT22
DT10 DT23
DT10 DT19
DT11 DT19
DT11 DT20
DT11 DT22
DT11 DT21

Bu model belirlenirken, en yüksek R-kare, düzeltilmi� R-kare ve F istatisti�i de�erlerine
sahip olmas�, anlams�z katsay� bulunmamas� ve Durbin-Watson istatisti�i ile
otokorelasyon olmamas� ölçütlerinin sa�lanmas�na dikkat edilmi�tir. Durbin Watson
için s�n�rlar d L =1.299 dU =1.656. Çoklu do�rusal ba�lant� (ÇDB) için kullan�lan ölçüt
varyans �i�irme faktörüdür (VIF). VIF de�erinin 4�ten küçük olmas� ÇDB �Yok�,
10�dan büyük olmas� ÇDB �Var�, 4 ile 10 aras�nda de�er almas� durumunda �Dü�ük�
olarak belirtilmi�tir (Hines ve Montgomery, 1990). dt10 � dt 23 dü�üm noktalar� ile
kurulan regresyon e�rileri modeline ait varsay�mlar�n kontrolü �ekil 4�te verilmektedir.
�ekil 4 incelendi�inde hatalar�n s�f�r ortalamal� normal da��ld��� (Shapiro-Wilk test
istatisti�i=0.994, p>0.1), varyanslar�n homojen oldu�u (Bartlett test istatisti�i=0.69,
p=0.708) ve birbirinden ba��ms�z ve rasgele oldu�u görülmektedir.
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�ekil 4. Tablo 3de DT10-DT23 dü�üm noktalar� ile kurulan modelin hata analizi grafikleri
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3. TARTI�MA VE SONUÇ

Regresyon e�rileri modelleri; parametrik yöntemler olan do�ru, kareli veya daha yüksek
dereceden regresyon modelleri ile zaman serisi analizlerinin uygulanmas� mümkün
olmayan veri kümeleri için kullan��l� bir yöntemdir. Dü�üm noktalar�n�n konumu ve
say�s� bilindi�i durumda regresyon e�rileri modelleri incelenirken �zmir iline ait 34
y�ll�k ayl�k ortalama en yüksek s�cakl�k verisinden yararlan�lm��t�r. Veri kümesi
do�rusal veya daha yüksek dereceli polinomial regresyon modelleri ile
aç�klanamam��t�r. Ayl�k s�cakl�k verilerinin zaman serisi analizlerinden Box-Jenkins
yöntemi ile modellenmesi için de gerekli analizler yap�lm�� ancak verinin yap�s� çok
uygun gözükse de do�rusal bir modele uyarlanamam��, varsay�mlar sa�lanamam��t�r.
Do�rusal olmayan zaman serisi analizleri ile daha karma��k modeller üzerinde çal��mak
yerine parametrik olmayan bir yöntem olan regresyon e�rileri ile daha uygun sonuçlar
elde edilmi�tir.
Dü�üm noktalar�n�n say�lar�n�n bilinip konumlar�n�n bilinmedi�i regresyon e�rileri
modelleri incelenirken Mart ay�n�n her gününe ait 34 y�ll�k s�cakl�k ortalamalar�n�n
da��l�m�na kareli regresyon modeli uyguland���nda yüksek aç�klama yüzdesi elde
edilmi� ancak varsay�mlar sa�lanamam��t�r. Veri kümesinin yeterli büyüklükte
olmamas� nedeni ile Box-Jenkins yöntemi uygun görülmemi�tir. Veri kümesine
regresyon e�rileri modeli uygulanarak varsay�mlar�n sa�land��� ve yüksek aç�klama
yüzdesine sahip bir model elde edilmi�tir.
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MODELING IZMIR TEMPERATURE DATA WITH SPLINE
REGRESSION
ABSTRACT
Spline regression is a type of non-parametric regression analysis which is
frequently applied in economy, finance, medicine and political sciences. In
this study, 34 years of temperature data taken from Turkish State
Meteorological Service for Izmir is examined under the condition that the
locations of knot points are known and unknown. Spline regression method is
applied for analyzing each of the data sets.
Keywords: Knot location, Tempature data, Spline regression models.
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YEREL ALAN KARAKTER�ST�KLER�NE �L��K�N DO�RUDAN
VE DOLAYLI TAHM�NLER�N ELDE ED�LMES�
Volkan SEV�NÇ*
ÖZET
Yerel alanlara ili�kin tahminler yapmak için geli�tirilmi� özel yöntemlere
ihtiyaç duyulur. Bu yöntemlerin her biri incelenen konu, veri türü, problemin
yap�s� gibi etkenlere göre de�i�iklik gösterir ve farkl� uygulama alanlar�na
sahiptir. Bu çal��mada, yerel alan kavram�n�n aç�klamas� yap�ld�ktan sonra,
yerel alanlarda kullan�lan do�rudan ve dolayl� tahmin ediciler, varsay�mlar�,
yöntemleri ve gereksinim duyduklar� veri türü ile anlat�lm��t�r. Daha sonra,
bir örnek uygulama olarak sentetik tahmin yöntemi ile Mu�la ili i�sizlik oran�
tahmini elde edilmi� ve elde edilen sonuçlar�n yorumu yap�lm��t�r.
Anahtar Kelimeler: Yerel alan tahminleri, Alan ara�t�rmalar�, Lokal tahmin ediciler, Küçük
alanlar.

1. G�R��

Bir ülke içindeki çe�itli co�rafi alanlarla ilgili istatistiksel bilgilere her zaman
gereksinim duyulur. Bu tür bilgiler, yerel yönetimler ve hükümetler taraf�ndan bölgesel
politikalar olu�turmak amac�yla veya resmi olmayan kurulu�larca, yat�r�m, ara�t�rma
gibi nedenlerle kullan�lmaktad�r. Güncel ve gelece�e dönük planlar yapmak amac�yla da
söz konusu verilere ihtiyaç duyulmaktad�r. Yerel alan istatistiklerinin elde edilmesinde
çe�itli zorluklar vard�r. Bu tür veriler nüfus say�mlar� veya resmi kay�tlar kullan�lmadan
ço�u zaman elde edilemezler. Örnekleme çal��malar� geni� alanlar için oldukça güncel
ve güvenilir veriler sa�lasa da, yöntemleri nedeniyle yerel alanlarda ba�ar�l�
olamamaktad�r. Yerel alanlardan seçilen örneklerin büyüklükleri yetersiz kalmakta,
hatta seçilen örnek alanlarda, örnek elemanlar�n�n bulunmamas� durumuyla
kar��la��labilmektedir. Bu nedenle yerel alan tahminleri yapmak için özel yöntemler
geli�tirilmi�tir. Yerel alan tahmin yöntemleri gerektirdikleri veri, varsay�mlar ve
uygulan�� �ekilleri bak�m�ndan çe�itlilikler gösterirler. Bu çal��mada, önce yerel alan
kavram� ve türlerinin tan�m� yap�lacak, daha sonra yerel alan tahmininde kullan�lan
do�rudan ve dolayl� tahmin yöntemleri hakk�nda bilgi aktar�lacakt�r. Sonuç bölümünde
ise dolayl� tahmin yöntemlerinden sentetik tahmin yöntemine ili�kin bir örnek uygulama
çal��mas� sunulacakt�r. Çal��ma konusu Mu�la �li i�sizlik oran�n�n sentetik tahmin
yöntemi yard�m�yla elde edilmesi �eklinde seçilmi�tir.
2. YEREL ALAN KAVRAMI

Yerel alan kavram�n� aç�klayabilmek için öncelikle alan ifadesinin tan�m�n� yapmak
gerekir. Alan, bir ana kitlenin herhangi bir alt bölümü ya da alt kümesi olarak
tan�mlanabilir (Purcell ve Kish, 1979). Di�er bir tan�ma göre ise, alan, bir ana kitlenin,
örnekleme yolu ile elde edilen ve kendisi için özel tahmine ihtiyaç duyulan bir alt
kümesidir. Alanlar�n çe�itli türleri vard�r (Särndal, 1993):
__________________________

*Yrd. Doç. Dr., Mu�la Üniversitesi, Fen Fak., �statistik Bölümü, e-posta: volkansevinc@yahoo.com

76

TÜİK, İstatistik Araştırma Dergisi, Özel Sayı 2011
�
TurkStat, Journal
of Statistical Research, Special Issue 2011

76

		

Volkan SEVİNÇ

a)
Planl� Alanlar: Bu alanlarda birbirinden ayr� örnekler, alan için planlanm��
tasarlanm�� ve seçilmi�tir. Bunlar�n birle�imi, örne�in bütününü olu�turur. Bu tür
alanlara örnek olarak ana bölgeler ve di�er ana birimlerden olu�turulmu� katmanlar
verilebilir.
b) Çapraz S�n�fland�r�lm�� Alanlar: Çapraz s�n�fland�r�lm�� alanlar, çe�itli
kriterlere göre çapraz olarak s�n�fland�r�lm��, verilerdeki, her bir birim olarak
tan�mlanabilir. Ya�, cinsiyet, meslek ve e�itim s�n�flar� bu birimlere örnek
gösterilebilirler.
c)
Bölgeler: �lk iki türden daha az kullan�lan bir alan türü de bölgelerdir. Bölgeler
alan içindeki daha küçük parçalard�r. Bölgelerin seçimi, örnekleme yap�l�rken dikkate
al�nmaz. Bölgeler, seçilen örneklerin içinde da��n�k halde yer al�rlar.

Alanlar�n büyüklü�ü, yöntem seçimini de etkiler bu nedenle alanlar�n büyüklüklerine
göre de s�n�fland�r�lmalar�nda fayda vard�r. Bu s�n�fland�rma da a�a��daki gibi
yap�labilir (Purcell ve Kish, 1980), (Kish, 1987):
i.
Ana Alanlar: Ana kitle büyüklü�ünün yakla��k 1/10unu veya daha fazlas�n�
kapsayan alanlard�r. Bu alan türlerine örnek olarak: Ana bölgeler, 10 ya� grubu
çocuklar� veya meslek gruplar� gibi daha kategorik s�n�flar verilebilir.
ii.
Dar Alanlar: Bu alanlar da ana kitle büyüklü�ünün 1/10 ve 1/100 aras�ndaki
k�sm�n� kapsayan alanlard�r. Eyalet nüfuslar�, herhangi bir ya� grubunun nüfusu,
meslek-e�itim gibi iki yönlü s�n�fland�rmalarda bir hücreye dü�en nüfus, ya da i�siz
say�s� gibi kategorilerin olu�turdu�u nüfus, bu alanlara örnek olarak verilebilir.
iii. Mini Alanlar: Bu alanlar ana kitle büyüklü�ünün 1/100 ve 1/10000 aras�ndaki
k�sm�n� bar�nd�r�rlar. Örne�in: ilçe nüfuslar�, ya da ya�-meslek-e�itim gibi üç yönlü
s�n�fland�rmalar.
iv. Seyrek Alanlar: Seyrek alanlar ise ana kitlenin 1/10000 den daha az k�sm�n�
bar�nd�r�rlar. Bunlara örnek olarak da, çe�itli etnik gruplara göre s�n�fland�r�lan sa�l�k
servis alanlar� veya küçük yerle�im birimlerine göre s�n�fland�r�lm�� belirli kronik
hastal�klar� olan bireyler verilebilir.

Bu s�n�flar�n s�n�rlar� kesin de�ildir. Bu s�n�rlar örnek ve ana kitle büyüklü�üne,
de�i�ken ve istatistiklere, ölçüm ve kararlara göre de�i�ebilir. Ancak, söz konusu
s�n�rlar, s�n�flar aras�ndaki uygulama farkl�l�klar�n� göstermek aç�s�ndan yararl�d�rlar.
Alan kavram�, planl� alanlar kavram� ile s�n�rland�r�l�p, United Nations (1950) planl�
alanlar tan�m� ile son bir kez daha tan�mlanacak olursa: Hakk�nda kesin bir rakamsal
bilgi sa�lamak için ara�t�rma yap�lmas� planlanan herhangi bir alt alan, bir çal��ma alan�
olarak adland�r�labilir.
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Yerel
Alan Karakteristiklerine İlişkin Doğrudan ve
Obtaining the Direct and Indirect Estimations for
Dolaylı Tahminlerin Elde Edilmesi
Local Area Chracteristics

3. YEREL ALANLARDA DO�RUDAN VE DOLAYLI TAHM�N
YÖNTEMLER�

Bu bölümde, yerel alanlara ait çe�itli karakteristiklerin tahmininde kullan�lan yöntemler,
yöntemleri ve kulland�klar� veri türü ile birlikte aç�klanacakt�r.
Ara�t�rma örneklemesinde amaç, bilinmeyen bir ana kitle karakteristi�ini tahmin
etmektir. Örnekler sadece ana kitle karakteristi�ini tahmin etmek için de�il, alt kitle ya
da alanlar için tahminler yapmak amac� ile de kullan�l�rlar. Bu amaçla kullan�lan tahmin
ediciler, e�er ilgilenilen de�i�ken de�erlerini sadece alan içindeki birimlerden ve zaman
aral���ndan al�p kullan�yorsa, bunlar do�rudan tahmin ediciler olarak adland�r�l�rlar.
Dolayl� tahmin ediciler ise, alandan ve alan d���ndaki zaman aral���ndan al�nan de�i�ken
de�erlerini kullan�rlar.
Do�rudan tahmin ediciler için, çe�itli kaynaklarda kullan�lan farkl� isimler
bulunmaktad�r. Royall (1973), bu tahmin edicileri, �do�rudan�, Gonzalez (1973),
�yans�z�, Holt, Smith vd. (1979), �standart�, Gonzalez (1979), �geçerli�, Kalton (1987),
�örnek - tabanl�� olarak adland�rm��lard�r. Do�rudan tahmin ediciler, geleneksel tahmin
yöntemleri ile elde edilen tahmin edicilerdir. Bu tür tahmin ediciler, sadece ilgilenilen
alandan al�n�lan veriye dayan�rlar. Bazen bu verilere nüfus say�m� veya resmi
kay�tlardan elde edilen yard�mc� veriler eklenebilir. Do�rudan tahmin ediciler, yerel
alan tahminlerinde genellikle yetersiz ve küçük örnek hacmi nedeniyle büyük
varyansl�d�rlar.
Dolayl� tahmin ediciler de çe�itli adlar alt�nda an�lmaktad�r. En çok kullan�lan terim,
yerel alan tahmin edicileridir. Çünkü bu tahmin edicilerin birço�u, co�rafi alanlar için
tahminler yapar. Yerel alan tahmin edicileri terimindeki yerel sözcü�ü iyi
tan�mlanmal�d�r. Yerel sözcü�ünden anla��lmas� gereken, alan�n ya da alan içindeki
kitlenin küçüklü�ü, örnek gözlem say�s�n�n azl��� ve aran�lan standart do�rudan tahmin
edicilerin büyük varyansl� olmas� durumudur. Ayn� �ekilde alan kelimesinin de kesin
s�n�rlay�c�l��� yoktur. Bu yöntemler, iste�e ba�l� herhangi bir bölgeye uygulanabilir. Bu
bölgenin de her zaman co�rafi bir bölge olarak tan�mlanmas� gerekmez. Bu tahmin
edicileri tan�mlamak için, Ericksen (1978), �yerel alan�, Purcell and Kish (1979), �küçük
alan�, Laake (1979), �alt alan�, Holt, Smith vd. (1979), �küçük alt gruplar�, Dalenius
(1987), �dolayl��, Särndal (1984), �model-ba��ml�� terimlerini kullanm��lard�r. Sentetik
tahmin ediciler terimi de bu dolayl� tür tahmin edicilerin tan�m� için NIDA (Ulusal
Uyu�turucu Kullan�m� Ara�t�rma Enstitüsü) (1979), ve özel bir dolayl� tahmin edicinin
tan�m� için NCHS (Ulusal Sa�l�k �statistikleri Merkezi) (1968) taraf�ndan kullan�lm��t�r.
Ara�t�rmac�lar, dolayl� tahmin edicileri bazen, model temelli tahmin ediciler olarak da
adland�r�rlar. Fakat bu terim seyrek kullan�l�r. Dolayl� tahmin edicilerin üç türü vard�r:
a)
Alan Dolayl� Tahmin Edici: Bu tür tahmin ediciler, ilgilenilen de�i�ken
de�erlerini ba�ka bir alandan al�p kullan�rlar ama ba�ka bir zaman aral���ndan almazlar.
b) Zaman Dolayl� Tahmin Edici: Bu tür tahmin ediciler ise, ilgilenen de�i�ken
de�erlerini ba�ka bir zaman aral���ndan al�rlar ancak, ba�ka bir alandan al�p
kullanmazlar.
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c) Zaman ve Alan Dolayl� Tahmin Edici: Bu üçüncü tür dolayl� tahmin ediciler
ise, ilgilenilen de�i�ken de�erlerini hem ba�ka bir alandan, hem de ba�ka bir zaman
aral���ndan sa�larlar.

Bütün dolayl� tahmin ediciler, yap�lmas� planlanan bir ara�t�rma için e�it derecede
uygun de�ildir. Örne�in, e�er ara�t�rman�n amac�, verilen bir zaman aral��� içinde
alanlar aras�nda kar��la�t�rma yapmak ise, alan dolayl� tahmin ediciler yerine, zaman
dolayl� tahmin edicilerden birini seçmek daha uygun olur. Alan dolayl� tahmin ediciler,
baz� model parametrelerine göre ilgilenilen de�i�kenlerin ortalamas�n�n, alanlar aras�nda
ayn� oldu�unu varsayan modellere dayan�rlar. Fakat zaman dolayl� tahmin ediciler, bu
de�i�kenlerin, zaman aral�klar� boyunca ayn� oldu�unu varsayan modellere dayan�rlar.
Uygulamalarda alan ve zaman dolayl� tahmin edicilerin performans�, elde ne kadar bilgi
oldu�una ve bu bilgiyle kullan�lacak modelin gerçek ihtiyaca ne kadar cevap
verebilece�ine ba�l�d�r. Dolayl� tahmin yöntemlerinin belli ba�l� çe�itleri a�a��da
verilmi�tir (Rao, 2003).
3.1 Semptomatik Kay�t Yöntemleri

Bu yöntemler, kay�t sistemleri ile eski say�m verileri aras�ndaki istatistiksel ili�kilere
dayan�r. Standart semptomatik kay�t sistemleri (S.K.S.), yerel alan tahmin
yöntemlerinin en eskisidir. Çe�itli kay�tlar� kullanan bu tür yöntemlerin ço�u, Birle�ik
Devletler Nüfus Say�m� Kurumu (U.S. Bureau of the Census) (1975a) taraf�ndan
önerilmi� ve test edilmi�tir. Bu yöntemlerin birço�u, yerel alandaki nüfusa ili�kin
tahminlerle ilgilenir. Bu yöntemlerin çe�itleri takip eden alt ba�l�klarda anlat�lm��t�r.
3.1.1 Nüfus say�m� bile�enleri yöntemleri

Bu yöntemlerin iki çe�idi vard�r ve ikisi de okula giden çocuklar aras�nda yap�lan bir
ara�t�rmadan elde edilen göç oran�n�n, toplam nüfus içindeki göç oran�na e�it olaca��
varsay�m�ndan hareket eder. Yöntemlerin farkl�la�t��� nokta ise, okul çocuklar�
aras�ndaki göç oran�n�n tahmininin elde edili� biçimidir. Birle�ik Devletler Nüfus
Say�m� Kurumu (1947), bu yöntemleri genellikle ülke içi göç miktar�n� hesaplamak için
kullanm��t�r.
3.1.2 Ya�amsal oranlar yöntemi

Yerel alan nüfus büyüklüklerinin tahmini için kullan�lan bir ba�ka yöntem, ya�amsal
oranlar (vital rates) yöntemidir. �lk tan�m� Bogue (1950) taraf�ndan verilmi�tir. Bu
yakla��m, geni� alan ölüm ve do�um oranlar�n� ve nüfus-oran i�lemini kullanarak,
gereken yerel alan nüfus tahminleri yapar. Bu yöntemin dayand��� varsay�m, geni�
alanlardaki ölüm ve do�um oranlar�n�n yerel alanlarla ayn� oranda de�i�ti�idir.
Yöntemin uygulanmas� a�a��daki gibidir:
a)
Temel al�nan bir y�la ait nüfus say�m� verileri kullan�larak, ilgili yerel alan ve ana
alan için kaba ölüm ve do�um oranlar� hesaplan�r.
Yerel alana ait kaba ölüm oran�, ana alana ait kaba ölüm oran�na bölünür. Ayn�
b)
i�lem kaba do�um oran� için de tekrarlan�r. Ölüm oran�;
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x� d �

rd
Rd

(1)

olmak üzere, burada rd , yerel alan kaba ölüm oran� ve Rd , ana alan kaba ölüm oran�d�r.
Ayn� �ekilde do�um oran�;
x� b �

rb
Rb

(2)

olmak üzere, burada, rb , yerel alan kaba do�um oran� ve Rb , ana alan kaba do�um
oran�d�r.
Ana alan içerisinde yer alan çe�itli yerel alanlardaki kaba ölüm ve do�um
c)
oranlar�n�n yak�n geçmi�te gösterdi�i de�i�im, ayn� oranlar�n ana alan içerisinde
gösterdikleri e�ilim ile kar��la�t�r�l�r. E�er herhangi bir yerel alan grubu için zamana
ba�l� olarak kesin bir oran de�i�ikli�i gözleniyorsa, tahmin yap�lacak y�l için
düzeltilmi� oranlar� elde etmek amac�yla, temel al�nan y�l�n oranlar�na uygulanmak
üzere düzeltme faktörleri belirlenir.
d)
Nüfus tahmini bulunmak istenen y�l için, ana alan içinde kaba ölüm ve do�um
oranlar� hesaplan�r. (Ana alan, kendisi için daha önce düzenli tahminler yap�lan bir
eyalet veya di�er bir birim olarak seçilmelidir.)
e)
�d� k�sm�nda ana alan için hesaplanm�� olan ölüm kaba oranlar�, �c� k�sm�nda
yerel alana ait düzeltilmi� ölüm oran� ile çarp�larak, yerel alan için bir kaba ölüm oran�
tahmini elde edilir. Ayn� i�lem do�um oranlar� için tekrarlan�r. Ana alan için kaba ölüm
veya do�um oran�,

x� � RF

(3)

�eklinde tan�mlan�r. Burada R , ana alanda istenen y�ldaki kaba ölüm veya do�um oran�,
F , �c� k�sm�nda belirlenen ilgili düzeltme faktörüdür.
f)
Yerel alanlar için tahmin edilmi� olan kaba ölüm oranlar�, y�l içerisinde
kaydedilmi� ilgili yerel alana ait toplam ölüm say�s�na bölünür. Ayn� i�lem do�um için
tekrarlan�r. Bu i�lemler sonucunda yerel alan nüfusuna ait, ölüm ve do�um verilerine
dayal� iki tahmin elde edilir. Ölüm ve do�um oranlar�na dayal� tahmin;
y� h �

rh
Nh

(4)

�eklinde tan�mlan�r. Burada rh , her bir h yerel alan� için tahmin edilmi� kaba ölüm veya
do�um oran�, N h , yerel alanda ilgili y�l içinde kaydedilmi� ölüm veya do�um say�s�d�r.
g)
Tek bir ana kütle tahmini olu�turmak için, �f� k�sm�nda hesaplanan ölüm ve
do�um verisine dayal� iki tahminin ortalamas� al�n�r (Rao, 2003).
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3.1.3 Karma yöntem

Bu yöntem, Bogue ve Duncan (1959) taraf�ndan ya�amsal oranlar (vital rates)
yöntemine bir alternatif olarak önerilmi�tir. Yöntem, yerel alan nüfusunun ayr� ya�
gruplar�na bölünmesi ve bu gruplar�n her biri için ayr� nüfus tahminlerinin elde
edilmesine dayan�r. Tahminleri bulmak için, her bir grup için uygun yöntem ve veri
kullan�l�r. Ayr� ayr� elde edilen tahminler bir araya getirilir ve son tahmin elde edilir.
3.1.4 Konut birimi yöntemi

Konut birimi (housing unit) yöntemi, yerel alandaki konut say�s�n�n güncel tahminini
kullan�r ve her konuttaki ortalama insan say�s�n� hesaba katar. Dayand��� varsay�m,
konut say�s�ndaki de�i�imin, nüfustaki de�i�imi yans�taca��d�r. Birle�ik Devletler Nüfus
Say�m� Kurumu (1969) bu yöntemi tart��m�� ve düzenleyerek bir karma yöntem
olu�turmu�tur. Rives (1976), konut birimi yöntemini geli�tiren bir çal��ma sunmu�tur.
Swanson (2009), nüfus tahmini yapmak amac�yla konut birimi yönteminin bir türünü
önermi� ve bu yöntemin iki ana unsuru olan bo� konut oran� ve konut ba��na dü�en ki�i
say�s�n�n elde edili� yollar�n� aç�klam��t�r.
3.1.5 Resmi veri kay�tlar� yöntemi

Bu yöntem, semptomatik kay�t yöntemlerinin en yenisidir. Birle�ik Devletler Nüfus
Say�m� Kurumu (1975b) taraf�ndan kullan�lm��t�r. Yöntem, federal gelir payla��m�
program� için gerekli olan bütün gelir payla��m alanlar�ndaki nüfusun güncellenmesi
için geli�tirilmi�tir. Temelde nüfus say�m� bile�enleri ile ayn�d�r. Ayr�ld�klar� nokta, göç
say�s�n�n gelir servisi taraf�ndan saptanmas�d�r. Bu yöntemde, veri s�n�flar�ndan çok
ki�isel kay�tlar�n kullan�lmas�, çok küçük alanlar için bile tahmin yap�lmas�na olanak
sa�lar. Ancak, yöntem federal kullan�mla s�n�rl�d�r. Bu yöntemin detayl� bir tan�m�
Starsinic (1974) taraf�ndan verilmi�tir.
3.2 Sentetik Tahmin Yöntemi

Sentetik tahmin edicilerin bulunmas�nda kullan�lan varsay�m, küçük bir alan�n kendisini
kapsayan göreceli olarak daha büyük bir alanla benzerlik gösterdi�idir. Sentetik
tahminler, nüfus say�m� ve resmi kay�tlardan yard�mc� veri alarak da elde edilebilir.
Varyanslar� genelde küçüktür. Ancak yöntemin dayand��� varsay�m�n ilgilenilen alan
için geçerli olmad��� durumlarda, sentetik tahmin ediciler oldukça yanl� ve tutars�z
olabilirler. Bütün dolayl� tahmin ediciler gibi, sentetik tahmin ediciler de alan dolayl�,
zaman dolayl�, ya da zaman ve alan dolayl� olabilir. Sentetik isminin kullan�lmas�n�n
nedeni, sentetik tahminlerin do�rudan ara�t�rma sonuçlar�ndan elde edilmemesidir.
�statistikte sentetik terimi, tahminlerin güvenirli�ini artt�rmak için öbür benzer
alanlardan veri ödünç alan yöntem anlam�nda kullan�lmaktad�r. Yerel alan h içindeki x
özelli�i için sentetik tahmin edici a�a��daki biçimde ifade edilir.

x� h � � x� hg � � (Yhg / Y. g ) x.�g
g

(5)

g
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Burada,
Yhg
x.�g

: h. yerel alan ve g. alt grup için ilgili de�i�kene ait de�er,
: Büyük alan içindeki g alt grubu için x özelli�inin örne�e dayal�
tahminidir.

Burada noktal� indisler, ilgili de�i�kene ait de�erlerin toplanm�� halini göstermektedir.
�lgili de�i�ken Y, ki�i say�s� toplam� olarak al�n�r. Bu nedenle,
(6)

Yhg � N hg

e�itli�i yard�m�yla (5)de verilen sentetik tahmin edici a�a��daki e�itli�e dönü�ür:

xh � � ( N hg / N. g ) x.�g

(7)

g

3.2.1 Regresyon ayarl� sentetik yöntem

Bu yöntem, Levy (1971) taraf�ndan önerilmi�tir. Yöntem, sentetik tahmin ile birlikte
yerel düzeydeki semptomatik bilgiyi kullan�r. Semptomatik veri ve sentetik veri
aras�ndaki regresyon ili�kisine dayal� model,
x h* � � � �Yh � �h

(9)

e�itli�i ile verilir. Burada,
Yh
� ve �

: Semptomatik de�i�kenin de�eri,
: Tahmin edilmesi gereken regresyon katsay�lar�,
: Rasgele hata terimleridir.

�h

Modelde yer alan xh* de�i�keni, sentetik tahmin ediciye dayal� olarak ise,
x h* � �( X h � x h ) / x h �100

(10)

�eklinde elde edilir. Burada,
x h

Xh

: Sentetik tahmin,
: Gerçek de�erdir.

� n�n tahmin edicisi � , ve � n�n tahmin edicisi � bulunursa ve hata terimi � h
ç�kar�l�rsa, x h nin bir tahmin edicisi olan x h* , sentetik ve semptomatik veriye dayanan
a�a��daki e�itlik ile do�rudan elde edilebilir:

�

�

xh* � xh (� � �Yh ) / 100 � 1
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x h* , bilinmeyen gerçek de�er X h �nin bir fonksiyonu oldu�undan, do�rusal katsay�lar�
bulmak için farkl� bir yöntem kullan�lmal�d�r. Özetle böyle bir yöntem, yerel alanlar�
tabaka olu�turacak biçimde düzenledikten sonra, en küçük kareler yoluyla � ve � �n�n
tahmin de�erlerini bulmal�d�r. Bu tabakalar olu�turulurken, X h �nin yans�z tahminlerini
verebilecek �ekilde olu�turulmal�d�rlar.
3.2.2 Karma sentetik-regresyon yöntemi

Nicholls (1977) taraf�ndan ilk olarak geli�tirilen bu yöntem, temelde örnek-regresyon
yöntemi ile ayn� olmakla birlikte, sentetik tahmini ek bir ba��ms�z de�i�ken olarak
eklemesi yönünden farkl�d�r. Semptomatik de�i�kenlerin uygun seçilmesiyle, yöntem
sentetik tahminler ve standart örnek-regresyon tahminlerinde geli�meye yol açar.
Gonzalez ve Hoza (1978) bu yöntemle, yerel alandaki i�sizlik miktar�n�n tahminini
konu alan bir çal��ma yapm��lard�r. Yöntem, sentetik tahmini, yukar�da da belirtildi�i
gibi, regresyon e�itli�inde ba��ms�z de�i�kenlerden herhangi biri gibi kullanmaktad�r.
Ba��ml� de�i�ken olarak her bir ana örnek ünitelerindeki i�sizli�in güncel nüfus say�m�
ile elde edilmi� tahminleri göz önüne al�nm��t�r. Varyans� azaltmak için ek ba��ms�z
de�i�kenler de kullan�lm��t�r. Regresyon hata kareler ortalamas� (HKO) ise a�a��daki
e�itlikle hesaplanm��t�r:
� (Y � Y� )' (Yo � Y� ) � (n � 2 p � 2)� w 2
HKO � E � o
��
n
n
�
�

(12)

Burada,
Yo
n
p

�w2

:
:
:
:

Y�nin gözlem de�erleri,
Gözlem say�s�,
Ba��ms�z de�i�ken say�s�,
Ana örnek ünitesi içindeki hatad�r.

� w 2 �nin tahmini Ericksen (1971) taraf�ndan verilmektedir. Sentetik tahmin edicilerin

yanl� olabilme tehlikesinden dolay�, de�i�kenlik ve yanl�l�klar�n� yans�tabilecek bir ölçü
ya da kritere ihtiyaç vard�r. Bu tür bir ölçüm olarak, hata kareler ortalamas� karekökü
(HKOK) al�nabilir.

Gonzalez ve Hoza (1978)�n�n ara�t�rmas�nda, en geni� alan, bir co�rafi bölgedir. Yerel
alan olarak iller seçilmi� ve yanl�l�k ölçütü olarak göreceli hata kareler ortalamas�
karekökü (GHKOK) al�nm��t�r. Ölçüt,
HKOK
(13)
Um
�eklinde tan�mlan�r. Burada, U m , i�sizlik aral���n�n orta noktas�d�r. GHKOK�in de�eri
çok yüksek ve dü�ük i�sizlik de�erlerinde artmaktad�r. Ayn� ara�t�rmada ayk�r�
de�erlerin saptanarak ay�klanmas�n�n, GHKOK de�erinin azalmas�na yol açt���
gösterilmi�tir.
GHKOK �
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4. MU�LA �L� ��S�ZL�K ORANININ SENTET�K TAHM�N�

Bu bölümde kesim 3.2�de anlat�lan sentetik tahmin yöntemine ili�kin bir uygulama
çal��mas� sunulacakt�r. Uygulama sahas� olarak yerel bir alan niteli�i ta��yan Mu�la �li
seçilmi�tir. Uygulama konusu olarak ekonomik göstergeler aras�nda önemli bir yer tutan
i�sizlik konusu ele al�nm��t�r. Mu�la �li�nin içerisindeki ilçeler küçük (alt) alanlar olarak
nitelendirilebilirler. Mu�la �li ise bu küçük alanlar� kapsayan görece daha büyük bir
yerel alan olarak ele al�nabilir. Yerel alan Mu�la �li�nin i�sizlik oran�n�, alt grup olarak
ele al�nan, baz� ilçelerinin i�sizlik oran�ndan tahmin etmek mümkündür.
Uygulamalarda, ilçe say�s�n�n ya da alt alanlar�n belirlenmesi a�amas�nda, alt alanlar
için mevcut veri miktar� belirleyici olmaktad�r. Buna göre, Mu�la �li içinde yer alan,
merkez ilçe ile birlikte onbir ilçeden sekiz ilçe, rasgele örnekleme ile seçilmi�tir. Bu
ilçeler: Merkez, Bodrum, Datça, Dalaman, Marmaris, Milas, Kavakl�dere, Ortaca
ilçeleridir.
��sizlik oran�n�, ilçeleri merkez ve k�rsal kesim olarak ay�rarak, ayn� zamanda cinsiyete
dayal� olarak da hesaplamak olas�d�r. Uygulamada kullan�lan veriler, Devlet �statistik
Enstitüsü (D.�.E.) taraf�ndan yap�lan 2000 genel nüfus say�m�nda, Mu�la �li için
yay�nlanm�� verilerden derlenmi�tir. Seçilmi� ilçelerin merkez ve k�rsal kesim nüfuslar�
ile i�sizlik oranlar�, kad�n ve erkek nüfusa dayal� olarak s�ras�yla Tablo 1 ve Tablo 2�de
verilmi�tir.
Tablo 1. �lçelerin 2000 y�l�na ait merkez ve k�rsal kesim erkek nüfuslar� ile i�sizlik oranlar�

�lçeler

��sizlik
Oran�

�lçe
Nüfusu

1- Merkez
2- Bodrum
3- Datça
4- Dalaman
5- Marmaris
6- Milas
7- Kavakl�dere
8- Ortaca

0.09
0.09
0.12
0.12
0.10
0.09
0.09
0.15

22987
18601
4400
9183
16645
19164
1917
8538

x.�g

N1g

Merkezleri K�rsal
Nüfusu

Kesim

N2g

20220
36910
2967
5263
29971
38413
4485
9821

Tablo 2. �lçelerin 2000 y�l�na ait merkez ve k�rsal kesim kad�n nüfuslar� ile i�sizlik oranlar�

84

�lçeler

��sizlik
Oran�
x.�g

�lçe
Nüfusu

1- Merkez
2- Bodrum
3- Datça
4- Dalaman
5- Marmaris
6- Milas
7- Kavakl�dere
8- Ortaca

0.19
0.18
0.18
0.25
0.17
0.22
0.31
0.30

20858
13626
3708
8424
12015
18899
1515
8385

N1g
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Merkezleri K�rsal
Nüfusu

Kesim

N2g

19446
28698
2839
5278
20671
36332
4631
8926
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Yerel alan Mu�la �li içindeki i�sizlik oran için sentetik tahmin de�erleri (7) e�itli�i
kullan�larak, ilçe merkezleri ve k�rsal kesim için, cinsiyete göre ayr� ayr� hesaplanabilir.
Sonuçlar a�a��da elde edilmi� ve elde edilen sonuçlar�n özeti Tablo 3de verilmi�tir.
Buna göre,
Mu�la �li, ilçe merkezleri erkek i�sizlik oran�,

x1 � � ( N1g / N. g ) x.�g = {[(0.09)(22987)++(0.15)(8538)]/249485}=0.04
g

Mu�la �li, k�rsal kesim erkek i�sizlik oran�,

x2 � � ( N 2 g / N. g ) x.�g = {[(0.09)(20220)++(0.15)(9821)]/249485}=0.06
g

Mu�la �li, ilçe merkezleri kad�n i�sizlik oran�,

x1 � � ( N1g / N. g ) x.�g = {[(0.19)(20858)++(0.30)(8385)]/249485 }=0.09
g

Mu�la �li, k�rsal kesim kad�n i�sizlik oran�,

x2 � � ( N 2 g / N. g ) x.�g = {[(0.19)(19446)++(0.30)(8926)]/249485}=0.12
g

Tablo 3. Mu�la �linde ilçe merkezleri ve k�rsal kesim için, cinsiyete göre sentetik tahmine dayal�
2000 y�l� i�sizlik oranlar�

Mu�la �li
�lçe Merkezleri
Erkek i�sizlik oran� 0.04
Kad�n i�sizlik oran� 0.09

K�rsal Kesim
0.06
0.12

Elde edilen tahmin de�erlerinin yanl�l�klar�n�n belirlenmesi için (13) e�itli�i ile verilen
GHKOK de�erleri hesaplanm�� ve sonuçlar Tablo 4de verilmi�tir.
Tablo 4. Mu�la �linde ilçe merkezleri ve k�rsal kesim için, cinsiyete göre sentetik tahmine dayal�
2000 y�l� i�sizlik oranlar�na ait yanl�l�k de�erleri

Mu�la �li
�lçe Merkezleri
Erkek i�sizlik oran� 0.65
Kad�n i�sizlik oran� 0.25

K�rsal Kesim
0.48
0.23

5. SONUÇ VE YORUMLAR

Yerel alan tahmin yöntemleri, genel olarak do�rudan ve dolayl� olarak iki s�n�fta
toplanmaktad�rlar. Do�rudan tahmin yöntemleri, küçük örnek hacmi yüzünden büyük
varyansa sahip olmaktad�r. Yerel alan tahminlerinde dolayl� tahmin yöntemleri,
do�rudan tahmin yöntemlerine göre daha fazla tercih edilmektedir. Sentetik tahmin
dolayl� tahmin yöntemlerinden biridir. Sentetik tahmin yönteminin dayand��� varsay�m,
küçük bir alan�n kendisini kapsayan göreceli olarak daha büyük bir alana benzer
oldu�udur. Sentetik tahmin yöntemi, nüfus say�m� ve resmi kay�tlardan yard�mc� veri
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alarak da kullan�labilir. Varyanslar� genelde küçüktür. Ancak, bu yöntem için ileri
sürülen varsay�m�n ilgilenilen alan için geçerli olmad��� durumlarda, sentetik tahmin
ediciler oldukça yanl� ve tutars�z olabilirler.
Mu�la �lindeki i�sizlik oran�n�n sentetik tahmin yard�m�yla elde edilmesi çal��mas�nda
erkek nüfus için i�sizlik oran�, ilçe merkezlerinde 0.04 de�eri ile, 0.06 de�erine sahip
k�rsal kesime göre daha dü�ük oranda ortaya ç�kmaktad�r. Ayn� durum kad�n nüfus için
de geçerlidir. 0.09 olarak tahmin edilen ilçe merkezleri kad�n i�sizlik oran�, 0.12 olan
k�rsal kesim oran�ndan daha dü�ük de�erdedir. Bu durumda Mu�la �li k�rsal�nda, hem
erkek hem kad�n nüfus için i�sizlik oran�n�n, ilçe merkezlerinden daha yüksek de�erde
oldu�u sonucuna var�labilir. Genel olarak, gerek ilçe merkezleri gerek k�rsal kesimde,
kad�n nüfus içerisindeki i�sizlik oran�n�n, erkek nüfusa ait i�sizlik oran�ndan daha
yüksek de�erde oldu�u gözlenmektedir. Bu çal��man�n devam� olarak bu fark�n
nedenleri ara�t�r�labilir.
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OBTAINING THE DIRECT AND INDIRECT ESTIMATIONS FOR
LOCAL AREA CHARACTERISTICS
ABSTRACT
Special methods are needed to make estimations about local areas. These
methods differ from each other according to some factors such as the subject,
type of data, and the structure of the problem. They also have different areas
of application. In this paper, after explaining the local area concept, the
direct and indirect estimators used in local areas are given with their
assumptions, methods, and the type of data that they require. Later as an
application, the unemployment rate in Mu�la province is estimated through
the synthetic estimation and the results obtained are interpreted.
Keywords: Local area estimates, Survey methods, Local estimators, Small areas.
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